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De personeelsvereniging heeft door de jaren heen vele vrijwilligers gekend die vele uren 
van hun vrije tijd hebben gespendeerd aan het besturen, organiseren en beheren van de 
vereniging. Zodat jij, als lid van de personeelvereniging, volop kunt genieten van de vele 
activiteiten die wij bieden aan een gereduceerd tarief.

Het huidige bestuur (juni 2020) bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter - Hans van Duysen
Penningmeester - Hans Hartman
Secretaris - Piet Mertens 
Tweede secretaris - Wout Rijksen
Overige bestuursleden - Marc Kolijn, Ilona Roelse, Yannick Lavooy (Trinseo) en Peggy 
Heye, Milton Ceron Hidalgo (aspirant bestuurslid).

Indien je vragen hebt over een onderafdeling raden wij je aan om contact op te ne-
men met de desbetreffende afdeling. Heb je vragen over het bestuur of wil jij zelf hel-
pen bij het organiseren van activiteiten? Neem dan contact op met het bestuur van de  
personeelsvereniging.

Wij wensen jou veel leesplezier en hopelijk tot snel!

De personeelsvereniging van Dow Terneuzen. Al jaren een begrip en 
sinds een aantal jaar organiseren we meer activiteiten dan ooit! In 
dit boek geven wij jou uitleg over de diverse onderafdelingen die de 
vereniging kent. 

Sinds de oprichting op 20 sept 1965 is er veel veranderd en is de 
personeelsvereniging uitgegroeid tot een grote organisatie met 22 
onderafdelingen en een grote evenementen tak voor de vele +7000 
leden.



Zoals in de statuten vermeld staat, is het doel van de PV:
“haar leden, hun gezinsleden en/of partners  
ontspanning te verschaffen en een onderlinge band te 
kweken. De PV streeft dit doel na door het organiseren 
van activiteiten als ook van het stimuleren tot het op-
richten van onderafdelingen.”
In dit boekje vind je veel informatie over de  
Onderafdelingen en over de vele activiteiten die de  
coördinatoren organiseren.

Een groep enthousiaste vrijwilligers, onze evenemen-
ten commissie, organiseert deze leuke activiteiten. Hier-
bij proberen zij iets te vinden voor iedere doelgroep en  
iedere leeftijd.

Voor de allerkleinsten organiseren we jaarlijks het feest 
met de Kerstman en voor de iets oudere het Sinterklaas-
feest en een gezellige middag met de Paashaas. Dat 
zijn vaste onderdelen waar we met de hele groep hard  
werken om iets gezelligs neer te zetten. Ook proberen 
we elk jaar kaarten te krijgen voor de Disney-on-Ice show 
voor de kinderen.

Andere vaste activiteiten zijn het jaarlijks uitje naar de 
Winter Efteling waar we met meerdere bussen naar toe 
gaan. De lokale festivals staan ook altijd op de lijst zoals 
Vestrock, de Ballade, Graauwrock en Weitjerock. Maar 
ook andere festivals krijgen de aandacht, ook al is het 
soms moeilijk om daar voldoende kaarten voor te krijgen. 

Sinds meerdere jaren bieden we diverse lokale theater 
voorstellingen aan met korting. Pretpark en dierentuin 
bezoeken horen ook bij jaarlijks terugkerende evene-
menten waar je met het hele gezin naar toe kunt, of je 
gaat met een introducé.

Verder zoeken we allerlei actieve evenementen op het 
vlak van creatieve workshops, zoals onder andere kook 
workshops, bloemschikken, wijn- en bierproeverijen, 
knutselen, enzovoort.
De sportievelingen onder ons worden ook niet vergeten. 
Denk aan activiteiten als; zweefvliegen, ballonvaart, slip-
cursus, parachute springen, enz. Om er maar een aantal 
te noemen.
Naast de lokale theater voorstellingen, proberen we  
altijd kaarten te krijgen voor leuke voorstellingen in  
Nederland en België. Zo zijn we regelmatig naar Cirque 
du Soleil geweest, naar grote musicals of andere shows 
en gaan we jaarlijks naar de F1 race en al een paar keer 
naar een voetbal wedstrijd.

We organiseren op jaarbasis zoveel activiteiten, dat we 
deze hier niet allemaal kunnen noemen, maar je kunt 
de activiteiten altijd terugvinden op onze evenementen 
website https://evenementen.pvdow.nl/. De details zijn 
ook te vinden op onze Facebook pagina.
Momenteel (getallen 2019) organiseren we een goede 
200 activiteiten per jaar waar totaal 5500 deelnames zijn 
geweest. 
We zien wel dat nog niet alle PV-leden meedoen aan 
onze activiteiten, maar hopelijk kunnen deze leden met 
dit boekje iets vinden waar ze graag aan mee willen doen. 

Onze evenementen commissie staat open voor jouw 
ideeën. Deze kun je kwijt in de ideeën bus op de PV web-
site https://www.pvdow.nl/. Hier vind je ook de namen 
van de coördinatoren die in de evenementen commissie 
enthousiast alles organiseren. Je kunt onze mensen via 
deze weg direct aanspreken als je iets wil weten over de 
PV of ideeën hebt.

DE EVENEMENTEN 
COMMISSIE
De Personeelsvereniging Dow Benelux-Terneuzen (PV) bestaat sinds september 1965 in Terneuzen, en is 
in grootte en activiteit uniek in de Dow wereld. Dow Terneuzen is een grote site en verreweg het  
merendeel van de werknemers is lid van de PV. Tevens zijn de gezinsleden lid en kunnen ook zij meedoen 
aan de vele activiteiten. Werknemers en hun partners kunnen bovendien lid blijven na de pensionering, 
ook hier zijn veel leden van de PV te vinden.

Wij zijn a
ltijd op zoek naar extra 

v rijwilligers om samen met ons 

leuke even
ementen t
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JOGGINGCLUB
DOW

De belangrijkste activiteit die we zelf ondernemen is 
de aflossingsmarathon. Dit houdt in dat een ploeg van  
maximaal 8 man een marathon loopt. In het genoemde 
geval loopt iedere loper dus 5 km. Hiermee wordt een 
wedstrijd opgezet tussen de onderafdelingen van de  
fabriek - zoals de styrene, LHC’s en Polyurethanes, maar 
ook Trinseo en BPSC, tussen bedrijven van buitenaf  
-zoals Yara, Oiltanking, Cargill, de Hoop, ICL-IP, 
tussen atletiekvereningingen zoals bijvoorbeeld AV 
Scheldesport, Runners Evergem, AS Rieme, tussen  
diverse familieteams  zoals Fam Masson, Fam Vervaet  en  
nog heel veel andere jogging teams!

Afgelopen jaar hadden we zo 78 verschillende groepen 
aan de start, wat bij elkaar zorgde voor zo’n 510 mannen 
en vrouwen aan de start.

Daarnaast organiseren wij jaarlijks dus ook een trimloop. 
De afstanden die dan gelopen kunnen worden varieren 
van 1200 mtr. (voor de jeugd), 5,2 km, 10,4 km en 15,6 km. 
Dit is een trimloop die geldt voor het normale trimlegioen 
van Zeeuws Vlaanderen.
Deze loop doet ook mee in het “Runners Criterium”, een 
competitie die over een aantal trimlopen in Zeeuws- 
Vlaanderen is opgezet. Ook hier geldt weer, iedereen is 
welkom. 

