Nummer 2 - 2017
Hierbij alweer de tweede uitgave van onze Nieuwsbrief. Wat gaat de tijd toch snel! Wel een Nieuwsbrief
met belangrijke informatie: op 19 april a.s. houden wij als Seniorenvereniging Kanaalzone onze eerste
jaarvergadering. De uitnodiging vindt u in deze Nieuwsbrief. Het jaarverslag is ook toegevoegd. Alleen
het huishoudelijk reglement sturen we u via de mail toe. Mocht u toch een gedrukt exemplaar willen
hebben kan dat. Laat het in dat geval aan een van de beoogde bestuursleden weten. Ook op de
vergadering zullen enkele exemplaren aanwezig zijn. Het verloop van de dag ziet er uit zoals u dat
vroeger van ons gewend was. Eerst het huishoudelijk gedeelte en daarna vertonen we een film.
Dan tijd om even bij te komen onder het genot van een boterhammetje en een drankje. ’s Middags volgt
dan nog een muzikaal intermezzo. Een programma dat klinkt als een klok en we verwachten dan ook dat
er veel leden acte de présence zullen geven.
Woensdag 8 maart is Diane Vervaeck van Lamont Products weer op bezoek geweest. Er waren zo’n 50
belangstellenden naar “de Halle” gekomen. Alle mensen genoten wederom van het sappige Vlaams
waarvan Diane zich bedient. En een microfoon heeft ze niet nodig. Ze trakteerde de aanwezigen op
koffie en koek en dat viel bijzonder in de smaak. Er was geen koopverplichting, toch werden heel wat
formulieren ingevuld. Aan het eind van de bijeenkomst organiseerde zij nog een tombola, zodat enkele
mensen met een extra tevreden gevoel huiswaarts keerden. De Seniorenvereniging kreeg een aantal
prijzen aangeboden voor de te houden verlotingen. Dus ook wij waren in onze nopjes. Op vrijdag 24
maart werden de gekochte spulletjes netjes door Diane afgeleverd. We hebben haar voor volgend jaar
wederom vastgelegd, te weten woensdag 7 maart 2018.
Op onze themamiddag van 18 januari jl. waren enkele mensen van Fitline Healthclubs aanwezig om u
kennis te laten maken met de activiteiten die zij organiseren. Op deze middag hebt u een all-inclusive
weekpas t.w.v. € 25,00 ontvangen. Fitline Terneuzen organiseert op 7, 11 en 14 april van 10.00 uur –
12.00 uur inloopuren voor de leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone. U kunt er dan vrijblijvend
een kijkje nemen om te ontdekken of er iets van uw gading bij zit. Fitline kunt u vinden aan de Patentweg
6, 4538 BR Terneuzen (achter Mac Donalds).
Onze Nieuwsbrief is voor en door (van) de leden. Dit houdt in, dat u gerust iets voor onze Nieuwsbrief
mag schrijven. Hebt u een themamiddag bezocht, meegedaan aan een andere activiteit, aan een reis
deelgenomen of meegedaan aan de fiets- en/of wandeltocht: we vinden het altijd leuk als u iets over uw
belevenissen aan het papier toevertrouwt en ons daarvan laat meegenieten. U kunt uw stuk(je) inleveren
bij de voorzitter (rienderegt@zeelandnet.nl). Uiteraard kunt u hem de tekst ook gewoon op een velletje
papier overhandigen. Ik ben benieuwd hoe de reacties van de leden zullen zijn. Misschien bevat de
Nieuwsbrief binnenkort wel te weinig pagina’s om alle ingezonden stukjes te kunnen plaatsen……
Rien de Regt,
voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone.
PS:
Op 4 april hebben we onze busreis naar de Belgische Kempen. Dit is een totaal verzorgde reis van ’s
morgens tot ’s avonds. U wordt zoals vanouds heerlijk in de watten gelegd. In de bus zijn nog enkele
plaatsen vrij. U kunt zich nog steeds aanmelden voor deze prachtige reis bij een van de bestuursleden.
Laat deze unieke kans niet aan uw neus voorbij gaan!
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Korting voorstellingen in “de Halle” gewijzigd.
Als lid van de Seniorenvereniging Kanaalzone kunt u korting krijgen op voorstellingen die plaats vinden
in cultureel centrum “de Halle”. De korting bedraagt € 2,50 per toegangsbewijs per lidmaatschapskaart.
U hebt recht op korting na het bezoek aan een voorstelling. Het maakt niet uit door wie de voorstelling
wordt georganiseerd.
U gaat met het geldig entreebewijs en uw lidmaatschapskaart van de SVK naar onze penningmeester
Geleijn Kaijser en u ontvangt dan de korting van € 2,50.
Wij hopen dat u veelvuldig van deze regeling gebruik zult maken!
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2017.

