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Contactgegevens bestuursleden van de Seniorenvereniging Kanaalzone.  

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

VOORWOORD.   

Het is ongelooflijk, maar de herfst draait alweer op volle toeren. Sint-Nicolaas staat aan de deur te 
rammelen. Als u dit leest heeft hij waarschijnlijk de sleutel al gevonden om de deur te ontsluiten. En 
dat luidt in ieder geval een gezellige periode in. Inkopen doen, cadeautjes krijgen en uitpakken. En 
een beetje bedremmeld kijken, als het gedicht gericht aan u, voorgelezen wordt. En daar staan vaak 
dingen in, die je misschien liever niet hoort… Maar ach, een grapje moet kunnen op z’n tijd. 

Als het kinderfeest achter de rug is, komt de kerstboom uit de mottenballen. Daarna begroeten we 
het nieuwe jaar, met knallende flessen en bescheiden vuurwerk. En zo rollen we van het ene feest in 
het andere. En is de winter voorbij voor we het weten. 

Bij de SVK is de carrousel ook al volop aan het draaien. We hebben een succesvolle jaarvergadering 
achter de rug. In deze Nieuwsbrief vindt u het verslag. De bowlingmiddag is ook al verleden tijd. We 
draaien volop onze bingo’s. Op onze bingo’s is het altijd behoorlijk druk. We krijgen vaak te horen 
dat de bingo’s nergens zo gezellig zijn als bij de SVK. Dat kan natuurlijk ook niet anders met zulke 
vrijwilligers, die zich met meer dan honderd procent voor iedereen inzetten. Altijd met een lach en 
een opbeurend woordje. 

Er staan op korte termijn twee grote activiteiten op het programma: de feestmiddag in de grote zaal 
van de Halle en ons Najaarsdiner. In deze Nieuwsbrief leest u er meer over. 

Op woensdag 8 december houden we onze kerstbingo. Dat is altijd een middag om niet te missen. 
We hopen u ook eens op een bingomiddag te ontmoeten. U wordt altijd verwend met koffie/thee en 
iets lekkers erbij. 

Na deze Nieuwsbrief zal er in 2021 nog ééntje verschijnen: om u te laten weten wat we in het 
nieuwe jaar zoal voor u in petto hebben. In ieder geval starten we dat jaar met onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst. De beoogde datum is 19 januari. 

U hebt een Nieuwsbrief onder ogen waar weer veel in te lezen valt. Dus niet direct in de blauwe bak 
deponeren. En ik hoop op al onze activiteiten veel leden te kunnen begroeten. Alle bestuursleden en 
vrijwilligers staan in de startblokken om u eens fijn te verwennen! 

Rien de Regt, 

voorzitter. 

 

  

                 Jaargang 2,    nummer  5   : september      

  

Jaargang 5, nieuwsbrief 8, 2021. 
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JANNIE VAN DAMME-ROOSE WORDT BEDANKT VOOR VELE JAREN TROUWE DIENST. 

Op de algemene ledenvergadering van 6 oktober jl. was ons bestuurslid Jannie van Damme-Roose 
periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Helaas kon zij door omstandigheden niet op deze 
jaarvergadering aanwezig zijn. Daardoor kon ik ook mijn dankwoord aan haar adres niet uitspreken. 
Vandaar dat ik langs deze weg enkele woorden tot haar wil richten. 
 
De naam Roose is al lange tijd verbonden met de ANBO afd. Axel en later de SVK. 

Vader Jan Roose werd in 1987 tot voorzitter gekozen, maar hij kreeg al snel problemen met zijn 
gezondheid. Hij overleed in 1989. Op voorspraak van hem werd Catrien Reminsen tot voorzitter 
gekozen. Ook al zo’n prominent figuur in de geschiedenis van de ANBO afd. Axel/SVK. 
 
Jannie werd op 1 april 1997 in het bestuur van de ANBO afd. Axel gekozen. Nu vindt zij de tijd 
gekomen om afscheid te nemen. Dit na zo’n 24 jaar haar beste krachten gegeven te hebben voor de 
ANBO en de SVK. Jaren was zij secretaris en in die hoedanigheid richtte zij bij het 50-jarig bestaan 
van de ANBO afd. Axel tot drie hardwerkende bestuursleden het woord: Catrien Reminsen, Paula 
Langedoen en Ko Maas. Alle drie al overleden. Waar is de tijd naar toe…… 
 
Nu zat Jannie niet meer in het dagelijks bestuur van de SVK. Maar zij verrichtte wel allerlei hand- 
en spandiensten. Als er activiteiten waren zorgde zij voor alle ‘droogjes’. Zij liep stad en land af. Zij 
bestelde taarten, zorgde voor de hartige hapjes bij de borrel, kocht heerlijke tulbanden voor de 
verloting bij bakker Van Meurs. Zij haalde ‘ast’ bij slager Verstraten voor de broodmaaltijd tijdens 
de jaarvergaderingen. Verder zette zij koffie en thee. Bij allerlei activiteiten was zij de spin in het 
web. Heel nuttig werk. En bij de voorbereiding van deze jaarvergadering hebben we gemerkt 
hoeveel tijd en energie daarin gaan zitten. 
 
