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Nieuwsbrief PCOB afd. Terneuzen 

Februari 2021

VOORWOORD 
 
Een nieuw jaar 
Al is het nieuwe jaar al enkele weken oud, als ik 
dit voorwoord schrijf, toch wil ik beginnen met 
elkaar een hoopvol nieuw jaar te wensen.  
We missen dit jaar de mogelijkheid om als 
PCOB -afdeling onze wensen met een hand-
druk te onderstrepen tijdens een nieuwjaarsbij-
eenkomst.  
Wat zouden nu onze wensen zijn? 
Geluk, voorspoed, een goede gezondheid? 
Vroegere buren gaven ons als wens mee: een 
zalig nieuwjaar. Ik denk dat DE wens nu is: een 
goede gezondheid.  
Terugdenkend aan de gewoonte elkaar rondom 
de jaarwisseling alle goeds toe te wensen, 
vraag ik me af: waarom doen we dit eigenlijk? 
Komt het vanuit een gevoel van onzekerheid bij 
het passeren van de grens van het jaar?  
 Als er iets onzeker blijkt te zijn, dan is het wel 
onze gezondheid. De bedreiging daarvan is nu 
levensgroot gezien het c-virus. 
We spreken nu wel over een nieuw jaar, maar 
het oude jaar hebben we afgesloten met beper-
kingen die we sterk voelden in de omgang met 
elkaar om maar te zwijgen over de economi-
sche gevolgen en ons sociale leven. Het 
nieuwe jaar beginnen we met de scherven van 
het oude. 
 
Toch is 2021 nieuw. Het een jaar waarin vacci-
natie hoop geeft. Iets dat in 2020 nog op af-
stand stond. Hoopvol dat voor ons als ouderen 
een duidelijke plaats en prioriteit gegeven wordt 
in het vaccinatieprogramma. Landelijk heeft 
onze KBO-PCOB  met anderen zich hiervoor 
sterk gemaakt.  
We hopen dat we in de loop 2021 weer samen 
kunnen komen en dat met nog meer leden dan 
in het vorige jaar. Nu de KBO-afdeling Terneu-
zen zich opgeheven heeft, heeft een aantal le-
den van de KBO zich aangemeld als lid van 
onze afdeling.  
Ook op deze plaats heet ik hen hartelijk wel-
kom.  
Ik hoop dat het nieuwe jaar een jaar vol goede 
verwachting is en we elkaar ook fysiek kunnen 
begroeten.   
We ervaren in deze tijd stilte, misschien een ze-
kere saaiheid gezien de uiterst beperkte 

contacten, mogelijk eenzaamheid. Iemand gaf 
als advies: ‘Noteer elke dag voordat je gaat sla-
pen wat die dag goed gegaan is, ook al is het 
iets kleins zoals een lekker gerecht dat je hebt 
gegeten of dankbaarheid voor je huisdier; door 
je te focussen op het positieve, word je vanzelf 
vrolijker en rustiger.                                                                                                                          
Ditzelfde kun je doen aan het begin van de dag, 
waarbij je drie dingen opschrijft die je die dag 
wilt bereiken – en dat hoeft niets ingewikkelds 
te zijn. Als je deze aan het eind van de dag kunt 
afstrepen, heb je het gevoel dat je iets hebt be-
reikt.’ 
Ik kreeg iets onder ogen van Dietrich Bonhoef-
fer (1906 -1945), een Duits kerkleider en ver-
zetsstrijder die vlak voor het einde van de 
Tweede Wereldoorlog vermoord werd. Hij wist 
wat leven was in onzekerheid.  
 
‘Elke nieuwe ochtend is een nieuw begin van 
ons leven. Elke dag is een compleet geheel. In 
goede machten liefderijk geborgen, verwachten 
wij wat komen mag. God is met ons des avonds 
en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe 
dag.’ 
 
