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Contactgegevens bestuursleden van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 

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

Secretaris:   Anneke Langen  alangenvdbrink@gmail.com 06-19282719 

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 

 

CORONAVIRUS   COVID-19   CORONAVIRUS 

ATTENTIE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN  ATTENTIE 

 

VOORWOORD. 

Zoals u weet is er een pandemie gaande, veroorzaakt door het coronavirus. De Halle en het 

Gregoriuscentrum hebben alle activiteiten in maart en april geannuleerd. Dat heeft voor de SVK ook 

gevolgen. Daarover leest u in deze verkorte versie van de Nieuwsbrief meer. Verder lezen dus! 

Het is nog maar maart, toch hebben we al drie activiteiten achter de rug. Onze Nieuwjaarsbijeenkomst 

op woensdag 15 januari was een groot succes. Heuzinkveld Humoristische Proeverij 

vermaakte de aanwezigen met prachtige anekdotes. In de pauze kon het proeven van de 

likeuren, advocaatjes en jenevers beginnen. Eerst was er nog wat schroom bij de mensen, 

maar toen die was overwonnen was het dringen geblazen bij de tafels. 

Goed gemutst gingen de aanwezigen huiswaarts. 

Woensdag 4 maart was Carla Huys van Lamont Products en Cosmetics op bezoek. Maar 

liefst 50 mensen hingen aan haar lippen. Er werden heel wat producten besteld. Deze worden vrijdag 

27 maart rond de klok van 12.45 uur afgeleverd bij de Halle. 

Op donderdag 12 maart vond de voorjaarsbrunch plaats. Nog net op tijd. Er waren namelijk 107 

mensen aanwezig. Zij genoten van een heerlijk koud buffet, verzorgd door Bucky’s Catering. We 

hielden ook een gratis bingo. Tanny Nuyten en Jo Picavet gingen er met de prijs van € 15,00 vandoor. 

Eerlijke verdeeld over beide seksen, dus. 

Voor de zomervakantie staan er nog twee activiteiten op de rol: op 16 juni maken we met Diederik 

Reizen een busreis naar het Pajottenland in België. We bezoeken kasteel Gaasbeek, een 

Geuzenbrouwerij, een rozentuin en Pralines Neuhaus. Natuurlijk wordt de inwendige mens niet 

vergeten. 

Op woensdag 1 juli organiseren we onze traditionele fietstocht. We hebben goed weer besteld, dat 

moet dus goed komen. In een volgende Nieuwsbrief leest u over deze activiteiten meer. 

Al met al ligt maart weer bijna achter ons. Al molshopen gezien? Bedenk: 

Molshopen in maart gespreid,  

beloont zich in de hooitijd. 

Laten we daar dus maar verwachtingsvol naar uitkijken! 

 

Rien de Regt, 

voorzitter. 
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BINGO’S. 

De bingo’s op vrijdag 27 maart en vrijdag 24 april gaan niet door.  
 

 

  JAARVERGADERING UITGESTELD. 

 

 

De ‘ast’ (Jannies beroemde ham) was al besteld voor de jaarvergadering en de Nieuwsbrief met de 

uitnodiging lag al klaar voor de drukker. Toen maakte donderdagmiddag het kabinet bekend dat alle 

bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen verwacht worden geannuleerd moesten worden. 

Onze jaarvergadering zou oorspronkelijk op woensdag 15 april plaats vinden. Maar dat gaat niet door. 

De jaarvergadering is tot nader order uitgesteld. Zodra een nieuwe datum is vastgesteld hoort u hier 

tijdig van. 

 

 

MUSEUMPLUSBUS AFGELAST.  
Op 13 maart bereikte ons het bericht van Elise van Schaik, projectmedewerker van de 

MuseumPlusBus. 

In lijn met de landelijke maatregelen rijdt De Museum Plus Bus tot en met vrijdag 3 april a.s. niet. 

Onze excuses voor het ongemak. Door stil te blijven staan nemen we onze verantwoordelijkheid voor 

de gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers en chauffeurs en hopen we bij te dragen aan het 

tegengaan van verdere verspreiding van het Coronavirus. 

Wij zullen onze uiterste best doen u later in het jaar een nieuw aanbod te doen voor een uitstapje, maar 

kunnen daar op dit moment nog geen garanties over geven. Op zijn vroegst zullen wij u in de maand 

juli opnieuw mee kunnen nemen. 

Wij van de Seniorenvereniging Kanaalzone zullen het uiteraard laten weten als er een vervangend 

uitstapje van de MuseumPlusBus georganiseerd wordt. De mensen die zich voor dit reisje hebben 

aangemeld krijgen uiteraard hun geld terug (gestort). 
 
 
 
 

 

BESTELLINGEN LAMONT. 

De mensen die artikelen bij Lamont hebben besteld, kunnen deze op vrijdag 27 maart a.s. rond kwart 

voor één afhalen bij de Halle. Carla Huys zal daar dan met de bestellingen aanwezig zijn. Mocht dit 

voor u problemen opleveren, laat het ons dan even weten.  
 

 

Formulierenbrigade. 

We worden overstelpt met papieren die ingevuld moeten worden. En dat moet wel met de nodige zorg 

gebeuren. Foutief invullen kan nare gevolgen hebben. Daarom is het goed te weten dat u hulp kunt 

inroepen als u moeite hebt met het invullen van deze paperassen. 

Op de onderstaande adressen kunt u hiervoor terecht: 

* Stadhuis Axel, Markt 1: 

 maandag van 10.00 uur – 12.00 uur. 

* De Veste, Oostelijk Bolwerk 22 (flat B) Terneuzen: 

 dinsdag van 10.00 uur – 12.00 uur; 

 vrijdag van 10.00 uur – 12.00 uur. 

* De Meubelhal, Diepenbrockstraat 425, Terneuzen: 

 woensdag van 10.00 uur – 12.00 uur. 

       

Een mens lijdt dikwijls het meest, 

door het lijden dat hij vreest. 

 


