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VOORWOORD.
De herfst is begonnen! Dat merkten we aan den lijve, toen we op woensdag 27 september jl. op de
MuseumPlusBus stonden te wachten. De bus had meer dan een uur vertraging door
wegwerkzaamheden en een ongeval. Het was mistig en die kilte trok door heel je lijf. Niet zo goed
voor dat steeds ouder wordende beendergestel…
We waren dus behoorlijk verlaat toen we in het Boijmans Van Beuningen museum aankwamen. Het
werd eigenlijk meer een bliksembezoek. Gelukkig was de lunch prima verzorgd. Toch was het fijn dat
we nog even aan het museum konden snuiven, want begin 2019 moet het Boijmans Van Beuningen,
al jaren in slechte staat, dicht voor een noodzakelijke grote renovatie. De gebouwen voldoen niet
meer aan de brandveiligheidseisen. In de luchtkanalen zit asbest, kozijnen moeten worden
vervangen, het klimaat moet worden verbeterd en de verlichting vernieuwd. Het gebouw maakte ook
op mij een gedateerde indruk.
We moesten met de bus een eind Rotterdam in, over de Erasmusbrug. Maar wat een hectiek in zo’n
grote stad. Alles krioelt daar door elkaar. En op elk punt voorsorteren. Hoe bereik je daar zonder
navigatiesysteem je doel? Wat wonen wij dan toch in een rustig gebied. Leuk een dagje in de stad,
maar ik ben altijd blij als ik ’s avonds onze oude, vertrouwde Watertoren weer zie!
We hebben ondertussen ook het bezoek aan de Valkeniershof achter de rug. We beleefden een
prachtige middag en de dag werd bekroond met een heerlijke maaltijd. We kijken ook met volle
tevredenheid terug op onze themamiddag Roze 50+. Alle mensen die aanwezig waren weten nu wat
de letters LGBT inhouden en begrijpen nu wat deze mensen soms moeten doorstaan.
Nu kijken we even naar de toekomst. In deze Nieuwsbrief zitten twee uitnodigingen: eentje voor de
themamiddag met Máscura op 18 oktober en eentje voor de BeleefPlusBeurs op 21 oktober.
Voor deze twee activiteiten moet u zich niet aanmelden bij Geleijn Kaijser, maar bij Rien de Regt.
Waarvan akte!
Er staat nog meer belangrijke en interessante informatie in deze Nieuwsbrief: even doorlezen dus!
In november komt er ook nog een Nieuwsbrief uit, daarin staan de uitnodigingen voor de gezellige
middag op 30 november met Adrie Oosterling uit Groede en ons najaarsdiner op 8 december. Er
staat dus nog genoeg op het programma.
Momenteel heeft de Seniorenvereniging 282 leden. Langzaamaan kruipen we naar de 300 leden toe.
Wat zou het fijn zijn als we in 2018 ons 300e lid zouden kunnen verwelkomen.
Dat laten we dan zeker niet ongemerkt voorbij gaan.
We zijn ook druk bezig met het bouwen van een eigen website. Anneke Langen heeft zich hierin
vastgebeten en het belooft een prachtige, toegankelijke site te worden. Zo kunnen we onze leden (en
andere belangstellenden) nog beter bereiken en betrekken bij onze activiteiten. Want u weet: als u
suggesties hebt voor een reisje of voor invulling van een themamiddag: we houden we ons van harte
aanbevolen.
We wachten uw ideeën in spanning af.
Rien de Regt, voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone.

Brengt oktober veel vorst en wind,
zo zijn januari en februari zeer mild.
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Beste leden Seniorenvereniging Kanaalzone,
Uw bestuur nodigt u hierbij uit voor een
THEMABIJEENKOMST OVER STICHTING MASCURA
op woensdag 18 oktober a.s. in De Halle te Axel.
Aanvang 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur.
De Stichting Máscura is opgericht in 2011. Het doel is verrassingen te organiseren voor
kinderen of volwassenen die chronisch, ernstig of langdurig ziek zijn.
Samen met familie of vrienden maakt of organiseert de Stichting iets waarmee de zieke op een
onverwachte manier een hart onder de riem gestoken wordt.
Door het unieke en onvergetelijke karakter heeft de verrassing een grote positieve impact op de
zieke en zijn of haar familie en vrienden. Indien mogelijk worden ook de laatste wensen van
terminaal zieken vervuld.
Stichting Máscura is actief in Zeeuws-Vlaanderen.
Het programma voor deze middag ziet er 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.
13.45 uur: Inleiding door dhr. Marc van Dorsselaer, projectmanager Stichting Máscura.
14.00 uur: Aan de hand van enkele filmpjes wordt het werk van Máscura belicht.
Na afloop van een film kan er over de inhoud worden nagepraat met elkaar.
15.00 uur: PAUZE.
U krijgt een drankje met iets hartigs aangeboden.
15.30 uur: Vervolg vertoning enkele filmpjes over het werk van Máscura.
Ook nu bestaat er wederom de gelegenheid om na te praten over de vertoonde
films.
16.15 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan dhr. Marc van Dorsselaer.
16.30 uur: Sluiting.
Leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 5,00.
Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier in te leveren bij Rien de Regt,
Molenstraat 27, 4571 EZ Axel, tel. 06-51084943, e-mail rienderegt@zeelandnet.nl.
U kunt zich ook telefonisch of via de mail aanmelden.
Namens het bestuur,
Rien de Regt, voorzitter.

