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Contactgegevens bestuursleden van de Seniorenvereniging Kanaalzone.  

Voorzitter:   Rien de Regt     rienderegt@zeelandnet.nl 06-51084943 

Penningmeester/ledenadministrateur: Geleijn Kaijser  gkaijser@zeelandnet.nl   06-53116199   

Ombudsteam:   Kitty van Waesberghe  kittyvanw@gmail.com  0115-565027 

     Anneke Langen  ` anneke.langen@mail.com  06-19282719 

           Jetty van Dorsselaer   emvdorssel@zeelandnet.nl  0115-564206 

          06-10745355  

 

  

VOORWOORD. 

Winter: we hebben er nog niet veel van gemerkt. Niet dat ik dit erg vind, maar de kinderen gun 

je toch een keertje een pak sneeuw om een sneeuwpop te kunnen maken. En een gladde ijspiste 

om de schaatsen onder te binden. Zouden ze dat overigens nog kunnen? 

Maar pas op, we moeten ons niet in slaap laten wiegen, koning Winter kan nog altijd toeslaan, 

want ‘als de kat in februari in de zon ligt, moet zij in maart weder achter het vuur’. 

 

In deze Nieuwsbrief weer een heleboel evenementen waar u zich voor moet aanmelden. Dus 

even op de tanden bijten en verder lezen. U kunt zich aanmelden voor de Voorjaarsbrunch, de 

themamiddag, georganiseerd door Lamont, het belastinginvullen en een busreisje naar 

Middelburg. Zorg dat u er steeds op tijd bij bent. Voor de themamiddag van Lamont mag u ook 

een kennis of vriendin meenemen, ook als zij/hij geen lid is van de SVK. Een mooie 

gelegenheid om deze mensen eens kennis te laten maken met onze bloeiende vereniging. 

 

Kijk ook eens op GO-TV. Voor diegenen die via Delta een abonnement hebben is GO-TV te 

ontvangen via kanaal 114. Op de rolkrant proberen wij ook onze activiteiten geplaatst te krijgen. 

 

In december 2019 konden we ons 300e lid inschrijven. Dat is een mijlpaal in ons bestaan. 

We konden dhr. Antoine de Coninck uit Sas van Gent als nummer 300 inschrijven. Op de 

Nieuwjaarsbijeenkomst, gehouden op 15 januari jl., werd hij in het zonnetje gezet. Uit handen 

van de voorzitter ontving hij een fles cava en een cadeaubon. 

Nu zijn we aangeland in 2020 en uiteraard hebben er mensen bedankt of zijn er leden overleden. 

Nu zitten we weer onder de 300 leden. Op het moment van samenstellen van deze nieuwsbrief 

zijn er 299 mensen lid van onze vereniging en we hopen natuurlijk dat het er heel snel weer 300 

zullen zijn. 

 

Gelijktijdig met deze Nieuwsbrief ontvangt u uw lidmaatschapskaart voor het jaar 2020. Op 23 

januari jl. is de contributie van uw rekening afgeschreven. We zullen er zorg voor dragen dit 

geld op een goede manier in te zetten, zodat u kunt blijven genieten van de boeiende activiteiten 

die wij organiseren. 

 

Rien de Regt, 

voorzitter. 
 

  

                 Jaargang 2,    nummer  5   : september      

  

Jaargang 4, nieuwsbrief 1, 2020. 
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DINSDAG 31 MAART 2020 BUSREIS ZEEUWS MUSEUM MIDDELBURG. 

Op dinsdag 21 maart a.s. organiseren we in 

samenwerking met BankGiroLoterij (Museum Plus 

Bus) een busreis naar het Zeeuws museum in 

Middelburg. In principe is deze reis bestemd voor 

mensen die 70 jaar of ouder zijn. Een ander 

criterium is dat de deelnemers i.v.m. hun lichamelijke conditie geen museumbezoek kunnen afleggen. In 

de bus is plaats voor 2 vaste rolstoelen of 1 elektrische rolstoel. Verder is er plaats voor 16 opvouwbare 

hulpmiddelen (rollators of opvouwbare rolstoelen). Zo nodig mag er ook een begeleider mee. Als u niet 

aan voornoemde eisen voldoet, kunt u zich toch aanmelden, maar u zult begrijpen dat de mensen die wel 

aan de voorwaarden voldoen voorrang genieten. 