Ben je zelf benieuwd hoe het met jouw conditie staat 
of houd je van lopen? Kom dan eens langs al is het al-
leen al voor de gezelligheid! We starten altijd voor het 
PV gebouw in sportpark de “Vliegende Vaart”, en in het 
PV gebouw kun je na afloop altijd nog eens de resultaten 
bespreken onder het genot van een drankje.

Begeleiding vinden wij belangrijk, daarom proberen 
we ook hierin ons steentje bij te dragen. Zo rijdt er bij  
voldoende belangstelling altijd een bus naar een groot 
evenement. Denk bijvoorbeeld aan de “Zevenheuvelen-
loop bij Nijmegen, waar we in 2019 met 48 lopers naar toe 
zijn geweest, de ‘van Dam tot Dam loop’ bij Amsterdam 
en de 20km van Brussel. 
Gezamenlijke trainingen hebben we niet, met mensen 
uit alle hoeken van Zeeland is dat niet te realiseren maar,  
zoals je ziet; er is genoeg te doen op loopgebied en er 
kan nog veel meer!

Mocht je dus het loopvirus te pakken hebben en zin  
hebben om je aan te sluiten bij een gezellige club? Neem 
dan zeker contact met ons op. 
We kijken uit naar nieuwe leden, met nieuwe ideeën en 
een vol enthousiasme! De contributie van € 18,- zal het 
probleem al niet zijn!

Even voorstellen: de Jogging Club DOW.

De Jogging Club DOW werd op 20 september 1988 opgericht met als doel het bevorderen en  
ondersteunen van de loopsport in de algemeenste zin van het woord.
Dit doen we door informatie te verstrekken over het lopen, door activiteiten te ondersteunen die met de 
loopsport te maken hebben en activiteiten zelf te ondernemen. 
De voornaamste activiteiten die we zelf ondernemen zijn de DOW trimlopen.

Secretaris: J. Boonman

janfrieda@zeelandnet.nl

Tel. 0115-561916
Mob. 06-10714833

Contact opnemen?



DOW TENNIS 
CLUB

Alle leden van de DOW-Personeelsvereniging, hun partner of inwonend gezinslid vanaf 
18 jaar kunnen lid worden van de DTC. Er wordt door de DTC  in de wintermaanden, vanaf 
half september tot begin april, getennist.

Op dit moment hebben we rond de 30 leden, maar daar mogen er nog een stuk meer bij. 
Wij kijken daarom uit naar nieuwe leden om zich te voegen bij onze gezellige club!
De DTC huurt tennisbanen op maandagavond vanaf 18.00 uur tot 20.30 uur en op de  
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur tennisbanen. Tijdens deze tijdsblokken 
wordt iedere 30 minuten, in goed onderling overleg, gewisseld van baan en/of partners.
Zijn er meer dan 2 spelers per baan aanwezig, dan ben je verplicht te dubbelen.

Afhankelijk van het aantal leden en de beschikbaarheid van de banen wordt er ieder jaar 
bepaald hoeveel banen er gehuurd kunnen worden.
Om lid te kunnen worden, is het nodig enige tenniservaring te hebben, minimaal sterkte 
8 [KNLTB-norm].

Het lidmaatschap bedraagt € 105,00 per jaar. Start je halverwege het seizoen, vanaf   
januari, dan bedraagt de contributie ook de helft en dus € 52,50.
De DTC verzorgt geen tennislessen, maar er is wel mogelijkheid om in het Racketcentrum 
tennislessen te volgen.
Heb je zin om een keertje te komen tennissen bij de DTC, kom dan vrijblijvend langs  
tijdens de uren dat we aan het tennissen zijn. Of nog beter, vul het contactformulier op de 
website, https://dowdtc.pvdow.nl in, zodat wij een afspraak met je kunnen maken!

De Dow Tennisclub, afgekort de DTC, is al heel wat jaren actief. De club werd 
opgericht in oktober 1981.
Door de jaren heen hebben wij al op meerdere locaties getennist, maar sinds 
een paar jaar zijn we neergestreken in het Racketcentrum op de Haarmanweg 
in Terneuzen.

Ga naar onze website!

https://dowdtc.pvdow.nl

Contact opnemen?



Ga naar onze website! https://dowvcd.pvdow.nl/

Contact opnemen?

VOETBALVERENIGING 
DOW

Wekelijks nemen wij met 2 DOW teams deel aan het divisie en beker programma in 
de competitie wedstrijden van Futsal Zeeuws-Vlaanderen in zowel Terneuzen, Axel en 
Sas van Gent. Daarnaast doen wij recreatieve oefenwedstrijden en nemen wij deel aan 
clubavonden in bijvoorbeeld Gent.

Natuurlijk organiseren wij en onze leden zelf ook leuke evenmenten! Denk hierbij aan 
boardingsoccer, beachsoccer en futsal. Maar we hoeven niet altijd zelf te voetballen, het 
organiseren van een WK Poule doen we ook, in samenwerking met TIC.

Voetbal Vereniging (VV) Dow bestaat al sinds 1965 en is destijds opgericht 
als veldvereniging. De vereniging heeft tot doel haar leden in staat te stellen 
voetbal te spelen. Wij zijn een voetbalvereniging die een deel vormt van Futsal 
Zeeuws-Vlaanderen samen met meer dan 30 andere teams. Daarnaast  
organiseren wij cluboefeningen, evenementen met andere PV clubs en andere 
gezelligheidsevenementen!

TEAMGEVOEL  BEWEEGLIJKHEID  SNELHEID



DOW KART 
CLUB

Waarom zou je lid moeten worden?
De meerwaarde van het lidmaatschap zit hem vooral in 
het in groepsverband karten waardoor een veel beter  
inzicht in vooruitgang te meten is.  
Met DKC rijden we uiteraard allemaal in hetzelfde  
materiaal en het blijft iedere keer weer een uitdaging 
om nog sneller over de baan te gaan en een plaatsje  
(proberen) op te schuiven in de ranglijst. De kunst om 
snel over een kartbaan te gaan vraagt veel voertuig- 
beheersing en bochten- techniek. Het rijden op een  
buitenbaan voegt daar weer een extra dimensie aan toe, 
vooral bij regen! 

Deze voertuigbeheersingstechnieken komen goed van 
pas in het dagelijks autorijden vooral ten tijde van een 
onverwachte situatie, de kans dat je juist reageert wordt 
aanzienlijk groter. Kortom: karten is leuk, spannend en 
nog nuttig ook. 

Heb je belangstelling?
Kom een keer naar een van de maandelijkse competitie 
dagen en rij mee. Je hoeft echt geen specialist te zijn.                                                                                
Bij voldoende belangstelling hebben we een beginners 
competitie.

Denk niet te snel, dit is niets voor mij, zeker als je al eens 
een keer gereden hebt en door een paar jongeren op 
een ronde achterstand gereden wordt. We hebben in ons  
ledenbestand een grote variatie, van jeugdleden tot en 
met 55 plussers en daarnaast uiteraard ook dames, die 
hun “mannetje” staan.

