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AXEL voor senioren van vandaag en morgen  

Jubilarissen juni 2022  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

01-06 Hr. J. Dieleman Axel 85 jaar 

17-06 Hr. Th. The Hoek 75 jaar 

19-06 Echtp. Maes-de Bruyn Terneuzen 60 jaar Huwelijk 

20-06 Mw. A. Schoof-van Esbroek 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  

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.  

 

Planning activiteitenprogramma KBO-PCOB afdeling Axel. 

Vrijdag 10 juni                                    Bingomiddag 

Zondag 12 juni                                   Delta Ride For The Roses; vrijblijvend in groep (50 km) 

Zondag 26 juni                                   Kom op de koffie 

Vrijdag 8 juli                                       Bingomiddag  

Vrijdag 12 augustus                           Bingomiddag 
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Bingomiddag KBO-PCOB Axel vrijdag 10 juni 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. 
 

Verslag jaarvergadering KBO-PCOB afdeling Axel op woensdag 6 april 2022.  
Wederom een zeer groot aantal bezoekende leden voor de jaarvergadering; iets meer dan 
honderd trouwe leden 

1. Na de ontvangst met koffie/thee en koek neemt voorzitter Gerard Verduijn het woord 
en heet de leden en ook de nieuwe leden van harte welkom; blij om allen weer te 
ontmoeten, telefoons stil of uitzetten, gebruik toilet, bezwaar tegen het maken van 
foto’s, et cetera.  

Vervolgens wordt een moment stilte gevraagd voor de leden en familie, die ons zijn ontvallen 
en voor leden verblijvend in ziekenhuis of verpleegtehuis. 
Meditatief: n.a.v. de oorlog in Oekraïne leest Gerard een gedicht voor van Paula Hagenaars 
genaamd ‘Vrede’.   

2. Gerard vraagt aandacht voor twee vrijwilligers; Addy Kers-Naeije heeft na 5 jaar 
herhalingsexamen gedaan voor Bedrijf(s) Hulp Verlener (BHV) en is hiervoor 
geslaagd; Godelieve Meijs-Windey heeft haar certificaat voor BHV behaald. Dit wordt 
voor beiden onthaald met applaus. 

Tevens vertelt Gerard over de perikelen m.b.t. het Gregoriuscentrum; dreigende sloop voor 
95 parkeerplaatsen t.g.v. Luitjens Retail. Een en ander kan binnen of na 2 jaar plaatsvinden. 
Na de vergadering wordt door de aanwezige leden een handtekeningenactie op touw gezet 
en dit resulteert in bijna honderd handtekeningen. Waarschijnlijk krijgt deze spontane actie 
een vervolg door deze handtekeningenactie verder te promoten. 
Tot slot vertelt Gerard over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. De werkgroep 
KBO-PCOB belangenbehartiging gemeente Terneuzen heeft middels gesprekken met 9 
politieke partijen en het uitdragen van de 5 speerpunten van KBO-PCOB actief hierin 
deelgenomen; ook laten zien wat de leden het belangrijkst vinden bij de speerpunten via het 
invullen van enquête formulier. De partijprogramma’s, verkiezingsprogramma’s van de 
partijen werden opgevraagd om te kunnen toetsen op welk speerpunt men min of meer 
seniorvriendelijk is. Dit heeft zoals vier jaar geleden geresulteerd in een kieswijzer, evaluatie 
verkiezingsprogramma’s op seniorvriendelijkheid. 

3. De notulen van de jaarvergadering 22 oktober 2021 liggen ter inzage op de hoeken 
van de tafels en worden door de leden goedgekeurd, vastgesteld. 
Daarna leest de secretaris het jaarverslag van 2021 voor en het verslag wordt 
eveneens door de leden goedgekeurd en vastgesteld. Het jaarverslag 2021 wordt 
vermeld in de nieuwsbrief van mei (eind april) en het verslag van de jaarvergadering 
6 april 2022 in de nieuwsbrief van juni (eind mei). 

4. Gerard noemt de planning van het programma 2022 van KBO-PCOB Axel. 
Elke 2e vrijdag van de maand bingomiddag KBO-PCOB Axel in het Gregoriuscentrum; over 
kunnen nemen vanwege sluiting van het Trefpunt en toestemming van aan-z. Witte 
Donderdag 14 april bezorging van het paasbrood bij de leden. Op Koningsdag 27 april 
Hollandse spellen voor senioren met wafels. Woensdag 18 mei busreis. Zondag 12 juni 
deelname Delta Ride For The Roses 50 km in groep. Vrijdag 16 december de kerstviering. 
Gerard vraagt of er ideeën zijn voor thema-middagen; zie hiervoor punt 8 de rondvraag. 

