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AXEL voor senioren van vandaag en morgen  

Jubilarissen februari 2022  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

15-02 Mw. I. de Brouwer-Versijp Axel 80 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  

Nieuw adres Josée: per 11 december: De Welstede 19, 4571 KX Axel. 

 

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  

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

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

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

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. 

  
Zie volgende bladzijde! 
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HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE 2021 

 

Heeft U hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? 

Leden van KBO-PCOB afdeling Axel kunnen hun aangifte laten verzorgen door een 

belastinginvuller. U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. 

Wilt U gebruik maken van deze service? Neem dan contact op met het bestuur van KBO-

PCOB Axel, t.w. mw. J. van der Ploeg-Delissen (06-23937654, vicevoorzitter@kbo-pcob-

axel.nl), hr. G. Verduijn (0115-565771, voorzitter@kbo-pcob-axel.nl) of hr. M. Scholter (06-

26749113, secretaris@kbo-pcob-axel.nl). 

*De invulservice kan worden verzorgd door hr. C. van Schaik. Na (aanmelding) 1 maart 

krijgt U bericht wanneer U de aangifte kunt laten verzorgen. Dit kan bij U thuis of via de 

invulservice KBO-PCOB in De Halle. Laat het even weten bij uw aanmelding waar de 

voorkeur naar uitgaat. Het invullen thuis wordt verzorgd door hr. C. Van Schaik en hr. W. 

Kamoen. Bij de afspraak wordt aangegeven wat U allemaal nodig heeft. Het invullen kan via 

DigiD of met machtigingscode. De machtigingscode ontvangt U met de post van de 

belastingdienst. Heeft U DigiD, dan is de machtigingscode niet nodig. 

*De invulservice kan worden verzorgd door hr. W. Kamoen. Bestaande klanten van hr. W. 

Kamoen melden zich telefonisch bij hem nadat ze de machtigingscode hebben ontvangen. 

Na 1 maart wordt een afspraak gemaakt met de betreffende klant. Nieuwe klanten kunnen 

zich aanmelden via een bestuurslid van KBO-PCOB Axel, maar kunnen zich ook 

rechtstreeks melden bij hr. Kamoen (0115-561526, 06-51563694, wkamoen@outlook.com). 

Hr. Kamoen werkt alleen met machtigingscodes.      

 
IN MEMORIAM 

Overleden gewaardeerde leden van onze afdeling: 

Mw. Ria Naessens-Verschuren; was jarenlang betrokken vrijwilligster bij KBO Axel.  

We wensen de familie sterkte toe bij de verwerking van haar verlies. 

Hr. Lyon Elands; voorheen jarenlang lid bij KBO Terneuzen. 

We wensen mw. Loes Elands-Kools en familie sterkte toe bij de verwerking van zijn verlies.  

Op 9 januari overleden hr. Johan De Maesschalck. 

We wensen mw. Janny De Maesschalck-van Cadsand en familie sterkte toe bij de 

verwerking van zijn verlies.   

Op 11 januari overleden mw. M.G. de Vos-Muytjens. 

We wensen haar zoon hr. Jos de Vos sterkte toe bij de verwerking van haar verlies. 

 

 

Planning activiteitenprogramma KBO-PCOB afdeling Axel. 

Vrijdag 11 februari                              Bingomiddag 

Vrijdag 11 maart                                 Bingomiddag 

Woensdag 6 april                               Jaarvergadering 

Vrijdag 8 april                                     Bingomiddag 

Woensdag 27 april                             Koningsdag voor Ouderen 

Vrijdag 13 mei                                    Bingomiddag 

Maand mei                                         Busreis  
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Geen rijtestlocatie in Zeeuws-Vlaanderen! 

 

Beste leden, 

Voor het afleggen en het doen van rijvaardigheidstesten moeten inwoners van Zeeuws 

Vlaanderen (medisch, ouderen, 75+) zich sedert enige tijd in Goes melden. E.e.a. volgens 

besluitvorming van het CBR. 

Enkele politieke partijen in de Terneuzen gemeenteraad overwegen en hebben ook actie 

ondernomen om vanuit de raad de gemeente Terneuzen te verzoeken om via de geëigende 

kanalen het CBR er toe te bewegen om deze vorm van dienstverlening terug naar Zeeuws-

Vlaanderen te halen. Als KBO-PCOB werkgroep belangenbehartiging zijn wij door deze 

partijen benaderd om onze leden hierover te bevragen. 

Ervaart u problemen of anderszins ongemakken of vindt u de tunnelpassages en de kosten 

daarvan onredelijk in het geval u zich voor de verlenging van uw rijbewijs in Goes moet 

vervoegen? Of heeft u weet van (onoverkomelijke) problemen hiermee van mensen uit uw 

omgeving? Aarzel dan niet en laat het ons weten, met uw argumenten die het rechtvaardigen 

om de gemeenteraad van Terneuzen zich daarvoor te laten inzetten. 

