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VOORWOORD 
 
De goedheiligman is weer naar warmere oorden vertrokken. Nu staat de Kerstman te popelen om ons met 
allerlei lekkers te verrassen. Winkelstraten, winkels en huiskamers zien er licht en gezellig uit. Zo komen we 
ongemerkt die donkere decembermaand door. En na de jaarwisseling lonkt de lente alweer. De boom is 
weer naar zolder verhuisd, samen met de kerstballen en de piek. Langzaamaan beginnen de dagen te 
lengen, gaan we voorzichtig vakantieplannen maken voor de zomer. We dromen van een plekje op een 
zonnig terras met een verkoelend drankje. Maar laat ik niet te hard op de feiten vooruit lopen….. 

 
Donderdag 30 november hadden we Adrie Oosterling van de Twee Duiven uit Groede op bezoek. Het was 
een plezierige, rustig voortkabbelende middag en Adrie hield  de aanwezigen deze middag een spiegel voor. 
Voor sommigen was dat best wel confronterend….. 
 
Vrijdag 8 december organiseerden we ons najaarsdiner. Er waren zoveel aanmeldingen binnen gekomen, 
dat we de ploeg in tweeën moesten splitsen. Misschien niet zo g ezellig, maar zo hoefden we in ieder geval 
niemand teleur te stellen. Traiteur Jan van den Berk en de medewerkers van De Halle werkten voor de volle 
honderd procent mee. Zo verliep deze avond toch op rolletjes en een ieder kon met een bol buikje de 
thuisreis aanvaarden.  
 

Op woensdag 10 januari a.s. organiseren we een gezellige middag om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. 
De uitnodiging voor deze middag vindt u in deze Nieuwsbrief. 
 
Rond 23 december 2017 wordt het verschuldigde contributiebedrag 2018 van uw rekening afgeschreven. 
 
We hebben momenteel 272 leden. Daar zijn we trots op. Fijn dat u het afgelopen jaar vertrouwen in ons 
hebt gehad en we hopen uw vertrouwen ook in 2018 niet te beschamen. 
 
Namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u en uw naasten heel gezellige kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en een gezond en plezierig 2018 toe. 
 

 
Rien de Regt, voorzitter. 
 

AGENDA d e ce mb e r/ ja nua rife b rua ri:  
 

DAG: DATUM: ACTIVITEIT:  
woensdag 13 december Kerstbingo 
woensdag 10 januari Nieuwjaarborrel met optreden 

van Sonja & Jolanda 
vrijdag 26 januari Nieuwjaarsbingo 
vrijdag 23 februari Bingo 

 
 
 

Op woensdag 20 december vindt er een kerst-dansmiddag plaats in de Halle.  
De muziek wordt verzorgd door Johan de Jong, bijgestaan door zijn partner Miriam.  
Zaal open om 13.15 uur, einde 16.45 uur. Entree € 3,00, leden van de SVK betalen slechts € 2,00. 
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60 JAAR AOW  
 
De AOW bestaat inmiddels 60 jaar. Was er in 1957 nog nauwelijks van rond te komen, tegenwoordig is de 
uitkering gelijk aan het minimumloon. 
 
Niet Drees, maar minister Suurhoff reikte in 1957 de eerste AOW uit. Iedere 65-plusser kreeg recht op AOW, 
ongeacht inkomen of vermogen. 

Een alleenstaande kreeg 71 gulden (€ 32,45) en een echtpaar 119 gulden per maand (€ 54,00). 
 
In 1962 verhoogde de regering de AOW daarom met 15% en drie jaar later ging de uitkering omhoog tot het 
sociale minimum. In 1974 werd de AOW gelijkgesteld met het minimumloon. 
 
AOW door de jaren heen: 
 

1947 Invoering noodwet kabinet Drees 

1957 AOW ingevoerd: 857 gulden per jaar (€ 389) voor alleenstaanden 
1962 Verhoging AOW met 15 procent 

1974 Koppeling met minimumloon 

1985 AOW ook voor vrouwen, AOW-toeslag voor jongere partners 

2002 Ovcrheid springt bij met belastinggeld 
2013 AOW-leeftijd omhoog 

2015 AOW-toeslag afgeschaft 

2017 AOW voor alleenstaanden: € 1099 per maand netto  

2023 AOW-leeftijd ?? jaar 
 

Jarenlang heeft de AOW stilgestaan, maar de laatste jaren springen drie veranderingen in het oog: de invoering 
van de tweewoningenregel voor latters, het einde van de AOW-toeslag en de verhoging van de AOW-leeftijd. 
 