Wat wordt er georganiseerd?
DKC organiseert een najaar/winter-competitie op een 
binnenbaan en een voorjaarscompetitie op een buiten-
baan. Er wordt één maal per maand gereden. Deelname 
is mogelijk voor teams van 1 of 2 personen.
Verder worden de volgende evenementen bij gelegen-
heid georganiseerd:
Clinics waarbij technieken worden uitgelegd en specifiek 
worden geoefend.
Endurance race(s), in teamverband één of twee uur rijden. 
Ook doen DKC teams mee aan diverse kartevenementen 
georganiseerd op en door kart banen in de buurt, o.a.:

- Deelname endurance (8 of 24Hr) te Brussel
- Deelname bedrijvencompetitie in Middelburg en Sint  
Niklaas
- Een dag met extra snelle en sterke karts (Rotax Max) op 
een buiten circuit 

Wat zijn de kosten?
De kosten voor het beoefenen van deze sport worden 
door lid te zijn van de DKC bovendien beter betaalbaar. 
De contributie bestaat uit een laag gehouden bedrag per 
jaar en daarnaast een bijdrage per rit.

Contributie:
€ 60,- voor leden van de PV Dow .
€ 30,- voor jeugdleden (tot 15 jaar)
€ 90,- voor anderen (vraag informatie)

De Dow Kart Club, afgekort de DKC, heeft tot doel alle 
liefhebbers van (snel) autorijden en autoracen de
gelegenheid te geven dit te beoefenen op een  
sportieve, leuke en betaalbare manier. De Club is  
opgericht in 2005.

Penningmeester: L
eon Kuppens 

leonkuppens@gmail.c
om

Secretaris
 en ra

ce organisator: 

Leo van W
eele  

lavw@zeelandnet.n
l

Voorzitte
r: A

lw
in de Bruijn

ahdebruijn
@dow.com

Bezoek onze website

Neem voor m
eer  

inform
atie

 contact o
p:

http://dowkart.pvdow.nl



DOW BLAZERS 
ENSEMBLE

Doel was en is nog steeds om medewerkers van Dow en hun familieleden die een  
muziekinstrument bespelen bij elkaar te brengen en samen muziek te maken.
Robert is lange tijd dirigent van het ensemble geweest en werd opgevolgd door Piet 
Eekman die ook jaren lang het muzikale stokje heeft gezwaaid. Ondertussen heeft Hans 
de Doelder al meer dan 10 jaar de muzikale leiding.

Wat het Dow ensemble precies inhoudt? De naam van het orkest geeft al veel informatie:
•  Het : Er is maar een Dow Blazers Ensemble
•  Dow: In 1986 waren er enkel medewerkers van Dow of familieleden lid 
• Blazers: De meeste muzikanten bespelen een blaasinstrument, zowel koper als 
hout blaasinstrumenten maken deel uit van Het Dow Blazers Ensemble. Maar naast  
blazers is ook slagwerk van de partij en af en toe ook andere instrumenten zoals viool, 
accordion, gitaar en harp. Het repertoire is veelzijdig: modern, klassiek, evergreens, 
volksmuziek etc.
• Ensemble: Een ensemble is een goed bijeen passend geheel.

Voor de Dow Blazers is dit al vele jaren een feit.
Het Dow Blazers Ensemble startte destijds met ongeveer 40 leden en de eerste repetities 
werden in Terneuzen gehouden in een gebouw van de RowDow, de Dow Roeivereniging. 
Daarna is vele jaren gerepeteerd in de Dow Boerderij, het huidige Dow communicatie 
centrum. En sinds de opening van het Dow PV gebouw hebben we daar een uitstekende 
repetitie ruimte!

We repeteren om de twee weken op zaterdagochtend van September tot April.
Nieuwe leden zijn zeer welkom. Dus kom eens kijken, luisteren of meespelen op een van 
onze repetities!

Plezier in muziek, samen met anderen en dat met instrumenten tot uiting  
brengen. Dat is wat “Het Dow Blazers Ensemble” al meer dan 30 jaar doet!
Het orkest werd in 1986 opgericht door Robert Jurriens, een zeer actieve en  
enthousiaste muzikant en destijds medewerker van Dow in Terneuzen.

www.dowblazers.pvdow.nl
Meer in

formatie en 

contact opnemen?



Ga naar onze website! 

https://dowztd.pvdow.nl/

Contact opnemen?

Kijk hier 
voor 

meer info
rmatie

ZEALAND TOASTER 
DOW

LEIDERSCHAP  SPREEKVAARDIGHEID  PROJECTOPLOSSING

Alles in Toastmasters draait om de club. Met een netwerk 
van 16.800 clubs in 143 landen, zult u er zeker een bij u in 
de buurt vinden! De meeste clubs hebben ongeveer 20 
leden en komen een paar keer per maand ongeveer een 
uur samen.

Elke club heeft een unieke cultuur, dus er is geen druk 
om lid te worden van de eerste club die je bezoekt! Het 
bijwonen van clubbijeenkomsten als gast is gratis, dus 
bezoek er zoveel als je wilt totdat je een club vindt die bij 
je persoonlijkheid past.

Zealand Toaster Dow, is een corporate Toastmasters club 
en wordt gesponsord door de PV Dow. Momenteel heeft 
de club meer dan 30 leden en de vergaderingen worden 
gehouden op de 2e en 4e donderdag van elke kalender-
maand.

In 2019 hebben de bestuursleden van de club niet alleen 
de reguliere sessies georganiseerd en gehost, maar ook 
een paar speciale gelegenheden, zoals een demosessie 
in augustus, Halloween- en kerstevenementen.

De club maakt deel uit van de Toastmasters-divisie 
in Nederland en de clubofficieren worden tweemaal 
per jaar getraind door het volgen van de Club Officers  
Training (COT) in Den Haag of Brussel.

Dow-medewerkers worden aangemoedigd om 2-3  
sessies als gast gratis bij te wonen en daarna kunnen 
ze ervoor kiezen om officieel lid te worden om de goed  
gestructureerde wereldwijde training te volgen die  
‘Pathways’ wordt genoemd.

De leerervaring van Pathways is het onderwijs- 
programma van Toastmasters. Met dit meertalige 
online leermiddel kunt u meer dan 300 praktische  
vaardigheden op de werkplek benutten, waaron-
der: Voorbereiding van sollicitatiegesprekken, Online  
vergaderbeheer, Leiderschapsontwikkeling, Project- 
beheer en Conflictoplossing.

Toastmasters International is een non-profit educatieve organisatie die de mogelijkheid biedt tot het  
ontwikkelen van de spreekvaardigheid en leiderschapsvaardigheden met een wereldwijd netwerk van 
clubs. Het hoofdkantoor is gevestigd in Englewood, Colo. 
De organisatie heeft meer dan 358.000 leden in meer dan 16.800 clubs in 143 landen. Sinds 1924 heeft 
Toastmasters International mensen met verschillende achtergronden geholpen om zelfverzekerde  
sprekers, communicators en leiders te worden.



https://www.pvdow.nl/

onderafdelingen/dow-kaart-

club/

Agenda bekijken?