De precieze invulling van het programma is op dit moment nog niet bekend. De mensen die zich hebben 

aangemeld ontvangen ruim van tevoren het programma. De dag zal zich ongeveer afspelen tussen 9.00 

uur en 18.00 uur. Instappen is alleen mogelijk bij de Halle te Axel. 

De dag bevat de volgende onderdelen: de busreis, een gezamenlijke lunch, een kopje koffie, de entree 

van het museum en een rondleiding in het museum. 

Wij kunnen u deze interessante reis aanbieden voor de prijs van € 15,00 per persoon. 

Let op: er kunnen slechts 33 personen gebruik maken van dit arrangement. Dus wees er vlug bij, pas bij 

betaling is de reservering definitief en vol is vol! 

Gelieve u aan te melden voor maandag 2 maart a.s. door het onderstaande strookje in te leveren bij: 

Rien de Regt, Molenstraat 27, 4571 EZ Axel, tel. 06-51084943. Mailen mag ook: 

rienderegt@zeelandnet.nl. 

U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer NL15RABO 0314082972 t.n.v. SVK onder 

vermelding van ‘busreis museum Middelburg’. 

 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van Seniorenvereniging Kanaalzone. 

 

Betreft busreis Zeeuws museum Middelburg 31 maart 2020 

 

1. Naam: ……………………………………………………………………..………... geen hulpmiddel / rollator / rolstoel  

 

 

2. Naam: ……………………………………………..………………………………… geen hulpmiddel / rollator / rolstoel 

 

 

3. Naam:…………………………………………..…………………………….……… geen hulpmiddel / rollator / rolstoel 

 

 

4. Naam: …………………………………………………………………….…..……. geen hulpmiddel /rollator / rolstoel 
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NOG EENS OP EEN RIJTJE: INFORMATIE VOOR ONZE LEDEN. 

 

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 en is persoonlijk. 

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.  

Gelieve uw naam en uw lidmaatschapsnummer op het entreebewijs te zetten. 

Wij hopen dat u veelvuldig van deze regeling gebruik zult maken! 

 

Opzeggen lidmaatschap SVK. 

Wij hopen het natuurlijk niet, maar als het lidmaatschap van de SVK wilt opzeggen, moet u dit 

schriftelijk voor 1 december doen. Van onze ledenadministrateur krijgt u dan een 

ontvangstbevestiging en een bewijs van uitschrijving. 

 

Afschrijven contributiebedrag. 

Het contributiebedrag is eind januari van uw rekening afgeschreven. Zodra uw contributie is 

afgeschreven, ontvangt u het nieuwe lidmaatschapskaartje. Het oude blijft geldig totdat u het 

nieuwe lidmaatschapsbewijs hebt ontvangen, behalve als u per 1 januari hebt opgezegd. 

 

Bingo. 

Elke 4e vrijdag van de maand organiseren wij onze bingomiddag. Deze middag vindt plaats in de 

foyer van de Halle en begint om 13.30 uur (zaal open om 13.00 uur). Er worden 7 ronden gespeeld 

en rond de klok van vier uur wordt de middag afgesloten. De kosten bedragen € 1,50 per plankje. 

Koffie/thee met een versnapering kost € 1,00. Iedereen is welkom op deze middag, dus ook 

mensen die geen lid zijn van onze Seniorenvereniging. 

 
Belastinginvulservice. 
De Belastingsservice bestaat uit een team van belastinginvullers die helpen bij het invullen van 
belastingaangiften en het aanvragen/wijzigen van Toeslagen. Op bladzijde 8 van deze nieuwsbrief 
vindt u alle informatie over de belastinginvulservice voor 2019! 

Het Ombudsteam. 

Wilt u weten of de rekeningen van Delta kloppen? Wilt u email op uw telefoon ontvangen? Hebt u 

zorg nodig, maar weet u niet bij u moet zijn? Ons ombudsteam helpt met deze en andere vragen! 

Het team bestaat uit de volgende personen: 

Kitty van Waesberghe  0115-565027   kittyvanw@gmail.com  

Jetty van Dorsselaer  0115-564206/06-10745355  emvdorssel@zeelandnet.nl  

Anneke Langen   06-19282719   anneke.langen@mail.com  
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WOENSDAG 4 MAART:  CARLA HUYS VAN DE FIRMA LAMONT. 

Beste leden, 
 
Hierbij nodigen wij U uit voor een gezellig samenzijn. 
Op woensdag 4 maart 2020 om 13.30 uur brengt Carla 
Huys van de firma Lamont ons een leerrijke voorstelling 
over milieuvriendelijke onderhoudsproducten en 
verzorgingsproducten op basis van zuivere paardenmelk. 
Dit alles gekruid met wat humor en een Vlaamse 
tongval.......  
 