Latters. 
Er zijn in deze tijd ook 65-plussers die bijvoorbeeld na een echtscheiding niet meer met een nieuwe partner willen 
samenwonen. Ze houden ieder hun eigen woning aan en verblijven vaak bij elkaar. De Sociale Verzeke rings 
Bank trok in zo’n geval een onduidelijke grens tussen alleenstaand en samenwonend, waarbij het begrip 
“gezamenlijke huishouding” cruciaal was. Duidelijke criteria ontbraken, zodat twee alleenstaanden ongemerkt en 
ongewild volgens de SVB-regels samenwoners konden zijn. Met alle gevolgen voor de AOW. Het leidde 
regelmatig tot de inzet van sociale rechercheurs om “stiekeme samenwoners” op te sporen (hoeveel 
tandenborstels op de badkamer???). 

Inmiddels heeft de SVB de tweewoningenregel ingevoerd. Twee AOW ’ers die ieder een eigen huur- of 
koopwoning hebben waar ze vrij over kunnen beschikken, wonen niet samen, ook niet als ze het grootste deel 
van de tijd bij elkaar zijn. 
 
Einde AOW-toeslag. 
Voor 1985 had van een echtpaar alleen de man recht op AOW, een gehuwde vrouw had dat niet. Bij de invoering 
van de gelijke behandeling kregen man en vrouw ieder recht op een eigen AOW als zij 65 jaar werden. In de 
praktijk was bij veel echtparen de man enkele jaren ouder en had de vrouw geen eigen inkomen. Bij deze 
echtparen daalde het inkomen tijdelijk als de man met pensioen ging: de vrouw had namelijk geen inkomen en 
nog geen AOW. De AOW-toeslag repareerde dat. Bij de invoering bepaalde de overheid overigens dat de toeslag 
na 30 jaar weer zou verdwijnen. Want vrouwen zouden meer en meer hun eigen inkomsten krijgen, was de 

gedachte. 
 
AOW-leeftijd omhoog. 
De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. En het gaat snel: in 2018 zal de AOW -leeftijd 66 jaar zijn 
en in 2021 67 jaar. In 2022 gaat de AOW-leeftijd naar zelfs 67 jaar en 3 maanden. Het jaar daarop wordt de 
AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. De exacte AOW -leeftijd in 2023 en de jaren 
daarna is nog niet bekend, maar die leeftijd kan oplopen tot naar schatting 71 jaar. 
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Uit Geld&Recht oktober 2017. 
 
 
 
 

Uitnodiging voor een gezellige middag en Nieuwjaarsborrel  
 
 

Beste leden Seniorenvereniging Kanaalzone, 
 
Uw bestuur nodigt u hierbij uit voor een gezellig samenzijn op  
wo ensdag  10 januari  2018  in  De  Halle  te  Axel. 
Aa nvang  13.30 uur,  de  zaal  is  open  o m 13.00 uur. 
 
 

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit: 

 13.00 uur: Zaal open. 
  Natuurlijk organiseren wij wederom een verloting met mooie prijzen. De prijs van de loten:  

     4 loten voor één euro. 
 13.30 uur: Opening door de voorzitter; 

  u wordt verwelkomd met koffie of thee en iets lekkers. 
 13.45 uur: Presentatie website Seniorenvereniging Kanaalzone. 

  We drinken op het nieuwe jaar en op de lancering van onze website. 
 14.15 uur: Optreden Sonja en Jolanda me t hun show “De tijd van toen”. 

     Een heerlijke interactieve meezing- en luistervoorstelling met liedjes van toen. 
 15.00 uur: Pauze met een drankje en een hartig hapje. 
 15.30 uur: Tweede optreden van Sonja en Jolanda. 

 16.15 uur: Korte pauze. 
 16.20 uur: Gezellig napraten en tijdens dit genoeglijke samenzijn zullen de prijzen van de verloting worden                                    
                         getrokken; de bar blijft open en tegen vriendelijke prijzen kunt u nog een drankje bekomen. 
 17.00 uur: Afsluiting. 

 
 
Leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 5,00. 
 
 
 Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier in te leveren bij: 
 Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, tel. 06-53116199, e-mail gkaijser@zeelandnet.nl. 

 
  
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone.  
 
 
A.u.b. strook inleveren  vóór 3 januari a.s. 

 
 
 

 
 
 

 
Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 10-01-2018. 
 
1. Naam:………………………………..……………………………………..………….. Adres:………………………………………………………………..………..……..….… 
 
  
2. Naam:………………………………………………………………..………………….. Adres:………………………………………………………..………….…….…...……… 
 
 
3. Naam:……………………………………………………..………………….…………. Adres:………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:gkaijser@zeelandnet.nl
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EVEN T ERUG IN DE T IJD…………..JAREN 80  

 
 
 
 De kroning van Beatrix. 
 Krakersrellen. 
 De eerste computerspelletjes, zoals Donkey Kong. 
 De eerste computer (Macintosh). 