DOW KAARTCLUB

Onze Kaartavonden vinden meestal om de 14 dagen plaats op vrijdagavond. Voor de 
exacte datums kun je een kijkje nemen op onze webpagina. Daarnaast worden datums 
ook per mail bekend gemaakt. We spelen tijdens de Kaartavonden in Competitieverband 
en het kaarten is Bieden zonder Roem. We spelen om vleesprijzen.
Twee keer per jaar houden wij op een Zaterdag een Marathonkaarting, welke ook geo-
pend is voor niet-leden. Ook deze kaartingen worden op tijd bekend gemaakt. 

Wat zo’n Marathonkaarting inhoudt? 
Marathonkaarting houdt in: 3x Bomen in de morgen en 3x Bomen in de middag.
Ook hier zijn de prijzen: Vleesprijzen.

Zin om een kaartje te leggen in een gezellige Kaartclub? Dat kan, Dow werknemers en 
oud-werknemers die lid zijn van de PV kunnen lid worden en zijn van harte welkom! Ook 
thuiswonende gezinsleden en werknemers van Trinseo kunnen lid worden.

Lidmaatschap van de Kaartclub is € 25 p.p.p.j

De Dow Kaartclub is opgericht in 1968 en anno 2020 nog steeds een leuke club 
voor de Dow medewerkers. De Dow Kaartclub is onderdeel van de Personeels-
vereniging van Dow. Het ledenaantal ligt momenteel rond de 40 leden en met 
deze gezellige groep houden wij Kaartingen van Januari t/m Mei en van
September t/m December.

Mail naar:dowkaartclub@hotmail.nl

Contact opnemen?



Mail naar:secretaris@fotoclubdow.nl

Contact opnemen?

https://fotoclubdow.wixsite.

com/fotoclubdowWebsite bekijken? FOTOCLUB
DOW

Zoals bijna alles in de loop der jaren aan veranderingen 
onderhevig is, geldt dit zeker voor de fotografie. Waar 
de eerste leden jarenlange de “eigen”donkere kamer in 
het PVO gebouw gebruikten om hun analoge foto’s te  
ontwikkelen zien we tegenwoordig een geheel andere 
manier van fotograferen. 
De intrede van de digitale fotografie is niet voorbij- 
gegaan aan de Fotoclub Dow. Alle leden fotograferen 
tegenwoordig digitaal en maken gebruik van de meest  
moderne apparatuur en software om hun foto’s zo nodig 
na te bewerken.

De fotografie was door de jaren heen al populair, maar 
door de eerder genoemde digitale ontwikkelingen heeft 
het fotograferen een enorme vlucht genomen. 
We prijzen ons dan ook gelukkig, dat we mede naast 
ervaren senior leden ook meerdere jonge fotografen in 
onze club mochten verwelkomen.
Reden te meer om ieder jaar voor de leden een mooi  
programma op te stellen. Hierin komen ook een aantal 
uitdagingen aan bod, waarbij de leden gevraagd wordt 
om via opdrachten buiten hun comfortzone te treden 
en op die manier hun kennis en kunde op fotogebied te 
verbreden. Het bespreken van die speciale opdrachten 
alsmede alle andere foto’s is een vast onderdeel van de 
clubavonden, die 10 keer per jaar worden gehouden (2e 
donderdag van de maand). 

En om de voortschrijdende ontwikkelingen bij te  
kunnen houden worden met grote regelmaat workshops  
georganiseerd, gegeven door specialisten en/of  
gespecialiseerde leden. Hierbij komt een grote variëteit 
aan onderwerpen aan bod: Technische onderwerpen 
(camera’s, lenzen, hulpmiddelen,…), maar zeker ook foto-
grafiespecialiteiten (Macro, Landschap, Portret,….)

Onze leden mogen gebruik maken van een breed  
arsenaal aan apparatuur, dat de club over de laatste  
decennia heeft opgebouwd. Een eigen fotostudio met 
alles er op en er aan springt wel het meest in het oog en 
wordt dan ook veelvuldig door de leden gebruikt. Tevens 
worden hier regelmatig “cursussen” portretfotografie  
gegeven. 

Ieder jaar worden ook wel een of meerdere leerzame (en 
gezellige) foto-excursies gehouden. Soms betreft het 
een museum of tentoonstelling, dan weer een stad of 
speciale streek om onze fotovaardigheden te verbeteren. 
Een meerdaagse reis behoort ook tot de mogelijkheden. 

Natuurlijk wil iedere fotograaf wel eens laten zien wat 
hij of zij op fotogebied heeft geproduceerd. Voor onze  
leden is dan ook de jaarlijkse Expositie in het PVO gebouw 
zo’n beetje het hoogtepunt van het jaar. Een heel jaar 
wordt er naar toegewerkt om in het eerste weekend van  
november de mooiste foto’s klaar te hebben en deze 
te kunnen tonen aan het publiek. Een publiek, dat zeer 
trouw in grote getale onze Expo bezoekt en daar zijn wij 
zeer tevreden over.

Bovenstaand betreft slechts een beperkt overzicht 
van alle Fotoclub Dow activiteiten, maar geeft wel aan, 
dat onze bloeiende en innovatieve club een groep  
enthousiaste leden heeft. 

Als je ook graag fotografeert en deze passie wil delen in 
een fijne club, kan je altijd contact opnemen met een van 
de FCD- bestuursleden of met het secretariaat van onze 
club.

Als een van de onderafdelingen van de PV Dow is de 
Fotoclub Dow al zo’n 36 jaar actief op het gebied van 
fotografie. De FC Dow biedt zijn momenteel ongeveer 
35 leden jaarlijks een groot aantal foto activiteiten aan.



Bezoek onze website
https://dowsing.pvdow.nl/

dowsingers@zeelandnet.nl

Direct contact opnemen?

THE DOW 
SINGERS

De dirigent van “The Dow Singers” is een veelzijdig  
musicus. Naast muzikaal leidinggeven aan inmiddels 
twee koren, is hij organisator van festivals en concerten. 
Maar niet alleen als dirigent, ook als presentator en 
entertainer weet hij het publiek aan te spreken. Dat is ook 
de meerwaarde, die hij als geen ander aan een uitvoering 
toekent. The Dow Singers zijn dan ook erg blij met deze 
jonge en energieke dirigent, die het koor in korte tijd een 
flinke sprong voorwaarts heeft laten maken.

Zo’n 32 jaar geleden, in 1987, hing er op de publicatie- 
borden in de gebouwen van DOW in Terneuzen een  
oproep aan eenieder die interesse had in koorzang, 
om zich aan te melden. Er lag een plan om dat binnen 
de PV te realiseren. Op de eerste bijeenkomst waren  
verrassend veel belangstellenden afgekomen en men 
kon meteen al een koor oprichten. Want daar was het om 
begonnen. Anno 2020 is er nog steeds 1 koorlid, die de 
oprichting heeft meegemaakt.

Het repertoire van The Dow Singers is veelzijdig en  
gericht op een breed publiek. De focus ligt duidelijk bij 
diversiteit en sfeer. Klassieke en populaire nummers 
in verschillende genres en talen, maar ook medleys 
van oudhollandse meezingers. Heel plezierig voor een  
ouder publiek, dat deze liedjes herkent en graag mee-
zingt. Veel positieve punten kortom waarom het koor 
steeds vaker voor een optreden wordt gevraagd voor  
diverse gelegenheden en op uiteenlopende locaties.

