Jaargang
5, nieuwsbrief
6, 2021.
Jaargang
2, nummer
5 : september

Contactgegevens bestuursleden van de Seniorenvereniging Kanaalzone.
Voorzitter:
Rien de Regt
rienderegt@zeelandnet.nl
Penningmeester/ledenadministrateur: Geleijn Kaijser gkaijser@zeelandnet.nl

06-51084943
06-53116199

Ombudsteam:

0115-565027
0115-564206
06-10745355
06-19282719

Kitty van Waesberghe
Jetty van Dorsselaer
Anneke Langen

kittyvanw@gmail.com
emvdorssel@zeelandnet.nl
`

anneke.langen@mail.com

VOORWOORD.

De herfst is begonnen. De zomer was niet om over naar huis te
schrijven. Maar we krijgen zeker en vast nog een mooie nazomer. Zo
kunnen we nog wat vitamientjes binnenhalen om de winter door te
komen.
Zijn er veel eikels in september,
Dan valt er veel sneeuw in december.
Daar moeten we ons dus tegen wapenen!
Onze eerst activiteit na lange tijd zit er weer op. Woensdag 1 september organiseerden we onze
fietstocht. Daar hadden we zin in. Niet alleen wij als bestuur en vrijwilligers, ook onze leden. Maar
liefst 127 deelnemers stonden aan de start.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde fietsdag. Mooie route en prima uitgepijld. De
deelnemers kregen een gratis wafel aangeboden, dat was smullen.
De mensen hadden het naar hun zin, bijna alle deelnemers kwamen na hun rit nog even gezellig
nababbelen. Er werden 10 tulbanden en 10 lemoncakes verloot. Die waren we allemaal kwijt.
Vond u ze lekker? We kochten ze in bij bakker Dees in de Walstraat.
We hoorden veel positieve reacties. Fijn voor de mensen die er heel veel tijd in hebben gestoken
om deze dag tot een succes te maken.
Deze Nieuwsbrief staat in het teken van onze Jaarvergadering. Deze vergadering vindt plaats op
woensdag 6 oktober a.s. In een iets andere vorm dan u van ons gewend bent. Maar u begrijpt zeker
wel hoe dat komt…. Naast het huishoudelijk gedeelte hebben we iets nieuws voor u op het
programma staan: Bram van de Velde heeft een spannende en uitdagende quiz in elkaar gestoken.
Vragen over de streek, maar ook muziekvragen. Voor elck wat wils. We hopen dat vele leden acte
de présence zullen geven.
In een volgende Nieuwsbrief hopen we u meer te kunnen vertellen over de volgende activiteiten.
Dit alles natuurlijk nog onder voorbehoud.
Het is de bedoeling dat we op donderdag 4 november gaan bowlen bij de Bourgondiër.
Op donderdag 18 november organiseren we onze feestmiddag in de grote zaal. Daar hebben we
Belgische Elvis Presley voor uitgenodigd. Dat belooft een knaller te worden. Leden van de SVK
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hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 15,00. Als ze lid worden van onze vereniging, mogen
ook zij gratis naar binnen. Dat valt dus te overwegen.
Het najaarsdiner vindt op vrijdag 10 december plaats. Catering Riemens zal deze avond verzorgen.
Ook hebben we dan nog een verrassing voor u in petto.
Er staan nog vier bingo’s op het programma: 24 september, 22 oktober en 26 november. Onze
kerstbingo organiseren we op woensdag 8 december. Alle bingo’s beginnen om 14.00 uur, zaal
open om 13.30 uur. Rond de klok van half vijf sluiten we af.
Van 30 september t/m 7 oktober is het ‘de Week tegen Eenzaamheid’. In die periode verschijnt het
nieuwste magazine van de Museum Plus Bus ‘Totzo!’ In oktober 2020 verscheen het eerste
magazine. Nu kom de derde editie uit. Er zijn mooie video’s te zien op
www.museumplusbus.nl/topstukken-on-tour-videos. De moeite waard om eens een kijkje te
nemen.
Door het heersende coronavirus staat de Museum Plus Bus al lange tijd stil. Toch hoopt de
organisatie in 2022 weer op pad te kunnen. Uiteraard zullen wij ons weer inschrijven.
Zoals u ziet, komen we langzaamaan uit de startblokken. We kijken er naar uit u weer bij onze
activiteiten te kunnen begroeten.
Rien de Regt,
voorzitter.
OPLOSSING PUZZELS UIT NIEUWSBRIEF 5E JAARGANG NUMMER 4.
Sportquiz:
1A

De Vliegende Huisvrouw.

