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DE BESTE WENSEN…… 

Hoe vaak hebben we in de afgelopen we-

ken elkaar niet op deze wijze aangespro-

ken. Talloze malen, bijna gedachteloos en 

haast routinematig. Omdat het zo hoort.                                                         

Denken we bij iedereen die we het “bes-

te” wensen ook wel eens na over die per-

soon zijn of haar persoonlijke omstandig-

heden en durven we onze wensen daar in 

onze woordkeuze op af te stemmen? Pas 

als we dat doen, komen onze goed be-

doelde wensen echt uit de grond van ons 

hart.  

Als u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt 

heeft de routine van alledag weer zijn 

loop hernomen en hebben we de “hoog-

dagen” achter ons gelaten. Op 21 decem-

ber hebben we voor de eerste keer als 

afdeling een kerstviering georganiseerd. 

We waren met 64 deelnemers in het 

Stropievat in Zaamslag en de organise-

rende dames hadden een mooi program-

ma samengesteld. Waar we ze bijzonder 

dankbaar voor zijn.                                                                                                                                              

We hebben met elkaar gegeten, er was 

een meditatie en we hebben samen ge-

zongen. Ook “Komt allen tezamen”. Als 

Protestant vanuit diverse kerkelijke gele-

dingen en Rooms Katholiek waren we te-

zamen één. Een fijne middag die door 

heel veel mensen werd gewaardeerd. Uw 

afdelingsbestuur was aangenaam verrast 

door de lof die hen ten deel viel.  

Bij het schrijven van dit voorwoord moet 

onze nieuwjaarsbijeenkomst nog plaats 

vinden en we hopen vanzelfsprekend op 

een grote opkomst in de Veste. Eén van 

de drie missies van KBO-PCOB is “ont-

moeten en verbinden” en daar zijn we 

voortdurend mee bezig. We gaan daar 

ook in 2023  uitvoering aan geven met 

gelijktijdige aandacht voor belangenbe-

hartiging en voorlichting.  

En we blijven omzien naar elkaar. We 

vragen aan onze leden om ons als be-

stuur ook dit jaar daarbij behulpzaam te 

zijn. Wees goed voor elkaar en vol mede-

leven (Efez. 4 : 32) 

Frans Tollenaar, voorzitter a.i. 

VAN HET BESTUUR 

TERUGBLIK 2022 EN JAARPLAN 2023 

Na een onzeker begin van 2022 hebben 

we het afgelopen jaar al onze activiteiten 

en de  “Lokale belangenbehartiging” weer 

kunnen uitvoeren. 

Vooral de eindejaarsfeesten met Kerstmis 

en de jaarwisseling waren voor velen 

weer als vanouds. We konden naar de 

kerk, mochten kerstliederen weer uit volle 

borst mee zingen, familie en vrienden 

bezoeken dichtbij en veraf en met vakan-

tie gaan. 

Ook hebben we voor het eerst onze 

kerstviering kunnen houden. U kunt er 

alles over lezen in deze nieuwsbrief.    

Helaas heeft de rijksoverheid nog geen 

gehoor gegeven aan het dringende ver-

zoek van artsen, ziekenhuizen, gemeen-

tebesturen, politie en ook het verzoek 

van KBO-PCOB voor een vuurwerkverbod 

voor de manier zoals dat nu in ons land 

wordt toegestaan. 

Veel leed had voorkomen kunnen worden 

en het geld van de miljoenen schade had 

beter gebruikt kunnen worden voor hulp 

aan Oekraïne, andere rampen en/of on-

dersteuning van onze meest kwetsbare 

mensen en de kleine ondernemers (vooral 

in onze dorpen) die  ondanks keihard 

werken nu gedwongen worden te stop-

pen. 

We blijven hiervoor aandacht vragen. 

We hebben veel nieuwe leden mogen 

verwelkomen, waarvoor we dankbaar 
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zijn, maar we hebben ook van veel leden 

afscheid moeten nemen. We zullen daar 

in onze reguliere vergadering van eind 

april bij stilstaan 

JAARPLAN 2023 

18  JANUARI : Nieuwjaarsbijeenkomst 

15 MAART: Bedrijfsbezoek 

26 APRIL: Ledenvergadering 

MEI: Etentje 

JUNI: Wandeling Hulst 

SEPTEMBER: Fietstocht 

OKTOBER: Ledenvergadering 

NOVEMBER: Etentje 

DECEMBER: Kerstviering 

Natuurlijk ontvangt u alle informatie zo-

dra we het definitief kunnen invullen. 

