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                                                                                      Nummer 6 – juli 2017 

VOORWOORD. 
 

In pers en media wordt deze periode vaak de komkommertijd genoemd. Velen genieten van hun 
welverdiende vakantie, veel nieuws is er dan niet te vermelden. 
Hoe anders is dat bij ons. Zelfs in deze “slappe” tijd moeten wij een Nieuwsbrief uit laten gaan.         
De zesde alweer dit jaar. 
In deze Nieuwsbrief vindt u maar liefst twee uitnodigingen: op woensdag 13 september organiseren 
we in samenwerking met het netwerk Roze 50+ Zeeland de themabijeenkomst  “met een roze tint”. 
Boeiend en leerzaam. In week 32 is er in de pers veel aandacht besteed aan dit onderwerp. 
We hopen dat veel belangstellenden deze middag zullen bezoeken! 
 
Het doel van de Seniorenvereniging Kanaalzone is een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid 
betracht jegens senioren, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen 
blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 
Mede in dat kader hebben wij ons ingeschreven om deel te kunnen nemen aan de Museum PlusBus. 
Deze stichting heeft tot doel de toegankelijkheid van het nationaal erfgoed in de Nederlandse musea 
te vergroten voor met name personen met een leeftijd vanaf 70 jaar. De stichting tracht dit doel te 
bereiken door onder meer het organiseren van vervoer naar en van een museum. Dit doel kunnen wij 
zonder meer onderschrijven. Daarom hebben wij ons al vele jaren aangemeld, dit jaar werd ons 
verzoek gehonoreerd. Wij werden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan  museum Boijmans van 
Beuningen te Rotterdam. Voor deze interessante reis kunt u zich inschrijven. Wacht niet te lang, want 
het aantal mensen dat van deze unieke reis gebruik kan maken is beperkt. 
 
Ook het aktiviteitenprogramma kent wat wijzigingen. Het najaarsdiner vindt niet plaats op woensdag 
6 december, maar op vrijdag 8 december. Waarvan akte! 
 
Op donderdag 30 november hebben we Adrie Oosterling van “de Twee Duiven” uit Groede 
uitgenodigd om ons een gezellige middag te bezorgen. Voor leden is deze middag gratis toegankelijk. 
Omdat wij veel bezoekers verwachten (we hebben momenteel 277 leden), zal deze middag plaats 
vinden in de grote zaal. 
 
 

 

 
De  Twee   Duiven 

 
 
U merkt dat wij ook in deze zomermaanden niet stil zitten. Wij hopen dat u dit op prijs stelt en acte de 
présence geeft op onze activiteiten. Dat geeft ons de motivatie om op de ingeslagen weg door te 
gaan! 
 
Rien de Regt, 
voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone (SVK). 
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Beste leden Seniorenvereniging Kanaalzone, 
 
Uw bestuur nodigt u hierbij uit voor een 
  

THEMA BIJEENKOMST MET EEN ROZE TINT 

 
op woensdag 13 september a.s. in De Halle te Axel. 
Aanvang 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur. 

 
Deze themabijeenkomst is tot stand gekomen in samenwerking met het netwerk Roze 50+ Zeeland. 
Afwisselend wordt er bingo gespeeld en de problematiek van de oudere lesbiennes, homoseksuelen, 
transgenders en biseksuelen besproken. Deze middag zal muzikaal worden omlijst door “Westdorpe, 
het warmste dorp van Nederland zingt” met Fabrice Lottin. De spelletjes bingo worden gepresenteerd 
door drag queen Priscilla. De korte inleidingen worden verzorgd door Lammert Veenhuizen, 
ambassadeur van het netwerk Roze 50+ Zeeland in Zeeuws-Vlaanderen. 
Het programma voor deze middag ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

� 13.00 uur: Zaal open. 
� 13.30 uur: Welkomstwoord door de voorzitter; 

  u wordt verwelkomd met koffie of thee en iets lekkers. 
  * een eerste lied door Fabrice Lottin. 
  * eerste ronde bingo. 
  * inleiding: hoe het netwerk Roze 50+ is ontstaan in Nederland en in      
                                    Zeeland en waarom dit nodig blijkt te zijn. 
  * een tweede lied door Fabrice Lottin. 
  * tweede ronde bingo. 
  * inleiding: een schets van de problematiek om uit de kast te komen en  
   er vervolgens weer in te moeten; verhalen uit de praktijk. 

� 14.35 uur: PAUZE. 
� 14.55 uur: * een derde lied door Fabrice Lottin. 

  * derde en laatste ronde bingo. 
  * inleiding: over tolerantie en begrip: hoe tolerant zijn we zelf en   
                         hoeveel ruimte geven we de “ander” om zichzelf te zijn. 
  * een vierde lied door Fabrice Lottin. 
  * inleiding: met een verhaal en een boodschap naar de toekomst. 
  * afscheid van Priscilla 

� 16.00 uur:  Sluiting met een lied door Fabrice Lottin. 
 
Leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 5,00. 
Bingoplankjes kosten € 1,50 per stuk (niet verplicht). 
Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier in te leveren bij Geleijn Kaijser.  
U kunt zich ook aanmelden via de mail. 
 
Namens het bestuur,  
 
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, tel.: 06-53116199, e-mail: gkaijser@zeelandnet.nl. 
 
A.u.b. strook inleveren vóór 6 september a.s. 
��������������������������������������� 
Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 13-09-2017. 
 
1. Naam:……………………………………………………………………  Adres:…………………………..…………………………………..………………….… 
  
2. Naam:…………………………………………………..……………..  Adres:……………………………………………………………..………….…...…… 
 
3. Naam:……………………………………………………...………….  Adres:…………………………………………………………….…………..…………… 
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FORMULIERENBRIGADE EN KNOPPENSPREEKUUR  
VERWELKOMEN U OP HUN NIEUWE LOCATIE 

 
Voor de formulierenbrigade en het knoppenspreekuur kunt u vanaf nu terecht in het nieuwe 
Gezondheidscentrum in Axel. 

 
De formulierenbrigade helpt u graag met al uw vragen rond 
belastingformulieren, bezwaarschriften en andere papieren. Deze brigade zit 
elke maandagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur voor u klaar. 
 
Het knoppenspreekuur is er voor al uw vragen in verband met 

mobiele telefoons, laptops en andere technische kwesties. Dit spreekuur vindt elke 
tweede woensdag van de maand plaats van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
U bent van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 

 
EVEN TERUG IN DE TIJD………….. 

 
JAREN   50 

 
� De “nieuwe” Indische keuken met heerlijke nasi goreng. 
� De eerste postorderbedrijven. 
� Marga Klompé. 
� Saamhorigheid door de watersnoodramp in 1953. 
� Het radiotoestel, waarop je samen luisterde naar  

De familie Doorsnee en Paul Vlaanderen. 
� Frank Sinatra. 
� Pat Boone. 
� Doris Day en Vera Lynn en heel veel jazz, maar later ook  

rock-‘n-roll, Elvis Presley en Toots Thielemans. 
� De jukebox in elk café. 
� Romans van Françoise Sagan. 
� Films van Roger Vadim en Brigitte Bardot. 
� En natuurlijk de wespentaille, wijde rokken en petticoats. 

Uit Margriet 34 – 2016. 
  

                                        
 

 
 
 
 
Als de ooievaars na 21 augustus nog blijven,   

 zal een zachte winter binnendrijven.  
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BUSREIS MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN TE ROTTERDAM  
OP WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2017 

 
Op woensdag 27 september a.s. organiseren we in samenwerking met BankGiroLoterij (Museum Plus 
Bus) een busreis naar het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. 
In principe is deze reis bestemd voor mensen die 70 jaar of ouder zijn. Een ander criterium is dat de 
deelnemers i.v.m. hun lichamelijke conditie geen museumbezoek kunnen afleggen.  
In de bus is plaats voor 2 vaste rolstoelen of 1 elektrische rolstoel. Verder is er plaats voor 16 
opvouwbare hulpmiddelen (rollators of opvouwbare rolstoelen). Zo nodig mag er ook een begeleider 
mee.  
Als u niet aan voornoemde eisen voldoet, kunt u zich toch aanmelden, maar u zult begrijpen dat de 
mensen die wel aan de voorwaarden voldoen voorrang genieten. 
 
We vertrekken om 08.45 uur bij de Halle in Axel. 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
08.45 uur: aankomst bus bij de Halle te Axel. 
09.15 uur: vertrek bus.  
11.15 uur: aankomst museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam. 
11.45 uur: ontvangst met koffie. 
12.15 uur: rondleiding. 
13.15 uur: lunch (soep van biologische tomaten met crème fraîche en bieslook 

en een witte bol met oude kaas en een bruine bol met achterham). 
14.15 uur: gelegenheid tot zelfstandig rondkijken. 
14.45 uur: vertrek uit museum Boijmans van Beuningen. 
15.15 uur: vertrek bus. 
17.15 uur: aankomst bij de Halle te Axel. 
(tijden bij benadering). 
 
Museum Boijmans van Beuningen bevat meer dan 145.000 objecten (tekeningen, prenten, 
aardewerk, porselein en beeldhouwwerk). De Nederlandse schilderschool uit de 17e eeuw is goed 
vertegenwoordigd: werken van o.a. Rembrandt, Frans Hals, Peter Paul Rubens en Ferdinand Bol. 
Maar ook werk uit vroeger tijd: Jeroen Bosch (15e eeuw) en Pieter Breugel (De toren van Babel, 16e 
eeuw). Uiteraard is er ook werk van modernere kunstenaars: Vincent van Gogh, Paul Cezanne, Pieter 
Mondriaan en Andy Warhol (toegepaste kunst). 
 
