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Contactgegevens bestuursleden van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 

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

Secretaris:   Anneke Langen  anneke.langen@mail.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 

    Anneke Langen  anneke.langen@mail.com 06-19282719 

 

 

TOERISTISCHE FIETSTOCHT VOOR JONG EN OUD OP 1 SEPTEMBER 2021. 

 
Op woensdag 1 september a.s. organiseert de Seniorenvereniging Kanaalzone een toeristische, geheel 

bewegwijzerde, fietstocht. Voor deze fietstocht willen het bestuur en de vrijwilligers u van harte 

uitnodigen om deel te nemen. 

 

De inschrijving is van 10.00 uur tot 12.30 uur in de Halle aan te Rooseveltlaan te Axel, waar ruime 

(gratis) parkeergelegenheid in de buurt aanwezig is. 

 

De afstand van de tocht bedraagt ca. 42 km en voert geheel door ons mooie Oost-Zeeuws- Vlaanderen, 

waarvan een aantal kilometers langs de drukbevaren Westerschelde. 

 

De route voert ons vanaf het vertrek via het buurtschap Magrette over polderwegen naar de eerste 

rustplaats op de Griete bij het gelijknamige café. 

Dit punt wordt bereikt na ca. 14 kilometer. Van hieruit gaat de tocht ca. 6 kilometer langs de zoute 

kant van de Westerschelde. En nu maar hopen dat de wind gunstig zit! Vervolgens gaat het via de 

buurtschappen Poonhaven, de Kwakkel en Hoek van de Dijk naar Zaamslag. Het tweede rustpunt is 

voorzien na ca. 32 kilometer bij het eetcafé Plein 23. Tenslotte gaan we via de Steenovens terug naar 

Axel. 

 

De deelnamekosten bedragen € 2,50 per deelnemer. Kinderen onder begeleiding mogen gratis 

deelnemen. Deelname is geheel op eigen risico. Na afloop van de fietstocht ontvangt elke deelnemer 

een gratis wafel en onder de aanwezige deelnemers worden een aantal prijzen verloot. De niet 

afgehaalde prijzen worden niet nabezorgd en komen te vervallen. 

 

Er is een pechdienst aanwezig en de EHBO-Koewacht verleent haar medewerking aan dit evenement. 

Voor verdere informatie en inlichtingen kunt u terecht bij de penningmeester van de 

Seniorenvereniging Kanaalzone, email: gkaijser@zeelandnet.nl. 

 

Bram van de Velde. 
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Activiteiten SVK. 

Het hek is van de dam. Vanaf 1 september zetten we voorzichtig weer wat 

activiteiten op het programma. We beginnen meteen met een klapper: de 

fietstocht, zoals u hiervoor hebt kunnen lezen. In september beginnen we ook 

weer met onze bingo: vrijdag 24 september hopen we weer heel wat mensen te 

kunnen verwelkomen en de balletjes weer te laten rollen. 

Verder nog op het menu: 

Woensdag 6 oktober   jaarvergadering in afgeslankte vorm. 

Donderdag 4 november   bowlen in de Bourgondiër (onder voorbehoud!). 

Donderdag 18 november  feestmiddag in de grote zaal van de Halle. 

Vrijdag 10 december   najaarsdiner. 

 

De QR-code. 

Wat is een QR-code? 

De QR-code ofwel Quick Response-code bestaat uit zwarte en witte blokjes. Die 

blokjes bevatten informatie, bijvoorbeeld een verwijzing naar iets op internet, een 

tekst of een betaalverzoek. Door de code te scannen kom je bij deze informatie. 

Hoe werkt het? 

Het scannen doe je met de camera van je smartphone of tablet. Wordt de code 

gebruikt voor het delen van een link, dan verschijnt een melding om direct naar de 

website te gaan. Oudere toestellen hebben niet altijd een camera met QR-lezer. Zoek dan in de App 

Store of Playstore op ‘QR-scanner’. 

Wat kun je ermee? 

Het handige is dat dat je geen website meer hoeft in te voeren. Ook kun je andere informatie in een 

QR-code stoppen, zoals je telefoonnummer. Sinds corona gebruiken veel horecaondernemers de code 

om bezoekers met hun smartphone te laten bestellen en betalen. 

 

Vanaf 1 juli mogen verkopers u niet meer zomaar bellen.  
Een verkoper mag alleen nog bellen als u daar toestemming voor heeft 

gegeven. Of als u klant of lid bent (geweest) van een organisatie. Als u een 

petitie heeft ondertekend. Of als u zelf uw telefoonnummer heeft ingevuld bij 

een bijeenkomst van een goed doel. 

Wordt u ergens klant of donateur en wilt u niet gebeld worden? 

Zeg dan meteen: “Bel mij niet”. Een organisatie mag u dan niet bellen. 

Belt een verkoper, maar wilt u niet meer gebeld worden? 

Zeg dan: “Ik wil dat u mij nooit meer belt”. De beller moet zich daaraan houden. 

Heeft u iets gekocht aan de telefoon en heeft u spijt? 

Neem binnen 14 dagen contact op met de verkoper. Zeg dat u de aankoop niet meer wilt. U hoeft geen 

reden te geven. 

Blijft een verkoper toch bellen? 

Dan is de beller in overtreding. U kunt dit melden bij de ACM ConsuWijzer, telefoon 088-0707070. 

Meer informatie? Kijk dan op www.consuwijzer.nl/telemarketing. 

 

Zo houdt u wespen op afstand. 

In augustus en september zijn er weer volop wespen. Veel mensen zijn er bang voor, 

met name voor de pijnlijke steken. Toch zijn wespen ook bijzondere nuttige diertjes. 

Ze helpen bij de bestrijding van schadelijke of hinderlijke insecten. Maar wilt u 

rustig buiten zitten en zoemen er enkele wespen om u heen, zet dan een bakje azijn 

op tafel. Nog beter is het om stukjes sinaasappel of citroen aan de azijn toe te 

voegen. Wespen houden niet van die geur. Wierook is ook een probaat middeltje in 

de strijd tegen de wespen. Plaats een stokje op de tuintafel en geniet van een 

wespenvrij avondje in de buitenlucht.  
 


