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VOORWOORD
KOMKOMMERTIJD
Het is bij het schrijven van dit voorwoord
begin juni en we staan als seniorenorganisatie op de drempel van een redelijk lange
periode van inactiviteit. Zo op het oog.
De maanden juli en augustus bieden ons
gelegenheid tot reflectie. Reflectie op de
achterliggende periode en de betekenis van
onze afdeling voor onze leden. Dit alles
steeds weer in het licht van het antwoord op
de vraag: Hoe beoordelen onze leden hun
afdeling? Komen we voldoende tegemoet
aan het verwachtingspatroon dat onze leden van ons hebben (in de wetenschap dat
het onmogelijk is om het voortdurend iedereen naar de zin te maken). Om daarin een
richting te kunnen bepalen heeft het bestuur
de hulp van de leden ingeroepen in de vorm
van een enquête. Over de uitkomst hiervan
wordt u in deze nieuwsbrief nader geïnformeerd.
Het bestuurswerk gaat echter verder dan de
activiteiten waarvan elke lid kennis kan nemen en aan kan deelnemen (In dit licht bezien doet een hoge deelname of opkomst
ook het bestuurdershart natuurlijk goed).
Als KBO-PCOB in de gemeente Terneuzen
zijn we bij voortduring en hoegenaamd onzichtbaar bezig met de transformatie van de
gemeente Terneuzen tot seniorvriendelijke
gemeente. Dit is voor ons een onderwerp
van aanhoudende zorg (en van lange
adem). Het resultaat van onze inspanningen rondom de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben we voor u inzichtelijk gemaakt. Maar daarmee is het werk niet af.
De contacten met raadsfracties, college van
B&W en welzijnsorganisatie aan Z gaan onverminderd door.
En we blijven natuurlijk ook omzien naar elkaar, ook in komkommertijd.

“Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te
kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos”. (Moeder Teresa)
Frans Tollenaar, voorzitter a.i.
VAN HET BESTUUR

We hebben de afgelopen maand ons al een
geruime tijd geleden geplande bezoek met
de Museumplusbus naar Middelburg kunnen uitvoeren. U leest verder in de nieuwsbrief de bevindingen van het bezoek. In de
volgende nieuwsbrief zullen we het bezoek
aan het “Portaal van Vlaanderen” evalueren.
We zijn dankbaar dat we Hemelvaart en
Pinksteren weer als vanouds konden beleven.
Er wordt in ons land volop met vakantie gegaan en de agenda voor festivals en evenementen is overvol. Helaas is de oorlog in
Oekraïne nog steeds niet afgelopen en is er
op veel plaatsen in de wereld nog weinig te
vieren. We hopen en bidden nog steeds
voor oplossingen en vrede. Sommige mensen maken zich zorgen over berichten dat
we later dit jaar rekening moeten houden
met een nieuwe Corona opleving. We mogen aannemen dat we in dat geval wel beter voorbereid zijn. De sterk toegenomen inflatie en forse prijsverhogingen leveren met
name voor de minst draagkrachtigen problemen op. Hopelijk heeft de overheid hier
oog voor en helpt de meest kwetsbaren.
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden.
De geplande ontkoppeling van de AOW
gaat op korte termijn niet door, mede door
protesten van KBO-PCOB en de seniorencoalitie.
Ook hebben enkele pensioenfondsen al laten weten dat ze weer (evt. beperkt) kunnen
en willen indexeren
ACTIVITEITEN KOMEND HALFJAAR
We willen onze ledenvergadering houden
op 19 oktober 2022 en zijn druk op zoek
naar de invulling (na de formele vergadering).

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de resultaten van de enquête die u heeft ingevuld en waar we vanzelfsprekend rekening
mee willen houden. Als u alvast de datum in
uw agenda zet kunt u het niet vergeten.
Verder denken we nog een uitstapje te organiseren eind van de zomer en natuurlijk
willen we ons etentje plannen in het najaar.
Zodra hierover meer informatie is laten we
het u weten.
U vindt in deze editie ook nog de nodige informatie over ledenwerving en “Lokale Belangenbehartiging”, activiteiten die voor ons
allen van groot belang zijn.
We wensen u tot slot nog veel mooie zomerdagen en vooral een goede gezondheid.

