
 

1 
 

AXEL voor senioren van vandaag en morgen  

Jubilarissen juli/augustus 2022; met belangrijke info over eenmalige 

energietoeslag!  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

09-07 Mw. L. Schrijvers-Delissen, Richard 
Hollaan 207 

3144 BS 
Maassluis 

75 jaar 

11-07 Mw. A. Lambert-van Gremberghe Axel 85 jaar 

12-07 Mw. V. Vaal  Terneuzen 75 jaar 

19-07 Echtp. Schram-de Smidt Axel 60 jaar Huw. 

19-07 Mw. M. de Poorter-Kox Axel 85 jaar 

24-07 Hr. W. Mansveld Westdorpe 80 jaar 

02-08 Hr. A. de Rijcke Axel 75 jaar 

04-08 Echtp. de Guytenaer-Heijne Axel 50 jaar Huw. 

11-08 Echtp. de Rijck-Luypers Axel 60 jaar Huw. 

15-08 Mw. H. Molewijk Terneuzen 75 jaar 

17-08 Echtp. Hamelink-de Vries Axel 60 jaar Huw. 

17-08 Mw. A. Verhelst-Zijl 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, tel. 06-53759114; email: 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.  

Info belasting, KBO-PCOB Energie, opgave/afmelden: lidmaatschap, overlijden, verhuizing: 

Josée van der Ploeg-Delissen (contactpersoon alles van Gregoriuscentrum).  

Public relations, zorgverzekering: Maurice Scholter.  

 

mailto:voorzitter@kbo-pcob-axel.nl
mailto:gerarddian@zeelandnet.nl
https://www.kbo-pcob-axel.nl/
mailto:penningmeester@kbo-pcob-axel.nl
mailto:vicevoorzitter@kbo-pcob-axel.nl
mailto:secretaris@kbo-pcob-axel.nl
mailto:marcelcerpentier@hotmail.nl
mailto:bestuurslid1@kbo-pcob-axel.nl
mailto:anegberts@hotmail.com
mailto:cdekoeyer@zeelandnet.nl
mailto:bgmeeu@gmail.com
mailto:maddyschram44@gmail.com
https://www.kbo-pcob.nl/


 

2 
 

 Planning activiteitenprogramma KBO-PCOB afdeling Axel. 

Vrijdag 8 juli                                       Bingomiddag  

Vrijdag 12 augustus                           Bingomiddag 

Vrijdag 9 september                          Bingomiddag 

Zondag 11 september                       Kom op de koffie bij Annie 

Zondag 9 oktober                              Kom op de koffie bij Annie 

Vrijdag 14 oktober                             Bingomiddag 

Vrijdag 11 november                         Bingomiddag 

Zondag 13 november                        Kom op de koffie bij Annie 

Vrijdag 16 december                         Kerstviering 

 

Vermoedelijk augustus                      BBQ middag 

Vermoedelijk september                    Busreis 

Najaar en datum nog niet bekend     Vogelshow – Modeshow - Regiobank  

 

 
Bingomiddag KBO-PCOB Axel vrijdag 8 juli 2022 om 14.00 uur 

Bingomiddag in het Gregoriuscentrum; elke 2e vrijdag van de maand; zaal open 13.30 uur. 
€1,50 per plankje; €1,- voor koffie/thee met versnapering; 7 rondes, per ronde 4 prijsjes. 

Graag tot ziens in het Gregoriuscentrum. 
 

Eenmalige energietoeslag; €800,- 
Beste mensen, beste leden van KBO-PCOB afdeling Axel, 
Inmiddels kan ook in de gemeente Terneuzen de energietoeslag (€800,-) worden 
aangevraagd. In aanmerking komen AOW gerechtigden met een bescheiden 
inkomen. 
 
