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VOORWOORD 

Terug bij af. 

Reeds op 1 september 2015 hebben 

PCOB en Unie KBO de ambitie uitgespro-

ken om samen één landelijke organisatie 

neer te zetten. In de loop van 2016 is dit 

voornemen verder uitgewerkt en er is 

toen gekozen voor de oprichting van een 

federatieve vereniging KBO-PCOB met 

één bestuur en één gezamenlijke leden-

raad. Doel: Unie KBO en PCOB presente-

ren zich vanaf 1 januari 2017 met één 

gezicht naar de buitenwereld. 

In de periode 2017 - 2019 hebben de be-

sturen van Unie KBO en PCOB onderzoek 

gedaan naar een intensivering van de sa-

menwerking. Dit onderzoek “KBO-PCOB 

vernieuwt” is uitgevoerd door een stuur-

groep, bestaande uit een vertegenwoordi-

ging van beide verenigingen. De stuur-

groep is tot de conclusie gekomen dat 

een verdergaande samenwerking beter 

tot zijn recht zou komen als beide ver-

schillende verenigingsstructuren meer in-

eengevlochten zouden worden. Voor een 

drietal provinciale KBO bonden (deel uit-

makend van de Unie KBO) was dit laatste 

aanleiding om bezwaar aan te tekenen. 

Zij vreesden aantasting van hun provinci-

ale KBO apparaat ten faveure van het 

landelijke verenigingsbureau. Aan deze 

bezwaren is tegemoet gekomen en op 1 

juli 2021 is een nieuwe federatieovereen-

komst getekend tussen Unie KBO en 

PCOB. 

 

Anderhalf jaar (1 januari 2023) verder 

hebben inmiddels vier provinciale KBO 

bonden de Unie KBO verlaten en daarmee 

het voortbestaan van één landelijke 

moderne seniorenorganisatie onder druk 

gezet. Ook KBO Zeeland heeft inmiddels 

het voornemen te kennen gegeven uit de 

Unie KBO te willen treden en aansluiting 

te willen zoeken bij KBO Noord Brabant. 

Dit voornemen van KBO Zeeland stelt de 

in 2017 op initiatief van PCOB Terneuzen 

gestarte samenwerking met de KBO afde-

lingen in de gemeente Terneuzen (in na-

volging van de landelijke marsroute), in 

een heel ander perspectief. De belangen-

behartiging van de leden van KBO-PCOB 

wordt centraal ontwikkeld en plaatselijke 

afdelingen kunnen daarmee naar wens 

worden aangestuurd. Daarvan hebben we 

de afgelopen vijf jaar als PCOB en KBO in 

de gemeente Terneuzen in eendrachtige 

samenwerking dankbaar gebruik ge-

maakt. 

De transformatie van twee traditionele 

ouderenbonden naar één moderne senio-

renorganisatie (min of meer uit nood ge-

boren omdat beide landelijke organisaties 

in rap tempo leden verliezen) is nu terug 

bij af, als KBO Zeeland haar voornemen 

tot uittreding ten uitvoer brengt ook in de 

gemeente Terneuzen. Als PCOB afdelings-

bestuur betreuren we dat bijzonder. 

Frans Tollenaar, voorzitter a.i. 

 

VAN HET BESTUUR 

Terwijl we in Nederland druk bezig waren 

met de pensioenwet, stikstofproblemen 

en passende woonruimte voor senioren, 

starters en vluchtelingen en ook nog 

steeds beelden krijgen van de afschuwe-

lijke oorlog in Oekraïne werden we opge-

schrikt door een aardbevingsdrama in 

Turkije en Syrië. In Syrië dubbele ellende 

omdat ze door de nog steeds aanhou-

dende oorlog zelfs hun slachtoffers niet 

kunnen helpen. In zuid west Nederland 

hebben we ervaren wat de impact is van 

een natuurramp.  
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Tijdens de herdenking van de waters-

noodramp in februari waar heel veel 

slachtoffers werden herdacht hebben we 

weer kunnen zien en horen dat na zoveel 

jaren nog veel nabestaanden herbeleving 

en soms trauma’s hebben als ze weer stil-

staan bij de gevolgen en het verlies van 

soms hele gezinnen door deze ramp. Wel 

waren ze dankbaar voor medeleven en 

ondersteuning uit de hele wereld. 

Meeleven en hulp bieden is ook nu het 

enige wat we kunnen doen. 

 

ACTIVITEITEN 

 

In januari hebben we onze nieuwjaarsbij-

eenkomst kunnen houden. Het samenko-

men was voornamelijk bedoeld voor in-

formatie,  ontmoeten en nieuwjaarswen-

sen uitwisselen. Er waren 57 leden en 2 

introducees aanwezig. Na de opsomming 

van de uitgevoerde activiteiten in 2022 

en de plannen voor 2023, konden we kij-

ken en luisteren naar een presentatie van 

dhr. Jan Kees van Gaalen over Binnenste 

Buiten zorg voor (jonge) kinderen, jeugd 

in Terhole en Hulst en dagbesteding ou-

deren in Hulst. Voor velen van ons ging 

een wereld open en gezien de vragen en 

opmerkingen werd het door onze leden 

zeer gewaardeerd. Na afloop en dankzeg-

ging konden we nog genieten van een 

hapje en een drankje. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op 26 april willen we onze algemene le-

denvergadering houden. In deze vergade-

ring willen we Mevrouw J.M. (Judi) van 

Dixhoorn- Wijdeveld aan u voorstellen als 

kandidaat bestuurslid en u vragen haar 

verkiezing goed te keuren, evenals  de 

jaarstukken van de secretaris en de 

penningmeester en de bevindingen van 

de kascommissie te accorderen. 

