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VOORWOORD.
Het voorjaarsdiner 2017 zit er weer op. Ik kijk daar met veel genoegen op terug. Ik hoop dat u daar
hetzelfde over denkt. De avond verliep als een geoliede machine, het eten was prima en de bediening
liet zich ook van de beste kant zien. En het belangrijkste: de sfeer was gezellig en ontspannen. Hulde
voor alle mensen die er voor gezorgd hebben dat deze avond op rolletjes verliep.
Even voor de mensen die de activiteitenkalender op de wc hebben hangen: de bingomiddag op
vrijdag 23 juni is verplaatst naar vrijdag 30 juni. Dit in verband met de voorbereidingen van de
fietstocht op zaterdag 24 juni. Met dank aan AanZ voor hun medewerking in deze. De vorige keer
meldde ik al over deze tocht. U kunt dan het oorlogsmuseum Gdynia bezoeken, de familie Wijnacker
in Koewacht houdt open huis en u kunt de benen even strekken bij theetuin “de Mol” in Overslag. In
deze Nieuwsbrief vindt u alle informatie over deze fietstocht (40 km of 25 km). Lees dus verder!
U vindt ook de notulen van de jaarvergadering op 19 april jl. Ik kan u ook het rooster van aftreden
bekend maken:
2018: Maurice Scholter en Jannie van Damme.
2019: Dick Boon en Jetty van Dorsselaer.
2020: Rien de Regt, Geleijn Kaijser en Kitty van Waesberghe.
Het rooster van aftreden van de kascommissie is ook bekend:
2018: dhr. R. Folkertsma.
2019|: mevr. S. de Moor.
2020: dhr. R. van Acker.
Zo bent u weer helemaal bij!
Van de Rabobank Clubkas Campagne ontvingen we maar liefst € 308,07. Dat is meer dan
voorgaande jaren. Wij danken u voor uw steun. We zullen het geld nuttig besteden! Heeft u ook
gestemd? Dan is het misschien wel leuk om te weten dat iedere stem uiteindelijk €4,28 waard was. U
kon 5 stemmen uitbrengen, dat is dus een waarde van € 21,40. In totaal deden er maar liefst 492
verenigingen en stichtingen mee aan deze actie.
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.

“Mei niet te koud en niet te nat,
Vult de schuur en ook het vat.”
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TOERISTISCHE FIETSTOCHT VOOR JONG EN OUD OP ZATERDAG 24 JUNI 2017
De Seniorenvereniging Kanaalzone organiseert wederom deze fietstocht en het bestuur en
vrijwilligers heten u van harte welkom.
We hebben bij de weergoden goed weer besteld, dus we hopen op een stralend zonnetje en alleen
maar wind in de rug. Hierbij enkele belangrijke punten:
De start vindt plaats in de Halle, Rooseveltlaan 1a, 4571 HT Axel, tel. 0115-562140.
Er is ruime (gratis) parkeergelegenheid in de buurt.
Het inschrijfgeld bedraagt €2,00 per persoon.
Kinderen tot 13 jaar mogen onder begeleiding gratis meefietsen.
Start mogelijk van 09.00 uur – 12.00 uur.
Lengte lange route ± 40 km; lengte korte route ± 25 km.
De stopplaatsen zijn geopend van 10.00 uur – 17.00 uur.
De stopplaatsen zijn:
*
Gdynia Oorlogsmuseum, Tweede Verkorting 3, 4571 RG Axel,
tel. 0114-650657. Dit is een particulier museum waarin oorlog en de strijd om Axel in september 1944
centraal staan. Het museum staat op de plaats waar dit allemaal gebeurde.
*
Familie G. Wijnacker, Nieuwe Karnemelkstraat 18, 4571 BT Koewacht. Hier kijkt u uw ogen uit:
dhr. Wijnacker heeft een enorme verzamelingen attributen uit de oude tijd. Nostalgie alom. Hier staan
onze vrijwilligers klaar om uw dorst te lessen en ‘lekkere honger” te stillen.
Ook voor entertainment wordt gezorgd.
*
Theetuin “de Mol”, Zuiddorpseweg 6, 4575 NK Overslag tel. 0115-851961. Hier wordt thee
geserveerd met verse kruiden, zoals munt, gember en sinaasappel. Maar ook lichtbloemige theeën,
zoals chrysantenthee. Ook kunt u genieten van een lekker bakje koffie of cappuccino.
Alle consumpties en het andere verbruik zijn voor eigen rekening.
De hele route is bewegwijzerd.
Bij pech onderweg is pechhulp beschikbaar.
Oplaadpunt elektrische fiets: restaurant “Mia’s Het Wapen van Axel”, Kanaalkade 3,
4571 CD Axel, tel. 0115-561396.
Op het startnummer wordt een gratis verloting gehouden. De uitslag van de verloting is vanaf 12.00
uur beschikbaar in de Halle en bij de familie Wijnacker.
EHBO Koewacht verleent haar medewerking aan deze fietstocht.
De organisatoren van deze fietstocht zijn herkenbaar aan de oranje hesjes.
Het noodnummer is: 06-26749113.
Nadere informatie en inlichtingen bij de secretaris van de Seniorenvereniging Kanaalzone,
email mejmscholter@gmail.com of tel. 06-26749113.
Deelname op eigen risico.

Veel plezier op deze fietstocht door de polders met z’n rijke (bloemen)dijken en
prachtige kreken!

