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AGENDA maart/april: 
 

DAG: DATUM: ACTIVITEIT:  
woensdag 28 maart Dansmiddag de Halle 
vrijdag 30 maart Voorjaarsdiner 
woensdag 18 april Jaarvergadering 
woensdag 18 april Dansmiddag de Halle 
vrijdag 20 april Bingo 

 
 

VOORWOORD   
 
En ze kregen inderdaad een kind. Een kind dat leek op een krokus en op een hyacint. In de lente 
komt alles weer tot leven. Dartelende lammetjes in de wei horen bij dit vrolijke en opwekkende 
jaargetij. 
 
De firma Lamont is weer op bezoek geweest. Diane Vervaeck was dit keer verhinderd in verband 
met persoonlijke omstandigheden. We konden dus niet genieten van haar Mechelse tongval. Zij 
werd prima vervangen door Carla Huys. Zij sprak met een Brugs accent, maar iedereen kon haar 
goed volgen. Heel wat mensen vulden in ieder geval het bestelformulier in. Jammer dat er een 
zestal mensen moest afzeggen, omdat de griepbacil hen had geveld. Jonge kinderen en ouderen 
waren een makkelijke prooi voor deze hardnekkige bacil. 
 
U hebt nog niet zo lang geleden een Nieuwsbrief van ons ontvangen. Nu hebt u er weer eentje in 
handen. Voor de zomervakantie staan er nog twee grote activiteiten op het programma. Daarvan 
willen we melding maken. 
 
Op 15 mei gaan we met een bus van Diederik Reizen uit Assenede een rondrit maken door het 
Belgische West-Vlaanderen. Dat is een geheel verzorgde reis en bieden we u met trots aan. 
 
We zijn er ons goed van bewust dat bewegen ook erg belangrijk is, zeker voor senioren. Daarom 
hebben we weer een fietstocht in ons programma opgenomen. De afstand is ongeveer 43 km, dat 
moet voor iedereen te overbruggen zijn. En we hebben er goed weer bij besteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rien de Regt, 
voorzitter. 
 

 

 

Op 1 april is het Pasen. Nee, dat is geen grap. Dat wordt 
dus eitjes rapen en met smaak verorberen. Maar eerst 
uitvogelen waar ze verstopt zijn.  
Ik wens u in ieder geval hele fijne paasdagen en hopelijk 
vergeet het zonnetje ons deze dagen niet. Het geel van de 
zon past tenslotte bij de paaskleur…. 
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Enquête. 
In een van de vorige Nieuwsbrieven hadden we een enquête geplaatst om te onderzoeken of er 
belangstelling was voor het organiseren van een lunch/brunch op de middag of dat men liever op de 
oude voet verder ging: een buffet in de avonduren. 
Er reageerden tot nu toe 51 personen. Dit levert voorlopig het volgende beeld op: 
 
Stand enquête op 10 maart  2018: 
 

Lunch/brunch: Diner: Lunch/brunch  
en diner: 

Geen voorkeur: 

25 17 5 4 

 
Aan de hand van deze cijfers hebben we wel een idee hoe we het in 2019 gaan aanpakken….. 
 
 
 
Spaanse griep. 
Over griep gesproken… 
Het griepvirus dat in het voorjaar van 1918 uitbrak, verspreidde zich in snel tempo over de hele 
wereld. Twintig procent van de totale wereldbevolking raakte besmet. Eerst dacht men dat het om een 
gewone griep ging, maar het virus sloeg abnormaal snel toe en leidde in heel wat gevallen binnen 
enkele dagen tot de dood. De slachtoffers kregen een acute, onbehandelbare longontsteking, 
kleurden blauw en stierven binnen één of twee dagen. De artsen stonden voor een raadsel. Vreemd 
was dat de meeste doden te betreuren vielen onder jonge volwassenen die vóór de infectie volkomern 
gezond waren. 
Eind augustus ebde de eerste milde ziektegolf weg, maar in oktober stak het virus opnieuw de kop op 
en sloeg met nog veel grotere kracht toe. 
Uiteindelijk zou het dodental van de Spaanse griep dat van de Eerste Wereldoorlog (voor de Belgen 
“de Grote Oorlog”) overtreffen. Sommige bronnen spraken van 25 tot 100 miljoen doden. De 
pandemie duurde tot eind 1919 en verdween toen net zo plots als ze de kop had opgestoken. 