 

BEDRIJFSBEZOEK 

Voor de eerste keer in de geschiedenis 

van PCOB Terneuzen organiseren we een 

bedrijfsbezoek. 

Op woensdag 15 maart a.s. zijn we wel-

kom bij machinefabriek Frans Vervaet 

BV in Biervliet (ruim 180 medewerkers). 

Vervaet bouwt onder meer zelfrijdende 

bietenrooiers en hydrotrikes. 

Deze machines gaan de hele wereld over. 

We worden om 10.00 uur verwacht aan 

de Haringkaker nummer 1 in Biervliet. 

De max. groepsgrootte is 25 personen. 

Aanmelden uiterlijk 28 februari  bij  

Michiel de Pooter, tel. 0115-613457, 

email pootermde@zeelandnet.nl. of bij 

Frans Tollenaar, tel. 0115-612914, email 

ftollena@kpnmail.nl. 

Er wordt een reservelijst aangelegd voor 

het geval deelnemers later toch verhin-

derd zouden zijn. 

 

AFDELINGSREGLEMENT 

Zoals toegezegd hebben we het regle-

ment bestudeerd. Het bestuur heeft be-

sloten het reglement over te nemen. 

U kunt het reglement bekijken op de 

website. Als u de link 

https://www.pcob.nl/uw-vereniging/ 
opent komt u gelijk op de goede pagina 
en als u dan een eindje naar beneden 

scrolt staat er : Het reglement voor afde-
lingen vindt u hier. Als u dan op hier klikt 
verschijnt het reglement.    

 

LOKALE BELANGENBEHARTIGING 

Bijeenkomst Aan-z, gesprek met di-
rectie in het Stadhuis in  Axel op 17 
november 2022. 

Aanwezig waren Jan Provoost en Corinne 

de Feijter en voor WMO en Respijtzorg 

tevens Simone Steyaert  (portefeuille ). 

Voor KBO-PCOB : Michiel de Pooter, Ge-

rard Verduijn en Maurice Scholter. 

De leidraad WMO wordt gevolgd, indicatie 

(uniform beleid conform gemeentelijke 

verordening) en vervolgens maatwerk. (in 

2023 komt er een update) 

Taxi pas algemeen; aanvraag via DIGID 

of formulier invullen. Lichte toetsing. Bij 

enige twijfel SAP arts inschakelen (onaf-

hankelijke medische keuring) gebeurt aan 

huis. 

Huishoudelijke hulp (HH). Aan-z doet de 

indicatie en benadert zorgaanbieders zo-

als zorgbalie e.a.  Er is personeel tekort 

en wachtlijsten, zoals bij ZorgSaam. 

Soms worden ook zorgaanbieders boven 

de Westerschelde benaderd. 

Cliënten uiten gevarieerde klachten om-

dat soms gedacht wordt dat huishoudelij-

ke zorg beschikbaar is voor grotere kar-

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:ftollena@kpnmail.nl
https://www.pcob.nl/uw-vereniging/
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weitjes. Mensen met een grotere beurs 

gaan meer betalen. 

Adviesorgaan WMO Participatiewet. 

Bij gemeente Terneuzen is Jozien Borg-

meijer bezig met het proces rondom een 

voorstel voor een brede adviesraad in de 

gemeente Terneuzen. Het streven is dat 

deze adviesraad dan in het derde kwar-

taal van 2023 actief is. 

Als werkgroep in gesprek gaan met wet-

houder Laszlo van de Voorde (Portefeuille 

WMO). 

Vraag van ons: Ontplooit Aan-z activitei-

ten op het gebied van respijtzorg. 

Respijtzorg relateert aan WMO en man-

telzorg. Vormen waarin respijtzorg nuttig 

kan zijn: dagbesteding, evt. ook opname, 

revalidatie SVRZ, ZorgSaam of revalidatie 

waarbij  zorgaanbieders aan huis hun in-

breng kunnen hebben. 

Ook eventueel gebruik te maken van ont-

zorgdagen en thema activiteiten zoals het 

Alzheimercafé in Terneuzen waar onder-

werpen aan de orde komen en mensen 

kunnen aangeven enige hulp of ontzor-

ging nodig te hebben of informatie te 

wensen. 

Aan-z tracht voor respijtzorg samen te 

werken met andere instanties. 

