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AXEL voor  senioren van vandaag en morgen  

Jubilarissen december 2022/januari 2023  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

11-12 Mw. R. Maes-de Bruijn Terneuzen 85 jaar 

13-12 Mw. L. de Ridder-Bracke Axel 85 jaar 

18-12 Hr. J. de Koeijer Axel 85 jaar 

21-12 Mw. C. The-van der Sloot Hoek 75 jaar  

29-12 Echtp. van Delft Axel 50 jaar Huw. 

07-01 Mw. J. Schram-de Smidt Axel 85 jaar 

27-01 Mw. A. Tangelder-Notschaele Axel 75 jaar 

Wij wensen de jubilarissen een fijne dag.  

 

Het bestuur van KBO-PCOB Axel: 
Voorzitter KBO-PCOB Axel; webmaster: 
Gerard Verduijn, tel. 0115-565771; email: voorzitter@kbo-pcob-axel.nl; 

gerarddian@zeelandnet.nl Nieuwe website KBO-PCOB Axel: https://www.kbo-pcob-axel.nl/ ; 

gaandeweg meer up date maken; suggesties, vragen: contact webmaster Gerard Verduijn 

 

Penningmeester KBO-PCOB Axel: 

Ronnie Meeusen, 06-53759114; mail: penningmeester@kbo-pcob-axel.nl  

Bankrek.nr. KBO-PCOB Axel: NL51 RABO 0103 7875 85 t.n.v. K.B.O. afd. Axel   

 

Vicevoorzitter KBO-PCOB Axel; ledenadministratie; communicatie & ledenwerving: 
Josée van der Ploeg-Delissen, tel. 06-23937654; email: vicevoorzitter@kbo-pcob-axel.nl 

 

Secretaris KBO-PCOB Axel; notulist; contactpersoon belangenbehartiging leden:  

Maurice Scholter, tel. 06-26749113; email: secretaris@kbo-pcob-axel.nl 

 

Bestuursleden: 

Marcel Cerpentier, tel. 0115-851092; email: marcelcerpentier@hotmail.nl  

Maddy Schram-Engels, tel. 06-51053595; email: bestuurslid1@kbo-pcob-axel.nl  

Anna Egberts-Herrewijnen, tel. 0115-432062; email: anegberts@hotmail.com  

Kees de Koeijer, tel. 06-26968500; email: cdekoeyer@zeelandnet.nl   

 

Verzorging en verdeling drukwerk: 

Bep Meeusen-Bolander, tel. 06-12460830; email: bgmeeu@gmail.com  

 

Lief en Leed: 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.     

Jubilarissen persoonlijk willen feliciteren: vraag gegevens op bij Maddy Schram.  

 

KBO-PCOB Energie, opgave/afmelden: lidmaatschap, overlijden, verhuizing: Maurice Scholter   

Info belasting, public relations, zorgverzekering: Maurice Scholter.  

 

Contactpersoon alles van Gregoriuscentrum: Josée van der Ploeg-Delissen 
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Rabobank Club Support 

Beste mensen, dank dat U uw stem hebt uitgebracht voor KBO-PCOB afdeling Axel; hiervoor 

heeft KBO-PCOB Axel €369,10 mogen ontvangen! 

 

Activiteitenprogramma KBO-PCOB Axel 

Bijgevoegd bij het KBO-PCOB Magazine december 2022/januari 2023 de uitnodiging voor de 

Kerstviering van KBO-PCOB Axel op vrijdag 16 december; van harte welkom via aanmelding 

In januari 2023 willen we weer de Nieuwsjaarborrel, -receptie organiseren; staat gepland 

voor vrijdag 6 januari; kan ook op een andere datum plaatsvinden, vergadering 

activiteitencommissies in de maand december; uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel 

ontvangt U tijdig (2e helft december). 

In 2023 in het Gregoriuscentrum de bingomiddagen gebruikelijk op de 1e en de 2e vrijdag van 

de maand; bingomiddag aan-z en bingomiddag aan-z (i.s.m. KBO-PCOB Axel). 

Volgend jaar wordt natuurlijk weer beoogd de jaarvergadering en de kerstviering te 

organiseren; alsmede 2 busreizen. KBO-PCOB afdeling Axel heeft zich ook aangemeld voor 

de Museum Plus Bus (bezoek museum). 

Verder beoogde aan-z activiteiten (i.s.m KBO-PCOB Axel) openbaar voor iedereen: Kom op 

de koffie, themamiddagen (w.o. brunch, etentje ontmoeting, uitgestelde Regiobank), sport en 

beweging/creatief, reisje kerstmarkt Halsteren. 

En uiteraard de aan-z activiteiten in Axel in De Halle en het Gregoriuscentrum, zoals 

maandelijks wordt meegegeven met het KBO-PCOB Magazine. 

De nieuwsbrief van KBO-PCOB Axel houdt U op de hoogte. 

