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VOORWOORD 

 
Zorgen? 

 
Maakt u zich wel eens zorgen? Ja 

toch? Jezelf zorgen maken is mense-
lijk en laten we wel zijn, niets mense-

lijks is ons (als wijze senioren) 
vreemd. 

We maken ons zorgen over van alles 
en nog wat, de één meer, de ander 

minder, maar niemand ontkomt er 

aan. Over terrorisme dreiging, de 
maatschappelijke ontwikkelingen in 

ons land, misschien over onze financi-
ele positie, over onze kinderen en/of 

kleinkinderen, komen ze wel onge-
deerd terug van vakantie, over onze 

gezondheid, de pandemie. We ontko-
men er niet aan. 

Je zorgen maken is een uiting van 
angst. En angst komt voort uit een 

gedachte die je gelooft. En dan, als de 
tijd daar is…….. gebeurt het dan echt? 

Of is het inderdaad die kant op ge-
gaan waarvoor we vreesden? Vaak 

niet of is het minder erg. En dan heb-

ben we ons zorgen voor niets ge-
maakt. 

Maken wij ons veel zorgen om een 
ontwikkeling in de toekomst en zijn 

we er van overtuigd dat het slechtste 
scenario zal uitkomen? Dan ontnemen 

we onszelf de kans om onze mogelijk-
heden om bij te sturen te benutten. 

Onze zorgen slokken ons helemaal op 
en aan oplossingen gaan we voorbij. 

Stel nu eens dat we onze zorgelijke 
gedachten aan de kant zetten. En dat 

we denken: Ok, dit is een mogelijk-
heid maar het hoeft helemaal niet zo 

te gaan. En als het inderdaad niet zo 

loopt als gevreesd, dan ziet de situatie 
er heel anders uit.  

Dus, “Always look at the bright 

side of life”. Ik weet, het klinkt mak-
kelijk, maar het helpt wel. 

Een mens lijdt vaak het meest, door 
het lijden dat hij vreest. Doch dat 

nooit op komt dagen. Zo heeft hij 
meer te dragen, dan God te dragen 

geeft (Nic. Beets). 
 

Frans Tollenaar 
 

VAN HET BESTUUR 

 
We zijn blij en dankbaar dat zoveel 

mensen inmiddels zijn gevaccineerd 
en dat we onze familie en vrienden 

weer kunnen ontmoeten. Ook krijgen 
we meer mogelijkheden om de kerk 

en sociale of culturele evenementen te 
bezoeken. Hopelijk worden de maat-

regelen die nog van kracht zijn geres-
pecteerd zodat ook de mensen in de 

zorg weer eens een adempauze krij-
gen en vakantie kunnen nemen. 

U vindt in deze nieuwsbrief weer acti-
viteiten die we kunnen aanbieden. 

 

TEGELTJESWIJSHEID 
 

In het verkiezingsnummer van maart 
jl. werd een oproep gedaan om uw te-

gelwijsheid op te sturen voor de 
(nieuwe) Kamerleden. De reacties wa-

ren overweldigend, meer dan 800 in-
zendingen! De mooiste spreuken zijn 

op 150 tegeltjes gedrukt en aan de 
Kamerleden overhandigd. 

Ook een spreuk van één van onze le-
den is op een tegeltje gedrukt en aan 

een kamerlid van  de SGP (Chris Stof-
fer) overhandigd. 
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Zelf heeft Frans Tollenaar ook een  

tegeltje ontvangen met de spreuk 

“Hoop draagt ons door de duisternis 
naar het licht van de toekomst”. 

 
 

HERINNERING LEDENVERGADE-
RING 7 JULI 2021 

Vergeet niet u aan te melden voor de 

ledenvergadering op 7 juli. 
Nu de  maatregelen flink versoepeld 

zijn gaan we er vanuit dat de leden-
vergadering kan doorgaan. 

Zoals bekend staat de vergadering, 
naast het formele deel, in het teken 

van de ontmoeting en het afscheid als 
bestuurslid van Miep Meeusen-Littooij 

en Ria Joosse-Versloot. 
We doen dat onder het genot van een 

hapje en een drankje. 
De uitnodiging en de agenda heeft u 

ontvangen met de nieuwsbrief van 
juni. Vooraf aanmelden is nog wel 

verplicht, i.v.m. maximaal aantal be-

zoekers. 
U kunt zich nog aanmelden tot 1 

juli 2021 via email: 
pootermde@zeelandnet.nl  

tel.0115-613457 of email:  
dajeremiasse@gmail.com    

tel.0657400113. 
Natuurlijk mag u zich ook nog 

melden als u ons wilt ondersteu-
nen in het bestuur. 