Tenslotte behartigde ze nog een andere belangrijke portefeuille: ‘Lief en Leed’. Bij verjaardagen en 
huwelijksjubilea zorgde zij er altijd voor dat de jubilarissen een kaart kregen, met daarin zo nodig 
een bon. Een verantwoordelijk en zorgvuldig werkje, want Jannie wilde natuurlijk niemand 
vergeten. 
 
Vrijwilliger zijn… 

is vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend. 

Is verbonden, 
maar niet gebonden.  

Is onbetaalbaar, 
maar niet te koop. 

Is positief denken, 
is positief doen. 

Met als enig doel: 
voor jezelf en de ander 
een goed gevoel. 

 

Jannie, fijn dat je zoveel mensen een goed gevoel hebt kunnen geven. 

Heel veel dank daarvoor! 

Rien de Regt, voorzitter. 
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Beste leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone, 
 

Op vrijdag 10 december 2021 organiseren wij wederom ons traditionele 
 

 
 
Dit diner wordt verzorgd door Catering Riemens. Het belooft zoals altijd een gezellige avond te worden. We 
beginnen om 17.00 uur en sluiten af zo rond de klok van tienen. We zullen plaats nemen in de, in een 
feestelijke kerstsfeer gebrachte, foyer van de Halle te Axel. Er is een verrassend optreden van Boeleke Soesel 
en natuurlijk houden we een verloting met mooie prijzen. 
 

De prijs van de loten is zoals altijd: vier loten voor een euro. 
 

Het menu voor deze avond ziet er als volgt uit: 
we starten met een amuseglaasje, keuze uit viscocktail of kipcocktail. 

Hierbij wordt een aperitiefje geschonken. 
 

*** 
Hierna volgt een bospaddenstoelensoepje. 

 
*** 

Vervolgens volgt het buffet. 
Er is keuze uit: 

 Visschotel in kreeftensaus; 
 Beenham in champignonsaus; 

 Gehaktbrood met kersen. 
Dit aangevuld met krieltjes/aardappelgratin, stoofpeertjes en boontjes in spek. 

 
*** 

Als afsluiting van deze avond kunt u nog genieten van twee dessertglaasjes. U hebt de keuze uit 
aardbeienbavarois, chocolademousse en tiramisu. 

 
De kosten voor dit heerlijke diner bedragen slechts € 35,00 p.p. Deze prijs is inclusief drie consumptiebonnen. 
Deze bonnen mogen gebruikt worden voor koffie/thee, frisdrank, wijn, Heineken of Jupiler. 
 

Dit najaarsdiner is alleen toegankelijk voor leden. En u weet: wees er snel bij, want de belangstelling voor 
deze gezellige avond is altijd heel groot! 

 
Opgave (kan ook via de mail) en betaling dienen te geschieden vóór 2 december 2021 bij onze 
penningmeester:  
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, e-mail: gkaijser@zeelandnet.nl. 
Ook kunt u het te betalen bedrag overmaken op banknummer NL15RABO 0314 0829 72  
ten name van Seniorenvereniging Kanaalzone o.v.v. najaarsdiner. 
Bij betaling via de bank wel de namen van de deelnemers en de lidmaatschapsnummers vermelden. 
 
Hopelijk tot vrijdag 10 december! 
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 
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Wilt u niet knippen in de nieuwsbrief?   Schrijft u dan onderstaande informatie over op een blaadje. 
 
        Opgave najaarsdiner 10-12-2021. 
 
Naam/namen: 1. ……………………….………………Lidmaatschapsnr.:……………………. 
 
  2. ……………………….………………Lidmaatschapsnr.:…………………….. 
 
  3. ………………………….……………Lidmaatschapsnr.:……………………. 
 
  4. …………………………….…………Lidmaatschapsnr.:……..……………… 
 
Aantal personen:…..………..       Totaal €……...….. 
 
