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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.   

 
Dinsdag 2 november jl. bezochten we de voorstelling “Highlights” van Tineke Schouten. Dat 
was een avondje genieten. Mooi decor, prachtige kleding, een goed zevenkoppig orkest en een 
enthousiaste rasartiest die zich uitleefde in het uitbeelden van allerlei typetjes. De aanwezigen in 
de zaal konden even de zorgen opzij zetten en met een opgeruimd gevoel huiswaarts keren. 
Tineke Schouten is ondertussen ook niet een van de jongsten meer. Mede daarom bleef er een 
zinnetje steeds in mijn hoofd hangen: “Ik ben blij met wat ik heb, maar ook blij met wat ik niet 
heb…..”. Als we daar nu eens allemaal van uit zouden gaan, zou het leven al een stuk 
aangenamer worden! 
 
Ondertussen is het alweer november. Sint-Nicolaas en zijn Pieten staan in Madrid al weer te 
trappelen om af te reizen naar de lage landen. Pakjesavond zal weer voor blije gezichten zorgen. 
Daarna kan de kerstboom uit de mottenballen. Toch best een gezellige periode die voor de deur 
staat. Vroeg donker, gordijnen toe en de kaarsjes aan. Dat zorgt voor een gezellige sfeer in huis. 
Dat gevoel houden we even vast totdat we het nieuwe jaar knallend en klinkend inluiden. Dan 
kan het weer niet snel genoeg voorjaar zijn…. 
 
Het jaar 2018 sluiten we af met een busreis naar de kerstmarkt in Halsteren. Daarna volgen nog 
het najaarsdiner en de kerstbingo. 
Het nieuwe jaar beginnen we met een knaller: een busreis naar CineCity in Vlissingen om het 
Nieuwjaarsconcert van André Rieu uit Sydney live op het enorme witte doek mee te maken. Dat 
moet de start worden van wederom een jaar vol tot de verbeelding sprekende activiteiten! 
 
Rien de Regt, 
voorzitter. 
 

      

  

                    Jaargang 2,    nummer  5   : september      

  

Jaargang 2, nummer 7:  november 2018. 
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LIVE UITZENDING CONCERT ANDRÉ RIEU. 
 
Zie André Rieu en zijn Johan Strauss Orchestra in Sydney op het witte doek 
voor een onvergetelijke filmervaring. 

 
Op zondag 13 januari 2019 organiseren we een busreis naar de CineCity bioscoop in Vlissingen. 
De koning van de wals, André Rieu, brengt miljoenen fans over de hele wereld zijn Nieuwjaarsconcert, live 
opgenomen in de prachtige Town Hall te Sydney, Australië. U kunt op het witte filmdoek meegenieten van 
deze onvergetelijke voorstelling. 
  
Ook zijn weergaloze sopranen en The Platin Tenors zijn van de partij. Deze avond wordt gepresenteerd door 
ITV’s  Charlotte Hawkins. 
 
We vertrekken deze middag om 13.30 uur vanaf AH in Terneuzen en 
om 13.45 uur bij de Halle in Axel. De film begint om 15.00 uur. 
We vertrekken uit Vlissingen om ongeveer 17.00 uur. 
 
Wij kunnen u deze reis aanbieden voor de scherpe prijs van € 25,00 per 
persoon.  
Niet-leden betalen € 35,00 per persoon. 
Alle overige kosten (consumpties e.d.) zijn voor eigen rekening. 
De reis gaat alleen door bij voldoende deelname en u weet: vol is vol. 
Uw aanmelding is geregistreerd vanaf het moment dat u hebt betaald. 
 
Gelieve u aan te melden voor zaterdag 1 december a.s. door te mailen naar of het strookje in te leveren bij: 
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, e-mail gkaijser@zeelandnet.nl. 
 
U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer NL15RABO 0314082972 t.n.v. SVK onder 
vermelding van “busreis Vlissingen”. 

 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Seniorenvereniging Kanaalzone. 
 
 

 
 
 

Betreft busreis CineCity Vlissingen André Rieu. 
 
 

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

BUSREIS CINECITY VLISSINGEN: ZONDAG 13 JANUARI 2019 
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De Seniorenvereniging Kanaalzone beschikt over een goed draaiend 
Ombudsteam. Hierop wordt regelmatig een beroep gedaan. Meestal 
kunnen de hulpvragers door de leden van dit team prima op weg 
geholpen worden. Maar ook de leden van het team zitten niet stil. Zij 
hebben zich pas laten bijscholen, zodat zij op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen. Zij hebben deelgenomen aan de cursus 
“Vrijwilliger Burger Adviseur”. Zij hebben met goed gevolg deze 
opleiding afgemaakt en zijn met vlag en wimpel geslaagd. Ook wij 
willen de drie dames van harte feliciteren met het behalen van deze 
oorkonde! Fijn dat wij en u over deze gemotiveerde mensen kunnen 
beschikken! 
Rien de Regt. 

