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VOORWOORD 
HERFSTTIJD 
 
Mensen van de Weg zijn wij, 
Zijn voetspoor dat is blijven staan, 
De route die wij willen gaan. 
Mensen van de Weg zijn wij. 
 
Mensen zijn altijd op weg. Zelfs wanneer ie-
mand de deur niet meer uitkomt, kan hij 
toch op de een of andere manier in over-
drachtelijke zin onderweg zijn. 
Ons bestaan wordt beheerst, en bepaald 
door vertrekken en aankomen. Vanaf onze 
geboorte zijn wij op weg; onze levensreis 
loopt ten einde op het moment dat we ster-
ven. 
Op deze levensweg staan we telkens voor 
keuzes die onze weg richting geven. En on-
derweg is er ook oponthoud. We lassen 
pauzes in om op adem te komen, en om stil 
te staan bij hetgeen ons zorgen baart vlak 
bij of ver weg.  
De bijbel leert ons, dat we om moeten zien 
naar de kwetsbare mensen in de samenle-
ving de mensen in de marges, de randen 
van de samenleving. 
De weduwe, de wees en de vreemdeling 
hebben gemeenschappelijk dat ze uiter-
mate kwetsbaar zijn. Zonder bescherming 
redden ze het niet. De geboden in de bijbel, 
de richtingaanwijzers herinneren ons hier 
aan in het KBO - PCOB magazine van sep-
tember stond een uitgebreid artikel over 
stille armoede.”Ouderen zonder buffer”. 
Meer dan de helft van de senioren 54% 
heeft grote zorgen over hun financiën. In 
deze tijd van het jaar waarin we meer bin-
nen moeten blijven en de kachel aan moet 
zijn er mensen die extra getroffen worden 
door hun energieverbruik. 
Juist in dit jaargetijde de donkere dagen  is 
het goed om aandacht te schenken aan hen 
die eenzaam zijn of die dreigen te vereen-
zamen In Terneuzen zijn er ongeveer 680 
gezinnen die helaas gebruik moeten maken 
van de voedselbank. Ook in de krant of via 
de T.V horen we schrijnende verhalen. 
 

 
Als Christelijke ouderenbond  is het een op-
dracht ons in te zetten met woord en daad 
voor  de kwetsbare groep ouderen in de sa-
menleving. 
Ik sluit dit voorwoord af met de onder-
staande pakkende woorden. 
 
Mensen van de daad zijn wij,  
van wat het Woord ons geeft te doen op 
deze dag, in dit seizoen. 
Mensen van de daad zijn wij. 
 
Janny Smallegange, Bestuurslid/ ledenad-
ministratie/ Coördinator bezoekwerk 
 

VAN HET BESTUUR 
 
We zijn dankbaar en gelukkig dat we de af-
gelopen maand al onze geplande activitei-
ten konden uitvoeren. 
Het wordt wel steeds spannender nu we 
zien dat de besmettingen sterk toenemen. 
Dat er nog weinig ziekenhuis opnames zijn 
en we massaal weer een boosterprik kun-
nen krijgen geeft ons moed dat we niet 
weer in een pandemie terecht komen. 
Veel mensen zijn ongerust en bang, ze kla-
gen dat ze in de winter te maken krijgen 
met hoge energiekosten en het financieel 
niet zullen redden. Voor de laagste inko-
mens is de zorg wellicht terecht en de 
meest kwetsbare mensen moeten natuurlijk 
hulp krijgen. De overheid heeft dit ingezien 
en zal compenseren en in schrijnende ge-
vallen extra helpen.  
Voor anderen is het wennen dat we het niet 
steeds beter krijgen maar ook wel eens een 
stap terug moeten zetten en is het wellicht 
weer keuzes maken en soms spaargeld 
aanspreken. Reden tot echt grote zorg heb-
ben de mensen in oorlogsgebieden en in de 
gebieden die getroffen worden door natuur-
rampen of in een dictatuur leven.  
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Als we denken aan de burgers van Oekra-
ine die wellicht een heel moeilijke winter te-
gemoet gaan en ook de arme mensen in 
Rusland die misleid en gedwongen worden 
door Poetin oorlog te voeren en hun zonen 
naar het front moeten sturen worden we stil 
en kunnen alleen maar medeleven hebben 
en waar mogelijk hulp bieden. We bidden 
en hopen dat het ophoudt en mensen weer 
in vrede kunnen leven, iets dat  in ons land 
maar normaal wordt gevonden en waar de 
democratie zelfs wordt betwist.       
 
ACTIVITEITEN 
 

LEDENVERGADERING 
 

Op 19 oktober 
2022 hebben we 
onze Op ledenver-
gadering gehouden 
in de Veste. 
Het was een geani-
meerde vergade-
ring die door ca. 50 

leden werd bezocht. 
Voor aanvang konden we al genieten van 
heerlijk gebak dat ons was geschonken 
door ons hoofdkantoor als prijs voor onze 
ledenwerving. 
U ontvangt alle informatie in het verslag van 
de vergadering als bijlage bij de nieuws-
brief. 
Als u het verslag bewaart kunt u het mee-
nemen naar de volgende ledenvergadering. 
Na de pauze kregen we een interessante 

presentatie door medewerkers 
van ZorgSaam. 
Er werden veel vragen gesteld 
en beantwoord wat een teken is 
dat het belangrijk kan zijn voor 

onze leden nu of in de toekomst.  
Inmiddels is de Power Point presentatie aan 
alle e-mail adressen gemaild. 
 

WORKSHOP KBO-PCOB ZEELAND. 
 