We beginnen eerst met koffie/thee en iets 
lekkers. 
 
Daarna laat Carla u alle mogelijkheden en 
voordelen zien van de producten die zij bij zich 
heeft. Producten die bestemd zijn om uw huis 
op orde te houden en producten om uw 
lichaam eens heerlijk te verwennen. 
We lassen ook een pauze in, om alle indrukken 
te laten bezinken. 

De voorstelling beëindigen we met een gratis 

tombola. 

Ook is er een vrijblijvende mogelijkheid tot aanschaf van artikelen (géén koopverplichting!).  
Deze voorstelling heeft plaats in de foyer van "De Halle". 

We hopen u op deze middag te kunnen begroeten.  
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 
 
Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier voor 26 februari a.s. in te leveren bij 
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel; gkaijser@zeelandnet.nl. 
U kunt zich ook aanmelden via de mail. 

 
OOK UW VRIENDEN EN KENNISSEN ZIJN WELKOM! 

 
 
Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 4 maart 2020. 

 
1. Naam:……………………………..……..…. Adres:……………………………………………………………......................... 
 
2. Naam:……………………………..……..…. Adres:……………………………………………………………......................... 
 
3. Naam:……………………………..……..…. Adres:……………………………………………………………......................... 
 
4. Naam:……………………………..……..…. Adres:……………………………………………………………......................... 
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DONDERDAG 12 MAART VOORJAARSBRUNCH 

Beste leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone, 

Uw bestuur belegt op donderdag 12 maart 2020 een gezellige voorjaarsbrunch, twee rondjes 

gratis bingo en een verloting met mooie prijzen, georganiseerd in “de Halle” te Axel. 

Zaal open om 11.30 uur, aanvang brunch 12.30 uur. Einde: 16.00 uur. 

De prijs van de loten is zoals altijd: vier loten voor een euro. 

Het eten voor deze brunch wordt verzorgd door Bucky’s Catering.   Het menu is als volgt 

samengesteld: 

We starten met een kopje champignon-roomsoep, uitgeserveerd aan tafel. 

Brood en boter op tafel. 

*** 

 Hierna volgt een koud buffet, bestaande uit:   

 gevuld eitje met roombotercrème;  

gerookte zalm;  

 mosseltjes in romige looksaus;   

 peertje met krabsalade;  

beenhamsalade met frisse augurk;  

 kipfilet met bospaddestoelen;   

rauwe ham met frisse Galia meloen; 

salade van bleekselderij, gerookte kip, oude kaas en walnoten; 

aardappelsalade met uitgebakken spekjes en ei; 

stokbrood (wit en bruin), kruidenboter en cocktailsaus. 

*** 

Dessert in buffetvorm: 

ijstaart met warme kersen. 

 

De kosten voor dit heerlijke buffet bedragen slechts € 27,50 p.p. Deze prijs is inclusief twee 

consumptiebonnen. Deze bonnen mogen gebruikt worden voor koffie/thee, frisdrank, wijn, 

Heineken of Jupiler. 

Dit voorjaarsdiner is alleen toegankelijk voor leden. En u weet: wees er snel bij, want de 

belangstelling voor deze gezellige middag zal weer groot zijn! 

Opgave (kan ook via de mail) en betaling dienen te geschieden vóór 5 maart 2020 bij onze 

penningmeester: Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, e-mail: gkaijser@zeelandnet.nl. 

Bij betaling dient onderstaande 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. voorjaarsbrunch. 

Bij betaling via de bank wel de namen vermelden. 

Hopelijk tot donderdag 12 maart! 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 
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       Opgave voorjaarsbrunch 12-03-2020. 

 

Bij betaling dient deze strook te worden ingeleverd. 

 

Naam/namen: 1. ……………………………………………………………………….. 

 

  2. ……………………………………………………………………….. 

 

  3. ……………………………………………………………………….. 

 

  4. ……………………………………………………………………….. 

 

 

Aantal personen: ……………    Totaalbedrag:  € …..……. 

 

 

o Dieetwensen: ……………………………………………………….…………. 
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WAAROM EEN LEVENSTESTAMENT NUTTIG KAN ZIJN. 

