
18 april 2020 Axel 70 jaar jong

Jubilarissen oktober 2020

Datum Naam lid Adres Postcode Jubileum
04-10 Hr. J. Ambrosini De Welstede 29 4571 KX 85 jaar
04-10 Mw. H. v.d. Bosch-v.d. Bergen Rooseveltlaan 1

Vurssche afdeling
Nieuwe Molen K114

4571 HT 95 jaar

11-10 Mw. A. den Beer-Rombaut Sweelinckplein 5 4571 XP 75 jaar
20-10 Mw. M. Segers-Vonck van Gistellelaan 48a 4571 EK 75 jaar
20-10 Hr. H. Heijnemans Händelstraat 28 4571 XB 85 jaar

Wij wensen de jubilarissen een fijne dag.
Het bestuur zal voor een passende attentie zorgen.

1. Bij wie moet U zijn:
Voorzitter, KBO-PCOB Axel:
Contactpersoon: Alles over het Gregoriuscentrum, Info Belasting, KBO/PCOB Energie.
Opgave/afmelden: lidmaatschap, overlijden, verhuizing.
Josée van der Ploeg-Delissen, tel. 06-23937654. email: kbo.axel@gmail.com

Secretaris (notulist, PR), KBO-PCOB Axel:
Contactpersoon: Voor belangenbehartiging leden en alles wat gaat over
Zorgverzekering; CZ en Achmea Zilveren Kruis.
Maurice Scholter, tel. 06-26749113 email: mejmscholter@gmail.com

Vicevoorzitter, KBO-PCOB Axel:
Gerard Verduijn, tel. 0115-565771 email: gerarddian@zeelandnet.nl

Penningmeester, KBO-PCOB Axel:
Marcel Cerpentier, tel. 0115-851092 email: marcelcerpentier@hotmail.nl

Datums van Verjaardagen, Jubileum: kloppen die niet, geef dit dan door aan:
Maddy Schram-Engels, tel. 06-51053595 email: maddyschram44@gmail.com
Ook als u leden kent, die langdurig ziek zijn: dit doorgeven aan Maddy.

RABO CLUB SUPPORT
Ook dit jaar kunnen wij als KBO-PCOB afdeling Axel weer meedoen aan Rabo Club Support.
Een unieke mogelijkheid om uw KBO/PCOB afdeling extra te steunen zonder dat het u iets
kost. WAT HOUDT DIT IN:
Rabo Bank Zeeuws Vlaanderen ondersteunt op deze manier financieel het verenigingsleven.
Het bedrag wat uiteindelijk wordt toegekend aan onze plaatselijke KBO-PCOB afdeling hangt
af van het aantal uitgebrachte stemmen. Dit in samenhang met en verhouding tot het totale
aantal uitgebrachte stemmen en het aantal verenigingen dat deelneemt. Bent u
rekeninghouder en lid van Rabobank Zeeuws Vlaanderen dan krijgt u 5 stemmen ter
beschikking. Een lid mag maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. Een lid
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moet dus minimaal op 3 verenigingen stemmen en mag maximaal op 5 verschillende
verenigingen stemmen. Een echtpaar, met bijvoorbeeld een gezamenlijke en/of rekening en
allebei lid van Rabo Zeeuws Vlaanderen, heeft dus totaal 10 stemmen ter beschikking om uit
te brengen. Wij als bestuur van KBO-PCOB Axel zouden het zeer op prijs stellen als u
meedoet aan deze Club Support Campagne, om op deze manier de financiële ruimte binnen
onze afdeling wat te vergroten. Hoe gaat e.e.a. verder in zijn werken wat moet u doen om uw
plaatselijke KBO-PCOB te ondersteunen? Bent u rekeninghouder en lid van Rabo Zeeuws
Vlaanderen dan hoeft u niets te ondernemen. U krijgt automatisch bericht van de Rabobank
en kunt uw stem digitaal uitbrengen in de periode van 5 oktober t/m 25 oktober 2020. Bent u
wel rekeninghouder maar nog geen lid? Geef u alsnog op als lid, het kost u niets en kan ook
voordelen opleveren)*. De Link naar de Rabobank om u aan te melden als lid:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/?intcamp=pa-footer-rabobank&inttype=link-leden
&intsource=particulieren.divers
Hoe meer stemmen op KBO-PCOB Axel worden uitgebracht, hoe groter de bijdrage. Dus
heeft u familie, kennissen of vrienden die rekeninghouder en lid van Rabobank Zeeuws
Vlaanderen zijn, vraag hen ook indien mogelijk hun stem uit te brengen op KBO-PCOB Axel.
Problemen met het digitaal uitbrengen van uw stem? Laat het even weten, wij helpen u
graag! We rekenen natuurlijk op uw support.
)*Leden krijgen het Rabo ledenmagazine toegestuurd waarin regelmatig kortingscoupons
van lokale ondernemingen worden aangeboden.

