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Nummer 3 - 2017 

VOORWOORD. 
 
Aan de vooravond van Pasen heb ik me nog maar even achter de computer geïnstalleerd. Weer om in 
het zonnetje te zitten of om een terras met een bezoekje te vereren is het toch niet. 
 
Eerst even een korte terugblik.  
Dinsdag 4 april gingen we met maar liefst twee bussen naar de Belgische Kempen. Het was een 
geslaagde dag en we hebben een heleboel van deze streek geleerd. We bezochten ook een chocolaterie 
en enkele van onze leden vertoonden daar onder grote hilariteit hun kunsten. Er zit heel wat creatief 
talent in ons ledenbestand verborgen. 
Verder hadden onze magen niets te klagen, op tijd werden we voorzien van een natje en een droogje. 
We zouden het erg leuk vinden als een van de deelnemers aan deze tocht een stukje over de ervaringen 
van deze dag zou willen schrijven voor de Nieuwsbrief.  
Schroom niet en vertrouw uw belevenissen toe aan het papier. 
We zijn van plan elk jaar in mei en september een busreis te organiseren. 
We hebben ook al een bus gereserveerd voor een reis in mei 2018 (ja, regeren is vooruitzien….). Het idee 
is dan om een reis naar de Westhoek te maken (Ieper, Poperinge) en een bezoek te brengen aan de 
koekjesfabriek Jules Destrooper. De datum ligt vast (dinsdag 15 mei 2018), de definitieve invulling van 
de dag volgt nog. Maar dat is nog allemaal toekomstmuziek. 
 
Deze Nieuwsbrief bevat belangrijke informatie over twee activiteiten die in mei 2017 op de rol staan. Dat 
is dus al op korte termijn. Op vrijdag 12 mei a.s. hebben we ons traditionele voorjaarsdiner. Daarvoor 
kunt u zich aanmelden tot 5 mei. U kunt ook aangeven bij wie u aan tafel wilt zitten. Wij zullen dan 
proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Het diner vindt plaats in de Halle en het eten 
wordt verzorgd door Jan van den Berk. En u weet: dat is bij hem in goede handen! 
 
Op zaterdag 27 mei a.s. vindt de Culturele wandeltocht door Axel plaats. Deze tocht organiseren we in 
samenwerking met het museum “Het Warenhuis”. Over deze tocht vindt u ook alle mogelijke informatie 
in deze Nieuwsbrief. We hopen dat de weergoden ons deze dag goed gezind zijn en dat we veel 
deelnemers kunnen begroeten. 
 
Wat hebben we verder nog in petto voor u? Op zaterdag 24 juni organiseren we een fietstocht. Er zijn 
twee afstanden: 20 km en 40 km. In de route zijn het oorlogsmuseum Gdynia, theetuin “De Mol” bij 
Overslag en de familie Wijnacker te Koewacht opgenomen. 
Donderdag 31 augustus bezoeken we het Valkeniershof te IJzendijke, waar activiteiten met roofvogels 
en uilen plaats vinden. Een unieke belevenis. De dag wordt afgesloten met een diner in restaurant Het 
Schuttershof.  
Op 23 september organiseren we onze wandeltocht en uiteraard organiseren we nog een aantal 
interessante themamiddagen. Houd de Nieuwsbrieven dus scherp in de gaten! 
 
 
 
Rien de Regt, 
Voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone. 
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CULTURELE WANDELTOCHT VOOR JONG EN OUD OP ZATERDAG 27 MEI 2017 
 
 
De Seniorenvereniging Kanaalzone organiseert i.s.m. het Axelse museum “Het Warenhuis” een culturele 
wandeltocht door Axel. U wordt van harte uitgenodigd aan deze tocht deel te nemen. Deze wandeltocht 
vindt plaats op zaterdag 27 mei a.s. De inschrijving en de start vinden plaats in het museum op de Markt 
in Axel (tel. 0115-562885). 
 
De route is bewegwijzerd en is ± 5,5 km lang. Desgewenst krijgt u een routekaart mee. 
De inschrijving gaat open om 8.45 uur. U kunt starten van 9.00 uur – 12.00 uur. Deelname kost € 4,00 
p.p. Hiervoor krijgt u een consumptiebon. Deze kunt u voorafgaande aan de wandeling of na de 
wandeling gebruiken in het museum voor een bakje koffie/thee met een lekkere versnapering. Kinderen 
tot 13 jaar kunnen gratis meelopen (onder begeleiding). 
Op vertoon van uw controlekaart krijgt u € 2,50 korting op de toegangsprijs van het museum. Deze 
korting blijft 14 dagen geldig (dus t/m 10 juni 2017). 
De wandeltocht eindigt om 17.00 uur. 
 