 
Op Prinsjesdag maakte de regering het beleid voor 2019 kenbaar. Daarbij is ook gesproken over uw 
zorgverzekering. Uiterlijk 12 november jl. zult u van uw zorgverzekeraar de nieuwe premies en de 
wijzigingen in de dekking ontvangen. 
Dat is wellicht hét moment om weer eens serieus na te gaan of uw huidige zorgverzekeraar en het 
huidige verzekeringspakket nog steeds optimaal aansluit bij uw persoonlijke situatie. 
 
Daarom organiseert Witte-Boussen Assurantiën inloopavonden voor klanten, die via hun kantoor 
verzekerd zijn. U bent van harte welkom om op donderdagavond 6 december, dinsdagavond 11 
december en woensdagavond 12 december de nieuwe verzekeringspolis te bespreken. Er is dan 
steeds tot 20.00 uur iemand van het kantoor aanwezig. Een afspraak maken is niet nodig, maar 
vergeet niet uw polis van 2019 mee te nemen! In samenspraak met een van de medewerkers kunt u 
dan rustig bekijken of er iets aangepast moet worden in de dekking voor het komende jaar of dat u 
wellicht moet overstappen naar een andere verzekeraar. 
 
Schikt de inloopavond u niet? Dan bent u iedere werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur welkom op 
het kantoor aan de Mr. F.J. Haarmanweg 16 in Terneuzen. 
Als u vervoersproblemen hebt, kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. 

Heeft u email en wilt u de nieuwsbrieven op uw computer of tablet bekijken?  De digitale 
nieuwsbrieven zijn in kleur en worden naar de leden verstuurd als de papieren versie naar de drukker 
gaat.  U ziet de nieuwsbrief eerder én in kleurige opmaak.   Wij zouden graag de papieren 
nieuwsbrieven in kleur willen laten drukken, maar de kosten zijn zo hoog dat dat niet rendabel is.   
Heeft u een tablet of laptop en zou u wel graag de digitale versie van de nieuwsbrief willen bekijken, 
maar lukt dat niet, schakel dan Anneke Langen in.  Zij heeft onze website gebouwd - 
seniorenverenigingkanaalzone.nl – en onderhoudt deze ook. Mogelijk lukt het haar.  Als u voortaan 
de nieuwsbrieven per email wilt ontvangen, laat dat dan weten aan Geleijn Kaijser 
gkaijser@zeelandnet.nl  en Geleijn gaat ervoor zorgen. 

ZORGVERZEKERING afgesloten via Witte Boussen  Assurantiën 

 OMBUDSTEAM 

 NIEUWSBRIEF 
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Beste leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone, 
 
Uw bestuur belegt op vrijdag 7 december 2018 weer een gezellige avond met warm en koud 
buffet, twee rondjes gratis bingo en een leuke verloting, georganiseerd in “de Halle”  

(boven bij de bar) in Axel. 
Aanvang: 17.00 uur. Einde: 22.00 uur.  
 
Het eten voor deze avond wordt verzorgd door Bucky’s Catering. 
Zij serveren voor u het menu “Vlaamse smaken” en dit menu is als volgt samengesteld: 

 
*** 

We starten met een koud buffet bestaande uit: 
Aardappelsalade met uitgebakken spekjes, beenhamsalade, gemarineerde drumsticks, 

halve perzik met hamparfait, Vlaamse vleespaté, gevuld ei, gevulde tomaat met kipsalade, 
ham/kaasterrine en rosbief met geroosterde pijnboompitjes.  

Bij de gerechten wordt Vlaams vloerbrood (wit en bruin) met roomboter geserveerd. 
 

 ***  
Vervolgens een warm buffet met: 

Beenham met mosterd, satévlees in pindasaus, vispannetje, aardappelgratin en gebakken 
krielaardappeltjes met mayonaise. 

Bij het warme buffet wordt een groene gemengde salade geserveerd. 
*** 

Als dessert: 
Chocolademousse van Belgische Callebautchocolade. 