 
 

 
Net voor hij in slaap valt, vraagt de pasgetrouwde man aan zijn vrouw: “Heb je vóór mij nog andere 
minaars gehad?” 
Geen antwoord….. 
Een paar minuten later vraagt hij met gedempte stem: “Slaap je al schat?” 
“Nee, ik ben aan het tellen.” 
 
 
 
Twee mannen die elkaar niet konden uitstaan, kwamen elkaar tegen op straat. 
“Opzij!” riep de ene, “ik wijk niet uit voor een gek.” 
“Ik wel”, zei de ander, terwijl hij opzij sprong. 
 

 
 

 
Speelt  ‘t maandje maart 
in de zonne heur kaart, 

dan krijgt in mei de winter 
een staart. 
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BUSREIS WEST-VLAANDEREN DINSDAG 15 MEI 2018 
 
Op dinsdag 15 mei a.s. organiseren we in samenwerking met Diederik Reizen uit Assenede een leuke 
en interessante busreis.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
07.45 uur: Vertrek Albert Heijn Terneuzen. 
08.00 uur: Vertrek de Halle Axel. 
10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en Diksmuidse boterkoek in restaurant   
             Bourgondisch Schild. 
10.45 uur: Aanvang van de rondrit met gids door de Westhoek (met Hill 62). 
13.00 uur: Lunch in restaurant de Oude Abdij in Lo. 
14.15 uur: Bezoek aan bezoekerscentrum Jules De Strooper in Lo    
            (met koekjes degustatie). 
16.30 uur: Einde van het bezoek en vervolg van de rondrit. 
18.00 uur: Diner in restaurant Bourgondisch Schild in Diksmuide (verse soep van de dag,       
                 kalkoengebraad met frietjes en verse groenten en dessert). 
20.00 uur: Aanvang terugreis. 
21.30 uur: Voorziene aankomst Axel/Terneuzen. 
 
Tijden bij benadering, (kleine) wijzigingen voorbehouden. 
 
 
Wij kunnen u deze reis aanbieden voor de scherpe prijs van € 59,00 per persoon. 
Als er nog plaats in de bus is, kunnen niet-leden mee voor de prijs van € 74,00. 
De reis gaat alleen door bij voldoende deelname. 
Gelieve u aan te melden voor zondag 15 april a.s. door te mailen naar of het strookje in te leveren bij: 
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, e-mail gkaijser@zeelandnet.nl. 
 
U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer NL15RABO 0314082972 t.n.v. SVK 
onder vermelding van “busreis West-Vlaanderen”. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Seniorenvereniging Kanaalzone. 
 


 
 
 

Betreft busreis West-Vlaanderen 15 mei 2018 
 
1. Naam: ……………………………………………………………………  Adres: ……………………………………………………..………………………………. 
 
 
 Lidmaatschapsnummer: ……………………..………  Opstapplaats: AH Terneuzen / de Halle Axel 
 
 
 
2. Naam: ………………………………………………………………………… Adres: …………………………………………………………………….………………….. 
 
 
 Lidmaatschapsnummer: ………………………...….  Opstapplaats: AH Terneuzen / de Halle Axel 
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VOORJAAR 
 
Er fluit een merel in mijn hoofd 
zijn eerste voorjaarsliedje. 
De morgendauw heeft me beloofd 
een frisdrank met een rietje. 
 
Het bot en bloeit in berg en dal,  
daar sta ik van te kijken. 
Het bruist en borrelt overal: 
nieuw leven is verrijken. 
 
De gloed herleeft weer in ons hart. 
Weg met het sluimerslapen! 
De toekomst oogt wat minder zwart: 

moed is een handig wapen. 
 

Roger Pylyser 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesprek tussen man en vrouw: 
Hij: “Laten we er eens een fijn weekend van maken.” 
Zij: “Goed idee! 
Hij: “Goed, dan zien we elkaar maandag weer!” 
 
 
 
Na een dag zwoegen is de tapijtlegger klaar. Tevreden grijpt hij naar zijn pakje sigaretten, maar kan 
het nergens vinden. Opeens merkt hij een bobbel op onder het zopas gelegde tapijt. Omdat hij geen 
zin heeft om het tapijt weer te verwijderen, besluit hij het pakje met de grond gelijk te maken. Hij wilde 
toch net stoppen met roken…. Hij pakt zijn hamer en slaat de bobbel weg. Terwijl hij zijn spullen aan 
het verzamelen is, komt de vrouw des huizes binnen en zegt: “Alstublieft, u had uw pakje sigaretten 
op de keukentafel laten liggen. Hebt u soms mijn chihuahua gezien?” 
 