“The Dow Singers” zijn op de eerste plaats onderdeel van 
de Dow Personeelsvereniging, maar laten hun gezicht 
ook heel graag buiten het personeelsgebouw zien.

Repetities:
Elke woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in zaal 
de Bremer in het PV-gebouw. Wilt u meer weten over het 
koor of hebt u belangstelling om lid te worden, kom dan 
een keertje kijken op woensdagavond.

The Dow Singers” (momenteel 25 leden) is een gemengd koor op niveau. Dat mag zeker 
zo gezegd worden. Vooral dankzij de inspirerende leiding van dirigent Bram De Waele, 
opgeleid aan het Conservatorium te Gent, is de kwaliteit in de loop der jaren aanzienlijk 
verbeterd. Het koor kan zich op elk podium presenteren en doet dat ook.



QUILTCLUB DE 
DIAMOND PATCHERS

Quilten is een handwerktechniek waarbij drie lagen  
textiel met een doorstiksteek op elkaar genaaid worden. 
Tijdens onze bijeenkomsten werkt iedereen aan eigen 
werk. Dat zijn niet alleen traditionele quilts maar ook  
moderne waarbij we bijvoorbeeld zelf stof verven of met 
allerlei materialen onze ondergrondlap versieren. 
Er komt veel creativiteit bij kijken en er worden allerlei 
technieken door elkaar gebruikt. Denk daarbij aan naaien 
met de hand of de machine, breien, haken en borduren. 
Eigenlijk alles wat met textiel te maken heeft en zolang 
je er plezier aan hebt. De hoofdzaak is echter nog steeds 
het quilten. Heb je advies nodig bij je werk dan kijken we 
samen wat de mogelijkheden zijn.

Tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie in 
juni organiseren we een hele dag met óf een workshop 
met een nieuwe techniek of idee óf gewoon een leuk 
werkje waar we samen aan bezig zijn en zo het seizoen 
afsluiten.

De eerste bijeenkomst in september beginnen we met 
een show and tell waar we elkaars werk kunnen bekijken.
Regelmatig bezoeken we een beurs of tentoonstelling 
zoals de Quilt- en Patchworkdagen in april en een Tex-
tielfestival of Handwerkbeurs waar we dan allerlei idee-
en opdoen.

We proberen ook regelmatig een workshop te  
organiseren. Dat kan een workshop van een middag zijn 
die wordt gegeven door een van onze leden die ons dan 
een nieuwe techniek laat zien of we trekken er een hele 
dag voor uit en laten een gastdocente komen die ons een 
lezing of uitleg over haar werk geeft. Dat kan variëren tot 
moderne quilts op de naaimachine of met de hand met 
allerlei materialen tot een uitleg over kleurgebruik.

Heb je interesse? Kom eens langs! Voor onze agenda kijk 
je op onze website www.dowddp.pvdow.nl .

Ook hebben we een Facebookpagina: quiltclub 
De Diamond Patchers

Wie weet, tot ziens!

Op 8 maart 2001 is quiltclub De Diamond Patchers 
opgericht. Op dit moment hebben we ruim 30 leden die 
iedere 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 
13.30 tot 15.30 uur bij elkaar komen. De bijeenkomsten 
vinden plaats in zaaltjes van het Dow PVO gebouw aan 
de Vliegende Vaart in Terneuzen.

Ga naar onze website:

www.dowddp.pvdow.nl

Contact opnemen?



LADIES KEEP 
FIT CLUB

Behalve fit blijven is gezelligheid ook erg belangrijk. We bieden veel verschillende  
activiteiten aan die met sport en gezondheid te maken hebben. Daarnaast hebben we 
ook activiteiten met een internationaal karakter.

Elke dinsdag en donderdag sporten wij in het PV gebouw van 9:30 tot 10:30 en drinken 
we daarna gezellig samen een bakje koffie. 

Soorten sport die wij beoefenen zijn bijvoorbeeld aerobics, dans en pilates. Verder bie-
den wij gedurende het jaar ook nog workshops aan zoals: yoga, buikdansen, street dance 
en Latin dance. 

Alle leden van de International Ladies Keep Fit Club zijn welkom om in het bestuur te 
komen. Samen zorgen we voor een gezonde en leuke levensstijl, waarbij je ook nog eens 
de kans krijgt om andere leuke dames te ontmoeten van allerlei nationaliteiten!

Zin om lid te worden of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!

De International Ladies Keep Fit Club is een onderafdeling 
van de personeelsvereniging welke is opgericht in 1982. Het 
doel van deze leuke club is om Internationale vrouwen in de 
omgeving van Terneuzen te verbinden door sport.

Ga naar:
https://dowkeepfit.pvdow.nl

Contact opnemen?



Ga naar onze website! 

https://snowdow.pvdow.nl/

Contact opnemen?

SNOWDOW

SKIËN EN SNOWBOARDEN: SPORTIEF - LEUK -  BETAALBAAR

SnowDow biedt een programma met cursussen en 
instructies, waardoor je jezelf optimaal voorbereidt op 
een veilige bergvakantie.

Leden betalen per kalender jaar (2020 = € 120,) en krij-
gen een persoonlijke SnowDow ledenpas. De SnowDow 
ledenpas wordt bij de SnowWorld receptie omgeruild 
voor een ‘SnowDow bedrijfspas’ (piste toegang inclusief 
materiaalabonnement). Je kunt het hele jaar onbeperkt 
gebruik maken van de piste voor vrij oefenen (muv Club 
Avond).

Op Club Avond (woensdagen tussen herfsvakantie en 
carnaval, muv kerstvakantie) zijn er lessen – gratis voor 
leden. Er is een programma voor jeugd en volwassen, 
ski en board van beginner (groen) tot  expert (zwart). Ook 
gaan we jaarlijks een weekeindje naar Winterberg.

SnowDow heeft ongeveer 450 leden (2019) tussen 6 en 
80 jaar oud. Club Avonden zijn druk bezocht, maar toch 
gezellig! Kom je ook eens kijken?

SnowDow geeft medewerkers en gezinsleden van 
Dow medewerkers de kans om te leren skien en 
snowboarden op een sportieve, leuke, betaalbare 
en positieve manier. Ook voor meer gevorderde 
beoefenaars is er de gelegenheid om zich verder 
te ontwikkelen.



ZEE-HENGEL 
CLUB DOW

Afhankelijk van het tij en weersomstandigheden varen wij uit naar diverse stekken op de 
Westerschelde en  of de Noordzee.

De ZHCD maakt gebruik van een voormalige Oost-Duitse loodsboot, deze is 15,8m en 
5,2m breed. In 2006 heeft de KRABBE een grondige renovatie gekend, de motor, elek-
trische installatie en het onderwaterschip zijn aangepakt. Er ligt nu een moderne Volvo 
penta 250 pk in. De boot is van het Type Ghentin en is gebouwd in Duitsland. 2018 is het 
jaar waar de boot wederom een grondige renovatie heeft gehad. Hierbij is de stootrand 
volledig vernieuwd en is de boot voorzien van een nieuw ankerlier systeem die ook van 
binnenuit te bedienen is. Ook is een standkachel ingebouwd, evenals een boegschroef. 
Verder is de boot uitgerust met Radar, Marifoon, GSM, AIS, dieptemeter en viszoeker. Om 
de veiligheid te borgen van onze passagiers voldoen wij aan alle eisen (reddingsvesten, 
brandblussers, 2 dinky reddingsvlotten, noodpakket).