N.B.: 
We maken geen tafelindeling. Als u graag aan tafel wilt zitten met uw vrienden/kennissen is het verstandig 
tijdig aanwezig te zijn. 

SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN: WAT BETEKENEN ZE PRECIES? 

1. Als apen hoger klimmen willen, ziet men gauw hun blote billen. 
A. Wie zich niet goed kleedt, zal het niet ver schoppen. 
B. Iemand die meer wil dan hij kan, maakt zich snel belachelijk. 
C. Als je ergens slecht in bent, kun je het beter aan anderen overlaten. 

2. Als hadden geweest is, is hebben te laat. 
A. Je moet niet zeuren over gedane zaken. 
B. Eerder succes is geen garantie dat iets weer zal slagen. 
C. Je moet blij zijn met wat je hebt. 

3. Als mijn kat een koe was, kocht ik geen melk meer. 
A. Dat is een onzinnige vraag. 
B. Je moet het oude niet wegdoen voor je iets nieuws hebt. 
C. Je hebt helemaal gelijk. 

4. Langs de straat van straks komt men aan het huis van nooit. 
A. Het valt niet mee om je aan goede voornemens te houden. 
B. Mensen doen vaak allerlei beloften zonder die na te komen. 
C. Wie te laat arriveert, mist het beste deel van het feest. 

5. In de winter van je leven zijn. 
A. Erg oud zijn. 
B. Erg wijs zijn. 
C. Het koud hebben. 

6. Zijn oren staan te dicht bij zijn hoofd.  
A. Hij is te nieuwsgierig. 
B. Hij is doof. 
C. Hij hoort alleen wat hij wil horen. 

7. Jong te paard, oud te voet. 
A. Als je in je jeugd verwend wordt, kun je het later moeilijk krijgen. 
B. Wie jong iets leert, heeft daar zijn hele leven iets aan. 
C. Kinderen van jonge ouders zijn vaak eerder zelfstandig. 

8. Gekken en dwazen schrijven hun namen op muren en glazen. 
A. Het gedrag van zonderlingen moet je met mildheid beoordelen. 
B. Mensen die het minst te melden hebben, schreeuwen vaak het hardst. 
C. Alle stemmen tellen. 

9. Zijn pruik staat scheef. 
A. Hij is humeurig. 
B. Hij is verdrietig. 
C. Hij heeft spijt. 



 

Seniorenverenigingkanaalzone.nl     KvK: 67230806IBAN: NL15RABO0314082972 BIC: RABONL2U       
 Nieuwsbrief jaargang 5 nummer 6, pagina 5 

 

 

Uitnodiging voor een gezellige feestmiddag. 

Beste leden Seniorenvereniging Kanaalzone, 
 

Uw bestuur nodigt u hierbij uit voor een gezellige middag met een optreden van 
 
 
 
 
 

op donderdag 18 november a.s. in de grote zaal van de De Halle te Axel. 
Aanvang 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur. 

 

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit: 
 13.00 uur: Zaal open. 

  U wordt verwelkomd met koffie of thee en iets lekkers. 
  Natuurlijk organiseren wij weer een grote verloting met  
  mooie prijzen. De prijs van de loten: 4 loten voor één euro. 

 13.30 uur: Opening door de voorzitter. 
 13.45 uur: Jean Brosse kruipt in de huid van Elvis Presley.  

  Elvis Presley, the King of Rock. Kunt op uw stoel  
  blijven zitten? 

 14.30 uur: PAUZE. 
  In de pauze wordt u een drankje met een bittergarnituur aangeboden. 

 15.15 uur: Verloting. 
 15.45 uur: Tweede optreden Jean Brosse.  
  

  Hij klimt nu in de huid van de Belgische zanger Will Tura. 
 16.15 uur: Afsluiting. 

Leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone hebben gratis toegang op vertoon van hun lidmaatschapskaart, 
niet-leden betalen € 25,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden of aan de zaal.  
Als u lid wordt van onze vereniging kunt u deze voorstelling ook gratis bijwonen. Inschrijfformulieren 

zijn aan de zaal verkrijgbaar. 
 
Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier in te leveren bij 
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel. U kunt zich ook aanmelden 
via de mail: gkaijser@zeelandnet.nl. Vermeld dan uw naam en 
lidmaatschapsnummer. 

 

A.u.b. strook inleveren vóór 14 november a.s., of schrijft u deze informatie over 
als u niet wilt knippen in deze nieuwsbrief. 

 
Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 18-11-2021. 

