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KAN IK ER WAT AAN DOEN! 
De meteorologische zomer ligt inmiddels 

achter ons en bij gevolg heeft het nieuwe 

verenigingsseizoen ook een aanvang geno-

men. We hopen dat u allen een goede zo-

mer mocht hebben.  

Inmiddels heeft ook uw bestuur haar eerste 

bestuursvergadering achter de rug waarbij 

onder meer is gesproken over het activitei-

tenprogramma voor de rest van 2022 en 

voor het gehele jaar 2023. U wordt daar 

nog nader over geïnformeerd.                                                                                       

Ook de werkgroep Belangenbehartiging van 

KBO-PCOB in de gemeente Terneuzen is 

weer van start gegaan en ook daar zijn de 

eerste taken al verdeeld. Taken die met 

name tot doel hebben om de contacten met 

de politieke partijen die in het huidige be-

stuurscollege van B&W zitting hebben te 

bestendigen. We hebben daarmee tijdens 

de afgelopen zittingsperiode goede ervarin-

gen opgedaan en vastgesteld dat ook deze 

raadsfracties die periodieke contacten erg 

op prijs stellen. Eén van de meest promi-

nente agendapunten tijdens dit overleg met 

de collegefracties zal passende huisvesting 

voor senioren zijn, al dan niet gecombi-

neerd met zorg.    

Het is inmiddels een goed gebruik gewor-
den om, wanneer het om de crisis op de 
woningmarkt gaat, met de beschuldigende 
vinger te wijzen naar senioren die te lang in 
hun (koop)woning  blijven wonen en daar-
mee de doorstroming op de woningmarkt 
belemmeren. Wij senioren ontnemen daar-
mee startende kopers de toegang tot de 
woningmarkt. 
                                                                                     
Het kan niet worden ontkend dat senioren 
partij zijn op de woningmarkt. En het is 
onze overtuiging dat zij heus wel bereid zijn 
om na te denken over de verkoop van hun  
 

 

 
woning en te verhuizen 
naar een (kleinere) levens-
loop bestendige huur- of  
koopwoning. Al dan niet 

met een zorgaanbod. 

Maar die woningen moe-

ten dan wel in voldoende 

mate voorhanden zijn. De 

rol van de gemeentelijke 

politiek daarin is niet onbelangrijk. Daarom 

blijven we daar aandacht voor vragen. En 

daarmee het idee dat senioren schuldig zijn 

aan de woningcrisis bestrijden. 

Frans Tollenaar, voorzitter a.i. 

VAN HET BESTUUR 

Het is een verademing dat we dit jaar weer 
onze activiteiten kunnen uitvoeren zonder 
te moeten annuleren door corona en elkaar 
weer ongelimiteerd kunnen ontmoeten. We 
kunnen ook weer musea, theaters en an-
dere evenementen bezoeken en heel be-
langrijk.   
We kunnen familie en vrienden bezoeken in 
binnen- en buitenland.  
We maken ons zorgen dat veel mensen 

vooral met lage inko-
mens waaronder ook 
veel gepensioneerden 
met een klein pensioen 
met de huidige prijzen 
in moeilijkheden komen. 

De uitwerking van het nieuwe pensioenstel-
sel is nog steeds onvoldoende. 
De “seniorencoalitie” is dan ook nog niet ak-
koord met het huidige voorstel en heeft na-
mens veel gepensioneerden een petitie 
aangeboden. 

De belangrijkste eisen zijn 
blijvende indexatie en een 
eerlijke verdeling van de 
pensioenpot. 
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Overigens is de overheid erg traag met re-
gelingen en compensatie voor de stijgende 
inflatie en vooral de energie tarieven die 
steeds hoger worden. 
Mensen met een spaarrekening op de bank 
ontvangen nog steeds een minimale rente 
en worden als ze niet hebben gereclameerd 
ook nog niet gecompenseerd voor onte-
recht geïnde belasting.  
Hopelijk komen er bij de komende begroting 
meer oplossingen en worden beloften nage-
komen. U mag verwachten dat PCOB/ KBO 
hier blijvend voor in de bres zal springen. 
 
ACTIVITEITEN 
 
LEDENVERGADERING 

Zoals we in de vorige 
nieuwsbrief al  hebben aan-
gekondigd willen we op 19 
oktober onze ledenvergade-
ring houden. 
Na de pauze zullen namens 

ZorgSaam fysiotherapeuten Jolijn Colsen 
en Arjen Roost een presentatie verzorgen 
over hart- en longrevalidatie en het medisch 
fit plan bespreken.  
De uitnodiging met agenda en de vergader-
stukken ontvangt u samen met deze 
nieuwsbrief. Introducees die belangstelling 

hebben zijn van harte wel-
kom. 
 We trakteren ook nog 
eens op gebak van ons 
hoofdkantoor als prijs voor 
onze ledenwerving. 
 

KERST BIJEENKOMST 
Op 21 decem-
ber 2022 in de 
middag willen 
we een kerst-
bijeenkomst 
houden in het 
“Stropievat” in 

Zaamslag. 
Een aantal mensen is bereid om de invul-
ling te organiseren. 
Noteer alvast de datum in uw agenda, ko-
mende maanden krijgt u alle informatie.   
 
Michiel de Pooter, secretaris 

ETENTJE 
Donderdag 10 november a.s. 
wordt er weer een etentje 
voor u georganiseerd. 
Deze keer hebben we geko-
zen voor Grand café restau-
rant Dallinga Nieuwe Kerk-
straat 5, 4541 EB Sluiskil. 
Aanvang 18.00 uur. 

