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Het jaar 2019 is amper een maand oud, of we hebben al twee activiteiten achter de rug. Op 13 januari gingen we
met de bus naar CineCity in Vlissingen, om het Nieuwjaarsconcert 2019 van André Rieu op het witte doek mee
te maken. Dat was een spectaculaire belevenis.
Op 16 janauri hadden we een gezellige middag met nieuwjaarsborrel en een leuke conference van Jos Thomasse,
die ons liet ontdekken hoe mooi onze Nederlandse taal is. De kop is er af!
Er volgt echter nog meer: op donderdag 7 februari komen Marieke Henselmans en Ilja Verstraten bij ons op
bezoek. In onze vorige Nieuwsbrief hebben we daarover bericht.
Op 6 maart komt Carla Huys van de firma Lamont op bezoek. Dat is ondertussen een goede traditie geworden.
Iedereen is op deze middag welkom, dus neem gerust uw familie, vrienden en kennissen mee.
De 28e maart vindt ons grote experiment plaats: geen voorjaarsdiner, maar een voorjaarsbrunch. We denken dat
daar veel interesse voor is, want we hebben al veel positieve reacties gehad. Dus wees er snel bij! In deze
Nieuwsbrief ook informatie over de belastinginvulservice.
Op 17 april houden we onze Jaarvergadering. Gast is dan “Zuinige Maria”. Daarover leest u in de volgende
Nieuwsbrief.
Dan leest u ook over de busreis die we op 14 mei organiseren. We gaan naar Delft en Den Haag en we hebben de
prijs voor onze leden op €60,00 (niet-leden €70,00) kunnen houden (inclusief lunch en diner).
Marjanne Zwanenburg is gestopt met haar activiteiten voor onze vereniging. Zij verzorgde de Nieuwsbrief en
maakte de agenda en de notulen van de bestuursvergaderingen. Spijtig, maar het is niet anders. Vanaf deze plaats
wil ik Marjanne van harte danken voor al de energie en tijd die zij in het werk voor de Seniorenvereniging heeft
gestoken. De Nieuwsbrief wordt nu verzorgd door onze secretaris Anneke Langen.
Suzanne Verlinde is om gezondheidsredenen gestopt als vrijwilliger. Ook haar wil ik hartelijk dank zeggen voor
al het werk dat zij voor onze vereniging heeft gedaan. Bea de Caluwé is het vrijwilligersteam komen versterken.
We hebben gemerkt dat we daaraan een prima kracht hebben.
Hebt u ideeën voor een reis, een onderwerp voor een themamiddag, een muzikale suggestie: laat het ons weten.
Wij zijn altijd blij met de inbreng van onze leden!
Rien de Regt,
voorzitter.
-------Seniorenverenigingkanaalzone.nl
https://www.facebook.com/SeniorenverenigingKanaalzone
Pagina 1

WOENSDAG 6 MAART: CARLA HUYS VAN DE FIRMA LAMONT.
Beste leden,
Hierbij nodigen wij U uit voor een gezellig samenzijn.
Op woensdag 6 maart 2019 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 28 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 6 maart 2019.

1. Naam:……………………. Adres:……………….......

lidmaatschapsnummer:.…………

2. Naam:……………………. Adres:……………………

lidmaatschapsnummer:………….

3. Naam:……………………. Adres:……………………

lidmaatschapsnummer:………….

4. Naam:……………………. Adres:……………………

lidmaatschapsnummer:………….
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OPSTEKERTJE, DOOR DICKY.