 
1. Naam:……………………….…Lidmaatschapsnr.:…………………..Telefoon:……….…….…… 
  
2. Naam:…………………….……Lidmaatschapsnr.:…………………..Telefoon:…….……………. 
 
3. Naam:……………….…………Lidmaatschapsnr.:.………….………Telefoon:……….………..... 

 



 

Seniorenverenigingkanaalzone.nl     KvK: 67230806IBAN: NL15RABO0314082972 BIC: RABONL2U       
 Nieuwsbrief jaargang 5 nummer 6, pagina 6 

 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE SVK GEHOUDEN OP 6 OKTOBER 
2021. 

 
Er zijn 88 leden aanwezig. 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom. 
In het jaarverslag van 2020 hebt u kunnen lezen dat we ondanks de 
moeilijke omstandigheden toch nog wat activiteiten hebben kunnen 

organiseren. Tot 1 april, toen ging Nederland op slot. Er kwam dus ook beduidend minder geld in 
kas, maar onze penningmeester hield het hoofd koel. Dankzij zijn strak financieel beleid kwamen we 
niet in de problemen.  
Momenteel hebben we 293 leden. In 2020 zijn er zeven leden overleden. In gedachten herdenken we 
deze mensen. 
Van 30 september t/m 7 oktober is het de ‘Week van de Eenzaamheid’. Meer dan een miljoen 
Nederlanders voelt zich vaak eenzaam. Dat gevoel zie je niet aan de buitenkant en de mate kan per 
persoon verschillen. Waar de één tegenslag of verdriet na verloop van tijd een plekje kan geven, 
wordt het voor de ander steeds lastiger om positief te blijven. Deze negatieve gedachten kunnen dan 
overgaan in gevoelens van eenzaamheid. Dit kan iedereen overkomen. Gelukkig kunnen we allemaal 
iets doen tegen eenzaamheid. Een simpel ‘Hoe gaat het met je?’ kan al veel voor deze mensen 
betekenen.  
Ook bedankt hij de mensen, die ondanks het feit dat ze niet tot de ‘officiële’ vrijwilligers behoren, 
altijd voor de vereniging klaar staan. En dan zijn er nog die stille werkers achter de schermen. Die 
verdienen zeker een pluim op de hoed. Om al deze mensen te bedanken overhandigt hij symbolisch 
een kleine attentie aan Tannie van de Velde en Bram Langen.  
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 2022 niet worden verhoogd. Het contributiebedrag blijft €25,00 
 en voor de partner €15,00. Voor het jaar 2023 is het denkbaar dat er een kleine 
 verhoging moet worden doorgevoerd. 
* We kunnen een nieuwe vrijwilliger verwelkomen: mevr. Trees Rijk. 
 

3. Notulen ledenvergadering 15 april 2020. 
Deze notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen, onder dankzegging aan de 
samensteller, vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2020. 
Dit verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller voor kennisgeving aangenomen en 
goedgekeurd. 
 

5. Jaarrekening 2020. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit mevr. A. Boon-Agema en dhr. 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. 
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6. Begroting 2021. 
De penningmeester heeft voor het jaar 2021 weer een sluitende begroting gemaakt en de 
leden gaan met deze begroting akkoord. 
 

7. Bestuursverkiezing. 
De bestuursleden Anneke Langen en Jannie van Damme-Roose zijn periodiek aftredend. 
Anneke Langen stelt zich herkiesbaar. Jannie van Damme-Roose is niet herkiesbaar.  
Anneke Langen wordt met algemene stemmen als secretaris herkozen. In de plaats van 
Jannie van Damme-Roose stelt het bestuur voor Bea de Caluwé te benoemen. De vergadering 
gaat hiermee met algemene stemmen akkoord. 
Jannie van Damme-Roose wordt dankgezegd voor al die jaren dat zij zich heeft ingezet voor 
de ANBO en de Seniorenvereniging Kanaalzone. Daar zij verhinderd is deze vergadering bij 
te wonen, zal de voorzitter de stoffelijke blijk van waardering persoonlijk afgeven. 
 

8. Verkiezing kascommissie. 
De kascommissie bestaat uit de heer G. Zegers en mevr. A. Boon-Agema. Reserve is dhr. W. 
Sinke. Dhr. G. Zegers is aftredend en niet herkiesbaar. Als reserve lid meldt zich mevr. T. 
van der Veeken-van Waesberghe aan. De vergadering kan hier mee instemmen. 
De kascommissie ziet er nu als volgt uit: 
1.  mevr. A. Boon-Agema. 
2.  dhr. W. Sinke. 
reserve: mevr. T. van der Veeken-van Waesberghe. 
Dhr. G. Zegers wordt bedankt voor het werk dat hij in de kascommissie heeft verricht. 
 