De volgende 9 tips kunnen u helpen om geen slachtoffer van een babbeltruc te
worden. Of om de gevolgen ervan te beperken.

1. Ga niet zo in de kamer zitten dat iedereen u van buiten kan zien (en de
rolstoel en/of rollator). Zet ook geen waardevolle spullen in het zicht.

2. Wees alert op babbeltrucs. Wordt u iets gevraagd waardoor een onbekende
toegang tot uw woning krijgt, wees dan op uw hoede. Spreek als het kan
mensen concreet aan die u kunnen helpen die bijvoorbeeld langslopen.

3. Realiseert u zich dat u te allen tijde vrij bent om te zeggen dat het bezoek u nu
helemaal niet uitkomt, of omdat u geen belangstelling heeft op de gestelde
vraag in te gaan.

4. Vaak komen mensen aan de deur om geld vragen. Denk alleen maar aan
collectes. Zorg er voor dat u voor dit doel wat geld in de gang heeft liggen,
zodat u niet naar binnen moet om uw portemonnee te halen.

5. Zorg ervoor dat er geen interessante spullen in de gang heeft liggen, zoals
autosleutels, portemonnees in jaszakken, et cetera.

6. Wanneer u besluit toch even in de woonkamer in te gaan om iets te halen, doe
dan gerust even de voordeur dicht. Zeg daar eventueel bij dat u bang bent dat
de hond anders wegloopt.

7. Installeer eventueel een kierstandhouder of deurspion. Kierstandhouders
worden door woningcorporaties en zorgorganisaties nogal eens afgeraden
omdat deze als extra slot worden gebruikt. Terwijl deze alleen bedoeld zijn
voor tijdens het openmaken van de deur. Wanneer de kierstandhouder altijd
wordt gebruikt, kan eventuele hulpverlening ernstig belemmerd worden. Een
digitale deurspion maakt een foto of filmpje van degene die voor de deur staat.
Deze zijn van buitenaf goed als zodanig herkenbaar. De overvaller zal deze
herkennen en waarschijnlijk niet eens bij u aanbellen.

8. Gebruik bij twijfel uw personenalarm. In een filmpje ziet u hoe zoiets werkt als
u dat wel doet; hiervoor naar de link:
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=XvpYHI4P9bM&feature=
emb_logo

9. Het kan gebeuren dat u zich pas de ernst van de situatie realiseert wanneer
het kwaad al geschied is. Het advies is dan om rustig te blijven, een
signalement te noteren en zo spoedig mogelijk 112 te bellen en aangifte te
doen. In tussentijd kunt u beter niets in de woning aanraken, om eventuele
sporen intact te laten. Helaas wordt er volgens de politie te weinig aangifte
gedaan, omdat mensen die zijn opgelicht zich vaak onterecht dom voelen.

Meer informatie en tips: https://www.alleszelf.nl/informatie-advies/babbelaars
Alles zelf.nl met alles over langer en zelfstandig wonen.

Geacht lid, heeft u interesse in de cursus Vrijwillige Burger Adviseur (VBA)?
Cursusduur: 5 dagen; 4 vrijdagen in oktober en 1 vrijdag in november.
Aanmelden via een welzijnsstichting in de gemeente Terneuzen; kosten worden dan
gedragen. Uiteraard later via die stichting (gedeeltelijk) werken.
Meer informatie: egrbouman@zeelandnet.nl Anneke Bouman en/of
wstaelens@gmail.com Wilfried Staelens.

Aan-z activiteiten in Axel; Gregoriuscentrum, De Halle en Kasteeltje.
De meeste gebruikelijke activiteiten vinden plaats, maar nog niet alles, zoals de extra
activiteiten. De activiteitenkalender van aan-z is nog steeds onder voorbehoud. Bij
verandering wordt dit zo spoedig mogelijk vermeld; houdt u vermeldingen hierover in
de gaten.
In deze coronatijd onder andere met de 1,5 meter afstand van elkaar en handen
wassen bij binnenkomst. Zo ook registreren bij binnenkomst en afmelden bij het
verlaten van de activiteit. Navolging geven aan de maatregelen om de activiteiten
probleemloos in stand te houden. Alleen komen in gezonde situatie.

Volgende KBO-PCOB Magazine: woensdag 28 oktober 2020.
Blijf voorzichtig en gezond.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van KBO-PCOB Axel;
voorzitter Josée van der Ploeg-Delissen.
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