 Schoudervullingen, mantelpakjes en spijkerbroeken met een witte bies. 
 Getoupeerd en opgespoten ‘hoog haar’ of een permanent. 
 Blauwe of groene mascara. 
 Op tv eerst De Freggles, Inspecteur Gadget  en de Zevensprong. 
 Daarna op de tv Dallas en Dynasty. 
 Films als Rambo, Rocky, Fame, Flashdance, Dirty Dancing en The blue lagoon. 
 Op je walkman of bij MTV: Kinderen voor kinderen, Queen, David Bowie, Dire Straits en Madonna. 
 Het EK van ’88. 

                                           
                                                                                                                  Uit Margriet 34 –  2016. 

 

 

 
 
Het heertje 
 
Er staat in onze witte tuin een heertje, 
een echt meneertje! 
Hij heeft een mooie bolhoed op, 
zijn ogen zijn net stukjes drop. 
Zijn pak is wit, 
Ja, spier-, spierwit, 
waar heus geen vuile vlek op zit. 

Zijn neus…….. dat is een wortel! 
Hij houdt een bezem in zijn hand 
en rookt een pijpje dat niet brandt, 
zo’n raar meneertje! 
 
Wie raadt hoe deze grapjas heet? 
Ik vind je dom als je ’t niet weet! 
           
 

Elisabeth Wijnands. 
 

 

 

Die telkens in de spiegel ziet 
en zich met schoonheid vleit, 
beseft de ware schoonheid niet, 
maar jaagt naar ijdelheid. 

 

 



 

Nieuwsbrief van de Seniorenvereniging Kanaalzone.                       nummer 9,  december 2017          - 5- 
 

H. van Alphen. 
 

    

ACTIVITEITENPROGRAMMA 1e HELFT 2018 

 
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. 
 
We beleggen geen spreekuur meer. We hebben een ombudsteam gevormd, bestaande uit de dames Kitty van 
Waesberghe en Jetty van Dorsselaer. Als u hulp nodig hebt, met vragen zit of als u tegen problemen aanloopt 
kunt u met één van deze dames contact opnemen. Zo nodig wordt een afspraak gemaakt en komt er iemand bij u 
langs. 
Contactgegevens van het ombudsteam: 
Kitty van Waesberghe  0115-565027   kittyvanw@gmail.com 
Jetty van Dorsselaer  0115-564206   emvdorssel@zeelandnet.nl 
    06-10745355 

 

 
DAG: DATUM: ACTIVITEIT: 
woensdag 10 januari Nieuwjaarsborrel en optreden Sonja & Jolanda 

vrijdag 26 januari Nieuwjaarsbingo 
vrijdag 23 februari Bingo 
woensdag 7 maart Demonstratiemiddag firma Lamont 
vrijdag 23 maart Bingo 
vrijdag 6 april Voorjaarsdiner 
woensdag 18 april Jaarvergadering 
vrijdag 20 april Bingo 
dinsdag 15 mei Busreis Westhoek (België) 
vrijdag 25 mei Bingo 
zaterdag 16 juni  Fietstocht Seniorenvereniging Kanaalzone 
vrijdag 22 juni Bingo 

vrijdag 27 juli Bingo 

 
 
 
Volg ons op facebook: Seniorenvereniging Kanaalzone. 
Zie ook:  Axel.nl. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:kittyvanw@gmail.com
mailto:emvdorssel@zeelandnet.nl
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Puzzels  voor  onder  de  boom. 

       ABC Sudoku.   
Vul de letters  A E G K N R S T Z    in, 
in de lege balk verschijnt een woord. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
         X Z          

         T F          

        X B U H         

        S N I A         

       G G J V N O        

       U S A P D L        

S Z R M F J J B C W N S A J Z G R A Z G 

N Y O E P Z L H Z E O C B R H C D L Z J 

 G T V T L T L Z H H H W O V K R Z   

  Z Z R N E E I G L O U O E D B U   

   P Q C I G Q W D E E B R O R    

    S R Y W A J D N E Z W N     

   P V T T D F H W E N S A S D    

   X K V U A P W V N S F R V O    

  Z L C W E M J H M Z V A M E R D   

  Y P W D W L Q   B O D I R D E   

 G K A U N R I     L K N E G T I  

 P O O Q W         G N X H E  

U L K I             K M X G 

I S                 A Z 

 

 
[Geef een citaat uit het document of de 

samenvatting van een interessant punt 

op. Het tekstvak kan overal in het 

document worden neergezet. Ga naar 

het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen 

als u de opmaak van het tekstvak voor 

het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

 
Zoek de volgende 
woorden in de ster: 
 
 donsveren  
 hagel 
 handschoenen 
 iglo 
 ijs 
 muts 
 koude 
 sneeuwbal 
 verwarming 
 vacht 
 vriezen 
 winter 
 


