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Nieuwsbrief PCOB afd. Terneuzen 

       Juni 2022 

VOORWOORD 
 
ALLES HEEFT ZIJN TIJD. 
 
Op 20 april heeft PCOB Terneuzen af-
scheid genomen van een voorzitter die 
meer dan 10 jaar op haar eigen karakteris-
tieke wijze leiding heeft gegeven aan onze 
afdeling, Ria van Vliet – Wijnmaalen. Ria 
heeft zich in deze lange periode naar beste 
vermogen ingezet voor de belangen van 
PCOB Terneuzen.  
In de achterliggende 10 jaar is er in de we-
reld van de Nederlandse senioren veel aan 
verandering onderhevig geweest. Die ver-
anderingen hebben ook PCOB niet onbe-
roerd gelaten. Van een ouderenbond is 
PCOB getransformeerd naar een moderne 
seniorenorganisatie.   
PCOB en KBO zochten elkaar in 2016 voor 
het eerste op en kwamen in 2017 tot de 
conclusie dat het wijs was om een min of 
meer hechte vorm van samenwerking te 
smeden. Met als gevolg dat beide organisa-
ties zich inmiddels landelijk (en in toene-
mende mate ook op afdelingsniveau) onder 
één beeldmerk presenteren.                                                                                                                                                           
De ANBO implodeerde in die zelfde peri-
ode. Het senioren landschap kreeg in en-
kele jaren een heel andere aanblik. 
Ria heeft al die wijzigingen voorbij zien ko-
men en de invloed daarvan op haar eigen 
afdeling in alle rust en nuchterheid ver-
teerd.                                                                                                                            
Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor 
haar inzet voor onze afdeling in de afgelo-
pen jaren en we hopen haar met Frans nog 
vaak te mogen begroeten op onze ledenbij-
eenkomsten of uitstapjes. 
Met de toetreding van een nieuw bestuurs-
lid (welkom Janny) gaat het zittende be-
stuur de uitdaging aan om PCOB Terneu-
zen mee te laten spelen in de toenemend 
complexe wereld van belangenbehartiging, 
zingeving en informatieoverdracht. Als we 
niet bij de les blijven, missen we de boot zo-
als veel PCOB en KBO afdelingen momen-
teel tot hun droefheid moeten ervaren.                     

De ook door ons ingeslagen weg van sa-
menwerking (met o.m. KBO afdelingen bin-
nen de gemeente Terneuzen) moet een 
dergelijk scenario voor onze afdeling voor-
komen. Wij zullen u daarover steeds tijdig 
en naar beste vermogen informeren.                                                                                                    
 
Alles heeft zijn tijd (Prediker 3) 
 
Frans Tollenaar, voorzitter a.i. PCOB Afd. 
Terneuzen 
  
VAN HET BESTUUR 
 
ZOMER (ACTIVITEITEN) 
 
We zijn blij en dankbaar dat we deze zomer 
weer onze activiteiten kunnen aanbieden en 
onze belangenbehartiging kunnen uitvoe-
ren. Ook de ledenwerving is na het afschaf-
fen van de meeste  belemmeringen weer 
opgepakt. De afgelopen maanden hebben 
we onze leden al drie keer kunnen ontmoe-
ten. Na de nieuwjaarsbijeenkomst hebben 
we in april onze ledenvergadering gehou-
den (het verslag is bijgesloten) en op 12 
mei hadden we ons etentje. In deze nieuws-
brief vindt u een terugblik.  
Op 31 mei staat de trip naar het Zeeuws 
Museum in Middelburg met de Museum 
Plus bus op het programma. We hebben 
alle aanmeldingen kunnen honoreren en we 
kijken uit naar een leuke dag. 
Op 16 juni brengen we een bezoek aan Het 
Portaal van Vlaanderen         
U vindt alle informatie hierover nog eens in 
deze nieuwsbrief dus vergeet niet u aan te 
melden 
(tot 10 
juni)  en 
uw bij-
drage 
over te 
maken.  
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Activiteiten voor het najaar zullen we in 
onze volgende nieuwsbrieven vermelden. 
We verwachten dat we veel response  ont-
vangen op onze enquête voor uw wensen.  
 
WERKGROEP    
“BELANGENBEHARTIGING“  
 

Met de werkgroep 
“Belangen Beharti-
ging”  hebben we 
een afspraak ge-

maakt  op 20 juni met de directie van aan-z. 
Onderwerpen van gesprek  zijn o.a.: 
*WMO zaken zoals indicatiebeleid, regelge-
ving en duidelijke voorwaarden om in aan-
merking te komen bij aanvragen (we verne-
men wisselende besluiten). 
* De rol van aan-z m.b.t .de  participatiewet 
en speciaal de arbeidsparticipatie voor 50      
plussers met afstand tot de arbeidsmarkt. 
* De invulling van het plan van aanpak te-
gen eenzaamheid in de toekomst. 
* Voorwaarden ondersteuning activiteiten, 
projecten en gezamenlijke presentaties 
over zaken voor senioren.  
*Activiteiten voor het tweede halfjaar willen 
we in de volgende nieuwsbrief vermelden. 
Het bestuur wenst alle leden een goede, 
gezonde en veilige zomer en we blijven ho-
pen  dat er in alle oorlogsgebieden vrede 
komt. 
 
NIEUWE LEDEN 
 

Ook afgelopen 
maand hebben 
we weer 4 
nieuwe leden 
kunnen in-
schrijven: 
 
 

Dhr. E Buitjes en mevr. J.Buitjes- Faas. 
Mevr. M. Jansen-van Doorn. 
Mevr. C.C. Sonnevijlle 
Alle nieuwe leden wonen in Terneuzen. We 
hebben hen welkom geheten en sommigen 
waren ook present bij het etentje.  
 