Nieuwsbrief van de Seniorenvereniging Kanaalzone.

nummer 4, 2017

- 2-

Verslag van de Jaarvergadering van de SVK gehouden op woensdag 19 april 2017.
Aanwezig: Rien de Regt (voorzitter), Geleijn Kaijser (penningmeester), Maurice Scholter (secretaris),
Jannie van Damme, Kitty van Waesberghe, Jetty van Dorsselaer, Dick Boon, leden en
Marjanne Zwanenburg (notulist).
Aanwezig aantal leden ± 75.
Opening.
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering.
Een speciaal woord van welkom is er voor de heer Koos Graniewski, secretaris van de FASv, die later
in de vergadering een en ander zal uitleggen over de FASv.
De voorzitter vertelt dat de SVK op dit moment ± 265 leden heeft en spreekt zijn dank uit voor het
vertrouwen dat de leden in het bestuur hebben.
Ook vraagt hij applaus voor de bestuursleden en de vrijwilligers omdat zonder hen veel activiteiten
niet zouden kunnen plaatsvinden.
Tevens vertelt hij dat de getoonde foto’s zijn gemaakt door de “huisfotograaf” Jaap Overdulve.
Applaus valt ook hem ten deel.
Met veel genoegen introduceert de voorzitter de heren Leen Muller en Theo van Esbroeck die de door
hen gemaakte film “Zeeuws-Vlaanderen, op de grens van land en water” zullen vertonen.
Om de leden van wie in het afgelopen jaar definitief afscheid hebben moeten nemen te gedenken
wordt een moment stilte gehouden.
Als troost houdt de voorzitter ons allen voor:
“ bij slechte dagen is het kostbaarste bezit de herinnering aan goede dagen”.

-

Dan wordt de agenda afgewerkt.
Een oproep aan de leden om vooral kopij in te zenden t.b.v. de Nieuwsbrief. Een bijdrage zal hogelijk
op prijs worden gesteld.
Men kan hiervoor mailen naar rienderegt@zeelandnet.nl of een brief in de bus doen bij
Rien de Regt, Westsingel 52, 4571 VG Axel.

-

Het activiteitenschema van het eerste half jaar wordt nogmaals genoemd. Dit is ook terug te vinden in
de 1e Nieuwsbrief en de aanstaande activiteiten worden steeds aangekondigd in de eerstvolgende
Nieuwsbrief.
Aandacht wordt gevraagd voor het wisselen van de naam en de datum van de wandeltocht.
De naam van de jaarlijkse wandeltocht in het najaar is veranderd in “Bevrijdingswandeltocht”, als
dank en herinnering aan de bevrijders van Axel. De datum komt zo dicht mogelijk in de buurt van 19
september te liggen, de dag van de bevrijding van Axel. Dit jaar zal dat 23 september zijn.

-

Het Huishoudelijk Reglement van de SVK was voor iedereen in te zien.
Uit de zaal komt de opmerking dat het inderdaad is doorgelezen en dat het er heel goed uit ziet.
Anderen vallen bij en zeggen dat ze daar op zullen vertrouwen.
De voorzitter dankt voor dit vertouwen en meldt dat het Huishoudelijk Reglement hierbij met
algehele stemmen is aangenomen
Het Jaarverslag 2015-2016 was ook voor iedereen te lezen in de Nieuwsbrief.
Er zijn geen opmerkingen.

-

Het financiële gedeelte wordt toegelicht door de penningmeester, de heer Geleijn Kaiser.
Hij kan melden dat de vereniging gezond is en dat de SVK een goede, financiële start heeft kunnen
maken.
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-

Verkiezing bestuursleden: er zijn 7 kandidaten, zij worden voorgesteld door de voorzitter. Minimaal
zijn er 3 nodig. Vanuit de zaal komen geen tegenkandidaten of bezwaren tegen de kandidaten en dus
worden alle kandidaten in het bestuur van de SVK gekozen.

-

Verkiezing leden dagelijks bestuur: Rien de Regt, Maurice Scholter en Geleijn Kaijser worden
unaniem gekozen als leden van het dagelijks bestuur, resp. als voorzitter, secretaris en
penningmeester.

-

Verkiezing kascommissie.
Er hadden zich in 2015 3 kandidaten gemeld, te weten de heer Roef Folkersma en mevrouw Sonja de
Moor, met als reserve lid de heer Rudi van Acker.
Door het overgaan van de ANBO in SVK was een kascontrole niet nodig; de voorzitter
vraagt of voornoemde kandidaten dit jaar de kas willen controleren. Mw. De Moor gaat akkoord.
Beide heren zijn niet aanwezig, maar hen zal ook gevraagd worden zitting te nemen in de
kascontrolecommissie.

-

Tijdens de rondvraag komt de opmerking over het stemmen voor de SVK tijdens de RABO clubkas
campagne. Dit lukte niet iedereen.
De voorzitter legt uit dat men hiervoor niet alleen rekeninghouder moet zijn, maar dat men zich ook
moet aanmelden als lid. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
De voorzitter sluit dit officiële gedeelte, vertelt iets over de rest van het programma en wenst alle
aanwezigen een gezellige voorzetting van deze dag.

Hei, ’t was in de mei.
“Zeg, kleine gele boterbloem,
Wat kom jij op de wereld doen?”
Vroeg eens een madeliefje.
Het was een mooie dag in mei.
De boterbloem stond op de wei,
Vlak naast het madeliefje.
“Ik bloei maar wat, zoveel ik kan,
Zo helder en zo geel ik kan,
Begrijp je, madeliefje?
Wat zouden wij ook anders doen
Dan bloeien?“ zei de boterbloem,
“Dan bloeien, madeliefje?“
- Een lammetje speelde in de wei,
Vlak bij de boterbloem, vlak bij
Het witte madeliefje.
Nu kwam er ook een vlinder bij,
En samen speelde z’ in de wei Zo speelden en zo bloeiden zij:
De boterbloem, het lammetje,
De vlinder als een vlammetje
En ’t lieve madeliefje!

P. van Renssen.
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