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Contactgegevens bestuursleden van de Seniorenvereniging Kanaalzone.  

Voorzitter:     Rien de Regt   rienderegt@zeelandnet.nl 06-51084943 
Penningmeester  Geleijn Kaijser    gkaijser@zeelandnet.nl  06-53116199  
Ledenadministratie: Anneke Langen   anneke.langen@mail.com 06-19282719 
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.   

Als u deze Nieuwsbrief onder ogen krijgt, is het waarschijnlijk nog januari. 

Namens bestuur en vrijwilligers kan ik u dus nog het allerbeste voor 2022 

toewensen. We kregen heel wat kerst- en nieuwjaarskaarten, daar waren we erg 

blij mee. Zeker in deze tijd is dat een hart onder de riem. 

 

Helaas waren we genoodzaakt om de activiteiten in januari te annuleren. De 

Nieuwjaarsborrel, die op 19 januari zou plaats vinden en de bingomiddag op 28 

januari gingen daardoor niet door. Ook de MuseumPlusBus, die ons op 10 februari naar het Zeeuws Museum in 

Middelburg zou brengen, blijft in de remise staan. 

Ja, we dachten dat we in de Sluiskiltunnel reden, het bleek echter de Westerscheldetunnel te zijn. Maar van welke 

kant je die tunnel ook inrijdt, vanuit Borssele of Terneuzen, ééns rijd je daaruit. Zo hopen we ook de crisis waarin 

we ons nu bevinden, achter ons te laten. 

We blijven optimistisch en positief en hopen dat onze feestmiddag op woensdag 16 februari a.s. doorgang kan 

vinden. Uiteraard met in achtneming van de dan geldende maatregelen. Het ligt in de bedoeling deze middag in de 

Grote zaal te houden, zodat we in ieder geval rekening kunnen houden met de 1,5-meter maatregel. Ook de 

bingomiddag op vrijdag 25 februari blijft op de kaart staan. Zo ook de demonstratiemiddag van de firma Lamont 

op woensdag 9 maart. Kijk dus alvast in uw keukenkastje of in de badkamer of er materialen aangevuld moeten 

worden. Want het is alweer even geleden dat Carla Huys bij ons op bezoek was. 

U kunt zich voor beide middagen gewoon opgeven. Mochten deze middagen toch niet door kunnen gaan, laten 

wij u dat uiteraard tijdig weten. 

Graag zouden we onze leden weer alle aandacht geven die ze verdienen. Onze handen jeuken niet alleen, we 

willen ze ook uit onze mouwen steken. Want u weet: 

Het kostbaarste geschenk dat we iemand kunnen geven, 

is onze aandacht. 

Rien de Regt, 

voorzitter. 

NB: 

In het activiteitenprogramma 1e helft 2022 stonden in de vorige Nieuwsbrief twee verkeerde data: 

Themamiddag 9 februari moet zijn 16 februari. 

Bingomiddag 23 februari moet zijn 25 februari. 

  

                 Jaargang 2,    nummer  5   : september      

  

Jaargang 6, nieuwsbrief 1, 2022. 
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Belastinginvulservice 2022 voor leden Seniorenvereniging Kanaalzone. 

Beste leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone, 

Als u uw belastingformulieren van belastingjaar 2021 wilt laten invullen door de invulservice van 

Seniorenvereniging Kanaalzone kunt u zich aanmelden bij mij, Kitty van Waesberghe: 

• per email: kittyvanw@gmail.com 

• telefonisch: 0115-565027 

• schriftelijk door onderstaand antwoordstrookje in te vullen en bij Kitty van Waesberghe, 

Kinderdijk 23, 4571 SX te Axel in de brievenbus te stoppen, of op te sturen naar dit adres. 

Uw belastingformulier zal woensdagmiddag 20 april in de Halle worden ingevuld. 

Uiteraard is deze datum onder voorbehoud, want we weten nu nog niet welke RIVM-maatregelen er 

dan gelden. 

Aanmelden vóór 20 maart, dan krijgt u vóór 1 april bericht van de Seniorenvereniging hoe laat u 

verwacht wordt in de Halle. 

Mocht u niet in staat zijn om naar De Halle te komen, laat het mij weten. Dan maken we een andere 

afspraak. 