Herinnering.
Beste leden en belangstellenden,
Van 6 tot en met 18 april kunnen de leden van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen stemmen op hun
favoriete club tijdens de Clubkas Campagne. De leden krijgen op deze manier inspraak op de verdeling
van het budget.
Er zit € 180.000 in de kas van de Clubkas Campagne.
Op 5 april ontvangen de leden van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen per post een stemcode.
Elk lid ontvangt 5 stemmen om te verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen.
Het uitbrengen van de stemmen verloopt online.
Op 21 april is de uitslag van de Clubkas Campagne bekend.
Ook de Seniorenvereniging Kanaalzone heeft zich aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne.
We hopen dat u de Seniorenvereniging Kanaalzone een warm hart toe draagt en een aantal stemmen op
ons wilt uitbrengen. Er mogen maximaal 2 stemmen op één vereniging of stichting worden uitgebracht.
Hoe meer stemmen Seniorenvereniging Kanaalzone krijgt des te hoger is de donatie die wij van de
Rabobank krijgen uitgekeerd. Dus uw stem is geld waard!
We rekenen op u en al vast hartelijk dank voor uw steun!
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone.
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Jaarverslag 2015/2016.
Eigenlijk is er geen 2016 voor de Seniorenvereniging Kanaalzone. Maar toch is in dat jaar het fundament
gelegd voor de vereniging. Om tot oprichting te komen van een nieuwe vereniging kun je niet over één
nacht ijs gaan. Er wordt veel gepraat, gewikt en gewogen tot je tot een goed onderbouwd en een door
alle partijen gedragen besluit komt.
Op 28 september 2016 heb ik op een voorlichtingsbijeenkomst voor de leden van toen nog de ANBO
afdeling Axel uiteengezet welke stappen we hebben gezet om te komen tot het oprichten van een nieuwe
vereniging. In het kort kom ik hier nu nog even op terug.
In april 2013 kreeg ik als voorzitter van de ANBO afdeling Axel voor het eerst te maken met de ANBOorganisatie.
In Woerden, waar het hoofdkantoor van de ANBO is gevestigd, was men bezig om de structuur van de
vereniging ANBO drastisch om te gooien.
Dat werd “ANBO anders” genoemd. Het betrof een soort reorganisatie. De getrapte
besluitvormingscultuur in de vorm van afdelingsbestuur-gewestbestuur-verenigingsraad dat met
ondersteuning van het verenigingsbureau het beleid en de uitvoering bepaalde, werd vaarwel gezegd.
Deze werkwijze werd omgezet naar een structuur waarbij een ledenraad en een Raad van Toezicht de
grote lijnen uit mochten zetten en de directeur-bestuurder statutair het feitelijk voor het zeggen kreeg.
Veel afdelingen vonden deze ombuiging te heftig en veel te snel gaan. Onder de projectnaam “ANBO
anders, maar niet zo!” werd tegengas gegeven door een groot aantal gewesten en afdelingen. Ook het
gewest Zeeland, onder de bezielende leiding van Cor de Graauw, en veel Zeeuwse afdelingen waren het
niet eens met de voorgestelde veranderingen en lieten zich in deze zaak niet onbetuigd. Zonder resultaat
overigens, de meerderheid van de leden had de consequenties van een dergelijke opzet niet duidelijk op
het netvlies (of de voorlichting en communicatie schoten te kort….) en stonden op dat moment achter de
voorgestelde veranderingen.
Maar er ontstond door het hele land op den duur toch steeds meer weerstand. Zeker door het dictatoriale
optreden van directeur-bestuurder Liane den Haan.
In de hoop om de ontstane situatie beheersbaar te houden werd op vele plaatsen in het land alles in het
werk gesteld om verdere problemen en escalatie te voorkomen en met elkaar on speaking terms te
blijven.
Maar het mocht niet baten, het was tegen dovemansoren gezegd, er werd niet op ingegaan door
Woerden.
Steeds meer afdelingen haakten af. Met als gevolg dat nieuwe ouderenverenigingen ontstonden.
Binnen de ANBO leek de storm echter enigszins te gaan liggen. We dachten in rustiger vaarwater te
komen. Het was ijdele hoop, want op 25 september 2015 verscheen het volgende artikel op de
voorpagina van het AD:
“Senioren graaien kas ANBO leeg, fraude bij Ouderenbond” en “ANBO-bestuurders hadden eigen
koninkrijkje, vele euro’s zijn weggesluisd, nooit meer terug gevonden”.
Daarop volgde het volgende artikel:
“Lokale ANBO-bestuurders sjoemelden jarenlang met geld van senioren. De top van de
ouderenorganisatie heeft alle rekeningen geblokkeerd, omdat er tonnen verdwenen. Leden krijgen straks
nog maar een beperkt budget voor activiteiten”.
Slechts enkele uren voor het bewuste interview van Liane den Haan ontvingen de afdelingen op 24
september 2015 om ongeveer 21.00 uur een mail van ANBO Woerden waarin stond vermeld:
In opdracht van Lianne den Haan zijn
+
alle afdelingsbankrekeningen geblokkeerd;
+
de afdelingswebsites ontoegankelijk gemaakt voor mutaties door de webmaster;
+
de ledenbestanden voor de ledenadministrateur niet te muteren en/of zelfs te raadplegen.
Toen waren de rapen gaar, de vlam sloeg in de pan.
Sjoemelen met geld of frauderen is natuurlijk niet goed te praten, maar pak dan alleen die afdelingen aan
die een verkeerd financieel beleid voeren. En niet alle afdelingen.
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Zo leken de beschuldigingen alleen maar een stok om mee te slaan en werd de schijn gewekt dat
Woerden zelf dit geld hard nodig had om het gehavende hoofd boven water te houden.
Vrijwel elke afdeling was in shock. Deze blokkade had niet alleen betrekking op de spaargelden, maar
juist ook op de betaalrekeningen van elke afdeling. Maar minstens zo belangrijk was, dat ook de eigen
verkregen inkomsten uit lokale activiteiten, zoals de bingo en verlotingen, geblokkeerd waren. Er stond
dus heel veel geld op de spaarrekeningen dat Lianne den Haan niet toebehoorde. Voor dat geld hadden
de afdelingen zelf hard gewerkt en gespaard.
Met de kop “Senioren graaien kas ANBO leeg” werd gesuggereerd dat veel ANBO-vrijwilligers het
verenigingsgeld voor eigen gebruik, anders dan voor ANBO-projecten, gebruikt zouden hebben.
Los van het feit dat bij de 387 afdelingen er evenzoveel penningmeesters, voorzitters,
ledenadministrateurs, websitebeheerders, belangenbehartigers en nog vele anderen zich geschoffeerd
