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VOORWOORD 

 

Ouder worden 

 

Ouder worden brengt vragen met zich 

mee en niet alleen bij oudere senioren. 

“Weet je dat …” en toen volgde de naam 

van iemand die is opgenomen in een 

verpleegtehuis. “Hij is dement en thuis-

blijven was niet meer mogelijk.”  

Het was een 60-plusser die mij dat ver-

telde. ”Weet je, soms kom ik niet op de 

naam van een oud-klasgenoot en het 

komt voor dat ik soms vergeten ben 

waar ik mijn sleutels gelegd heb. Met 

een beetje piekeren weet ik het wel 

weer. Ik ga me onzeker voelen: is dit 

het begin van dementie?” 

Geen vreemde gedachte. Goed dat er 

veel onderzoek naar dementie gedaan 

wordt. Dat kan soms leiden tot een ge-

ruststellende gedachte. Iemand wees 

mij op de uitkomst van een onderzoek 

dat al ruim 25 jaar loopt waarvoor om 

de drie jaar een grote groep ouderen 

wordt getest en geïnterviewd (het zoge-

heten Lasa-onderzoek). Dat wees uit dat 

een op de vijf 60-jarigen last heeft van 

vergeetachtigheid en dat ouderen die 

op jongere leeftijd veel hebben gesport 

een grotere breinreserve hebben opge-

bouwd. Dit neemt niet weg, dat bij het 

ouder worden de zorg er is om ooit in 

‘schaduwland’ terecht te komen, de 

weg niet meer te weten, de regie over 

het leven kwijt te raken. Terecht is er 

nu meer aandacht voor wat met het ver-

zamelwoord dementie weergegeven 

wordt. Bij dementie zijn er meer proble-

men dan alleen vergeetachtigheid. 

‘Schaduwland is de titel van een gedicht 

van Joke Verweerd, waarin zij heel her-

kenbaar en gevoelig weergeeft wat le-

ven in ‘schaduwland’ kan in houden. 

Bij het denken aan ouder worden is de 

neiging groot om de nadruk te leggen 

op zorg, de zorg van het ouder worden. 

Zorg om het ouder worden. Zorg om 

maar niet in ‘schaduwland’ te recht te 

komen. Maar ook zorg om de ouderen-

zorg. De PCOB zet zich in voor goede 

ouderenzorg in de volle breedte van wie 

gerekend wordt tot het senior zijn. 

Ik werd gewezen op een boekje met als 

titel ‘Ouder worden. Zegen en zorg’.  

De volgorde is veel zeggend. Zegen 

staat als eerste. Misschien zijn we eer-

der geneigd te denken aan een andere 

volgorde: ‘Zorg en zegen’. Gelukkig kan 

er ook sprake zijn van zegen. Als ou-

dere kun je zonder bezwaar bepaalde 

dingen loslaten, dingen die niet meer 

‘moeten’. Als oppas-oma, oppas-opa 

kun je ondanks de bijbehorende drukte 

delen in het leven van de volgende ge-

neratie. Vrijwilligerswerk kan een zin-

volle besteding zijn van de tijd, maar 

vooral van betekenis voor medemen-

sen.  

We kunnen het als zegen ervaren te mo-

gen wonen in een land waarin de le-

vensomstandigheden gunstiger zijn dan 

die van generaties vóór ons. Daarmee is 

niet gezegd dat we ‘zorgvrij’ leven.  

Iemand schreef: 

Morgen – is voor ons verborgen;  

U en ik, wij weten niet  

wat de dag van morgen biedt.  

Maar Hij, die ’t heelal omspant 

houdt ook ‘morgen’ in Zijn hand. 

 

Het is een zegen als we zo naar ‘mor-

gen’ mogen kijken. 

 

Dit voorwoord is het laatste dat ik 

schrijf als voorzitter van onze afdeling. 

Ik geef de voorzittershamer over Frans 

Tollenaar die de taken van voorzitter tij-

delijk wil overnemen. De ‘hamer’ is bij 

hem in goede handen. 