wij verrassen zieken !
A.u.b. strook inleveren vóór 11 oktober a.s.
Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 18-10-2017.
1. Naam:…………………………………………………………………….... Adres:………………………………………………….………………..……….…..…
2. Naam:…………………………………………………………………...... Adres:…………………………………………………………………………………...…
3. Naam:…………………………………………………...…..………..…. Adres:………………………………………………………………………………..……
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DOORLOPENDE MACHTIGING
Het zal niet zo lang meer duren of onze leden zal gevraagd worden de contributie voor het jaar 2018
te betalen. U zou onze penningmeester een enorme dienst bewijzen als u een doorlopende
machtiging wilt afgeven. Dit kan gemakkelijk door een machtigingsformulier te ondertekenen en deze
aan de penningmeester te overhandigen.
Betalen per bank kost ons geld en kost onze penningmeester extra werk. Vandaar dat we met ingang
van het nieuwe contributiejaar €2,50 verwerkingskosten zullen
moeten vragen. Een bijkomende reden voor u ons toestemming te
verlenen het contributiebedrag automatisch af te laten schrijven.
Een machtigingsformulier kunt u bekomen bij onze penningmeester
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, tel. 06-53116199,
e-mail: gkaijser@zeelandnet.nl.
We hopen van harte dat u uw medewerking zult verlenen aan ons
verzoek.
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone

EVEN TERUG IN DE TIJD…………..DE JAREN 60
De eerste (zwart-wit) tv’s.
Startrek, Flipper en Swiebertje.
De moord op John F. Kennedy, Marten Luther King en
Robert F. Kennedy.
Het huwelijk van Beatrix en Claus.
Neil Armstrong die de eerste stap op de maan zet.
Indiase batikjurken, ribfluwelen broeken met wijde pijpen,
bloemenkransen in het haar.
Woodstock.
Jointjes roken in het gras.
Jazzmuziek.
The Beatles, The Rolling Stones en Edith Piaf.
De Dolle Mina’s, baas in eigen buik.
Nozems.
Provo’s.
Kevers en Kickers.
De hoelahoep.
Puntschoenen.
De eerste spijkerbroek.
Uit Margriet 34 – 2016.
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Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor een bezoek aan BeleefPlus, de meest veelzijdige 50+-beurs in de regio.
Wij bezoeken deze beurs op zaterdag 21 oktober a.s. De beurs wordt gehouden in het Omnium te
Goes.
Het bezoek duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur.
BeleefPlus is een uniek middagje uit voor de actieve 50-plusser en wordt voor de 2e maal gehouden in
Zeeland. Duizenden vierkante meters met exposanten die hun producten en diensten graag aan u
presenteren.
Diverse thema’s passeren de revue: vrije tijd, vakantie, wonen, zorg & welzijn, tuin & tuinieren en
mobiliteit.
Naast de uitgebreide informatie die wordt verstrekt, worden er diverse workshops en demonstraties
gegeven en worden gevarieerde activiteiten georganiseerd door de exposanten.
Tijdens BeleefPlus worden al uw zintuigen geprikkeld: proef, zie, leer, doe & ervaar tijdens dit uniek
middagje uit op BeleefPlus. Tevens maakt iedere bezoeker van BeleefPlus kans op leuke prijzen.
Wij kunnen u met de medewerking van BeleefPlus deze reis georganiseerd aanbieden voor de prijs
van € 10,00 p.p.
In deze prijs zit het vervoer naar en van de beurs en de entreeprijs. Ook ontvangt u een goed gevulde
goodie-bag. Consumpties, e.d. zijn voor eigen rekening.
De details over het busvervoer (vertrektijden, opstapplaatsen) krijgen we later nog van BeleefPlus; de
deelnemers worden door ons tijdig verwittigd.
U kunt opstappen bij De Halle in Axel of bij AH in Terneuzen.
Proef, zie, leer, doe & ervaar

Gelieve u aan te melden en te betalen voor 14 oktober a.s. door te bellen, te mailen of het strookje in
te leveren bij
Rien de Regt, Molenstraat 27, 4571 EZ Axel, tel. 06-51084943, e-mail rienderegt@zeelandnet.nl.
U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer NL15RABO 0314082972, t.n.v. SVK
onder vermelding van BeleefPlus Goes 2017.

