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VOORWOORD
Gewoon terug?
Eindelijk gaan we een periode tegemoet
waarin veel coronabeperkingen voorbij zullen zijn. Zo is toch de verwachting voor de
tijd die komen gaat. Ik hoor mensen zeggen: “Het leven kan eindelijk weer ‘normaal’
worden”. Maar wat heet normaal?
Bij verder pratend hierover blijkt ‘normaal‘ te
betekenen: ‘we kunnen weer sporten, weer
op een terras genieten, weer naar álle winkels gaan. We kunnen op zondag weer
naar de kerk zonder aanmelding vooraf.’
Het valt mij op dat steeds het woord ‘weer’
gebruikt wordt om de veranderende situatie
aan te geven. Leeft er onbewust de gedachte dat het ‘oude normaal’ gewoon terugkomt?
Toch heeft corona onze kijk op de dingen
veranderd. Vooral in de beginperiode van
de pandemie kwam de kwetsbaarheid van
ons leven sterk op de voorgrond. Schrijnende situaties in verpleeghuizen gaan
voor betrokkenen als verdrietige herinneringen mee. Door de lockdown zijn we meer
gaan wandelen of fietsen, waardoor de eigen omgeving en de natuur meer gewaardeerd wordt. We hebben ervaren hoe belangrijk onderlinge contacten zijn. Er blijken
niet alleen ‘eenzame oudjes’ te zijn, maar
ook de ‘Next Generation’ heeft te kampen
met de druk van het alleen zijn, zoals een
recente TV-uitzending duidelijk liet zien.
Door corona hebben we meer oog gekregen voor de sociale kant van het leven.
“Maar pas op”, zo merkte iemand in het gesprek hierover op, “dit oude normaal komt
niet terug. Wat is onze samenleving niet
veranderd door het aanscherpen van tegenstellingen? Scherpe botsingen tussen mensen. Protesten zijn er te over. Erkenning
van gezag is soms tot het nulpunt gekomen.”
Gewoon terug?
Veranderingen in denken en gedrag als gevolg van corona laten zich niet wegpoetsen.
Maar het positieve moeten we vasthouden,

zoals bijvoorbeeld het grote belang van de
sociale kant van het leven.
Als KBO-PCOB moeten we ons blijven inzetten voor het omzien naar elkaar, voor
versterking van het sociale leven van ouderen. Dat laatste gaat bijvoorbeeld ook
over het wonen van ouderen. Daarom zijn
de komende gemeenteraadsverkiezingen
van betekenis voor het sociale leven van
ouderen. Al maanden geleden is er vanuit
onze afdeling contact geweest met plaatselijke politieke partijen om ouderenbeleid onder de aandacht te brengen voor het partijprogramma.
Invloed als oudere? Gewoon terug naar het
stemhokje.
M.J. van Vliet-Wijnmaalen, voorzitter
VAN HET BESTUUR
NIEUWE START 2022
Voor het eerst sinds het instellen van de
strenge Lockdown hebben we weer positief
nieuws gekregen. Nu we over de piek heen
zijn wordt op korte termijn een groot aantal
maatregelen opgeheven. Volgens de minister van volksgezondheid gaat het land weer
open. We zijn dan ook blij en dankbaar dat
we de activiteiten voor onze leden weer mogen opstarten. We hopen dat iedereen nog
wel de nodige voorzichtigheid in acht neemt
om onze meest kwetsbaren te beschermen.
We beginnen met de uitgestelde nieuwjaarsbijeenkomst, waar we elkaar kunnen
ontmoeten en onze plannen met u kunnen
delen. En natuurlijk gezellig bijpraten onder
het genot van een hapje en een drankje.
De uitnodigingen hiervoor waren inmiddels
al verzonden.
We hebben de volgende activiteiten nog
voor u in de planning:
Op 20 april 2022 willen we onze algemene
ledenvergadering houden.

In deze vergadering zal Mevr. Ria van Vliet
afscheid nemen als voorzitter van PCOB afdeling Terneuzen. Dhr. Frans Tollenaar zal
haar voorlopig vervangen.
Mevr. Janny Smallegange heeft zich aangemeld als kandidaat bestuurslid.
We hebben nog steeds een vacature dus
als u het bestuur ook wilt versterken meldt u
aan. Alle benodigde informatie krijgt u met
de uitnodiging en agenda voor de algemene
leden vergadering. Mocht u nu al vragen
hebben neem dan contact op met één van
de bestuursleden. We zijn nog in overleg
om na de pauze een notaris uit te nodigen
voor een uiteenzetting
over het erf- en schenkingsrecht.
0p 21 april 2022 kunt u een bezoek brengen aan de Inspiratietour van ons hoofdkantoor van KBO/PCOB in de Stenge te
Heinkenszand.
In de informatiebrief die u heeft ontvangen
vindt u alle informatie over het programma
en ook hoe u zich kunt aanmelden.
Op 12 mei 2022 willen we weer ons etentje
aanbieden. Ook deze keer gaan we ons laten verwennen bij Restaurant “de Kreek” in
Terneuzen. U krijgt van ons natuurlijk later
nog alle informatie daarover maar u kunt nu
al de datum noteren.
In de maand juli plannen we een bezoek
aan het Portaal van Vlaanderen en de
nieuwe sluis. Zodra we u hier meer over
kunnen melden hoort u het van ons.
Over het tweede halfjaar informeren we u
weer te zijner tijd.

speerpuntenpakket zoals dat door onze
werkgroep is opgesteld. Om tot dit speerpuntenpakket te komen hebben we eind augustus/begin september van vorig jaar alle
leden van KBO en PCOB in de gemeente
Terneuzen bevraagd door middel van een
enquête. Gebleken is dat men veruit de
hoogste prioriteit toekent aan “zorg en welzijn” en aan “huisvesting voor senioren”.
De uitkomst van deze enquête hebben wij
beschikbaar gesteld aan politieke partijen
zodat ze daarmee in het vaststellen van
hun verkiezingsprogramma rekening konden houden. Met 25% van de bevolking
vertegenwoordigen senioren een belangrijke groep in verkiezingstijd. In hoeverre de
partijen voor de wensen van senioren aandacht hebben in hun programma kunt u zelf
vaststellen aan de hand van het kleurenschema dat u gelijktijdig met het KBOPCOB magazine ontvangt.
Hoe groener de resultaten van een partij
zijn, hoe meer deze partij seniorvriendelijk
is. Het toenemend aantal deelnemende partijen en de beperkte capaciteit van de werkgroep is er de oorzaak van dat we niet alle
partijprogramma’s onder de loep hebben
kunnen nemen.
Frans Tollenaar

ENQUÊTE
Komende maanden zullen we u in een enquête vragen naar welke onderwerpen en
thema’s uw belangstelling uitgaat om te behandelen in de ledenvergaderingen.
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De werkgroep belangenbehartiging van
KBO en PCOB in de gemeente Terneuzen
is de afgelopen maanden druk in de weer
geweest met het analyseren van partijprogramma’s. Zo hebben we getoetst in hoeverre de programma’s van de negen onderzochte partijen tegemoetkomen aan het
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