6B

Jan Jansen.

2B

Stratenmaker.

7C

Ard Schenk.

3A

Hij werd gediskwalificeerd na een verkeerde banenwissel.

8A

Bep van Klaveren

4C

Max Euwe.

9C

Scheurtje in haar pols

5A

800 m.

10B

Karl Noten

Kruiswoordraadsel: Een kind kan de was doen.

RUG-RECHT OEFENTHERAPIE
Wij kregen bericht van Mireille Dobbelaar, oefentherapeut Cesar-Mensendieck dat de
Gymfit trainingen in het Gregoriuscentrum hervat zijn.
Kosten zijn 6,25 per les en worden per 10 lessen in rekening gebracht. Als u zich voor de
eerste keer aanmeldt kunt u de eerste twee lessen gratis bijwonen om te zien of de
oefeningen bij u passen. U heeft bij de oefeningen een oefenmatje nodig (yogamatje,
tuinstoelkussen of campingmatrasje bijvoorbeeld).
Locaties: De Straete, Zandstraat dinsdag van 13.00-1400,
De Kirke, Westdorpe vrijdag van 9.30 – 10.30,
Gregoriuscentrum, Axel dinsdag 10.30 – 11.30.
Mireille geeft ook individuele therapie bij slaapproblemen en/of fysieke klachten die belemmering geven bij
dagelijkse activiteiten, arbeid of sport. Haar praktijkruimte is in het Gezondheidscentrum in Axel. Als u
vragen heeft: telefoonnummer 06-29062087, e-mail: info@rug-recht.nl, website: www.rug-recht.nl .
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UITNODIGING 2021 SENIORENVERENIGING KANAALZONE

Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor het bijwonen van de
jaarvergadering 2021. Deze jaarvergadering zal worden gehouden op
woensdag 6 oktober a.s. in “de Halle” te Axel.
Aanvang vergadering: 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur. Einde: 17.00 uur.
Traditiegetrouw houden we ook een loterij met mooie prijzen. De prijs van de loten is zoals
altijd: vier loten voor een euro.
We beginnen deze middag met het huishoudelijke gedeelte.
De agenda hiervoor ziet er als volgt uit:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering 15 april 2020
(bijlage).
4. Jaarverslag 2020 (bijlage).
5. Jaarrekening 2020.
De kascommissie, bestaande uit de heer G. Zegers en mevr. A. Boon-Agema, heeft op 28 mei
2021 de boeken gecontroleerd.
6. Begroting 2021.
De contributie hoeft in 2022 niet verhoogd te worden.
7. Bestuursverkiezing.
Anneke Langen (secretaris) en Jannie van Damme zijn periodiek aftredend. Anneke Langen
stelt zich herkiesbaar, Jannie van Damme is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in haar
plaats Bea de Caluwé te benoemen.
Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen bij de secretaris tot voor de vergadering.
8. Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
1.
dhr. G. Zegers.
2.
mevr. A. Boon-Agema.
reserve: dhr. W. Sinke.
Dhr. G. Zegers is aftredend en niet herkiesbaar.
Mevr. Boon en dhr. W. Sinke schuiven een plaatsje op en er moet een nieuw reserve lid
worden gekozen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting huishoudelijk gedeelte.
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Daarna organiseren we een grootse quiz, opgezet
door Bram van de Velde. De quiz is zeer gevarieerd
van samenstelling. Iedereen moet in staat zijn om
een mooie score te behalen. Er zijn enkele kleine
prijsjes beschikbaar.
Deze quiz bestaat uit 8 rondes. Na vier rondes is het
pauze en wordt de tussenstand opgemaakt.
We eindigen deze geanimeerde middag met de
eindstand van de quiz en de verloting.
Deze dag is voor u als lid van de
Seniorenvereniging Kanaalzone geheel gratis.
Gelieve bij aanmelding uw voornaam en achternaam te vermelden. Dit i.v.m. de quiz. Het is ook
raadzaam een pen mee te nemen.
Hopelijk kunnen we deze middag veel leden begroeten!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Rien de Regt, voorzitter.
U kunt zich voor deze middag aanmelden via het aanmeldstrookje of de mail tot 3 oktober bij:
Rien de Regt, Molenstraat 27, 4571 EZ Axel, telefoon 06-51084943,
e-mail: rienderegt@zeelandnet.nl.
U kunt het strookje inleveren tot 3 oktober a.s. bij Rien de Regt
DE JAARVERGADERING IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VAN DE
SENIORENVERENIGING KANAALZONE