 
Wij kunnen u deze interessante reis aanbieden voor de prijs van € 10,00 per persoon  
 
Gelieve u aan te melden voor vrijdag 8 september a.s. door te bellen, te mailen of het strookje in te 
leveren bij: 
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, tel. 06-53116199, gkaijser@zeelandnet.nl; 
 
U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer NL15RABO 0314082972 t.n.v. SVK 
onder vermelding van “busreis museum”. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Seniorenvereniging Kanaalzone. 
 
������������������������������������ 
Betreft busreis museum Boijmans van Beuningen 27 september 2017 
 
1. Naam: ……………………………………………………........................................ geen hulpmiddel / rollator / rolstoel  
 
 
2. Naam: …………………………………………………………………………..…………………………. geen hulpmiddel / rollator / rolstoel 
 
 
3. Naam:…………………………………….……… ……………………..…………………………………geen hulpmiddel / rollator / rolstoel 

 
 



Nieuwsbrief van de Seniorenvereniging Kanaalzone.                             nummer  6,  juli 2017              - 5- 

 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2e HELFT 2017 
 
Vermelde bijeenkomsten worden gehouden in de foyer van cultureel Centrum “de Halle” in Axel. 
De bingomiddagen zijn vrij toegankelijk. 
De zaal is open om 13.00 uur. 
De bingomiddag begint om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur (i.v.m. taxivervoer). 
Bingokaarten kosten € 1,50 per stuk (7 ronden); prijs koffie/thee: € 1,00. 
 
Voor de thema-middagen en thema-avonden wordt aan de niet-leden een bijdrage gevraagd. 
 
Elke derde dinsdag van de maand vindt er een spreekuur plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur. Dit 
spreekuur vindt in de Halle plaats. Gaarne weten we van te voren welk probleem u aan de orde wilt 
stellen, zodat wij ons daar op voor kunnen bereiden. 
 
 
DAG: DATUM: ACTIVITEIT: 
dinsdag 15 augustus Spreekuur 
vrijdag 25 augustus Bingo 
donderdag 31 augustus Busreis Valkeniershof te IJzendijke 
woensdag 13 september Themamiddag met een roze tint 
dinsdag 19 september Spreekuur 
woensdag 27 september Busreis Museum Boijmans van Beuningen 

(Rotterdam) 
vrijdag 29 september Bingo 
dinsdag 17 oktober Spreekuur 
woensdag 18 oktober Themamiddag Stichting Máscura (wij verrassen 

zieken) 
vrijdag 27 oktober Bingo 
dinsdag 21 november Spreekuur 
vrijdag 24 november Bingo 
donderdag 30 november Gezellige middag met Adrie Oosterling van de 

Twee Duiven uit Groede (Grote zaal de Halle) 
vrijdag 8 december Najaarsdiner 
woensdag 13 december Kerstbingo 
dinsdag 19 december Spreekuur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�               
 
 
 
 

Beste mensen, 

Zoals u weet organiseren wij op donderdag 31 augustus een busreis naar de 
Valkeniershof te IJzendijke, met aansluitend een diner (zie Nieuwsbrief nummer 5). 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus. U kunt zich nog altijd aanmelden 
voor deze interessante reis. Neem dan contact op met onze penningmeester Geleijn 
Kaijser, tel. 06-53116199, e-mail gkaijser@zeelandnet.nl en het komt zeker in orde.  

Kosten voor leden slechts € 35,00 (te storten op rekeningnummer  
NL15 RABO 0314082972 t.n.v. SVK onder vermelding van “busreis Valkeniershof”).  
Voor niet-leden is de prijs vastgesteld op € 45,00 
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                                                                    UIT  DE  OUDE  DOOS 

 

Kindergedachten 

Het regent - o, wat regent het! 

Ik hoor het uit mijn warme bed, 

Ik hoor den regen zingen, - 

Het regent, regent dat het giet - 

Dat niemand daar nou iets van ziet, 

Van al die donkere dingen! 

 

Het ruist en regent en het spat - 

Nou worden alle bomen nat 

En plast het in de sloten, - 

Het regent óver- óveral - !  

O hé - daar loopt het zeker al 

Bij straaltjes uit de goten!  

 

Wat is dat gek en leuk geluid! 

Wat is het lekker om dat uit 

Je donker bed te horen: - 

't Is of de regen samen praat, 

Of dat een kerel buiten staat 

Te fluist’ren aan je oren. 

 

Nou druipt het in dat open gras - 

Nou zal er wel een grote plas 

Op alle wegen komen, - 

Nou lopen nergens mensen meer - 

Verbeel’ je eens in zo een weer - !  

Daar wou ik wel van dromen. 

 

En vroeg, morge' in den zonneschijn, 

Als dan de blaadjes zilver zijn, 

Met droppeltjes bepereld - 

Dan doe ik toch mijn eigen zin: - 

Dan loop ik héél - en héél ver in 

Die schoongeworden wereld! 

C.S. Adama van Scheltema 

 

     

    


