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AXEL voor senioren van vandaag en morgen  

Jubilarissen december 2021/januari 2022  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

10-12 Mw. N. Bareman-Belaert Axel 85 jaar 

24-12 Mw. J. de Jonge-de Koeijer Axel 80 jaar 

24-12 Mw. A. Labruijère-Kreeft Westdorpe 80 jaar 

04-01 Mw. J. de Munter-Rombaut Axel 85 jaar 

09-01 Mw. L. Overdulve-Kindt Axel 75 jaar 

17-01 Hr. G. de Bruijn Axel 85 jaar 

17-01 Mw. H. Mansveld-Inemee Westdorpe 75 jaar 

23-01 Hr. A. Remijn Axel 90 jaar 

Wij wensen de jubilarissen een fijne dag.  

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: contact webmaster Gerard Verduijn. 

 

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

Nieuw adres Josée: per 11 december: De Welstede 19, 4571 KX Axel. 

 

Penningmeester KBO-PCOB Axel: 

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

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

Overdragend, terugtredend : 

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   

 

Bestuursleden : 

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

Bep Meeusen-Bolander, tel. 06-12460830; email: bgmeeu@gmail.com   

Anna Egberts-Herrewijnen, tel. 0115-432062; email: anegberts@hotmail.com  

Kees de Koeijer, tel. 06-26968500; email: cdekoeyer@zeelandnet.nl  

 

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.  

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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Kerstactiviteit, kerstattentie KBO-PCOB Axel voor alle leden: 

Op Donderdag 16 december kerststol bezorging bij de leden van KBO-PCOB afd. Axel. 

De bodes willen u op donderdag 16 december de kerststol persoonlijk overhandigen.  

Axel tussen 10 uur en 13 uur; Terneuzen e.o. tussen 10 uur en 14.00 uur.   

Wij hopen, dat u thuis bent; zo niet, hangen wij het bij u aan de deur. 

In feite genoodzaakt hebben we de beslissing reeds genomen om onze kerstviering 

geen doorgang te laten vinden; deze tijd is te ongewis;  

daarom met liefde de kerstattentie. 

 

 
KBO-PCOB Axel is vereerd met het bedrag, dat Rabo Club Support 2021 heeft 

opgebracht; grote erkentelijkheid aan U verschuldigd,  

bestuur KBO-PCOB Axel. 
 

WERKGROEP BELANGENBEHARTIGING GEMEENTE TERNEUZEN  

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben we met de KBO 

afdelingen en de PCOB afdeling in de gemeente Terneuzen een onderzoek uitgevoerd naar 

de wensen (en zorgen) die er onder hun leden leven en/of bestaan ten aanzien van het te 

voeren gemeentelijke beleid in de komende raadsperiode.  

De onderwerpen die aan de leden ter beoordeling zijn voorgelegd komen onverkort uit het 

landelijke verkiezingsmanifest van KBO-PCOB.  

Deze onderwerpen zijn:  

*Welzijn en zorg 

*Huisvesting senioren 

*Voldoende inkomen 

*Mobiliteit en veiligheid 

*Digitalisering c.q. bereikbaarheid 

 Er zijn in augustus ca. 890 enquêteformulieren uitgezet waarop 87 reacties zijn ontvangen. 

Met de respons zijn we toch tevreden en we danken iedereen die de moeite heeft genomen 

ons de weg te wijzen in de gesprekken met de politieke partijen.  

Aan de leden is gevraagd om op een schaal van 0 – 5 hun prioriteit per onderwerp aan te 

geven. Uit de ontvangen reacties blijkt onomstotelijk dat de onderwerpen “Welzijn en zorg” 

en “Huisvesting senioren” een hoog attentieniveau hebben.  

Een duidelijke boodschap aan de toekomstige raadsleden.  

Als werkgroep gebruiken we de uitkomst in de gesprekken die we inmiddels met een aantal 

politieke partijen hebben gevoerd en nog gaan voeren.  
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Voorts is uit aanvullende reacties duidelijk geworden dat velen zich zorgen maken over 

(dreigende) eenzaamheid. Dit heeft onze bijzondere aandacht in die gesprekken en in de 

contacten met welzijnsorganisatie aan Z. Leden van KBO-PCOB Axel zijn digitaal 

geïnformeerd om enquête ‘eenzaamheid in gemeente Terneuzen’ in te vullen en te 

verspreiden; zo ook bij PCOB Terneuzen en KBO afdelingen in de gemeente Terneuzen. 

Aan-z werkt aan een plan van aanpak waarin ook plaats zal zijn voor onze inbreng. Dit plan 

van aanpak gereed eind 2021 (korte termijn, lange termijn), opdrachtgever gemeente 

Terneuzen.  

