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                 Jaargang 2,  nummer 6:  oktober 2018 

  Contactgegevens bestuursleden van de Seniorenvereniging Kanaalzone.  
   
  Voorzitter:          Rien de Regt             rienderegt@zeelandnet.nl  06-51084943    
  Penningmeester/  
  ledenadministrateur:      Geleijn Kaijser            gkaijser@zeelandnet.nl  06-53116199 
  Ombudsteam:         Kitty van Waesberghe   kittyvanw@gmail.com   0115-565027 

          Jetty van Dorsselaer     emvdorssel@zeelandnet.nl  0115-564206 
           06-10745355 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWOORD   
 
In het voorwoord van de vorige Nieuwsbrief stond een terugblik over de busreis naar de Westhoek. 
Dat was een zeer geslaagde reis.  
Op 25 september hadden we de tweede busreis van dit jaar. Nu was het doel Antwerpen en we 
kunnen wederom terugzien op een plezierige reis. We kregen het weer dat we verdienden en zeker 
tijdens de rondvaart door de Antwerpse haven was dat een prettige bijkomstigheid. We bezochten ’s 
middags het Red-Star Line museum. Dat was pas helemaal gerenoveerd en zag er prachtig uit. We 
kregen een indruk onder welke (soms erbarmelijke) omstandigheden miljoenen mensen naar 
Amerika en Canada vertrokken, in de hoop daar een beter leven te kunnen opbouwen (komt u dat 
verhaal in deze tijd ook zo bekend voor?). We mochten nog een uurtje in Antwerpen rondlopen, 
maar de meeste vermoeide lijven zochten een zonnig terras op. Toch wisten twee dames in dat 
uurtje nog een fraaie handtas te scoren. Die kunnen er van de winter tegen! De dag werd met een 
goede maaltijd afgesloten in Huyze Zorgvliet te Sint Niklaas. 
 
Goed om te weten: alle gemeentelijke musea in Antwerpen zijn op de laatste woensdag van de 
maand gratis te bezoeken. Dit museum valt daar ook onder. 
 
Er staat nog een busreis op het programma. ’t Is een experiment, maar we hebben er alle 
vertrouwen in dat het een succes wordt! Op woensdag 21 november organiseren we een busreis 
naar de kerstmarkt van Intratuin in Halsteren. Wees er snel bij, want we denken dat er veel 
belangstelling voor zal zijn. En u weet onze huisregel: vol is vol. Bepalend daarbij is het moment van 
betalen. 
 
U vindt ook een uitnodiging voor de feestelijke middag met Sandra Mooy op 7 november a.s. 
Daarvoor hebben zich al heel wat mensen aangemeld. Deze mensen hoeven zich uiteraard niet nog 
een keertje aan te melden. 
 
Over het najaarsdiner (op 7 december) leest u in deze Nieuwsbrief nog niets. Dat komt aan de orde 
in de volgende Nieuwsbrief. 
 
Met de gezondheid gaat het een stuk beter. Ben bij de longarts op controle geweest: alle 
ontstekingen in de longen waren weg. Ben bij de longarts ontslagen. Nu nog wat aansterken. 
Ik wil een ieder bedanken voor de belangstelling en de betrokkenheid tijdens mijn afwezigheid. Ik 
heb dat zeer op prijs gesteld! 
 
Rien de Regt, 
voorzitter. 
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Uitnodiging voor een gezellige feestmiddag 
 

Beste leden Seniorenvereniging Kanaalzone, 
 

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

 

op woensdag 7 november a.s. in de grote zaal van de 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 Sandra Mooy. 

Sandra Mooy is een graag geziene gast op allerlei feesten,         
evenementen  en partijen. Zij zingt een breed meertalig repertoire van   
de jaren 60 tot heden. Mooie ballads en gezellige meezingers en  
uiteraard mooie countrysongs, want daar ligt haar hart. Ook heeft  
zij verschillende CD’s op haar naam staan. 
Sandra Mooy treedt nu  solo op. Niet alleen in Nederland, zij staat ook 
regelmatig in België, Duitsland en Spanje op de planken. 

 14.30 uur: PAUZE. 
  In de pauze wordt u een drankje met een bittergarnituur aangeboden. 

 15.00 uur: Verloting. 
 15.20 uur: Tweede optreden van Sandra Mooy. 
 16.05 uur: Afsluiting. 
  

 
Leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone hebben gratis toegang op vertoon van hun 
lidmaatschapskaart, niet-leden betalen € 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden 
of aan de zaal. 
 
Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier in te leveren bij  
Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel, e-mail: gkaijser@zeelandnet.nl. 
U kunt zich ook aanmelden via de mail. 
A.u.b. strook inleveren vóór 1 november a.s. 

 
 
 
 
Alle namen invullen van mensen die worden aangemeld voor de bijeenkomst van 7-11-2018. 
 
