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VOORWOORD 

 
Vertrouwen 

 
Kortgeleden zag ik een foto waarop 

twee luchtacrobaten door de lucht vlo-
gen. Hangend in de ruimte hield de 

een met omklemmende handen de 
ander vast. In de tekst die erbij stond 

werd verteld dat een van hen door 
lucht vloog en opgevangen werd door 

de ander. De een hing aan de voeten 

van de ander. “Ik kan er voor 100 % 
op vertrouwen dat Salim (de vanger) 

100 % gefocust is. Vertrouwen is er 
niet zomaar. Dat moet je opbouwen. 

We werken al negentien jaar samen.” 
Aan het woord is Roos die fungeerde 

als vlieger.   
 

Wat een vertrouwen moeten deze 
mensen in elkaar hebben.  

Als er in deze tijd van corona iets van 
belang is, dan is het wel hebben van 

vertrouwen. Vertrouwen in weten-
schappers, in vaccins die gegeven 

worden, in politici die maatregelen 

moeten nemen die het belang van 
onze maatschappij, in een overheid 

die betrouwbaarheid moet uitstralen, 
in de media als zij ons van informatie 

voorzien. Werkgevers moeten erop 
vertrouwen dat medewerkers die thuis 

als hun werkplek hebben inderdaad 
thuis wérken.  

Het kunnen hebben van vertrouwen 
raakt ons in alles.  

Het leren van vertrouwen hebben be-
gint, denk ik, al heel vroeg als baby. 

Ik denk terug aan de periode dat we 
jonge kinderen hadden. Het gebeurde 

dat kort na het naar bed brengen, dat 

een van hen begon te huilen als ik de 
slaapkamer uitging. Dat huilen ging 

over als ik even terugging. Het was 

een zich herhalend proces. Verlatings-

angst, zo leerde ik later. De kleine 
testte ons uit. Toch kwam er een eind 

aan dit gedrag. Ons kind leerde te 
vertrouwen dat we er toch waren.  

Maar wat staat vertrouwen in onze tijd 
onder druk!  Het komt hard aan als 

zelfs de overheid zelf een breuk in 
vertrouwen veroorzaakt. De toesla-

genaffaire heeft diepe wonden in ver-
trouwen geslagen.  

Als vertrouwen wegvalt tussen men-

sen en instanties blijft er alleen onze-
kerheid over. Wie is daar gelukkig 

mee? 
In een gesprek over vertrouwen zei 

iemand tegen mij: “Alles goed en wel, 
maar je kunt ook te goed van vertrou-

wen zijn. Denk maar aan oplichters-
praktijken bij vooral hoogbejaarde se-

nioren.” Een terechte opmerking.  
Nadenkend over ‘vertrouwen’ ontkom 

je niet aan de vraag: Wie kun je echt 
vertrouwen?  

Een bekend lied geeft 
aan: 

 

‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 

Want in Zijn hand ligt 
heel mijn levenslot. 

 
M.J. van Vliet – Wijnmaalen, voorzit-

ter 
 

VAN HET BESTUUR 
 

In de maand oktober hebben we veel 
van onze geplande activiteiten weer 

kunnen uitvoeren, waarvoor we erg 
blij en dankbaar zijn. 

We maken ons wel grote zorgen over 

de toename van het aantal besmettin-
gen.  
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Er wordt voor gevreesd dat de zieken-

huizen weer geconfronteerd worden 

met ruimtegebrek, uitval van zorgme-
dewerkers en het afschalen van regu-

liere zorg. 
We hopen dat de mensen die de vac-

cinaties afwijzen beseffen, dat ze hier-
mee niet alleen zichzelf maar ook 

(kwetsbare) medemensen raken. 
De werkgroep “Lokale belangenbehar-

tiging” is druk doende geweest om 
alle gemeenteraad fracties te bezoe-

ken om de wensen en de uitslagen 
van onze enquête toe te lichten. 

Ook hebben we onze tweede leden-
vergadering kunnen houden. 

