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Nieuwsbrief PCOB afd. Terneuzen 

  September 2021 

VOORWOORD 
 
REUNIË 
 
“Herken je mij hierop?” vroeg mijn jongste 
nicht. Ze liet me een groepsfoto zien met 
een uitnodiging voor een reünie. “Ik ga er 
niet heen. Als ik terugdenk aan de vorige … 
Je wordt er alleen maar oud van.” 
Dat laatste bleef bij mij haken. “Van een re-
unie word je oud.” 
Ja, hoe gaat zo’n hernieuwde ontmoeting 
na jaren? Je hoort opmerkingen als: “Wat is 
die oud geworden! Hoe lang is het geleden 
dat we haar voor het laatst zagen? Vijftien 
jaar? Twintig jaar? Onze geschiedenisleraar 
ken je niet meer terug, wat een kleine, 
moeizaam lopende man is dat geworden.”  
Het na lange tijd weerzien van relaties van 
vroeger kan je voor het eerst bewustmaken 
dat jezelf ouder wordt. Maar de ander ziet 
jou ook. Ouder worden doe je niet alleen. 
Dat blijkt ook als allerlei kwaaltjes en gebre-
ken bij het ouder worden onderwerp van 
gesprek zijn. Dat kan troostrijk zijn. Je bent 
niet alleen met beperkingen die kunnen sa-
mengaan met het ouder worden.  
Het is oppassen dat er alleen maar gespro-
ken wordt over deze ongemakken. Dat leidt 
gemakkelijk tot het zingen van een klaag-
zang. Déze muziek is niet heilzaam. Alleen 
maar stil staan bij ‘niet meer’ brengt ons 
niet verder. Het ‘nog wel’ geeft ruimte voor 
positieve mogelijkheden. Kan zelfs tot dank-
baarheid stemmen. Oog hebben voor de 
mooie momenten en goede dingen in het 
leven, hoe klein deze ook zijn, doet goed.  
Vanuit geloof heeft dankbaarheid een 
adres, het is gericht op Hem die de Schep-
per is van het leven. Die dankbaarheid helpt 
ons verder te kijken dan het alledaagse met 
de soms grote ongemakken van het ouder 
worden. 
 
 
 

Zou een reünie meemaken een oefening in 
dankbaarheid kunnen zijn?  
Op 7 juli konden we sinds lange tijd elkaar 
weer ontmoeten als leden van de PCOB-
KBO. Een aantal leden van onze afdeling 
had aarzelingen om te komen gezien het 
corona-virus en bleef thuis. Voor wie er wel 
waren was het weliswaar geen reünie, maar 
toch een hartelijk weerzien.  
We hopen dat de mogelijkheden groter wor-
den om elkaar weer te kunnen ontmoeten.  
 
Op 13 oktober is de volgende ledenverga-
dering. Graag tot dan. 
 
M.J. van Vliet - Wijnmaalen, voorzitter 
 
VAN HET BESTUUR 

TERUGBLIK OP DE LEDENVERGADE-

RING VAN 7 JULI 2021 

We kunnen terugkijken op een bijzondere 
ledenvergadering. Blij en dankbaar dat we 
na een lange tijd elkaar weer konden ont-
moeten en de mogelijkheid hadden om in 
een ontspannen sfeer afscheid te nemen 
van onze bestuursleden Miep Meeusen- 
Littooij en Ria Joosse-Versloot.  
Ondanks de nog wat lage opkomst was het 
hopelijk een mooi begin om weer meer acti-
viteiten uit te voeren.  
De aanwezigen waren vol lof over de ma-
nier waarop we dit konden realiseren in “De 
Veste”. 
Helaas kregen we net voor de verschijning 
van deze nieuwsbrief het bericht dat Miep is 
overleden, we hebben voor haar ook een in 
memoriam geplaatst.  
 
In het verslag van de vergadering van onze 
notuliste Elly Tollenaar vindt u alle overige 
informatie van de bijeenkomst. Het verslag 
staat ook op de agenda voor de ledenver-
gadering van 13 oktober 2021. 
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BEZOEK BEVRIJDINGSMUSEUM 

NIEUWDORP    

Omdat het bijna twee maanden geleden is 

dat u de informatie heeft ontvangen en 

sommige leden wat afwachtend waren 

plaatsen we deze informatie nogmaals ge-

heel.  

Het is nog mogelijk  om u aan te melden tot 

3 september en er is ook nog plaats om 

mee te rijden als vervoer voor u een pro-

bleem is.  