Netto inkomensgrenzen per maand incl. vakantietoeslag (120% van de 
bijstandsnorm) 
Inkomensgrenzen vanaf AOW leeftijd:                                 21 jaar tot AOW leeftijd: 
Alleenstaand                               €1455,67/mnd.                              €1310,05/mnd. 
Samenwonend/gehuwd              €1971,05/mnd.                              €1871,50/mnd.  
Het aanvraagformulier staat op de site van de gemeente Terneuzen; link hieronder: 
https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Werk_en_inkomen/Eenmalige_Energi
etoeslag  
Of via afbeelding volgende bladzijde links homepage gemeente Terneuzen (icoontje 
stekker eenmalige energietoeslag). Hulp nodig? Aanmelden kan via 
kantoordienst aan-z: 0115-563015  
In week 27 (4 t/m 8 juli) worden extra zittingen gepland van de 
Formulierenbrigade, speciaal voor hulp bij het invullen van de aanvraag  
energietoeslag. 
Dat zal zijn in Terneuzen, Axel en Sas van Gent. 
Of eventueel een van de bestuursleden KBO-PCOB Axel raadplegen. 
KBO-PCOB Axel raadplegen kan ook leiden tot extra zitting, aparte invulsessie 
van de Formulierenbrigade later.    
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Ouderen, senioren informeren voor fraudeurs!! 
Groot probleem momenteel de fraudeurs; zie beide tegeltjes hierboven. 

Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen 
In samenwerking met politie Zeeland en aan-z graag onze kwetsbare doelgroep 

(ouderen, senioren) informeren daar waar mogelijk is voor fraudeurs. 
Op het moment heel erg actief in Zeeuws-Vlaanderen en lastig tegen te gaan; er 

komen wekelijks een aantal meldingen binnen van burgers die zijn opgelicht. 
 

Als je zelf niet in staat bent om een rookmelder te plaatsen, dan kun je de hulp 
inroepen van het rookmelderteam. Rookmelder(s) in huis verplicht vanaf 1 juli. 

  ZOZ 
Ben je zelf, vanwege verminderde mobiliteit, niet meer in staat rookmelders te plaatsen? De 
snelste manier om je huis van rookmelders te voorzien is iemand in je omgeving te vragen 
om de rookmelders voor je op te hangen. Lukt dat niet? Dan staat het rookmelderteam voor 
je klaar. Het rookmelderteam bestaat uit meer dan 3000 vrijwilligers die door de Brandweer 
zijn getraind en precies weten hoe en waar ze een rookmelder moeten ophangen. In heel 
Nederland komen ze rookmelder(s) ophangen bij mensen die dat vanwege verminderde 
mobiliteit niet meer kunnen. Ze nemen dan ook direct een paar veiligheidsstappen met je 
door. Zo geven ze tips om brand te voorkomen en hoe je jezelf bij brand in veiligheid brengt. 
  
Hoe schakel je het rookmelderteam in?  
Kun je zelf geen rookmelders plaatsen en is er in je omgeving niemand die dat voor je kan 
doen? Bel naar de Nederlandse Brandwonden Stichting op 0251 - 275 555, meld je aan een 
geef je adresgegevens door. Vervolgens wordt er gekeken welke vrijwilliger bij jou in de 
buurt woont. Per post ontvang je de contactgegevens van de vrijwilliger, met wie je daarna 
zelf telefonisch een afspraak kan maken. 
De vrijwilliger komt op de afgesproken tijd bij je langs, plaatst de rookmelder(s) en geeft een 
aantal handige tips! De plaatsing door de vrijwilliger is gratis. De rookmelders betaal je zelf. 
Heb je nog geen rookmelder in huis? Dan kun je ze hier 
https://brandwondenstichting.nl/webshop/?_ga=2.51086765.5441924.1630412758-
1205023576.1601282603 online aanschaffen. 
 

RABO CLUB SUPPORT VOORAANKONDIGING 
De Rabo Club Support in 2022 is vroeger dan vorig jaar. 
Vanaf 16 mei t/m 14 juni 2022 konden verenigingen, clubs zich aanmelden, 
inschrijven. Stemmen is mogelijk van 5 september t/m 27 september 2022. We zullen 
u in de nieuwsbrief van eind augustus voldoende informeren met de hoop dat u ook 
wilt stemmen op KBO-PCOB afdeling Axel. 
 