 

Na de pauze zal de door ons hoofdkan-

toor voorgestelde veiligheidsadviseur Lou 

Waterman een voorlichting (van ca. één 

uur) geven over het thema Internetveilig-

heid. Een thema waar velen van ons mee 

te maken hebben.  

Alle vergaderstukken ontvangt u met 

de nieuwsbrief van april. 

 

ETENTJE 

Op 11 mei willen we ons etentje houden 

in Sluiskil, noteer alvast de datum, in de 

nieuwsbrief van april ontvangt u alle in-

formatie. 

Michiel de Pooter, secretaris     

 

PCOB ZEELAND 

Op 20 januari troffen zo’n 75 Zeeuwse 

PCOB’ers elkaar in de Goederenloods in 

Goes op uitnodiging van het PCOB Plat-

form Zeeland, de koepel van Zeeuwse 

PCOB afdelingen. De afdeling Terneuzen 

was met 15 leden goed vertegenwoor-

digd. 

Deze nieuwjaarsbijeenkomst startte om 

12.00 uur en werd geopend door Krijnie 

Hoek, provinciaal coördinator PCOB 

Zeeland. 

Na de gezamenlijke lunch was het woord 

aan Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB. Zij 

ging onder meer dieper in op het 
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uittreden van een viertal provinciale KBO 

bonden uit de Unie KBO en de gevolgen 

daarvan voor onze landelijke samenwer-

king. Een fusie tussen Unie KBO en PCOB 

moet de doelstelling zijn voor eind 2023, 

willen we als gesprekspartner in Haagse 

kringen serieus worden genomen. Het is 

niet uitgesloten dat voor uitbreiding van 

de samenwerking ook naar andere senio-

renorganisaties wordt gekeken. Op het 

pensioendossier is er tenslotte al samen-

gewerkt met onder meer ANBO, NOOM en 

met de Koepel van gepensioneerden. 

Na de pauze was het woord aan Hans van 

Vliet, lid dagelijks bestuur PCOB Neder-

land en voormalig directeur Leger des 

Heils die ons deelgenoot maakte van zijn 

ervaringen in diverse nationale en inter-

nationale functies voor het Leger des 

Heils. 

 

De bijeenkomst werd op aangename 

wijze muzikaal omlijst (zang en gitaar) 

door Wim Steenbakker.  

 

Frans Tollenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALLE JARIGEN IN MAART 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

 
 
Mevr. B. ten Kate-Lubbinge 

Dhr. H. de Jonge 
Mevr. J.M. Smit-Molenkamp 

Mevr. B.C. van Doornum 
Dhr. J.A. Goudzwaard 
Dhr. E. Bruins Slot 

Dhr. C.H. Berends 
Mevr. E.M. Köhler-van de Linde 

Mevr. P.M. Kousemaker-Simons 
Mevr. R. Dees 
Mevr. E. Korts 

Mevr. M.M. Dees-Schoonakker 
Mevr. J. Abrahamse-Boudeling 

Mevr. H. van Baal-Doeselaar 
Dhr. E Buitjes 
Dhr. A.J. Zandee 
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Bestuur en ondersteuning 

 

 

 

Voorzitter ad interim: 

Dhr. F.G. Tollenaar 

Sluispolderdijk 3 

4541 PA  Sluiskil 

Tel. 0115-612914 

E-mail: ftollena@kpnmail.nl 

 

Secretaris: 

Dhr. M. de Pooter 

Nassaustraat 30 

4532 AH  Terneuzen 

Tel. 0115-613457 

E-mail: pootermde@zeelandnet.nl 

 

Penningmeester/Ledenadministratie: 

Dhr. D.A. Jeremiasse 

Arnelaan 13 

4535 CM  Terneuzen 

Tel. 06-57400113 

E-mail: dajeremiasse@gmail.com 

 

Bestuurslid/Coördinator activiteiten: 

Mevr. T.E.J. Verpoorte-Meijwaard 

Voorburcht 3 

4543 AZ  Zaamslag 

Tel. 0115-431361 

E-mail: tanko@zeelandnet.nl 

 

Bestuurslid/ledenadministratie en Coördi-

nator bezoekwerk: 

Mevr. J.T. Smallegange-Kayser 

Stuvesande 536 

4532 ML  Terneuzen 

Tel. 0115-621040 

E-Mail: jsmalle@zeelandnet.nl 

 

 

 

Webmaster en Notuliste: 

Mevr. C.M. Tollenaar-de Bruijne 

Sluispolderdijk 3 

4541 PA  Sluiskil 

Tel. 06-28637353 

E-mail: ftollena@kpnmail.nl 

 

Lief & Leed: 

Mevr. N.E.C. de Jonge-Verpoorte 

Madame Curiestraat 83 

4532 JX  Terneuzen 

Tel. 0115-619259 

E-mail: jonge0001@zeelandnet.nl 

 

Bezorging/Organisatie KBO-PCOB  

Magazine: 

Dhr. H.D. de Jonge 

Madame Curiestraat 83 

4532 JX  Terneuzen 

Tel. 0115-619259 

E-mail: 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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