Ik was een Haags meisje, maar inmiddels ben ik een Zeeuws meisje. Zonder kap weliswaar….
Maar ik wil jullie toch iets zeggen. Als 6-jarige moest en ging ik natuurlijk naar school. Ik moest
wel 20 minuten lopen. Ieder ochtend kwam er bij de bushalte een meneer uitstappen. Uiteindelijk
liep ik altijd met hem mee tot school.
In die tijd waren poëzie-albums zeer in. Ik kreeg er dus ook een op mijn zevende verjaardag. Daar
moest natuurlijk in geschreven worden. Zo ook die meneer die elke ochtend uit de bus stapte. Hij
schreef:
Je vroeg me om een rijmpje in mijn album, beste Puk,
maar hoe ik ook studeer
en aan mijn grijze krullen pluk.
Ik vind geen enkel rijmwoord
op het kleine woord geluk.
Dat is me bijgebleven. Dat geluk voor iedereen moet zijn. Kleine en grote verdrietjes heeft een
ieder. Maar geniet van:
vriendschappen,
jaargetijden, bloemen en geuren.
Maar probeer vooral positief te blijven, dat is voor mezelf geluk met een hoofdletter G.
Een gezond 2019 voor allen!
Dicky.

CLUBKAS CAMPAGNE RABOBANK IN EEN NIEUW JASJE.
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen organiseert al jarenlang de Rabobank Clubkas Campagne voor
verenigingen en stichtingen. Wij meldden ons hiervoor ook elk jaar aan. Dat moest gebeuren in
december.
In 2019 krijgt de Clubkas Campagne een nieuw jasje. Hiermee verandert ook de periode waarin de
campagne gehouden wordt.
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Verenigingen
en stichtingen versterken de lokale samenleving en zijn van belang voor de leefbaarheid in de regio.
Ieder jaar reserveert Rabobank Zeeuws-Vlaanderen een deel van de winst speciaal voor het lokale
verenigingsleven.
In 2019 valt de nieuwe campagne waarmee de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen verenigingen en
stichtingen ondersteunt, samen met de Week van Coöperatie in de maand oktober. Op deze manier
vindt de campagne bij alle Rabobanken tegelijk plaats.
De leden van de Rabobank zullen tijdig op de hoogte gesteld worden van de nieuwe planning. Dit
gebeurt via het ledenblad “Dichterbij” of via de website rabobank.nl/zvl.
Hopelijk kan de Seniorenvereniging Kanaalzone dan weer op uw stem rekenen!
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VOORJAARSBRUNCH IN DE HALLE, VERZORGD DOOR BUCKY’S.
Beste leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone,
Uw bestuur belegt op donderdag 28 maart 2019 een gezellige voorjaarsbrunch, twee rondjes
gratis bingo en een verloting met mooie prijzen, georganiseerd in “de Halle” te Axel.
De prijs van de loten is zoals altijd: vier loten voor een euro.
Zaal open om 11.30 uur, aanvang brunch 12.30 uur. Einde: 16.00 uur.
Het eten voor deze brunch wordt verzorgd door Bucky’s Catering.
Het menu is als volgt samengesteld:
***
We starten met een kopje champignonsoep, uitgeserveerd aan tafel.
***
Hierna volgt een koud buffet, bestaande uit:
gevuld eitje met roombotercrème;
gerookte zalm;
mosseltjes in romige looksaus;
peertje met krabsalade;
mihoensalade met hete kip;
beenhamsalade met frisse augurk;
gemarineerde drumstick;
rauwe ham met frisse Galiameloen;
tortellinisalade met tomatendressing;
stokbrood (wit en bruin), kruidenboter en cocktailsaus.
***
Dessert in buffetvorm:
bavaroisassortiment met verschillende sauzen.
De kosten voor dit heerlijke buffet bedragen slechts € 25,00 p.p. Deze prijs is inclusief drie
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 21 maart 2019 bij onze
penningmeester: Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, gkaijser@zeelandnet.nl
Hopelijk tot donderdag 28 maart!
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone.
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Opgave voorjaarsbrunch 21-03-2019.
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. voorjaarsbrunch.
Bij betaling via de bank wel de namen vermelden.

Naam/namen: 1. ………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………..

Aantal personen:…..………..

o

Totaal €……...…..

