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VOORWOORD

voorkomend gebeuren: bij een merkverandering in levering van een medicijn wordt
tóch alleen een goedkoper medicijn vergoed, terwijl bekend is, dat alleen het oorspronkelijke, bepaalde hinderlijke bijwerkingen niet had. Bij vragen hierover was het
antwoord van de verzekering: toch maar
proberen. De ‘nepper’-vergoeding was volgens het protocol.
‘Protocolverslaving is een ziekte van onze
samenleving geworden’, zo noemde iemand het zich verschuilen achter richtlijnen.

De menselijke maat
Waar is de menselijke maat gebleven?
Deze vraag is meer dan eens te horen.
Zo maar een berichtje dat ik las, nu ja zo
maar … Een man van 90, thuiswonend,
krijgt een prik tegen corona, maar zijn
vrouw van 88, ook thuiswonend niet. Haar
te prikken paste niet in het protocol. Wat
een bureaucratie, was de reactie die bij mij
opkwam. In één huis de één wel en de ander niet inenten. Waar is de menselijke
maat?

Onze landelijke PCOB `zet zich in om de
aandacht te blijven vestigen op de menselijke maat in het maatschappelijk verkeer.
Bijvoorbeeld bij de digitalisering van de samenleving. Uit onderzoek van KBO-PCOB
blijkt dat een groot deel van senioren vindt
dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder
internet. ‘Digitalisering is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Mensen mogen niet uitgesloten worden omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken’, zo stelt Marcel
Sturkenboom, de directeur.

Deze vraag is op meer gebieden in onze
samenleving te stellen. De belastingdienst
en de toeslagenaffaire vormen een sprekend voorbeeld. Dan hoor je dat iemand
een ingewikkeld formulier verkeerd heeft ingevuld en dan is er opeens sprake van
fraude. Er komt een boete van soms duizenden euro’s. En dat alles volgens het geldende protocol.
Wie ondersteuning moet aanvragen, omdat
men het in de thuissituatie niet alleen meer
kan redden, is niet geholpen met een benadering uitsluitend volgens het boekje. Als bij
het intakegesprek het protocol tot een heel
beperkte ondersteuning leidt, dan is een begripvolle benadering door degene die moet
beoordelen van groot belang. Als deze laat
zien ook naar wérkelijke oplossingen te
zoeken, blijkt de menselijke maat wél mee
te spelen.

Kortgeleden raakte ik in gesprek over bewoners van een verpleegtehuis. Iemand zei
dat het aantal dementerenden onder hen
groot is. Opvallend, allereerst werd de
ziekte genoemd. Terwijl het gaat over
ménsen met dementie, mensen met een eigen geschiedenis, mensen met een naam.
Ook hier moet de menselijke maat blijven.
Zo denkend aan de menselijke maat kwam
bij een herinnering boven aan een kerkdienst in de paastijd. Het ging over Maria
van Magdala en Thomas. Beiden kregen
persoonlijke aandacht van de opgestane
Heer, zodat al hun verdriet en menselijke
moeite verdween.
Oog hebben voor de menselijke maat is
heilzaam.

Het moet de vraag blijven waar richtlijnen
zich op richten. Alleen om zo min mogelijk
kosten te maken? Of toch om te kunnen
doen wat nodig is?
De menselijke maat staat soms sterk onder
druk als er sprake is van vergoedingen door
ziektekostenverzekeringen. Een vaker