   
 

         

  Ombudsteam 

  We  beleggen geen spreekuur mee, maar we  hebben een ombudsteam gevormd,    
  bestaande uit de dames Kitty van Waesberghe en Jetty van Dorsselaer.  
  Als u hulp nodig hebt, met  vragen zit of als u tegen problemen aanloopt kunt u met één van    
  deze dames contact  opnemen. 

     Zo nodig wordt een afspraak gemaakt en komt er iemand bij u langs. 
 

     Contactgegevens van het ombudsteam: 
  
 Kitty van Waesberghe  0115-565027  kittyvanw@gmail.com 
Jetty van Dorsselaer  0115-564206             emvdorssel@zeelandnet.nl 
     06-10745355 
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  TOERISTISCHE FIETSTOCHT VOOR JONG EN OUD OP ZATERDAG 16 JUNI 2018 
 
Beste mensen, 
 
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. 0115-561477. Er is ruime 
(gratis) parkeergelegenheid in de buurt. 

 Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 p.p. voor leden en €2,50 p.p. voor niet-leden.  
 Kinderen tot 13 jaar mogen onder begeleiding gratis meefietsen. 
 Start mogelijk van 09.00 uur – 12.00 uur. 
 Lengte van de route ± 43 km. 
 De stopplaatsen zijn geopend van 10.00 uur – 17.00 uur. 
 De stopplaatsen zijn: 

* 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. 
* 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. 
 

 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 Restaurant & Lounge” Kanaalkade 3,  

4571 CD Axel, tel. 0115-561396. 
 EHBO Koewacht verleent haar medewerking aan deze fietstocht. 
 De organisatoren van deze fietstocht zijn herkenbaar aan de fluoriserende hesjes. 

 
 Het noodnummer is: 0115-561477. 

 

 Nadere informatie en inlichtingen bij de penningmeester van de Seniorenvereniging Kanaalzone, 
email gkaijser@zeelandnet.nl. 

 

 Deelname op eigen risico. 
 
 

Veel plezier op deze fietstocht door de polders met z’n rijke (bloemen)dijken en 
prachtige kreken! 
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Beste leden en belangstellenden, 
 
De Seniorenvereniging Kanaalzone heeft zich aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne. 
De Rabobank Zeeuws-Vlaanderen stelt 180.000 euro beschikbaar aan verenigingen en stichtingen in 
Zeeuws-Vlaanderen. De leden van de bank gaan via de Rabobank Clubkas Campagne bepalen hoe 
dit donatiebudget wordt verdeeld. 
 
Als u lid bent van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen kunt u van woensdag 4 april t/m maandag  
16 april 2018 stemmen op de deelnemende verenigingen en stichtingen. Dinsdag 4 april ontvangen 
de leden van de Rabobank per post een kaart met hierop de persoonlijke stemcode. Met deze code 
kunnen zij 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. 
Er mogen maximaal 2 stemmen op één club worden uitgebracht. 
 
We hopen dat u de Seniorenvereniging Kanaalzone een warm hart toe draagt en een aantal stemmen 
op ons wilt uitbrengen. Hoe meer stemmen onze vereniging krijgt des te hoger is de donatie die wij 
van de Rabobank krijgen uitgekeerd. Dus uw stem is geld waard! 
Wij willen dit geld graag besteden aan een draadloze microfoon. 
 
Mocht u uw kaart krijgen met uw unieke stemcode, maar beschikt u niet over een computer, kunt u uw 
stem door een ander laten uitbrengen die wel over een computer beschikt. 
U kunt dan altijd bij een van de bestuursleden terecht. 
 
Wij hopen op veel stemmen en wij vragen u vriendelijk ons niet te vergeten als u uw 5 stemmen 
uitbrengt. In ieder geval al bij voorbaat dank voor uw steun! 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone.  
 
 
Eén van onze leden bankiert wel bij de Rabobank, maar was nog geen lid van die club. Dat hebben 
we gauw voor dit lid geregeld, zodat hij alsnog de punten aan onze vereniging kan geven. We kregen  
van hem de volgende reactie: 
 
Beste Rien, 
moet je nou eens zien; 
met Uw hulp 
en veel geduld 
kreeg ik vandaag, 
wel-is-waar een beetje traag, 
na een hele grote klus, 
in mijn brievenbus 
het lidmaatschap van de Rabobank. 
De punten voor de subsidieaanvraag zijn nu nog blank, 
maar als er moet worden gekozen 
zal ik zonder blozen 
met 2 punten op SVK stemmen, 
ik ben dan niet meer te temmen. 
Ook die 2 van mijn vrouw 
zijn voor jou! 
 