9. Rondvraag. 
Mevr. T. van der Veeken-van Waesberghe. 
De Rabobank organiseerde wederom de RaboClubSupport. Hoe komt het dat de leden van de 
Rabobank hun stem niet konden uitbrengen op de SVK? 
Het aanmeldingsformulier was bij de penningmeester binnen gekomen. Hij was in die 
periode met vakantie. Toen hij het formulier in zijn mailbox vond, was de 
inschrijvingstermijn al verlopen. 
 

10. Sluiting huishoudelijk gedeelte. 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor het vertrouwen dat in het bestuur 
van de SVK wordt gesteld. 

 
Daarna volgt een pauze met koffie/thee en gebak. Als iedereen van een natje en een droogje is 
voorzien, start Bram van de Velde met de quiz. Aan deze quiz zijn drie kleine prijsjes verbonden. De 
quiz verloopt zeer geanimeerd en de aanwezigen doen enthousiast mee. Hier en daar horen we de 
hersens kraken. 
Tot besluit wordt er nog een verloting gehouden met vele mooie prijzen. 
 
Notulist: M. de Regt,  
Axel, 17-10-2021.  
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15             16         17 18   

19     20     21     22     23     

24   25     26           27       

    28     29       30 31     32   

33 34     35   36   37       38     

39         40   41               

42       43   44       45     46   

47   48 49             50   51     

  52             53 54   55     56 

57       58   59 60   61           

62     63   64               65   

    66             67 68   69     

70 71       72     73     74   75   

76             77               

HORIZONTAAL: 1 NATUURGEBIED IN ZEELAND; 10 TURKS HOOFDDEKSEL; 12 SLEE; 13 OPPERVLAKTE;              
14 MEISJESNAAM; 15 MORSDOEKJE; 16 MUZIEKDRAGER; 17 AMSTERDAMSE EVENEMENTENHAL;                    
19 VERENIGDE NATIES; 20 GERMAANSE GOD; 21 SLECHTHOREND; 22 RADIUM; 23 JONGENSNAAM;                 
24 KEUKENBLAD; 27 DURF; 28 VOGELPRODUKT; 29 ALGEMENE OUDERDOMS WET; 30 MEISJESNAAM;            
32 NOORD OOSTEN; 33 DRAAD; 36 LOPER; 39 TEAM; 41 OVERDRACHT; 42 NIEUWE TESTAMENT;                      
43 DWANG; 45 VOORZETSEL; 46 WATER IN FRIESLAND; 47 TERMIJN; 50 TEL; 52 JONGENSNAAM;                      
53 CHINESE MAAT; 55 DUS; 58 WAALSE OMROEP; 61 AANHANGER;  62 VERTALER ; 64 DOCHTER VAN ZEUS;  
65 FRANS LIDWOORD; 66 TAKEL; 67 MUZIEKNOOT; 70 ZUUR; 72 FESTIVAL; 76 KANTEN; 77 MEETLAT   

VERTICAAL: 1 PLAATS IN ZEELAND; 2 PISTE; 3 IDOOL; 4 TRAP; 5 LIDWOORD; 6 DIERENGELUID; 7 SCHILDERIJ 
VAN REMBRANDT;  8 GULDEN; 9 LATER; 10 EGYPTISCHE GODDELIJKE KONING; 11 PLAATS IN ZEELAND;           
18 AMSTERDAMS VOETBALSTADION; 21 REVUE; 22 AL; 25 ADER; 26 CIRCA; 27 PLEIN IN DEN HAAG;                 
31 BURCHT; 34 IMMER; 35 AARD; 37 ONKRUID; 38 AARDSBISSCHOP; 40 HOREN; 44 CENTIMETER; 46 SCHAT; 
48 LIJN OP EEN VOETBALVELD; 49 REGERINGS REGLEMENT; 51 HEVIG; 54 ELPEN;     56 DEEL VAN HET 
HOOFD; 57 INDISCH GERECHT; 59 BROOM; 60 MYTHE; 63 UK; 68 PLATENLABEL; 69 GEN; 71 ZATERDAG; 73 
NIKKEL;     74 EN ANDERE; 75 VERLICHTINGSBUIS 
NOTEER DE LETTERS VAN DE BETREFFENDE NUMMERS IN DE PUZZEL HIERONDER EN ER ONTSTAAT EEN GEZEGDE. 

55 9 73  36 24 57 14 5 39 54 69 
            

70 40 21  50 30 35  63 20 68  
 