Als u er bij wilt zijn op 7 juli maar 

een vervoersprobleem hebt, laat 

het ons weten. 
Wellicht kan iemand u ophalen. 

 

BEZOEK BEVRIJDINGSMUSEUM 

NIEUWDORP 

Het bezoek 
dat we in 

2020 naar 
aanleiding 

van de  
herdenking 

75 jaar  
bevrijding en de herdenking van de 

Slag om de Schelde aan  het bevrij-
dingsmuseum  in Nieuwdorp wilden 

brengen kon vanwege corona niet 
doorgaan. We willen nu het bezoek  

opnieuw aanbieden op 7 september 
2021. Adres Museum: Coudorp 41, 

4455 AH Nieuwdorp. Tel: 0113-

671475.     
Programma : We verzamelen bij het 

museum uiterlijk 13.15 uur. 
We starten de middag om 13.30 uur 

met introductiefilm en inleiding. 
Aansluitend kunnen we een kijkje ne-

men binnen in het museum. Om 
15.00 uur is er in het museumrestau-

rant koffie of thee met appeltaart. 
Voor de liefhebbers volgt dan een 

rondleiding buiten over het themapark 
met gids(duur ca. 1,5 uur). Wie dit te 

moeilijk of te vermoeiend vindt kan op 
eigen gelegenheid nog rondkijken in 

het museum er zijn vrijwilligers aan-

wezig  om vragen te beantwoorden. 
Bij aanmelding graag aangeven of u 

aan de rondleiding wilt deelnemen. 
Eind van het bezoek is rond 16.30 

uur.  
Er is een eigen parkeerterrein met 80 

plaatsen en een mindervalidenpar-
keerplaats bij de hoofdingang. Er is 

ook een invalidentoilet en lift. 
De  kosten voor de groep zijn € 16,00 

per persoon. PCOB bijdrage is € 6,00 
zodat uw eigen bijdrage € 10,00 be-

draagt. Als u een museumjaarkaart 
heeft, dit opgeeft bij aanmelding en 

meeneemt moet u niets bijbetalen.  

Gemaakte tunnelkosten zijn voor re-
kening van de PCOB en kunt u decla-

reren bij de penningmeester. 

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiasse@gmail.com
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Aanmelden kan tot 2 september, 

graag naam en telefoonnummer 

en evt. emailadres. Tevens dient u 
tegelijkertijd  de eigen bijdrage  

van € 10,00 per persoon over te 
maken naar rekeningnummer NL 

46 RABO 01574429 34 t.n.v. 
PCOB afd.Terneuzen. 

Aanmelden bij email  
pootermde@zeelandnet.nl  tel. 

0115-613457 of email 
dajeremiase@gmail.com  

tel.0657400113. 
Als u zelf geen vervoer heeft en niet 

met vrienden of bekenden kunt mee-
rijden kunt u dit doorgeven bij aan-

melding. Voor een beperkt aantal 

deelnemers kunnen we vervoer rege-
len. Maximaal 2 personen per auto en 

evt. gebruik van mondkapje in de 
auto. Leden die zelf met de auto rij-

den en medeleden willen meenemen 
verzoeken wij om dit ook bij aanmel-

ding door te geven. Als u na aanmel-
ding toch verhinderd bent verzoeken 

wij u dit tijdig te melden, u krijgt dan 
uw geld terug. Alles is verder onder 

voorbehoud van de geldende regelge-
ving. 

 
 

 

IN MEMORIAM 
Op 2 mei 2021 is overleden de 

heer Ben Cok in de leeftijd van 92 
jaar. Hij was jarenlang een trouw lid 

van onze afdeling.  
We hebben zijn echtgenote me-

vrouw Annie Cok-de Vin en verdere 
familie gecondoleerd en sterkte en 

troost toegewenst bij de verwerking 
van dit verlies 

 

Michiel de Pooter, secretaris 
 

 
 

 
 

 

NAJAARS LEDENVERGADERING 

 

De geplande datum van de najaars-
vergadering is in verband met de 

agenda van wethouder Jurgen Vervaet 
die voor ons een presentatie over het 

sociaal domein zal verzorgen en de 
beschikbaarheid van de Veste ver-

plaatst naar 13 oktober 2021.  
 