voelden door deze beweringen, is deze aantijging ver bezijden de waarheid. De woede van al die
goedwillende vrijwilligers groeide met de dag.
In een poging om de onrust binnen de ANBO-afdelingen weg te nemen werd een viertal door het land
verspreide regiobijeenkomsten door ANBO Woerden georganiseerd. Op de bijeenkomst in Dordrecht
waren ongeveer 250 ANBO-bestuursleden afgekomen, waaronder ook de bestuursleden van afdeling
Axel. Mevr Den Haan kreeg een stortvloed aan verwijten te verwerken. Maar Woerden bleef volharden in
het bagatelliseren van de omvang van de problemen. Drie en een half uur lang werd er vanuit de zaal op
Liane den Haan ingepraat, zonder succes. Ze luisterde niet naar de vaak geëmotioneerde leden, ze
hoorde ze slechts aan en de middag leverde totaal niets op.
Ondanks alle commotie besloten we eind 2015 de ANBO toch nog een kans te geven. We hadden
gehoopt dat Liane den Haan, gezien de weerstand tegen haar plannen, eieren voor haar geld zou kiezen:
beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Maar in de loop van 2016 bleek dat ze bleef volharden, ondanks het feit dat ondertussen vele afdelingen
afhaakten en duizenden leden het lidmaatschap van de ANBO opzegden.
Wij hadden de ervaring dat er met de nieuwe manier van werken geen eer te behalen viel. We konden
op een moeizame manier aan geld komen om iets te organiseren. Voor alles wat we organiseerden
moesten we geld aanvragen. En het meest frusterende: alle verzoeken werden afgewezen, omdat in de
ogen van Woerden elke activiteit zichzelf moest bedruipen.
We vroegen ons steeds vaker af of we als bestuur, c.q. individueel bestuurslid, nog lid wilden zijn van
een dictatoriaal gestuurde vereniging. Een vereniging die leden, het ledenparlement en zelfs de Raad
van Toezicht minacht en manipuleert. Daarnaast werden afdelingsbestuurders weggezet als fraudeurs,
graaiers en op macht beluste bestuurders die aan het pluche geplakt zitten. Ons antwoord was unaniem:
neen!
Maar als bestuur wilden we eigenlijk wel verder gaan. We hebben altijd een leuke afdeling gehad, met
een goed draaiend bestuur, enthousiaste vrijwilligers en veel leden die ons werk waardeerden en ook
nooit te beroerd waren om zonodig een handje toe te steken.
Het bestuur van de ANBO afd. Axel besloot dan ook op 17 augustus 2016 de ANBO definitief de rug toe
te keren.
De leden lieten ook steeds duidelijk merken achter ons beleid te staan. Dat gaf ons een steun in de rug
om op de oude voet verder te gaan, al was het dan onder een andere naam. Deze support heeft er mede
toe geleid dat we met voortvarendheid konden werken aan de loskoppeling van de ANBO en op eigen
kracht verder durfden te gaan.
We gingen onderwijl wel gewoon door met onze vertrouwde activiteiten. Onze leden merkten in feite
niets van alle perikelen die speelden.
Dus bleef het bestuur in functie onder de naam “Seniorenvereniging Kanaalzone” (SVK). We kozen voor
Kanaalzone en niet voor Axel, omdat zeker een derde deel van onze leden van buiten Axel komt. We
sloten ons aan bij een landelijke federatie t.w. “Federatie van Algemene Seniorenverenigingen” (FASv).
We sloten ons bij deze federatie aan om een waarborg te hebben dat we ook rechtskundige bijstand aan
onze leden kunnen bieden. De Federatie is weer aangesloten bij de “Nederlandse Verenigiging van
Organisaties voor Gepensioneerden” (NVOG).
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Maandag 26 september jl. is het oprichtingsbestuur bij notaris Hendrikse van Axent Notarissen in
Terneuzen geweest. De notaris heeft de oprichtingsakte in orde gemaakt en er zijn Statuten opgemaakt.
Deze Statuten vormen het wettelijk kader en worden in een akte vastgelegd.
Op 7 november 2016 werd de akte van oprichting ten overstaan van de notaris getekend en was de
Seniorenvereniging Kanaalzone een feit. Daarna volgde inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Toen
dat ook geregeld was konden we een rekening openen bij de bank. We hebben gekozen voor de
Rabobank. En vanaf dat moment stonden we echt op eigen benen en konden we beschikken over onze
eigen geldmiddelen. Zo’n 150 mensen hadden ondertussen al aangegeven dat zij lid wilden worden van
de nieuwe vereniging.
De volgende stap was het opmaken van een huishoudelijk reglement. Dat karwei is ondertussen ook
geklaard en wordt op de jaarvergadering op 19 april 2017 aan u ter goedkeuring voorgelegd.
Eén van de punten waar de mensen het meest over inzaten was de korting op de zorgverzekeringspremies. Zouden zij daar in de toekomst nog van kunnen profiteren? Wij pakten dit op en
zochten contact met Johan Morcus van Witte Boussen assurantiën te Terneuzen. Hij begreep de onrust
en was bereid om op 1 december 2016 een voorlichtingsbijeenkomst over deze problematiek te
beleggen. Op deze bijeenkomst kon hij alle onzekerheid bij de mensen wegnemen. Velen maakten van
de gelegenheid gebruik om via Witte Bousen assurantiën hun zorgpremie te regelen. Bovendien konden
zij op deze manier gebruik maken van interessante kortingen.
Ook de belastinginvulservice blijft gewoon gehandhaafd voor de leden van de Seniorenvereniging
Kanaalzone. Dat was voor veel leden een pak van hun hart.
En zo werd het 1 januari 2017 en zag de Seniorenvereniging Kanaalzone officieel het levenslicht. We
maakten voor alle leden een lidmaatschapskaart, zodat een ieder nu met trots kan aantonen lid te zijn van
de SVK. En met dit lidmaatschap kunnen zij profiteren van een heleboel aantrekkelijke voorzieningen. Op
18 janauri 2017 werd op de nieuwe vereniging een toost uitgebracht. Op naar het eerste lustrum!
We zullen alles in het werk stellen in 2017 om onze leden op alle terreinen service te verlenen (spreekuur,
belastinginvulservice) en een breed scala aan activiteiten (bingo, themamiddagen, busreizen, e.d.) aan te
kunnen bieden. We trachten u op de hoogte te houden van alle mogelijkheden via onze Nieuwsbrief. En
voor alle duidelijkheid: deze Nieuwsbrief is er voor en door de leden. Met andere woorden: als u eens een
stukje wilt schrijven, klim dan gerust eens in de pen!
Rien de Regt,
voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone.

