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AXEL voor senioren van vandaag en morgen 
  

Jubilarissen september 2021  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

02-09 Hr. A. de Kort Axel 80 jaar 

10-09 Mw. E. Vermeire-Boerjan Axel 85 jaar 

25-09 Hr. B. Naeye Roerstraat 11, 
4535 GM Tern. 

75 jaar 

29-09 Hr. P. van Alem Axel 75 jaar 

Wij wensen de jubilarissen een fijne dag.  

Oud zijn: midden in het leven staan 

 

Zie de nieuwe mail adressen van de bestuursleden.   Dagelijks bestuur:  
Wnd. voorzitter KBO-PCOB Axel; webmaster: 
Gerard Verduijn, tel. 0115-565771; email: wndvoorzitter@kbo-pcob-axel.nl  

Nieuwe website KBO-PCOB Axel: https://www.kbo-pcob-axel.nl/ ; gaandeweg meer up date 

maken; suggesties, vragen: neem contact met webmaster Gerard Verduijn. 

 

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

 

Penningmeester KBO-PCOB Axel: 

Marcel Cerpentier, tel. 0115-851092; email: penningmeester@kbo-pcob-axel.nl  

 

Secretaris KBO-PCOB Axel; notulist; contactpersoon belangenbehartiging leden:  

Maurice Scholter, tel. 06-26749113; email: secretaris@kbo-pcob-axel.nl  

 

Datums van Verjaardagen, Jubileum: kloppen die niet, geef dit dan door aan: 

Maddy Schram-Engels, tel. 06-51053595; email: bestuurslid1@kbo-pcob-axel.nl  

Ook als u leden kent, die langdurig ziek zijn: dit doorgeven aan Maddy.     

Jubilarissen persoonlijk willen 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).  

 

IN MEMORIAM 
Overleden leden van onze afdeling: 

Mw. Yvonne de Deijn-Wyna 

We wensen haar man Cyriel de Deijn en familie sterkte toe bij de verwerking van het verlies. 

Hr. Leo Egberts  

We wensen zijn vrouw Anna Egberts-Herrewijnen en familie sterkte toe bij de verwerking van 

het verlies.   Het bestuur van KBO-PCOB Axel 
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Werkgroep Belangenbehartiging en de komende Gemeenteraadsverkiezingen 

Het is alweer bijna 5 jaar geleden dat vanuit PCOB Terneuzen het initiatief genomen is om 

de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan te grijpen om de programma’s van de lokale 

politiek te toetsen op seniorvriendelijkheid. Met de KBO afdelingen in de gemeente 

Terneuzen is toen een werkgroep van zes afdelingsbestuurders gevormd die zich in eerste 

aanleg na de verkiezingen weer zou opheffen. De samenwerking beviel echter alle partijen 

zo goed dat toen besloten is om de contacten met de politiek en openbaar bestuur ook na de 

verkiezingen voort te zetten en uit te breiden. Inmiddels heeft de werkgroep (drie PCOB: 

Michiel de Pooter, Dick Jeremiasse, Frans Tollenaar namens PCOB Terneuzen en drie KBO: 

Antoine de Coninck namens KBO Sas van Gent/Westdorpe, Gerard Verduijn en Maurice 

Scholter namens KBO-PCOB Axel) de voorbereidingen naar de gemeenteraadsverkiezingen 

van maart 2022 afgetrapt. We zullen met de hulp van de door KBO-PCOB aangereikte 

ondersteuning weer de gesprekken met de deelnemende politieke partijen aangaan om zo 

invloed te krijgen op de lokale partijprogramma’s. Dit alles vanuit ons streven om van 

Terneuzen een seniorvriendelijke gemeente te maken. We willen dat er niet alleen over ons 

maar ook met ons wordt gepraat. Heeft u onderwerpen die u de moeite waard vind om in 

onze gesprekken met de lokale politiek aan de orde te stellen? Dat kan gaan over wonen, 

zorg, veiligheid, mobiliteit, loketten, aan-z. 

Laat het aan één van ons weten! Zie dus de bijgevoegde KBO-PCOB leden enquête 

m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen 2022.    

Wij houden u over de voortgang van onze activiteiten op de hoogte. 

Maurice Scholter, Gerard Verduijn. 

 

Enquête voor ideeën bus voor organiseren activiteiten 

Het bestuur van KBO-PCOB afdeling Axel is van mening, nu er een sprankje licht 

tevoorschijn komt in de COVID-19 tunnel, onze leden naar ideeën, voorstellen te vragen om 

activiteiten te kunnen organiseren waar voldoende belangstelling voor is, kan zijn. 

Wnd. voorzitter Gerard Verduijn heeft hiervoor een brief, enquête samengesteld, waarop u 

uw wensen kan kenbaar maken. 

Zie de bijgevoegde brief; in te leveren bij een van de bestuursleden of per e-mail naar 

een van de bestuursleden.   

 

Attentie! De Week tegen Eenzaamheid. ‘Kom Erbij!’ 

Van 30 september t/m 7 oktober 2021 

Welzijnsorganisatie aan-z en de KBO-PCOB afdelingen in de gemeente Terneuzen 

organiseren op donderdag 30 september een grote herfst fietstocht van 38 km. 

Voldoende start-, stopplaatsen. 

Bij de stopplaatsen veel ruimte. 

Nadere informatie zal via diverse kanalen volgen; o.a. via website en facebook aan-z; 

advertentieblad; nieuwsbrief, informatie kbo-pcob leden; flyers; go r-t-v. 

 

KBO-PCOB Axel nodigt U uit voor een busreis met Verhoeven Busreizen bvba. 

Woensdag 22 september naar Struisvogelboerderij en Molenlandroute. 

Zie de bijgevoegde uitnodiging hiervoor bij het KBO-PCOB Magazine; aanmelden voor 

de busreis is mogelijk tot 14 september; let wel: ‘vol is vol’. 

 

Op de volgende bladzijde een bericht van Tragel over Samen Feesten; voor de KBO kring 

groot Terneuzen gebruikelijk in Bachten Dieke, Terneuzen. 

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van KBO-PCOB afdeling Axel. 
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Samen feesten 2021 

 
 

In deze bijzondere periode wordt er geen feestmiddag voor senioren georganiseerd door 

KBO, Zonnebloem, ZZV en Tragel.  

 

Balen, maar deze gezellige feestmiddag willen we graag met u in 2022 inhalen! We willen 

heel graag in het voorjaar terug samen feesten! Van zodra de datums bekend zijn zullen we 

deze met u delen. 
 

Blijf gezond en hou vol! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Katholieke Bond voor Ouderen, Zonnebloem, 

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en Tragele 

 
B 

Bij de volgende feestmiddag in 2022 doen KBO en PCOB in de gemeente Terneuzen mee. 

 


