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VOORWOORD 

Is het glas half vol of half leeg? 
Hoe we iets of een gebeurtenis 
ervaren is altijd een zaak van 
persoonlijke gevoelens en per-
ceptie. Vraag is: “Wat doet het 
met ons geluksgevoel? “ 

Onze premier heeft herhaaldelijk uitgespro-
ken dat we in een gaaf land leven. De één 
zal het daarmee roerend eens zijn, voor de 
ander valt er op die uitspraak wel wat af te 
dingen. De toeslagenaffaire,                                                                     
onvrede bij boeren, Groninger gasperikelen 
en zware criminaliteit doen het tegendeel 
van een gaaf land vermoeden. Externe fac-
toren zoals Corona en angst voor koop-
krachtverlies nog buiten beschouwing la-
tend. Is het werkelijk zo zorgelijk gesteld                                                                                                                            
met ons land?  Of mogen we ons gelukkig 
prijzen dat we in Nederland wonen en le-
ven. Iedereen zal dit op haar of zijn eigen 
manier beleven en ondergaan. Dit geldt niet 
in het minst voor senioren. Waar bijvoor-
beeld de één zorgen heeft om de mogelijke 
gevolgen van de Oekraïne oorlog, zal de 
ander vertrouwen op de capaciteiten van de 
internationale diplomatie. Of sommigen sto-
ren zich aan de verruwing van de samenle-
ving, anderen vinden dan weer dat het zo’n 
vaart niet loopt. Sommige senioren ervaren 
de toenemende digitalisering als ongemak-
kelijk, anderen zien het als een uitdaging. 
Internationaal onderzoek wijst uit dat door 
de band genomen Nederlanders niet onge-
lukkig zijn. We scoren een best verdienste-
lijke vijfde plek op de levensvreugde rang-
lijst (de Finnen staan overigens op plaats 
één). Dus als het er op aan komt kijken we 
kennelijk toch vaak over onze zorgen heen, 
anders zouden we niet zo gelukkig zijn. En 
dat is goed. Dus laat u niet te veel in beslag 
nemen door het half lege glas. “Maak je dus 
geen zorgen om de dag van morgen, want 
de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. 
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last 
(Matth. 6:34)”. 
 
Frans Tollenaar, voorzitter a.i. 
 

 
VAN HET BESTUUR 
Als u deze nieuwsbrief ontvangt hebben de 
meesten inmiddels kunnen genieten van de 
zomer. Veel mensen hebben voor alle ze-
kerheid hun vakantie in eigen land gehou-
den maar we hebben gezien aan de 
enorme drukte op de luchthavens en op de 
wegen dat er elders ook weer veel vakantie 
werd gevierd. 
We moeten helaas nog  steeds constateren 
dat in meerdere brandhaarden zoals in Oe-
kraïne en in Israël en de Gazastrook veel 
slachtoffers te betreuren zijn. We kunnen 
alleen maar wensen en hopen dat het beter 
wordt en waar het kan hulp verlenen. 
De droogte van de laatste tijd is erg veront-
rustend, zowel in ons eigen land als in de 
rest van de wereld. Vooral de enorme na-
tuurbranden zijn angstwekkend. 
Het is niet meer te ontkennen dat er sprake 
is van klimaatverandering en we zullen er 
allemaal aan moeten bijdragen om dit waar 
het mogelijk is te stoppen of  te beperken. 
In ons land levert dit veel discussie en on-
rust op. Het is te hopen dat zowel regering 
en parlement als de agrarische sector in 
staat zijn compromissen te sluiten en in een 
democratisch land als Nederland de uit de 
hand gelopen protesten te stoppen. Wellicht 
kunnen ze een voorbeeld nemen aan 
Zeeland en kijken hoe met elkaar te zoeken 
naar oplossingen. 
Onverteerbaar is dat er in ons land ook 
groeperingen zijn die er alleen op uit zijn 
om de chaos te vergroten en proberen te in-
filtreren in andere netwerken.  
Voor onze senioren zou het een verade-
ming zijn als de onderwerpen en aanbeve-
lingen uit onze speerpunten zoals de koop-
kracht voor de kwetsbaren, het pensioen-
dossier en zorg, welzijn en gepaste wonin-
gen door de overheid werden aangepakt, 
We blijven ons met KBO-PCOB actief de 
overheid aansporen.       
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NIEUWE LEDEN 
We mochten  afge-
lopen periode op-
nieuw weer 
nieuwe leden in-
schrijven :  

