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AXEL voor senioren van vandaag en morgen  

Jubilarissen maart 2022  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

01-03 Hr. J. Bours Axel 90 jaar 

11-03 Mw. M-J. Verhoeven-Belaert Axel 90 jaar 

12-03 Hr. A. Hamelink Axel 85 jaar 

20-03 Hr. R. Michel Axel 80 jaar 

22-03 Mw. R. Dees Terneuzen 75 jaar 

30-03 Mw. J. Picavet-Koekkoek Axel 85 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  

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. 
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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.      

 

Planning activiteitenprogramma KBO-PCOB afdeling Axel. 

Vrijdag 11 maart                                 Bingomiddag 

Woensdag 6 april                               Jaarvergadering 

Vrijdag 8 april                                     Bingomiddag 

Donderdag 14 april                            Paasbrood (Witte Donderdag) 

Woensdag 27 april                             Koningsdag voor Senioren 

Vrijdag 13 mei                                    Bingomiddag 

Maand mei                                         Busreis  

Vrijdag 10 juni                                    Bingomiddag 

 
Bingomiddag KBO-PCOB Axel vrijdag 11 maart 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. 
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Vooraankondiging jaar (leden) vergadering  
op woensdag 6 april in het Gregoriuscentrum. 

  

                                      
Vooraankondiging Koningsdag voor Senioren  
op woensdag 27 april in het Gregoriuscentrum 

 
Demonstratiemiddag firma Lamont in De Halle woensdag 9 maart. 

Een leerrijke voorstelling over milieuvriendelijke onderhoudsproducten en 

verzorgingsproducten op basis van zuivere paardenmelk. 
In de foyer, activiteitencentrum van De Halle; openbaar.  

Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur.  

Gratis toegang; geen verplichting om iets te kopen. 

Op het eind een gratis tombola. 

Aanmelden bij G. Kaijser: gkaijser@zeelandnet.nl ; 06-53116199  

 

 

Aandacht voor de evaluatie verkiezingsprogramma’s; gemeenteraadsverkiezingen 

maart 2022; zie in het KBO-PCOB Magazine de bijgevoegde evaluatie, het 

kleurenschema met ommezijde een begeleidend schrijven van de werkgroep KBO-

PCOB belangenbehartiging in de gemeente Terneuzen. 

Laat uw stem niet verloren gaan! 

 

Volgende nieuwsbrief 23 maart met uitnodiging jaarvergadering en flyer voor de 

Koningsdag voor Senioren. 

Met vriendelijke groet, Het Bestuur van KBO-PCOB afdeling Axel 

  

  

  

Welkom, eerst de vergadering, gevolgd 

door een lunch; daarna 2 maal optreden 

van Chris & Chris; verloting met mooie 

prijzen. Gezellige dag voor onze leden. 

Indien vervoer gewenst: laat het weten. 

 

U kunt zich al aanmelden, als u weet dat 

u komt. 

Bestuur KBO-PCOB Axel verwacht U. 

   

Koningsdag voor Senioren  

met Oud Hollandse spellen;  

wafels verkrijgbaar;  

openbare activiteit, voor iedereen. 

 

Nostalgie herbeleven. 

Een gezellig dagje uit met 

ontmoeting en competitie. 

mailto:gkaijser@zeelandnet.nl

