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Waar is de stip gebleven?  
 

“Hoe ik het afgelopen jaar beleefd heb, vroeg je? Ik voelde me 

opgesloten in een coronawereld. Steeds één woord bepaalde alles: 

corona, corona en nog eens corona.”  

Een herkenbaar gevoel? 

Het woord roept heel wat gevoelens op. Eenzaamheid, gemis aan 

menselijke warmte, boosheid, zorg, verdriet. Als PCOB-afdeling waren 

we heel beperkt in het elkaar kunnen ontmoeten.  

Bij de eerste coronagolf ging de aandacht vooral uit naar de 

ziekenhuiszorg en was er onvoldoende aandacht voor ouderen die in 

verpleeg- en verzorgingshuizen hun thuis hadden. De schrijnende 

situaties van toen blijven als een schrikbeeld in de herinnering.  

Nu is de aandacht gelukkig er wél. Zo wordt er mede onder druk van 

KBO-PCOB met voorrang aan ouderen een boosterprik gegeven. Over 

deze prik lopen de meningen uiteen, zoals over veel zaken rondom 

vaccineren. 

Het lijkt wel alsof ons land geregeerd wordt aan de tafel van Op 1 en 

andere praatprogramma’s. We discussiëren of we ons laten vaccineren 

of niet. Mensen komen tegenover elkaar te staan, voor- en 

tegenstanders komen met elkaar in botsing, soms letterlijk. Intussen 

komt het voor dat een mevrouw van 80+ na een ernstige valpartij meer 

dan een uur onderweg is met een ziekenauto voordat er een plaats 

voor haar gevonden is. Hier is sprake van zorginfarct, zo wordt 

gezegd. De zorg is ziek, dat ligt niet aan de zorgmedewerkers, maar 

aan beleid in het verleden, zo hoor ik vaak zeggen. Het woord 

bezuinigingen valt.  

Wat moet nu de aandacht hebben? Iemand stelde: “Het is net zoiets 

als iemand zien verdrinken en dan roepen dat dit ervan komt als je 

bezuinigt op schoolzwemmen. Eerst die persoon uit het water halen! 

Daar gaat het allereerst om!”   

Vorig jaar sprak premier Rutte nog over een stip op de horizon om 

naar uit te zien. Hij doelde toen op een effectief vaccin tegen het virus. 

En wat zie je? Nog steeds is het virus ons de baas ondanks de 

verschillende vaccins.  
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Waar is de stip gebleven?    Waar is de toekomst? 

Bestaat deze uit de hoop op nog betere vaccins? Wetenschappers 

kunnen toch veel?   

Zoeken we naar een andere vormgeving van omgaan met elkaar in 

groter verband?   

Onzekerheid lijkt de boventoon te zijn die zich laat horen. Bij alle 

toonaarden die denkbaar zijn, denk ik aan een gebeuren dat ons op 

een andere toonhoogte kan brengen dan die van onzekerheid.  

Kerst!  

Er is een Ster te zien aan de horizon. Deze Ster is in gedichten en 

liederen beeld van Christus. Bladerend in het liedboek (2013) las ik in 

lied 599 “O ster die aan de hemel staat, verlicht ons met uw licht 

gelaat”; in lied 919: “Christus, stille vaste ster, - geef ons moed.”  Ik 

denk aan de Bachcantate: Wie schön leuchtet der Morgenstern.  

Deze Morgenster is uiteindelijk méér dan een stip op de horizon, al 

blijven we uitzien naar een wereld zonder corona. Dat gebed ‘geef ons 

moed’ blijft meegaan. 

We wensen elkaar een zegenrijk op weg gaan naar Kerst en het 

nieuwe jaar. 

M.J. van Vliet-Wijnmaalen, voorzitter  
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Ster van David, Morgenster 

 

Ster van David, Morgenster, 

nog is het aardedonker, 

de dageraad wanhopig ver, 

de hemel zonder wonder; 

wij tasten langs een blinde muur, 

belast met angst voor wind en vuur,  

voor bliksem en voor donker – 

 

Maar nochtans blijf ik, Morgenster, 

van harte op U hopen; 

zolang Gij schijnt, zolang is er  

een lamp om bij te lopen. 

Al wacht ik op het zonnelicht,   

al is de nacht rondom mijn dicht,  

Gij doet de toekomst open! 

             A.F. Troost, Zingende Gezegend. 
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VAN HET BESTUUR 

Directeur Marcel Sturkenboom vertrekt bij KBO-PCOB 

Directeur Marcel Sturkenboom vertrekt bij KBO-PCOB. Aanleiding is 

de plotselinge ernstige ziekte van zijn vrouw. Hij zal haar bijstaan in de 

periode van langdurige en intensieve behandelingen. Dit betekent dat 

hij zijn werkzaamheden als directeur KBO-PCOB per 15 oktober heeft 

afgerond. De procedure voor het vinden van een interim directeur en 

voor de definitieve invulling voor de directeurspositie is inmiddels in 

gang gezet door het bestuur.   