Dhr.G.J. Westrik en mevr. M. Siagian uit 
Terneuzen  
Dhr. G.J. en Mevr.J.J. van Gaalen uit-
Zaamslag 
Dhr. W. van Soelen uit Spui 
Dhr. J. de Putter en Mevr. J.J. de Putter- 
Blaas uit Terneuzen 
 
We hebben alle nieuwe leden van harte 
welkom geheten en hopen elkaar te ont-
moeten bij onze activiteiten.  
 

LEDENVERGADERING 
Op 19 oktober houden 
we onze ledenverga-
dering in de Veste. 
In de volgende 
nieuwsbrief ontvangt u 
de uitnodiging met alle 
informatie. 
We zijn in gesprek met 

ZorgSaam over een presentatie over ge-
zondheid en fitheid. 
In deze vergadering trakteren  we op taart 
van ons hoofdkantoor voor onze  
onderscheiding als afdeling van de maand.  
 

ORGANISATIE 
In de komende tijd zal het bestuur zich bui-
gen over het nieuwe model reglement van 
de PCOB en u daarna over onze bevindin-
gen informeren. 
 
WERKGROEP LOCALE BELANGENBE-
HARTIGING. 

Na de vakanties zal 

de werkgroep samen 

met collega’s van de 

KBO afdelingen in 

West-en Oost Zeeuws Vlaanderen gesprek-

ken voeren met “Woongoed Zeeuws-Vlaan-

deren” en met Rabobank Zeeuws Vlaande-

ren. Belangrijk is wat zij voor ons senioren 

kunnen en willen betekenen.     

Michiel de Pooter, secretaris 

BEZOEK PORTAAL VAN VLAANDEREN.  
Donderdag 16 juni hebben 
we met 24 personen een be-
zoek gebracht aan het Por-
taal Van Vlaanderen. We 

startten de middag met het bekijken van 
een aantal films over het gebruik van de 
huidige sluizen; de bedrijven aan en bij het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen; en infor-
matiefilm over de bouw van de Nieuwe 
Suis. Deze sluis is nodig voor een betere 
doorgang en doorstroming van de Wester-
schelde naar het Kanaal van Gent naar Ter-
neuzen. Met deze sluis kunnen dan ook 
grotere zeeschepen naar de haven van 
Gent varen, en door de grotere capaciteit 
zal ook de wachttijd voor binnenvaartsche-
pen afnemen. Na de koffie met lekkere kof-
fiekoek werden we in de gele bezoekers-
hesjes gehesen en stapten we in het treintje 
dat ons via een rondrit over het sluizencom-
plex naar de kelder van de basculebrug en 
naar het uitkijkpunt over de nieuwbouw van 
de sluis bracht, waar al heel goed de vor-
men van de nieuwe sluis te zien was. De 
nieuwe sluis wordt 427 meter lang, 55 me-
ter breed en ruim 16 meter diep zodat hij 
daarmee net zo groot wordt als de sluizen 
in Panama. De kosten hiervoor zijn be-
raamd op 934 miljoen euro waarvan Vlaan-
deren het grootste deel betaalt. Dit alles 
werd ons deskundig uit de doeken gedaan 
door een enthousiaste gids. Ook hadden 
we hier een mooi zicht op het ( tijdelijke)Ka-
pitein Rooiboskanaal; dat het kortste kanaal 
van Nederland is. Hierna werden we weer 
veilig afgezet bij het bezoekerscentrum 
waar op eigen gelegenheid nog rondgeke-
ken kon worden. Al met al was het een inte-
ressante middag.  
 
