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VOORWOORD 
 
Zoekend naar toekomst 
 
Als ik dit voorwoord schrijf, is het jaar 2022 
al enkele weken oud. Toch wil ik ook dit jaar 
beginnen met elkaar een hoopvol nieuw 
jaar te wensen.  
Een hoopvol nieuwjaar …., maar wat hopen 
we? Een jaar waarin het woord corona niet 
meer gehoord zal worden? Dat lijkt een illu-
sie als we deskundigen en politici horen 
over hun verwachtingen. We zullen een 
weg moeten zoeken in een wereld waarin 
dit virus en varianten ervan hun stempel 
drukken. Vaak horen we in het verlangen 
naar een perspectief op langere termijn. 
Vormde eerst het vaccineren de stip op de 
horizon met als gedachte dan krijgen we 
weer een normale samenleving, maar deze 
gedachte lijkt achterhaald. Wat dan wel? 
We zijn zoekend naar toekomst. 
Direct na de persconferentie van14 januari 
jl. kreeg ik mailtjes met “we gaan weer 
open”. Blijde ondernemers lieten van zich 
horen. Anderen waren diep teleurgesteld en 
bleven vol vragen. Na zoveel keer weer het 
deksel op de neus te voelen maakt het heel 
moeilijk om met vertrouwen vooruit te kij-
ken. Maar ook wie geen ondernemer is, 
kent vragen als: hoelang zal dit duren? 
Wanneer weer een golf?  
Onze leefwereld is na 14 januari wel iets 
groter geworden. We kunnen meer mensen 
zien. Maar om even bij onze PCOB te blij-
ven, een geplande bestuursvergadering kan 
niet doorgaan. We moeten voorlopig afzien 
van de onderlinge ontmoeting bij een 
nieuwjaarsbijeenkomst.  
Ligt nu al het seniorenwerk stil? Nee.  
Achter de schermen wordt er wél werk ver-
richt. Ik denk aan zaken in verband met de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Landelijk zet de KBO-PCOB zich samen 
met anderen in om een nieuwe regeling 
over de AOW van tafel te krijgen. De rege-
ring heeft plannen die de AOW raken nu het 
minimumloon verhoogd wordt. Tot nu ging 

bij stijging van het minimumloon ook de 
AOW omhoog. Deze koppeling dreigt nu 
losgelaten te worden. Deze ontkoppeling 
treft in het bijzonder ouderen die alleen van 
de AOW en een klein pensioen moeten 
rondkomen. De prijsstijgingen komen dan 
wel heel hard aan 
Wat zouden we graag het gesloten leven 
van de afgelopen jaren weer open zien 
gaan. Het blijkt moeilijk te zijn. We zijn met 
elkaar zoekend naar toekomst. 
Maar hoe doen we dit? 
Ik las van André Troost een gedicht dat een 
richting aangeeft om verder te kunnen 
gaan. Het sprak mij erg aan. Ik deel het 
graag.  
 
M.J. van Vliet-Wijnmaalen, voorzitter 
 
Zoekend naar toekomst 
tast ik, God,  
naar U. 
Ik weet niet hoe ik verder moet – U weet 
een weg, altijd 
ik word belaagd door leugens – U kent de 
waarheid 
ik word bedreigd door de dood – U bewaart 
mijn leven 
ik zie geen hand voor ogen – U ontsteekt 
mijn licht. 
Ik kom om van de honger – U deelt met mij 
Uw brood 
ik sterf van de dorst – U schenkt mij levend 
water 
ik ben bang voor dieven en rovers – U sluit 
mijn deur 
ik dwaal bij U vandaan – U blijft de goede 
herder. 
Draag ik geen vrucht – U bent mijn wijnstok 
en als mijn lichaam vergaat  
bent U mijn opstanding,  
mijn leven. 
Zoekend naar toekomst 
ben ik thuis, mijn God –  
bij U.  
 
André F. Troost 
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TERUGBLIK/ TOEKOMST  

De viering van kerstmis en nieuwjaar is 

voor velen niet het feest geweest dat we 

hadden verwacht maar is opnieuw over-

schaduwd door de corona belemmeringen. 

Familiebezoek en ook kerkbezoek waren 

zeer beperkt. 

Hopelijk heeft u in familiekring elkaar toch in 

gezondheid kunnen ontmoeten. 