Ontvangt u geen huur- of zorgtoeslag en denkt u hier recht op te hebben? Meldt u zich dan ook aan 

voor 20 maart. Het team van de invulservice zoekt het voor u uit. 

Met vriendelijke groeten, 

Kitty van Waesberghe, 

commissielid belastingservice en activiteiten Seniorenvereniging Kanaalzone. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Antwoordstrookje belastinginvulmiddag 20 april 2022. 

 

Naam en voorletters: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………..…….……….…….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………..…………….…….….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

 

 

  

                           

  

about:blank


 

Seniorenverenigingkanaalzone.nl     KvK: 67230806IBAN: NL15RABO0314082972 BIC: RABONL2U       

 Nieuwsbrief jaargang 6 nummer 1, pagina 3 

 

ACCEPTGIRO VERDWIJNT. 

De acceptgiro verdwijnt per 1 juni 2023. Volgens betaaldienstverlener Currence wordt het aantal 

gebruikte acceptgiro’s dan te laag om de betaalmethode nog langer te ondersteunen. Eerder was al 

afgesproken dat de acceptgiro in 2019 zou verdwijnen, maar dit werd in 2017 voor onbepaalde tijd 

uitgesteld. 

Currence zegt het besluit te hebben genomen na overleg met alle banken die acceptgiro’s verwerken 

en/of het betaalmiddel aanbieden. Het gebruik van de acceptgiro is de afgelopen vijf jaar met ruim 77% 

afgenomen. Ook het aantal bedrijven en instellingen dat nog acceptgiro’s verstuurt daalt in rap tempo. 

Hopelijk komen er goede alternatieven waarmee je zelf kunt blijven bepalen wanneer je betaalt. 
  Uit: Consumentengids december 2021. 

 

ZEEUWS MUSEUM MIDDELBURG: ‘GEZICHT OP ZOUTELANDE’.  

In het magazine ‘Tot zo!’ staat een artikel over het schilderij ‘Gezicht op Zoutelande’. Dit is een 

schilderij van Hart Nibbrig. Hij schilderde graag panoramische landschappen, het liefst vanaf een hoog 

standpunt, zoals van de duinen. Hij schilderde talloze variaties van de duinen en van het dorp 

Zoutelande, waarbij hij steeds losser en vrijer ging schilderen. 

Ferdinand Hart Nibbrig woonde in Laren in ’t Gooi, maar werkte ook op andere plaatsen in Nederland, 

met name aan de kust, zoals op Vlieland en in Zoutelande. Ook reisde hij naar Noord-Afrika en 

Duitsland. 

In 1910 kwam Hart Nibbrig voor het eerst naar Zoutelande. Hij was toen 44 jaar. Hij werd zo verliefd op 

het dorp aan zee, dat hij een stuk grond kocht boven op de duinen. Hier liet hij een zomerhuis bouwen 

dat de naam ‘Santvlugt’ kreeg. Met zijn gezin bracht hij er vanaf die tijd iedere zomer door tot zijn dood 

in het najaar van 1915. 

In diezelfde tijd verbleef een aantal schilders op uitnodiging van Jan Toorop in Domburg. Zij vormden 

een kunstenaarskolonie die hun inspiratie vonden in het unieke Zeeuwse licht. Ferdinand Hart Nibbrig 

hoorde ook bij deze groep. Zij ontwikkelden een nieuwe kunststijl en lichtere kleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezicht op Zoutelande, Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915), olieverf op 

doek, 1911-1915. Collectie Zeeuws Museum. 

 

Vraag: Er zijn verschillende liedjes geschreven die over Zeeland gaan. Kent u er een? 
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Uitnodiging voor een gezellige middag 

Beste leden Seniorenvereniging Kanaalzone, 
 

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

 

BELINDA HEMELAAR 
 

op woensdag 16 februari a.s. in de grote zaal van 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: Optreden Belinda Hemelaar. 

  Spieken naar de songtekst in een map of op één plek op het  

  podium staan? Dat zijn dingen die Belinda Hemelaar heel bewust  niet doet. Wie haar  

  heeft zien optreden, weet het al: de zangeres uit Hulst is één bonk  enthousiasme en  

  maakt van ieder optreden een feestje. De interactie met de mensen in de zaal vindt zij het 

  leukste. 