BeleefPlus Goes 21 oktober 2017
1. Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……
Adres:…………………………………………………………….………………………….………….
Opstapplaats:

Telefoon: ………………………………..……………..

AH-Terneuzen / de Halle Axel

2. Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Adres:………………………………………………………………..……………………………………….. Telefoon: ……………………………………………………
Opstapplaats:

AH-Terneuzen / de Halle Axel
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DANSMIDDAGEN IN CULTUREEL CENTRUM DE HALLE.
Iedere maand vindt er in de Halle op een woensdag een dansmiddag
plaats. Deze middag begint om 13.45 uur en wordt om 16.45 uur
afgesloten. De zaal gaat om 13.15 uur open.
De muziek wordt verzorgd door Johan de Jong. Hij doet zelf aan
stijldansen en zijn partner Miriam is naast het stijldansen ook actief bij
het lijndansen.
Johan is een bekende DJ op RTV-Scheldemond. Hij heeft kennis van en
gevoel voor muziek, dus u kunt er vanuit gaan dat hij garant staat voor
een gezellige dansmiddag. Hij draait een mix van stijl- en lijndansmuziek.
Op de volgende dagen staat een dansmiddag gepland:
woensdag
18 oktober;
woensdag
22 november;
woensdag
20 december (kerst-dansmiddag).
Entree bedraagt €3,00, maar op vertoon van uw lidmaatschapskaart van
SVK betaalt u slechts € 2,00. Ons bestuurslid Jannie van Damme is het
aanspreekpunt voor deze activiteit.
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone.

ALS DE HERFST VERJAART.
Heb je wel eens rondgekeken,
als de herfst verjaart?
Met een bonte lappendeken
dekt hij wei en gaard.
Strooit cadeautjes:
beukenootjes,
en kastanjes bij het pond
in de bossen rond.
Vind je ’t niet een wonderweelde,
als de herfst verjaart?
Wat tot zonnegoud vergeelde
blijft maar kort gespaard.
Maar om ’t even,
in ons leven
heeft die bonte kleurenpracht
weer wat moois gebracht.

David Tomkins.

KORTING VOORSTELLINGEN IN DE HALLE
Het nieuwe theaterseizoen staat weer voor de deur. Daarom willen wij u er nog eens aan herinneren
dat u als lid van de Seniorenvereniging Kanaalzone korting kunt krijgen op voorstellingen die plaats
vinden in cultureel centrum “de Halle”. De korting bedraagt € 2,50 per toegangsbewijs per
lidmaatschapskaart en geldt slechts voor één toegangsbewijs.
U hebt recht op korting na het bezoek aan een voorstelling. Het
maakt niet uit door wie de voorstelling wordt georganiseerd. U gaat
met het geldig entreebewijs en uw lidmaatschapskaart van de SVK
naar onze penningmeester Geleijn Kaijser en u ontvangt dan de
korting van € 2,50.
Wij hopen dat u veelvuldig van deze regeling gebruik zult maken!
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone.
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Nederlands fabricaat

In de frisse etalage
Van een groentehandelaar
Stond een kist met fijne appels
Voor de verkoop kant en klaar.
Lonkend lagen zij te lokken
Als een luxe lekkernij
‘t Leek als wenkten zij de kopers:
kom eens binnen, bijt in mij!
Een mevrouwtje zag ze liggen,
Kon maar even weerstand biên.
Toen naar binnen: „Koopman,
Ik wil appels, laat eens zien.
Spoedig was de zaak in orde,
de appels gingen in een zak.
Net zou hij gesloten worden,
toen de dame eensklaps sprak:
„Winkelier, vertel eens even,
‘t maakt voor u wellicht niets uit,
maar ik wil het heel graag weten:
‘t is toch zeker Hollands fruit?
„Het spijt me, dame, zei de koopman
„Hollands zijn die appels niet,
Amerikaanse, moet u weten,
maar toch prachtig, zo u ziet.
„Prachtig zijn ze, was haar antwoord,
„ik werd er dadelijk door verrukt,
maar wil mij niet kwalijk nemen:
ik eis uitsluitend ons product.
Hollands fabricaat wil ik steunen,
Ruil ze mij dus voor dit keer.
Geef dan maar in plaats van deze:
sinaasappelen, mijnheer!
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