Aan boord is een toilet, keukentje met een koelkast waarin diverse gekoelde dranken 
te vinden zijn. Verder schenken wij ’s morgens koffie en tussen de middag is er soep. Bij 
verhuur van de boot zijn er diverse mogelijkheden en zullen we op de wensen inspelen.
Voor aas kunnen wij zorgen mits een aantal dagen van te voren is opgegeven zoals ook 
vermeld bij de ‘aanmelding visdag’.  De keuze bestaat uit leeglopers of zagers.

Naast de schipper en de machinist is er plaats voor 12 personen. Die allen een royale 
plaats hebben om te vissen. Tevens zijn ook niet-vissers welkom om een dagje mee op 
zee te gaan. Hengels kunnen gehuurd worden.

Onze vereniging is een onderafdeling van de PV-DOW . Wij zijn de Zee-Hengel-
Club-Dow en met onze boot MS “KRABBE” gaan we regelmatig vissen.
In het seizoen proberen we op de donderdag en zaterdag te vissen met onze 
leden. Overigens is de boot ook te huur voor andere afdelingen van de DOW. Wij 
zijn geen commerciële club.

https://dowzhc.pvdow.nlMeer in
fo en 

contact opnemen?



https://dowpvculinair.pvdow.nl/
Website bekijken of 

contact opnemen?

Let’s c
ook!

CULINAIR 
GENOOTSCHAP DOW

Het is ons doel om gezamenlijk, op een leuke manier, de 
culinaire wereld verder te ontdekken. Dat is al meer dan 
10 jaar de leidraad van het Culinair Genootschap Dow 
(CGD).  

Meer dan 35 culinaire liefhebbers gaan regelmatig aan 
de slag om van leerzame en gezellige culinaire activitei-
ten te genieten. Ons genootschap bestaat uit een divers 
gezelschap, dat maakt de samenwerking extra leuk.

De culinaire wereld verder ontdekken blijft ons hoofd-
doel, maar gezelligheid staat centraal. Wij proberen der-
halve op een leuke manier wijn en spijs met elkaar te ver-
binden middels (meestal) een 5-gangen menu.
En dat voor een prijs waar een restaurant niet aan kan tip-
pen !

Leden met ervaring, alsook die met weinig kookervaring, 
leren van en met elkaar om samen culinaire gerechtjes 
te bereiden.

Het CGD heeft naast het dagelijks bestuur een kook- en 
een wijncommissie.
In deze commissies, met elk circa 5 leden, worden de di-
verse activiteiten besproken en voorbereid.
Alle leden kunnen suggesties doen en thema’s aanreiken 
voor culinaire activiteiten of voor een bepaalde wijn c.q. 
wijngebied.

Wat het koken betreft is de activiteit onderverdeeld in 
sessies technisch koken (TK), waar basistechnieken de 
aandacht krijgen en sessies gezamenlijk koken, veelal op 
een zondag (Koken op zondag). Het TK-deel vindt mini-
maal 2 keer per jaar plaats.
Koken van een culinaire activiteit doen we zo’n 5 keer jaar 

per jaar.

Bij de menu’s worden bijpassende wijnen geprobeerd en 
geselecteerd.
We doen dit op basis van ervaring, literatuur en adviezen 
van leden en de leverancier.
De prijs/kwaliteit verhouding is daarbij een belangrijk as-
pect.
Wij streven ernaar om elke keer opnieuw te bewijzen dat 
een goede wijn betaalbaar kan zijn.

Ook proeverijen/workshops van verschillende dranken 
passeren de revue: wijn,  bier,     gin en tonic  etc. Zelfge-
maakte hapjes zijn hierbij onontbeerlijk !
Daarnaast bezoeken we ook wijndomeinen en kookstu-
dio’s voor leerzame workshops.

Naast het genieten van culinaire hoogstandjes, zijn het  
kerstdiner en de 2-daagse culinaire reis altijd weer jaar-
lijkse hoogtepunten.
  
De meeste activiteiten vinden plaats in het PV gebouw, 
de hierin aanwezige keuken speelt daarbij een belang-
rijke rol.
Het CGD beschikt tevens over een eigen ruimte met “sta-
te of the art” keuken equipment.

De bestaande keuken wordt in de eerste helft van 2020 
vernieuwd en gemoderniseerd. Daardoor ontstaat er o.a. 
meer werkruimte en kan er op inductie worden gekookt.  
De nieuwe keuken zal de leden van het CGD nog meer 
mogelijkheden bieden om de culinaire lat, waar mogelijk, 
nog hoger te leggen.

“HET IS LEERZAAM EN GEZELLIG BIJ HET CULINAIR GENOOTSCHAP”



Ga naar onze website! 

https://dowdzc.pvdow.nl/

Contact opnemen?

DOW ZEILCLUB

We zijn een groep enthousiaste mensen van diverse 
culturele achtergronden die houden van het buitenleven, 
sporten en dit graag combineren met sociale activiteiten.  

Activiteiten die bijvoorbeeld plaatsvinden binnen de zeil-
club zijn de zeilcursus welke plaatsvindt van begin mei 
tot eind juni, zeilevents zoals de Catamaran zeilmiddag 
en de familiezeildag. Verder organiseren wij bijvoorbeeld 
ook de kreek zeilwedstrijd en een gezellige BBQ als  
seizoensafsluiter.

In tegenstelling tot de andere zeilverenigingen is het 
niet noodzakelijk dat men zelf over een boot of zeilplank  
beschikt want die stelt de DZC aan u beschikbaar. De 
DZC beschikt over een indrukwekkende vloot zeilboten,  
kanos e.d. welke te gebruiken zijn door jong-en oud. 

De contributie voor een Dow PV lid bedraagt 65 Euro.  
Een DZC lidmaatschap is voor het hele gezin.  

Als je altijd al hebt willen leren zeilen, dan is de 
Dow Zeilclub iets voor jou! De DZC (DOW Zeil-
Club) is een recreatieve zeilverening bestaande 
uit leden van de Dow Personeelsverenging die 
van zeilen houden of willen leren zeilen. 



DANS CLUB DOW

We dansen op de prachtige vloer in het PV gebouw,  
welke afgelopen zomer compleet vernieuwd is. Er is  
genoeg ruimte om te zitten en uit te rusten, maar ook is 
er een gezellige bar! 

Momenteel organiseren wij buiten de danslessen ook 
events voor onze bijna 90 leden. 
Onze danslessen vinden plaats op woensdagavond en 
het seizoen start altijd in September. Er zijn twee keer 15 
lessen, welke gegeven worden door Sabine en Eddy de 
Beir-Impens. Ze zijn al 20 jaar bij ons. Ze kennen de club  
beter dan wie dan ook!

