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                 Jaargang 2,  nummer 5: september 2018 

 

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
            

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

 

Jaargang 2, nummer 2: maart 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busreis naar de Westhoek. 
 

Op dinsdag 15 mei jl. maakten we een busreis naar de Westhoek in België. Een streek met een rijke historie, 
onlosmakelijk verbonden met de gebeurtenissen in de 1

e
 Wereldoorlog (De Grote Oorlog). De bus zat 

helemaal vol. We hadden een vakkundige chauffeur. Naast hem zat de gids. Deze man vertelde enthousiast 
over alles wat er te zien was en hij zorgde met zijn uitleg ook voor verdieping. Het was al lang geleden dat ik 
zoveel belangwekkende informatie over me heen gestrooid kreeg. Wat een bevlogen mens! En een dergelijke 
reis is sterk afhankelijk van de gids, daar valt of staat alles mee. En het stond als een huis! 
We hebben heel wat kunnen bewonderen. We bezochten de Britse begraafplaats Tyne Cot, maar ook de 
Duitse begraafplaats in Vladslo, met de bekende beeldengroep “Het treurende ouderpaar” van Käthe Kollwitz. 
Maar wat een verschil in sfeer tussen de Engelse begraafplaatsen en dit Duitse oorlogskerkhof. 
We volgden een stuk langs de IJzer en hielden even stil bij de Dodengang. Daarvoor hielden we halt bij de 
IJzertoren. De chauffeur zag ook kans ons door de Menenpoort te loodsen, met daarin de namen van zo’n 
55.000 vermisten gebeiteld. Onvoorstelbaar…. 
We bezochten verder Hill 62, ook indrukwekkend. 
Gelukkig was er ook een wat luchtiger onderdeel: we bezochten koekjesfabriek Jules Destrooper en werden 
daar op een geestige manier rondgeleid. Niemand kwam ongeschonden langs het winkeltje. Na het bezoek 
woog de bus heel wat kilootjes zwaarder…. 
Natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten. ’s Morgens kregen we koffie met een koek waar je niet 
overheen kon kijken. De lunch bestond uit drie ruim belegde broodjes en deze dag werd afgesloten met een 
smakelijk diner. 
 
Jawel, het was een vermoeiende dag, maar een dag waarop een ieder met plezier zal terug kijken. 
Voor dinsdag 25 september staat er wederom een reis op het programma. Ook deze reis zal verzorgd worden 
door Diederik Reizen. Bij dat reisbureau zijn we in goede handen! 
 

      
Rien de Regt. 
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Beste leden Seniorenvereniging Kanaalzone, 

Uw bestuur nodigt u hierbij uit voor een 
  

THEMABIJEENKOMST OVER HET RODE KRUIS EN STAN BURGERHULPVERLENING 

 
op woensdag 17 oktober a.s. in De Halle te Axel. 

Aanvang 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur. 
 
Het programma voor deze middag ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

 13.00 uur: Zaal open. 
  Natuurlijk organiseren wij weer een grote verloting met mooie prijzen. De prijs 
  van de loten: 4 loten voor één euro. 

 13.30 uur: Welkomstwoord door de voorzitter; 
  u wordt verwelkomd met koffie of thee en iets lekkers. 

 13.50 uur: PRESENTATIE RODE KRUIS. 
  Deze presentatie bestaat uit de volgende onderdelen: 
  + film over het 150-jarig bestaan van het Rode Kruis;  
  + film over het levensgrote menselijke Rode Kruis; 
  + PowerPoint presentatie, met veel informatie over Rode Kruis afdeling 
   Midden en West Zeeuws Vlaanderen, verzorgd door Cor Zwanenburg, 
   wnd. secretaris Rode Kruis afd. Midden en West Zeeuws Vlaanderen.  
   Er bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
  + film over hoe reanimatie en AED werkt. 

 14.30 uur: PAUZE. 
  U wordt getrakteerd op een drankje en een hartig hapje.  

 15.00 uur: PRESENTATIE STAN BURGERHULPVERLENING. 
  Stan heeft in wijken burgerhulpverleners voor reanimatie en AED voordat de 
  ambulance arriveert. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten van    
                           levensbelang.  
  Deze presentatie wordt verzorgd door Monique Bosscher, projectleider van de 
  landelijke organisatie (kantoor in Elburg). 
   
  Vrijwilligers Joke en Rinus van Leeuwen zullen demo’s reanimatie en AED 
  verzorgen.  

Ook bezoekers mogen proberen te reanimeren en de AED aan te  sluiten.                          
 16.00 uur: Trekking loterij. 
 16.15 uur:  Sluiting. 

 
Leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 5,00. 
Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier in te leveren bij Rien de Regt, Molenstraat 27, 4571 
EZ Axel. Aanmelden via de mail kan ook: rienderegt@zeelandnet.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone.  
 
 
A.u.b. strook inleveren vóór 10 oktober a.s. 
 
 
 
 
Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 17-10-2018. 
 
