Nummer 8 - november 2017
VOORWOORD.
En ondertussen is het november, de winter sluipt naderbij. In Madrid maakt Sint-Nicolaas zich al weer
klaar voor de reis naar de lage landen. Hij staat nu vast en zeker voor zijn klerenkast om te kijken
welke tabberd hij nu weer eens zal aantrekken. En welke Pieten zullen hem op de stoomboot
vergezellen?
Op 18 oktober hadden we Marc van Dorsselaer op bezoek, projectmanager van de Stichting Máscura.
Hij vertelde het een en ander over het ontstaan en het werk van de Stichting. Het was best een
aangrijpende middag, jammer dat het niet zo druk was. Maar de aanwezigen hadden wel waardering
en bewondering voor wat de Stichting allemaal doet. Er stond ook een collectebus en daar kwam
maar liefs € 82,20 uitrollen. De SVK schonk ook nog € 50,00, zodat dhr. Van Dorsselaer met € 132,20
terugkeerde naar Hulst.
Op zaterdagmiddag 21 oktober bezochten we de BeleefPlus Beurs in het Omnium te Goes. Er gingen
29 SVK-leden mee. Het was daar behoorlijk druk. Er stonden heel wat stands en er was
entertainment: volksdansen, klederdrachten, een modeshow en er traden verschillende koren op.
Dat was het verleden, nu even naar de toekomst:
Op donderdags 30 november organiseren we een optreden van troubadour Adrie Oosterling uit
Groede. Deze happening vindt plaats in de grote zaal, want we verwachten veel bezoekers. Deze
middag is gratis toegankelijk voor onze leden. Niet-leden betalen € 7,50.
Op vrijdag 8 december organiseren we het najaarsdiner voor onze leden. Het buffet wordt
wederom verzorgd door traiteur Jan van den Berk. Hij staat garant voor een prima
verzorgde maaltijd, de schalen zijn altijd prachtig opgemaakt en goed gevuld, zodat een
ieder met een bol buikje tevreden huiswaarts kan keren.
Woensdag 17 januari 2018 beginnen we het nieuwe jaar met een Nieuwjaarsborrel en een optreden
van Sonja en Jolanda met hun show “De tijd van toen”. Een heerlijke interactieve meezing- en
luistervoorstelling met liedjes van toen. In onze volgende Nieuwsbrief leest u hier meer over.
Onze secretaris a.i. Anneke Langen is samen met Jaap Overdulve een website voor onze vereniging
aan het bouwen. De facebookpagina staat al in de steigers en kunt u bekijken. Seniorenvereniging
Kanaalzone intypen bij “zoeken”.
Probeer het eens!
Rien de Regt, voorzitter seniorenvereniging Kanaalzone.
November immer guur en koud,
maakt menig mens de botten oud.
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De Twee Duiven

WIE IS ADRIE OOSTERLING?
Al ruim 30 jaar schrijft Adrie Oosterling teksten, zet ze op muziek en presenteert deze in het
Nederlandse taalgebied. In de loop der jaren is een (nog steeds groeiende) groep bezoekers
ontstaan die zijn voorstellingen weet te waarderen.
Het genre dat hij beoefent sluit aan bij het beste uit de Nederlandse
kleinkunsttraditie. Niet toevallig heeft hij in het verleden lessen
gevolgd bij Hetty Blok, waarmee hij de sfeer, traditie en geschiedenis
heeft gezocht en geproefd van de groep kleinkunstkunstenaars
rondom Wim Sonneveld. Ook worden zijn optredens vaak vergeleken
met werk van Toon Hermans en Jules de Corte.
Vocaal heeft hij zich jarenlang laten inspireren en scholen door
zangpedagoge Margreet Honing. Deze “grondstoffen”, gekoppeld aan
een grote taalgevoeligheid staan garant voor een veelzijdig, door de performer zelf
geschreven kleinkunstprogramma met een eigen stijl en een eigen sfeer.
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Uitnodiging voor een gezellige feestmiddag
Beste leden Seniorenvereniging Kanaalzone,
Uw bestuur nodigt u hierbij uit voor een gezellig middag met een optreden van

TROUBADOUR UIT GROEDE
op donderdag 30 november a.s. in de grote zaal van de De Halle te Axel.
Aanvang 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur.
Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
 13.00 uur:
Zaal open.
U wordt verwelkomd met koffie of thee en iets lekkers.
 13.30 uur:
 13.40 uur:

 14.25 uur:
 14.55 uur:
 15.20 uur:
 16.05 uur:

Om uit de kosten te komen organiseren we een verloting met mooie
prijzen. De prijs van de loten: 4 loten voor één euro.

Opening door de voorzitter.
Optreden Adrie Oosterling.
Met de winter voor de deur blikt Adrie Oosterling terug naar de zomer
die voorbij is, viert alvast een beetje de winter met zijn speciale sfeer
en blikt ook alweer voorzichtig vooruit naar de tijd dat de dagen gaan
lengen.
Actueel nieuw materiaal wordt afgewisseld met vertrouwde nummers.
In de spiegel van verleden, heden en toekomst kijken we vooral naar
onszelf, hopelijk met de nodige humor……..
Adrie Oosterling begeleidt zichzelf op piano, Indisch harmonium en
accordeon.
PAUZE.
In de pauze wordt u een drankje met een bittergarnituur aangeboden.
Verloting.
Tweede optreden van Adrie Oosterling
Afsluiting.

Leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone hebben gratis toegang op vertoon van hun
lidmaatschapskaart, niet-leden betalen € 7,50.
Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier in te leveren bij
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, tel.: 06-53116199, e-mail: gkaijser@zeelandnet.nl.
U kunt zich ook aanmelden via de mail.
A.u.b. strook inleveren vóór 23 november a.s.


Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 30-11- 2017.
1. Naam:……………………………………………………………………..

Adres:……………………………………..………………..……….…

2. Naam:…………………………………………….………..…………..

Adres:…………………………………………………………...………

3. Naam:……………………………………………..………...………….

Adres:……………………………………………………….……………
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EVEN TERUG IN DE TIJD………JAREN 70



















Punkers en krakers.
Demonstraties tegen kernraketten.
Een kleuren-tv.
De fabeltjeskrant, Beertje Colargol, Pippi Langkous en Paulus de boskabouter.
AVRO’s Wie-kent-kwis.
De Willem Ruis show.
TopPop.
Disco.
The Jackson 5, ABBA, Blondie en Boney M.
Hair, Saturday night fever en Grease.
Plateauzolen.
Soulpijpen.
Rootsschoenen.
Rotanmeubels.
Gemacrameede dan wel gehaakte oranje-bruine plantenhangers en pannenlappen.
De zitkuil.
Lange haren.
Afrokapsel en grote brillen.
Uit Margriet 34 – 2016.

PLITTER, PLETTER, PLUITEN.
Plitter, pletter pluiten!
Wat tikt daar op de ruiten?
Wat tikt daar op de daken?
Is dat een leven maken!
Plit, plet, plat –
Wat is, dat, nat!
Plitter, pletter, plegen,
dat komt al van de regen.
Die tikt al op de ruiten,
die tikt al op de daken,
die tikt al op de wegen;
op straten en op stegen:
plit, plet, plat,
o, wat, nat.
Plitter, pletter, plegen,
wat is dat toch een regen!
Wat komen er een plassen:
daar mag je wel op passen,
daar mag je wel op letten
en goed je voetjes zetten.
En kom je thuis, ter dege…..:
voetjes vegen!
Want: plit, plet, plat,
’t is buiten toch zo nat!

Nieuwsbrief van de Seniorenvereniging Kanaalzone.

P. van Renssen.

nummer 8, november 2017

- 4-

Nieuwsbrief van de Seniorenvereniging Kanaalzone.

nummer 8, november 2017

- 5-

Beste leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone,
Uw bestuur belegt op vrijdag 8 december 2017 weer een gezellige avond met warm en koud
buffet, twee rondjes gratis bingo en een leuke verloting, georganiseerd in “de Halle”
(boven bij de bar) in Axel.
Aanvang: 17.00 uur. Einde: 22.00 uur.
Het menu voor deze avond wordt verzorgd door traiteur Jan van den Berk
en is als volgt samengesteld:
we starten met een kopje Tomatensoep,
aan tafel geserveerd.
***
Hierna een koud buffet met o.a.:
huzarensalade, zalmsalade, aardappelsalade met uitgebakken spekjes, salade van
crabflakes en Noorse garnalen, gevulde eieren, ham/aspergerolletjes, visschotel met o.a.
makreel, gerookte forel, gekookte mosselen en Hollandse nieuwe, diverse soorten wildpaté
en een vleeswarenschotel met o.a. verschillende ham- en worstsoorten.
Dit alles mooi opgemaakt en gegarneerd, begeleid door verschillende soorten sausjes,
kruidenboter en stokbrood.
***
Vervolgens een warm buffet met o.a.:
Bourgondische stoverij of een stoverij van wild;
kalkoenfilet in een lichte kerriesaus;
visrolletjes in Nantuasaus.
Dit wordt aangevuld met een bijpassend garnituur van frietjes, aardappelkroketten, tutti-frutti
en seizoengroenten.
***
Als dessert:
fantasie van de chef op een bord gepresenteerd en aan tafel geserveerd.
***
Ter afsluiting van deze avond drinken we nog een kopje koffie of thee.
De kosten voor dit heerlijke diner bedragen slechts € 29,00 p.p. Deze prijs is inclusief twee
consumptiebonnen. Deze bonnen mogen gebruikt worden voor koffie/thee, frisdrank, wijn,
Heineken of Jupiler.

Dit najaarsdiner is alleen toegankelijk voor leden. En u weet: wees er snel bij, want de
belangstelling voor deze gezellige avond is altijd heel groot!
Opgave en betaling dienen te geschieden vóór 1 december 2017 bij:
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, tel. 06-53116199,
e-mail gkaijser@zeelandnet.nl.
Hopelijk tot vrijdag 8 december!
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone.
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Opgave najaarsdiner 08-12-2017.
Bij betaling dient deze strook te worden ingeleverd.
Ook kunt u het te betalen bedrag overmaken op
banknummer: NL15RABO 0314 0829 72 ten name van Seniorenvereniging Kanaalzone
o.v.v najaarsdiner.
Bij betaling via de bank wel de namen vermelden.
Naam/namen: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aantal personen:…..………..

o

Totaal €……...…..

Wij willen graag een tafel voor ……….. personen reserveren,
samen met:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

o

Wij hebben geen voorkeur.
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