UITSTAPJE NAAR HULST 

Het bestuur nodigt u van 
harte uit voor een bezoek 
aan het museum Hulst ‘s-
Landshuis Steenstraat 37, 
op donderdag 15 september 
om 13.30 uur. De entree 
door uzelf ter plaatse te be-
talen á €4,00 p.p. Voor hou-

ders museumjaarkaart is de entree gratis.  
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Graag 5 minuten voor aanvang aanwezig 
zijn in het museum waar we opgewacht zul-
len worden door een gids die ons zal bege-
leiden en uitleg geven tijdens ons museum-
bezoek. Duur van de rondleiding : 1,5-2 uur. 
In het museum is een lift en invalide toilet 
aanwezig. Ook is er voor diegenen die 
moeite hebben met trap lopen de mogelijk-
heid het museum via de achterzijde te be-
reiken. Na afloop nemen wij u mee naar 
café/restaurant Het Bonte Hert op de Markt, 
waar u een kopje koffie met iets lekkers 
wordt aangeboden. Tweede kopje koffie is 
voor eigen rekening. De dichtstbijzijnde par-
king bevindt zich aan het ‘s-Gravenhof. Let 
op: betaald parkeren!!!! Hebt u problemen 
met het vervoer; dan mag u dat melden aan 
één van onze bestuursleden en proberen 
wij dat voor u op te lossen.  
AANMELDEN: voor 7 september bij  
Tannie Verpoorte tel.0115-431361.  
E.mail: tanko@zeelandnet.nl en  
Michiel de Pooter tel.0115-613457.  
E.mail: pootermde@zeelandnet.nl  
Graag tot ziens in Hulst.  
 
ETENTJE 
Voor het etentje in het najaar zijn we nog op 
zoek naar een geschikte locatie . 
Zodra we een keuze hebben gemaakt ont-

vangt u alle informatie. 

Tannie Verpoorte. 
 
RABO CLUB SUPPORT 

Als PCOB afde-
ling Terneuzen 
hebben wij ons 
weer ingeschre-

ven voor financiële ondersteuning middels 
RABO Club Support. De inschrijf periode 
voor clubs liep dit jaar van 16 mei t/m 14 
juni. Onze inschrijving is inmiddels door de 
Rabo bank ontvangen en de officiële goed-
keuring en bevestiging is inmiddels ook bin-
nen. De stemperiode loopt van 5 t/m 27 
september! Bent u rekeninghouder van de 
Rabo bank en nog geen lid, meld u aan als 
lid en stem mee!  Voor degenen die al Rabo 
bank lid zijn: denk aan uw plaatselijke 
PCOB afdeling en stem op ons. 
Alvast dank voor uw stem/steun! 
 
Dick Jeremiasse. penningmeester 

 

RONDLEIDINGEN 
 

Op elke eerste zaterdag van de maanden 
april t/m oktober start om 13.30 uur vanaf 
de hoofdingang van de begraafplaats aan 
de Veerstraat te Zaamslag een rondleiding.  
We vertellen over het ontstaan van de bijna 
200 jaar oude begraafplaats, de bijzondere 
grafmonumenten met de oude en de he-
dendaagse teksten,  materialen, indeling, 
naamsvermeldingen en wijze van datering.  
Er zal volop gelegenheid zijn om uw vragen 
te beantwoorden. 
 
Voor dit jaar zijn de volgende rondleidingen 
op 
3 september en  
5 oktober 2022. 
 
We zien uw bezoek graag tegemoet.  
 
Anneke van de Ree, tel. 0115 431512, en  
Jannie de Putter, tel. 0115 431239. 
 