U vindt van beide activiteiten uitge-

breid verslag in deze nieuwsbrief.  
Verzoek : Wilt u het verslag van de le-

denvergadering bewaren, dit verslag 
wordt behandeld in de eerstvolgende 

reguliere ledenvergadering in 2022. 
Tenslotte hebben we een provinciale 

bijeenkomst bijgewoond.  
We hebben met alle aanwezige afde-

lingen in Zeeland informatie gekregen 
en gedebatteerd  met meerdere spre-

kers van ons hoofdkantoor over de 
toekomstplannen en ondersteuning op 

het gebied van ledenwerving en stra-
tegie voor het behoud en reveille van 

onze PCOB. 

 
NIEUWE LEDEN 

 
In oktober hebben we 

weer twee nieuwe le-
den kunnen inschrij-

ven: 
Dhr. P. Griep in Ter-

neuzen, aangebracht door Mw. Jannie 
Pelle en 

Mw. M. Hermes- Wessels, in Terneu-
zen aangebracht door Mw.Simone Ro-

vers- 
Jouret. 

We hebben hen beiden van harte wel-

kom geheten.  
We hopen dat ze zich thuis mogen 

voelen in onze PCOB.  

ETENTJE 

 

Voor het etentje 
op 4 november 

in restaurant “De 
Kreek” hebben 

zich bij het druk-
ken  van de nieuwsbrief  40 leden 

aangemeld. Als u het bent vergeten 
en snel reageert kunt u misschien nog 

aanmelden. 
 

OVERIG 
De data voor de Nieuw-

jaarsbijeenkomst en voor 
het bezoek aan het                  

aan het  “Portaal van 

Vlaanderen“ zullen wij u 
zo spoedig mogelijk laten 

weten. 

 

 

Michiel de Pooter, 

secretaris    

 
IN MEMORIAM 

Op 27 september 2021  is overleden 
de heer C. J. (Chris) Smallegange in 

de leeftijd van 89 jaar. Hij was 
vanaf 1993  een betrokken en ge-

waardeerd lid.    

We hebben zijn echtgenote Janny 

Smallegange-Kaijser, en zijn (klein) 

kinderen   gecondoleerd en sterkte 

gewenst bij de verwerking van dit 

verlies.   
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WERKGROEP BELANGENBEHARTI-

GING GEMEENTE TERNEUZEN 

 
In de aanloop naar 

de gemeenteraads-
verkiezingen van 

maart 2022 hebben 
we (met de KBO af-

delingen) in de ge-
meente Terneuzen 

een onderzoek uit-
gevoerd naar de 

wensen (en zorgen) die er onder hun 
leden leven en/of bestaan ten aanzien 

van het te voeren gemeentelijke be-
leid in de komende raadsperiode. 

De onderwerpen die aan de leden ter 

beoordeling zijn voorgelegd komen 
onverkort uit het landelijke verkie-

zingsmanifest van KBO-PCOB.  
Deze onderwerpen zijn: 

- Welzijn en zorg 
- Huisvesting senioren 

- Voldoende inkomen 
- Mobiliteit en veiligheid 

- Digitalisering c.q. bereik-
baarheid 

 
Er zijn in augustus binnen PCOB Ter-

neuzen ca. 150 enquêteformulieren 
uitgezet waarop 47 reacties zijn ont-

vangen. Met de respons (bijna een 

derde) zijn we tevreden en we danken 
iedereen die de moeite heeft genomen 

ons de weg te wijzen in de gesprek-
ken met de politieke partijen.  

Aan de leden is gevraagd om op een 
schaal van 0 – 5 hun prioriteit per on-

derwerp aan te geven. Uit de ontvan-
gen reacties blijkt onomstotelijk dat 

de onderwerpen “Welzijn en zorg” en 
“Huisvesting senioren” een hoog at-

tentieniveau hebben. Een duidelijke 
boodschap aan de toekomstige raad-

sleden. Als werkgroep gebruiken we 
de uitkomst in de gesprekken die we 

inmiddels met een aantal politieke 

partijen hebben gevoerd en nog gaan 
voeren. Voorts is uit aanvullende re-

acties duidelijk geworden dat velen 

zich zorgen maken over (dreigende) 

eenzaamheid. Dit heeft onze bijzon-

dere aandacht in die gesprekken en in 
de contacten met welzijnsorganisatie 

aan Z. Zij bereiden een plan van aan-
pak voor waarin ook plaats zal zijn 

voor onze inbreng. 
 

