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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 

 

BOWLEN IN DE BOURGONDIËR 

Beste leden, 

We willen u uitnodigen om een middagje te bowlen bij de Bourgondiër te Hulst (Tolweg 109,  

4561 RL Hulst, tel. +31-114 76 01 70). Deze bijzondere middag houden we op donderdag  

4 november a.s. De bijdrage bedraagt € 15,00 p.p. 

Er zijn tien banen beschikbaar, op elke baan kunnen er 6 mensen spelen. Dus er kunnen 60 mensen 

inschrijven. U kunt ook meegaan als toeschouwer, dan bedragen de kosten € 7,50. 

We beginnen om 13.30 uur met koffie/thee met appeltaart, daarna bestaat de mogelijkheid om 1½ uur 

te bowlen. Voordat we kunnen beginnen moeten we een goed paar passende schoenen uitzoeken. Als 

iedereen goed geschoeid is, kunnen we gaan bowlen. Dan is het ondertussen 15.00 uur. 

We stoppen om 16.30 uur. Verdere consumpties op deze middag zijn voor eigen rekening. 

 

Het is de bedoeling dat u met eigen vervoer naar de Bourgondiër komt. Wellicht is het mogelijk om 

nog iemand mee te nemen, zodat we met zo weinig mogelijk auto’s moeten rijden (carpoolen). Mocht 

u onverhoopt toch vervoer nodig hebben, laat het dan even weten aan Rien de Regt (06-51084943). 

Dan dragen wij er zorg voor dat u de Bourgondiër toch kunt bezoeken. 

En uiteraard wordt u na afloop ook weer naar huis gebracht. 

 

Gelieve u aan te melden voor 28 oktober 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.  

Uw inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag (€ 15,00 p.p./€ 7,50 p.p.) gestort is en 

vol=vol. 

Het verschuldigde bedrag kunt u storten op rekeningnummer NL15RABO 0314082972 t.n.v. SVK 

onder vermelding van “bowlen”. 

 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 

 

 

 

  

                 Jaargang 2,    nummer  5   : september      

  

Jaargang 5, nieuwsbrief 7, 2021. 
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       Betreft bowlen de Bourgondiër op 4 november 2021 
 

1. Naam en voornaam: ………………………………………. Lidnummer…………….……… 

 

 Bowlen / toeschouwer  Ophalen: ja / nee Telefoonnummer:…………..…….. 

 

2. Naam en voornaam: …………………………..…………... Lidnummer:…………………… 

 

 Bowlen / toeschouwer  Ophalen: ja / nee Telefoonnummer:………………… 

 

3. Naam en voornaam: ……………………………….………. Lidnummer:…………………… 

 

 Bowlen / toeschouwer  Ophalen: ja / nee Telefoonnummer:…………………. 

 
 

 

Een papieren coronabewijs. 

Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een coronabewijs op papier 

toegestuurd krijgen. 

Hiervoor kun je bellen naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-1421. 

Ook een papieren bewijs heeft een QR-code. 

Net als in de CoronaCheck-app staan op het papieren bewijs twee QR-codes. Eén voor in Nederland 

en één voor in het buitenland. 

Het enige verschil tussen het papieren en het digitale bewijs is dat de CoronaCheck-app de 

Nederlandse QR-code elke paar minuten verandert. Wie de QR-code controleert, kan zo niet 

achterhalen waar je de code nog meer gebruikt hebt. 

Op papier kan de QR-code uiteraard niet veranderen. De papieren versie biedt volgens de 

Rijksoverheid daarom minder privacy. Om dit probleem op te lossen, kun je regelmatig een nieuw 

bewijs printen waarop weer een nieuwe QR-code staat. Een papieren bewijs is één jaar geldig. 

 

 

Uitslag van de quiz gespeeld op de jaarvergadering van 6 oktober jl. onder 

leiding van Bram van de Velde. 

 

 1. Adrie Vasseur   67 punten. 

  Hedwig Vasseur  67 punten. 

   3. Antoine de Coninck  61 punten. 

   4. Gerard van de Heijden  60 punten. 

    Anny Pieters   60 punten. 

    Wim de Koeijer  60 punten. 

   7. Matty van Espen  58 punten. 

   8. Tilly van Hecke  57 punten. 

   9. Gilles Zegers   56 punten. 

    Jeanine van den Heuvel  56 punten. 

    Corrie Kruisifikx  56 punten. 

    Jenny de Koeijer  56 punten. 

 

 

Oplichting via sms. 

‘Er ligt een pakje voor u klaar, klik op deze link’. Niks mis met dit sms-bericht, zou je denken. Maar 

wie tikt op de link, kan ongemerkt een app installeren die wachtwoorden steelt en/of berichten stuurt 

naar anderen met hetzelfde doel. Denk dus goed na voordat u op een link klikt. Verwacht u echt een 

pakketje? Zoek bij twijfel het telefoonnummer van de genoemde organisatie en bel ze op, of kijk de 

zending na in de app van het verzendbedrijf. 