Welke dansen kun je verwachten?
Latijn: Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba, Mambo, Jive, Dis-
co-Swing en Argentijnse tango
Ballroom: Quickstep, Engelse wals, Slow-Fox, Tango en 
Weense wals

We hebben vier lessen van elk 50 minuten tussen 19:00 
en 22:20 uur. De starttijd van de verschillende lessen  
wisselt elk half jaar:

Klasse 1 is de beginnersgroep die in 2018 is begonnen. Ze 
hebben de basis van veel dansen al onder de knie.

Klasse 2 begon in 2014 als een beginnersgroep. Ze  
beheersen een groot aantal figuren van bijna alle dansen.

Klasse 3 is de grootste groep met een brede dans- 
ervaring.

Klasse 4 zijn de toppers. Ze dansen gecompliceerde en 
mooie figuren op alle dansen in het programma.

Ervaren dansers kunnen een proefles komen volgen om 
te kijken of er een groep is waarin ze passen.
Bij voldoende interesse in de toekomst kan een nieuwe 
beginnersgroep starten: meld je hier nu al voor aan!
 
We organiseren elke maand een stijldansenevenement 
op zaterdagavond, behalve in de zomermaanden.
Wij zorgen voor goede muziek en zorgen hiervoor voor 
een DJ of live muziek gespecialiseerd in de dansmuziek 
passend bij de stijl.

De evenementen staan   open voor leden en gasten. Als je 
lid wordt, is de toegang gratis.
De dansevenementen worden goed bezocht. Maar er is 
altijd ruimte voor nieuwe leden en dus ook ruimte voor 
jou! Wij zorgen voor koffie, thee, snacks en drankjes.

Sommige evenementen hebben een thema. Bijvoorbeeld 
het Valentijnsbal. Twee keer per jaar begint de avond met 
een uitgebreid buffet: in mei sluiten we het seizoen af   met 
een diner en met kerst hebben we ons populaire kerst- 
evenement.

Nieuwe PV-leden zijn van harte uitgenodigd om één   van 
onze stijldansevenementen te bezoeken.
Het schema voor zowel de lessen als de balavonden is te 
vinden op onze website. Hier vindt u ook alle informatie 
over onze club.
Het lidgeld bedraagt   momenteel 25 euro per persoon 
per jaar. Het lesgeld is 50 euro per persoon per cyclus 
van 15 lessen.

We hopen je snel te zien!

Wij geven je een warm welkom bij de Dans Club Dow! 
De Dans Club Dow is een sociale club, waarbij alles 
draait om latin- en ballroom dansen. In 2020 vieren wij 
ons 30 jarig bestaan en in de loop der jaren hebben veel 
Dow medewerkers en hun partners genoten van het 
dansen bij ons. Er zijn zelfs nog leden die er sinds het 
begin bij zijn!

“WIL JIJ LEREN BALLROOM DANSEN? HEB JE INTERESSE IN LATIN DANS?”

Ga naar onze website:

https://dowdsc.pvdow.nl/

Contact opnemen?



ROWDOW 
ROWING CLUB

Roeien kan op elke leeftijd en zonder voorkennis worden 
geleerd. Het is één van de meest effectieve kracht- en 
uithoudingssporten die tegelijkertijd de benen, rug, buik 
en armspieren traint en daarnaast tot op hoge leeftijd kan 
worden gedaan. 
Bij de club leer je de techniek en gaan we samen de 
Otheense Kreek op voor recreatief roeien of ter voor- 
bereiding op wedstrijdroeien. Samen genieten we het 
hele jaar door van roeien, kom eens meedoen en word lid 
van onze roeivereniging! 

Wil je de sport graag eens uitproberen? Neem dan  
contact met ons op!

De RowDow club, onderafdeling van de Personeels-
vereniging en gelegen aan het prachtige water van 
de Otheense Kreek in Terneuzen. De Rowing Club is 
opgericht in 1987 en heeft ongeveer 40 leden.

www.dowrow.pvdow.nl

Contact opnemen?



https://dowrpcd.pvdow.nl/
Website bekijken of 

contact opnemen? RUGBY PETANQUE 
CLUB DOW
Clubgeschiedenis
De RPCD (= Rugby Petanque Club Dow)  bestaat al sinds 
1983 en is destijds opgericht door Ton Slijk, Rick Baring, 
Otto Sikkens en Paul van Leeuwen.

Zoals de naam van onze vereniging al weergeeft liggen 
onze ´roots´ in het uitoefenen van de rugbysport. Echter 
vanaf de beginjaren van deze eeuw is de belangrijke 
beslissing genomen om over te schakelen naar Petanque 
(Jeu de Boules).

Huidige bestuurssamenstelling en clubleden
Voorzitter:  Evert Jansma
Penningmeester: Frenk Smits
Secretaris:  Toon Seghers
Rugby contact :  Levien de Groote

Op dit moment telt onze club een 26-tal leden.

Onderkomen en petanquebanen
De RPCD heeft als clubgebouw de ‘Oval Ball’, een voor-
malige boerderij die in de beginjaren van onze club door 
grote inzet van de leden is omgetoverd tot een heus bruin 
café.
Bij dit gebouw liggen 9 petanquebanen.

Tijdens de overdracht van ons clubgebouw aan de Dow 
PV, is bedongen dat onze vereniging altijd het eerste 
recht van gebruik heeft tijdens de (competitie) zondagen.
We delen ons onderkomen sinds een aantal jaren met de 
DOV (Dow duikclub).

Competitie en toernooien / evenementen
Onze jaaragenda begint altijd met een nieuwjaars- 
receptie. De smaak van de zelfgemaakte oliebollen en 
appelbeignets is al lang bij veel mensen binnen en buiten 
onze club een begrip.

Eind maart plannen we de Algemeen ledenvergadering 
(ALV) en maken plannen om de petanquebanen te pre-
pareren.

Vanaf begin april tot eind oktober vindt iedere zondag-
middag (met uitzondering van officiële feestdagen die 
op zondag vallen) vanaf 14.00 onze petanque-competitie 
plaats. 

Personen die eens kennis willen maken met onze club en 
het petanquespel zijn altijd van harte welkom en spelen 
een middagje mee.

Gedurende het seizoen organiseren we een aantal toer-
nooien met de petanquecubs van de Braakman en die 
van Hulst. Altijd een gezellig samenzijn dat door iedereen 
erg wordt gewaardeerd.

Verder hebben we al een aantal jaren in augustus een 
gezellig samenzijn met onze huisgenoten de Dow  
duikers. Hiervoor worden ook de gebouwbeheerders 
uitgenodigd. Dit petanque-gebeuren wordt dan altijd  
afgesloten met een BBQ.

Begin en eind van ons petanque-seizoen worden altijd 
feestelijk gevierd.

Tot en met zondag 25 oktober zijn er wekelijks vanaf 
14:00 de Petanque middagen.



Ga naar onze website! 

https://senver.pvdow.nl/

Contact opnemen?

SENIOREN
VERENIGING DOW

VERMAAK      ONTSPANNING     GEZONDHEID      CURSUSSEN

Alle evenementen zijn gericht op vermaak, ontspanning 
en waar mogelijk en noodzakelijk, het verbeteren van de 
lichamelijke- en geestelijke gezondheid.