M.J. van Vliet – Wijnmaalen, voorzitter 
 
VAN HET BESTUUR 
 
TERUGBLIK 2020,  KERSTMIS/ NIEUWJAAR 
We kijken terug op een bijzonder jaar dat we 
niet snel zullen vergeten. 
Veel dingen die we normaal vonden waren dat 
in 2020 plotseling niet meer. 
We hebben te maken gehad met veel verdriet, 
onrust, eenzaamheid en chaos veraf maar 
soms ook dichtbij. 
We hebben in onze afdeling elkaar ook weinig 
kunnen ontmoeten en die momenten hebben 
we gemist. 
Gelukkig mogen we ook dankbaar zijn dat er op 
veel fronten hulp wordt verleend, wat wereldwijd 
bezien niet vanzelfsprekend is. 
Als PCOB Terneuzen mogen we ook  terugkij-
ken op een geslaagde actie om alle leden een 
Kerst- en Nieuwjaarswens te bezorgen in de 
vorm van een tulband en een kaart. 
We hebben daarvoor veel positieve reacties 
ontvangen. Ook onze landelijke organisatie 
heeft er aandacht aan besteed. 
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We willen iedereen bedanken voor hun inzet en 
speciaal onze bezorgers die samen met het be-
stuur in een extra bezorgronde in korte tijd alles 
hebben afgeleverd bij onze leden. 
Met de overgebleven reserve tulbanden hebben 
we “de Molenhof” en “de  Blide” nog blij ge-
maakt.    
Het was aan 
het eind van 
een bewogen 
jaar met wei-
nig contactmo-
gelijkheden 
toch een ge-
baar van aan 
elkaar denken 
en omzien naar elkaar.  
 
LEDENVERGADERING/ NIEUWJAARSBIJ-
EENKOMST 
Helaas hebben we opnieuw een geplande ver-
gadering/bijeenkomst moeten afzeggen. 
 
Leden waarvan we het Emailadres hebben zijn 
inmiddels al ingelicht en enkelen die zich had-
den aangemeld zijn telefonisch benaderd.(Als u 
ons uw Emailadres doorgeeft krijgt u altijd 
spoedberichten en belangrijke ontwikkelingen 
ook per mail). 
We zullen ons in het bestuur komende tijd bera-

den over een nieuwe vergaderdatum afhankelijk 

van de mogelijkheden en vanzelfsprekend reke-

ning houdend met de regelgeving. 

 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
Over andere activiteiten zoals een uitstapje of 
een etentje kunnen we in de huidige omstandig-
heden natuurlijk nog niets melden. 
Zodra er wat mogelijk is hoort u het van ons. 
We kennen de wens en hebben hetzelfde 

gevoel om weer met elkaar samen te komen in 
een ontspannen sfeer. 
We hopen dan ook dat het vaccinatiepro-

gramma voorspoedig 
verloopt en dat we in 
de loop van 2021 in 
goede gezondheid 
elkaar weer kunnen 
ontmoeten.  
 

NIEUWE LEDEN. 

Op 1 januari moch-

ten we 24 nieuwe 

leden inschrijven 

die door de ophef-

fing van de KBO af-

deling Terneuzen 

hebben gekozen om lid te worden van PCOB 

Terneuzen. 

 Nieuwe leden van KBO 
Dhr. C.F. Cromhecke 
Mw. M.J. Cromhecke-de Martelaere 
Mw. B. van Damme-Pauwels 
Mw. A. Eggermont-Gelderland 
Mw. Gerreman-Michielsen 
Mw. E. Korts 
Mw. B. Letic 
Dhr. R. v.d. Meirsch 
Mw. M.J. v.d. Meirsch- Noé 
Dhr. F.A.P.A. de Prenter 
Dhr. L. van Raalten 
Mw. M. van Raalten 
Dhr. J.C.Rovers 
Mw. L.J. Rovers-Jauret 
Mw. J.A.G. Stobbelaar-Smolders 
Dhr. J. Verhoef 
Mw. A. Verhoef-Tollenaar 
Dhr. T. Vermast 
Mw. M.C.C. Vermast-de Ridder 
De heer P. Verstraeten 
Mevr. J.A. van Driel-v.d. Sneppen 
Dhr. M.P.T. Korst 
 Mevr. J.C.M. Korst- Jacobs 
Dhr. M.A. de Rooij  
Op 12 januari hebben we 2 leden ingeschreven, 
aangemeld via ons hoofdkantoor: 
Dhr. L. de Blaeij en mevr. A.M. de Blaeij-Donze. 
We hebben alle nieuwe leden per brief van 
harte welkom geheten. We hopen dat ze zich 
thuis voelen bij onze PCOB en dat we elkaar 
zodra mogelijk ook eens kunnen ontmoeten.    
 