 
1. Naam:………………………………………………………..……………………..  Lidmaatschapsnummer:……………..……….… 
  
2. Naam:……………………………………………..………………………………..  Lidmaatschapsnummer:……...………………… 
 
3. Naam:……………………………………………….…………………….………….  Lidmaatschapsnummer:………..……………… 
 
4. Naam:…………………………………………….……………………………………  Lidmaatschapsnummer:……………………….. 
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ACTIVITEITENPROGRAMMA  2e HELFT 2018 

 
DAG: DATUM: ACTIVITEIT: 
Vrijdag 22 juni Bingo 
Vrijdag 27 juli Bingo 
Vrijdag 24 augustus Bingo 
Woensdag 12 september Themamiddag 
Dinsdag 25 september Busreis 
Vrijdag 28 september Bingo 
Woensdag 17 oktober Themamiddag 
Vrijdag 26 oktober Bingo 
Woensdag 7 november Gezellige middag (Grote zaal) 
Vrijdag 23 november Bingo 
Vrijdag 7 december Najaarsdiner 
Woensdag 12 december Kerstbingo 

   
 

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. 
 

 
 
 

FEESTMIDDAG MET ZANGERES SANDRA MOOY. 

 
Op woensdag 7 november a.s. organiseert de SVK voor haar leden wederom een feestmiddag in de 
grote zaal van de Halle. Deze middag is gratis toegankelijk voor onze leden, niet-leden betalen € 7,50. 
Sandra Mooy is een graag geziene gast op allerlei feesten, evenementen en partijen. Zij zingt een 
breed meertalig repertoire van de jaren 60 tot heden. Mooie balads en gezellige meezingers en 
uiteraard mooie countrysongs, want daar ligt haar hart. Ook heeft zij verschillende CD’s op haar naam 
staan. In 2010 gaf zij een veelgevraagde best off  CD uit. Een verzameling van maar liefst 18 van haar 
mooiste songs. 

 
Het begin van haar kleurrijke loopbaan startte op 14-jarige leeftijd. Toen 
begon zij als achtergrond-zangeres bij een soulband. 
Later trad zij op bij het professionele showorkest “De Candelight Show 
Band”. Deze band werd verruild voor een gezellige bruiloft- en partijenband 
“Company”. 
Sandra Mooy treedt nu  solo op. Niet alleen in Nederland, zij staat ook 
regelmatig in België, Duitsland en Spanje op het podium. 
 
Dat belooft dus een geweldige middag te worden. Wij denken dat de 
belangstelling groot zal zijn. Daarom stellen wij u nu al in de gelegenheid 

zich voor deze middag aan te melden via rienderegt@zeelandnet.nl. 
 
N.B.: zie ook haar website: www.sandramooy.nl 

 
Heerlijk kopje koffie. 

Maal een koffieboontje fijn, 
overgiet met hete kraantjeswijn, 

brouw een brouwsel zwart als roet 
met een vleugje melk 
en een schepje zoet. 
’t Is een opkikkertje 
dat wonderen doet. 

mailto:rienderegt@zeelandnet.nl
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Beste leden, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een bezoek aan BeleefPlus, de meest veelzijdige 50+-beurs in de regio. 
Wij bezoeken deze beurs op zaterdag 20 oktober a.s. De beurs wordt gehouden in de Zeelandhallen 
te Goes. Het bezoek duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
BeleefPlus is een uniek middagje uit voor de actieve 50-plusser en wordt voor de 3

e
 maal gehouden in 

Zeeland. Duizenden vierkante meters met exposanten die hun producten en diensten graag aan u 
presenteren. 
Diverse thema’s passeren de revue: vrije tijd, vakantie, wonen, zorg & welzijn, tuin & tuinieren en  
mobiliteit. 
Naast de uitgebreide informatie die wordt verstrekt, worden er diverse workshops en demonstraties 
gegeven en worden gevarieerde activiteiten georganiseerd door de exposanten. 
Tijdens BeleefPlus worden al uw zintuigen geprikkeld: proef, zie, leer, doe & ervaar tijdens dit uniek 
middagje uit op BeleefPlus. Tevens maakt iedere bezoeker van BeleefPlus kans op leuke prijzen. 
Wij kunnen u met de medewerking van BeleefPlus deze reis georganiseerd aanbieden voor de prijs 
van € 10,00 p.p. ( voor leden en niet-leden). 
In deze prijs zit het vervoer naar en van de beurs en de entreeprijs. Ook ontvangt u een goed gevulde 
goodie-bag. Consumpties, e.d. zijn voor eigen rekening. 
De details over het busvervoer (vertrektijden, opstapplaatsen) krijgen we later nog van BeleefPlus; de 
deelnemers worden door ons tijdig verwittigd. 
U kunt opstappen bij De Halle in Axel of bij AH in Terneuzen. 

     Proef, zie, leer, doe & ervaar 

 
 
Gelieve u aan te melden en te betalen  voor 1 oktober  a.s. door  te mailen of het strookje in te leveren 
bij Rien de Regt, Molenstraat 27, 4571 EZ Axel,  e-mail rienderegt@zeelandnet.nl. 
U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer  
 

NL15RABO 0314082972, t.n.v. SVK         onder vermelding van BeleefPlus Goes 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BeleefPlus Goes 20 oktober 2018 
 
 

1. Naam:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………….………………………………. Telefoon:……………………………………..  
 
Opstapplaats:  AH-Terneuzen / de Halle Axel 
 
 

2. Naam:…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………….. Telefoon: ………………………………………… 
 
Opstapplaats:  AH-Terneuzen / de Halle Axel 
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