
NIEUWSBRIEF  PCOB AFD.TERNEUZEN 

DECEMBER 2022 EN JANUARI 2023 

 

 

  

 

 



2 
 

VOORWOORD 
Een goed uiteinde………… 
De kortste dag van het jaar komt rap naderbij. Een tijd die ons, gewild 
of ongewild, dwingt na te denken over wat er in het bijna afgelopen jaar 
op ons pad is gekomen. Wat heeft indruk gemaakt of heeft sporen 
nagelaten of wat zijn we bijna vergeten. Ieder van ons heeft zo zijn of 
haar eigen herinneringen. Deels delen we die met anderen als het 
bijvoorbeeld gaat om mondiale gebeurtenissen, anderzijds zijn het 
gebeurtenissen of herinneringen die ons als individu diep hebben 
geraakt en die we niet of moeilijk met anderen konden delen.  
Onze tijd is er één van verwarring. Niemand weet waar het heen gaat 

met ons land, met Amerika en China, met Rusland en het gewapende 

conflict in Oekraïne. Waar het heen gaat met de migrantenstroom en 

de toenemende verharding tussen “wij en zij”. Waarbij het “wij tegen zij 

gevoel” zich in talrijke omstandigheden voordoet: jong tegen oud, oost 

tegen west, arm tegen rijk, behoudend tegen progressief. Wat we dan 

weer wel met elkaar delen is de overtuiging dat we het allemaal bij het 

rechte eind hebben. 

Kerst nadert en dan zijn we wel meer dan anders bereid om de 

overtuiging van de ander met meer dan gemiddelde mildheid te 

beschouwen. We zingen zelfs over vrede op aarde (hoewel het aantal 

zangers de laatste decennia in aantal sterk is afgenomen) maar we 

krijgen de gewapende conflicten maar niet de wereld uit.                                                                                                                                      

We steken kaarsen aan omdat het sfeer verhogend werkt. Maar 

kaarsen staan ook voor het licht. Het licht wint het van de duisternis, er 

komt nieuw leven. Het licht zal overwinnen. En dat is nu de betekenis 

van dat kindje in de stal, Jezus Christus. De duisternis wordt 

overwonnen, zelfs de duisternis van de dood. Kerst is het feest van 

leven.    

Ik wens u gezegende kerstdagen, een goed uiteinde en een 

bezinningsvolle start van het nieuwe jaar. 

Frans Tollenaar, voorzitter a.i.  
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VAN HET BESTUUR 
TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN 
We bezorgen u alweer de laatste nieuwsbrief in dit jaar. 
Naarmate we ouder worden lijkt het wel of de jaren steeds sneller 
voorbijgaan. 
Afgelopen jaar hebben we gelukkig alle voorgenomen activiteiten 
kunnen uitvoeren. 
Voor de overheid is het jaar opnieuw te kort om voorgenomen beleid af 
te ronden. 
Het nieuwe pensioenstelsel is nog steeds niet afgerond en door de 
kamer goedgekeurd. Natuurlijk is het ingewikkeld en moet er 
voldoende inbreng zijn van deskundigen en parlement maar er moeten 
wel beslissingen worden genomen. 
Voor veel mensen zijn meerdere regelingen die getroffen zijn i.v.m. de 
ongekende inflatie nog niet duidelijk. Het is te hopen dat er 
duidelijkheid komt en overeenstemming wordt gevonden om de meest 
getroffen burgers en bedrijven te ondersteunen waar dit  wenselijk en 
mogelijk is. 
Zowel op landelijk als lokaal niveau wordt door kbo-pcob overleg 
gevoerd met de overheid en relevante organisaties om te zorgen voor 
eerlijke en uitvoerbare maatregelen. 
Met de werkgroep “Lokale belangenbehartiging” hebben we met een 
aantal gemeenteraadsfracties gesprekken gevoerd, bij andere gaat het 
wat moeizamer, maar worden er nog wel afspraken gemaakt.. 
Waar we contact hebben gehad merken we wel dat de dialoog goed is 
om onze speerpunten te bespreken en krijgen we de mogelijkheid om  
onze vragen en wensen toe te lichten. Vooral de duidelijkheid van 
overheidsregelingen kan beter. 
We zullen u de komende maanden informeren over zaken die voor u 
belangrijk zijn.  
 