Ja, ik (wij) zal (zullen) de jaarvergadering op woensdag 6 oktober 2021 bezoeken:
1.

Voor- en achternaam: ………………………………….
Adres: ………………………………………….….……

2.

Voor- en achternaam: …………………….……………
Adres: …………………………………………………..
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE SVK GEDATEERD 15 APRIL 2020.
Dit jaar vond er geen fysieke algemene ledenvergadering plaats i.v.m. Covid-19. De agenda met
onderliggende stukken hebben wij naar onze leden gestuurd via onze Nieuwsbrief 5, jaargang 4 (2020).
U had tot 1 oktober 2020 de tijd om op deze stukken te reageren. Er zijn echter geen reacties bij de
secretaris binnen gekomen. De agendapunten kunnen we dus als afgehandeld beschouwen. Hierbij de
notulen, die op de eerstkomende algemene ledenvergadering aan de orde gesteld zullen worden.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom.
Hij vertelt in het kort hoe deze dag verder ingevuld zal worden.
Het belooft wederom een aangename dag te worden met voor
‘elck wat wils’.
In het jaarverslag van 2019 hebt u kunnen lezen dat we heel wat activiteiten hebben georganiseerd.
Dat vergt een strak financieel beleid. Maar onze penningmeester let goed op de kleintjes en zorgt
ervoor dat er geen geld over de balk wordt gesmeten.
De meeste activiteiten die we organiseren leveren geen geld op, er moet meestal geld bij. Geen
probleem, maar dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Gelukkig dat we elke maand een bingo
kunnen organiseren. Al loopt het aantal bezoekers van de bingomiddagen wel wat terug. Ook de
contributiebijdragen van de leden (die in 2021 niet verhoogd zullen worden) en het organiseren van
een verloting bij onze activiteiten zorgen ervoor dat we er financieel gezond voor staan.
De voorzitter geeft aan wat er verder nog in de pijplijn zit. Er staan heel wat gevarieerde activiteiten
op het programma.
Momenteel hebben we 297 leden. In 2019 zijn er zes leden overleden. In gedachten herdenken we
deze mensen.
Tot besluit nog een woord van dank aan de bestuursleden en de vrijwilligers voor de prettige en
constructieve samenwerking gedurende het afgelopen jaar. Hopelijk gaan we ook het komende jaar
op dezelfde constructieve wijze verder!
2. Mededelingen.
De contributie zal in 2021 niet worden verhoogd. Het contributiebedrag blijft €25,00 en voor de
partner €15,00.
3. Notulen ledenvergadering 17 april 2019.
Deze notulen worden zonder op- en/of aanmerking onder dankzegging aan de samensteller
vastgesteld.
4. Jaarverslag 2019.
Dit verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller voor kennisgeving aangenomen en
goedgekeurd.
5. Jaarrekening 2019.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren R. van Acker en G. Zegers, heeft de jaarrekening
gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend. De kascommissie
wordt bedankt voor het verrichte werk en de penningmeester wordt gefeliciteerd met de
goedkeuring van de boeken.
De jaarrekening ligt bij de penningmeester ter inzage.
6. Begroting 2020.
De penningmeester heeft voor het jaar 2020 weer een sluitende begroting gemaakt en de leden
gaan met deze begroting akkoord.
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7. Bestuursverkiezing.
De bestuursleden Kitty van Waesberghe, Geleijn Kaijser en Rien de Regt zijn periodiek aftredend en
herkiesbaar. Zij worden met algemene stemmen door de leden herkozen.
8. Verkiezing voorzitter en penningmeester.
Rien de Regt stelt zich wederom kandidaat als voorzitter en wordt met algemene stemmen door de
leden herkozen.
Geleijn Kaijser stelt zich wederom kandidaat als penningmeester en wordt met algemene stemmen
door de leden herkozen.
9. Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de heren R. van Acker en G. Zegers. Reserve is mevr. A. Boon.
Dhr. R. van Acker is aftredend en niet herkiesbaar. Als reserve lid meldt zich dhr. W. Sinke
aan.
De kascommissie ziet er nu als volgt uit:
1.
dhr. G. Zegers.
2.
mevr. A. Boon.
reserve: dhr. W. Sinke.
10. Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting huishoudelijk gedeelte.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor het vertrouwen dat in het bestuur van de
SVK wordt gesteld.
Notulist: M. de Regt,
Axel, 3-10-2020.