 
*** 

 
De kosten voor dit heerlijke diner bedragen slechts € 30,00 p.p. Deze prijs is inclusief twee 
consumptiebonnen. Deze bonnen mogen gebruikt worden voor koffie/thee, frisdrank, wijn, 
Heineken of Jupiler. 
 
Het invulstrookje vindt u op pagina 6. Dan heeft u nog steeds de informatie op deze pagina als 
u nog eens terug wilt lezen over bijvoorbeeld het menu. 
 
Dit najaarsdiner is alleen toegankelijk voor leden. En u weet: wees er snel bij, want de 
belangstelling voor deze gezellige avond is altijd heel groot! 
 
Opgave en betaling dienen te geschieden vóór 30 november 2018 bij: 
 
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, tel. 06-53116199, e-mail 
gkaijser@zeelandnet.nl. 
 
 
Hopelijk tot vrijdag 7 december! 
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 
  

NAJAARSDINER IN DE HALLE, VERZORGD DOOR BUCKY’S. 
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Op woensdag 17 oktober jl. hielden we een themamiddag 
over het Rode Kruis. Belangrijke onderdelen van deze 
middag waren reanimatie, beademen en het gebruik van 
de AED. Rinus en Joke van Leeuwen gaven een 
demonstratie reanimeren en beademen, en  lieten de 
aanwezigen zien hoe een AED gebruikt moet worden. 

Dat was leerzaam en interessant en het belangrijkste doel was om bij de mensen de angst weg te 
nemen om te reanimeren. 
Tevens werd nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk de eerste zes minuten bij een hartstilstand 
zijn. Hoe sneller hulp geboden wordt, hoe groter de overlevingskansen van het slachtoffer zijn. 
Daarom is het belangrijk dat veel mensen kunnen reanimeren en beademen en eventueel kunnen 
werken met een AED. 
 
Het Rode Kruis Zeeuws-Vlaanderen organiseert reanimatie-/AED-cursussen. De eerstvolgende 
cursus vindt plaats op maandag 26 november a.s. Deze wordt gehouden in het Rode Kruisgebouw 
aan de mr. F.J. Haarmanweg 13 te Terneuzen (parkeren achter het gdebouw). De cursus begint om 
19.00 uur en is om 22.00 uur afgelopen. De kosten bedragen € 35,00. Als je een aanvullende 
verzekering hebt kunnen deze kosten bij de zorgverzekering terug worden gevraagd. 
 
Het diploma is twee jaar geldig, maar het is raadzaam om elk jaar een herhalingsles te volgen van 
1½ uur (kosten € 12,00). 
Als zich minimaal acht deelnemers uit Axel aanmelden, kan de cursus ook in Axel worden gegeven. 
U kunt zich inschrijven via reanimatie.rkzvl@gmail.com. 
 
Rien de Regt. 

 
Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van Algemene 
Seniorenverenigen (FASv) en de Nederlandse Vereniging van 
Organisaties Van Gepensioneerden (NVOG).  

Zij helpen onafhankelijke verenigingen zoals de onze door het 
geven van informatie over zaken die van belang zijn voor gepensioneerden. Ze hebben gezorgd 
voor een collectieve korting op de ziektekostenverzekering en ze behartigen de belangen van 
senioren in Den Haag.   

Wij krijgen regelmatig een nieuwsbrief van beide verenigingen.   In een eerdere nieuwsbrief was 
een melding over het niet met contant geld kunnen betalen bij gemeentebalies. 

Dit was een reden om te informeren bij de balie van de gemeente Terneuzen.  Dit is in Terneuzen 
prima geregeld.  Bij alle balies kan zowel contant als met pin betaald worden.   

Wij zullen u op de hoogte houden als er nieuws van de FASv en de NVOG is. 
 

REANIMATIE-/AED-CURSUS. 

CONTANT BETALEN GEMEENTEBALIE. 
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        Opgave najaarsdiner 07-12-2018. 
 
Bij betaling dient deze 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 najaarsdiner. 
Bij betaling via de bank wel de namen vermelden. 
 
Naam/namen: 1. ……………………………………………………………………….. 
 
  2. ……………………………………………………………………….. 
 
  3. ……………………………………………………………………….. 
 
  4. ……………………………………………………………………….. 
 
Aantal personen:…..………..      Totaal  €……...….. 
 

 
o Wij willen graag een tafel voor …….. personen reserveren, 

 
samen met: ………………………………………………………………. 
 
  ……………………………………………………………….. 
 
  …………………………………………….………………… 
 
  ………………………………………………………………. 
 

o Wij hebben geen voorkeur.  