We moeten helaas ook weer onze plannen 
voor 2022 aanpassen. De geplande Nieuw-
jaarsbijeenkomst op 19 januari (waar overi-
gens ook nog weinig aanmeldingen voor 
waren) zal worden doorgeschoven naar fe-
bruari. Zodra het mogelijk is krijgt u van ons 
de nieuwe uitnodiging en kunnen we elkaar 
alsnog begroeten en nieuwjaarswensen uit-
wisselen. Het uitstapje met de Museum 
Plus bus is door de organisatie vanwege de 
huidige situatie ook geannuleerd, zij zullen 
in de loop van 2022 een nieuw uitstapje 
aanbieden. 
Leden die zich hadden aangemeld en allen 
van wie we het (juiste) emailadres hebben 
zijn al geïnformeerd. Gelukkig hebben we 
eind 2021 nog van ons etentje kunnen ge-
nieten.  
 

We moeten steeds weer constateren dat 
corona ons nog fors in zijn greep houdt en 
misschien wel langer bij ons blijft dan we 
dachten, maar we kijken er wel naar uit dat 
het meer beheersbaar wordt.  
We denken aan de vele mensen die ziek 

zijn geworden en nog steeds de gevolgen 

ondervinden van corona en staan stil bij 

hen die een dierbare hebben verloren. We 

leven met hen mee en willen hen waar het 

kan bijstaan. 

We betreuren het dat nog zoveel mensen 

niet overtuigd zijn van het belang van vacci-

natie.  De organisatie voor het vaccineren in 

ons land was ook niet vlekkeloos. 

Duidelijke communicatie, bereikbaarheid, 

coördinatie en samenwerking lieten te wen-

sen over. Hierdoor kregen mensen soms te 

laat hun boostervaccinatie. Er waren zelfs 

kwetsbare ouderen die in januari nog geen 

boosterprik hadden gekregen. Vanuit ons 

hoofdkantoor was dit samen met andere or-

ganisaties bij de rijksoverheid aangekaart 

en verbetering gevraagd. Het is te hopen 

dat er meer samenwerking van de diverse 

instanties komt en de uitvoering verbetert.   

Voor veel ondernemers wordt de situatie 

steeds nijpender, zo moeten ze werkeloos 

toezien hoe cliënten in grote getale naar de 

buurlanden trekken. De vraag vooral  bij 

kleine en jonge ondernemingen is of ze hun 

bedrijf nog wel in stand kunnen houden. 

We wensen onze nieuwe regeringsploeg 

veel wijsheid om de juiste maatregelen te 

treffen en daarbij zeker ook de senioren niet 

te vergeten. 

Gelukkig is onze PCOB met de werkgroep 

“Lokale belangenbehartiging” ook actief 

voor onze lokale belangen. U leest er meer 

over in deze nieuwsbrief 

Ten slotte hopen we dat we gezond blijven 

en dat we gezamenlijk kunnen optrekken 

om corona te beteugelen. 

Michiel de Pooter, secretaris 
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IN MEMORIAM   

Op 27 november 2021 is overleden mevr. 

N. (Neeltje) Reijm- Boeren, 

in de leeftijd van 88 jaar, zij was lid vanaf 

1999. 

We hebben haar echtgenoot Jaap Reijm, 

haar kinderen en kleinkinderen gecondo-

leerd en sterkte gewenst bij de verwer-

king van dit verlies   

 

Op 23 december 2021 is overleden Mevr. 

A. (Janie) Verhoef- Tollenaar, 

in de leeftijd van 76 jaar, zij was op 1 ja-

nuari 2021  overgekomen van KBO Ter-

neuzen. 

We  hebben haar echtgenoot Ko Verhoef, 

haar kinderen en kleinkinderen gecondo-

leerd en sterkte gewenst bij de verwer-

king van dit verlies. 

 

Op 9 januari 2022 is overleden mevr.  

J.C.M. ( Joke) Korst- Jacobs, echtgenote 

van Henricus Korst  (overl.29 juli 2021) in 

de leeftijd van 93 jaar.  

We hebben haar kinderen, en kleinkin-

deren gecondoleerd en sterkte gewenst 

met dit verlies. 

