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AXEL voor senioren van vandaag en morgen  

Jubilarissen november 2021  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

02-11 Hr. T. Colsen Terneuzen 80 jaar 

22-11 Hr. P. Bijman Axel 75 jaar 

26-11 Hr. H. Martinu Terneuzen 80 jaar 

28-11 Mw. L. Elands-Kools Terneuzen 75 jaar 

Wij wensen de jubilarissen een fijne dag.  

Oud zijn: midden in het leven staan 

Dagelijks bestuur gewijzigd per 22 oktober 2021 bij de ledenvergadering:  
Voorzitter KBO-PCOB Axel; webmaster: 
Gerard Verduijn, tel. 0115-565771; email: wndvoorzitter@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: 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; vacature ingevuld  

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

gedurende bepaalde tijd taken over aan nieuwe penningmeester; Marcel blijft dagelijks 

bestuurslid. Bankrek.nr. KBO-PCOB Axel: NL51 RABO 0103 7875 85 t.n.v. K.B.O. afd. Axel  

Nieuwe penningmeester KBO-PCOB Axel:  

Ronnie Meeusen, tel. 06-53759114; email: r.meeusen1@kpnplanet.nl  

 

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

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

 

Dagelijks Bestuursleden:  

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

Bep Meeusen-Bolander, tel. 06-12460830  

Anna Egberts-Herrewijnen, tel. 0115-432062 

Kees de Koeijer, tel. 06-26968500 

 

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.  

Info belasting, KBO-PCOB Energie, opgave/afmelden: lidmaatschap, overlijden, verhuizing: 

Josée van der Ploeg-Delissen (contactpersoon alles van Gregoriuscentrum).  

Public relations, zorgverzekering: Maurice Scholter. 
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Contributie lidmaatschap KBO-PCOB Axel voor 2022: 

Beste leden, de contributie wordt niet verhoogd. Dit blijft €22,50 per lid, per persoon; 

voor een echtpaar €40,-. Via onze penningmeester krijgt u persoonlijk een nota 

toegestuurd voor het innen van de contributie; medio november. 

Gelieve deze contributie voor 31 december 2021 te voldoen.    

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ: deze nieuwsflits is digitaal en wordt per mail verstuurd; 

komt meestal 2 wekelijks uit; boordevol (Zeeuws) nieuws en tips. Als leden zonder 

computer interesse hebben in geprint exemplaar: laat het weten aan Maurice Scholter; 

tel. 06-26749113. U betaalt ook contributie geld om de nieuwsflits te ontvangen.  

 

Voor aan-z activiteiten is het Gregoriuscentrum gesloten vanaf vrijdag 24 december 
2021 t/m zondag 2 januari 2022; maandag 3 januari weer open.   
 

Jaarvergadering KBO-PCOB afdeling Axel 22 oktober 2021 
Jubilarissen die zijn gehuldigd tijdens de jaarvergadering van KBO-PCOB Axel op 22 
oktober: 
Voor 25 jarig lidmaatschap: hr. Willy Verstraeten en mw. Stella Verstraeten-Maas; 
mw. Lenie de Brouwer-Buijs. 
Voor 30 jarig lidmaatschap: mw. Marie de Poorter-Kox 
Mw. Rosa Kegels-van den Bos in het zonnetje gezet, omdat Rosa na vele jaren stopt 
als vrijwilligster. 
 
Binnenkort worden overige jubilarissen thuis gehuldigd door Josée van der Ploeg en 
Maddy Schram. 
Voor 25 jarig lidmaatschap: hr. J. Ambrosini. 
Voor 30 jarig lidmaatschap:   mw. L. de Roos-Fleur en hr. A. Vervaet. 

Ook mw. De Wever-Neve wordt thuis in het zonnetje gezet; sinds 15 oktober de 
leeftijd van 100 jaar bereikt en meer dan 35 jaar lid van KBO-PCOB Axel. 
 
In of bij de nieuwsbrief voor december 2021 en januari 2022 zal ook het verslag, de 
notulen van de jaarvergadering van vrijdag 22 oktober verschijnen. 
 
De dag voor de jaarvergadering en op de dag van de vergadering hebben enkele 
leden zich alsnog afgemeld i.v.m. klachten, ziek zijn/voelen in deze verwarrende tijd. 
Toch hebben we een honderdtal leden mogen ontvangen; een zeer groot aantal voor 
de ledenvergadering. De vergadering, de lunch en het muzikaal optreden van 
Yvonne en Theo zijn goed en gezellig verlopen. 
De animo voor de vrijwillige CTB check was groot en de mensen stelden hierover 
allerlei vragen; Gerard Verduijn en Addy Kers gaven antwoord. 
Heel veel loten verkocht en heel veel mooie prijzen kunnen uitreiken. 
Een geslaagde jaarvergadering.  
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Jaarverslag 2020 van KBO-PCOB afdeling Axel.  

Een jaar dat voor het grootste deel beheerst werd door Covid 19, corona. 