De narcis
Een hoedje van geel, als zuiver
goud,
Een rokje van helder groen,
Een lijfje zo slank,
Zo luchtig en rank
Alsof ze een dansje gaat doen,
Zó staat de narcis in ’t
lenteplantsoen,
Wuivende tegen de westenwind,
Knikkende tegen de zon,
Fluisterend tegen haar buurtje:
“Zeg, zeg!
Weet je het al?
De winter is weg!”
(Arthur Milne).
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UITNODIGING JAARVERGADERING 2017 SENIORENVERENIGING KANAALZONE
Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering 2017. Deze
jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 19 april a.s. in “de Halle” te Axel.
Aanvang vergadering: 10.30 uur, zaal open om 10.00 uur. Einde: 16.00 uur.
We beginnen deze dag met het huishoudelijke gedeelte.
De agenda hiervoor ziet er als volgt uit:
1.
Opening.
2.
Mededelingen.
3.
Behandeling Huishoudelijk Reglement Seniorenvereniging Kanaalzone.
4.
Jaarverslag 2015-2016 (bijlage).
5.
Financiën.
6.
Bestuursverkiezing.
Er moet een voltallig bestuur worden gekozen.
De volgende personen hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in het bestuur:
de dames Jannie van Damme, Jetty van Dorsselaer en Kitty van Waesberghe en de
heren Dick Boon, Geleijn Kaijser, Rien de Regt en Maurice Scholter.
7.
Verkiezing leden dagelijks bestuur.
Kandidaten zijn:
voorzitter
Rien de Regt.
secretaris
Maurice Scholter.
penningmeester
Geleijn Kaijser.
8.
Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit twee personen en een reserve lid.
Kandidaten kunnen zich staande de vergadering aanmelden.
9.
Rondvraag.
10.
Sluiting huishoudelijk gedeelte.

