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VAN HET BESTUUR 
 
Kleur bekennen … 
 
‘Noem eens een kleur die bij deze coronatijd 
past’, zei iemand onlangs tegen mij. Na lang aarzelen noemde ik als 
kleur ‘grijs’. Misschien kwam deze keus ook wel door het grijze, 
regenachtige weer. 

Op een morgen, het was net licht geworden, hoorde ik 
voor het eerst weer een merel zingen. Dat gaf een 
gevoel van voorjaar. De kleur grijs maakte plaats voor 
een veelkleurigheid. 
Veelkleurig is ook een typering voor het aantal partijen 
die genoemd staan op het stembiljet voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Met welke kleur zou de uitslag te 

typeren zijn? 
Als ik dit voorwoord schrijf, is het de laatste verkiezingsdag. Ik kan niet 
wachten op de uitslag, want de kopij moet op tijd naar de drukker.  
Hoe het politieke veld er uit zal gaan zien is nog niet bekend. Ik hoop 
dat partijen die oog hebben voor waardig ouder worden, zoals dat in 
het verleden door hen en ook door de PCOB verwoord is, de 
mogelijkheid hebben om deze visie handen en voeten te geven.  
Mogelijk hebt u ook verschillende uitzendingen gehoord/gezien waarin 
politici hun opvattingen aan ons voorhielden. Mij viel daarbij op dat er 
in debatten vaak uitspraken gedaan werden als: ’U bent niet eerlijk, 
want ….’;  
 ‘ U vertelt de halve waarheid, maar …’; ‘Wat u weergeeft, dat heeft hij 
niet gezegd. U doet hem geen recht …’ (het ging over een minister); ‘U 
moet mij wel kritiseren om wat ik vind en niet om wat u dénkt dat ik 
vind.’ 
Blijkbaar zijn eerlijkheid en betrouwbaarheid geen eigenschappen die 
hoog in het vaandel staan bij de ánder in de politiek. Dat geeft te 
denken. Maar eerlijkheid vraagt ook dat je eerlijk bent tegenover jezelf.  
Een kleur hierbij bedenken?  
Ik denk aan wit. ‘Wit staat voor waarheid’, zo werd mij gezegd. En als 
aanvulling: ‘Wit is de kleur die bij Pasen hoort. Kijk maar in de kerk op 
Paaszondag.’  
Wit, de aanduiding van licht, van zon. Een verwijzing naar Hem, die het 
donker van de dood overwonnen heeft en gezegd heeft: ’Ik ben het 
licht der wereld’.  
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In een Paaslied verwijst André Troost naar de opgestane Here als ‘licht 
van lange duur.’ 
Dit lied deel ik graag met u.  
Met hartelijke groet, 
 
M.J. van Vliet-Wijnmaalen, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, die voor geen zonde zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
De Vader laat niet in het graf 
een kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond. 
 
De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is 
En hoe zijn liefde levend is. 
 
Zie hier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
                                                   

André Troost, Zingende Gezegend 
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VAN HET BESTUUR 
 
Vorig jaar hebben we in onze paasnieuwsbrief nog vergaderingen en 
uitstapjes aangekondigd. 
Helaas werden we kort daarna getroffen door de coronacrisis. We 
konden toen ook nog niet bedenken dat we na een bewogen jaar nu 
nog steeds in de coronacrisis zouden zitten. 
Gelukkig is er wel perspectief door alle maatregelen en vooral door het 

vaccinatieprogramma, waarbij met man en 
macht wordt gewerkt om ons zo snel- en zo 
goed mogelijk te beschermen. 
Hoewel daarbij ook wel de nodige problemen 
voor komen mogen we er toch op vertrouwen 
dat het medio 2021 beter wordt en we ook 

meer ruimte krijgen om activiteiten aan te bieden. 
We hebben in het verleden ook nog nooit een verkiezing meegemaakt 
zoals we nu beleven. 
We hopen dat alles goed verloopt en dat de uitslag het mogelijk maakt 
een coalitie te  vormen die de grote en moeilijke problemen voor ons 
land kan aanpakken en de senioren niet vergeet. 
Uw PCOB afdeling heeft ook dit jaar helaas nog niet zo veel voor u 
kunnen betekenen. 
Zowel de ledenvergaderingen als de uitstapjes konden nog niet 
doorgaan en ook de belangenbehartiging  en het bezoekwerk konden 
maar beperkt worden uitgevoerd. 
Met een kleine attentie, een paasgroet en deze nieuwsbrief willen we u 
een hart onder de riem steken.  
Natuurlijk kijken we ook vooruit naar mogelijkheden om weer 
activiteiten uit te kunnen voeren. 
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LEDENVERGADERING 
 
We willen op woensdag 7 juli 2021 weer een ledenvergadering 
houden. 
Vanzelfsprekend alleen als de situatie het toelaat. We zullen de 
vergadering houden in “ De Veste” omdat we daar in de grote zaal 
meer ruimte hebben om aan de regelgeving te voldoen.  
We  zullen er voornamelijk een vergadering van maken om elkaar weer 
te kunnen ontmoeten en we nodigen deze keer geen spreker uit. 
Wel is het ook onze jaarvergadering waar we verantwoording afleggen, 
de verslagen over het afgelopen jaar worden besproken en de 

toekomstplannen aan de orde komen.  
Tenslotte willen we bij een hapje en een 
drankje stilstaan bij het afscheid als 
bestuursleden van Miep Meeusen-Littooij  
en Ria Joosse-Versloot. 
Noteer vast de datum en bewaar de 
bijgesloten verslagen van de secretaris en 
de penningmeester. De definitieve 

uitnodiging met alle informatie ontvangt u later. 
Een volgende ledenvergadering is gepland voor 21 oktober 2021.  
Voor deze vergadering willen we wethouder Jurgen Vervaet 
uitnodigen.         
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
In de komende maanden willen we bekijken of we in de tweede helft 
van het jaar nog uitstapjes en/of ontspanningsmomenten kunnen 
organiseren. Zodra we daarover informatie hebben melden we het in 
de nieuwsbrief. 
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BEZOEKWERK EN OVERIG 
 