groei van ons ledenbestand (van 150 naar
210) erkentelijk voor hun bijdrage en hoopt
dat we op de ingeslagen weg verder kunnen gaan.
WERKGROEP BELANGENBEHARTIGING
Vanuit de werkgroep
Belangenbehartiging
van KBO en PCOB in
de gemeente Terneuzen is herhaaldelijk vastgesteld dat er behoefte bestaat om in bepaalde zaken samenwerking te zoeken met KBO afdelingen
in de buurgemeentes Sluis en Hulst. Vanuit
onze werkgroep is een inventarisatie opgemaakt van thema’s of onderwerpen die
meer kans van slagen hebben of effectiever
kunnen worden aangepakt wanneer we
Zeeuws-Vlaanderen breed optrekken.
Te denken valt o.m. aan tarief- en service
onderhandeling met de Rabobank, ouderenzorg van ZorgSaam, rijvaardigheidstoetsen CBR, mobiliteitsplan, ledenbehoud/ ledenwerving. Allemaal zaken die meer kans
van slagen hebben bij een brede aanpak.
Reden waarom onze werkgroep de verbinding heeft gezocht met de KBO kringen
Land van Hulst en West Zeeuws Vlaanderen. Op 17 mei heeft in Sluiskil de aftrap
plaats gevonden van een initiatief waarvan
wij hopen dat die leidt tot een structurele
vorm van samenwerking op ZeeuwsVlaams niveau.

Michiel de Pooter, secretaris

IN MEMORIAM
Op 22 mei 2022 is overleden mevr. Pieternella Maria (Nelly) Klaassen-Herrebout in de leeftijd van 77 jaar. Zij was lid
vanaf 1 april 2017.
We hebben haar echtgenoot Jan Klaassen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen gecondoleerd en sterkte gewenst
bij de verwerking van dit verlies.
Michiel de Pooter, secretaris

Frans Tollenaar

AFDELING VAN DE MAAAND
PCOB afdeling Terneuzen is door de redactie
van het KBO-PCOB Magazine uitgeroepen tot afdeling van de maand. In
het juli - augustus magazine kunt u lezen waarom
de redactie tot deze uitverkiezing heeft besloten. Om dit met onze leden te kunnen
vieren is er op de eerstkomende ledenvergadering (19 oktober) taart voor 100 personen. Als bestuur zijn we uiteraard verguld
met deze keuze van de magazine redactie
die is ingegeven door de opgevallen groei
van het aantal leden van onze afdeling in
de periode 2017 - 2022 Het bestuur is alle
mensen die hebben meegewerkt aan de

UITSTAPJE MET DE MUSEUMPLUSBUS
Op dinsdag 31 mei jl.
was het eindelijk zover. Na twee keer uitstel wegens corona,
zijn we dan met 32
personen naar het
Zeeuws Museum geweest.
We vertrokken omstreeks half tien vanuit
Terneuzen en na een toertje door de nauwe
binnenstraatjes van Middelburg kwamen we
bij het Zeeuws Museum waar de koffie voor
ons al klaar stond.
We werden in 3 groepen verdeeld en per
groep werden we onder leiding van een
gids door een deel van het museum geleid.
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We hebben een uur rondgekeken en geluisterd naar de verhalen die bij de kunstobjecten verteld werden. Vooral de zaal met de
wandkleden met de zeeslagen erop was
zeer indrukwekkend.
Daarna genoten we met z’n allen van een
goed verzorgde lunch.

ALGEMEEN/ LEZINGEN/INFO OVER
ACTIVITEITEN
BELEGGEN
ZINGEVING
ORGAANDONATIE
HEEMKUNDIGE KRING
STRUISVOGELBOERDERIJ
DIGITALE VEILIGHEID
GEZONDHEID/ FITHEID
SPECIFIEKE
MUSEUM
WATERDUNEN
STADSWANDELING
LUNCHBEDRIJFSBEZOEK
KERSTVIERING
Op de digitaal uitgezette enquête onder 112
adressen (172 leden) kwam een 40-tal reacties.
De fysiek (gelijk met Nieuwsbrief) verspreide enquête onder de “niet mailhouders” leverde
welgeteld 1 reactie op.
De volgorde in belangrijkheid bij Algemeen:
Uitstapjes/ activiteiten
1. Gezondheid/ Fitheid
2. Digitale veiligheid
3. Zingeving
4. Heemkundige Kring
5. Orgaan donatie
Bij de specifieke
1. Museum
2. Bedrijfsbezoek
3. Stadswandeling/Waterdunen en
Kerstviering
4. Lunch
Kortom, aan het bestuur nu de taak uit te
zoeken wat haalbaar, inpasbaar en realiseerbaar is qua mogelijkheden.
Wordt vervolgd!

Voor wie dat wilde was er nog gelegenheid
om het museum op eigen houtje te verkennen. Ook kon men ervoor kiezen om buiten
van het zonnetje te genieten in een prachtige omgeving.
Omstreeks 14.15 uur verzamelden we weer
bij de bus, waarna de reis naar Terneuzen
werd aangevangen.
Ik denk dat we kunnen terugkijken op een
geslaagde en gezellige dag!
Elly Tollenaar
RABO CLUB SUPPORT
Als PCOB afdeling
Terneuzen hebben
wij ons weer ingeschreven voor financiële ondersteuning
middels RABO Club Support.
De inschrijf periode voor clubs loopt dit jaar
van 16 mei t/m 14 juni.
Onze inschrijving is inmiddels door de Rabo
bank ontvangen en de officiële goedkeuring
en bevestiging is inmiddels ook binnen.
Wij zullen u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen hierin en vragen u nu al de
stemperiode die loopt van 5 t/m 27 september te agenderen.
Dick Jeremiasse / penningmeester
RESPONS EN UITKOMSTEN ENQUÊTE
In de Nieuwsbrief van maart kondigde het
bestuur de komst van een enquête onder
de leden aan.
Het bestuur wil immers graag weten wat er
leeft onder haar leden, waar interesses
naar uitgaan en waar men specifieke aandacht voor vraagt.
De bevraagde onderwerpen waren:

Dick Jeremiasse/ penningmeester
ENERGIETOESLAG
Inmiddels kan ook in de gemeente Terneuzen de energietoeslag (Euro 800) worden
aangevraagd.
In aanmerking komen AOW gerechtigden
met een bescheiden inkomen.
Inkomensgrenzen vanaf AOW leeftijd:
Alleenstaand
Euro 1455,67/mnd.
Samenwonend/gehuwd Euro 1971,05/mnd.
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Het aanvraagformulier staat op de site van
de gemeente Terneuzen.
De link: https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Werk_en_inkomen/Eenmalige_Energietoeslag

ALLE JARIGEN IN JULI EN AUGUSTUS

VAN HARTE GEFELICITEERD!

ROOKMELDERS
HULP NODIG?
Als je zelf niet in staat bent om een rookmelder te plaatsen, dan kun je de hulp
inroepen van het rookmelderteam.
Wat is het rookmelderteam?
Ben je zelf, vanwege verminderde mobiliteit,
niet meer in staat
rookmelders te plaatsen? De snelste manier om je huis van rookmelders te voorzien
is iemand in je omgeving te vragen om de
rookmelders voor je op te hangen. Lukt dat
niet? Dan staat het rookmelderteam voor je
klaar. Het rookmelderteam bestaat uit meer
dan 3000 vrijwilligers die door de Brandweer zijn getraind en precies weten hoe en
waar ze een rookmelder moeten ophangen.
In heel Nederland komen ze rookmelder(s)
ophangen bij mensen die dat vanwege verminderde mobiliteit niet meer kunnen. Ze
nemen dan ook direct een paar veiligheidsstappen met je door. Zo geven ze tips om
brand te voorkomen en hoe je jezelf bij
brand in veiligheid brengt.

Mw. W. E. Bramer-Langevelde
Mw. E.J. de Koeijer
Mw. M.P. de Pooter-Cornelis
Dhr. P. Griep
Mw. D. Boone-Joziasse
Mw. N.A. Murre-Verpoorte
Dhr. F. Lenten
Mw. J. Builtjes-Faas
Mw. T.G. Lolkema-Bakker
Mw. H. Dees-ten Bruggencate
Mw. C.A. Korstanje
Dhr. F.G. Tollenaar
Dhr. A.F. de Bruijne
Dhr. H.D. de Jonge
Dhr. P.J. Risseeuw
Mw. J. Pelle
Mw. J.C. de Putter-Scheele
Mw. M.C. de Jonge-de Feijter
Dhr. P.C.J. van der zanden
Dhr. J.A.G. Stobbelaar-Smolders
Mw. E.C. Vogel-Wajon
Dhr. W. Vogel
Dhr. S.K. de Nood
Mw. J.M. de Visser-de Bruijne
Mw. M. de Jonge-Verberkmoes
Dhr. J. Verpoorte
Mw. A.E. de Jonge-Koster
Mw. S.L.J. Rovers-Jouret
Mw. G. Hogendoorn-Selser
Dhr. T. Vermast
Mw. W. Bolleman-Vleugel
Mw. C. Nijhuis-Wissel
Mw. D. de Pooter-de Bokx
Dhr. H.D. van der Peijl
Mw. C.I. Inghels-Vis
Dhr. P.W. Stuij
Dhr. P. Verstraeten
Mw. A Eggermont-Gelderland
Dhr. J.M. Smallegang
Mw. H. Schutte-Wijkstra
Mw. J.A. van Driel van de Sneppen

Hoe schakel je het rookmelderteam in?
Kun je zelf geen rookmelders plaatsen en is
er in je omgeving niemand die dat voor je
kan doen? Bel naar de Nederlandse Brandwonden Stichting op 0251 - 275 555, meld
je aan een geef je adresgegevens door.
Vervolgens wordt er gekeken welke vrijwilliger bij jou in de buurt woont. Per post ontvang je de contactgegevens van de vrijwilliger, met wie je daarna zelf telefonisch een
afspraak kan maken.
De vrijwilliger komt op de afgesproken tijd
bij je langs, plaatst de rookmelder(s) en
geeft een aantal handige tips! De plaatsing
door de vrijwilliger is gratis. De rookmelders
betaal je zelf. Heb je nog geen rookmelder
in huis? Geef het dan aan in je telefoongesprek.
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