  Belinda Hemelaar krijgt iedereen mee. Hoe doet ze dat? Ze laat haar eigen orkestbanden 

  maken en zingt letterlijk alles. Van Anouk tot Dolly Parton en Sieneke. Zij peilt continu 

  de sfeer van het publiek. Zij gaat standaard met tweehonderd liedjes naar een optreden.  

  Die kent zij allemaal uit haar hoofd, zodat ze zich kan concentreren op het entertainen van 

  het publiek. 

  Belinda Hemelaar trad twee keer op met Cor Bakker, zong een cd in, deed mee aan het  

  televisieprogramma ‘The Winner Takes It All’ en won een Koos Alberts Award in 2016. 

  Kortom: Belinda Hemelaar is een zangeres met ambitie. Het belooft dan ook een  

  plezierige, vrolijke middag te worden, zodat we even onze zorgen op zij kunnen zetten. U 

  zult er zeker geen spijt van krijgen deze middag te bezoeken. 

  Natuurlijk is er een pauze en vindt de trekking van de loterij plaats. 

➢ 16.15 uur: Einde van deze middag. 

 

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. 

A.u.b. strook inleveren vóór 9 februari a.s. Wilt u niet in de nieuwsbrief knippen, schrijf dit dan 

over. 

 
 
Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 16-02-2022. 

 

1. Naam:………………………………………… Lidmaatschapsnummer:………..……….… 

 

2. Naam:……………………….………………… Lidmaatschapsnummer:…………...……… 

 

         

   

                           

  

about:blank
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 1 E  HELFT 2022. 

 

Vermelde bijeenkomsten worden gehouden in de foyer van cultureel Centrum “de Halle” in Axel. 

De bingomiddagen zijn vrij toegankelijk. De zaal is open om 13.30 uur. 

De bingomiddag begint om 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur (i.v.m. taxivervoer). 

Bingokaarten kosten € 1,50 per stuk (7 ronden); prijs koffie/thee: € 1,00. 

Thema-middagen en thema-avonden zijn voor de leden in principe gratis. Uitnodigingen voor deze 

activiteiten staan vermeld in de Nieuwsbrief. Voor deze activiteiten moeten de leden zich aanmelden. 

Voor busreizen en diners wordt aan de leden een bijdrage gevraagd. 

Thema-middagen en thema-avonden zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Zij betalen entreegeld. 

 

DAG: DATUM: ACTIVITEIT: 

woensdag 16 februari Themamiddag 

vrijdag 25 februari Bingo 

woensdag 9 maart Demonstratiemiddag firma Lamont 

donderdag 17 maart Voorjaarsbrunch 

vrijdag 25 maart Bingo 

woensdag 13 april Jaarvergadering 

vrijdag 22 april Bingo 

OPLOSSING PUZZEL ‘EVEN TERUG IN DE TIJD’.  

 

1B. Pim Jacobs. 

2B. Clarence. 

3C. Vanwege de oliecrisis. 

4C. In een gevangenis. 

5A. In een muizenhol onder de kast.  
6B. Frans Halsema. 

7B. Peuterspeelzaalassistente. 

8B. 1992. 

9B. Hij was profvoetballer bij Real Madrid. 

10C 1 januari 2002. 

Oplossing kruiswoordraadsel: 

Als een vis op het droge. 

 

LEDENADMINISTRATIE. 

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 7 enthousiaste personen. In het bestuur heeft iedereen zijn of 

haar eigen taak. Als er door vakantie of ziekte iemand die taak niet uit kan oefenen is er een vervangend 

bestuurslid en natuurlijk helpen we elkaar waar het nodig is. Het bestuur wordt bijgestaan door 8 even 

enthousiaste vrijwilligers. Wij vinden die onderlinge steun en prettige sfeer heel fijn. 

Geleijn Kaijser heeft naast zijn drukke werkzaamheden als penningmeester ook de ledenadministratie 

bijgehouden. Anneke Langen heeft op de achtergrond meegedraaid als reserve-ledenadministratrice en 

heeft zo de kneepjes van het vak van Geleijn geleerd. 

Per 1-1-2022 heeft zij de ledenadministratie van Geleijn overgenomen, zodat nu beheer van de website 

en het secretariaat en de ledenadministratie in één hand zijn. Geleijn blijft als vanouds de financiën van 

onze vereniging beheren. 

