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VOORWOORD 
 
Trouw 
Het was een indrukwekkend bezoek dat we 
kortgeleden als leden van onze PCOB-af-
deling brachten aan het Bevrijdingsmuseum 
in Nieuwdorp. Indrukwekkend is het materi-
aal dat er samengebracht is uit de periode 
van de Tweede Wereldoorlog. Van grote 
tanks en legervoertuigen, van open boten 
voor het vervoer van militairen op het water 
en ook op het land, tot een klein, een zoge-
noemd ‘moeder kruis’. Voor mij een onbe-
kend iets.  
Zo’n kruisje was een onderscheiding die 
door Hitler was ingesteld om moeders van 
grote gezinnen te eren. De draagsters wer-
den met eerbied behandeld en hadden 
recht op een zitplaats in het openbaar ver-
voer. De onderscheiding paste in de visie 
dat het Germaanse ras explosief moest 
groeien, puur Germaansbloed moest alles 
wat anders was, verdrijven. Een vrouw was 
er enkel om zoveel mogelijk kinderen te krij-
gen, en op te voeden.  
Zo’n klein kruisje in een vitrine sprak van 
een visie op ons menszijn die zwaar botst 
met ons christelijk geloof.  
Indrukwekkend was ook de weergave van 
wat zich afspeelde in november 1944 bij De 
Slag om de Schelde. De gids van het mu-
seum vertelde een bijzonder gebeuren tij-
dens deze Slag om de Schelde. 
In de nacht van 3 op 4 november 1944 
maakte een Engelse aanvalsboot de over-
steek van het Sloe, het water tussen Wal-
cheren en de Bevelanden. In de boot was 
ook korporaal Jim Muldoon met zijn her-
dershond Khan. Deze hond was opgeleid 
om mijnen op te sporen. De boot kwam 
zwaar onder Duits vuur en kapseisde. De 

soldaten kwamen in het water. Khan zwom 
naar de kust en begon Muldoon te zoeken 
die niet kon zwemmen. Toen hij zijn baasje 
om hulp hoorde roepen, zwom hij onder 
zwaar granaatvuur terug. De uitgeputte 
Muldoon kon ternauwernood het tuig van de 
hond pakken, waarna Khan hem naar de  

kant trok en op de vaste grond bracht. Hier 
werden ze uren later gevonden. De hond 
was in de koude nacht bovenop zijn baasje 
gaan liggen om hem warm te houden. Ook 
later in het hospitaal bleef Khan bij zijn 
baasje.  
Voor deze bijzondere daad kreeg Khan in 
1945 de Dickin-medaille, zeg maar het Vic-
toria Cross voor dieren . (Het Victoria Cross 
is de hoogste Britse militaire onderschei-
ding) 
Over trouw gesproken!! 
Wat een dier al niet kan laten zien. Een 
voorbeeld voor ons menselijk gedrag?   
Na dit bezoek aan het bevrijdingsmuseum 
bleef het woord ‘trouw’ met mij meegaan. 
Toen Ik in liedboek van de kerken bladerde, 
viel het me op, dat in de liederen dikwijls 
gezongen wordt over Gods trouw. In Ps. 
136 wel zes keer. ‘Hij is trouw in alles wat 
Hij doet’; ‘Hij is trouw door alle tijden heen’; 
enz. Ps. 146: 3 ‘God is trouw aan wat Hij 
schiep’. En nog veel meer liederen zingen 
over Gods trouw.  
In onze tijd staat trouw blijven sterk onder 
druk. Trouw blijven in je relatie, trouw blij-
ven aan je kerk, aan je vereniging, ook aan 
de PCOB, als de omstandigheden verande-
ren, vraagt om kracht en bezinning om 
weerstanden te overwinnen.  
We hopen dat de veranderingen in de Co-
rona-situatie weer leiden tot zichtbare trouw 
aan alles wat ons bindt. 
 