JAARVERSLAG 2020.

Nederland werd getroffen door de ernstigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En niet alleen
Nederland. We hebben te maken met een pandemie. In maart 2020 brak het coronavirus
wereldwijd in alle hevigheid los. Heel de wereld werd getroffen door deze onzichtbare vijand. Een
vijand die zich niets van landsgrenzen aantrekt. Dus ging de wereld op slot.
Dat had natuurlijk ook voor onze vereniging enorme consequenties. Na 1 april werden alle
activiteiten stil gelegd. Voor iedereen een hard gelag. Vooral de mensen waar wij ons voor inzetten
kwamen steeds meer in een isolement.
Op 1 januari 2020 stonden er bij onze afdeling 297 leden ingeschreven. In 2020 kwamen er 12
nieuwe leden bij, 12 leden zegden hun lidmaatschap op. In 2020 overleden er 7 leden.
Activiteiten.
Toch hadden we eind maart al vier activiteiten achter de rug. In chronologische volgorde zal ik ze
de revue laten passeren.
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.
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Goed gemutst gingen de aanwezigen huiswaarts.
Op woensdag 12 februari brachten we een bezoek aan Anytime Fitness Axel. We kregen een
indruk van de mogelijkheden die deze sportschool allemaal te bieden heeft. Voor alle leeftijden is
daar wel iets te doen, zeker ook voor senioren. Na een interessante inleiding konden we de
sportschool bezoeken. We maakten kennis met alle attributen die in de sportschool staan opgesteld.
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. De aflevering van de
producten werd even een probleem, want de grens tussen Nederland en België werd hermetisch
afgesloten. Op dinsdag 7 juli waren de scherpe kantjes er even van af en was Carla Huys in staat
de bestellingen alsnog af te geven.
Op donderdag 12 maart vond de voorjaarsbrunch plaats. Nog net op tijd. Er waren 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.
Eerlijk verdeeld over beide seksen……
Bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur vergadert in principe elke 1e en 3e vrijdag van de maand. Maar daar kwam dit jaar
natuurlijk ook niet veel van terecht. Het bestuur kwam vier keer bij elkaar, het bestuur en de
vrijwilligers kwamen drie keer bijeen. Zo konden we in ieder geval de vinger aan de pols houden
en de ontwikkelingen op de voet volgen. Het bestuur is voltallig en bestaat uit zeven personen. We
doen nooit tevergeefs een beroep op onze negen ‘officiële’ vrijwilligers. We konden het financiële
jaar met een klein negatief saldo afsluiten. Veel geld kwam er niet binnen, hele grote uitgaven
waren er ook niet. We zitten er nog steeds warmpjes bij. Dat is onze penningmeester wel
toevertrouwd.
Jaarvergadering.
Onze algemene ledenvergadering zou 15 april jl. plaats vinden. Maar die moesten we uitstellen.
We dachten dat we in september/oktober de vergadering opnieuw zouden kunnen uitschrijven.
Maar fysiek vergaderen zat er in 2020 toch niet meer in. Daarom stuurden we onze leden via
Nieuwsbrief 5, jaargang 4 de agenda en onderliggende stukken toe. De leden hadden tot 1 oktober
2020 de tijd om op deze stukken te reageren. Dhr. Wim Sinke stelde zich beschikbaar als reserve
lid voor de kascommissie. Verder kwamen er op deze stukken geen reacties binnen.
Nieuwsbrief.