Frans Tollenaar 
 

WET VOLTOOID LEVEN VRAAGT 
MEER DEBAT 

 
Een zaak van leven en dood mag 

geen politieke speelbal worden 
 

 

 
 

John Kerstens 
Voorzitter Koepel Gepensioneerden 

( namens Anbo, KBO-PCOB, Noom, 
FASv KBO Brabant 

 
Na een lange aanloop diende D66-Ka-

merlid Pia Dijkstra in de zomer van 
2020 het initiatief-wetsvoorstel ‘vol-

tooid leven’ in. 
Dat voorstel moet tegemoetkomen 

aan de behoefte van de ‘gezonde’ ou-
dere van 75 jaar of ouder met een ac-

tuele weloverwogen wens om zijn of 

haar leven actief te beëindigen. 
Het voorstel is politiek bezien een 

heet hangijzer. In het kabinet (Rutte 
III) viel er dan ook geen overeen-

stemming over te bereiken. Het is één 
reden waarom D66 bij de vorming van 

het nieuwe kabinet geen brood ziet in 
een nieuwe coalitie met de Christen-

Unie. Zaterdag heeft ook het CDA-
congres stevig stelling genomen. 

Dat in een pluriform land zoals het 
onze verschillend wordt gedacht over 

zoiets fundamenteels als een waardig 
levenseinde is niet verwonderlijk. Het 

gaat nogal ergens om. Om leven en 

dood namelijk. 
Seniorenorganisaties zien dat het on-

derwerp onder hun achterban ‘leeft’. 
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Maar vooral ook dat er heel veel vra-

gen zijn. Vragen die overigens ook in 

diverse rapporten al aan de orde wer-
den gesteld: van het rapport van de 

commissie Schnabel uit 2016 tot het 
vorig jaar verschenen rapport van de 

commissie Van Wijngaarden. Het gaat 
om vragen over de toegevoegde 

waarde van het voorstel en of die ge-
zonde 75-plusser op wie het specifiek 

op gericht is wel bestaat. Vragen over 
wat eigenlijk wordt verstaan onder 

een ‘voltooid leven’, wie dat bepaalt, 
hoe consistent een wens tot levensbe-

eindiging is, of zou moeten zijn. Welke 
rollevens-beschouwing en religie in 

dezen spelen, wat het wetsvoorstel 

doet met de beeldvorming over oude-
ren, wat een en ander betekent voor 

de huidige euthanasiepraktijk, enzo-
voorts. 

Vragen die antwoorden verdienen – 
en debat. Niet alleen in het parlement, 

maar vooral ook in de samenleving. 
Laten we voorkomen dat een onder-

werp als dit, een zaak van leven en 
dood, speelbal wordt van politiek met 

een kleine p, van handjeklap of bij 
voorbeeld van uitruil bij de vorming 

van een nieuw kabinet. 
Daarom doen seniorenorganisaties ge-

zamenlijk (en dat is uniek te noemen) 

een oproep aan de politiek. Een waar-
dig laatste levenseinde, en breder: 

een waardige laatste levensfase, 
vraagt om een waardig debat. Laten 

we dat éérst met elkaar voeren en 
vervolgens bezien wat nodig is. Wij 

nemen daar graag onze verantwoor-
delijkheid in, door met onze leden 

overal in het land het gesprek aan te 
gaan. 

 
 
Website: 

www.pcob.nl/uwafdelingterneuzen 

 

 

 

ALLE JARIGEN IN NOVEMBER  

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 
 
 

Mw. N.G. Kluytenaar-Geenen 
Mw. C.A.L ’t Gilde-Verhulst 

Mw. M.C.N. Joosse-Versloot 
Mw. C.J. Simons-Fieret 

Dhr. A.P. de Bruijne 
Mw. R. Wolfersberger-Hoggue 

Mw. C.J.J. de Mol Marcusse 
Mw. N.E.C. de Jonge-Verpoorte 

Dhr. J. Bruggeman 
Dhr. M.J.C. Rovers 

Mw. M.P.W. de Jonge-van den Hoven 
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