M.J. van Vliet - Wijnmaalen, voorzitter 
 
VAN HET BESTUUR 
Vorige nieuwsbrief konden we u al verslag uit-
brengen van onze ledenvergadering van 7 juli, 
daarna zijn de mogelijkheden nog verder toege-
nomen. Afgelopen maand hebben we dan ook 
met in acht nemen van de nog geldende regel-
geving veel zaken kunnen oppakken. We heb-
ben weer een ( bijna normale) bestuursverga-
dering kunnen houden en verder kunnen we u 
ook al informeren over onze activiteiten in de 
werkgroep ”Lokale Behartiging”.  
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Zo hebben we in de aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezing van maart 2022 de 
enquête uitgezet die u heeft ontvangen, en 
hebben we met bijna alle raadsfracties con-
tact gehad en afspraken gepland. Met 
Top/gemeentebelangen hebben we al een 
gesprek gevoerd. Verder hebben we een 
Regiobijeenkomst in Middelburg bijge-
woond en zijn we bijeengekomen met de 
werkgroep “ledenwerving”. Als “kers op de 
taart “ mochten  we ons al in 2020 geplande 
bezoek aan het “Bevrijdingsmuseum” uit-
voeren. U kunt over genoemde onderwer-
pen meer lezen in deze nieuwsbrief en ten-
slotte  geven we u een inkijkje in de activi-
teiten die we nog in de planning hebben als 
de situatie het mogelijk maakt.   
 
NIEUWE LEDEN 

In augustus hebben we drie nieuwe leden 
mogen inschrijven: Dhr. en mevr. Kluy-
tenaar- Geenen in Terneuzen zijn overge-
komen van KBO Aardenburg. 
Mevr. van de Linde- van Geerdaele in Ter-
neuzen is aangebracht door ons lid mevr. 
Rovers- Jouret. We hebben hen allen mo-
gen ontmoeten  en van harte welkom gehe-
ten. We hopen dat  ze zich thuis mogen 
voelen in onze PCOB. 
 
LEDENVERGADERING 
We herinneren u nogmaals aan de leden-
vergadering op woensdag 13 oktober 2021 
in de Veste, waarvoor u de uitnodiging en 
de vergaderstukken heeft ontvangen met 
de vorige nieuwsbrief. We betreuren het 
zeer dat  wethouder Vervaet verhinderd is 
maar er is gelukkig voorzien in vervanging 
door Stephanie Ambrosini en/of Jack Ve-
raert, (beleidsmedewerkers) met een toe-
lichting op het ouderenbeleid. Vanuit aan-Z 
zal Hans Bent aan sluiten (team coördinator 
welzijn/vrijwilligers en maatschappelijk 
werk) en Theda Traas (consulent WMO). 
die deskundig zijn en ons kunnen informe-
ren over het maatschappelijk domein (o.a. 
WMO) en aan wie we ook onze vragen kun-
nen stellen. Aanmelden (ook introducees) 
kan tot 10 oktober bij Michiel de Pooter, e-
mail : pootermde@zeelandnet.nl tel.0115-
613457 
 
 

of bij Dick Jeremiasse, e-mail:  
dajeremiasse@gmail.com tel.0657400113 
We rekenen op uw aanwezigheid. 
De ruimte in de Veste is OK en aan het ge-
luid is na  de vorige vergadering ook aan-
dacht besteed. Heeft u vervoersproblemen, 
laat het ons weten.    
 
Michiel de Pooter, secretaris 
 
REGIOBIJEENKOMST ZEELAND IN MIDDEL-
BURG 

Op 30 augustus vond in Middelburg voor 
het eerst na het uitbreken van de corona 
pandemie een bijeenkomst voor PCOB af-
delingsbestuurders in Zeeland plaats. 
Rode draad in de uiteenzetting van de afde-
lingen was dat het voor veel afdelingen 
moeilijk is om de bestuurlijke continuïteit te 
waarborgen en diverse bestuurders blijven 
na hun zittingsduur langer aan vanwege het 
gebrek aan bestuursopvolging. Vanuit KBO-
PCOB Nieuwegein zijn er plannen ontwik-
keld om de afdelingen (KBO en PCOB) te 
ondersteunen op het gebied van ledenwer-
ving en vitalisering van afdelingen in de 
hoop om zo mensen voor een (bestuurs) 
functie enthousiast te maken.  
Vanuit de afdeling Terneuzen is er op aan 
gedrongen om in elk geval jaarlijks een pro-
vinciale ledenbijeenkomst te blijven organi-
seren. Het onderlinge contact wordt als erg 
waardevol ervaren. Verder hebben wij ge-
vraagd om de Zeeuwse financiële middelen 
in te zetten om de afdelingen waar noodza-
kelijk te ondersteunen en nieuw elan aan te 
boren. Op 27 september vindt er een ver-
volgbijeenkomst plaats in Kapelle waar ook 
KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom 
aanwezig zal zijn. 
Aan het eind van de ochtendvergadering 
werd afscheid genomen van Jo Kodde die 
in juni is afgetreden als voorzitter van de 
PCOB ledenraad. Een functie die hij 8 jaar 
lang heeft vervuld. Hij werd door voorzitter 
en provinciaal coördinator Krijnie Hoek ge-
prezen om zijn niet aflatende inzet voor alle 
PCOB geledingen. Vanwege zijn grote ver-
diensten voor de PCOB is hij benoemd tot 
erelid.     
 