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 bevrijdingsmuseum  in 
Nieuwdorp wilden brengen kon vanwege 
corona niet doorgaan. We willen nu het be-
zoek opnieuw aanbieden op 7 september 
2021. Adres Museum: Coudorp 41, 4455 
AH Nieuwdorp. Tel: 0113-671475.     
Programma: We verzamelen bij het mu-
seum uiterlijk 13.15 uur. 
We starten de middag om 13.30 uur met in-
troductiefilm en inleiding. 
Aansluitend kunnen we een kijkje nemen 
binnen in het museum. Om 15.00 uur is er 
in het museumrestaurant 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 moei-
lijk of te vermoeiend vindt kan op eigen ge-
legenheid nog rondkijken in het museum er 
zijn vrijwilligers aanwezig  om vragen te be-
antwoorden. Bij aanmelding graag aange-
ven of u aan de rondleiding wilt deelnemen. 
Eind van het bezoek is rond 16.30 uur.  
Er is een eigen parkeerterrein met 80 plaat-
sen en een mindervalidenparkeerplaats bij 
de hoofdingang. Er is ook een invalidentoi-
let en lift. De  kosten voor de groep zijn € 
16,00 per persoon. PCOB bijdrage is € 6,00 
zodat uw eigen bijdrage € 10,00 bedraagt. 
Als u een museumjaarkaart heeft, dit 

opgeeft bij aanmelding en meeneemt moet 
u niets bijbetalen.  
Gemaakte tunnelkosten zijn voor rekening 
van de PCOB en kunt u declareren bij de 
penningmeester. 
 
Aanmelden kan tot 2 september, graag 
naam en telefoonnummer en evt. email-
adres. 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 meerijden kunt u 
dit doorgeven bij aanmelding. Voor een be-
perkt aantal deelnemers kunnen we vervoer 
regelen. Maximaal 2 personen per auto en 
evt. gebruik van mondkapje in de auto. Le-
den die zelf met de auto rijden en medele-
den willen meenemen verzoeken wij om dit 
ook bij aanmelding door te geven. Als u na 
aanmelding toch verhinderd bent verzoeken 
wij u dit tijdig te melden, u krijgt dan uw geld 
terug. Alles is verder onder voorbehoud van 
de geldende regelgeving. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

In de nieuwsbrief van juli/augustus hebben 

we u de datum al laten weten. Als bijlage bij 

deze nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging 

voor 13 oktober 2021 met de agenda en het 

verslag van de vorige vergadering. 

Opnieuw vragen we aandacht voor de va-
cature(s) in ons bestuur. Vindt u dat het 
werk van de PCOB zinvol is en wilt u tijd 
besteden aan maatschappelijk werk, laat 
het ons weten, we willen u graag meer ver-
tellen over wat bestuurslid zijn voor u kan 
betekenen. 
Verder wijzen we er nogmaals op dat u 
zichzelf en eventuele introducees ook in de 
huidige regelgeving vooraf moeten melden 
U kunt zich aanmelden tot 10 oktober bij  
Michiel de Pooter email: 
 pootermde@zeelandnet.nl tel.0115-613457 
of bij Dick Jeremiasse email:  
dajeremiase@gmail.com tel.0657400113.     

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiase@gmail.com
mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiase@gmail.com
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Als u de vergadering graag wilt bijwonen, 
maar daartoe niet in staat bent vanwege 
vervoer, laat het weten, wellicht kan iemand 
u ophalen. 
 

                

                      IN MEMORIAM 

  

Op 29  juli 2021 is overleden de heer 

H.P.T. Korst in de leeftijd van 94 jaar. 

Hij was begin 2021 samen met zijn echt-

genote overgekomen van KBO Terneu-

zen. We hebben helaas niet de gelegen-

heid gehad om kennis te maken. We heb-

ben zijn echtgenote mevrouw J.C.M. 

Korst-Jacobs en verdere familie gecondo-

leerd en sterkte gewenst bij de verwer-

king van dit verlies. 

 

Op 6 augustus 2021 is overleden de heer 

P.J. (Piet) de Bruijne in de leeftijd van 74 

jaar. Hij was een trouw en gewaardeerd 

lid sinds 2015. We hebben zijn echtge-

note Riet de Bruijne-Verhelst en verdere 

familie gecondoleerd en sterkte gewenst 

bij de verwerking van dit verlies.   

 

Op 9 augustus 2021 is overleden  

mevrouw J.A.(Miep) Meeusen-Littooij  in 

de leeftijd van 89 jaar. We hebben op de 

ledenvergadering van 7 juli nog afscheid 

kunnen nemen van haar als bestuurslid. 

