
AXEL

Jubilarissen februari 2021

Datum Naam lid Adres Postcode Jubileum
29-02 Mw. M. Remijn-Nijsten van Gistellelaan 47 4571 EG 85 jaar

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

Dagelijks bestuur: 
Wnd. voorzitter KBO-PCOB Axel; toekomstig webmaster:
Gerard Verduijn, tel. 0115-565771; email: gerarddian@zeelandnet.nl 

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

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

Secretaris KBO-PCOB Axel; notulist; contactpersoon belangenbehartiging leden: 
Maurice Scholter, tel. 06-26749113; email: mejmscholter@gmail.com   

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.    

U kunt terecht bij elk bestuurslid; info belasting, KBO-PCOB Energie, opgave/afmelden: 
lidmaatschap, overlijden, verhuizing: Josée van der Ploeg-Delissen (contactpersoon alles 
van Gregoriuscentrum). Public relations, zorgverzekering: Maurice Scholter.
Beoogde DB leden: Bep Meeusen-Bolander (06-12460830), Anna Egberts-Herrewijnen 
(0115-432062) en Kees de Koeijer (06-26968500). 

IN MEMORIAM 
Voor Leden van onze afdeling, die eind 2020, begin 2021 zijn overleden: 

23-11-2020: mw. T.L. van Poecke-Polfliet 
16-12-2020: hr. A. de Brouwer  

14-01-2021: mw. A.M. Bours-de Rechter
We wensen de families sterkte toe bij de verwerking van hun verlies. 

Het bestuur van KBO-PCOB Axel

Geen AAN-Z ACTIVITEITEN in Axel (Gregoriuscentrum, De Halle, Kasteeltje)
Geen flyers van aan-z activiteiten voor februari. Voor ‘onbepaalde tijd’ is nog steeds de stand
van zaken, dat de activiteitencommissie en aan-z hun welzijnsactiviteiten hebben stopgezet.
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De activiteitencommissie welzijnsaccommodaties Axel vraagt ondanks alle nare maatregelen
om te blijven omzien naar elkaar.

VOORWOORD  Beste leden, ook al is de maand januari alweer bijna voorbij, toch willen wij
als bestuur van KBO-PCOB jullie een gelukkig en vooral gezond 2021 wensen.

Ook willen we de oud leden van KBO afd. Terneuzen die, vanwege het beëindigen daarvan, per  
1 januari 2021 lid zijn geworden van KBO-PCOB afd. Axel, van harte welkom heten en hopen dat
we elkaar snel kunnen ontmoeten in het Gregoriuscentrum.

Tevens is per 1 januari jl. het bestuur versterkt met 3 nieuwe leden, t.w.: Anna Egberts, 
Bep Meeusen en Cees de Koeijer. Allen hartelijk welkom.  Succes  en veel plezier. 

We mogen gerust stellen dat 2020 zeer turbulent mag worden genoemd. 16 januari 2020  zal 
voor altijd in ieders  geheugen zijn gegrift. Naast het verdriet van het verlies van naasten, hebben
maatregelen die nodig zijn om het coronavirus onder controle te krijgen, veel verdriet, 
onzekerheid, gevoel van onmacht en zorgen gebracht en een enorme impact gehad op de 
samenleving. Helaas zijn veel mensen kwetsbaarder geworden.

Maar we geloven in de kracht van de mens en zijn er zeker van dat positieve verandering
mogelijk is!!

Ondanks de beperkingen die zijn opgelegd door Regering, OMT en RIVM hebben we na overleg 
met en met goedkeuring van Aan-Z  gedurende 2020 toch nog een aantal activiteiten kunnen 
organiseren, zoals: Jokeren, kaartjes maken, biljarten en zelf een Bingo middag. Alles volgens 
strikte maatregelen en coronaprotocollen. 

Ook aan de jubilarissen  is gedacht. Zo hebben Josée v/d Ploeg en Maurice Scholter de 
jubilarissen van 2020 verrast aan huis met een bloemetje of een flesje wijn.

Onze vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat het gebruikelijke paasbrood weer aan alle leden is 
bezorgd en, in plaats van de kerstviering  in het Gregoriuscentrum met o.a. een broodmaaltijd, is 
er een kersttulband thuis afgeleverd.                   Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet !!!!

Langs deze weg willen we ook Josée v/d Ploeg, die 18 december 2020 een zware operatie heeft 
ondergaan, van harte beterschap en een voorspoedig herstel toewensen. 