M.J. van Vliet – Wijnmaalen, voorzitter
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informatie. Een aantal van deze mensen
en/of hun familieleden hebben ons hierover
aangesproken. Wij hebben deze zorg overgebracht aan ons hoofdkantoor en gevraagd de verantwoordelijken voor de planning te bewegen meer prioriteit te geven
aan deze categorie om kwetsbare ouderen
snel te vaccineren en uit hun isolement te
verlossen.
Van huisartsen in onze regio hebben we
begrepen dat zij er klaar voor staan. Zodra
ze vaccins ontvangen gaan ze er mee aan
de slag.
We denken ook nog steeds aan alle mensen die vechten om het coronavirus te verslaan in het ziekenhuis of andere instellingen voor revalidatie. Ook alle mensen die
treuren om het verlies van hun dierbaren
mogen we niet vergeten.
We leven ook mee met alle mensen die
vrezen voor het behoud van hun onderneming of hun baan. We wensen hen allen
sterkte en steun.
Ten slotte hopen we dat
het opkomend egoïsme
van sommigen plaats
maakt voor solidariteit.

VAN HET BESTUUR
We hebben veel positieve reacties ontvangen voor de mooie paaskaart en de paaseitjes.
Een extra lichtpuntje in de paastijd.
Onze hoop voor de verkiezingen om snel
een coalitie te kunnen formeren en om de
grote en moeilijke problemen op te lossen is
helaas niet uitgekomen.
We zullen moeten afwachten of er binnen
redelijke tijd een regering kan worden gevormd.
Gelukkig kunnen zaken om de coronacrisis
te bestrijden verder worden uitgevoerd.
Velen van ons zijn inmiddels al één of twee
keer geprikt. De priklocatie in Terneuzen
wordt door de meesten goed gewaardeerd.
Zorgen zijn er over de perikelen naar aanleiding van bijwerkingen met enkele vaccins, hopelijk wordt ook hiervoor een juiste
afweging gemaakt en leidt dit niet tot grote
vertraging.
Zorgen hebben ook onze oudste leden, die
nog zelfstandig wonen en door de huisarts
geprikt moeten worden. Met name over de
trage afhandeling en onduidelijke

LEDENVERGADERING
We blijven hoop houden dat de ledenvergadering op 7 juli a.s. kan doorgaan, Natuurlijk
alleen als de regelgeving het toestaat en
wellicht met enige beperking van aantal bezoekers, vergeet niet de datum te noteren.
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Bij de nieuwsbrief van juni ontvangt u de
uitnodiging met de agenda en alle overige
informatie.

Z en er op aan gedrongen de uitvoering van
de dagelijkse zorgtaken te waarborgen. De
tijdelijk bestuursvoorzitter van aan-Z, wethouder B. van Assche, heeft dit in zijn reactie aan ons ook toegezegd.

NIEUWE LEDEN
Afgelopen maand hebben we twee nieuwe leden mogen inschrijven,
dhr. J.M. Smit en mevr.
R.M. Molenkamp in
Hulst, overgekomen van

Aan: het college van burgemeester en
wethouders
Terneuzen, 12 maart 2021
Geachte mevrouw, geachte heren,

afd. Westland.
We hebben hen per brief van harte welkom
geheten. We hopen dat ze zich thuis voelen
bij onze PCOB en dat we hun zodra mogelijk ook eens kunnen ontmoeten.

De seniorenorganisaties van KBO en
PCOB (verenigd in KBO-PCOB) in de gemeente Terneuzen hebben kennis genomen van de verwikkelingen rondom de directeur van welzijnsorganisatie aan Z.

Michiel de Pooter, secretaris

Hoewel het niet aan ons is om te oordelen
over de oorzaken die ten grondslag liggen
aan deze verwikkelingen, willen wij u echter
niet onthouden dat wij ons ernstig zorgen
maken over de gevolgen van het aangekondigde vertrek van de directeur. Sinds zijn
aanstelling door het bestuur van aan Z hebben wij goede communicatielijnen met deze
organisatie, resulterend in een effectieve
gemeenschappelijke belangenbehartiging
van senioren in onze gemeente. De huidige
gang van zaken vervult ons met onzekerheid over de toekomst van deze samenwerking.