Miep zal in onze herinnering blijven om 

haar jarenlange inzet met veel aandacht 

en grote betekenis voor mensen in de 

PCOB en ook daar buiten. Ook denken 

we terug aan haar gastvrijheid voor de 

vele bestuursvergaderingen die we bij 

haar hebben gehouden. 

We hebben de familie en allen die haar 

dierbaar zijn gecondoleerd en sterkte ge-

wenst bij het verwerken van dit verlies.        

 

Michiel de Pooter, secretaris     

 
 
 
 
 
 
 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
Op donderdag 30 september wordt er geza-
menlijk een fietstocht georganiseerd door aan-Z 
en KBO-PCOB afdelingen in de gemeente Ter-
neuzen 
Deze datum is ook de aanvang van  “De week 
van de eenzaamheid” 

Zodra er meer informatie beschikbaar is 
hoort u van ons. 

 
MOGELIJKHEDEN VOOR EEN ETENTJE. 
 
Bij verschillende restaurants worden nog 
geen grotere groepen ontvangen.                                                                
We zullen regelmatig informeren en willen 
proberen of we eind oktober of november  
een etentje kunnen organiseren.   
 
ALLE JARIGEN IN SEPTEMBER 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oostdijk-van Schaik 
Dhr. J.P. van den Ameele 
Mw. E.M. Smallegang-Meeusen 
Dhr. J. de Jonge 
Mw. G. Lenten-Ooms 
Mw. C. ten Kate-Lubbinge 
Mw. H. van de Haar 
Mw. A.M. Klein-Geelkerken 
Dhr. J. v.d. Hout 
Mw. A.M. de Blaeij-Donze 
Mw. W.J. Oostdijk-Touw 
Dhr. A.J. de Koeijer 
Dhr. P.J. de Feijter 
Mw. J.M. Verlinde-Rijksen 
Mw. F.W.J. Baring-van de Briel 
Mw. Y. Freeke 
Mw. M.A. van der Hooft-Buyze 
Dhr. M.A. de Rooij 
Dhr. L. de Blaeij 
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ENQUÊTE m.b.t. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 
16 maart 2022 is het zo ver: GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. 
Als werkgroep KBO-PCOB, in deze belangenbehartiger voor de senioren, vestigen 
wij uw aandacht op de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Evenals in 2018 zijn wij weer voornemens de voor senioren belangrijke speerpunten 
bij de plaatselijke politieke partijen aan te dragen. 
Wij doen dit o.a. door gesprekken met kandidaat raadsleden van de diverse partijen 
te voeren, en vervolgens te kijken in hoeverre hun partijprogramma’s aansluiten bij 
de door KBO-PCOB gedefinieerde speerpunten. 
Om deze gesprekken gefundeerd in te gaan, hebben wij gemeend een enquête uit te 
moeten schrijven om duidelijk de wensen t.a.v. de diverse speerpunten van onze le-
den boven water te krijgen. 
Daarom het vriendelijke verzoek, de enquête, bijgesloten in een aparte enveloppe bij 
deze nieuwsbrief, dan wel rechtstreeks via de mail/Google formulieren in te vullen. 
Via de mail/internet invullen, dit heeft de voorkeur, in dit geval krijgen wij de resulta-
ten automatisch binnen. Wel dient u er op bedacht te zijn dat deze mail met een rode 
balk aangemeld wordt als Spam, maar het is van uw eigen KBO-PCOB, en dus ver-
trouwd. 
Vind u dit lastig of te problematisch dan kunt u na invulling bij één van onderstaande 
bestuursleden telefonisch aangeven wanneer het enquêteformulier bij u opgehaald 
kan worden. Insturen naar één van deze adressen is ook mogelijk, e.e.a. graag uiter-
lijk voor 15 september a.s.  
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
KBO-PCOB werkgroep belangenbehartiging. 
 
 
Dhr. M. de Pooter  Dhr. D.A. Jeremiasse  Dhr. F.G. Tollenaar 
Nassaustraat 30  Arnelaan 13    Sluispolderdijk 3 
4532 AH Terneuzen 4535 CM Terneuzen           4541 PA Sluiskil 
Tel.:0115-613457  Tel.: 06-57400113   0115-612914 
pootermde@zeelandnet.nl dajeremiasse@gmail.com ftollena@kpnmail.nl  
 
 
 
 
 
 
 
Website: 
www.pcob.nl/uwafdelingterneuzen 
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