Op 13 oktober 2022 
werd een workshop 
gehouden in Sluiskil 
(voor de afdelingen 
in Zeeuws Vlaande-

ren) waar de thema’s: Zichtbaarheid, 

Organisatie, Bestuur en Activiteiten werden 
behandeld en in groepsverband  bespro-
ken. Het was een  
nuttige middag en goed  om te horen hoe  
iedereen probeert nieuwe leden te werven 
en vooral ook bestuursleden te binden. He-
laas geen wondermiddelen maar met meer 
promotie voor ons werk en gebruik van de 
media willen we toch nog meer mensen en-
thousiast maken.    
De bijeenkomst werd door onze afdeling 
met één lid en drie bestuursleden bijge-
woond.      
 
BELANGENBEHARTIGING 
 
Werkgroep belangenbehartiging  KBO-
PCOB Gemeente Terneuzen 
 
Er zijn afspraken gemaakt met een aantal 
gemeenteraadsfracties om een overleg te 
hebben over hun activiteiten in de periode 
sinds de Gemeenteraadsverkiezingen en 
onze speerpunten nog eens te bespreken. 
Later willen we ook nog afspraken maken 
met wethouders over bepaalde projecten en 
plannen.   
Ook met Aan-z is een afspraak voor een 
bespreking gemaakt. 
 Als er nog vragen zijn over de gemeente of 
Aan-z laat het ons weten.  
 
Zeeuws-Vlaanderen breed 
In overleg met alle KBO en PCOB afdelin-
gen in Zeeuws Vlaanderen hebben we een 
afspraak gemaakt met de directie van de 
Rabobank om te bespreken wat de Rabo-
bank in Zeeuws Vlaanderen voor ons kan 
betekenen. We denken aan: 
Tarieven en condities voor de KBO en 
PCOB afdelingen. 
Voor de senioren de serviceverlening en 
aanwezigheid van een plek in Zeeuws 
Vlaanderen waar klanten kunnen binnenlo-
pen en/of  een afspraak kunnen maken nu 
en in de komende jaren.              
Van Woongoed Zeeuws Vlaanderen heb-
ben we een toezegging voor een gesprek 
met de directie over wonen in Zeeuws 
Vlaanderen en de Regionale Woonvisie van 
de drie gemeenten en wat er specifiek voor 
senioren mogelijk is. 
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ONTSPANNING EN ONTMOETING 
 

We herinneren u nog eens aan het etentje 
op 10 november 2022 bij Grand café res-
taurant Dallinga, Nieuwe Kerkstraat 5 
4541 EB Sluiskil. 
Als u snel bent kunt u zich nog aanmelden 
t/m 4 november. 
 
U kunt zich aanmelden voor deelname en 
menukeuze bij: 
 
Tannie Verpooorte tel. 0115-431361,  
e-mail: Tanko@zeelandnet.nl of 
Michiel de Pooter tel.0115-613457,  
e-mail: pootermde@zeelandnet.nl    
Alle informatie vindt u in de nieuwsbrief van 
oktober of kunt u opvragen bij het bestuur. 
 
Michiel de Pooter, secretaris 
 
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 ver-
sies aan te leveren. 
Zowel het kosten als het milieuaspect spe-
len hierin een rol. 
Daarom is binnen het bestuur besloten 
vanaf 1 januari a.s. geen geprinte versies 
tezamen met het 
Magazine meer te verspreiden. 
In principe geldt dit voor geprinte versies 
van de maandelijkse nieuwsbrief, van notu-
len van ledenvergaderingen, agenda/uitno-
diging 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 aange-
leverd. 
Leden die om hen moverende redenen toch 
graag geprinte versies wensen te ontvan-
gen, kunnen dit bij de penningmeester ken-
baar maken. 
 

 
 

RABO CLUB SUPPORT 2022 
 
Ook dit jaar deden wij als PCOB afd. Ter-
neuzen weer mee aan de actie Club Sup-
port van de Rabo bank. 
Dit jaar mogen we op de PCOB afdelingsre-
kening € 253,05 tegemoet zien tegen € 
180,71 vorig jaar. 
Een heel mooi resultaat dus! 
Allen die op ons gestemd hebben: hartelijk 
dank daarvoor! 

PCOB CONTRIBUTIE 2023 

 
De contributie voor 2023 is hetzelfde als vo-
rige 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 afde-
ling. 
 
Dick Jeremiasse/ penningmeester 
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ACTIVITEITEN: KERSTVIERING  OP 21 
DECEMBER IN HET STROPIEVAT IN 
ZAAMSLAG. 

 
Via het zorg-
centrum De 
Molenhof, ge-
legen 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 geza-
menlijke 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 reke-
nen. 
Er  kunnen 70 mensen in de zaal.  Vol=Vol. 
Opgave voor 7 december. 
De dames Elly Tollenaar ,Betty  Jeremiasse 
en Janny  Smallegange, hebben deze vie-
ring 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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alle jarigen 
 
Van Harte Gefeliciteerd! 

 

Mw. Kluytenaar-Geenen 
Mw. C.A.L. ’t Gilde-Verhulst 
Mw. MC.N. Joosse-Versloot 
Mw. C.J. Simons-Fieret 
Dhr. A.P. de Bruijne 
Mw. R. Wolfensberger-Hogguer 
Mw. C.J.J. de Mol-Marcusse 
Mw. N.E.C. de Jonge-Verpoorte 
Dhr. J. Bruggeman 
Dhr,.M.J.C. Rovers 
Mw. M.P.W. de Jonge-van Hoven 
 

website: 

www.pcob.nl/uwafdelingterneu-
zen 
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