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 Beste leden, 

 

Voorwoord 
 
Het jaar 2018 zijn we sprankelend begonnen: op woensdag 10 januari jl. klonken we op het 
spiksplinternieuwe jaar. Met een glas cava in de hand wensten we elkaar het allerbeste toe. Tevens 
lanceerden we onze website, op een fantastische manier in elkaar gezet door ons aspirant-
bestuurslid Anneke Langen. Hiervoor werd zij beloond met een prachtige ruiker. Haar man heeft ook 
z’n steentje bijgedragen, hij mocht er van Anneke naar kijken. Hulde voor deze doorzetters. Daarna 
gaven we het woord aan Sonja en Jolanda. Nou, dat was deze dames wel toevertrouwd. De ruim 
honderd aanwezigen hebben zich deze middag dan ook kostelijk vermaakt! 
 
In 2017 deden 492 verenigingen en stichtingen, waaronder de Seniorenvereniging Kanaalzone, mee 
aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hierop hebben 8411 leden hun 5 stemmen uitgebracht. Ook in 
2018 stelt Rabobank Zeeuws-Vlaanderen weer 180.000 euro beschikbaar voor de Clubkas 
Campagne. Natuurlijk doen wij ook weer mee. Van 4 t/m 16 april 2018 kunt u uw stem weer 
uitbrengen om het budget te verdelen. Dat is nog ver weg, tegen die tijd helpen we u er zeker nog 
eens aan herinneren! 
 
In deze Nieuwsbrief leest u informatie over de demonstratiemiddag van de firma Lamont en over hulp 
bij het invullen van uw belastingformulier. Natuurlijk staan er nog meer interessante dingen in te 
lezen. Dus kijk deze Nieuwsbrief weer goed door, van de eerste tot de laatste letter! 
 
Andere leuke en interessante dingen die nog op de agenda staan zijn de jaarvergadering op 18 april, 
de busreis naar het Belgische West-Vlaanderen op 15 mei en onze jaarlijkse fietstocht in de 
omgeving ( ± 43 km) op 16 juni. 
 
Momenteel staan er 276 leden bij onze vereniging ingeschreven. We blijven groeien. Hartstikke fijn. 
We hopen op onze activiteiten veel mensen te kunnen begroeten. Nieuwe mensen zijn altijd van harte 
welkom en worden met open armen ontvangen. Neem eens een vriend of vriendin mee naar onze 
middagen, zodat zij de sfeer kunnen proeven. 
En als ze die eenmaal hebben geproefd, willen ze zich zeker ook bij onze club aanmelden! 
 
Volg ons op facebook: Seniorenvereniging Kanaalzone en bezoek onze website: 
www.seniorenverenigingkanaalzone.nl.  
 
Rien de Regt, voorzitter. 

 

 
 

Groeit in februari het gras,   
met Pasen een dikke jas. 

 

 

 

http://www.seniorenverenigingkanaalzone.nl/
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Beste  leden, 
 
 
  
Hierbij nodigen wij U uit voor een gezellig samenzijn. 
Op woensdag 7 maart 2018 om 13.30 uur brengt Diane 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 Diane 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 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 7 maart 2018. 

 
1. Naam: …………………………………………………...…..……..…………..….  lidmaatschapsnummer:  …………………..…..… 
 
    Adres: ………………………………………………………………………………………………...... 
 
2. Naam: ……………………………………………………………... ………..…..….  lidmaatschapsnummer:   ………………..…….… 
 
    Adres: …………………………………………………………………………..…………………..…… 

 
3. Naam:  ……………………………………………………………………….….……….  lidmaatschapsnummer: …………………….….…. 
 
    Adres:…………………………………………………………………………..…………………………… 
 
4. Naam:  ……………………………………………………………….………….……….  lidmaatschapsnummer:  ……………….……..…. 
 
    Adres: ……………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

mailto:gkaijser@zeelandnet.nl
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Henri Dunant: een man met idealen. 