Michiel de Pooter, secretaris 
 

WERKGROEP BELANGENBEHARTI-
GING EN DE KOMENDE  GEMEEN-

TERAADSVERKIEZINGEN 
 

Het is alweer bijna vijf jaar geleden 

dat vanuit PCOB Terneuzen het initia-
tief genomen is om de gemeente-

raadsverkiezingen van 2018 aan te 
grijpen om de programma’s van de lo-

kale politiek te toetsen op seniorvrien-
delijkheid. Met de KBO afdelingen in 

de gemeente Terneuzen is toen een 
werkgroep van zes afdelingsbestuur-

ders gevormd die zich in eerste aanleg 
na de verkiezingen weer zou opheffen. 

De samenwerking beviel echter alle 
partijen zo goed dat toen besloten is 

om de contacten met de politiek en 
openbaar bestuur ook na de verkiezin-

gen voort te zetten en uit te breiden.  

Inmiddels heeft de werkgroep (drie 
PCOB: Michiel de Pooter, Dick Jeremi-

asse, Frans Tollenaar en drie KBO: 
Maurice Scholter en Gerard Verduijn 

namens KBO-PCOB Axel en Antoine de 
Coninck van KBO Sas van Gent) de 

voorbereidingen naar de gemeente-
raadsverkiezingen van maart 2022 af-

getrapt. We zullen met behulp van de 
door KBO-PCOB aangereikte onder-

steuning weer de gesprekken met de 
deelnemende politieke partijen aan-

gaan om zo invloed te krijgen op de 
lokale partijprogramma’s.  

Dit alles vanuit ons streven om van 

Terneuzen een seniorvriendelijke ge-
meente te maken.  

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiase@gmail.com
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We willen dat er niet alleen over ons 

maar ook met ons wordt gepraat. 

Heeft u onderwerpen die u de moeite 
waard vind om in onze gesprekken 

met de lokale politiek aan de orde te 
stellen? Dat kan gaan over wonen, 

zorg, veiligheid, mobiliteit, loketten, 
aan-Z.  

Laat het aan één van ons weten. 
Wij houden u  over de voortgang van 

onze activiteiten op de hoogte. 
 

Frans Tollenaar 
 

ALLE JARIGEN IN JULI 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

 
 

Mw. E. Bramer-Langevelde 
Mw. M.P. de Pooter-Cornelis 

Mw. D. Boone-Joziasse 
Mw. N.A. Murre-Verpoorte 

Dhr. F. Lenten 

Mw. T.G. Lolkema-Bakker 
Mw. H. Dees-ten Bruggencate 

Dhr. F.G. Tollenaar 
Mw. C.A. Korstanje 

Mw. R.E.R. van Ovost-George 
Dhr. H.D. de Jonge 

Dhr. A.F. de Bruijne 
Dhr. P.J. Risseeuw 

Mw. J. Pelle 
Mw. J.C. de Putter-Scheele 

 
 

 
 

ALLE JARIGEN IN AUGUSTUS 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

 
Mw. J.A.G. Stobbelaar-Smolders 

Dhr. W. Vogel 
Dhr. S.K. de Nood 

Mw. E.C. Vogel-Wajon 
Mw. J.M. Visser-de Bruijne 

Mw. M. de Jonge-Verberkmoes 
Mw. A.E. de Jonge-Koster 

Dhr. J. Verpoorte 
Mw. S.L.J. Rovers-Jouret 

Mw. G. Hogendoorn-Selser 
Dhr. T. Vermast 

Mw. W. Bolleman-Vleugel 
Mw. C. Nijhuis-Wissel 

Mw. D de Pooter-de Bokx 
Dhr. H.D. van der Peijl 

Mw. C.I. Inghels-Vis 

Dhr. P.J. Stuij 
Dhr. J.M. Smallegang 

Mw. A. Eggermont-Gelderland 
Dhr. P. Verstraeten 

Mw. H. Schutte-Wijkstra 
Mw. J.A. van Driel-van de Sneppen 

     
 

 
 