In 2020 kwamen er zeven Nieuwsbrieven uit. Elke keer een heel karwei, maar het lukt toch steeds
weer opnieuw tijdig een Nieuwsbrief van de persen te laten rollen. Als u de Nieuwsbrief via de
mail ontvangt, hebt u hem eerder dan via de post. Bovendien hebt u dan de Nieuwsbrief in frisse
kleuren. En het scheelt ons heel wat portokosten. Dus wij zouden het zeer op prijs stellen als u
aangeeft de Nieuwsbrief via de mail te willen ontvangen.
Website.
We zijn erg trots op onze website.
Seniorenverenigingkanaalzone.nl. Deze ziet er prima
uit en is altijd up-to-date.
Anneke Langen beheert deze website met hart en ziel.
Onze huisfotograaf Jaap Overdulve zorgt ervoor dat de
lezers een indruk krijgen van de uitvoering van bijna al
onze activiteiten.
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Bingo.
We organiseren elke 4e vrijdag van de maand een bingo. Nu kwamen we niet verder dan twee
bingomiddagen. Jammer voor de trouwe bezoekers, voor wie de bingomiddagen een welkome
afwisseling vormen. Ook is de bingo voor ons een belangrijke bron van inkomsten, naast de
contributie die de leden betalen. Gemiddeld bezoeken zo’n 65 mensen de bingomiddagen.
Rabo ClubSupport.
De Rabo Clubsupport heeft voor onze vereniging € 295,56 opgebracht. Daar zijn we heel tevreden
mee. Het uitbrengen van een stem ging anders dan anders. Voorheen kregen de leden van de
Rabobank een stemkaart met een code. Nu kon je alleen maar je stem uitbrengen als je een
onlinebankieren-overeenkomst had. Voor sommigen leverde dat toch nog wel wat
vragen/problemen op. Mede daarom zijn we dik tevreden met het resultaat.
Ombudsteam.
We werken met een goed draaiend ombudsteam. Dit team bestaat uit Kitty van Waesberghe, Jetty
van Dorsselaer en Anneke Langen. Er wordt vaak een beroep gedaan op dit team. In bijna alle
gevallen kunnen ze de leden, die tegen problemen aanlopen, verder helpen.
We verzorgden ook dit jaar wederom de belastinginvulservice. Hiervan werd volop gebruik
gemaakt.
Jaarafsluiting.
Om onze leden een hart onder de riem te steken, boden we hen in december een attentie aan in de
vorm van een doosje bonbons van Chocolaterie Mauritsz, voorzien van ons logo. Echtparen kregen
een doosje bonbons en een fles wijn. Deze attentie werd zo veel als mogelijk persoonlijk aan onze
leden overhandigd. Er was ook een kerstwens bijgevoegd. Zo probeerden we dit gekke,
onplezierige jaar toch nog met een positieve twist af te sluiten. Uit de vele reacties bleek dat dit
gebaar bijzonder op prijs werd gesteld.
Tot slot.
Wij hopen dat u, net als het bestuur en de vrijwilligers, met een gemengd, maar toch tevreden
gevoel terugkijkt op het afgelopen jaar.
Ondanks het feit dat we niet veel konden organiseren stonden de bestuursleden en de vrijwilligers
altijd vol enthousiasme klaar als er iets gedaan moest worden. We doen op deze mensen nooit
tevergeefs een beroep.
Met deze mensen is het bijzonder plezierig en inspirerend werken. Daarom wil ik hen vanaf deze
plaats hartelijk dankzeggen en een welverdiende pluim op de hoed steken!
Van het jaar 2021 hopen we een succesvol jaar te maken. Maar daarvoor zal het Covid-19 virus
toch terug in het hok gedreven moeten worden. Maar dat zal nog heel wat voeten in de aarde
hebben…..
Rien de Regt,
voorzitter.
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