Frans Tollenaar, werkgroep belangenbehartiging KBO-PCOB gemeente Terneuzen.  

 

IN MEMORIAM 
Overleden gewaardeerde leden van onze afdeling: 

Hr. Rinus Verhelst; was vrijwilliger bingo, koersbal en kaarten.  

We wensen mw. Anke Verhelst-Zijl en familie sterkte toe bij de verwerking van het verlies. 

Hr. Bollie Linck; was ook lid van biljartvereniging BC Gregorius.   

We wensen  mw. Linck-Vlassenrood en familie sterkte toe bij de verwerking van het verlies.    

Hr. Pieter Huisman. 

We wensen mw. Jeanine Huisman-van Doorsselaer en familie sterkte toe bij de verwerking 

van het verlies. 

Het bestuur van KBO-PCOB Axel  

 

Dankbare reactie van Josée van der Ploeg-Delissen 

Josée wil de mensen en de leden bedanken voor de vele warme reacties en bloemen, die zij 

de laatste tijd heeft ontvangen over het terugtreden als voorzitter en haar jarenlange inzet 

voor onze afdeling, alsmede de trouw van en het vertrouwen van de leden; ook de getoonde 

belangstelling voor wat met haar gezondheid heeft te maken.  

  

 
Na overleg met aan-z en aan-z activiteitencommissie Axel bingomiddag 2e vrijdag van 

de maand in het Gregoriuscentrum. 

Het Trefpunt als activiteitencentrum houdt op te bestaan en dat is jammer voor de (oudere) 

inwoners van Axel. Een locatie minder geeft verlies van samenkomen, binding, sociale 

contacten. Ook voor de vrijwilligers in het Trefpunt is dit jammer; ze deden het graag. 

In overleg/overeenstemming met aan-z en de aan-z activiteitencommissie in Axel 

worden, zijn de Trefpunt bingomiddagen overgenomen door KBO-PCOB afdeling Axel; 

ook aanvang om 14.00 uur. De aan-z activiteitencommissie welzijnsaccommodaties Axel 

heeft beslist, dat de bingomiddag van aan-z 3 december in het Gregoriuscentrum niet 

doorgaat. Vrijdag 26 november was er weer een persconferentie m.b.t. aanscherpen 

coronamaatregelen. Dienaangaande wordt in overleg bekeken wat wel of geen doorgang 

kan vinden. Het Mindful Dansen in het Gregoriuscentrum is verschoven naar de 3e vrijdag 

van de maand, 17 december om 13.30 uur (onder voorbehoud).  



 

4 
 

Verslag jaarvergadering KBO-PCOB afdeling Axel op vrijdag 22 oktober 2021. 

 

