
 

1 
 

AXEL 

Jubilarissen mei 2021 
  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

04-05 Mw. I. de Laender-Baert Axel 75 jaar 

09-05 Mw. A. de Greve Terneuzen 80 jaar 

09-05 Hr. J. de Maesschalck Axel 85 jaar 

10-05 Mw. S. Bakker-Scheele Axel 80 jaar 

25-05 Mw. J. Wijsman-de Feijter Axel 85 jaar 

27-05 Mw. T. de Rijck-Luypers Axel 90 jaar 

31-05 Mw. A. Witte-de Jonge Axel 85 jaar 

    Wij wensen de jubilarissen een fijne dag.  

Persoonlijk feliciteren? Zie opmerking bij Maddy Schram.  

 

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.     

Als u jubilarissen persoonlijk wilt feliciteren: vraag gegevens op bij Maddy Schram.  

 

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).  

 

Zogenaamde Energieverkopers aan de lijn. 
Senioren, 60 plussers met een vast nummer worden regelmatig lastig gevallen met 
telefoontjes over Energie, zoals contract loopt af, energie besparen, mooie aanbieding. 
Een offerte opsturen is niet mogelijk, maar wel direct een contract, et cetera... 
Ga daar niet op in, onderbreek de verbinding. 
Laat u zich niet verrassen door later op te merken, dat u onbewust bent overgegaan naar 
een andere energieleverancier.  
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Beste leden, met name de leden zonder mailadres: 
KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ heeft aandacht besteed aan onze paasbrood activiteit ‘Na de 40 
dagen uitdaging’.  Het relaas hierbij was: 
Vooraf waren onze leden middels de nieuwsbrief van de afdeling geïnformeerd over de 
bezorgtijden en bij de leden niet thuis waren werd het paasbrood aan de deurknop 
opgehangen. s Morgens zijn vanaf 8.30 uur drie vrijwilligers in het Gregoriuscentrum in touw 
geweest om de levering van de bakker te ontvangen en te verdelen onder de bodes.  
Achttien bodes voor vijftien bezorgtrajecten; dit alles was georganiseerd door de voorzitter 
van de activiteitencommissie. De coronamaatregelen zijn uiteraard gerespecteerd; de bodes 
hadden verschillende tijden doorgekregen om het Paasbrood op te halen in het 
Gregoriuscentrum. Het Paasbrood werd door hen bezorgd bij alle leden in Axel, Terneuzen 
en omstreken. Deze activiteit is elk jaar weer voor de bodes (vrijwilligers) prettig om te doen. 
Ze worden hartelijk, min of meer, met open armen ontvangen. Ze houden regelmatig een 
praatje en dit sociaal contact blijkt hard nodig. Het wel en wee blijft dan natuurlijk niet 
onbesproken. Nadat het Paasbrood is bezorgd komen er dan ook veel positieve reacties via 
mail of telefoon binnen. Het is een jaarlijks terugkomend initiatief van KBO-PCOB-Axel waar 
de leden steeds naar uitkijken.  
Ook KBO-PCOB landelijk zette onze afdeling in het zonnetje middels verenigingsbericht op 
de website KBO-PCOB. 
 

Aan-z laat via nieuwsbrief de resultaten van de onderzoekscommissie gemeente 
Terneuzen weten. 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de gezamenlijke 
bezorgdheidsactie KBO-PCOB. Hierbij is door de werkgroep KBO-PCOB een brief verstuurd 
naar het college van B & W. Dit was aangaande het durend conflict tussen Terneuzen en 
welzijnsinstelling aan-z.  Resultaten onderzoekscommissie gemeente Terneuzen: 
In december 2020 startte de gemeente Terneuzen een eigen onderzoekscommissie. Deze 
commissie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar onder andere de 
samenwerking tussen de gemeente Terneuzen en aan-z. Op basis van de verzamelde input 
presenteerde de onderzoekscommissie op 31 maart 2021 haar onderzoeksresultaten aan de 
Raad.                                                        De commissie concludeerde dat aan-z op orde is. 
Aan-z wordt omschreven als goed functionerende organisatie, die haar klanten goed bedient. 
De aanbeveling is dat aan-z als zelfstandige uitvoeringsorganisatie haar werkzaamheden 
blijft uitvoeren voor de gemeente Terneuzen.  
De onderzoekscommissie deelde diverse adviezen, waaronder het advies om de 
samenstelling van het Algemeen Bestuur van aan-z (en andere organisaties die de 
gemeente subsidieert) te herzien, adviezen om de samenwerking te verbeteren en adviezen 
aan de gemeente om helder beleid te formuleren. Meer informatie hierover is na te lezen op 
de website van aan-z (nieuwsartikel).  
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IN MEMORIAM 
Lid van onze afdeling, overleden 29-3-2021 

Hr. Jan Labruijère 
We wensen familie Labruijère-Kreeft sterkte toe bij de verwerking van het verlies. 

Het bestuur van KBO-PCOB Axel 
 

Tips om hooikoortsklachten te verminderen: 
*Neem een douche voordat je naar bed gaat. Je wast dan de pollen uit je haren voor het 
slapen gaan. 
*Ga wandelen als het net heeft geregend, dan is de lucht schoner dan voor de regen. 
*Als je gevoelig bent voor graspollen, wandel dan bij voorkeur niet door weilanden en 
graslanden waar grassen staan te bloeien. 
*Draag een zonnebril om je ogen tegen pollen te beschermen. 
*Zeelucht bevat weinig pollen, een dagje strand kan klachten verlichten.  
*Droog de schone was binnenshuis, zodat er minder pollen op terechtkomen. 
*Misschien niet je meest favoriete bezigheid, maar veel stofzuigen in huis met een stofzuiger 
die goede filters heeft, is heel belangrijk. 
*Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Als je het huis wil luchten, doe dat dan 
vroeg in de ochtend, maar voorkom dat het in huis tocht: hierdoor kunnen er pollen je huis 
binnenkomen. 
*Koop speciale horren die stuifmeel tegenhouden, zodat ramen en deuren niet gesloten 
moeten blijven in lente en zomer. 
*Check iedere dag de https://www.hooikoortsradar.nl/  
Hooikoorts en je gehoor. 
Wist je dat hooikoorts ook je gehoor op verschillende manieren kan aantasten? 

 
 

Toekomst Integratie 
KBO-PCOB Axel hoopt en vertrouwt er op dat we via de ingeslagen weg de integratie van 
KBO en PCOB kunnen realiseren; ook lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. 
Dat we blijvend van betekenis kunnen zijn bij de ondersteuning en belangenbehartiging van 
onze leden. 
Ook en speciaal tijdens corona kracht, gezondheid en inspiratie mogen hebben om dit werk 
voor KBO-PCOB te kunnen blijven doen. 
Met vriendelijke groet,  Het Bestuur van KBO-PCOB afdeling Axel. 

Doordat je neus verstopt raakt, kan dit ervoor zorgen dat er slijm in het middenoor 

terecht komt. Wanneer dit slijm teveel wordt, kan dit voor een slijmophoping zorgen en 

hierdoor kunnen je oren dicht gaan zitten. Hierdoor kun je last krijgen van tijdelijk 

gehoorverlies, een druk op je oren, jeukende oren en zelfs oorpijn. Als je klachten door 

de hooikoorts komen, gaan eventuele oorproblemen vaak vanzelf weer over en hoef je 

er niet veel aan te doen. Het is natuurlijk wel belangrijk om jeoren goed schoon te 

houden. Ook het inademen van stoom kan helpen, omdat hierdoor het slijm weg kan.   

https://www.hooikoortsradar.nl/