ACTIVITEITEN 
Nieuwjaarsbijeenkomst 

De nieuwjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op 
woensdag 18 januari  2023 in “De Veste” De zaal is open 
vanaf 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur. Bedoeling is elkaar 
weer te ontmoeten en nieuwjaarswensen uit te wisselen 
onder het genot van een hapje en een drankje. We hopen 

met elkaar weer een gezellige middag te hebben. 
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Na de pauze zal Jan Kees van Galen ons iets vertellen over 
Zorgboerderij “Binnenste buiten”. 
Introducees zijn welkom. 
Aanmelden kan tot 15 januari 2023 bij Michiel de Pooter tel.0115-
613457, e-mail: pootermde@zeelandnet.nl of Dick Jeremiasse 
tel.06-57400113,e-mail: dajeremiasse@gmail.com   
We willen u nog wijzen op een alternatief om te parkeren. 
Als u via de Churchilllaan bij Scheldorado Stuvesande inrijdt en links 
afslaat tot voorbij Scheldorado ziet u een groot parkeerterrein. U kunt 
daar gratis parkeren en via een voetpad naar de Veste in O. Bolwerk 
lopen.(ca. 10 minuten). 

                                                                                         
NIEUWE LEDEN 

We  hebben afgelopen maand weer 6 nieuwe leden 
mogen inschrijven. 
Mevr. J.P. Pladdet- Izeboud  
Dhr. en Mevr. Bernard- Kindt 

Mevr. M.M. Dees- Schoonakker 
Mevr. E. M. Köhler- van de Linde 
Mevr. P. A. M. Kaijser- Pijnen 
We hebben alle nieuwe leden van harte welkom geheten en hopen 
elkaar te ontmoeten bij onze activiteiten. 
Onze leden die de nieuwe leden hebben aangebracht willen we 
natuurlijk bedanken. 
Wellicht een idee voor nog meer leden om ons eens bij familie en 
vrienden te promoten.  
 
Michiel de Pooter, secretaris  
 

ETENTJE  
Tweemaal per jaar organiseren wij voor onze leden een etentje. Een 
activiteit waar altijd veel respons op komt. Zo ook op 10 november 
jongstleden. Dit keer op een voor ons nieuwe locatie bij restaurant 
Dallinga in Sluiskil waar we hartelijk werden ontvangen. We hebben 
met 47 personen genoten van een voortreffelijk diner in een sfeervol 
ingerichte ruimte. Gezien de vele positieve reacties die we hebben 
ontvangen, kunnen we concluderen dat het een zeer geslaagde avond 
was. 

 Tannie Verpoorte 
 

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiasse@gmail.com
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HERINNERING  KERSTVIERING 21 DECEMBER 2022 

.Via het zorgcentrum De Molenhof, gelegen aan de Molenstraat 14  te 
Zaamslag loop je het Stropievat in. 
Voor de deur gratis parkeren.  
Inloop 14.00 uur, start van de viering 14.30 uur.  
We sluiten deze middag af met een  
gezamenlijke broodmaaltijd.  
Dit samen zijn  willen we  beëindigen rond 18.15-18.30 uur. 
We vragen een bijdrage van  € 5,00 per persoon. Bij binnenkomst 
contant af rekenen. 
Er  kunnen 70 mensen in de zaal.  Vol=Vol. 
Opgave voor 7 december. 
De dames Elly Tollenaar ,Betty  Jeremiasse en Janny  Smallegange, 
hebben deze viering samengesteld. 
Aanmelden: Mw. J. Smallegange   
Tel. 0115-621040 
E-mail: jsmalle@zeelandnet.nl 
Aanmelden bij:  Dhr.  M. de Pooter 
Tel: 0115 - 613457        
 E-mail:  pootermde@zeelandnet.nl 
 
PCOB CONTRIBUTIE 2023  
De contributie voor 2023 is hetzelfde als vorige jaren.  
Voor een alleenstaande bedraagt dat € 31,00 en voor een leefverband 
€ 56,00.  
Het bedrag kan overgemaakt worden op rekg.nr. NL46 RABO 0157 
4429 34 t.n.v. PCOB afdeling Terneuzen.  
Wel hierbij het vriendelijke verzoek deze overboeking pas NA 1 
januari a.s. te doen.  
Bij voorbaat dank namens uw PCOB afdeling.  
WERKWIJZE ROND NIEUWSBRIEF EN 0VERIGE INFO VAN UW 
AFDELING.  
Diverse malen werd ons er door de leden op gewezen dat het eigenlijk 
niet nodig was alle bovengenoemde info in uitgeprinte versies aan te 
leveren.  
Zowel het kosten als het milieuaspect spelen hierin een rol.  
Daarom is binnen het bestuur besloten vanaf 1 januari a.s. geen 
geprinte versies tezamen met het Magazine meer te verspreiden.  