De meeste mensen weten wel wat een testament is. Daarin bepaalt u wie uw erfgenamen worden 

en wie uw nalatenschap zal afwikkelen. In een testament kunt u ook een bedrag nalaten (een 

zogenaamd legaat) aan een goed doel, of bepalen wie uw kat krijgt nadat u bent overleden. Met 

een testament bespaart u dus vooral anderen zorgen en vragen. Er is immers duidelijkheid over 

wat u als erflater hebt gewild. Er zal minder snel ruzie ontstaan over de verdeling van de 

nalatenschap. 

Sinds enige tijd bestaat ook het levenstestament. Dat klinkt ongeveer hetzelfde. Toch is het een 

heel andere akte. In een levenstestament bepaalt u wie uw zaken mag regelen als u dat zelf niet 

meer kunt of wilt doen, bijvoorbeeld omdat u wilsonbekwaam bent geworden, fysiek niet meer in 

staat bent om uw eigen zaken te regelen of omdat u lang in het buitenland verblijft. 

Er staat vaak in wat degene die namens u de zaken regelt allemaal wel en niet mag doen. 

Bijvoorbeeld of hij of zij uw bankzaken mag verzorgen, schenkingen mag doen, leningen mag 

verstrekken, geld mag beleggen, uw huis mag verkopen, verantwoording aan bepaalde mensen 

moet afleggen of medische kwesties mag regelen. 

Met een levenstestament geeft u zelf aan wie uw zaken mag regelen mocht u op een dag 

wilsonbekwaam worden. Zo voorkomt u dat de rechtbank over uw vermogen beslist. U zorgt dus 

dat er voor u gezorgd kan worden. Daar hebt u –in tegenstelling tot het testament– vooral zelf veel 

aan! 
 Uit: ‘In goede handen’, uitgave Rode Kruis (Mr. J.M.C. Heemskerk, notaris bij Heemskerk&Feijen, notarissen te Den Haag). 

 

 

TRUGKIEKE:  NAJAARSDINER 2019. 

De foyer van de Halle was gezellig versierd met slingers, kerstboom en kerststukjes toen de leden 

binnenkwamen voor het kerstdiner. Iedereen zocht een plaatsje en er werd weer gezellig bijgepraat 

onder het genot van een drankje en Vietnamese loempiaatjes. Dat was nog maar het begin, want in 

de ruimte daarnaast stond het team van Moy Fa klaar met een uitgebreid buffet. Het was heerlijk! 

Gelukkig was Jaap weer paraat om met de camera het diner vast te leggen. De foto’s kunt u op 

onze website bekijken:  https://seniorenverenigingkanaalzone.nl/fotos.shtml .  Op de algemene 

vergadering in april gaan we tussendoor weer foto’s van de activiteiten van afgelopen jaar 

vertonen, zodat de leden die geen toegang tot internet hebben de foto’s ook kunnen zien. 
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BELASTINGINVULSERVICE 2020 VOOR LEDEN VAN 

SENIORENVERENIGING KANAALZONE. 

Beste leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone,  

Als u uw belastingformulieren van belastingjaar 2019 wilt 

laten invullen door de invulservice van Seniorenvereniging 

Kanaalzone kunt u zich aanmelden bij Kitty van Waesberghe: 

• per email: kittyvanw@gmail.com; 

• telefonisch: 0115-565027; 

• schriftelijk door onderstaand antwoordstrookje in te vullen en bij Kitty van Waesberghe, 

Kinderdijk 23, 4571 SX Axel in de brievenbus te stoppen, of op te sturen naar dit adres. 

Uw belastingformulier zal dinsdagmiddag 17 maart a.s. in de Halle worden ingevuld. 

Eind februari 2020 krijgt u bericht van de Seniorenvereniging Kanaalzone hoe laat u verwacht 

wordt in de Halle. 

Mocht u niet in staat zijn om naar De Halle te komen, laat het mij dan weten. In dat geval maken 

we een andere afspraak. 

Ontvangt u geen huur- of zorgtoeslag en denkt u hier recht op te hebben? Meldt u zich dan ook 

aan voor 17 maart a.s. Het team van de invulservice zal dit dan voor u uitzoeken. 

Met vriendelijke groeten, 

Kitty van Waesberghe, 

commissielid belastingservice en activiteiten Seniorenvereniging Kanaalzone. 

 

 
 

Antwoordstrookje belastinginvulmiddag 17 maart 2020. 

 

Naam en voorletters: ……………………………………………………………….………..………………… 

Adres: ……………………………………………………………………..……..……………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………..………..…………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………….……………………… 
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