 

M.J. van Vliet-Wijnmaalen, voorzitter 
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VAN HET BESTUUR 

 

VRIJHEID 

 

Deze maand herden-

ken we de slachtof-

fers van de tweede 

wereldoorlog en vie-

ren we de bevrijding. 

We hebben afgelo-

pen maand weer op 

de gebruikelijke wijze het paasfeest 

kunnen vieren en elkaar kunnen ont-

moeten en begroeten. 

Toch hebben we gemerkt dat het an-

ders is dan vorige jaren. Sommige men-

sen zijn nog in de ban van Corona en 

zijn bang alsnog besmet te worden, an-

deren zijn nog aan het revalideren of 

zijn hun verlies aan het verwerken. Er 

zijn ook mensen die doen alsof het er 

niet meer is of nooit is geweest. 

Veel mensen zijn geschokt en ontdaan 

door de verschrikkelijke oorlog in Oe-

kraïne en ook vrezen ze voor de gevol-

gen die dit nog kan hebben.  

Van ouderen in onze omgeving die de 

tweede wereldoorlog hebben meege-

maakt horen we dat deze oorlog heftige 

herinneringen oproept. Bij de slag om 

de Schelde met zware bombardementen 

zijn veel slachtoffers gevallen en inwo-

ners uit onze regio hebben moeten 

vluchten en werden geëvacueerd. Door 

de beelden op TV  worden mensen op-

nieuw geconfronteerd met hun eigen 

oorlogsverleden. Wij zijn gelukkig niet 

lang na de slag om de Schelde bevrijd. 

We hopen dat ook de inwoners van Oe-

kraïne snel bevrijd worden en weer in 

vrijheid mogen leven en kracht en hulp 

krijgen om de gevolgen van deze af-

schuwelijke oorlog te verwerken.   

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

Op woensdag 20 april 2022  hebben we 

onze ledenvergadering weer kunnen 

houden. Er waren ruim 50 leden aanwe-

zig, het was voor velen een verademing 

dat we weer bij elkaar konden komen. 

U ontvangt bij de volgende nieuwsbrief 

een volledig verslag van de vergade-

ring. We kunnen u nu al melden dat we 

een mooie vergadering hadden met het 

afscheid van mevr. Ria van Vliet-Wijn-

maalen als voorzitter waarbij ze in het 

in het zonnetje werd gezet door dhr. 

Frans Tollenaar voor meer dan negen 

jaar voorzitterschap. Als blijk van waar-

dering werd haar een cadeaubon en een 

mooi boeket overhandigd. Vervolgens  

werd dhr. Frans Tollenaar voorgesteld 

als voorzitter a.i. voor anderhalf jaar. 

Tot slot werd op voordracht van het be-

stuur Mevr. Janny Smallegange- Kayser  

tot bestuurslid verkozen. Zij zal zich in 

een volgende vergadering nader aan u 

voorstellen en na een inwerkperiode de 

taken ledenadministratie en coördinatie 

bezoekwerk op zich nemen. 

Na de felicitaties en de rondvraag werd 

de formele agenda  afgesloten en nam 

notaris Hendrikse het podium over voor 

zijn presentatie over erf- en schenkings-

recht en het levenstestament. 

We konden luisteren naar een toeganke-

lijke en begrijpelijke presentatie met 

gebruik van voorbeelden en anekdotes. 

Na de mogelijkheid benut te hebben 

van het stellen van vragen door de le-

den werd notaris Hendrikse op pas-

sende wijze bedankt en werd de verga-

dering op traditionele wijze afgesloten 

met het zingen van een lied.   

 

NIEUWE LEDEN  

We hebben afgelo-

pen periode 8 le-

den mogen in-

schrijven.  

Eén lid, mevr. 

J.Brouwer- Geense  is overgekomen van 

PCOB Middelburg.  

De overige zijn het resultaat van onze 

ledenwerf activiteiten:  

Dhr. F.Goossen en mevr. L.H. Goossen-

van Baal.  

Dhr. M.D. de Jonge en mevr.M.C. de 

Jonge-de Feijter.  