 
In 1859 vindt er in het Italiaanse plaatsje Solferino een veldslag plaats tussen 
Oostenrijkse en Franse troepen. De 31-jarige Zwitserse bankier Jean Henry 
Dunant is aangedaan door de duizenden doden en gewonden die zijn 
achtergelaten op het slagveld. Hij coördineert de hulpverlening aan de 
gewonden en mobiliseert de lokale bevolking om mee te helpen. Zo ontstaat bij 
hem het plan om internationaal een permanente hulporganisatie van vrijwilligers 
op te richten. Ook denkt hij na over belangrijke voorwaarden en pricipes: de 
onschendbaarheid van hospitalen, ambulances en veplegend personeel. 
 
De Nederlandse militaire arts dr. J.H.C. Basting is één van de eersten die zeer 

enthousiast is over de plannen van Henry Dunant. Hij vertaalt het boek van Henry Dunant over zijn 
ervaringen op het slagveld van Solferino in het Nederlands. Bovendien brengt hij de ideeën van 
Dunant tijdens een internationaal congres onder de aandacht van hoogwaardigheidsbekleders, die 
unaniem instemmen met Dunants plannen. 
 
Vijf jaar later, in 1864, tekenen vertegenwoordigers van zestien staten de Conventie van Genève. 
Daarmee wordt de basis gelegd voor de oprichting van het Internationale Rode Kruis. 
 
Koning Willem III tekent in 1867 een Koninklijk Besluit tot oprichting van ‘Eene Nederlandsche 
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog: Het 
Nederlandse Rode Kruis’. Het doel van de ‘Vereeniging’ is iedereen te helpen die in nood is, in 
binnen- en buitenland. 
 
In datzelfde jaar benoemt de koning zowel Henry Dunant als dr. Basting tot erelid. 
 

      Uit: In goede handen, nieuwsbrief van het Rode Kruis. 

 

 
 
Dansmiddagen  in cultureel  centrum  De  Halle. 

 
Iedere maand vindt er in de Halle op een woensdag een dansmiddag plaats. Deze middag begint om 
13.45 uur en wordt om 16.45 uur afgesloten. De zaal gaat om 13.15 uur open. 
De muziek wordt verzorgd door Johan de Jong die een mix draait van 
stijl- en lijndansen. 
Johan is een bekende DJ op RTV-Scheldemond. Hij heeft kennis van 
en gevoel voor muziek, dus u kunt er vanuit gaan dat hij garant staat 
voor een gezellige dansmiddag. 
Op de volgende dagen staat een dansmiddag gepland: 
woensdag  28 maart;  
woensdag  18 april; 
woensdag  16 mei. 
Entree bedraagt €3,00 maar op vertoon van uw lidmaatschapskaart 
van SVK betaalt u slechts € 2,00. Ons bestuurslid Jannie van Damme 
is het aanspreekpunt voor deze activiteit. 
 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone 
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Activiteitenprogramma  1e  helft  2018. 
 

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 30 maart 

Gewijzigde datum! 
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 

 
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. 
 
 
 

Ombudsteam 

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 
 
 
 

Digitale  berichtenbox. 
 
Belangrijke brieven komen niet altijd meer per post. Dat merkten veel mensen die hun digitale 
Berichtenbox bij MijnOverheid niet vaak genoeg bekeken.  
Daar staan bijvoorbeeld berichten dat je je auto moet laten keuren, op straffe van een boete van de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). 
Soms staan er zelfs al aanmaningen klaar. De Nationale Ombudsman vindt dat wat al te streng en  
maant de overheid de burger te helpen in de omgang met de Berichtenbox online. 
Je kunt het echter ook zelf instellen. Log daarvoor in op ‘mijnoverheid.nl’ en klik op ‘Instellingen’.  
Zet onder ‘Meldingen’ alle schuifjes op ‘Aan’. Zo krijg je van ieder nieuw bericht een melding via e-mail en 
een herinnering na drie weken. 

