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Lieve mensen, hier is de nieuwsbrief voor november 2022 

Contributie 2023 

In december a.s. moet voor 1 januari de contributie voor 2023 weer worden betaald. Het 
bestuur handhaaft die op € 25,00 voor het eerste lid en € 20,00 voor het tweede lid uit een gezin. 
Nieuwe leden krijgen tot 1 januari 2023 een gratis lidmaatschap. 

 

Verkeersvoorlichting in de Keure in Sluis 
Op 27 september hadden wij een verkeersvoorlichting voor senioren door het Regionaal Orgaan 

Verkeersveiligheid Zeeland ( ROVZ) De presentatie werd gegeven door de heer 

Rob Soer, een oud politieagent, die dat leuk en leerzaam bracht. 

Hij besprak de belangrijke verkeersregels, de nieuwe borden en hoe je met een E-bike veilig 
kan omgaan. Ook de scootmobiel werd besproken. Ook had hij het over medicijnen in het 
verkeer. En hoe zit het op de rotonde o.a.. Al met al een zeer leerzame middag. Die door 39 
leden werd bezocht. Ook de heer Rob Soer was enthousiast over onze geïnteresseerde 
deelname aan het geheel. 

 

Bowling in Toversluis op 19 oktober. 
14 leden hadden zich hiervoor opgegeven. Na de lunch gingen we met goede moed bowlen op 
3 banen. De spanning zat er van meet af aan goed in. Er was een baan waar 24 beurten werden 
gemaakt en een waar 19 beurten konden worden afgewerkt. Vanwege de gelijke stand voor de 
einduitslag, werd alles teruggebracht naar 18 beurten. Na afloop was er een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje. Hier de uitslag: Dames: 1 Anny 2. Edith 3.Tilly. Heren : 1.John 
2.Dirk en 3.Pros. 

De muzikale Quiz. 
Op 21 oktober organiseerden wij de muzikale quiz in de Wijngaard in Aardenburg. 30 
deelnemers deden er aan mee. Er werden een 13 tal oude bekende nummers ten tonele 
gebracht in Karaoke vorm. Wilfried gaf bij elk nummer de historie van het nummer en de 
zangers aan. Theo probeerde de zaal met karaoke mee te krijgen. De zaal zong uit volle borst 
mee. De liedjes waren allemaal nummers uit de oude doos van 1935 tot de jaren 80. Telkens 
kwamen er op het einde van een nummer drie quizvragen met 3 antwoorden die per tafel 
werden ingevuld. Op het einde van de middag werd de uitslag bekend gemaakt. 
Dat de vragen nog niet zo eenvoudig waren bleek. De voorzitter dankte Jo Kanters voor het 
samenstellen van de liedjes waar hij veel tijd en werk aan heeft besteed. Uiteindelijk werd de 
groep van tafel 1 de winnaar. Eenieder aan deze tafel kreeg een prijs. Al met al was het een 

gezellige middag met veel AMBIANCE. 

z.o.z. 
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Ledenwerving met koffiebijeenkomsten voor senioren. 

Op vrijdag 4 november in het Rondeel, Hoogstraat in Sluis, vrijdag 11 november in de Wijngaard 
in Aardenburg en vrijdag 18 november in Porthos in Oostburg en 25 november in Het Hof van 
Eede te Eede. Aanvang alle middagen 14.00 uur. 

De bedoeling van deze koffie-wervingsmiddagen is dat wij als lid onze buren eens peilen, of zij 
ook geen lid zouden willen worden van de KBO/PCOB AEOS en ze meenemen naar de middagen. 
Wilfried gaat deze bijeenkomsten leiden. Ook gaan we proberen om nieuwe potentiële leden uit 
te nodigen met een uitnodiging per post en ook in de bladen. De kosten als lid zijn, als je het 
eens goed bekijkt eigenlijk gering als je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Wat jongere senioren zou 
onze club een stimulans kunnen geven om nog makkelijker iets interessants te organiseren. Zegt 
het voort, zegt het voort!!!. 

Bezoek aan machinefabriek Vervaet in Biervliet 

Op 9 november om 10 uur brengen wij een bezoek aan machinefabriek Frans Vervaet in 
Biervliet. Hier worden o.a. bietenrooiers gebouwd en ook hydro-trikes voor de mest 
aanwending. Het is een gerenommeerd merk over de hele wereld. Wij krijgen de kans dit bedrijf 
te bezoeken. Er is wel een maximumaantal van 25 personen. Vertrek vanaf de Kaai in 
Aardenburg om 9 uur en vanuit Oostburg 9.15 uur. Opgave is nodig i.v.m. het maximum bij Ton 
Jongmans 0641794473 en bij Th . Uitdewilligen 0622617266 z.s.m.. Vol is vol, wie het eerst komt 
die het eerst maalt. We proberen het vervoer per auto samen te regelen vanuit Aardenburg en 
vanuit Oostburg aan de bushalte. Even laten weten s.v.p. 
Als er erg veel belangstelling bestaat kunnen we het later nog eens proberen te organiseren. 

 

Bewegen en deelnemen aan het sociale leven 

Voor oudere mensen is het goed dat ze blijven bewegen en blijven deelnemen aan het sociale 
leven. Wandelen en kaarten kunnen via onze afdeling. Zoals U weet. Gymnastiek is mogelijk in 
vrijwel elk dorp. In Aardenburg kan dat sinds kort in het nieuw multifunctionele centrum. De 
beheerder daarvan is de leider van de groep, de heer Steve de Bie. Ook is er een biljartclub in 
Coensdike te Aardenburg . Daar staan 4 biljarts en de club ontmoet graag nieuwe leden. Het 
biljarten is op maandag, woensdag, en vrijdag telkens van 13.30 tot 16.30 uur met koffiepauze 
Geïnteresseerd ? U kunt zich opgeven bij de heer Freddy Blaeke , tel 06-15433967. Ook in Sluis in 
de Keure wordt gebiljart alsmede in Eede in de Hof van Eede. 

Agenda: Verder in november kaarten in de Eligiuszaal op de donderdag middag en in december 
willen wij een spelletjesmiddag gaan houden en in januari onze jaarvergadering met 
Nieuwjaarsreceptie en een verassing?!!!!! 

 Het logo van de gemeente wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen 

voor de activiteiten. 