Frans Tollenaar 
 
 

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
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LEDENWERVING 

Voor het eerst sinds corona ons leven is 
gaan beheersen heeft ook de werkgroep le-
denwerving de koppen weer bij elkaar ge-
stoken. Voor de nieuwe leden onder ons, 
PCOB Terneuzen heeft alle activiteiten die 
te maken hebben met ledenwerving belegd 
bij een werkgroep. Deze werkgroep bestaat 
uit Sien de Mol, Elly Tollenaar, Michiel de 
Pooter en Frans Tollenaar en is actief se-
dert eind 2016.Tijdens de vergadering van 
30 augustus is een lijst met potentiële lid-
kandidaten samengesteld waarmee we eind 
van dit jaar/begin volgend jaar aan de slag 
gaan. Deze lijst wordt nog aangevuld met 
namen uit de Zaamslagse samenleving. We 
leggen met deze kandidaten contact in de 
hoop ze voor het lidmaatschap van de 
PCOB enthousiast te maken.De uitvoering 
van de actie loopt parallel met de landelijke 
marketingcampagne van KBO-PCOB (in 
november).De activiteiten van de werk-
groep hoeven overigens niet te belemme-
ren dat ook onze huidige leden namen van 
kandidaten of geïnteresseerden kunnen 
aandragen bij de werkgroep. We zien daar 
naar uit en gaan daar graag mee aan de 
slag.  
 
Frans Tollenaar 
 
ENQUÊTE SPEERPUNTEN SENIOREN 
MET HET OOG OP DE GEMEENTE-
RAADSVERKIEZINGEN 2022 
15 september was de sluitingsdatum  voor 
het inzenden van de enquêteformulieren, 
dan wel de digitale aanlevering hiervan. U 
kon de voor u belangrijke punten hiervoor  
aandragen, waarvoor onze dank. 
Op deze manier krijgt de werkgroep belan-
genbehartiging KBO-PCOB  inzicht in wat 
er onder haar leden leeft, en kan zij er ver-
volgens mee aan de slag in de gesprekken 
met de diverse politieke partijen.Op 11 sep-
tember jl., 4 dagen voor de sluitingsdatum 
hadden wij al een 40-tal reacties van u ont-
vangen, een mooie respons, waaruit blijkt 
dat e.e.a. wel voor u leeft. 
Als commissie gaan wij met de uitkomsten 
aan de slag en zullen er in één van de ko-
mende Nieuwsbrieven verslag van doen. 
 
Dick Jeremiasse 

BEZOEK BEVRIJDINGSMUSEUM 
NIEUWDORP. 
Dinsdag 7 september jl. hebben we met 
een groep van 23 PCOB- en KBO-leden 
een bezoek gebracht aan het Bevrijdings-
museum in Nieuwdorp. 
Sinds enkele jaren is het museum helemaal 
vernieuwd. Waar voorheen in een schuur 
alles op een kleine oppervlakte uitgestald 
stond, is nu alles heel ruim opgesteld. Je 
loopt als het ware door de geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog zo naar de bevrij-
ding in 1945. 
We begonnen met een film, waarna we 
door een  zeer enthousiaste gids door het 
museum werden geleid. Zijn verhalen en 
uitleg waren voor iedereen duidelijk ver-
staanbaar en soms met wat humor door-
spekt. 
Halverwege de rondleiding hebben we op 
deze zonnige middag op het terras genoten 
van koffie/thee met appelgebak. Nadat de 
inwendige mens versterkt was werden we 
meegenomen voor het vervolg van de rond-
leiding. Bij de vitrines staan ook QR-codes 
vermeld, deze kun je inscannen en zo meer 
informatie verkrijgen over de attributen die 
te zien zijn. 
We sloten de middag af met een wandeling 
over het buitenterrein, waar we o.a. het 
voormalig kerkje van Ellewoutsdijk (in de 
Nissenhut) bezocht hebben. 
Intussen was het sluitingstijd! We hebben 
genoten van een leerzame en informatieve 
middag! 
 
