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AXEL voor senioren van vandaag en morgen 
  

Jubilarissen oktober 2021  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

12-10 Mw. L. Michielsen-Schuren Axel 75 jaar 

15-10 Mw. R. de Wever-Neve Axel 100 jaar 

21-10 Mw. M. Navest-Reminsen Axel 85 jaar 

26-10 Hr. C. Schrijvers Maassluis 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. Chantal van Maren; had het beheer over De Halle en het Gregoriuscentrum.  

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

Hr. Jo Gommers; was ook lid van biljartvereniging BC Gregorius.   

We wensen  mw. Gommers-Koevoets en familie sterkte toe bij de verwerking van het verlies.   

Het bestuur van KBO-PCOB Axel  
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RABO CLUB SUPPORT 

Ook dit jaar kunnen wij als KBO-PCOB afdeling Axel weer meedoen aan Rabo Club Support.  
Een unieke mogelijkheid om uw KBO-PCOB afdeling extra te steunen zonder dat het u iets 

kost.                                            WAT HOUDT DIT IN: 

Rabo Bank Zeeuws Vlaanderen ondersteunt op deze manier financieel het verenigingsleven. 

Het bedrag wat uiteindelijk wordt toegekend aan onze plaatselijke KBO-PCOB afdeling hangt 

af van het aantal uitgebrachte stemmen. Dit in samenhang met en verhouding tot het totale 

aantal uitgebrachte stemmen en het aantal verenigingen dat deelneemt. Bent u 

rekeninghouder en lid van Rabobank Zeeuws Vlaanderen dan krijgt u 5 stemmen ter 

beschikking. Een lid mag maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. Een lid 

moet dus minimaal op 3 verenigingen stemmen en mag maximaal op 5 verschillende 

verenigingen stemmen. Een echtpaar, met bijvoorbeeld een gezamenlijke en/of rekening en 

allebei lid van Rabo Zeeuws Vlaanderen, heeft dus totaal 10 stemmen ter beschikking om uit 

te brengen. Wij als bestuur van KBO-PCOB Axel zouden het zeer op prijs stellen als u 

meedoet aan deze Club Support Campagne, om op deze manier de financiële ruimte binnen 

onze afdeling wat te vergroten. Hoe gaat e.e.a. verder in zijn werk en wat moet u doen om 

uw plaatselijke KBO-PCOB te ondersteunen? Bent u rekeninghouder en lid van Rabo 

Zeeuws Vlaanderen dan hoeft u niets te ondernemen. U krijgt automatisch bericht van de 

Rabobank en kunt uw stem digitaal uitbrengen in de periode van 4 oktober t/m 24 oktober 

2021. Bent u wel rekeninghouder maar nog geen lid? Geef u alsnog op als lid, het kost u 

niets en kan ook voordelen opleveren)*. De Link naar de Rabobank om u aan te melden als 

lid:  

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/?intcamp=pa-footer-rabobank&inttype=link-

leden&intsource=particulieren.divers of https://www.rabobank.nl/leden  

Hoe meer stemmen op KBO-PCOB Axel worden uitgebracht, hoe groter de bijdrage. Dus 

heeft u familie, kennissen of vrienden die rekeninghouder en lid van Rabobank Zeeuws 

Vlaanderen zijn, vraag hen ook indien mogelijk hun stem uit te brengen op KBO-PCOB Axel. 

Problemen met het digitaal uitbrengen van uw stem? Laat het even weten, wij helpen u 

graag! We rekenen natuurlijk op uw support.  

)*Leden krijgen het Rabo ledenmagazine toegestuurd waarin regelmatig kortingscoupons 

van lokale ondernemingen worden aangeboden.   

Met dank, het bestuur van KBO-PCOB Axel. 

Bewegen is belangrijk; sociaal contact is belangrijk! Hieronder opties voor senioren; 

partners van KBO-PCOB afdeling Axel.  

                                      

  
TTV Den Dijk heeft 

de speellocatie in de “Kirke” aan de Graaf Jansdijk A 190 te Westdorpe. Er zijn 44 oefenavonden per 

jaar en er is plaats voor 3 tafels. De oefenavonden zijn op donderdag van 19.00 uur  t/m 23.00 uur. 

Consumpties zijn tegen schappelijke prijzen verkrijgbaar. Er zijn voldoende leden, die met u willen 

oefenen of u het spelletje willen leren. Competitie spelen is ook mogelijk. 

Deze uitnodiging geldt niet alleen voor de senioren van KBO-PCOB maar ook voor de kinderen 

daarvan.   Zowel dames als heren zijn welkom.     

 

Veel senioren tafeltennissen, maar het zouden er meer kunnen zijn! 

Vroeger al eens een balletje geslagen? Of wil je het spelletje leren? 

In beide gevallen bent u van harte welkom bij: TTV Den Dijk 

Nadere informatie: 

Hr. Willy Kamoen, 0115-561526 of wkamoen@outlook.com   

Hr. Peter Piessens, 0115-608507 of piessensp@zeelandnet.nl  

Of tijdens een oefenavond in de zaal 
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Sportscholen 

Snap Fitness 24/7, Zeelandlaan 9, Terneuzen (bij Snow World, Skihal); tel. 0115-

203000; seniorvriendelijk; senior schappelijke prijs.  

 
FitCorner 24/7, Kerkdreef 6, Axel; tel. 06-21502057; seniorvriendelijk; schappelijke 

prijs (KBO-PCOB pas). 

 
Enquête voor ideeën bus voor organiseren activiteiten 

Beste leden, het invullen voor ideeën bus voor organiseren activiteiten heeft 4 ingevulde 

formulieren opgeleverd met ettelijke thema’s. 