 

TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN  

De zorg die we in de vorige nieuwsbrief uitspraken is helaas de laatste 

weken werkelijkheid geworden. Inmiddels wordt het aantal 

besmettingen dagelijks groter, zo wordt in meerdere ziekenhuizen de 

situatie precair en moet er reguliere zorg worden afgeschaald. 

We hopen dat de overheid, hoe moeilijk het ook is, de juiste 

maatregelen treft en dat de handhaving van de regels, landelijk en 

regionaal, meer en beter wordt gecontroleerd. 

We hebben de leden waarvan het emailadres bekend is de 

mogelijkheid aangereikt om de petitie van KBO-PCOB te tekenen om 

met spoed te beginnen met het vaccineren met de boosterprik voor 60 

plussers. 

Voor het overige kunnen we ons alleen maar zo goed als mogelijk 

houden aan de regels. We hopen dat iedereen die 

verantwoordelijkheid neemt en dat we gezond blijven. 

Gelukkig hebben we afgelopen maand veel van ons programma 

kunnen uitvoeren. 

We hebben van ons etentje kunnen genieten en op het gebied van de 

belangenbehartiging hebben we gesprekken gevoerd met 

gemeenteraadsfracties over onze wensen en ideeën. U vindt van 

beiden meer informatie in deze nieuwsbrief.   
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De Inspiratietour KBO-PCOB op 18 november in Heinkenszand is 

vanwege de aangescherpte coronamaatregelen opgeschort.  

De afgelaste bijeenkomsten zullen indien mogelijk in januari/februari 

2022.worden ingehaald. Iedereen die zich heeft aangemeld wordt 

middels email geïnformeerd.     

 

 

IN MEMORIAM 

Op 29 oktober 2021 is overleden mevr. R.(Reiniera) Schriek- de 

Meer in de leeftijd van 90 jaar. Zij was vanaf 2002 een betrokken lid 

en is in die periode een tijdlang actief geweest in de regio voor de 

PCOB. We hebben haar echtgenoot Dirk Schriek en haar kinderen 

en kleinkinderen gecondoleerd en sterkte gewenst bij de verwerking 

van dit verlies.   

 

Michiel de Pooter  

 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST.  

We willen onze nieuwjaarsbijeenkomst houden op 19 januari 2022 in 

“de Veste”, Oostelijk Bolwerk 22, 4531 GV Terneuzen. Aanvang 14.00 

uur. U ontvangt geen afzonderlijke uitnodiging en agenda. We zullen u 

bijpraten over de actuele situatie van geplande en nog te plannen 

activiteiten. De vergadering staat vooral in het teken van de ontmoeting 

en om nieuwjaarswensen uit te wisselen.  

De beoogde spreker om ons in dialect leuke anekdotes  te vertellen 

durft het waarschijnlijk niet aan vanwege de ontwikkeling van de 

coronabesmettingen. We zullen (onder voorbehoud dat de regelgeving  

het toelaat) ons evengoed wel verpozen onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

Vergeet niet u aan te melden (verplicht) en neem uw  QR CODE 

(vaccinatiebewijs) mee.  

Ook introducees zijn van harte welkom 
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Aanmelden kan bij email pootermde@zeelandnet.nl  tel.0115-

613457 of email dajeremiasse@gmail.com tel.0657400113.  

Aanmelden tot 15 januari 2021 

De parkeermogelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn is 
uitgebreid met het plein achter het parkeerterrein.  
U kunt vragen als u de kaart ophaalt die u bij de ingang van de Veste 
kunt krijgen hoe u daar kunt komen. 
Als u graag de bijeenkomst wilt bijwonen maar niet in staat bent 
vanwege vervoer, laat het ons weten, wellicht kan iemand u ophalen.      
 
NIEUW LID 
We konden in november één nieuw lid inschrijven: Mw. R. van 
Pamelen-de Bakker in Terneuzen, aangebracht door mevr. R. van de 
Meirsch-Noë. We hebben haar van harte welkom geheten. We hopen 
dat ze zich thuis mag voelen bij onze PCOB.    
 
OMZIEN NAAR ELKAAR    
Voor onze leden die al langer lid zijn wellicht niets nieuws, maar met 
name ook de leden die recent lid zijn geworden willen we vragen als bij 
u bekend is dat er een lid ziek is,  opgenomen is in het ziekenhuis of 
een andere instelling om dit door te geven aan één van onze 
bestuursleden .Wij kunnen dan zorgen voor een blijk van medeleven in 
de vorm van een telefoontje en/of een kaart. Daarnaast  kunt u 
natuurlijk ook persoonlijk reageren.  
Ook leden waarvan u weet dat ze eenzaam zijn en graag eens iets van 
ons willen horen kunt u doorgeven aan het bestuur. 
Zeker in deze verwarde coronatijd is het belangrijk dat we er zijn voor 
elkaar. 
 