Het bestuur van KBO-PCOB afdeling Axel: Mutaties: 

*In het begin van het jaar 2020 was DB lid Bets Maljaars-Overdulve genoodzaakt haar taken als 

bestuurslid neer te leggen; een gewaardeerde kracht en steun. Bets heeft mede een grote inbreng gehad 

in de volledige samenwerking naar KBO-PCOB Axel. In de notulen van de jaarvergadering augustus 

2020 wordt aangegeven, dat Bep Meeusen-Bolander zich kandidaat stelt als DB lid. 

*Op 8 mei, vanwege de corona toestand, met een huisbezoek de afgetreden bestuursleden Ria de 

Bruijn-Maas en Leo Martinu nog verrast met een attentie.    

*In de nieuwsbrief van november 2020 worden de leden in kennis gesteld, dat voorzitter Josée van der 

Ploeg-Delissen met pijn in het hart genoodzaakt is om een stapje terug te treden; tot de eerstvolgende 

jaarvergadering neemt Gerard Verduijn waar als waarnemend voorzitter en Josée van der Ploeg-

Delissen als vicevoorzitter.  

*In april 2021 wordt beslist, dat het AB van KBO-PCOB Axel ophoudt te bestaan; met deze drie 

vrijwilligers zal bij noodzaak en periodiek worden overlegd door enkele relevante DB leden. Het AB 

heeft in 2020 drie keer vergaderd en 24 september 2020 was de laatste AB vergadering van KBO-

PCOB Axel.  

Samenstelling werkzaam bestuur per 28 oktober 2020: 

*Wnd. voorzitter: Gerard Verduijn; vicevoorzitter: Josée van der Ploeg-Delissen; 

Penningmeester: Marcel Cerpentier; secretaris: Maurice Scholter; 

Beoogde DB lid: Bep Meeusen-Bolander; neemt deel aan de DB vergadering. 

*Vanaf januari 2021 nemen beoogde DB leden Kees de Koeijer (inbreng PCOB Axel leden, identiteit) 

en Anna Egberts-Herrewijnen (inbreng nieuwe leden vanuit KBO Terneuzen) deel aan de DB 

vergaderingen. 

*Vanaf mei 2021 vind het DB het noodzakelijk, dat Maddy Schram-Engels als beoogd DB lid 

toetreedt en deelneemt aan de DB vergaderingen. Gezien de taken, die ze heeft, zal dit de 

werkbaarheid bevorderen. Het dagelijks bestuur heeft in 2020 negen keer vergaderd.  

Activiteiten van KBO-PCOB Axel: 

*Woensdag 8 januari: Nieuwsjaarborrel, gezellige middag. 

*Donderdag 9 april: het jaarlijkse paasbrood bezorgen bij de leden. 

*Het was de bedoeling om op vrijdag 17 april het 70 jarig bestaan van onze afdeling te vieren; helaas 

niet, dank zij het corona virus. 

*Zo ook de jaarvergadering te houden op vrijdag 24 april. Mede door de noodwet is deze per mail en 

schriftelijk via de nieuwsbrieven van juli en augustus uitgevoerd. 

*8 mei en 13 mei zijn de jubilarissen lidmaatschap afdeling gehuldigd; door de corona met een bezoek 

bij hun thuis; 4 jubilarissen met 25 jaar-, 4 jubilarissen met 30 jaar- en zelfs 1 jubilaris met 35 jaar 

lidmaatschap. 

*Donderdag 10 december: tulbanden bezorgen bij de leden, omdat de kerstviering geen doorgang kan 

vinden.  

Activiteiten werkgroep KBO-PCOB belangenbehartiging gemeente Terneuzen met 

welzijnsorganisatie aan-z: 

*Woensdag 12 februari: Informatiebijeenkomst ‘Zelfstandig ouder worden’ in De Veste, Terneuzen. 

*Woensdag 19 februari: Informatiebijeenkomst ‘Zelfstandig ouder worden’ in het Gregorius, Axel.  

Relatie met de leden; service voor de leden; 1 januari 2021 een veertigtal leden bij KBO-PCOB 

Axel vanuit KBO Terneuzen:  

a. Vele voordelen KBO-PCOB lidmaatschap. 

b. Hulp bij invullen van de belastingaangifte. 

c. Gebruik maken van KBO-PCOB Energie. 