Samengevat: *Samen leuke dingen doen/creatieve cursussen; handwerk activiteiten; 

bloemstukje maken; ook gericht op jonge senioren. 

*Cultuur; excursie naar museum; filmmiddag (bioscoop, Gregoriuscentrum) 

*Inhoud en verdieping; zoals sprekers over maatschappelijk relevante thema’s. 

*Bezoek theetuin; bowlen. 

*Spelletjesmiddag; een of ander product demonstratie; een dia voorstelling. 

Het bestuur zal zich beraden om aan een en ander gevolg te geven. 

Opties, suggesties voor het organiseren van activiteiten blijven altijd welkom. 

 

Delta Ride For The Roses Individual Ride. 

De Delta Ride ging, gaat ook dit jaar vanwege corona perikelen niet door; 

deelnemers konden wel hun inschrijving wijzigen naar de Individual Ride en 

individueel of in kleine groep op desgewenst moment de Delta Ride afstand fietsen. 

Een groep van 12 KBO-PCOB leden heeft deze wijziging doorgevoerd en spulletjes 

van de Delta Ride bekomen. Op zondag 12 september hebben deze KBO-PCOB 

leden de Delta Ride met een afstand van 50 km. gefietst. Het weer was goed en de 

groep heeft er een gezellige, aangename dag van gemaakt. De route werd 

gezamenlijk aangevangen bij de Molen Eben Haëzer op Spui. Een tussenstop bij 

Grand Café Ter Nose met warm onthaal en menigeen was verder bekend met een 

traject op de route. Een paar keer gestopt voor drinken en een boterhammetje. We 

waren al geattendeerd, dat ’t Kaaike op Zuiddorpe open was voor de Delta Ride en 

daar hebben we grif gebruik van gemaakt. Onze laatste stop was bij Ons Paradiesje, 

Magrette. Hier hebben we lang vertoefd voor het eten en gezellig nababbelen. Jan 

Hamelink bracht op eigen wijze The Rose ten gehore, met mond harmonica en zang; 

blijft een pakkend moment. 

Zo hebben we voor, van dit goede doel dit jaar toch kunnen genieten en kunnen er 

voldaan op terug kijken.     

 
Belangstelling voor aan-z activiteiten in het Gregoriuscentrum en in De Halle? Loop en 
kijk binnen en vraag informatie. Voor vragen is aan-z ook iedere werkdag van 08.30 
uur tot 17.00 uur bereikbaar; 0115-563015. U kunt ook hiervoor contact opnemen met 
Josée (contactpersoon Gregoriuscentrum); 06-23937654. Neem deel aan een activiteit 
en maak sociaal contact.  
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Enquête gemeenteraadsverkiezingen 2022. 
Het resultaat van deze enquête, voorgelegd aan de leden van de KBO afdelingen in de 
gemeente Terneuzen en PCOB afdeling Terneuzen, zal bij het KBO-PCOB Magazine van 
november nader worden toegelicht. Met name over de uitslag, conclusie en voortgang; komt 
in de vergadering van de werkgroep belangenbehartiging aan de orde. Met dank aan PCOB 
bestuurslid Dick Jeremiasse zijn de cijfers/reacties in ons bezit.  
 

Geslaagde busreis KBO-PCOB Axel 22 september 
32 enthousiaste KBO-PCOB leden namen deel aan deze busreis. De stemming was 
goed; de gids liet zich horen over enkele onderwerpen en we kregen wat onderricht 
in het West Vlaams dialect.   

    
Het bezoek aan de Struisvogelboerderij ‘Schobbejaks Hoogte’ in Aarsele was zeer 
interessant; alles werd uitgelegd van begin tot het einde van een struisvogelleven; 
met ongeloof werd er geluisterd en vragen gesteld; koffie/thee met een groot stuk 
struisvogelcake, 2 proevertjes aan de struisvogel georiënteerd, advocaat en paté. 
En uiteraard de rondleiding langs de struisvogels van oud naar jong; een paar 
honderd struisvogels. 
Het middagmaal werd genuttigd in ’t Fermetje in Deinze; gezelligheid troef. 
Vervolgens voldaan de Molenlandroute rond Tielt langs enkele molens met uitleg van 
de gids; ook over markante figuren uit de streek; langs het mooie kasteel van Poeke, 
dat indertijd diende als decor voor de TV reeks ‘De bossen van Vlaanderen’ 
(moorden van Beernem); met een goede chauffeur over smalle wegen en meer dan 
haakse bochten. Van het molenaarsdorp Ruislede en de Vagevuur bossen naar 
Provinciaal Domein Bulskamp; dit domein wordt zeer druk bezocht; een uur gezellig 
vertoeven in het bezoekerscentrum; een enkeling heeft de kruidentuin bezocht en 
kwam enthousiast terug. Tot slot de terugreis naar Terneuzen en Axel. 
Diverse opmerkingen gehoord: “laat maar weten wanneer de volgende busreis wordt 
gepland”. In de KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ komt een uitgebreider verhaal over deze 
mooie busreis. 
 
Jaarvergadering KBO-PCOB Axel vrijdag 22 oktober in het Gregoriuscentrum. 

Door omstandigheden komt waarschijnlijk, vermoedelijk de uitnodiging hiervoor later 
dan het KBO-PCOB Magazine. Na de vergadering en de lunch is er amusement met 
Yvonne en Theo. Het is voor de leden mogelijk om zich hiervoor aan te melden bij 
één van de bestuursleden; duidelijk aangeven van namen en aantal. 
Let wel: bij deze activiteit QR code gewenst; indien hiermede problemen: vraag 
hulp bij bestuursleden, familie of kennissen. 
Bij de uitnodiging een invulstrookje; ook of er vervoer is gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, het bestuur van KBO-PCOB afdeling Axel. 