https://brandwondenstichting.nl/webshop/?_ga=2.51086765.5441924.1630412758-1205023576.1601282603
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WERKGROEP BELANGENBEHARTIGING 
Vanuit de werkgroep Belangenbehartiging van KBO en PCOB in de gemeente Terneuzen is 
herhaaldelijk vastgesteld, dat er behoefte bestaat om in bepaalde zaken samenwerking te 
zoeken met KBO afdelingen in de buurgemeentes Sluis en Hulst.  
Vanuit onze werkgroep is een inventarisatie opgemaakt van thema’s of onderwerpen die 
meer kans van slagen hebben of effectiever kunnen worden aangepakt wanneer we Zeeuws 
Vlaanderen breed optrekken. 
Te denken valt o.m. aan tarief- en service onderhandeling met de Rabobank, ouderenzorg 
van ZorgSaam, rijvaardigheidstoetsen CBR, mobiliteitsplan, ledenbehoud/ledenwerving. 
Allemaal zaken die meer kans van slagen hebben bij een brede aanpak. Reden waarom 
onze werkgroep de verbinding heeft gezocht met de KBO kringen Land van Hulst en West 
Zeeuws Vlaanderen. Op 17 mei heeft in Sluiskil de aftrap plaats gevonden van een initiatief 
waarvan wij hopen dat dit leidt tot een structurele vorm van samenwerking op Zeeuws 
Vlaams niveau. 
Frans Tollenaar, Gerard Verduijn, Maurice Scholter. 
 

Delta Ride For The Roses Zondag 12 Juni; Afstand 50 km.     

    
Foto links: gezellig samen bij de stop in Philippine; foto midden: wachtend in het middenvak voor 
de start; foto rechts: voor het moment van ‘De Roos’ van Bette Midler mooi gebracht door 
All4Musical. 
15 KBO-PCOB leden namen deel aan de Delta Ride op zondag 12 juni om de 50 km route te 
overbruggen. Na het bijwonen in stilte en in gedachten van het optreden van All4Musical met De 
Roos werden de deelnemers een goede en veilige fietstocht gewenst. Bij de start verloren we 
elkaar een beetje uit het oog en zodra we de polder in fietsten via de Binnendijk en even stopten, 
waren we weer bij elkaar. Bij het Mauritsfort bleek, dat we langs de theetuin fietsten en konden 
we het niet nalaten om koffie/thee en een stukje (bokkenpootjes) taart te nemen bij Anita. 
Richting Philippine en Braakman was de wind ons niet goed gezind; in Zeeuws-Vlaanderen altijd 
wind. Bij de goed verzorgde tussenstop De Kaaie in Philippine was het goed en gezellig toeven. 
De tocht werd alleen maar mooier, prachtig weer en meestal meewind; een hechte groep, die 
veel aan- en met elkaar hadden te vertellen. De laatste tussenstop vv Spui in de brandende zon 
met een koel drankje. En dan de laatste loodjes naar Terneuzen en deze loodjes bleken langs de 
Scheldeboulevard het zwaarst te wegen. Voldaan kwamen we aan op de Markt in Terneuzen om 
voor iedereen een mooie roos in ontvangst te nemen. Zowel bij de start als bij de aankomst 
waren voor sommigen familie, kinderen, kleinkinderen ter plekke om opa of oma uit te wuiven, te 
verwelkomen. Er werd overlegd, wat gaan we doen; in het centrum van Terneuzen met fatsoen 
niet terecht kunnende. Familie de Witte Café Driewegen gaf uitkomst om wat te kunnen eten en 
drinken. Iedereen heeft genoten van deze uitstap voor een goed doel en joviaal werd van elkaar 
deze dag afscheid genomen. Heeft u belangstelling voor volgend jaar? 
 
Ook een negental KBO-PCOB leden hebben deelgenomen aan de Delta Ride om de 25 km te 
overbruggen en wederom ervaren, dat dit evenement een gebeuren is om naar uit te kijken. 
Beste leden van KBO-PCOB afdeling Axel: Blijf voorzichtig en gezond en geniet zoveel 
mogelijk van deze zomermaanden. Zodat we elkaar eind augustus en in het najaar weer 
kunnen ontmoeten. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van KBO-PCOB Axel  