Voorgesteld wordt een vrijwilligers bro-

chure “Senioren en Veiligheid (Overheid): 

activiteiten samen met Aan-z te realise-

ren. Marielle Faas zal begin 2023 een 

voorstel met de werkgroep belangenbe-

hartiging opnemen. 

We hebben een zinvolle bijeenkomst ge-

had en spreken af regelmatig bij elkaar te 

komen en elkaar te informeren.  

 

GESPREK RABOBANK ZEEUWS 

VLAANDEREN 

Op 25 november 2022 hebben we op ons 

verzoek een gesprek gehad op het kan-

toor in Terneuzen, met een KBO-PCOB 

delegatie van vijf personen uit Oost- Mid-

den en West Zeeuws Vlaanderen. 

Na de voorstellingsronde hebben we geïn-

formeerd of de (zakelijke) tarieven van 

de verenigingsrekeningen van 21 KBO-en 

PCOB afdelingen gezien onze maatschap-

pelijke status mogelijk wat lager kunnen. 

Directeur Caro Dehulsters antwoordt dat 

de tarieven niet aangepast kunnen wor-

den (landelijk beleid) vanwege steeds 

omvangrijker werkzaamheden en contro-

les voor de overheid op witwaspraktijken 

van cliënten, met name in de categorie 

van verenigingen en goede doelen. Er is 

wel een mogelijkheid van speciale onder-

steuning waar we kunnen aangeven wie 

wordt gezocht en een terugbelafspraak 

kan worden geregeld met de juiste per-

soon. 

Hij wijst ook nog op Rabobank Clubsup-

port waar leden van de bank hun stem 

kunnen uitbrengen op hun club of vereni-

ging zoals KBO-PCOB. en zo extra midde-

len kunnen verkrijgen. 

Service mogelijkheden voor senioren 

Contant geld blijft zeker bestaan en is 

verkrijgbaar via Pin automaten. Het be-

zorgen thuis kan nog wel. Als client niet 

naar de bank kan komen en er geen mo-

gelijkheid is van andere hulp kan er een 

afspraak worden gemaakt voor bezoek 

thuis of in het ziekenhuis.    

Als bij de bank een overlijden wordt ge-

meld wordt er teruggebeld voor onder-

steuning en informatie gegeven over wat 

er moet gebeuren bij de bank en even-

tuele andere instanties. 

Per 1 juni 2023 vervalt de acceptgiro die 

veel werd gebruikt door instanties en 

goede doelen en waar alleen nog handte-

kening en bedrag moest worden ingevuld. 

Er kunnen nog wel steeds overschrij-

vingsformulieren worden aangevraagd die 

door de client zelf moeten worden inge-

vuld. 

Belangrijke zaken waar de bank rekening 

mee moet houden zijn bv. ( leven) tes-



4 
 

tament, bewind voering en onder curatele 

stelling. Vraag altijd naar mogelijkheden 

bij uw bank. 

Contactmogelijkheden 

We kregen te horen, dat het bankkantoor  

(evt. andere locatie) zeker nog 2 à 3 jaar 

zal blijven en als er daarna nog steeds 

mensen behoefte aan hebben en er ge-

bruik van maken wellicht ook nog daarna. 

Voor korte of eenvoudige vragen kunt u 

op inloop komen tijden de kantooruren. 

Voor meer complexe vragen en/of een 

gesprek in de spreekkamer kunt u beter 

een afspraak maken: Via (de chat app) 

bellen telefoonnr: 088-7226666 en con-

creet uitleggen voor wat en/of voor wie u 

een afspraak wilt maken, u wordt dan 

terug gebeld. 

We hebben een goed en positief gesprek 

gehad en afgesproken om regelmatig 

overleg  te hebben.  

Michiel de Pooter 

BESTE LEDEN VAN DE PCOB AFD. 
TERNEUZEN 

 
Een nieuw jaar brengt voor de PCOB Ter-
neuzen ook weer de nodige financiële 

verplichtingen met zich mee. 
Van uw penningmeester daarom het ver-

zoek of u aan hem wilt denken door het 
voldoen van de jaarlijkse contributie voor 
uw PCOB lidmaatschap.  

Voor 2023 blijft deze onveranderd. Voor 
een alleenstaande €  31,00 en voor een 

leefverband  €  56,00. 
Gaarne de contributie overmaken  op het 
rekeningnummer: NL46 RABO 0157 

4429 34 t.n.v. PCOB afd. Terneuzen. 
Bij voorbaat dank. 