Afmelden voor leden per email: anneke.langen@mail.com  of een briefje in de brievenbus Hulsterseweg 

41, 4571 RH. 

Lid worden kan via de website: https://seniorenverenigingkanaalzone.nl/lidworden.shtml  of door te 

bellen naar 06-19282719.    

mailto:anneke.langen@mail.com


 

Seniorenverenigingkanaalzone.nl     KvK: 67230806IBAN: NL15RABO0314082972 BIC: RABONL2U       

 Nieuwsbrief jaargang 6 nummer 1, pagina 6 

 

Beste leden, 

 

Hierbij nodigen wij U uit voor een gezellig samenzijn. 

Op woensdag 9 maart 2022 om 13.30 uur brengt Carla Huys van de firma Lamont ons een 
leerrijke voorstelling over milieuvriendelijke onderhoudsproducten en verzorgingsproducten 
op basis van zuivere paardenmelk. Dit alles gekruid met wat humor en een Vlaamse 
tongval.......  

We beginnen eerst met koffie/thee en iets lekkers. 

 

Daarna laat Carla u alle mogelijkheden en voordelen zien van de producten die 
zij bij zich heeft. Producten die bestemd zijn om uw huis op orde te houden en 
producten om uw lichaam eens heerlijk te verwennen. 

We lassen ook een pauze in, om alle indrukken te laten bezinken. 

De voorstelling beëindigen we met een gratis tombola. 

Ook is er een vrijblijvende mogelijkheid tot aanschaf van artikelen (géén koopverplichting!). 

Deze voorstelling heeft plaats in de foyer van "De Halle". 

We hopen u op deze middag te kunnen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 

 

Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier voor 1 maart a.s. in te leveren bij 

Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel; gkaijser@zeelandnet.nl; 

U kunt zich ook aanmelden via de mail. 

OOK UW VRIENDEN EN KENNISSEN ZIJN WELKOM! 

 

Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 9 maart 2022. Wilt u niet in de 

nieuwsbrief knippen? Schrijf dit dan over. 

 

1. Naam:……………………. Adres:………………....... lidmaatschapsnummer:.………… 

 

2. Naam:……………………. Adres:…………………… lidmaatschapsnummer:…………. 

 

3. Naam:……………………. Adres:…………………… lidmaatschapsnummer:…………. 

 

4. Naam:……………………. Adres:…………………… lidmaatschapsnummer:…………. 

      

  

                           

  

about:blank
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HOEVEEL AOW KRIJG IK VANAF 1 JANUARI 2022?  

Bent u benieuwd hoeveel AOW u krijgt met ingang van 1 januari 2022? 

Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen die in uw situatie gelden. In 

de meeste gevallen gaat de AOW omhoog: netto krijgen we er bijna 13 tot 25 

euro per maand bij. 

De hoogte van de AOW per 1 januari 2022 hangt af van verschillende factoren. 

Zo wordt er gekeken of u alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat 

het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt. 

De onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd. De 

nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u 

daadwerkelijk ontvangt. 

Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald. 

1. Alleenstaand. 

Nettobedrag met heffingskorting: € 1244,35 (zonder: € 992,52). 

Het vakantiegeld bedraagt € 70,54 bruto per maand. 

2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW. 

Nettobedrag met heffingskorting: € 851,52 (zonder: € 679,02). 

Het vakantiegeld bedraagt € 50,39 bruto per maand. 

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag. 

Zie 2: getrouwd of samenwonend, beiden AOW. 

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag. 

Nettobedrag met heffingskorting: € 1606,60 (zonder: € 1338,27). 

Het vakantiegeld bedraagt € 100,78 bruto per maand. 

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd. 

Nettobedrag met heffingskorting: € 1540,36 (zonder € 1272,02). 

Het vakantiegeld bedraagt € 95,74 bruto per maand. 
Bron: Plusonline/SVB. 

 
 

VRIJBLIJVEND ADVIES, OF TOCH NIET? 

Wij waarderen het altijd als onze leden een berichtje sturen naar ons om andere leden te waarschuwen 

voor dingen die bij hen misgegaan zijn. Immers, een gewaarschuwd mens …. 