 

Nogmaals aandacht voor het Signaalpunt tegen eenzaamheid 
Beste leden, beste mensen, we horen allemaal wel eens over iemand die zich 
eenzaam voelt. Of misschien bent u zelf eenzaam. Soms is het niet duidelijk wat u 
hieraan kunt (laten) doen. Maar vanaf nu kunt u dit heel eenvoudig en vertrouwelijk 
melden via het Signaalpunt. Want alleen samen kunnen we eenzaamheid tegen 
gaan! 
Het Signaalpunt vindt u op de website van aan-z:  
https://www.aan-z.eu/signaalpunteenzaamheid     
Als er een melding binnenkomt dan gaat aan-z hiermee aan de slag. Een 
professional neemt contact op met de (vermoedelijke) eenzame persoon. Samen 
kijken zij naar een passende en persoonlijke invulling om de eenzaamheid op te 
lossen. De professional biedt hierbij hulp en ondersteuning. Weten hoe dit precies 
werkt? Neem dan een kijkje op de website of neem contact op met aan-z. 
 

NIEUWE LEDEN:  
Johan Ypma, Axel 
Jos Mennes, Axel 

Christalia Michel, Axel 
Ronny Rotthier, Terneuzen 

Yvonne van Rijn, Terneuzen 
 

Inspreken bij bestuursvergadering KBO-PCOB Axel 
Beste leden, hebt u informatie of een vraag, hetzij enig advies, dan bent u in de gelegenheid 
om via een van de bestuursleden een afspraak te maken voor een inspreekmoment vooraf 
gaande aan een bestuursvergadering. Graag reden en waarover het gaat melden.  
Leden van het bestuur bereikbaar via gegevens voorste bladzijde. 

https://www.aan-z.eu/signaalpunteenzaamheid
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Eén ster,       maakt de lucht minder dreigend.    

Eén kaars,    maakt de nacht minder zwart. 

Eén hand,     maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem,     maakt de nacht minder stil. 

Eén vonk,      kan begin van nieuw vuur zijn. 

Eén noot,      het begin van een lied. 

Eén kind,       het begin van een toekomst. 

Eén wens,     het begin van een jaar.           (mooi toegezonden gedicht van Janny) 
  

Babbeltruc 
Hoe gaat een oplichter te werk?  
De babbeltruc is een vorm van oplichting die in vele vormen voorkomt. De meest 
bekende is dat een oplichter bij u aanbelt en met een smoes probeert binnen te 
komen. Het kan zijn dat ze graag gebruik maken van uw toilet, of een glaasje water 
vragen. Vaak zijn ze met z’n tweeën, zodat de één u kan afleiden en de ander de 
diefstal kan plegen.  
 
Ook kan de oplichter zich voordoen als iemand anders. Bijvoorbeeld als monteur of 
iemand van de thuiszorg. Vaak komen ze betrouwbaar over, omdat zij het uniform 
dragen van het betreffende bedrijf.  
 
Wat kunt u zelf doen?  
1. Open nooit zomaar de deur voor een onbekende. Maar gebruik bijvoorbeeld een 
kierstandhouder om de deur op een kier te kunnen zetten.  
2. Laat nooit een onbekende zomaar binnen.  
3. Vraag om een legitimatie.  
4. Sluit de deur als u binnen iets gaat halen. 
 
Telefonische babbeltruc  
Ook via de telefoon kunnen oplichters u benaderen. De beller doet zich voor als de 
bank of een andere belangrijke organisatie. Zij proberen u te overtuigen om direct 
geld over te maken of ze proberen belangrijke informatie bij u los te krijgen zoals uw 
inloggegevens, pincodes of beveiligingscodes. Soms wordt zelfs gevraagd om direct 
toegang te geven tot uw computer. 
 
LET OP: Banken en andere organisaties zullen NOOIT om dit soort informatie 

aan u vragen 
 

Wat kunt u zelf doen?  
• Vertrouwt u het niet helemaal? Verbreek de verbinding en zoek zelf het 
telefoonnummer van de organisatie op.  
• Bel vervolgens de organisatie om te controleren of het verzoek dat ze u deden 
klopt.  
• Banken en andere organisaties zullen NOOIT om persoonlijke inloggegevens 
vragen.                                                                ZOZ 
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Pinnen aan de deur  
Oplichters kunnen u ook vragen om te pinnen aan de deur, bijvoorbeeld omdat ze 
een pakketje voor u hebben. Als smoes gebruiken zij dat de bezorgkosten nog 
betaald moeten worden. Vervolgens kijken ze uw pincode af en wisselen met een 
slimme truc uw bankpas om voor een andere. Met de combinatie van uw pinpas en 
uw pincode kunnen ze uw bankrekening leeghalen.  
 
Wat kunt u zelf doen?  
• Pin alleen aan de deur als u zelf iets besteld heeft.  
• Sta erop om de betaalautomaat zelf vast te houden.  
• Scherm altijd uw pincode goed af.  
• Geef uw pinpas nooit uit handen. 

 
 

Allerlei informatie, contact en wat dies meer zei: van, met en over KBO-PCOB Axel: 

Website, afdelingssite KBO-PCOB Axel: https://kbo-pcob-axel.nl/  

 

Sfeervolle mooie Kerstdagen en een goede Jaarwisseling.  

Graag tot ontmoeting in 2023.    Het Bestuur van KBO-PCOB afdeling Axel 

 

                

https://kbo-pcob-axel.nl/