Ook bij het bezoekwerk hadden we natuurlijk te maken met de 
regelgeving en de beperkingen. 
We zijn nog wel steeds op zoek naar leden die zich voor bezoekwerk 
willen inzetten zodra het weer mogelijk is. 
U kunt informatie vragen bij Tannie Verpoorte of bij één van de andere 
bestuursleden.  
Voor andere vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk ook altijd contact 
met ons opnemen. 
U vindt alle gegevens van het bestuur in deze nieuwsbrief  en op de 
website. 
 
Michiel de Pooter, secretaris 
 
 

 

 

PATIËNTEN PORTAAL ZORGSAAM 
 
Via Ger Rientjes, Zorgsaam instructiefilmpjes 

ontvangen. 
Normaliter verzorgt hij dit via een workshop; nu via internet en goed te 
volgen. 
 
Klik hiervoor op de link en scroll naar beneden: 
   https://www.zorgsaam.org/inloggen/inloggen-
patientenportaal/instructiefilmpjes  
 

 
 

 
 
  
 

 

 

 
 

https://www.zorgsaam.org/inloggen/inloggen-patientenportaal/instructiefilmpjes
https://www.zorgsaam.org/inloggen/inloggen-patientenportaal/instructiefilmpjes
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AAN DE LEDEN VAN  DE PCOB-AFDELING TERNEUZEN, 
 
de kascontrolecommissie heeft de jaarrekening 2020 van de PCOB-
afdeling Terneuzen aan de hand van de administratie en de facturen 
gecontroleerd; 
 
de kascontrolecommissie is op basis van het uitgevoerde onderzoek 
van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2020 
en van het financieel resultaat over 2020; 
 
de kascontrolecommissie bedankt de penningmeester en adviseert de 
ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid van het afgelopen verenigingsjaar. 
 
De kascontrolecommissie: 
 
Naam: mevr. W.C. Zegers-Dooms     Naam:  Dhr.  W. Goudzwaard 

 

 

 

 

 
Alle jarigen in April 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

Dhr. M. de Pooter 
Mw. J. Smallegange-Kaijser 
Dhr. G. Nijhuis 
Mw. Van Opdorp-van de Beek 
Mw. J. de Feijter-de Putter 
Dhr. M.D. de Visser 
Mw. T.E.J. Verpoorte-Meijwaard 
Mw. M.C.C. Vermast-de Ridder 
Mw. M.J. van de Meirsch-Noë 
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  Adressen BESTUUR 
Burgeradviseurs e.a. vertegenwoordigingen 

 

Voorzitter:  
Mevr. M.J. van Vliet – 
Wijnmaalen  
Gerard van der Nissestraat 84  
4543 AG Zaamslag  
Tel: 0115 – 431347  
E-mail: vlietwij@zeelandnet.nl  
 
Secretaris en Burgeradviseur:  
Dhr. M. de Pooter  
Nassaustraat 30  
4532 AH Terneuzen  
Tel: 0115 – 613457  
E-mail: 
pootermde@zeelandnet.nl  
 
Penningmeester/ 
Ledenadministratie:  
Dhr. D.A. Jeremiasse  
Arnelaan 13  
4535 CM Terneuzen  
Tel: 06-57400113 
E-mail: 
dajeremiasse@gmail.com  
 
Bestuurslid/ Bezoekwerk:  
Mevr. T.E.J. Verpoorte-
Meijwaard, 
Voorburcht 3,  
4543 AZ  Zaamslag 
Tel. 0115-431361  
e-mail : tanko@zeelandnet.nl  
 

Bestuurslid/ Communicatie en  
Ledenwerving:  
Dhr. F.G. Tollenaar  
Sluispolderdijk 3  
4541 PA Sluiskil  
Tel: 0115-612914  
E-mail: ftollena@kpnmail.nl  
 

 

Webmaster en Notuliste:  
Mevr. C.M. Tollenaar-de Bruijne  
Sluispolderdijk 3 4541 PA Sluiskil Tel. 
0115- 612914  
E-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 

website: 
www.pcob.nl/uwafdelingterneuzen 
 

 
Lief & Leed:  
Mevr. N.E.C. de Jonge-Verpoorte  
Madame Curiestraat 83  
4532 JX Terneuzen  
Tel: 0115 – 619259  
Email: jonge0001@zeelandnet.nl 
   
Bezorging/Organisatie Perspectief:  
Dhr. H.D. de Jonge  
Madame Curiestraat 83  
4532 JX Terneuzen  
Email: jonge0001@zeelandnet.nl 
 
Nieuwsbrief: Mevr. J. Pelle  
Witte de Withstraat 21  
4535 AM Terneuzen  
Tel. 06-25398209 
E-mail: japelle@zeelandnet.nl 
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