ENERGIETOESLAG 

U vraagt de eenmalige energie-
toeslag van ongeveer €1.300 
aan bij uw gemeente. U kunt de 
energietoeslag aanvragen als u 
minder verdient dan €1.310,05 
(alleenstaande) of €1.871,50 
(samenwonend) per maand.  
Als u een bijstandsuitkering, 

IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan 

krijgt u de toeslag automatisch. 
Energietoeslag ontvangen heeft geen ge-
volgen voor uw uitkering of toeslagen. De 
gemeente bepaalt wanneer de toeslag 
wordt uitgekeerd. Dit kan ook in delen ge-
beuren. 
Recht op energietoeslag bij een inkomen 
van 120% van het sociaal minimum 

mailto:tanko@zeelandnet.nl
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Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW- 
IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inko-
men van maximaal 120% van het sociaal 
minimum? 
Neem dan contact op met uw gemeente. 
Uw gemeente kan u vertellen of u de ener-
gietoeslag automatisch ontvangt of dat u de 
toeslag bij de gemeente moet aanvragen. 
 
Hoeveel is 120% van het sociaal minimum? 

 

Leefvorm       
Netto maandinko-
men (inclusief va-
kantietoeslag) 

Alleenstaand, 21 
jaar tot pensioen-
leeftijd 

             €1.310,05 

Alleenstaande ou-
der, 21 jaar tot pen-
sioenleeftijd 

            €1.310,05 

Gehuwd of samen-
wonend, 21 jaar tot 
pensioenleeftijd 

           €1.871,50 

Alleenstaand en ge-
pensioneerd 

          €1.455,67 

Gehuwd of samen-
wonend en gepensi-
oneerd 

          €1.971,05 

Extra €500 toeslag krijgt u automatisch 
De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 
verhoogd van €800 euro naar €1.300 
euro.   
Heeft u de toeslag al aangevraagd of ont-
vangen? Dan hoeft u niks te doen. De ge-
meente zorgt ervoor dat u de extra compen-
satie van €500 krijgt. 

• Heeft u een bijstandsuitkering, 
IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering?  

• Dan hoeft u ook niks te doen. U 
krijgt de extra compensatie van 
€500 automatisch van de ge-
meente.  

Nog geen energietoeslag ontvangen? 
Neem contact op met uw gemeente 

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, 
IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de 
energietoeslag nog niet ontvangen? Neem 
dan contact op met uw gemeente. Ook als 
u wilt weten hoe het ontvangen van de 

energietoeslag in uw gemeente precies 
werkt. Niet bij iedere gemeente is het al mo-
gelijk om een aanvraag in te dienen. Het 
kan zijn dat u dus nog even moet wachten.  

Energietoeslag heeft geen gevolgen 
voor toeslagen of uitkering 

Het ontvangen van de energietoeslag heeft 
geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kin-
deropvangtoeslag. Ook heeft het geen ge-
volgen voor de hoogte van een eventuele 
uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitke-
ring.  
Ook kunt u naar aan-Z bellen, afspraak ma-
ken formulierenbrigade: 
tel. 0115-563015 

ALLE JARIGEN IN SEPTEMBER 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

        
 
Mw. J.J. van Oostdijk-van Schaik 
Dhr. J.P. van den Ameele 
Mw. E.M. Smallegang-Meeusen 
Dhr. J. de Jonge 
Mw. G. Lenten-Ooms 
Mw. C. ten Kate-Lubbinge 
Mw. A.M. Klein-Geelkerken 
Mw. H. van de Haar 
Dhr. J. v.d. Hout 
Mw. A.M. de Blaeij-Donze 
Mw. R. van Pamelen 
Mw. W.J. Oostdijk-Touw 
Dhr. A.J. de Koeijer 
Dhr. P.J. de Feijter 
Mw. J.M. Verlinde-Rijksen 
Mw. M.E.M. Locht-Duinkerke 
Mw. F.W.J. Baring van de Briel 
Dhr. M.A. de Rooij 
Dhr. L. de Blaeij 
Mw. M.A. van der Hooft-Buyze 
 

https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/