De kosten voor dit driegangendiner zijn 
€ 35,00 p.p. exclusief drankjes. Het menu 
bestaat uit: 
Tomatencrêmesoep of groentesoep  
                         
   *** 
Combinatie van gegrilde varkenshaas en 
ossenhaas met peperroom- en strognoff- 
Saus  
   Of 
 

Gebakken zeebaarsfilet 
Met zongedroogde tomaatjes en oregano-
looksaus 
         *** 

Trio van desserts 
 

Alles geserveerd met groenten en frites. 
 
Voor het restaurant zijn een beperkt aantal 
parkeerplaatsen; maar u kunt uw auto ook 
kwijt op het naast het restaurant gelegen 
parkeerterrein van de Spar. 
 
Opgeven voor deelname en menukeuze bij: 
Tannie Verpoorte tel. 0115-431361 
e-mail: Tanko@zeelandnet.nl  of 
Michiel de Pooter tel. 0115-613457 
Email: pootermde@zeelandnet.nl 
Aanmelden kan tot en met vrijdag  
4 november. 
Introducés zijn welkom. 
 
UITSTAPJE  

Donderdag 15 september heb-
ben we met 27 personen een be-
zoek gebracht aan het museum 
‘s- Landshuis in Hulst.  
Onder leiding van een gids wer-

den we rondgeleid door het mu-

seum waar de geschiedenis van Hulst door 

de eeuwen heen werd verteld. Hulst kent 

een bewogen geschiedenis.  

mailto:Tanko@zeelandnet.nl
mailto:pootermde@zeelandnet.nl
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Dan weer aangevallen door de Spanjaar-

den dan weer door de Geuzen en de 

Staatse troepen en uiteindelijk weer ver-

overd door Prins Frederik Hendrik. Allerlei 

bodemvondsten die te voorschijn kwamen 

bij het ontstaan van de Bierkaai getuigen 

van die strijd. We sloten de middag af bij 

Het Bonte Hert met een kop koffie en een 

heerlijk stuk appeltaart.  

Tannie Verpoorte 

”LIEF EN LEED” 
 AANDACHT VOOR MENSEN. 
Helaas zijn er een aantal leden die tobben 
met hun gezondheid.  Wij als bestuur weten 
dat niet altijd. 
Daarom een oproep aan de leden om ons 
een berichtje te sturen, als er zorgen zijn 
over de gezondheid. 
Als bestuur plegen we dan een belletje, 
dat  erg op prijs gesteld wordt. Vaak  sturen 
we een kaart, of leggen we een bezoekje 
af. 
Kortom omzien naar elkaar ! 
 
Janny Smallegange, Coördinator  Bezoek-
werk. 
 
LEDENWERVING 
Ook de werkgroep ledenwerving heeft de 
draad weer opgepakt en start 22 september  
met het uitwisselen van ideeën. Over het 
resultaat van de vorige actie begin dit jaar 
kunnen we dankbaar en tevreden zijn.  
Ook met de KBO is een gedachten wisse-
ling op gang gekomen om gezamenlijk 
(Zeeuws Vlaanderen breed) activiteiten op 
dit gebied te ontwikkelen. Het regionale ge-
bruik hierbij van het merk KBO-PCOB ver-
hoogt de herkenbaarheid en sluit aan bij 
landelijke campagnes van KBO-PCOB. 
 
BESTUURSWERVING 

Ondanks de voorspoedige ontwikkeling van 
het ledental van onze afdeling, wil het be-
stuur niet onvermeld laten dat zij nog 
steeds op zoek is naar versterking. Momen-
teel doen we het werk met ons vijven, on-
dersteund door veel vrijwilligers en een 
werkgroep. Deze mensen zijn wij buitenge-
woon erkentelijk voor hun aanhoudende in-
zet en betrokkenheid. 

Het rooster van aftreden dwingt ons echter 
om niet gemakzuchtig achterover te leunen 
en om serieus met bestuurswerving aan de 
slag te gaan.  
Kent u iemand met bestuurlijke ervaring, 
binnen of buiten de PCOB of heeft uzelf de 
ambitie om op bestuurlijk vlak uw partijtje 
mee te blazen, doe even een mailtje of tele-
foontje naar één van onze bestuursleden. 
Dan maken we een afspraak om eens een 
bestuursvergadering op proef mee te ma-
ken. 
 
Frans Tollenaar   
 
ALLE JARIGEN IN OKTOBER 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 
Dhr. J.A. Bramer 
Mw. Siagian 
Mw. C. Knotsenburg-Ruisaard 
Mw. J.A. de Putter 
Dhr. J. Meertens 
Dhr. P. Sol 
Mw. G.J. Huisman-Hartlief. 
Mw. M.M. de Bruijne-Verhelst 
Mw. E.S. de Koeijer-van de Ree 
Dhr. P.J. Oostdijk 
Mw. J. de Kraker-Quaak 
Dhr. R. Hartman 
Mw. A.J. de Bruijne-de Putter 
Mw. A. Goudzwaard 
Mw. J. Zegers 
Mw. J.J. de Putter-Blaas 
Mw. J.C. Cok-de Vin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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@zeeland-
net.nl  
 
Penningmeester/ Ledenadmi-
nistratie:  
Dhr. D.A. Jeremiasse  
Arnelaan 13  
4535 CM Terneuzen  
Tel: 06-57400113 
E-mail: dajeremi-
asse@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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