Dhr. J.H. Locht en mevr. .M.E.M .Locht- 

Duinkerke.  

Dhr. P.C.J. van der Zanden. 
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Alle leden zijn woonachtig in Terneu-

zen.  

We hebben alle leden welkom geheten 

en enkelen ook al kunnen begroeten bij 

de ledenvergadering.  

We doen nog eens een beroep op onze 

leden.  

 

Als u weet of het idee hebt dat u in uw 

omgeving  mensen kent die ons werk 

waarderen, het nodig en zinvol vinden, 

geef ons dan de namen, dan willen we 

hun graag benaderen en informatie ver-

strekken. 

Hoe meer mensen we kunnen vertegen-

woordigen hoe beter we worden ge-

hoord. En dat is in het belang van alle  

senioren van vandaag  en morgen..  

 

Michiel de Pooter, secretaris 

 

                

             IN MEMORIAM   

Op 1 april 2022 is overleden mevr. 

Cornelia Maria Gerreman- Michielsen 

echtgenote van Pieter Cornelis Gerre-

man in de leeftijd van 91 jaar, zij was 

op 1 februari 2022 overgekomen van 

KBO Terneuzen. We hebben haar kin-

deren, kleinkinderen en achterklein-

kinderen gecondoleerd en sterkte ge-

wenst bij de verwerking van dit ver-

lies. 

 

Michiel de Pooter, secretaris 

 

 

ETENTJE 

 

Donderdag 12 

mei 2022 ho-

pen we weer 

een etentje voor 

u te kunnen or-

ganiseren. Vanwege de positieve reac-

ties op de vorige keer hebben we ook 

deze keer gekozen voor restaurant  

“ De Kreek”, Noteneeweg 28, 4535 AS 

Terneuzen. Aanvang 18.00 uur. 

De kosten voor het driegangen diner 

zijn 32,50 p.p. exclusief de drankjes. 

 

U kunt kiezen uit :  

A.       Dunne lende/ truffeldressing/ 

Parmezaanse kaas met pijnboompitten 

Black Angus steak /witlof/ groene as-

perge/ peper roomsaus 

B.       Gerookte zalm / Hollandaise 

saus/ei/ asperge 

Zeebaarsfilet/asperges/ zeekraal. 

Alles geserveerd met verse frites en 

huisgemaakte mayonaise. 

En als afsluiting een dame blanche. 

Opgeven voor deelname en menu keuze 

bij : Tannie Verpoorte tel.0115431361 

E.mail: tanko@zeelandnet.nl 

Aanmelden kan tot vrijdag  6 mei. 

We hopen weer te kunnen genieten van 

lekker eten en fijn gezelschap. 

 

UITSTAPJE 

Zoals u in de vo-

rige nieuwsbrief 

hebt kunnen lezen, 

willen we 16 juni 

a.s. een bezoek 

brengen aan Het 

Portaal Van Vlaan-

deren. Eigen bij-

drage hiervoor is 

€10,00 p.p. Bij opgave over te maken 

op rekeningnummer 

NL46RABO0157442934 t.g.v. PCOB  

Terneuzen. Bij het Portaal van Vlaande-

ren zijn maar enkele parkeerplaatsen 

beschikbaar, maar u kunt (zonder par-

keerschijf) uw auto kwijt op het par-

keerdek van het winkelcentrum t.o. de 

Gamma. U neemt de lift naar beneden 

en loopt om het winkelcentrum heen 

naar het bezoekerscentrum. Het pro-

gramma start om 13.30 uur met ont-

vangst en bekijken film. Vervolgens 

drinken we een kopje koffie of thee met 

koffiekoek, waarna we met een gids een 

rondrit maken in het treintje over het 

sluizencomplex. We bezoeken ook de 

basculebrug en het uitkijkpunt over de 

nieuwbouw van de sluizen. In het be-

zoekerscentrum zelf is ook nog van al-

les te bekijken. De middag eindigt rond 

16.30 uur.  
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Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni bij: 

Tannie Verpoorte tel. 0115-431361, of 

per e-mail: tanko@zeelandnet.nl of bij:  

Michiel de Pooter tel.0115-613457 of 

per e-mail:  pootermde@zeelandnet.nl 

We hopen er weer een leuke en leer-

zame middag van te maken. 