De vereniging staat open voor gepensioneerde  
medewerkers van Dow Benelux, DBIC en Trinseo, welke 
ook lid zijn van de Personeelsvereniging. Hiermee telt de 
SVDT momenteel ongeveer 670 leden.
 
Naast de traditionele bingomiddagen, buffetten, fiets- 
en wandeltochten, probeert de SVDT ook te vernieuwen 
door het organiseren van bowlingmiddagen, lezingen, 
muziekavonden, cabaret en workshops/cursussen, zoals 
bloemschikken. En cursussen over Windows 10, iPhone/
iPad, internetveiligheid en defensief rijden.

Vooral de jaarlijkse dagreis en de diverse excursies zijn 
zeer in trek bij onze leden. Deelname van meer dan 200 
leden aan deze evenementen is geen uitzondering. 
In totaal heeft de SVDT ruim 2300 deelnemers aan de 
jaarlijkse evenementen.

Hierbij zijn niet de leden geteld die deelnemen aan de 
wekelijkse activiteiten, variërend van biljart en bridge tot 
lijndansen, schaak, Jeu-de-Boule, tafeltennis en soos. 

Ook probeert SVDT zijn leden bij ziekte of ander  
ongemak een hart onder de riem te steken middels een 
beterschapskaartje of een bloemetje.

Met de SVDT willen wij er ook graag voor zorgen dat 
leden hun sociale netwerk tot stand kunnen houd. 
Zo dragen wij ons steentje bij om het steeds groter  
wordende probleem van eenzaamheid onder ouderen te  
verminderen.

De Senioren Vereniging Dow Terneuzen (SVDT) is een  
onderafdeling van de Personeelsvereniging van Dow Terneuzen. 
De vereniging werd opgericht in november 1983, door enkele  
gepensioneerde medewerkers van Dow. Het doel van de  
vereniging is het organiseren van diverse evenementen, voor 
zowel ontspanning, als ook in wedstrijdverband. 



DOW ONDERWATERSPORT 
VERENIGING

Wie komt er duiken bij de Dow Onderwatersport Vereniging?
Je heb vast wel eens een iets op TV over duiken gezien. Zou dat wat voor mij zijn heb 
je misschien gedacht. Een stoere sport met een hoog tropisch gehalte en een hoop  
interessante spullen waar je geld aan kunt besteden.
Na het eerste euforische enthousiasme zullen er vragen zijn gekomen. Vragen als; 
is het wel leuk duiken in Nederland, hoeveel tijd vergt een dergelijk hobby en, niet  
onbelangrijk, wat gaat het daadwerkelijk allemaal kosten? Kan ik het misschien eerst 
eens proberen voordat ik er geld aan moet besteden?
De DOV kan je helpen door het geven van een proefles en door het beantwoorden van 
zoveel als mogelijk van je vragen. 

Het secretariaat van de DOV is te bereiken middels het volgende e-mail adres;  
FTN_dov@dow.com. 

Wanneer kun je lid worden van de DOV
Het lidmaatschap van de DOV is mogelijk voor iedereen die lid is van de PV Dow en voor 
haar of zijn gezinsleden. 
Om aan een duikopleiding te kunnen beginnen is een minimum leeftijd van 14 jaar vereist. 
Deelname aan de snorkel opleiding of aan het Scubadoe programma kan al vanaf 10 jaar.

De verenigingsactiviteiten
De DOV heeft zich toegelegd op het organiseren van duiken, duik training en duik  
opleidingen. Maar de activiteiten binnen de vereniging beperken zich niet alleen tot duik 
gerelateerde zaken, we vinden het als vereniging heel belangrijk dat de duikactiviteiten 
worden omgeven door een actief sociaal leven.

www.dowonderwatervereniging.nl

Meer in
fo en 

contact opnemen?



TERNEUZEN 
INTERNATIONAL CLUB TIC

Wij organiseren tal van verschillende activiteiten zodat 
leden de kans hebben om nieuwe mensen te leren ken-
nen. Zo kunnen zij met elkaar ervaringen delen en samen 
naar leuke evenementen gaan, om zo een netwerk op te 
bouwen en hun een thuisgevoel te geven. De activiteiten 
zijn divers: van culturele activiteiten tot sociale- en spor-
tevenementen. TIC is een onderafdeling van de PV en de 
evenementen worden dan ook door de PV gesponsord.

In 2019 hebben we allerlei mooie evenementen gehad 
zoals movie nights, schaatsen, wijnproeverij, Bizzarium 
museum, golfsurfen, een culinair fietsevenement (hap-
pen en trappen), chocolade museum, zeilevenement, ke-
ramiek workshop en een Kerst murder night dinner.

• Wie kan deelnemen?
Dow medewerkers en partners kunnen lid worden en 
alle activiteiten van de club bijwonen. Zowel de “Dow 
member” als partner kan tegen gereduceerd tarief aan 
evenenment meedoen. Alle TIC@Dow leden kunnen lid 
worden van het steering team.

Terneuzen International Club (TIC) heeft als doel om mensen die 
nieuw zijn in Terneuzen te helpen. Dit kan zijn voor mensen van 
buiten Nederland, mensen die terugkeren of iedereen die het 
leuk vindt om evenementen bij te wonen met een internationale 
groep. 

Mail naar FTNZTIC@dow.com

of bezoek onze website:

https://sites.google.com/site/

icpvdow

Contact opnemen?

Meer informatie vind 
je op de website



SCHIETVERENIGING 
DOW TERNEUZEN

Wettelijk valt een schietvereniging met eigen vuur- 
wapens (en zijn bestuur) onder direct toezicht van de 
politie. Ook moet een schietvereniging notarieel vast- 
gelegde statuten hebben en ingeschreven staan in het 
handelsregister van de Kamer Van Koophandel. Dit in  
tegenstelling tot andere onderafdelingen van PV Dow.

We nodigen PV leden uit om via ons secretariaat per 
e-mail een afspraak te maken wanneer je langs wilt ko-
men om met de schietsport kennis te maken. Dan zal er 
een bestuurslid aanwezig zijn tijdens je bezoek die met je 
in gesprek kan gaan.
Dit kan op donderdagavond van 19:00- 22:00 uur en op 
zondagmiddag van 14:00-17:00 uur.

De schietvereniging heeft op de bovenverdieping van 
het clubgebouw vijf schietbanen van 10 meter waar met 
luchtwapens geschoten kan worden en die ook zeker  
geschikt is voor kinderen (uiteraard onder toezicht van 
een ouder).
Tevens heeft de schietvereniging een apart schiet- 
gebouw van waaruit je op tien buitenschietbanen van 50 
meter met vuurwapens kunt schieten op schietschijven.

Het schieten zal in verband met de veiligheid, zeker de 
eerste tijd, alleen onder direct toezicht kunnen plaats- 
vinden.

We verwelkomen je graag in ons clubgebouw naast 
Poort 2 buiten het Dow terrein.

(Ex) Dow en (ex) Trinseo werknemers, die  
geïnteresseerd zijn in en kennis willen maken met de 
schietsport, zijn tijdens de openingstijden van harte 
welkom bij de Schietvereniging Dow Terneuzen!

Mail naar: secrsvdow@gmail.com

Website:https://dowsve.pvdow.

nl/informatie/

Contact opnemen?
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