Eén van onze leden had zich opgegeven voor een bijeenkomst van Erfrechtplan in de bibliotheek van 

Terneuzen. Zijn vrouw en hij zijn allebei op leeftijd en het leek hen een goed idee om eerst wat 

informatie over een testament te krijgen voor ze een afspraak bij een notaris gingen maken.  

 

Deze bijeenkomst was vrijblijvend en het daaropvolgende gesprek bij ons lid en zijn vrouw ook. Maar 

dan… 

Er wordt veel uitgelegd en gepraat en het lid tekent een overeenkomst. Het gesprek is helemaal prettig 

verlopen, maar achteraf heeft het lid spijt want hij voelt zich toch overrompeld. Er komt een rekening 

voor honderden euro’s. Veel meer dan het lid verwacht heeft en hij houdt er achteraf een vervelend 

gevoel aan over. Want zo’n adviseur aan je eettafel met heel veel informatie maakt dat je soms akkoord 

gaat met dingen die je achteraf toch liever niet gedaan had. 

Wees op uw hoede, en weet dat u nooit verplicht bent te tekenen – ergens een nachtje over slapen kan 

niemand u ontzeggen en is nagenoeg altijd een goed idee. Dan kan de adviseur een portvrije enveloppe 

achterlaten zodat u het contract op uw gemak kunt nalezen en eventueel tekenen en opsturen (maak wel 

altijd een kopie als u geen twee exemplaren gekregen heeft!). 
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1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12   13 

14           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               78     

HORIZONTAAL: 1 WATER IN ZEELAND; 14 KLEUR; 15 PLAATS IN ZEELAND; 17 DEEL VAN HET GEZICHT;  18 GRUT; 

19 VISETER; 21 LAGERE TECHNISCHE SCHOOL; 23 KAARTENBOEK; 24 VERWERING; 25 ROOMS KATHOLIEK; 26 

VERBRANDINGSREST; 27 ONMEETBAAR GETAL; 28 MOTORRACES; 29 THANS; 30 KUIS; 33 KONINKLIJKE 

MILITAIRE ACADEMIE; 35 SCALA; 37 WISSEL; 38 LAATST; 41 EEUW; 43 MUISARM; 44 CARA; 45 PROFIJT; 48 

CENTIMETER; 49 CENT; 50 LOFZANG; 52 ZEKER; 54 HELIUM; 55 BIJ; 56 ENGELS GRAAFSCHAP; 58 MANIER VAN 

REIZEN; 61 MEISJESNAAM; 62 GRIEKSE LETTER; 63 VOORZETSEL; 64 KUIL;  66 NOL; 68 SPAANSE UITROEP; 70 

VERDACHTE; 73 ELDORADO; 74 SCHOEN; 76 BIJL; 77 ONTSMETTING; 78 LIDWOORD 

VERTICAAL: 1 NOODHULP; 2 ONDER ANDERE; 3 LUCHTSPRONG; 4 TREURIG; 5 WERKLUST; 6 SET; 7 CITY; 8 HOGE 

RAAD; 9 VELD; 10 ONDERWIJZER; 11 EUROPEAAN; 12 LASTDIER; 13 VOORZETSEL; 16 REKBAAR; 20 TIJDVAK; 22 

LANDCODE VAN SLOWAKIJE; 29 NATRIUM; 30 HELDERZIENDE ; 31 DEEL VAN DE DAG ;  32 KIEN; 34 

VOORDRACHT; 35 GREENWICH TIJD; 36 GALIA; 39 GEVOEL; 40 VERBINDINGEN TUSSEN STUKKEN TEXTIEL; 42 

MEISJESNAAM; 46 IEDER; 47 GENERALE STATEN; 51 PLANT; 53 CENTRAAL STATION; 57 NOODLOTTIG; 59 

TAFELGASTEN; 60 BAKER; 62 MIJNS INZIENS; 65 OVERDREVEN ; 66 GEN; 67 AMERIKAANSE STAAT; 68 

FAMILIELID; 69 VERF; 70 MEISJESNAAM ; 71 PAAR; 72 ENGELS BIER; 75 NOOT 

NOTEER DE LETTERS VAN DE BETREFFENDE NUMMERS IN DE PUZZEL HIERONDER EN ER ONTSTAAT EEN 

GEZEGDE. 

16 38 47 39 40 71 

 

1 73 

         
78 70 36 5 43 59 29 

  

 


