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AXEL voor  senioren van vandaag en morgen  

Jubilarissen november 2022  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

03-11 Mw. B. van de Velde-Tangelder Axel 85 jaar 

08-11 Mw. L. van Esbroek-de Kock Axel 80 jaar 

09-11 Hr. A. Freekenhorst Axel 90 jaar 

13-11 Hr. J. Vinke Oostelijk Bolwerk 628, 
4531 GV Terneuzen 

75 jaar  

29-11 Echtp. de Kort Axel 55 jaar Huw. 

30-11 Echtp. Asselman-Maas Axel 50 jaar Huw. 

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.  

 

Planning activiteitenprogramma KBO-PCOB afdeling Axel. 

Vrijdag 4 of vrijdag 11 november      Bingomiddag 

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

Vrijdag 16 december                         Kerstviering                                             ZOZ 

mailto:voorzitter@kbo-pcob-axel.nl
mailto:gerarddian@zeelandnet.nl
https://www.kbo-pcob-axel.nl/
mailto:penningmeester@kbo-pcob-axel.nl
mailto:vicevoorzitter@kbo-pcob-axel.nl
mailto:secretaris@kbo-pcob-axel.nl
mailto:marcelcerpentier@hotmail.nl
mailto:bestuurslid1@kbo-pcob-axel.nl
mailto:anegberts@hotmail.com
mailto:cdekoeyer@zeelandnet.nl
mailto:bgmeeu@gmail.com
mailto:maddyschram44@gmail.com
https://www.kbo-pcob.nl/


 

2 
 

De eerste twee vrijdagen van de maand bingomiddagen in het Gregoriuscentrum; in de 

maand november bij het drukwerk nieuwsbrief nog niet zeker of de gebruikelijke volgorde 

aan-z en KBO-PCOB Axel wordt gevolgd of de volgorde wordt KBO-PCOB Axel en aan-z.  

Het lukt KBO-PCOB Axel niet om dit jaar de themamiddag Regiobank door te laten 

gaan. Hiervoor geen tijd en ruimte kunnen vinden. Bij het overleg activiteiten in Axel 

voor het 1e halfjaar 2023 zullen we trachten een datum te prikken. 

 

 
Lief en Leed.   Omzien naar elkaar. 

HELP ELKANDER 
 

Aan onze leden willen we vragen om, als bij U bekend is dat er een lid (langdurig) ziek is, 
een ongeluk(je) heeft gehad, opgenomen in ziekenhuis of een andere instelling, dit door te 
geven aan één van onze bestuursleden. Wij kunnen dan zorgen voor een blijk van 
medeleven in de vorm van een telefoontje en/of kaart. Daarnaast kunt U natuurlijk ook 
persoonlijk reageren. 
Ook leden waarvan U weet dat ze eenzaam zijn en graag eens iets van ons willen horen, 
kunt u doorgeven aan het bestuur. 
U kunt te allen tijde voor uzelf of voor een ander leden van het bestuur inlichten; wordt met 
discretie omgegaan. 
Anderzijds, ook van heuglijke feiten zoals bv. huwelijksjubilea (vanaf 50 jaar) van leden 
worden we graag op de hoogte gebracht. 
Zeker in deze verwarde, moeilijke met hoge inflatie, hoge kosten tijd is het belangrijk dat we 
er zijn voor elkaar. Samenleving. HELP ELKANDER.  
Het bestuur van KBO-PCOB afd. Axel.  

Lief en Leed wordt geagendeerd bij bestuursvergaderingen.   
 
Vooraankondiging Kerstviering KBO-PCOB Axel op vrijdag 16 december 2022. 

In het sfeervolle met kerstbomen en andere kerstdecoraties versierde 
Gregoriuscentrum houdt KBO-PCOB afdeling Axel  

op vrijdag 16 december haar traditionele kerstviering.  
In de volgende nieuwsbrief (30 november) wordt U uitgenodigd om aan deze 

ontmoeting, binding in deze verwarde en moeilijke tijd deel te nemen. 
 

Signaalpunt tegen eenzaamheid 
We horen allemaal wel eens over iemand die zich eenzaam voelt. Of misschien bent 
u zelf eenzaam. Soms is het niet duidelijk wat u hieraan kunt (laten) doen. Maar 
vanaf nu kunt u dit heel eenvoudig en vertrouwelijk melden via het Signaalpunt. 
Want alleen samen kunnen we eenzaamheid tegen gaan! 
Het Signaalpunt vindt u op de website van aan-z:  
https://www.aan-z.eu/signaalpunteenzaamheid     
Als er een melding binnenkomt dan gaat aan-z hiermee aan de slag. Een 
professional neemt contact op met de (vermoedelijke) eenzame persoon. Samen 
kijken zij naar een passende en persoonlijke invulling om de eenzaamheid op te 
lossen. De professional biedt hierbij hulp en ondersteuning. Weten hoe dit precies 
werkt? Neem dan een kijkje op de website of neem contact op met aan-z. 

https://www.aan-z.eu/signaalpunteenzaamheid
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IN MEMORIAM 
Overleden gewaardeerd lid van onze afdeling: 

Mw. Gerarda Haak-de Smet; 19 oktober 2022 

Fam. Haak-de Smet sterkte toegewenst bij verwerking van haar verlies 

Mw. Haak-de Smet was dit jaar 30 jaar lid van KBO-PCOB Axel. 

 

NIEUWE LEDEN:  
Monique Dijkgraaf-Gheeraert, Terneuzen 

Patrick den Beer, Axel 
 

Koersbal activiteit in ’t Kaaike in Zuiddorpe 
Bij de ‘Kom erbij’ week was er een toernooi Koersbal in ’t Kaaike in Zuiddorpe. De 
deelnemers aan dit toernooi waren zo enthousiast, dat men een vervolg hieraan wil 
geven; de bedoeling is om deze activiteit op de donderdagmiddagen te laten 
doorgaan. Vrijwilligsters en contactpersoon ’t Kaaike zijn, worden benaderd. 
Doet u mee? Aan-z activiteit vanaf 2023. Nadere info volgt. 
 

 
Bingomiddag KBO-PCOB Axel vrijdag 4 of 11 november 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. 

 
Inspreken bij bestuursvergadering KBO-PCOB Axel 

Beste leden, hebt u informatie of een vraag, hetzij enig advies, dan bent u in de gelegenheid 
om via een van de bestuursleden een afspraak te maken voor een inspreekmoment vooraf 
gaande aan een bestuursvergadering. Graag reden en waarover het gaat melden.  
Leden van het bestuur bereikbaar via gegevens voorste bladzijde. 

 
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/  

  

 

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