mailto:jsmalle@zeelandnet.nl
tel:0115
mailto:pootermde@zeelandnet.nl
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In principe geldt dit voor geprinte versies van de maandelijkse 
nieuwsbrief van notulen van ledenvergaderingen, agenda/uitnodiging 
van ledenvergaderingen, financiële verslagen, jaarverslag secretaris 
en alle overige info. Voortaan wordt dit alleen via de e-mail 
aangeleverd.  
Leden die geen e-mail adres hebben of waarvan het mailadres niet bij 
ons bekend is krijgen deze info nog wel op de oude geprinte manier 
aangeleverd.  
Leden die om hen moverende redenen toch graag geprinte 
versies wensen te ontvangen, kunnen dit bij de penningmeester 
kenbaar maken. 
 
Dick Jeremiasse/ penningmeester 
 

 
                                  IN MEMORIAM 
 
Op 28 oktober 2022 is overleden Mevr, C. E. (Cathrien) Verpoorte- 
Dekker in de leeftijd van 83 jaar. Zij was een betrokken lid van onze 
PCOB. We hebben haar echtgenoot, Frans Verpoorte, haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen gecondoleerd en sterkte gewenst bij de 
verwerking van dit verlies.  
 
Michiel de Pooter, secretaris 

 

 
UITNODIGING BIJEENKOMST  PLATFORM PCOB ZEELAND 
U vindt als bijlage bij de nieuwsbrief een uitnodiging voor 
bovengenoemde bijeenkomst. 
U kunt zich hier voor aanmelden t/m 6 januari 2023 bij: 
Michiel de Pooter tel. 0115-613457, e-mail : 
pootermde@zeelandnet.nl   
Dick Jeremiasse tel.06-57400113, e-mail: 
dajeremiasse@gmail.com          
Als u niet in staat bent zelf te rijden, vraag het aan een bevriend 
medelid en als dat niet lukt, laat het bij uw aanmelding weten, dan zal 
het bestuur proberen het voor u op te lossen. 

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiasse@gmail.com
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Mensen die een medelid willen meenemen kunnen dit ook bij 
aanmelding aangeven, eveneens als u een dieet heeft of andere 
vragen heeft.     
Michiel de Pooter, secretaris  
 

                VAN HARTE GEFELICITEERD! 

Alle jarigen in december   
                2022 

 
Dhr. G.J. Westrik  
Dhr. P.J. van Gurp 
Mw. M.W. Meeuwsen-de Bruijne 
Mw. M.J. van Vliet-Wijnmaalen 
Dhr. P.J. de Koning 
Mw. F.K. de Pooter-Dierings 
Mw. B. Letic 
Dhr. P.F. Simons 
Mw. M.A. Joosse-Roose 
Dhr. H. Huisman 
Mw. C.E. de Kubber-de Regt 
Dhr. J. Verhoef 

 
 
 
 
 

Alle jarigen in januari  
               2023  

 

 
 
 
Dhr. W. van Soelen 
Dhr. F.A. van Dixhoorn 
Mw. J. Brouwer-Geense 
Mw. A.G.C. de Koster 
Mw. B. van Damme-Pauwels 
Dhr. F. Verpoorte 
Dhr. L. van Raalten 
Dhr. J.H. Locht 
Dhr. B. Hovinga 
Dhr. M. de Pooter 
Dhr. H.J. Baring 
Dhr. J.E. van Opdorp 
Dhr. J. Hoogendoorn 
Mw. M. van Raalten 
Dhr. R. Smit 
Dhr. W. Goudzwaard 
Dhr. M.D. de Jonge 
Mw. A. Spruitenburg-Ollebek 
Mw. N.C.B. Sturm-Vriend 
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Het bestuur van PCOB 

afdeling Terneuzen wenst 

iedereen 

 

 

 

 
 

 

Gezegende kerstdagen en een 

gezond en voorspoedig 2023 


