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VOORWOORD. 
 
Hoe gaat het? 
 
Wie kent deze vraag niet? Deze is heel vaak 
het begin van een contact in deze coronatijd. Of 
het nu een telefoongesprek betreft, een mailtje 
of een app-berichtje, deze vraag is niet weg te 
denken. En het antwoord? Iets anders dan het 
bijna automatische ‘o, goed hoor?’ 
In dit antwoord kun je soms proeven dat de an-
der de eigenlijke situatie wil verbergen. Dat 
moeten we respecteren. Niemand is tot ant-
woorden verplicht, maar toch … Als je eerlijk in 
de ander geïnteresseerd bent, als je nabijheid 
wil geven, is het ‘o, goed hoor’ heel onbevredi-
gend.  
Iemand gaf als advies voor zo’n situatie: “Vraag 
dóór. Soms helpt het door te vragen: ‘en nu 
écht?’ De ander kan erin horen dat je werkelijk 
voor hem/haar open staat.” 
Een bijzondere reactie kreeg ik eens op mijn 
vraag: Hoe gaat het? Zij zei: “HET gaat wel, 
maar IK ga slecht.” Een antwoord dat wel leidde 
tot een dieper contact. 
Ik hoop dat we in deze tijd, waarin we zo weinig 
fysieke nabijheid kunnen hebben, toch een 
vorm van nabijheid met elkaar kunnen ervaren.  
Als bestuur ervaren we het gemis van contact 
met u als lid nu de afdelingsbijeenkomsten niet 
mogelijk zijn in het kader van de regelingen. 
Maar we houden hoop op positieve veranderin-
gen. Een onverwachte verandering was er kort-
geleden in het weer. Opeens zaten we in een 
koudegolf met sneeuw. Je proefde een andere 
sfeer in ons land. IJs en sneeuw gaven blijkbaar 
een gevoel van niet meer opgesloten te zijn. Al 
was het winterweer voor ouderen juist een extra 
belemmering om het huis uit te gaan.  
Een witte wereld in plaats van een donkere 
aarde heeft iets in zich van vernieuwing. Het 
kwade lijkt even weg. In de tuin kan zo maar 
een gele narcis boven de sneeuw uitsteken.  

 
 
 
 
 

 
 

Voor mij werd het een symbool van leven. 
Ondanks de harde grond, ondanks de kou, toch 
(nieuw) leven. Ik denk aan de hardheid waar-
mee het coronavirus onze samenleving treft, en 
we toch hoop mogen houden op een contact-
warmere wereld. 
Die bloeiende narcis in de sneeuw liet me niet 
los. Dat kwam door een praatje met een ander 
hierover. De ander begon met: ‘Hoe gaat het?’ 
Ik vertelde over ‘mijn’ narcis. Toen viel een an-
dere naam voor deze bloem: ‘paaslelie’.  
Paaslelie. Deze bloem bloeit meestal rond Pa-
sen. En is Pasen juist niet in het bijzonder het 
feest van nieuw leven? Nieuw leven mogelijk 
gemaakt door Hem, die gezegd heeft: “Ik ben 
de Opstanding en het Leven.” 
We zijn op weg naar Pasen, naar ik hoop, is dat 
geen moeizame weg. 
 