Wij willen graag een tafel voor …….. personen reserveren,
samen met:

……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
…………………………………………….…………………
……………………………………………………………….

o

Wij hebben geen voorkeur.

o

Dieetwensen: ……………………………………………………………….
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HOE HERKEN IK EEN NEP MAIL?

Criminelen worden steeds beter in het maken van e-mails zonder taal- en spellingsfouten. Daardoor
zijn nep-e-mails nauwelijks nog van echte te onderscheiden.
Hoe herkent u nep-mail?
Controleer het mailadrees van de afzender.
De naam in de mail kan wel hetzelfde zijn als die van uw bank of webwinkel, maar vaak is het gebruikte emailadres vaag of een afgeleide versie van de echte naam.
Let op de aanhef en urgentie.
Wees alert als u met algemene termen, zoals ‘Geachte heer/mevrouw’ of ‘Beste klant’, wordt aangesproken.
Bedrijven en instanties waar u klant bent, gebruiken meestal uw naam. Bij nep-mails is er ook vaak haast: u
moet snel reageren, er is spoed, het is urgent. Let dan extra op.
Geef geen persoonsgegevens.
In veel nep-mails staat het verzoek om uw persoonsgegevens ‘te controleren’, ‘bij te werken’ of ‘aan te
vullen’. U moet dan op een link klikken om dit te doen. Doe dit nooit zomaar. Bel het bedrijf of de instantie
liever eerst op om te controleren of ze de e-mail wel zelf hebben verstuurd. Gebruik hiervoor nooit de
contactgegevens in de e-mail, maar zoek deze zelf op.
Klik niet zomaar op links.
Links en bijlagen in nep-mails kunnen er voor zorgen dat er schadelijke software op uw computer
geïnstaleerd wordt of dat u naar een valse website wordt geleid. Klik dus nooit zomaar op links of bijlagen in
een e-mail die u niet vertrouwt. Controleer het adres van de link door, zonder er op te klikken, de cursor van
uw muis op de link te zetten en te kijken wel adres er verschijnt.
Wat nu?
Denkt u dat u een nep-mail hebt ontvangen? Kijk dan bij de Fraudehelpdesk welke nep-mails er op dit
moment circuleren. En meld uw nep-mail aan hen. Hebt u geklikt op een link of bijlage? Neem dan contact
met de helpdesk op.
Fraudehelpdesk.
De Fraudehelpdesk is de nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude: www.fraudehelpdesk.nl,
telefoon 088-7867372 (9.00 uur – 17.00 uur, woensdag vanaf 12.00 uur). Stuur nep-mails naar valseemail@fraudehelpdesk.nl.
Uit: KBO-PCOB Magazine, nummer 10.2018.

GESLAAGD NAJAARSBUFFET IN SFEERVOL VERSIERDE HALLE.
De zaal was door Chantal van Maren en
haar medewerkers van "de Halle" mooi
versierd in kerstsfeer. Het regende die
dag pijpenstelen en na het ophangen van
de jassen was het extra genieten van de
gezelligheid binnen. Eerst werden er
drankjes geserveerd en was er volop
gelegenheid om bij te praten met
bekenden. Het menu was "Vlaamse
smaken" en bij het koud buffet, met
onder andere beenhamsalade,
gemarineerde drumsticks, gevuld ei, en Vlaamse vleespaté werd bruin en wit Vlaams vloerbrood geserveerd.
Daarna een warm buffet met onder andere vispannetje, gebakken krieltjes, beenham, satévlees in pindasaus.
Het dessert van mousse van Belgische Callebautchocolade was een heerlijke afsluiter.
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BELASTINGINVULSERVICE 2019 VOOR LEDEN SENIORENVERENIGING
KANAALZONE.
Beste leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone,
Als u uw belastingformulieren van belastingjaar 2018 wilt laten invullen door de invulservice van
Seniorenvereniging Kanaalzone kunt u zich aanmelden bij mij, 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 te Axel in de brievenbus te stoppen, of op te sturen naar dit adres.