5. De afgetreden penningmeester Marcel Cerpentier doet het financieel verslag over het 
jaar 2021; het afronden van zijn periode als penningmeester. Een gezonde financiële 
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afdeling. Vanaf begin januari 2022 is alles overgedragen van Marcel naar de nieuwe 
penningmeester Ronnie Meeusen. 

5a. De kascommissie, Antoine de Coninck en Gerard van der Heijden, brengt namens 
voorzitter Antoine positief verslag uit van het controleren van de financiën en de 
kascommissie verleent hierbij decharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO-
PCOB Axel. 
5b. Gerard van der Heijden en reserve lid Addy Kers-Naeije schuiven op en vormen de 
kascommissie voor volgend jaar. De kandidaat voor het nieuwe reserve lid is Geleijn Kaijser. 

6. Van de jubilarissen lidmaatschap KBO-PCOB Axel zijn 2 jubilarissen aanwezig en 
worden bij deze gelegenheid gehuldigd met bloemen en een geschenk; mw. A. 
Blaakman-Robijn 35 jaar lid en hr. J. Riemens 25 jaar lid. De andere jubilarissen: mw. 
M. van den Bosch-van de Bergen 35 jaar lid, mw. G. Haak-de Smet en de hr. en mw. 
A. en M. Remijn-Nijsten 30 jaar lid en de hr. G. de Rijck 25 jaar lid zullen thuis worden 
gehuldigd. 

7. Mw. Josée van der Ploeg-Delissen, Maddy Schram-Engels en de hr. Maurice 
Scholter zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar; de leden stemmen hiermee in.       
De leden worden in kennis gesteld, dat vanwege een paragraaf in het huishoudelijk 
reglement van de afdeling mw. Bep Meeusen-Bolander terugtreedt als bestuurslid. 
Man en vrouw samen in het bestuur is niet toegestaan. Bep blijft een belangrijke 
vrijwilliger, nl. het verzorgen en verdeling van het drukwerk. 

8. Bij de rondvraag gaat het vooral over suggesties voor thema-activiteiten; genoemd 
worden modeshow, barbecue en smokkelaars. 

9. Gerard sluit de ledenvergadering af en deelt mede, dat de lunch bestaat uit friet met 
kroket en iedereen ook bij zijn bord mayonaise en mosterd heeft liggen. Voor 
aanvang van de lunch vraagt hij een moment stilte. 

Frituur Rens Riemens heeft zich geïnstalleerd voor het Gregoriuscentrum om voor iedereen 
friet met kroket te bereiden; vrijwilligers lopen heen en weer om bij de leden te bezorgen. 
Friet en kroket hebben gesmaakt. 
Na de lunch is het de beurt aan Chris & Chris voor een optreden van 2 x 45 minuten. Beide 
optredens zorgen voor grote hilariteit in de zaal en iedereen doet uitbundig mee.  
In de pauze worden heel veel loten verkocht; na Chris & Chris vind de trekking van de loten 
plaats met vele en mooie prijzen. 
De voorzitter Gerard Verduijn sluit deze dag af met dank voor de gezellige bijeenkomst en de 
grote inzet van de vrijwilligers. 
Een geslaagde jaarvergadering met vertrouwen wederzijds tussen leden en bestuur.       
 

Lintje voor Josée van der Ploeg-Delissen, Koninklijke Onderscheiding ontvangen,  
Lid in de Orde van Oranje Nassau 

Dinsdag 26 april ’s morgens werden Koninklijke Onderscheidingen in de Vlaschaard 
Koewacht uitgereikt door de Burgemeester. We hebben Josée onwetend naar Koewacht 
kunnen lokken en haar verbazing was groot, toen ze bij binnenkomst zo veel bekende 
gezichten zag. Onderscheiding is voor vele jaren tomeloze inzet voor KBO-PCOB en aan-z. 
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Koningsdag voor Senioren in het Gregoriuscentrum 27 april. 
Een geslaagde middag, die voor volgend jaar een vervolg verdient! ’s Morgens de zaal in 
gereedheid gebracht; 6 Hollandse spellen opgetuigd; ambiance gecreëerd met het orkest ‘de 
Jeugd van Toen’. Menigeen heeft zich gewaagd aan de spellen, zelfs met enig fanatisme. De 
lekkere wafels, koffie/thee en andere drank vielen in de smaak. Al met al deze middag 
tussen de 40 a 50 mensen mogen ontvangen.  