M.J. van Vliet-Wijnmaalen, voorzitter 
 
VAN HET BESTUUR 
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is een aantal 
van onze leden inmiddels gevaccineerd. 
Gelukkig is het zorgpersoneel en zijn ook ande-
ren die intensief contact hebben met kwetsbare 
mensen al eerder aan de beurt geweest.  
Ook voor de mensen die in deze roerige tijden 
de orde moeten handhaven is bescherming 
wenselijk.  
En zoals gepland zijn nu ook senioren in de 
leeftijd van 80+ aan de beurt. 
Ondanks de soms onduidelijke keuzes en de 
stagnatie in de aanlevering van vaccins zijn in-
middels de kinderziekten er wel uit en begint de 
operatie steeds beter te lopen. We hopen dat er 
verder geen vertraging meer wordt opgelopen. 
In principe zou iedereen medio 2021 gevacci-
neerd moeten zijn.   
De groepen die nog steeds elke vorm van co-
ronapandemie ontkennen moeten we maar zo-
veel mogelijk negeren.   
Natuurlijk hopen we dat vanaf maart geleidelijk 
de regels kunnen worden versoepeld vanwege 
de enorme impact van de de maatregelen  op 
het bedrijfsleven, in het bijzonder in het kleinbe-
drijf. Maar ook het weer fysiek contact kunnen 
hebben met onze naasten en het openen van 
de scholen, kerken en andere maatschappelijke 
instanties is voor veel mensen een diep ge-
koesterde wens.  
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Wij missen ook de contacten met onze leden 
maar u zult begrijpen dat we op dit moment nog 
geen activiteiten kunnen plannen. 
Zodra er weer mogelijkheden zijn voor activitei-
ten zullen we u zo snel mogelijk informeren. 
Ten slotte nog enkele tips: 
Heeft u vragen, suggesties of behoefte aan een 
luisterend oor laat het ons weten. 
Hou vol, probeer gezond te blijven van lichaam 
en geest. 
 
TOESLAGEN 
Blijkbaar zijn er nog steeds veel senioren die 
recht hebben op zorg- en/ of huurtoeslag en er 
geen gebruik van maken. 
Als u wilt weten of u in aanmerking komt kunt u 
eenvoudig een proefberekening maken op 
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen  
Vooral de moeite waard als uw situatie dit jaar 
is gewijzigd. 
 
Michiel de Pooter, secretaris 
 
VAN DE WERKGROEP KBO-PCOB IN DE 
GEMEENTE TERNEUZEN. 
Niet alleen onze ledenactiviteiten liggen geheel 
stil, ook de werkgroep belangenbehartiging van 
KBO en PCOB in de gemeente Terneuzen is 
door omstandigheden “werkeloos”. 
Ter informatie voor onze nieuwe leden, PCOB 
Terneuzen heeft eind 2017 (in de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2018) het initiatief genomen om verkiezingspro-
gramma’s te analyseren en met politieke par-
tijen in gesprek te gaan. We hebben KBO afde-
lingen uitgenodigd mee te doen met als resul-
taat dat we een werkgroep hebben gevormd 
van 6 personen, van PCOB en KBO elk 3. In ja-
nuari 2018 hebben we een kieswijzer uitge-
bracht waarin de partijprogramma’s  zijn ge-
toetst op seniorvriendelijkheid. Wij zetten ons in 
om van Terneuzen een seniorvriendelijke ge-
meente maken. Na de gemeenteraadsverkie-
zingen is besloten de werkgroep in stand te 
houden en onze belangenbehartiging te verrui-
men in de vorm van periodiek overleg met ge-
meenteraadsfracties en wethouders maar ook 
met instellingen die voor senioren een voor-
name rol vervullen zoals bv. ZorgSaam en  
Aan-z. Maar Covid haalde een streep door onze 
plannen voor 2020. We hebben ons moeten be-
perken tot een tweetal bijeenkomsten die we in 
februari samen met aan-z hebben georgani-
seerd (en waarvoor veel belangstelling was). En 
we hebben in oktober het college van B&W ver-
zocht om een restrictief vuurwerkbeleid voor de 
jaarwisseling 2020/2021. Omdat na ons ver-
zoek de overheid tot een verbod op knalvuur-
werk besloot, heeft het college ons toegezegd 

ons verzoek opnieuw te willen behandelen voor 
de komende jaarwisseling. Het is goed dat onze 
seniorenorganisaties in beeld zijn bij de ge-
meentelijke beleidsmakers en daarvoor willen 
wij ons als werkgroep ook blijven inzetten. In de 
loop van dit jaar hopen we weer te starten met 
de politieke contacten met het oog op de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2022. 
 
Frans Tollenaar          
 

 
Alle jarigen in maart 
 
Van Harte Gefeliciteerd! 
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