Het verdere verloop van de dag ziet er als volgt uit:
11.00 uur:

12.30 uur:
13.30 uur:
13.45 uur:

14.25 uur:

Vertoning van de nieuwe film van Leen Muller getiteld:
“Zeeuws-Vlaanderen, op de grens van land en water.”
Bij het filmfestival Zeeuws-Vlaanderen van 4 t/m 9 april zal deze film z’n première beleven.
Of misschien bij ons….????
Lunch (soep, broodmaaltijd en een drankje naar wens).
Kort woordje door dhr. Koos Graniewski, secretaris Federatie van Algemene
Seniorenverenigingen (FASv).
Eerste deel programma van dhr. Jan Ottens.
We doorlopen een deel van de geschiedenis van de eerste helft van de vorige eeuw,
de tijd van onze opa’s en oma’s en de eerste Nederlandse musical: “De Jantjes”
en het liedje “Wordt nooit verliefd”. Het was een turbulente tijd van sociale onrust en grote
uitvindingen, zoals de auto en het vliegtuig. Bekende componist uit die tijd was Louis Davids.
Enkele van zijn liedjes worden gezongen, afgewisseld met anekdotes en korte verhalen.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden veel liedjes die hun oorsprong hadden in de oorlog.
Twee spelletjes gratis bingo met mooie prijsjes; een drankje en een hapje.
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14.55 uur:
15.35 uur:
16.00 uur:

Tweede deel van het optreden van dhr. Jan Ottens: “Meezingen”.
Er zijn boekjes met liedjes uit de tweede helft van de eeuw, die iedereen nog kent.
Maar er zijn ook liedjes uit de streek en het lied over 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen.
Trekking loterij en de mogelijkheid nog even gezellig met elkaar na te praten onder het genot
van een drankje en een hapje.
Sluiting.