De wandeling voert o.m. langs de Watertoren, de Stadsmolen en het museum. 
De Watertoren is gebouwd in 1936 door de NV Waterleidingmaatschappij Zeeuws-Vlaanderen; hij is 60,6 
m hoog en daarmee een van de hoogste watertorens van Nederland; de toren bevat drie reservoirs, één 
van 300 m³ op een hoogte van 30 m en twee van 500 m³ op een hoogte van 40 m; u kunt de toren 
beklimmen. 
De Axelse Stadsmolen dateert van 1750 en is gebouwd op het bastion Vlissingen; de bouwkosten waren 
ƒ 13.000,00; de nieuwbouw was nodig ter vervanging van de oude houten standaardmolen of 
staakmolen, die was afgebrand in november 1747 ten tijde van een korte bezetting door Franse troepen; 
de molen is te bezichtigen. 
Museum Het Warenhuis is gevestigd in een warenhuis dat is gebouwd in 1920 in de nadagen van de Art 
Nouveautijd. Het is gebouwd in de Jugendstil, dat is de Duitse, minder zwierige variant. Het is een 
museum voor het Land van Axel met geschiedenis van de streek, streekdracht, ambacht en 
volksnijverheid. Indrukwekkend zijn de gerestaureerde plafondschilderingen. Dus zeker een bezoek 
waard! 
 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de Seniorenvereniging Kanaalzone, dhr. 
Maurice Scholter, tel. 06-26749113, e-mail mejmscholter@gmail.com en op de website van het museum: 
www.hetwarenhuis.nl. 
 
De besturen van de Seniorenvereniging Kanaalzone en het Axelse museum hopen op deze dag vele 
mensen te kunnen begroeten! 
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Uw bestuur belegt op vrijdag 12 mei 2017 weer een gezellige avond met warm en koud buffet, twee 
rondjes gratis bingo en een leuke verloting, georganiseerd in “de Halle”   (boven bij de bar) in Axel. 
Aanvang: 17.00 uur. Einde: 22.00 uur. 
 

Het menu voor deze avond wordt verzorgd door de voormalige kok van 
“De Vurssche”, dhr. Jan van den Berk en is als volgt samengesteld: 

we starten met een kopje Aspergeroomsoep,  
aan tafel geserveerd. 

*** 
Hierna een koud buffet met o.a.: 

Huzarensalade, Russische salade, aardappelsalade met uitgebakken spekjes, salade van crabflakes en 
Noorse garnalen, gevulde eieren, ham/aspergerolletjes, visschotel met o.a. makreel, gerookte forel, 

gekookte mosselen en Hollandse nieuwe, diverse soorten paté en vleeswarenschotel met o.a. 
verschillende soorten ham en worst. 

Dit alles mooi opgemaakt en gegarneerd, begeleid door verschillende soorten sausjes en stokbrood. 
*** 

Vervolgens een warm buffet met o.a.: 
stoofvlees in jachtsaus; 

kalkoenfilet in een lichte kerriesaus; 
visrolletje in Hollandse saus. 

Dit wordt aangevuld met een bijpassend garnituur van aardappelkroketten, friet, seizoengroenten en 
vruchtencompote. 

*** 
Als dessert: 

fantasie van de chef op een bord gepresenteerd en aan tafel geserveerd. 
*** 

Als afsluiting van deze avond drinken we nog een kopje koffie of thee. 
 
De kosten voor dit heerlijke diner bedragen slechts € 29,00 p.p. Deze prijs is inclusief twee 
consumptiebonnen. Deze bonnen mogen gebruikt worden voor koffie/thee, frisdrank, wijn, Heineken of 
Jupiler. 
 
Dit voorjaarsdiner is alleen toegankelijk voor leden. En u weet: wees er snel bij, want de belangstelling 
voor deze gezellige avond is altijd heel groot! 
 
Opgave en betaling dienen te geschieden vóór 5 mei 2017 bij een van de hier onder vermelde 
bestuursleden:  

 
Rien de Regt, Westsingel 52, 4571 VG  Axel, tel. 06-51084943 of 06-53860101,  

e-mail rienderegt@zeelandnet.nl; 
               Maurice Scholter, G. H. Breitnerstraat 3, 4571 MS  Axel, tel. 06-26749113,  
                                                             e-mail mejmscholter@gmail.com; 

Dick Boon, Julianastraat 62, 4571 GT  Axel, tel. 0115-561640 of 06-55805849,  
e-mail  dickboon@hotmail.com. 

. 
 
Hopelijk tot vrijdag 12 mei! 
 
Het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. 
 
              
 
 
                                 

      Z.O.Z.     Opgave voorjaarsdiner 12 -05 - 2017       Z.O.Z.           
 
 



 

Nieuwsbrief van de Seniorenvereniging Kanaalzone.                             nummer 3,  2017              - 4- 

 

 
 
 

“April maakt de bloem 
 en mei krijgt de roem”. 

 
 

 

 

                                                     Opgave voorjaarsdiner 12 – 05 - 2017                                         
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Bij betaling dient deze strook te worden ingeleverd.  
Ook kunt u het te betalen bedrag overmaken op banknummer: NL15RABO 0314 0829 72  ten name van 
Seniorenvereniging Kanaalzone o.v.v. voorjaarsdiner. 
 
Bij betaling via de bank wel de namen vermelden!! 
 
Naam/namen: 1. …………………………………………………………………………………………….………………………………………..………. 
 
   2. ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
. 
   3. …………………………………………………………………………………………….…………………………………..….……….. 
 
   4. …………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………. 
 
Aantal personen:…..………..      Totaal  €………………………...….. 
 

 
o Wij willen graag een tafel voor ……….. personen reserveren, samen met:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
o  Wij hebben geen voorkeur. 


