
1 
 

Nieuwsbrief PCOB afd. Terneuzen 

Juni 2021 

VOORWOORD 

 
De C van …. 

 
We waren aan de praat over allerlei 

dingen. We: een van onze kleinkin-
deren en ik. Het ging over taal, over 

allerlei woorden die op sociale media 
gebruikt worden en mij onbekend in 

de oren klonken. Mijn vraag aan hem: 
Als je een woord zou moeten noemen 

dat met een c begint, wat is dan het 

eerste dat bij je opkomt? 
Zonder enige aarzeling noemde hij 

‘crisis’, direct gevolgd door ‘corona’. 
Geen verrassing in deze tijd of toch 

wél als een jonger iemand direct aan 
déze woorden denkt? Uiting van zorg 

voor de toekomst? 
Ons gesprek ging verder over de ko-

mende jaren, over de vergrijzing van 
onze bevolking en de zorg van jonge-

ren over hun toekomst.  
Hoe om te gaan met deze vergrijzing 

zag hij als een belangrijke vraag voor 
de politiek. Bijna vanzelfsprekend viel 

ik hem daarin bij. 

Nu de politieke crisis (weer dat woord 
crisis) om een uitweg vraagt, vraag ik 

me af hoe bij de komende kabinets-
formatie aandacht gegeven wordt aan 

de plaats van ouderen in de maat-
schappij. En dan niet uitsluitend als 

een sociale en economische last.  
Via de nieuwsbrief van onze landelijke 

PCOB las ik de brief die de Raad van 
Ouderen aan de kabinetsinformateur 

Tjeenk Willink schreef. Ongetwijfeld 
zal deze brief ook de nieuwe informa-

teur Hamer bereiken. Een pittige brief, 
maar de moeite waard om er kennis 

van te nemen. Enkele onderwerpen: 

Meerjarenplan ouderenhuisvesting (le-
vensloopbestendige woningen, 

gemeenschappelijk wonen, woning-

aanpassing, woonomgeving). Aan-
dacht voor de grote kloof tussen zelf-

standig wonen en het traditionele ver-
pleeghuis.  

Deze Raad van Ouderen is sinds 2018 
actief. Wat zij doen? Ze geven de mi-

nister van VWS gevraagd en onge-
vraagd advies over zaken die ouderen 

aangaan. Wie in de Raad van ouderen 
zitten? Mensen met een brede maat-

schappelijke en professionele ervaring 

op het gebied van zorg, welzijn en be-
stuur. Tot de achterban behoort ook 

de KBO-PCOB.  
In deze crisistijd zien we vooral het 

belang van een andere c, de c van 
contact. Wat missen we noodgedwon-

gen deze c. We hopen als afdeling in 
de meer nabije toekomst elkaar toch 

weer te kunnen ontmoeten. 
Een hoge c is die in onze naam, KBO-

PCOB. Hoe deze hoog te houden is 
een vraag die steeds opnieuw om con-

crete invulling vraagt. 
 

M.J. van Vliet-Wijnmaalen, voorzitter. 

 
VAN HET BESTUUR 
 
LEDENVERGADERING 

Nagenoeg al onze leden zijn inmiddels 

gevaccineerd en de versoepelingen n 
waar we zolang naar uitgekeken zijn 

gestart. 
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De verwachting is dan ook dat we  

onze ledenvergadering op 7 juli 2021  

kunnen houden die we in de vorige 
twee nieuwsbrieven onder voorbehoud 

al hadden aangekondigd.   
We hebben u ook al laten weten, dat 

de vergadering naast het formele deel  
vooral in het teken staat van de ont-

moeting en het afscheid van Miep 
Meeusen- Littooij en Ria Joosse- Ver-

sloot, en dat onder het genot van een 
hapje en een drankje.   

De uitnodiging met de agenda is bij-
gesloten bij deze nieuwsbrief. 

Speciaal uw aandacht vragen we 
voor ons verzoek in de agenda om 

ons bestuur te versterken. 

Verder moeten we u vragen om 
uzelf en eventuele introducees 

vooraf aan te melden zoals de re-
gelgeving ons voorschrijft. 

Bij aanmelding  (tot uiterlijk 1 juli 
2021) worden volledige naam te-

lefoonnummer en evt. emailadres 
genoteerd. Deze gegevens worden 

na 14 dagen vernietigd. 
Aanmelden kan bij email:  

pootermde@zeelandnet.nl 
tel.0115-613457 (afwezig van 21 

juni tot 29 juni) of email:  
dajeremiasse@gmail.com 

tel.0657400113. 

 
Als u graag de ledenvergadering wilt 

bijwonen maar daartoe niet in staat 
bent vanwege vervoer, laat het ons 

weten, wellicht kan iemand u ophalen.  
            

OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

Op 20 oktober 
2021 hopen we 

de volgende le-
denvergadering 

te houden met 
een presentatie 

van wethouder  

      Vervaet. 
Zodra de in de afgelopen periode ge-

plande activiteiten zoals het bezoek 

aan Middelburg met de “Museum plus-

bus” en het bezoek aan het “Bevrij-

dingsmuseum” mogelijk zijn of  an-
dere evenementen zich aandienen die 

we kunnen aanbieden zullen we u na-
tuurlijk tijdig informeren. 

 
Michiel de Pooter, secretaris 

 

 
 
Stichting Sibusiso “Zegen”. 

 
Een gehandicapt kind wordt gezien 

Hoe mooi en vreugdevol is het om 
niet alleen voor zichzelf te leven, 

maar te leven,  naar buiten te gaan en 
goede dingen te doen. Een uitspraak 

van Paus Franciscus. 

                 
In 2020 besloten de 3 parochies, 

Hulst, Terneuzen en Oostburg in 
Zeeuws Vlaanderen gedurende de 

vastentijd samen te gaan voor één 
project: Sibusiso  

Een prachtig project in een politiek re-
delijk stabiel land: Tanzania.  

Dr. Henk Hammer, huisarts in rust in 
Terneuzen en zijn vrouw  Atty Ham-

mer-Roos richtten in 2001 een cen-
trum op.  

De stichting, werd genoemd in herin-
nering aan hun Afrikaanse pleegzoon 

die gedurende hun verblijf in 

Zululand, Zuid-Afrika, bij hen woonde 
en helaas later is overleden.  

 
 

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiasse@gmail.com


3 
 

Voor verstandelijk gehandicapte kin-

deren zijn er in Tanzania weinig mo-

gelijkheden om hun beperkte capaci-
teiten goed te kunnen ontwikkelen.  

Vanwege het taboe dat rust op handi-
caps, worden kinderen uit het zicht 

gehouden en hun families geïsoleerd, 
weggehouden van de gemeenschap.  

Sibusiso streeft er naar de acceptatie 
te vergroten door mogelijkheid te bie-

den hun capaciteiten te ontdekken en 
te ontwikkelen. 

Na intensieve begeleiding, ziet de 
moeder haar kind  “mens” worden!.    

Vastenactie 2020 en 2021. 
Prachtige activiteiten werden gepland 

doorheen heel Zeeuws Vlaanderen. De 

pandemie maakte ook in 2021 alles 
anders. In Terneuzen besloot een 

groep enthousiaste vrijwilligers van de 
Elisabeth parochie naar buiten te tre-

den met het project en wel naar de 
Noordstraat 47a (tegenover Porgy en 

Bess) in Terneuzen.  
De eigenaar van Gastrovino dhr. T. 

Fassaert stelde kosteloos een leeg-
staand pand beschikbaar. Na enkele 

weken inrichten en overleggen werd 
het “winkeltje” geboren.  

Op de dag van de arbeid: 1 mei, heb-
ben we het feestelijk geopend.   

Wat bieden we aan? Heel veel mooie 

dingen o.a. Brocante, iconen geschil-
derd en nagelaten door een parochi-

aan,2e hand boeken, prachtige lappen 
stof, planten voor binnen en buiten. 

teveel om alles te noemen.  
Daarom nodigen we iedereen uit: 

KOM KIJKEN IN DE WINKEL van 
SIBUSISO  

Open woensdag en zaterdag  van 12 
tot 16 u. 

We zoeken ook gastheer/vrouw. Vindt 
je het leuk een dagdeel ons te helpen? 

Bel het parochiecentrum: 0115-
612327  

Meer informatie over Sibusiso Kijk op: 

www.sibusiso.com 
Sibusiso steunen via de bank:  

NL66 RABO 0159 5271 04, 

 t.n.v.Elisabeth-parochie, Vastenactie, 

projectnummer: 401387 

Namens alle vrijwilligers van de werk-
groep,  

Tot ziens, Simone Rovers-Jouret 

 
 

Alle jarigen van juni 

Van Harte Gefeliciteerd! 

 

Mw. W.C. Zegers-Dooms 
Dhr. P.M. Meijer 

Mw. C.L. Simons-Tollenaar 
Dhr. C. in ’t Anker 

Mw. D.K. van Luijk 
Mw. Steenhuis-Floor 

Mw. C.F. de Jonge-Herrebout 
Dhr. J.P.F. van Baal 

Mw. M.S. Hendrikse-Jansen 

Mw. C.R. Scheele-Polderman 
Dhr. C.C. van Sabben 

Mw. P.P. Bruins Slot-Berends 
Dhr. J.A. van der Maale 

Dhr. A. van der Endt 
Dhr. C. Snoep 

Dhr. R. van de Meirsch 
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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:  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 Leden-
werving:  

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 
 

 

 
 

 

 

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  

E-mail: japelle@zeelandnet.nl 
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