Michiel de Pooter, secretaris       
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PCOB ZEELAND ZOEKT EEN REGIO-COÖR- 
DINATOR (M/V). 
PCOB Zeeland kende tot voor enkele jaren een 
drietal regio’s, n.l. Walcheren (5 afdelingen), 
rondom de Oosterschelde (5 afdelingen) en 
Zeeuws Vlaanderen (2 afdelingen) 
Met het opheffen van de PCOB afdeling Axel 
eind 2018 (nu onderdeel van KBO-PCOB Axel) 
is vastgesteld dat het geen zin had om Zeeuws 
Vlaanderen als aparte regio (met slechts één 
afdeling) nog in stand te houden. Besloten is 
toen om de PCOB afdeling Terneuzen bij de re-
gio Walcheren te voegen zodat Zeeland nu nog 
twee regio’s kent. Voor elke regio is de samen-
werking tussen de afdelingen opgedragen aan 
een regio coördinator.  
Voor de regio Walcheren-Zeeuws Vlaanderen is 
momenteel de functie van regio coördinator va-
cant. 
Onze provinciaal coördinator Krijnie Hoek heeft 
ons bestuur gevraagd om na te willen gaan of 
er binnen ons ledenbestand animo en ambitie 
bestaat om deze functie van regio coördinator 
op zich te willen nemen. 
Wat wordt er in deze functie van je verwacht? 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de afde-
lingen in de regio 
Je bent op de hoogte van wat er speelt binnen 
de vereniging PCOB en binnen KBO-PCOB 
In overleg met de afdelingen worden regio bij-
eenkomsten georganiseerd (doorgaans twee 
per jaar) 
Je stimuleert de afdelingen op vitalisering, sig-
naleert knelpunten en bespreekt eventuele ac-
ties met de landelijke verenigingscoördinator  
Afhankelijk van behoefte en/of noodzaak kun je 
ook afdelingsbestuursvergaderingen worden bij-
gewoond.  
Naast het reiskosten reglement van de PCOB 
kent de PCOB ook een onkostenvergoeding 
voor regiocoördinatoren.  

Voor meer informatie over de functie kunt u 
contact opnemen met ons bestuurslid Frans 
Tollenaar, 0115-612914 of 06-22243887. 
 
Frans Tollenaar 
 
Van de penningmeester 
Het jaar 2021 is al weer enkele weken oud, 
graag uw aandacht voor het volgende. 
De contributie voor 2021 blijft onveranderd. 
Voor een alleenstaande €  31,00 en voor 
een leefverband  €  56,00. 
Gaarne de contributie overmaken  op het reke-
ningnummer: NL46 RABO 0157 4429 34 
t.n.v. PCOB afd. Terneuzen. 
Bij voorbaat dank. 
 
Dick Jeremiasse, penningmeester 
 
Alle jarigen in januari 
 

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dhr. P.J. de Bruijne 
Dhr. W. van Belzen 
Mw. A. Baardewijk-Stadhouders 
Mw. M.E. Haak-Oosterling 
Mw. P.C. Jansen 
Dhr. J. Klaassen 
Mw. A. Bosma-Touw 
Mw. J.A. Berends-Mannak 
Mw. C. Golverdingen-Uijl 
Dhr. L.C. Verlinde 
Dhr. F.A.P.A. de Prenter 
Mw. J.P. Nood-deBruijne 
Dhr. F. van Vliet 
Mw. R. J. Bochove-Linde 
Mw. C.M. Tollenaar-de Bruijne 
Mw. C.M. Overbeeke-van Gilst 
Mw. C. Dekker-Haa 
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Adressen BESTUUR  

Burgeradviseurs e.a. vertegenwoordigingen PCOB Terneuzen 

 

Voorzitter:  
Mevr. M.J. van Vliet – Wijnmaalen  
Gerard van der Nissestraat 84  
4543 AG Zaamslag  
Tel: 0115 – 431347  
E-mail: l wijvliet@gmail.com 
 
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: jeremias@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/uw-afdelingterneuzen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestuurslid: Bezoekwerk 
Mevr. T.E.J. Verpoorte-Meijwaard 
Voorburcht 3 
4543 AZ Zaamslag 
Tel. 0115-431361 
Email: tanko@zeelandnet.nl  
 

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. 0625398209 of 0115-694737  
E-mail: japelle@zeelandnet.nl 
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