Michiel de Pooter, secretaris 
 
RABO CLUB SUPPORT 2021 

Ook dit jaar deden wij als PCOB afd. Terneuzen mee 

aan de actie Club Support van de Rabo bank. 
Ondanks de wat onduidelijke gang van zaken rondom 
het stemmen van jullie als rekeninghouders/leden,  en 
de wat gebrekkige manier van communiceren heeft 

e.e.a. voor ons als PCOB Terneuzen toch nog wat opgebracht. 

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiasse@gmail.com
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Dit jaar mogen we op de PCOB afdelingsrekening € 180,71 tegemoet 
zien (vorig jaar € 296,00) 
Allen die op ons gestemd hebben: hartelijk dank daarvoor! 
 
Dick Jeremiasse (penningmeester)  
 
UITSTAPJE MET DE MUSEUMPLUSBUS  
 
Woensdag 9 februari 2022  gaan we een nieuwe poging wagen om 
op stap te gaan  met de Museum Plus Bus naar het Zeeuws Museum 
in Middelburg.  
Het programma ziet er als volgt uit:  
Tussen 09.30 en 10.00 uur verzamelen aan de Goede Herderkerk, 
Terneuzen.  
10.00 uur Vertrek naar Middelburg  
10.45 uur Aankomst Middelburg  
11.00 uur koffie of thee (wordt u aangeboden door de Museum Plus 
Bus-organisatie  
11.30 uur Rondleiding in museum  
12.30 uur Lunch in museum   
Het museum heeft een speciale lunchaanbieding voor € 15,00 per 
persoon, en deze bestaat uit: huisgemaakte soep, broodje kaas, 
broodje runderkroket, 1 sapje van de Zeeuwse zon. De lunch is voor 
eigen rekening. 
13.30 uur Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken  
14.15 uur Vertrek Zeeuws Museum  
14.30 uur Vertrek bus  
15.15 uur Aankomst Goede Herderkerk.  
Ook bestaat de mogelijkheid om een opvouwbare rollator of 
opvouwbare rolstoel mee te nemen.  
We dienen ons te houden aan de dan geldende corona-maatregelen. 
Deze zijn momenteel het dragen van een mondkapje en het in bezit 
zijn van een geldige QR-code.  
Wilt u graag mee, dan kunt u zich tot uiterlijk 30 december 
aanmelden bij Michiel of Elly, maar let op VOL=VOL. Bij de 
aanmelding kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het 
lunchmenu en/of u een opvouwbare rollator/rolstoel meeneemt.  
Michiel de Pooter, tel. 0115-613457, e-mail 
pootermde@zeelandnet.nl  
Elly Tollenaar, tel. 0115-612914, e-mail ftollena@kpnmai 



9 
 

              HARTELIJK GEFELICITEERD! 

Alle jarigen in december 2021 
 
 

Dhr. P.J. van Gurp 
Mw. M.W. Meeuwsen-de Bruijne 
Mw. M.J. van Vliet-Wijnmaalen 
Mw. A. Verhoef-Tollenaar 
Dhr. P.J. de Koning 
Mw. F.K. de Pooter-Dierings 
Mw. P.M. Klaassen-Herrebout 
Mw. B. Letic 
Mw. M.a. Joosse-Roose 
Dhr. P.F. Simons 
Dhr. H. Huisman 
Mw. C.E. de Kubber-de Regt 
Dhr. J. Verhoef 

Alle jarigen in januari 2022 
 

 
 
Mw. A.G.C. de Koster 
Mw. B. van Damme-Pauwels 
Dhr. F. Verpoorte 
Dhr. R. van Raalten 
Dhr. B. Hovinga 
Dhr. M. de Pooter 
Dhr. H.J. Baring 
Mw. J.C.M. Korst-Jacobs 
Dhr. J.E. van Opdorp 
Dhr. J. Hogendoorn 
Mw. M. van Raalten 
Dhr. R. de Smit 
Dhr. W. Goudzwaard 
Mw. N.S. Dekker 
Mw. C.M. Gerreman-Mechielsen 
Mw. A. Spruitenburg-Ollebek 
Mw. N.C.B. Sturm-Vriend 
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VOORTGANGSRAPPORTAGE  M.B.T. GEHOUDEN ENQUÊTE 

