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AXEL voor  senioren van vandaag en morgen  

Jubilarissen oktober 2022  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

10-10 Hr. P. Asselman Axel 75 jaar 

11-10 Echtp. van Boom Hoek 60 jaar Huw. 

12-10 Echtpaar Mansveld-Inemee Westdorpe 55 jaar Huw. 

13-10 Hr. J. van Toorn Axel 85 jaar  

14-10 Hr. J. Bleijenbergh Axel 80 jaar 

17-10  Mw. B. Pieterse-van Waterschoot Axel 80 jaar 

20-10 Echtp. La Heijne-van Nieulande Zuiddorpe 50 jaar Huw. 

22-10 Hr. H. Steinkamp Axel 80 jaar 

27-10 Mw. J. Andriessen van Gistellelaan 76, 
4571 EL Axel 

75 jaar 

28-10 Hr. A. Vervaet Axel 95 jaar 

30-10 Hr. A. Sponselee Axel 90 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.  

KBO-PCOB Energie, opgave/afmelden: lidmaatschap, overlijden, verhuizing: Josée van der 

Ploeg-Delissen (contactpersoon alles van Gregoriuscentrum).  

Info belasting, public relations, zorgverzekering: Maurice Scholter.  
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Het leggen van de nieuwe lakens van de 3 biljarttafels; Foto van fietsclub KBO-PCOB Axel 

 

Planning activiteitenprogramma KBO-PCOB afdeling Axel. 

Zondag 9 oktober                              Kom op de koffie bij Annie (samen met aan-z) 

Vrijdag 14 oktober                             Bingomiddag 

Vrijdag 11 november                         Bingomiddag 

Zondag 13 november                        Kom op de koffie bij Annie (samen met aan-z) 

Vrijdag 16 december                         Kerstviering 

 

Vogelshow Valkeniershof voorlopig uitgesteld; Valkeniershof wacht op een rustigere periode. 

Eventueel andere vogelshow. 

BBQ te laat in het seizoen; in het activiteitenprogramma van 2023 

Themamiddag Regiobank in de maand november. 

 

 
Bingomiddag KBO-PCOB Axel vrijdag 14 oktober 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. 

Extra ronde met 2 prijsjes 
Graag tot ziens in het Gregoriuscentrum. 

 

NIEUW LID:  
Ria van de Bossche, Zaamslag  

We heten haar van harte welkom. 
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Op weg door de Advent naar de Kersttijd 

Op de drempel van een bijzonder jaar - in 1223 realiseerde Franciscus in Grecchio een 

levende kerststal - staat het gebedenboek voor de Advent en de Kersttijd in het teken van de 

kerststal, bijna 800 jaar oud. En steeds weer draait het om de vraag: wie is jouw favoriete 

figuur uit de kerststal en welk gebed hoort daarbij?  

 

Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kersttijd, aan de hand van markante christenen 

als Herman Finkers, Anselm Grün, Angela Holleboom, Manon Vanderkaa, Gerard de Korte, 

Anima Christi, Erik Borgman, Isabella Wijnberg en Antoine Bodar. Met prachtige gebeden, 

inspirerende getuigenissen en verhalen, 152 pagina’s lang. En ook nu weer - zeker in deze 

tijden - voor die aantrekkelijke prijs van €9,99 per boekje (€3,- per boekje bij een bestelling 

van 100 exemplaren). 

Wacht niet te lang, bestel vandaag, vanaf half oktober zijn gebedenboeken rond de kerststal 

beschikbaar.   Met vriendelijke groet, Leo Fijen.  

reserveer nu via: WWW.adveniat.nl  

 

Workshop Platform KBO-PCOB Zeeland in samenwerking met het Verenigingskantoor. 

Het platform KBO-PCOB Zeeland heeft het initiatief genomen om middels een workshop de 

besturen van de verschillende afdelingen van KBO en PCOB in Zeeland een handvat te 

bieden voor de aanpak van de bestuurlijke problemen die er al zijn of dreigen. 

De thema’s van de workshop zijn Zichtbaarheid, Organisatie en Bestuur. Activiteiten en hoe 

kunnen we als besturen elkaar versterken/ondersteunen. 

Het gedetailleerde programma wordt nog uitgewerkt. Maar omdat we inzicht willen hebben 

wie aan deze workshop willen deelnemen willen we u nu alvast vragen of u (liefst met 

minimaal 2 deelnemers) dit aan ons kenbaar wil maken. 

Op donderdag 13 oktober wordt de workshop gehouden in het Meulengat in Sluiskil voor de 

afdelingen in heel Zeeland. De sessie start rond 12.30h met een lunch en zal duren tot 

16.30h. 

 

Gaarne vernemen wij van u of en met hoeveel mensen uw bestuur aanwezig zal zijn. Mocht 

u niet aan de lunch deel willen nemen dan horen we dat ook graag. Dit omdat we met de 

locatie afspraken moeten maken. 

Wij zien uw opgave gaarne tegemoet. 

Namens het platform KBO-PCOB Zeeland 

Krijnie Hoek, Frans Tollenaar, Maurice Scholter en Theo Snel.  

mejmscholter@gmail.com  

 

Uitnodiging themamiddag commissie ‘Mens en Religie’ 

Op 3 november a.s. in Sluiskil de eerste ontmoetingsdag, de eerste activiteit van Mens en 

Religie; ook gericht naar de leden van de afdeling. 

Het betreft een wezenlijk thema dat wordt aangedragen op het denken over en omgaan met 

levensvragen. Zingeving in het menselijk bestaan. 