 

Tannie Verpoorte 

 

INSPIRATIETOUR KBO-PCOB 

Op 21 april 

werd de  

landelijke 

inspiratie-

tour van 

KBO-PCOB 

afgesloten 

met de 

Zeeuwse aflevering in Heinkenszand. 

In de Stenge waren zo’n 120 senioren 

van Zeeuwse KBO en PCOB afdelingen 

aanwezig waaronder drie vertegenwoor-

digers van uw afdeling. De KBO-PCOB 

vertegenwoordiging uit Zeeuws Vlaan-

deren was veruit in de minderheid ter-

wijl daar toch de meeste leden van KBO 

en PCOB woonachtig zijn.  

De dag bestond uit twee dagdelen, een 

plenair ochtendprogramma voor alle 

bezoekers met gastsprekers Jaap Jong-

bloed, Marinus van de Berg en Bert van 

Leerdam die het Zeeuwse element ver-

tegenwoordigde. 

Na de lunch kon men deelnemen aan 

twee van de vier workshops (elk ca drie 

kwartier) waarvoor men zich vooraf 

diende aan te melden. 

De PCOB Terneuzen vertegenwoordi-

gers hadden ook vooraf hun keuze be-

paald en hebben deelgenomen aan de 

workshops De Academie, het nieuwe 

besturen en Ledenwerving. En zoals een 

oud spreekwoord zegt: “Je komt altijd 

wijzer van de markt dan dat je erheen 

gaat”, was dat ook hier het geval. 

Maar minstens zo belangrijk was het in-

formele contact tussen de bedrijven 

door met PCOB en KBO collega’s. 

 

Frans Tollenaar 

 

 

 

 

ALLE JARIGEN IN MEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Harte Gefeliciteerd! 

 

MW. M.M. van Sabben-Simpelaar 

Dhr. F. Goossen 

Mw. M. Brugge 

Mw. M.A. Hartman-v.d. Bogaart 

Mw. M.P.E. de Feijter-de Feijter 

Mw. J.M. van Dixhoorn-Wijdeveld 

Mw. Meertens-van Hooft 

Mw. C.E. Verpoorte-Dekker 

Mw. A.J. Bareman-Dees 

Dhr. .J. de Kraker 

Mw. W. Adriaanse-Korstanje 

Dhr. M.J. van der Hooft 

Mw. I.H. Goossen-van Baal 

Dhr. C. de Kubber 

Dhr. A. Joosse 

Mw. A. Sijbinga-Kam 
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BESTUUR EN ONDERSTEUNING 

                                                            

 

 

 

Voorzitter ad interim:  

Dhr. F. Tollenaar 

Sluispolderdijk 3 

4541 PA Sluiskil 

Tel: PA Sluiskil 

Email: ftollena@kpnmail.nl 

 

Secretaris:  

Dhr. M. de Pooter  

Nassaustraat 30  

4532 AH Terneuzen  

Tel: 0115 – 613457  

E-mail: pootermde@zeelandnet.nl  

 

Penningmeester/ Ledenadministra-

tie:  

Dhr. D.A. Jeremiasse  

Arnelaan 13  

4535 CM Terneuzen  

Tel: 06-57400113 

E-mail: dajeremiasse@gmail.com  

 

Webmaster en Notuliste:  

Mevr. C.M. Tollenaar-de Bruijne  

Sluispolderdijk 3 4541 PA Sluiskil 

Tel. 0115- 612914  

E-mail: ftollena@kpnmail.nl 

 

Bestuurslid/ ledenadministratie 

en Coördinator bezoekwerk 

Mw. J.T. Smallegange-Kayser 

Stuvesande 536  

4532 ML Terneuzen 

Tel: 0115-621040 

E-mail: jsmalle@zeelandnet.nl 

 

 
Bestuurslid/ Coördinator activiteiten:  

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: KBO-PCOB-  

Magazine 

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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