        Geld&Recht december 2017. 

mailto:kittyvanw@gmail.com
mailto:emvdorssel@zeelandnet.nl
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Beste  leden  en  belangstellenden, 
 
De Seniorenvereniging Kanaalzone heeft zich aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne. 
De Rabobank Zeeuws-Vlaanderen stelt 180.000 euro beschikbaar aan verenigingen en stichtingen in 
Zeeuws-Vlaanderen. De leden van de bank gaan via de Rabobank Clubkas Campagne bepalen hoe dit 
donatiebudget wordt verdeeld. 
Als u lid bent van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen kunt u van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 
2018 stemmen op de deelnemende verenigingen en stichtingen. Dinsdag 
4 april ontvangen de leden van de Rabobank per post een kaart met hierop de persoonlijke stemcode.  
Met deze code kunnen zij 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. 
Er mogen maximaal 2 stemmen op één club worden uitgebracht. 

We hopen dat u de Seniorenvereniging Kanaalzone een warm hart toe draagt en een aantal stemmen 
op ons wilt uitbrengen. Hoe meer stemmen onze vereniging krijgt des te hoger is de donatie die wij 
van de Rabobank krijgen uitgekeerd. Dus uw stem is geld waard! 
Wij willen dit geld graag besteden aan een draadloze microfoon. 
Mocht u uw kaart krijgen met uw unieke stemcode, maar beschikt u niet over een computer, kunt u uw 
stem door een ander laten uitbrengen die wel over een computer beschikt. 
U kunt dan altijd bij een van de bestuursleden terecht. 

Wij hopen op veel stemmen en wij vragen u vriendelijk ons niet te vergeten als u uw 5 stemmen 
uitbrengt. 
In ieder geval al bij voorbaat dank voor uw steun! 
 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 

 

 

 

 

 

 

Naam – nummer controle. 

Bijna alle banken gaan binnenkort de naam-nummercontrole invoeren bij overboekingen. De 

Rabobank kondigde deze controle eerder dit jaar al aan en nu zijn ook andere banken voornemens 

een naam-nummercontrole in te voeren. Iedere bank zal haar klanten daar vooraf over informeren. 

         Geld&Recht december 2017. 

 

Blauwe  envelop  blijft. 
 
Belastingplichtigen hoeven niet bang te zijn dat de belastingaanslag alleen nog via de computer 
verstuurd wordt. De vertrouwde papieren aanslag, bezorgd door de postbode, blijft voorlopig bestaan. 
           

Geld&Recht januari 2018. 

 
     . 
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Enquête  lunch/  brunch. 
 

 
Van één van onze leden kregen we een mail met het verzoek te overwegen of het voorjaars- en het 
najaarsdiner ook als lunch/brunch aangeboden kan worden. 
Met als argument dat meerdere mensen bij het ouder worden maag- en slaapproblemen krijgen na 
een uitgebreide maaltijd ’s avonds. 
 
Het is dan eigenlijk de bedoeling dat we in de middaguren een lunch/brunch aanbieden en in de 
avonduren een diner. U zult begrijpen dat dit in verband met de organisatie niet op dezelfde dag kan. 
 
Wij willen deze vraag natuurlijk niet zomaar naast ons neerleggen: we luisteren naar onze leden. 
Maar voordat we een dergelijk voorstel ten uitvoer brengen, willen we weten hoe onze leden hier over 
denken. 
Daarom willen wij u vragen onderstaand strookje in te vullen en af te geven bij Rien de Regt, 
Molenstraat 27, 4571 EZ Axel; via de mail mag dit ook: rienderegt@zeelandnet.nl 
 
Alvast dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 
 
 
 
 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar (aankruisen a.u.b.): 
 
 lunch/brunch ‘s middags 
 
 diner ’s avonds 
 
 geen voorkeur 
 
 
Eventuele opmerkingen: 
 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………... 
 
 

AOW- leeftijd omhoog. 
 
De AOW-leeftijd gaat op 1 januari 2018 naar 66 jaar (dit was 65 jaar en 9 maanden). 
 