Dick Jeremiasse/penningmeester 

Herhaald bericht rond werkwijze 

Nieuwsbrief  vanaf 1 januari jl. 
 

Diverse malen werd ons er door de leden 
op gewezen dat het eigenlijk niet nodig 
was alle bovengenoemde info in uitge-

printe versies aan te leveren. 

Zowel het kosten als het milieuaspect 
spelen hierin een rol. 

Daarom werd binnen het bestuur besloten 
vanaf 1 januari 2023 geen geprinte ver-

sies tezamen met het magazine meer te 
verspreiden. 
In principe geldt dit voor geprinte versies 

van de maandelijkse nieuwsbrief, van no-
tulen van ledenvergaderingen, agen-

da/uitnodiging van ledenvergaderingen, 
financiële verslagen, jaarverslag secreta-
ris 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 be-
kend 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 penning-
meester kenbaar maken. 
 

Namens uw afdelingsbestuur, 
Dick Jeremiasse/penningmeester 

 
Terugblik op de kerstviering op 21 
december 2022. 

Het was de eerste keer dat we dit op deze 
wijze organiseerden. 

Het ”Stropievat”  in Zaamslag bleek  een 
goede locatie. 
Er waren 64 mensen aanwezig, een 

mooie opkomst. Er waren helaas ook en-
kele afmeldingen wegens ziekte. 

De reacties waren hartverwarmend, fijn 
dat het de mensen goed deed. 

Er zijn foto’s gemaakt tijdens deze sa-
menkomst, deze staan op  de website. 
 

Janny Smallegange, Elly Tollenaar en Bet-
ty Jeremiasse 

 
 
 

 
 
 
IN MEMORIAM 



5 
 

 
Op 23 november 2022 is overleden  

Pieter Willem Stuy, weduwnaar van 
Maria Stuy- Sinke in de leeftijd van 98 

jaar. 
 

Op 10 december 2022 is overleden Gilles 

Dirk Zegers, echtgenoot van Willemina 

Carolina Dooms in de leeftijd van 88 jaar 

Gilles was een gedreven bestuurder die 

zich heel veel jaren heeft ingezet voor de 

PCOB en haar leden. Ook in moeilijke 

omstandigheden heeft hij mede de PCOB 

afdeling Terneuzen in stand gehouden. 

Op 17 december 2022 is overleden Arie 

Joosse, echtgenoot van Ria Joosse- Ver-

sloot in de leeftijd van 89 jaar 

Op 22 december 2022 is overleden Roe-

lofje Johanna  van Bochove- Linde, 

weduwe van Wilhelm van Bochove in de 

leeftijd van 86 jaar 

Op 26 december 2022 is overleden Mevr. 

M.  Hermes- Wessels in de leeftijd van 

74 jaar 

Op 5 januari 2023 is overleden Elizabeth 

Suzanna de Koeijer- van de Ree, 

echtgenote van Adri de Koeijer in de leef-

tijd van 84 jaar. 

We hebben de nabestaanden gecondo-

leerd en veel sterkte en troost gewenst 

bij het verwerken van hun verlies.   

 

Michiel de Pooter,  secretaris 

 

 

 

 

www.pcob.nl/Terneuzen 

 

Contactadres: Michiel de Pooter, e-mail : 

pootermde@zeelandnet.nl 

Tel. 0115-613457 

ALLE JARIGEN IN FEBRUARI 
VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

 
 
Mw. P.M. van de Linde-van Geerdaele 
Mw. A. van Baardewijk 

Mw. P.C. Oosterling-Jansen 
Mw. J.A. Berends-Mannak 

Dhr. J. Klaassen 
Mw. A. Bosma-Touw 
Mw. C. Golverdingen-Uijl 

Dhr. L.C. Verlinde 
Dhr. F.A.P.A. de Prenter 

Mw. J.P. Nood-de Bruijne 
Dhr. F. van Vliet 
Mw. M. Jansen-van Doorn 

Mw. C.M. Tollenaar-de Bruijne 
Mw. P.A.M. Kaijser-Pijnen 

Mw. C.M. Overbeeke-van Gilst 
Mw. C. Dekker-Haak 

Dhr. G.C. Kaijser 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcob.nl/Terneuzen
mailto:pootermde@zeelandnet.nl