 

4 
 

d. Collectieve korting zorgverzekering Zilveren Kruis. 

e. Attentie bij jubilea.  

f. Verjaardagskaart aan alle leden. 

g. Individuele en lokale belangenbehartiging voor de leden (via werkgroep KBO-PCOB 

belangenbehartiging gem. Terneuzen). Samenwerken, contact, gesprekken met aan-z, 

Zorgsaam, wethouders en fracties gemeenteraad, en verder. 

h. Thema- en infobijeenkomsten, gezellige middagen, dagreizen (busreizen). 

i. Eenzaamheid: vertegenwoordigd in de werkgroep Eenzaamheid Zeeuws-Vlaanderen (weinig 

tot nagenoeg geen animo in de werkgroep); ambassadeur voor Vier het Leven in Zeeuws-

Vlaanderen (trachten invloed te krijgen bij de gemeente); oktober 2021: aan-z bereidt voor de 

gemeente een plan van aanpak “Tegen Eenzaamheid” voor (KBO-PCOB belangenbehartiging 

wil daarin meedenken).   

j. Trachten collectieve korting, voordeel van de zorgverzekering te bekomen via intermediair 

Witte-Boussen, Terneuzen; in Zeeuws-Vlaanderen mensen standvastig verzekerd bij CZ. 

k. KBO-PCOB Axel partner, vriend van TTV De Dijk, tafeltennis in De Kirke , Westdorpe; 

sportscholen Snap Fitness 24/7, Terneuzen (bij Snow World) en FitCorner 24/7, Axel, 

stichting Vier het Leven en GO RTV. 

Relatie met KBO Zeeland: 

a. Vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van KBO Zeeland vanaf 13 oktober 2020; de 

secretaris van KBO-PCOB Axel is kringvoorzitter van de KBO afdelingen in de gemeente 

Terneuzen en dienaangaande AB lid KBO Zeeland. 

b. De vergaderingen van de kringen (bestaande uit de KBO afdelingen in Zeeland) op 13 oktober 

kenden vanwege corona een up grade van de AV van KBO Zeeland; beslissen over 

noodzakelijke besluiten en de kringvoorzitter gemachtigd om in de AB vergadering van KBO 

Zeeland deze besluiten mede te formaliseren.   

c. Normaliter als afdeling het bijwonen van twee provinciale algemene vergaderingen van KBO 

Zeeland en twee kringvergaderingen.  

d. 4 KBO kringen in Zeeland; oktober 2021: vermoedelijk komt er een 5
e
 kring voor hernieuwde 

provinciale samenwerking tussen KBO en PCOB, platformoverleg.  

e. Actief bij de landelijke en provinciale ledenwerfacties. 

f. KBO-PCOB Axel doet mee, werkt mee aan een nieuwe afdelingswebsite bij het opstellen van 

een nieuwe website voor KBO Zeeland; Gerard Verduijn is de webmaster voor KBO-PCOB 

Axel.  

De leden: a. Het ledenbestand bedroeg op 31 december 285 leden; vanaf 1 januari 2021 met leden 

vanuit KBO Terneuzen erbij 324 leden. 

Jubileum lidmaatschap: JUBILARISSEN 2020 KBO-PCOB AXEL: 

                    25 JAAR LID                30 JAAR LID                     35 JAAR LID 

4                                    4                                          1 

b. Er is een leuke attentie voor leden, die een nieuw lid aanmelden (vanaf 27 januari 

2020): €5,- korting op het lidmaatschap van het eerstvolgende jaar; eenmalig bij meerdere 

nieuwe leden aanmelden door dezelfde persoon. 

KBO-PCOB Magazine: 

Tien maal per jaar het Magazine met speciale onderwerpen, die onder de aandacht worden 

gebracht en die voor eenieder van belang zijn. KBO-PCOB Axel brengt in de nieuwsbrief 

allerlei onderwerpen onder de aandacht: KBO-PCOB Energie; belastingservice; digitaal 

patiënten portaal Zorgsaam; informatie over corona; informatie over markante gebouwen in 

Axel en e.o.; Rabo Club Support; tips voor de E-bike; tips om geen slachtoffer te worden van 

babbeltruc; info Huis voor Levensvragen Zeeland. 

De contributie.  

De betalingen van de contributie verloopt over het algemeen erg goed.  

De contributie is niet verhoogd en bedraagt nog steeds €22,50 voor één lid en €40,00 voor 

een echtpaar, samenwonenden.   
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Hieronder ziet U het meditatief moment, dat voorzitter Josée van der Ploeg heeft 

gebruikt alvorens de 71e jaarvergadering van KBO-PCOB afdeling Axel te openen 

 

Moed 

Moed is luisteren naar je hart 

Terwijl je hoofd uitroept 

Dat er wel duizend redenen zijn 

Waarom je stoppen moet 

 

Moed is verder dan je schaduw 

En reiken naar het licht 

Moed is springen in het diepe 

Met je ogen stevig dicht 

 

Moed gaat verder op de weg 

Waar anderen afhaken 

Moed is hoopvol, positief 

Durft dromen waar te maken 

 

Moed is als een diepe zucht  

De drijfkracht van de geest 

Moed is zoveel sterker dan 

Het lijden dat je vreest 

 

Moed is dichter bij het doel 

En zelf je koers bepalen 

Moed is varen op gevoel 

En angst in lef vertalen  

Tanja Helderman 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt vanaf woensdag 1 december; nieuwsbrief voor de 
maanden december en januari 
 
Blijf voorzichtig en gezond, met vriendelijke groet, 
Het bestuur van KBO-PCOB afdeling Axel 
  

 

 

 

 