          Geld&Recht januari 2018. 

 
Postzegels  duurder. 
 
En weer worden postzegels duurder. In 2018 is het tarief voor post t/m 20 gram binnen Nederland 
€0,83 (5 cent meer dan in 2017). Plak hiervoor een postzegel met het cijfer 1. Ook als het tarief is 
gewijzigd, kun je deze postzegels met cijfer 1 blijven gebruiken. 
 

mailto:rienderegt@zeelandnet.nl


 

Nieuwsbrief van de Seniorenvereniging Kanaalzone.                     Jaargang 2, nummer 1: februari 2018 

 

- 7 - 
 

Belasting  invulservice  2018  voor  leden  van  de  Seniorenvereniging  Kanaalzone 

 
Beste leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone, 
 
Als u uw belastingformulieren van belastingjaar 2017 wilt laten invullen door de invulservice van 
Seniorenvereniging Kanaalzone kunt u zich telefonisch aanmelden bij Kitty van Waesberghe,  
telefoon 0115-565027 of via e-mail: kittyvanw@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook kunt u dit schriftelijk doen door het onderstaande antwoordstrookje in te vullen en bij Kitty van 
Waesberghe, Kinderdijk 23, 4571 SX te Axel in de brievenbus te stoppen, of op te sturen. 
 
 
Uw belastingformulier zal maandagmiddag 19 maart  in  “De Halle”  worden ingevuld. 
Voor het invullen van uw belastingformulier wordt u persoonlijk uitgenodigd en zal het tijdstip dat u 
aanwezig dient te zijn aan u worden doorgegeven. 
Mocht u niet in staat zijn om naar “De Halle” te komen, dan kunt u dit aan mij kenbaar maken. Dan 
maken wij een andere afspraak. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Kitty van Waesberghe, 
commissielid belastingservice en activiteiten Seniorenvereniging Kanaalzone. 
 
 
 
 
 
Antwoordstrookje belastinginvulling 
 
Inleveren bij of opsturen naar: 
Kitty van Waesberghe, Kinderdijk 23, 4571 SX   Axel 
 
Naam + voorletters:………………………………….…….……………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………………...…. 
 
Telefoon:…………………………………………………..……………………………………………….… 
 
E-mail:………………………………………………………………………………….……………..……… 
 
 
 
 
 
 

mailto:kittyvanw@gmail.com
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Korting  op  voorstellingen  in  De  Halle. 
 
 
Als lid van de Seniorenvereniging Kanaalzone kunt u korting krijgen op voorstellingen die plaats 
vinden in cultureel centrum “de Halle”. De korting bedraagt € 2,50  per toegangsbewijs per lid. 
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. 
Wij hopen dat u veelvuldig van deze regeling gebruik zult maken!  
 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone 

 
 
 
 
 
 
 
Gierig. 
 
Een oude Schot is zo ontzettend gierig dat hij zelfs spaarzaam is met woorden. Als hij ‘ontbijt’ roept, 
dan liggen meteen ook de krant, de post, zijn jas en zijn hoed klaar. 
Op een morgen roept hij: “Ziek!” 
Zijn vrouw verdwijnt in allerijl. Een uur later is ze terug en hij vraagt: “Waar geweest?” 
“Arts gebeld, kist gekocht, grafsteen gekozen, overlijdensbericht gestuurd.” 
 

 

 
 
 
De sneeuwman 
 
Hij stond daar stil, en stijf en strak, 
Hij stond daar heel op zijn gemak, 
Hij keek niet op, hij keek niet rond, 
Hij hield zijn pijp maar in zijn mond. 
 
Toen kwam de zon, die zag hem aan, 
En zei: “Blijf niet zo stokstijf staan, 
‘k Begrijp niet, dat je daarvan houdt, 
Ik warm je wat, je bent zo koud!” 
Maar och, toen smolt de dikke heer, 
En niemand zag de man ooit weer. 

Anna Sutorius. 

Anna Sutorius. 

 