  
 

Inspiratietour KBO-PCOB 

Op 21 april werd de landelijke inspiratietour van KBO-PCOB afgesloten met de Zeeuwse 

aflevering in Heinkenszand. In de Stenge waren zo’n 130 senioren van Zeeuwse KBO en 

PCOB afdelingen aanwezig waaronder een bestuurder van uw afdeling. De KBO-PCOB 

vertegenwoordiging uit Zeeuws Vlaanderen was veruit in de minderheid terwijl daar toch de 

meeste leden van KBO en PCOB woonachtig zijn. De tunnel zit daar zeker voor iets tussen. 

De dag bestond uit twee dagdelen, een plenair ochtendprogramma voor alle bezoekers met 

gastsprekers Jaap Jongbloed, Marinus van de Berg en Bert van Leerdam die het Zeeuwse 

element vertegenwoordigde. Na de lunch kon men deelnemen aan twee van de vier 

workshops (elk ca. drie kwartier) waarvoor men zich vooraf diende aan te melden.  

De KBO-PCOB Axel vertegenwoordiger had ook vooraf zijn keuze bepaald en heeft 

deelgenomen aan de workshops Het nieuwe besturen en Belangenbehartiging. En zoals een 

oud spreekwoord zegt: “Je komt altijd wijzer van de markt dan dat je erheen gaat”, was dat 

ook hier het geval. Maar minstens zo belangrijk was het informele contact tussen de 

bedrijven door met PCOB en KBO collega’s.  

Maurice Scholter 

 

Grote blijk van dank namens Josée van der Ploeg-Delissen 

  
Beste mensen, beste leden, langs deze weg wil ik jullie hartelijk danken voor de bloemen, 

vele kaartjes en telefoontjes, felicitaties die ik heb mogen ontvangen na mijn K.O. als  

lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Ik ben beduusd en verrast en ben er heel blij mee.  

Met vriendelijke groet en veel liefde, Josée. 

 

Bingomiddag vrijdag 3 juni Gregoriuscentrum van aan-z en  

‘Kom op de koffie’ zondag 26 juni.  

Naast de nieuwsbrief KBO-PCOB Axel juni en de aan-z activiteiten in Axel juni vind u ook in 

het KBO-PCOB Magazine juni de uitnodigingen voor genoemde bingomiddag en ‘Kom op de 

koffie’.                Volgende bladzijde relaas over de busreis van woensdag 18 mei. 
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Busreis Aardbeienterras en Asperge- en Wijnboerderij 18 mei 

   
Lekkere wafel met aardbeien; Smakelijk eten in de Gouden Leeuw;  Addy met de 
koffiezetploeg tussen de wijnstokken; daarachter onder het wit aspergeplantjes. 
 
Met 47 KBO-PCOB en ABO leden, jammer genoeg een dag vooraf een afzegging van wege 
ziek zijn, op weg met de Verhoeven Reisbus via het sluizencomplex in Terneuzen en de 
Westerscheldetunnel naar Rijsbergen voor het Aardbeienterras. Daar werden we hartelijk 
ontvangen met koffie/thee en een wafel rijkelijk bezet met aardbeien. Vervolgens een 
rondleiding met gedetailleerde informatie door de eigenaar met passie uitgelegd. In het 
winkeltje een en ander aan te schaffen.   
Voor het diner is de bestemming het groepsrestaurant ‘De Gouden Leeuw’ in Terheijden. 
Wederom een gezellige bedoening onder genot van lekker eten. 
De derde locatie is de asperge- en wijnboerderij ‘De Santspuy’ in Etten-Leur. Welkom 
geheten met koffie/thee en appelcake. De plaatselijke gids informeert bij de reisleiders hoe 
lang wij kunnen vertoeven op de boerderij. Voordat we worden meegenomen naar het 
wijnstokkenveld en de aspergevelden krijgen we van de gids al veel uitleg over asperges en 
ook over het proces voor wijn te fabriceren; tafeldruiven of groeien tot productie van wijn. 
Langs de druiven- of wijnstokken staan we regelmatig stil om nadere uitleg te krijgen; de gids 
heeft er veel over te vertellen. Ook brengen we een bezoek aan het aspergeveld bedekt met 
wit zwart aspergefolie. Teruggekeerd krijgen we de gelegenheid om rond te kijken, o.a. in het 
winkeltje en mogen we proeven van wijn, enkele likeuren en advocaat. 
Tot slot via België richting Axel en Terneuzen met een goede stemming in de bus; 
meezingen met muziek en gezellig keuvelen. 
Na de busreis heeft de chauffeur nog een flinke rit voor de boeg; om thuis te geraken naar 
Hoogstraten. 
 
Volgende nieuwsbrief KBO-PCOB Axel juli/augustus verschijnt evenals het KBO-
PCOB Magazine juli/augustus woensdag 29 juni. 
 
Met vriendelijke groet, het bestuur en de vrijwilligers van KBO-PCOB Axel.  