SPEERPUNTEN SENIOREN MET OOG OP  

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 

Onderstaand in cursief en blauw een weergave van het schrijven aan 
de diverse politieke partijen dat door de werkgroep KBO-PCOB is 
gedaan naar aanleiding van de onder u gehouden enquête. 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 
hebben de gezamenlijke seniorenorganisaties van KBO en PCOB in 
de gemeente Terneuzen een onderzoek uitgevoerd naar de wensen 
(en zorgen) die er onder hun leden leven en/of bestaan ten aanzien 
van het te voeren gemeentelijke beleid in de komende raadsperiode. 
De onderwerpen die aan de leden ter beoordeling zijn voorgelegd 
komen onverkort uit het landelijke verkiezingsmanifest van KBO-
PCOB.  
Deze onderwerpen zijn: 
Welzijn en zorg 
Huisvesting senioren 
Voldoende inkomen 
Mobiliteit en veiligheid 
Digitalisering c.q. bereikbaarheid 
Er zijn in augustus ca. 890 enquêteformulieren uitgezet waarop 86 
reacties zijn ontvangen. Leden is gevraagd om op een schaal van 0 – 
5 hun prioriteit per onderwerp aan te geven. Uit de ontvangen reacties 
blijkt onomstotelijk dat de onderwerpen “Welzijn en zorg” en 
“Huisvesting senioren” een hoog attentieniveau hebben. Een duidelijke 
boodschap aan de toekomstige raadsleden. Voorts kan worden 
geconcludeerd dat “Mobiliteit en veiligheid” en “Digitalisering c.q. 
bereikbaarheid” weliswaar wat lager scoren maar toch nog altijd een 
hoge positie op de prioriteitenlijst innemen. 
Een lijst die naar het oordeel van KBO en PCOB aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaat. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het de 
hoogste tijd is dat de gemeente Terneuzen werk maakt van onder 
meer een integrale woon-zorgvisie voor senioren en dat daarin 
nadrukkelijk de wensen en suggesties van senioren worden betrokken. 
Het aandeel senioren in de gemeente Terneuzen bedraagt ca. 25% 
van de totale bevolking dus een substantieel deel van de bevolking 
mag zich als belanghebbende beschouwen.  
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Wij verzoeken u om de hierboven genoemde senioren-thema’s deel uit 
te laten maken van uw verkiezingsprogramma voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Wij ontvangen daarvan graag een 
afschrift. Het ligt in ons voornemen om de partijprogramma’s te toetsen 
op seniorvriendelijkheid en onze leden omtrent onze bevindingen te 
informeren. 
 
Als bijlage werden de resultaten van de enquête in een gevisualiseerd 
staafdiagram bijgesloten. Tevens zijn aanvullende opmerkingen die wij 
van u hebben mogen ontvangen eveneens bijgesloten.  
Van de meeste partijen die benaderd zijn of waarmee gesprekken zijn 
gevoerd zijn wij nog in afwachting van de diverse partijprogramma’s. 
De analyses van deze programma’s moeten dan ook nog gemaakt 
worden, waarna een volledig overzicht gemaakt kan worden in 
hoeverre partijen aansluiten bij onze speerpunten cq. seniorvriendelijk 
zijn. 
Een eerste indruk is dat zowel CDA als 50+ in hun programma’s er 
positief uitspringen. 
We houden u verder van onze bevindingen op de hoogte. 
 
Namens vertegenwoordigers PCOB Terneuzen in 
KBO-PCOB belangenbehartiging 
 
F. Tollenaar/M. de Pooter/D. Jeremiasse 
 
ETENTJE RESTAURANT DE KREEK 
 
Na 2 jaar van steeds maar weer uitgestelde activiteiten vanwege de 
Corona pandemie, konden we eindelijk op 4 november jl. weer een 
etentje organiseren bij Restaurant De Kreek in Terneuzen. 
Alles volgens de richtlijnen van het R.I.V.M.; dus met een Corona 
Check bij binnenkomst. 
We waren met ruim 50 personen aanwezig en hebben genoten van 
een heerlijk diner. 
Het was fijn om na zo’n lange tijd op deze manier weer samen te 
kunnen zijn. 
 
Tannie Verpoorte-Meijwaard                                
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Adressen BESTUUR 

Burgeradviseurs e.a. vertegenwoordigingen 
 

Voorzitter:  
Mevr. M.J. van Vliet – 
Wijnmaalen  
Gerard van der Nissestraat 84  
4543 AG Zaamslag  
Tel: 0115 – 431347  
E-mail: vlietwij@zeelandnet.nl  
 
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: 
dajeremiasse@gmail.com  
 

Bestuurslid/ Communicatie en  
Ledenwerving:  
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 
 

 

Bestuurslid/ Bezoekwerk:  
Mevr. T.E.J. Verpoorte-Meijwaard, 
Voorburcht 3,  
4543 AZ  Zaamslag 
Tel. 0115-431361  
e-mail : 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. 06-25398209 
E-mail: japelle@zeelandnet.nl 
 

website: 
www.pcob.nl/uwafdelingterneuzen 
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