Michiel de Pooter, secretaris 
 

TERUGBLIK ETENTJE 
 
12 mei jl. hadden wij weer ons 
traditionele voorjaarsdiner, 
waaraan door 57 personen 
werd deelgenomen. Ook deze 
keer weer bij Restaurant” De 
Kreek” Het was een prachtige 

zonnige voorjaarsavond waardoor wij extra 
konden genieten van het uitzicht op de 
mooie Otheense Kreek. Het eten was weer 
voortreffelijk. En aan het geluidsniveau in 
de zaal te horen werden er goede gesprek-
ken gevoerd en vrolijke verhalen en anek-
dotes verteld. Leuk ook dat we mensen die 
nog maar kort lid zijn, in ons midden had-
den. Al met al kunnen we weer met plezier 
aan deze avond terug denken.  
 
UITSTAPJE 

Zoals u in de vorige 
nieuwsbrief hebt 
kunnen lezen, willen 
we 16 juni a.s. een 
bezoek brengen aan 
Het Portaal Van 
Vlaanderen. Eigen 
bijdrage hiervoor is 
€10,00 p.p. Bij op-
gave over te maken 

op rekeningnummer 
NL46RABO0157442934 t.g.v. PCOB  
Terneuzen.  
Bij het Portaal van Vlaanderen zijn maar 
enkele parkeerplaatsen beschikbaar, maar 
u kunt (zonder parkeerschijf) uw auto kwijt 
op het parkeerdek van het winkelcentrum 
t.o. de Gamma. U neemt de lift naar bene-
den en loopt om het winkelcentrum heen 
naar het bezoekerscentrum. Het pro-
gramma start om 13.30 uur met ontvangst 
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 bezoe-
ken ook de basculebrug en het uitkijkpunt 
over de nieuwbouw van de sluizen. In het 
bezoekerscentrum zelf is ook nog van alles 
te bekijken. De middag eindigt rond 16.30 
uur.  
 
Tannie Verpoorte 
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WERKGROEP LEDENWERVING 
 
De werkgroep ledenwerving heeft ook dit 
jaar alweer van zich doen spreken. 
Eind 2021 is door de werkgroep een selec-
tie gemaakt van de te benaderen potentials. 
De werkgroep leden putten daartoe uit hun 
eigen sociale netwerk of omgeving. Zo ont-
stond een definitieve selectie van 20 te be-
naderen adressen. 
De actie is eind februari gestart en op 30 
april afgerond met een resultaat van 14 
nieuwe leden.  
 
Waarbij moet worden aangetekend dat niet 
alle nieuwe leden uit het geselecteerde 
adressenbestand voortkomen omdat, en 
dat is uitermate fijn om te constateren, en-
kele van de nieuwe leden op hun beurt ook 
weer nieuwe  leden hebben aangebracht. 
Het doet goed om vast te stellen dat het 
werk van het bestuur op deze wijze wordt 
gesteund. 
Het bestuur is content met het resultaat en 
sluit niet uit dat als gevolg van het nu ge-
dane werk, in de nabije toekomst zich als-
nog nieuwe leden zullen melden.  
 
PLATFORM ZEELAND KBO-PCOB 
 

Donderdag 12 mei 
vergaderde het 
Zeeuwse overleg-

orgaan (Platform Zeeland) van KBO 
Zeeland en PCOB Zeeland. Zowel KBO als 
PCOB leveren drie deelnemers aan dit 
overleg dat in principe drie maal per jaar 
plaats vindt. Oorspronkelijk was het doel de 
(Zeeuwse) weg te bereiden voor een pro-
vinciaal samenwerkingsorgaan maar door 
de nieuwe koers waarvoor KBO-PCOB lan-
delijk heeft gekozen, geraakte deze provin-
ciale doelstelling ernstig in de verdrukking. 
Met als gevolg dat het Platform een inac-
tieve periode kende. 
Inmiddels hebben we de draad weer opge-
pakt en concentreren we ons nu op het sti-
muleren van de samenwerking tussen  
PCOB en KBO afdelingen. 
De landelijke PCOB coördinator Edward 
Niessen is in dit verband voornemens om in 
oktober een tweetal regionale bijeenkom-
sten (één boven en één onder de 

Westerschelde) te organiseren voor KBO 
en PCOB afdelingsbesturen gezamenlijk. 
Op deze wijze hopen we te bewerkstelligen 
dat het water tussen sommige afdelingen 
wat minder diep wordt en vaker gezamenlijk 
wordt opgetrokken.  
Verder gaan deze sessies dienen om de af-
delingen zowel individueel als gezamenlijk 
fit te maken voor de toekomst waarbij kan-
sen en bedreigingen niet onbenoemd blij-
ven.  
 
Frans Tollenaar 
 

Alle jarigen in juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 
Mw. W. Zegers-Dooms 
Dhr. P. Meijer 
Mw. C.L. Simons-Tollenaar 
Dhr. C.D. in ’t Anker 
Mw. D.K. van Luyk 
Mw. W. Steenhuis-Floor 
Mw. C.F. de Jonge-Herrebout 
Dhr. J.P.F. van Baal 
Mw. M.S. Hendrikse-Jansen 
Mw. Scheele-Polderman 
Dhr. C.C. van Sabben 
Mw. P.P. Bruins Sot-Berends 
Dhr. A. van der Endt 
Dhr. C. Snoep 
Dhr. R. van der Meirsch 
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BESTUUR EN ONDERSTEUNING 

 

 

 

Voorzitter ad interim:  

Dhr. F. Tollenaar 

Sluispolderdijk 3 

4541 PA Sluiskil 

Tel:0115-612914 

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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