De leden werden hiervoor uitgenodigd met het vriendelijke verzoek om mee te werken aan 
een éénmalige CTB check (QR code, papieren copy QR code, registratiekaart 
coronavaccinatie, gele boekje met coronavaccinatie vermeld). 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. De animo voor de vrijwillige CTB 
check was groot en de mensen stelden hierover allerlei vragen; Gerard Verduijn en Addy 
Kers gaven hierop antwoord. Toch hebben we een honderdtal leden mogen ontvangen; een 
zeer groot aantal voor de ledenvergadering.  
*Na de ontvangst met koffie/thee en koek neemt voorzitter Josée van der Ploeg het woord en 
heet de leden en ook de nieuwe leden van harte welkom; blij om allen na lange tijd weer te 
zien, telefoons stil of uitzetten, gebruik toilet, et cetera. Josée spreekt een meditatief moment 
over ‘moed’, vervolgens een minuut stilte gevraagd voor leden en familie, die ons afgelopen 
jaar zijn ontvallen en leden verblijvend in ziekenhuis of verpleegtehuis.  
*Josée opent de 71e jaarvergadering van KBO-PCOB afd. Axel. De notulen jaarvergadering 
2020 vanwege corona vastgelegd in de KBO-PCOB nieuwsbrieven van juli en augustus 
2020 zijn nu officieel vastgesteld.  
*Een mededeling betreffende de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
per 1 juli 2021. De WBTR komt bij de AV van KBO Zeeland op 9 november ter sprake. Het 
vervolg is waarschijnlijk, dat het aangepast concept KBO afdelingsreglement bij een 
volgende AB vergadering van KBO Zeeland wordt doorgenomen en bij de AV KBO Zeeland 
volgend jaar zal worden vastgesteld. Bij de jaarvergaderingen van de afdelingen volgend jaar 
hiervan kennis nemen en waar nodig uitvoeren; ruim voor 1 juli 2026. 
*Marcel Cerpentier, penningmeester, brengt het financieel verslag over 2020 uit. 
*Hierna volgt de bevinding van de kascommissie, bestaande uit de heren Ruud Michel en 
Antoine de Coninck, die op 13 oktober bij de penningmeester zijn geweest. Ruud Michel 
deelt mede, dat alles keurig in orde is bevonden en met deze vaststelling wordt decharge 
verleend aan het bestuur. Met dank aan de kascommissie. 
*Antoine de Coninck schuift in de kascommissie op naar 1e lid en door corona vorig jaar is 
het noodzakelijk een nieuw lid kascommissie en een reserve lid kascommissie aan te wijzen. 
Het nieuwe lid is Gerard van der Heijden en het reserve lid is Addy Kers-Naeije.  
*Het jaarverslag 2019, dat was vastgelegd in de nieuwsbrieven van juli en augustus 2020, is 
nu officieel vastgesteld. Maurice Scholter, secretaris, leest het jaarverslag van 2020 voor en 
wordt door de leden vastgesteld. Dit jaarverslag 2020 verschijnt in onze nieuwsbrief van 
november 2021. 
*Na het vergaderingsgedeelte volgde de huldiging van de jubilarissen met bloemen en een 
attentie. Mw. de Poorter-Kox (30 jaar lid), het echtpaar Verstraeten-Maas en mw. de 
Brouwer-Buijs (25 jaar lid) waren aanwezig bij de jaarvergadering; mw. de Roos-Fleur en hr. 
Vervaet (30 jaar lid) en hr. Ambrosini (25 jaar lid) krijgen dezelfde dag de bloemen thuis. 
Onder de leden van KBO-PCOB-Axel is mw. de Wever in de leeftijd van 100 jaar en daarbij 
36 jaar lid. Ze wordt later thuis in het zonnetje gezet. Haar echtgenoot was vroeger ook enige 
jaren voorzitter van KBO Axel. Vervolgens werd vrijwilligster mw. Kegels-van den Bos 
vereerd vanwege haar jarenlange inzet.  
*Het volgende agendapunt is de bestuursverkiezing. Josée van der Ploeg-Delissen legt 
officieel met pijn in het hart haar voorzitterschap neer. Ze blijft vicevoorzitter en 
ledenadministrator en coördinator van activiteiten. Josée is al ruim 20 jaar bestuurlijk bezig 
bij KBO voor de afdeling en ook enkele jaren bij KBO-Zeeland in het AB, kringhoofd en 
commissie ledenwerving.  
*Marcel Cerpentier stopt als penningmeester, maar blijft bestuurslid. Voor de vacature van 
penningmeester is er een kandidaat in de persoon van Ronnie Meeusen; de leden gaan 
akkoord met deze aanstelling. 
*Vervolgens geven de leden hun fiat voor de aanstellingen van Maddy Schram-Engels, Bep 
Meeusen-Bolander, Anna Egberts-Herrewijnen en Kees de Koeijer als bestuurslid. Het 
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afdelingsbestuur bestaat dan uit negen personen; voorzitter, penningmeester en secretaris 
en zes bestuursleden met competenties. 
*Tot slot stelt Gerard Verduijn zich voor en vertelt een en ander toekomstgericht; Gerard 
vraagt aan de leden of ze het goed vinden, dat Gerard voorzitter wordt van KBO-PCOB afd. 
Axel; de leden reageren met instemming. 
*Uit de rondvraag kwam naar voren dat meer samenwerking en contact moet worden 
gezocht met de KBO en PCOB-afdelingen in de gemeente Terneuzen.    
*Na deze gedenkwaardige vergadering volgde de gezellige lunch en het meeslepende 
muzikale optreden van Yvonne en Theo. De secretaris van KBO-Sas van Gent/Westdorpe, 
Antoine de Coninck, laat ook een kort maar krachtig optreden zien met ‘Axelse Leute’.  
*In de pauze werden heel veel loten verkocht, waarvoor vele mooie prijzen waren.  
*Dankbaarheid in deze tijd voor een geslaagde jaarvergadering!  

      
Overdracht voorzitter: Gerard Verduijn en        Overdracht penningmeester:  

Josée van der Ploeg-Delissen                          Marcel Cerpentier en Ronnie Meeusen 

 

Kerstmis en Jaarwisseling. 

       
Hopelijk voor iedereen geborgenheid en begrip tijdens de komende feestdagen naar 

het nieuwe jaar 2022!                                         Het bestuur van KBO-PCOB Axel 