Leden en bestuursleden van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst in het Meulengat in 

Sluiskil. Programma 12.00 uur.                 ZOZ 

http://www.adveniat.nl/
mailto:mejmscholter@gmail.com
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Ontvangst door de commissie Mens en Religie.  

12.15-13.15 uur. Gezamenlijke lunch voor alle aanwezigen.  

13.30 uur. Inleiding op de middag door de voorzitter.  

13.35 uur. Mevr. Meta Vrijhoef. Projectleider Huis voor Levens Vragen Zeeland i.c.m. Mevr. 

Chantal van de Walle (geestelijk verzorger).  

Inleiding: wat zijn levensvragen, aan de hand van een casus. Hoe herken je levensvragen? 

Gesprek met de aanwezigen.  

14.15 uur. Pauze: tijd voor koffie/thee met wat lekkers.  

14.30 uur. Karin Goes, KBO Gelderland: Toelichting Landelijk Project Gesprekspartner 

Levensvragen + uitleg (alledaags) Zingevingspakket afdelingen.  

15.00 uur. In groepjes in gesprek over het onderwerp: begeleiden van levensvragen thuis 

door geestelijk verzorgers en vrijwilligers van het project Gesprekspartner Levensvragen. 

15.45 uur. Gezamenlijke afsluiting 

Inschrijving: U kunt zich per e-mail inschrijven bij rentmeester-fr@kpnplanet.nl tot uiterlijk 20 

oktober o.v.v.: informatiemiddag Sluiskil.    

Ook aanmelden mogelijk via de secretaris: mejmscholter@gmail.com  

 

Gezellige, mooie en gewaardeerde busreis naar Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen. 

 

46 enthousiaste deelnemers stapten op de bus in Axel en in Terneuzen; 2 mensen moesten 

door lichamelijke omstandigheden verstek laten gaan. 

In de goede handen van chauffeur Marc en gids Mai. 

Richting Gent en daarna richting Oudenaarde voor de morgenstop met koffie/thee en de 

mattentaart; de Geraardsbergse mattentaart heeft al een vijftiental jaren door de Europese 

Unie geografisch beschermde status. Deze mattentaart werd genuttigd in restaurant Het 

Molenhuis in Oudenaarde; een adres waar we deze dag nog twee keer zullen terugkeren. 

Met ‘matten’ bedoelt men geronnen of gestremde melk, het voornaamste bestanddeel. De 

kwaliteit van de melk is belangrijk, eieren, suiker en amandelen worden toegevoegd. De 

taartbodem en de bovenkant bestaat uit bladerdeeg. 

Vervolgens naar het centrum van Oudenaarde voor het bezoek aan het MOU Museum, 

ondergebracht in het stadhuis, prachtig voorbeeld van de rijk versierde gotische bouwstijl; 

opgesplitst in twee groepen werden we begeleid door plaatselijke gidsen, die van alles 

wisten te vertellen en ook duidelijk articuleerden. Een scala van vele wandlakens en 

wandtapijten; zelfs uit de 17e eeuw (jaren 1600); verlengde tentoonstelling ‘Beestig’, dieren in 

de wandtapijtkunst. Met hulp, geduld en begrip werden de deelnemers met rollator 

meegenomen; lift aanwezig om van verdieping naar verdieping te verplaatsen.  

Het tweede grote luik in het Museum is de collectie edelsmeedkunst, een van de grootste 

van Vlaanderen. O.a. een overzicht van gebruiks- en pronkzilver uit de 16e, 17e en 18e eeuw; 

merendeel situeert in de Gouden Eeuw. 

Tenslotte is het tijd om naar het Molenhuis terug te keren voor het lekkere driegangenmenu; 

bij de soep en het hoofdgerecht kwam de bediening langs om voor gegadigden nog eens op 

te scheppen. Gids Mai zorgde regelmatig voor informatie en hield het verloop van het 

programma goed in de gaten. 

Daarna op weg naar de high lights  Vlaamse Ardennen, het groene hoogtepunt. 

Regelmatig zich bevindend op het terrein van de Ronde van Vlaanderen met de bergen en 

de heuvels en de (slechte) kasseistroken. 

Met aantrekkingskracht overziend een bosrijk gebied, heuvelruggen, kleine natuurgebieden, 

panoramische vergezichten, pittoresk gelegen dorpen, en zo meer. 

mailto:rentmeester-fr@kpnplanet.nl
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Een mooie omgeving om te vertoeven. 

Met de bus stilgestaan bij het monument van de promotor van de Ronde van Vlaanderen, 

Karel van Wijnendaele; in de Ronde van Vlaanderenstraat in Kwaremont (Kluisbergen). 

Tot slot voor de laatste maal naar het Molenhuis voor de broodmaaltijd; dubbel belegde 

boterhammen met hesp en kaas. 

De gezelligheid, de gemoedelijkheid, de tevredenheid zat er in vanaf het begin, tijdens de 

busreis, bij het museum, in het restaurant; met een uitstekende chauffeur en een gids die 

interessante info had. Dank aan de deelnemers. Het was een toppertje!     

  
Het ondergebrachte MOU museum stadhuis              Wandtapijt 

  
                 Edelsmeedkunst                                               In het Molenhuis 

  
Monument Karel van Wijnendaele 
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Allerlei informatie, contact en wat dies meer zei: van, met en over KBO-PCOB Axel: 

Website, afdelingssite KBO-PCOB Axel: https://kbo-pcob-axel.nl/  

Met vriendelijke groet, Het Bestuur van KBO-PCOB Axel 

https://kbo-pcob-axel.nl/