AAN-Z
Een groot aantal
zorg- en welzijnstaken worden
in Terneuzen uitgevoerd door aan-Z. Veel senioren krijgen
vroeg of laat te maken met aan-Z, bijvoorbeeld als uitvoerder van de Wmo. Het zal
veel lezers van deze nieuwsbrief niet zijn
ontgaan dat er de laatste maanden veel onrust heerste binnen deze organisatie. Bestuur en medefinancier (gemeente Terneuzen) waren het hartgrondig met elkaar oneens over de salariëring en definitieve aanstelling van de interim directeur. Dit leidde
tot het opstappen van de bestuursvoorzitter
van aan-Z, wethouder Stoker.
Er is door de gemeenteraad van Terneuzen
vanuit haar midden een onderzoekscommissie aangesteld die inmiddels haar bevindingen heeft gerapporteerd. De niet verrassende conclusie is onder meer dat toezichten bestuurstaken dienen te worden gescheiden. Uiteraard raakt dit ook de vier
deelnemende Belgische gemeenten in aanZ.
Ogenschijnlijk heeft het bestuurlijke gedoe
het operationele functioneren van de organisatie onberoerd gelaten.
Niettemin hebben wij als PCOB en KBO in
de gemeente Terneuzen per brief onze ernstige zorgen over deze gang van zaken
kenbaar gemaakt aan het bestuur van aan-

Wij hopen dat alle direct en indirect betrokkenen bij aan Z al het mogelijke zullen doen
dat in hun vermogen ligt om het doelmatig
functioneren te waarborgen.
Met vriendelijke groet,
Frans Tollenaar, voorzitter werkgroep belangenbehartiging KBO-PCOB Terneuzen
Frans Tollenaar
Rondleidingen 2021
Ook dit jaar geven we weer rondleidingen
op de begraafplaats te Zaamslag. Iedere
eerste zaterdag van de maanden april t/m
oktober bent u welkom om 13.30 uur bij de
hoofdingang van de begraafplaats.
We vertellen over ontstaan van de bijna
200 jaar oude begraafplaats, de bijzondere
grafmonumenten met de oude en de
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hedendaagse teksten, materialen, indeling,
naamsvermeldingen en wijze van datering.
Er zal volop gelegenheid zijn om uw vragen
te beantwoorden.

ALLE JARIGEN IN MEI 2021
We zien uw corona-proof bezoek graag tegemoet op de volgende zaterdagen in
2021:
1 mei
5 juni
3 juli
7 augustus
4 september en
2 oktober.
De werkgroep,
Anneke van de Ree, tel. 0115 431512, en
Jannie de Putter, tel. 0115 431239.
VAN HARTE GEFELICITEERD!

CONTRIBUTIE 2021

Mw. M.M. van Sabben-Simpelaar
Mw. M. Brugge
Mw. M.A. Hartman-v.d.Boogaart
Mw. M.P.E. de Feijter-de Feijter
Mw. C.E. Verpoorte-Dekker
Mw. C.M.Meertens-van Hooft
Mw. R. Schriek-de Meer
Dhr. J. de Kraker
Mw. A.J. Bareman-Dees
Mw. W. Adriaanse-Korstanje
Mw. J.A. Meeuwsen-Littooij
Dhr. M.J. van der Hooft
Dhr. C. de Kubber
Dhr. A. Joosse
Mw. A. Sijbinga-Kamping

Vriendelijk verzoeken wij u, voor zover u
dat nog niet gedaan heeft, de contributie voor 2021 over te maken.
Wij moeten helaas constateren dat een
aantal leden nog niet aan deze verplichting heeft voldaan.
De contributie bedraagt onveranderd
€ 31,00 voor een alleenstaande, en
€ 56,00 voor een leefverband.
Mogen wij op u rekenen, u kunt het bedrag overmaken op het rekeningnummer
NL46 RABO 0157442934 t.n.v. PCOB afd.
Terneuzen.
Mocht u inmiddels wel hebben betaald
dan verzoeken wij deze herinnering als
niet geschreven
te beschouwen.
Uw penningmeester, Dick Jeremiasse
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