 

 

 
 
 
 
LOKALE BELANGENBEHARTIGING 
 
Vroeger, toen corona hier te lande nog een 
onbekend fenomeen was, was het leven 
van een bestuurder van een seniorenorga-
nisatie redelijk overzichtelijk. Je organi-
seerde een aantal ledenvergaderingen, 

nodigde daarvoor sprekers uit die iets zin-
nigs te melden hadden, organiseerde een 
aantal gezellige etentjes en maakte één of 
meerdere uitstapjes. De financiën werden 
aan een nauwgezet onderzoek onderwor-
pen en van de uitslag werd tijdig kond ge-
daan op de jaarvergadering. 
Hoe anders is het nu. 
 
Het bestuur breekt zich steeds weer het 
hoofd over mogelijke activiteiten en leden-
bijeenkomsten die dan vervolgens weer 
moeten worden afgeblazen. 
Met als gevolg dat we aan één van onze 
belangrijkste taken al geruime tijd niet toe-
komen, namelijk het organiseren van ont-
moeting en verbinding, belangrijk onderdeel 
van omzien naar elkaar. Het geeft een ge-
voel van onmacht zolang je met handen en 
voeten gebonden bent. 
Dan geeft het toch een gevoel van opluch-
ting wanneer je achter de schermen met 
een ploegje collega’s toch iets kunt beteke-
nen voor de Terneuzens senioren. Welis-
waar niet zichtbaar, zijn we toch al enige tijd 
druk in de weer met politieke partijen en 
hun verkiezingsprogramma’s in de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart dit jaar. 
De uitslag van de door ons samen met KBO 
in september 2021 georganiseerde enquête 
hebben we gedeeld met politieke partijen. 
We zijn momenteel druk met het analyseren 
van de partijprogramma’s en toetsen in 
hoeverre die tegemoetkomen aan de resul-
taten van de enquête dus in welke mate die 
programma’s seniorvriendelijk zijn. Inmid-
dels (half januari) hebben we 8 pro-
gramma’s ontvangen en bestudeerd. 
We kunnen wel vaststellen dat partijen  
meer dan in 2018 aandacht hebben voor 
senioren. Terecht, want 25% van de bevol-
king in Terneuzen is 65 plus. De contacten 
met de lokale politiek die we in de afgelo-
pen 4 jaar zorgvuldig hebben opgebouwd, 
worden nu zichtbaar in de (meeste) pro-
gramma’s. 
We zullen u onze bevindingen tijdig voor de 
verkiezingen melden. 
 
Frans Tollenaar 
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CONTRIBUTIE 2022 
 
Een nieuw jaar brengt voor de PCOB Ter-
neuzen ook weer de nodige financiële ver-
plichtingen met zich mee. 
Van uw penningmeester daarom het ver-
zoek of u aan hem wilt denken middels het 
voldoen van de jaarlijkse contributie voor 
uw PCOB lidmaatschap.  
Voor 2022 blijft deze onveranderd. Voor 
een alleenstaande €  31,00 en voor een 
leefverband  €  56,00. 
Voor de oud KBO-leden onder ons: voor 
2022 geldt nog een tijdelijke overgangsre-
geling van toepassing zijn, respectievelijk  
€ 27,00 en € 51,00. 
Gaarne de contributie overmaken  op het 
rekeningnummer:  
NL46 RABO 0157 4429 34.n.v. PCOB afd. 
Terneuzen.. 

Dick Jeremiasse, penningmeester 

 

ALLE JARIGEN IN FEBRUARI  

 
VAN HARTE GEFELICITEERD! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mw. P.M. van der Linde-vanGeerdaele 
MW. A. van Baardewijk 
Mw. P.C. Oosterling-Jansen 
Mw. J.A. Berends-Mannak 
Mw. A. Bosman-Touw 
Dhr. J. Klaassen 
Mw. C. Golverdingen-Uijl 
Dhr. L.C. VerlindeDhr. F.A.P.A. de Prenter 
Mw. J.P. Nood-de Bruijne 
Dhr. F. van Vliet 
Mw. R.J. van Bochove-Linde 
Mw. C.M. Tollenaar-de Bruijne 
Mw. C.M. Overbeeke-van Gilst 
Mw. C. Dekker-Haak 
 
 

 
Website: 
 www.pcob.nl/uwafdelingterneuzen 
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