Elly Tollenaar 
 
ETENTJE  

Op 4 november 2021 hopen we ons etentje 
te houden bij restaurant “ De Kreek”, No-
teneeweg 28, 4535 AS Terneuzen, aan-
vang 18.00 uur. 
Het driegangen diner kost € 30,00 per per-
soon, excl. drankjes .De keuze voor het 
hoofdgerecht is: 
a. Black angus steak/aardappelgarni-
tuur/witlof/peperroomsaus of 
b.Sole Veronique/tongscharrolletjes/witte 
wijnsaus/muskaatdruiven/kriel in schil 
en beiden met verse frites en huisgemaakte 
mayonaise 
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Opgeven voor deelname  en uw menu-
keuze kan bij: Tannie Verpoorte tel.0115-
431361, 
e-mail: tanko@zeelandnet.nl of 
Michiel de Pooter tel.0115-613457,  
e-mail: pootermde@zeelandnet.nl 
Aanmelden kan tot 29  oktober. We kijken 
nu al  uit naar een gezellige avond. 
   
PORTAAL VAN VLAANDEREN  

In het voorjaar van 2022 
willen we een bezoek 
brengen aan het “Portaal 

van Vlaanderen” met extra aandacht voor 
de nieuwe sluis.  
 
ALLE JARIGEN IN OKTOBER 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

 
 
Dhr. J.A. Bramer 
Mw. C. van Knotsenburg-Ruisaard 
Dhr. J.A. de Putter 
Dhr. J. Meertens 
Dhr. P. Sol 
Mw. G.J. Huisman-Hartlief 
Mw. M.M. de Bruijne-Verhelst 
Mw. E.S. de Koeijer-van de Ree 
Dhr. P.J. Oostdijk 
Mw. J. de Kraker-Quaak 
Dhr. R. Hartman 
Mw. A.J. de Bruijne-de Putter 
Mw. A. Goudzwaard 
Mw. J. Zegers 
Mw. J.C. Cok-de vin 
 
QR CODE  

Vanaf 25 september is een 
coronapas verplicht om bin-
nen te komen in de horeca 

en bij concerten, bioscopen, thea-
ters, evenementen.  Met de coron-
apas kunt u bewijzen dat u bent 
gevaccineerd of dat u recent bent 

genezen van corona. Anders moet 
u een negatieve testuitslag van 
maximaal 24 uur oud hebben. 
Heeft u nog geen QR code (of corona pas)?  
U heeft een smartphone 
Download de CoronaCheck-app in de 
PlayStore of AppStore. U kunt het bewijs 
dat u gevaccineerd, genezen of getest bent 
toevoegen door in de app op het plusje te 
klikken.  
Gevaccineerd of genezen: log op de app in 
met uw DigiD. De app zoekt naar uw vacci-
natiegegevens.  
Bij testen voegt u een negatieve uitslag toe. 
Deze is 24 uur geldig. Testen kan gratis bij 
www.testenvoortoegang.org. De app maakt 
een QR-code als bewijs. Deze laat u zien 
bij binnenkomst. 
Print zelf een papieren bewijs 
Heeft u geen smartphone, maar wel een 
computer, printer en DigiD? Ga dan 
naar www.coronacheck.nl om een papie-
ren bewijs te maken. U geeft aan of u ge-
vaccineerd, genezen of getest bent en logt 
in met uw DigiD. U krijgt dan een QR-code 
die u kunt uitprinten en tonen als daarom 
gevraagd wordt. 
Lukt dit ook niet? 
Dan kunt u een coronabewijs op papier 
thuisgestuurd krijgen. Heeft u eerder door-
gegeven dat uw gegevens met het RIVM 
gedeeld mogen worden? Of bent u door de 
GGD gevaccineerd? Dan kunt u bellen naar 
telefoonnummer 0800-1351. Hou uw BSN-
nummer en postcode bij de hand. Het pa-
pieren coronabewijs wordt per post ver-
stuurd. Houd er rekening mee dat dit tot 5 
dagen kan duren. Heeft u eerder aangege-
ven dat uw gegevens niet met het RIVM 
mogen worden gedeeld? Of bent u geprikt 
door iemand anders dan van de GGD? 
Neem dan contact op met de zorgverlener 
die de prik heeft gezet. Deze kan een pa-
pieren coronabewijs printen. 
KBO-PCOB 
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