Hoe staat 2021 ervoor ??     Er is momenteel nog veel ongewis. De lockdown periode is voorlopig
verlengd tot minimaal 9 februari 2021. Het lijkt erop dat de pandemie onder controle zal komen 
door de uitrol van vaccinaties. Maar de tijdslijn daarvoor is nog niet zeker. En de problemen die 
afgelopen jaar zijn ontstaan zijn daardoor niet in één keer opgelost.

Maar er is “licht aan het einde van de tunnel”. We staan aan het begin van een belangrijke
periode. Graag doen we dit met jullie samen. Want als we er allemaal voor elkaar zijn, staat

niemand er alleen voor.
Als iemand behoefte heeft voor een gesprekje, hulp voor iets nodig heeft etc., schroom dan niet

om contact op te nemen met één (1) van de bestuursleden. Dan zullen wij alles in het werk
stellen om hiervoor een oplossing te vinden.

Namens het voltallige bestuur van KBO-PCOB, Axel 
Met vriendelijke groeten, Gerard Verduijn (wnd. Voorzitter)

Belasting invulservice 2021 voor de leden van KBO-PCOB Axel   (2 opties).



Beste leden, als u uw belastingformulieren van belastingjaar 2020 wilt laten invullen, kunt u 
zich aanmelden bij de ledenadm. mw. J. van der Ploeg-Delissen, wnd. voorzitter hr. G. 
Verduijn of bij de secretaris hr. M. Scholter. De aanmelding dient te geschieden voor 1 
maart 2021. Hieronder de 2 opties: *De invulservice wordt verzorgd door het FNV. De 
verzamelde aanmeldingen worden doorgegeven (hr. C. van Schaik). U krijgt een oproep om
de aangifte te laten invullen; als men liever thuis bezoek krijgt, dan thuis (kenbaar maken). In
de oproep staat precies vermeld wat de mensen mee moeten nemen of in huis moeten 
hebben. De machtigingscode is in dit geval belangrijk. Voor eind januari ontving u een brief 
van de belastingdienst. Waarschijnlijk in een blauwe enveloppe! Daarin staat de code die de 
aangifte invuller nodig heeft. Bewaar hem goed. De aangifte kan pas ná 1 maart worden 
ingediend.      
*De invulservice wordt verzorgd door hr. W. Kamoen (HUBA KBO Zeeland). Heer 
Kamoen maakt een afspraak met u en bezoekt u aan huis. Op de eerder genoemde 
relevante informatie zal hij u ook attenderen.

Bewegen is belangrijk; sociaal contact is belangrijk! Hieronder,  
NA VERSOEPELING CORONA MAATREGELEN, opties voor senioren;

partners van KBO-PCOB afdeling Axel. Hopende op redelijke termijn mogelijk.
                                     

 
TTV Den Dijk heeft de speellocatie in de “Kirke” aan de Graaf Jansdijk A 190 te Westdorpe.
Er zijn 44 oefenavonden per jaar en er is plaats voor 3 tafels. De oefenavonden zijn op 
donderdag van 19.00 uur  t/m 23.00 uur. Consumpties zijn tegen schappelijke prijzen 
verkrijgbaar. Er zijn voldoende leden, die met u willen oefenen of u het spelletje willen leren. 
Competitie spelen is ook mogelijk.
Deze uitnodiging geldt niet alleen voor de senioren van KBO-PCOB maar ook voor de 
kinderen daarvan.   Zowel dames als heren zijn welkom.    

Sportscholen.

 Is nu SNAP FITNESS Terneuzen 24-7; Zeelandlaan 9, 
Terneuzen (bij Snow World); tel. 0115-203000; seniorvriendelijk; senior schappelijke prijs. 

Kerkdreef 6, Axel 24-7; tel. 06-21502057; seniorvriendelijk; 
schappelijke prijs (KBO-PCOB pas)

Leden van KBO-PCOB Axel digitaal bereiken in coronatijd; mailadressen.
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Beste leden,
Toekomstgericht wordt en is in feite heel veel digitaal. Op het ledenbestand is van ruim een 
derde van het ledenaantal het mailadres bekend en wordt er omzichtig mee omgesprongen; 
conform AVG, privacywet. Hebt u een mailadres en nog niet bij de afdeling bekend, wilt u dit 
dan kenbaar maken? Wij kunnen dan ook informatie naar u toesturen wat niet met het KBO-
PCOB Magazine wordt meegegeven (bv. de KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ; KBO-PCOB NU). 
Verandert u van mailadres: dan graag ook doorgeven. Vrijblijvend gaan we informeren of u 
bereid bent uw mailadres aan ons te verstrekken. 

 