Deze middag kunt u weer lootjes kopen: vier loten voor een euro. Er zijn weer aantrekkelijke prijzen.
Uiteraard is deze dag voor u als lid van de Seniorenvereniging Kanaalzone geheel gratis.
Wilt u deze jaarvergadering bijwonen en gebruik maken van de maaltijd, dan kunt u dit kenbaar maken
door bij één van de onderstaande bestuursleden de aanmeldingsstrook in te leveren.
Telefonisch aanmelden of aanmelden via de e-mail is uiteraard ook mogelijk.
Hopelijk kunnen we deze dag veel leden begroeten!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Maurice Scholter, secretaris.
U kunt u voor deze dag aanmelden bij:
Geleijn Kaijser
Molenstraat 22, 4571 EZ Axel
of: gkaijser@zeelandnet.nl
Maurice Scholter
G. H. Breitnerstraat 3, 4571 MS Axel
of: mejmscholter@gmail.com

06-53116199
06-26749113

U kunt het strookje inleveren tot 12 april a.s.

Ja, ik (wij) zal (zullen) de jaarvergadering op woensdag 19 april 2017 bezoeken:
1.

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

2.

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

DE JAARVERGADERING IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VAN DE
SENIORENVERENIGING KANAALZONE
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CULTURELE WANDELTOCHT OP ZATERDAG 27 MEI
Op zaterdag 27 mei organiseert de Seniorenvereniging Kanaalzone een culturele wandeltocht door Axel.
Dit in samenwerking met medewerkers van het museum Het Warenhuis.
Als u aan deze wandeltocht deelneemt zult u ontdekken dat de kern Axel historisch gezien heel wat te
bieden heeft. Drie Axelse iconen komen tijdens deze wandeltocht zeker aan bod.
We starten bij museum Het Warenhuis-Land van Axel op de Markt. Dit is een zeer modern, fraai ingericht
museum. Het opende in maart 2015 de deuren. Het is één complex, ondergebracht in twee
rijksmonumenten plus een nieuwbouwdeel. Het Warenhuis laat op een heel mooie manier zien hoe er
vroeger in Midden-Zeeuws-Vlaanderen geleefd, gewoond en gewerkt werd en wat er in de loop der jaren
veranderde in de samenleving. De bijzondere architectuur en de gerestaureerde unieke muur- en
plafondschilderingen geven een extra dimensie aan het museum.
De Watertoren is ook in het parcours opgenomen. Deze toren is het landmerk van Axel. Voor Axelaars is
de toren het symbool van thuiskomen. De twaalfhoekige toren is gebouwd in 1936 en geopend in januari
1937. Sinds de jaren negentig is de Watertoren buiten gebruik gesteld voor de drinkwatervoorziening. De
toren wordt beschouwd als jong industrieel monument. Het gebouw is alleen al indrukwekkend vanwege
de grote entreehal met de kathedrale hoogte van 28 m. De toren is 60,6 m
hoog en daarmee een van de hogere watertorens van Nederland.
De Watertoren is te beklimmen tot op een hoogte van 50 m. Eén van de
vroegere drinkwaterreservoirs is opengesteld voor het publiek. Om de
watertoren bevindt zich een steeds verder ontwikkelende heemtuin.
In de wandeling mag de Axelse Stadsmolen natuurlijk niet ontbreken. Diverse oorlogen en
vernieuwingsdrang maakten dat er in Axel weinig historische gevels en gebouwen bewaard zijn
gebleven. De grote Axelse Stadsmolen uit 1750 vormt hierop een uitzondering. Nadat de molen aan het
begin van de 20e eeuw ontdaan was van de kap en de wieken, is hij in 2000 prachtig gerestaureerd en
weer in gebruik genomen. De Stadsmolen is gelegen in het deels gereconstrueerde bolwerk Vlissingen
van de vroegere vesting Axel. De molen vormt al eeuwen een belangrijk oriëntatiepunt in het stadsbeeld
van Axel en staat op de lijst van Rijksmonumenten.
Veel water is er in Axel niet meer te bekennen. Toch kennen we nog de Zeestraat, de Gentsevaartstraat
en de Kanaalkade. En dan is er ook nog de Kinderdijk. Water heeft dus blijkbaar in de geschiedenis van
Axel een belangrijke rol gespeeld.

Axel werd op 19 september 1944 door Poolse strijders bevrijd. In Axel zijn nog vele markante punten te
vinden die aan onze Poolse bevrijders herinneren. Het is een gebeurtenis die elk jaar wordt herdacht.
Het is altijd goed even stil te staan bij het feit dat we in vrijheid kunnen leven, maar dat veel jonge
mensen hun leven hiervoor geofferd hebben.
Wij hebben dan ook het voornemen de Bevrijdingswandeltocht nieuw leven in te blazen en op te nemen
in ons programma.

Nieuwsbrief van de Seniorenvereniging Kanaalzone.
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