U kunt uw standpunt en/of uw bevindingen en ervaringen delen met een bestuurslid van uw 

afdeling of met één van onderstaande bestuursleden delen. Wij kunnen dan de betrokken 

politieke partijen overeenkomstig informeren. Als u de trip naar Goes niet bezwaarlijk vindt, 

mag u het ons natuurlijk ook laten weten. 

KBO-PCOB zal elke vorm van verzoek richting het CBR vanuit de regionale en lokale politiek 

in Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen, hun steun betuigen! 

Uw input in deze kwestie is dus meer dan welkom! Zodat we een en ander kunnen 

doorspelen. Op 13 januari is er een open brief gestuurd door 2 politieke partijen binnen de 

gemeente Terneuzen naar Tweede Kamer, Provinciale Staten Zeeland, College B&W in Z-

Vlaanderen…. Deze vraag wordt ook uitgebreid en medewerking gevraagd naast kring KBO 

afdelingen groot Terneuzen naar de KBO kringen van Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen. 

Gerard Verduijn, Maurice Scholter. 

PS. Open brief CBR rijtest wordt per mail naar leden gestuurd. 

 

Wel rijbewijskeuringen mogelijk in Terneuzen. 

Reserveren hiervoor mogelijk via Regelzorg: https://www.regelzorg.nl/rijbewijs-

keuringen/rijbewijskeuring-klein-groot-senioren-vanaf-75-jaar ; hier kunt U alle info vinden. 

Telefonisch: 088-2323300. Keuringslocatie Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 22, Terneuzen 

(dienstencentrum De Veste). Eerstvolgende keuringsdagen 2022: zaterdagen 5 februari, 5 

maart, 2 april, 30 april, 28 mei. €55,-, €60,-.   

Waarschijnlijk ook mogelijk via huisarts in Axel en omgeving; Gezondheidsverklaring en 

eventueel andere formulieren nodig. 

https://www.regelzorg.nl/rijbewijs-keuringen/rijbewijskeuring-klein-groot-senioren-vanaf-75-jaar
https://www.regelzorg.nl/rijbewijs-keuringen/rijbewijskeuring-klein-groot-senioren-vanaf-75-jaar
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022 
Vroeger, toen corona hier te lande nog een onbekend fenomeen was, was het leven van een 
bestuurder van een seniorenorganisatie redelijk overzichtelijk. Je organiseerde een aantal 
ledenvergaderingen, nodigde daarvoor sprekers uit die iets zinnigs te melden hadden, 
organiseerde een aantal gezellige bingo’s en nam deel aan één of meerdere fietstochten. De 
financiën werden aan een nauwgezet onderzoek onderworpen en van de uitslag werd tijdig 
kond gedaan op de jaarvergadering. Hoe anders is het nu.  
Het bestuur breekt zich steeds weer het hoofd over mogelijke activiteiten en 
ledenbijeenkomsten die dan vervolgens weer moeten worden afgeblazen. 
Met als gevolg dat we aan één van onze belangrijkste taken al geruime tijd niet toekomen, 
namelijk het organiseren van ontmoeting en verbinding, belangrijk onderdeel van omzien 
naar elkaar.  
Het geeft een gevoel van onmacht zolang je met handen en voeten gebonden bent.  

 
Dan geeft het toch een gevoel van opluchting wanneer je achter de schermen met een 
ploegje collega’s toch iets kunt betekenen voor de Terneuzense senioren. Weliswaar niet 
zichtbaar, zijn we als KBO-PCOB werkgroep toch al enige tijd druk in de weer met politieke 
partijen en hun verkiezingsprogramma’s in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart dit jaar. De uitslag van de door ons samen met PCOB in september 2021 
georganiseerde enquête hebben we gedeeld met politieke partijen. We zijn momenteel druk 
met het analyseren van de partijprogramma’s en toetsen in hoeverre die tegemoetkomen 
aan de resultaten van de enquête dus in welke mate die programma’s seniorvriendelijk zijn. 
Inmiddels (half januari) hebben we 8 programma’s ontvangen en bestudeerd. 
We kunnen wel vaststellen dat partijen meer dan in 2018 aandacht hebben voor senioren. 
De contacten met de lokale politiek die we in de afgelopen 4 jaar zorgvuldig hebben 
opgebouwd, worden nu zichtbaar in de (meeste) programma’s. Terecht, want 25% van de 
bevolking in Terneuzen is 65 plus. 
  
We zullen u onze bevindingen tijdig voor de verkiezingen melden.   Frans Tollenaar, 
voorzitter. Gerard Verduijn en Maurice Scholter, leden van de KBO-PCOB werkgroep 

belangenbehartiging.  
 

 
Bingomiddag KBO-PCOB Axel vrijdag 11 februari 2022 om 14.00 uur 

Als de corona maatregelen het toelaten de bingomiddag in het Gregoriuscentrum; elke 2e 
vrijdag van de maand; zaal open om 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. 
 

 
Informatie en nieuws afdelingssite: https://kbo-pcob-axel.nl/  
Informatie, nieuws, activiteiten: https://www.sameninterneuzen.nl/  
 
Met vriendelijke groet, Het bestuur van KBO-PCOB Axel. 

 
   

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