Uw belastingformulier zal dinsdagmiddag 19 maart in de Halle worden ingevuld.
Half februari 2019 krijgt u bericht van de Seniorenvereniging hoe laat u verwacht wordt in de
Halle.
Mocht u niet in staat zijn om naar De Halle te komen, laat het mij weten. Dan 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 19 maart. Het team van de invulservice zoekt het voor u uit.
Met vriendelijke groeten,
Kitty van Waesberghe,
commissielid belastingservice en activiteiten Seniorenvereniging Kanaalzone.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Antwoordstrookje belastinginvulmiddag 19 maart 2019.

Naam en voorletters: …………………………………………………………………………………………………..……………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….....
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………..
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RIJBEWIJS VERLENGEN 75+ (Info: website CBR).
Begin op tijd met uw aanvraag. Het beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden kan soms
vier maanden duren. Vul daarom ruim van tevoren uw Gezondheidsverklaring in om op tijd uw
rijbewijs te kunnen halen of verlengen.
Vul de Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR. Kosten zijn €34, 80. U logt in met DigiD en de
extra controle via sms. Heeft u nog geen DigiD met sms-controle? Vraag die dan eerst aan op
www.digid.nl.
U kunt ook de Gezondheidsverklaring op papier invullen. Bij de balie van de gemeente Terneuzen
kunt u deze kopen zonder extra kosten. De Gezondheidsverklaring vult u zelf in, want het gaat om
uw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk. Beantwoord de vragen van de
Gezondheidsverklaring en betaal via iDeal.
Na het indienen van uw Gezondheidsverklaring krijgt u bericht van het CBR via Mijn CBR. Dit kan
maximaal 5 werkdagen duren. U ontvangt dan het keuringsverslag voor de arts en eventuele andere
formulieren die u moet laten invullen.
Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij een arts die u zelf uitkiest. Dit mag uw eigen
huisarts zijn. De voorwaarden verschillen nogal per huisarts. Soms is het goedkoper bij de eigen
huisarts, soms duurder en niet alle huisartsen doen de keuring. Het is daarom het beste om contact
op te nemen met uw eigen huisarts. Neem uw bericht van het CBR met alle bijlagen en uw
identiteitsbewijs mee naar de afspraak.
Onze seniorenvereniging is aangesloten bij de FASv. Wanneer u als FASv-lid gebruik maakt van
www.rijbewijskeuringsarts.nl zijn de kosten € 35,00 voor een keuring van rijbewijs B/E.
Ook is het mogelijk om dit telefonisch te doen, bel daarvoor: 036-7200911. Hier kunt u dan een
afspraak maken.
De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid en vult het keuringsverslag
en eventuele andere formulieren in. Bent u onder behandeling van een specialist voor een
gezondheidsprobleem? En weet u al dat het CBR een rapport van een specialist nodig heeft? Dan
kunt u vaak langs uw eigen behandelend specialist voor een rapport en dit ook direct meesturen met
het keuringsverslag.
Is er iets niet duidelijk? Heeft u hulp nodig? Contacteer het Ombudsteam!

NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP 16 JANUARI.
De zaal beneden was gezellig vol. Na opening van de bijeenkomst door de
voorzitter werd er getoast op het nieuwe jaar. Jos Thomasse was uit Rotterdam
gekomen om voor ons op te treden met de voorstelling “Zoete Koek”. De
vertellingen werden als kralen aan een ketting geregen, want het ene sterke
verhaal liep vloeiend over in het volgende.
In de pauze was er koffie of thee met gebak en na de pauze weer een optreden
van Jos Thomasse met onder andere de belevenissen van kleine Jos uit de stad
op bezoek bij oom en tante op het platteland. Daarna kwamen we bij van het
lachen met een drankje en een hartig hapje en werd er druk nagepraat. Het
was een zeer geslaagde middag!
-------Seniorenverenigingkanaalzone.nl
https://www.facebook.com/SeniorenverenigingKanaalzone

Pagina 8