1. Naam:………………………………………………………..……...  Adres:……………………………………………….………..……….… 
  
2. Naam:………………………………………………………………....  Adres:……………………………………………….…………...……… 
 
3. Naam:…………………………….……………………………..…….  Adres:………………………………………………………..…………… 
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DE DODENDRAAD LEEFT! 

KROKUSSEN PLANTEN ALS HERINNERING. 
De Eerste Wereldoorlog (in België wordt gesproken van de Grote Oorlog) was van 1914 tot 
1918. In 2018 zijn op talloze plekken in Frankrijk en België grote herdenkingsmanifestaties, 
tentoonstellingen en bijeenkomsten gehouden. In oktober 2018 zijn op een aantal plaatsen in 
Zeeuws-Vlaanderen krokussen geplant. “De Dodendraad Leeft” is een mooi initiatief om een 

duister hoofdstuk uit die gruwelijke oorlog te herdenken. Waar 
honderd jaar geleden de Dodendraad voor ongemak en verdriet 
zorgde is nu een een lint van meer dan 115.000 witte krokussen 
verrezen. Niet alleen om de locatie te markeren. De krokussen 
staan ook voor kleur en bloei die hoop en toekomst symboliseren. 
Het wit van de krokus herinnert ook aan de witte isolatoren waar de 
draad aan hing. Scherven van deze isolatoren worden tot op de dag 
van vandaag nog steeds in de bodem langs de route aangetroffen. 
De krokussen zijn geplant in alle drie de gemeenten van Zeeuws-

Vlaanderen en de Belgische buurgemeenten. 
Naast dit kilometerslange krokussenlint is er ook een 546 kilometer lange fietsroute. 
 

 
 

DE DODENDRAAD. 
Om te voorkomen dat personen de grens tussen het bezette België en het neutrale 
Nederland konden oversteken werd tijden de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) door de 
Duitse beszetter een 332 kilometer lange draadversperring tussen beide landen aangelegd. 
Officieel werd deze versperring aangeduid als “Grenzhochspannungshindernis”. De 
Dodendraad was berucht, want op de draden stond maar liefst 2000 volt wisselspanning. Aan 
beide zijden van de draad stond prikkeldraad om mensen en dieren van de elektriciteit weg te 
houden. Op regelmatige plekken was een doorgang die streng werd bewaakt door soldaten. 
Vanzelfsprekend probeerden spionnen, smokkelaars, deserteurs, vluchtelingen en bewoners 
van de grensstreek de Dodendraad te passeren. Ruim 1000 personen zijn overleden bij 
pogingen om de draad over te steken. 
 

 
 
 
 

HALLOWEEN. 
Niet meer weg te denken inmiddels in Nederland: Halloween. De één gruwt ervan. De ander 
kan er niet genoeg van krijgen. Het hele huis en de tuin worden gevuld met allerhande 
‘griezelige’ attributen. Het is nog niet zo lang geleden dat dit feest vooral in de Engelstalige 
landen werd gevierd. De Verenigde Staten, Engeland, Ierland, 
Schotland en Canada bijvoorbeeld. De laatste tien jaar is het feest 
ook in België en Nederland enorm gegroeid. De naam Halloween is 
afgeleid van All Hallows Eve, de avond voor Allerheiligen op 
1 november. Op 31 oktober gingen kinderen verkleed van deur tot 
deur en riepen ze ‘trick or treat’. Een plagerijtje of een lekkernijtje 
dus. Het symbool van Halloween kent iedereen wel: de uitgeholde 
pompoen. Met de hoekige ogen, de hoekige mond en een kaarsje 
erin kreeg de pompoen in het donker een enge uitstraling. Lekker griezelen op een 
spannende, maar ergens ook veilige manier. Veel kinderen houden ervan. Veel volwassenen 
ook trouwens. Niet voor niets groeit dit feest in vorm en kracht. Een tegenhanger of 
misschien wel een reactie op de nagenoeg veilige samenleving met z’n regeltjes, 
bescherming en pasklare oplossingen. Dat avondje griezelen is dan een welkom intermezzo! 
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BUSREIS KERSTMARKT INTRATUIN HALSTEREN 
WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 

 
Op woensdag 21 november a.s. organiseren we een ledenwerfdag met een bezoek aan de 
Kerstmarkt van Intratuin in Halsteren. Ook al is uw vriend(in) geen lid van onze 
Seniorenvereniging Kanaalzone, kan hij of zij tegen dezelfde prijs gewoon mee. Wellicht is 
het enthousiasme zo groot, dat we een nieuw lid kunnen bijschrijven. Dat zou fantastisch zijn! 
 
Londen is calling. 
Met vrienden, romantisch met je geliefde of met het hele gezin kerstshoppen in Londen is 
echt hét ultieme kerstgevoel. Bij Intratuin in Halsteren hebben ze echter goed nieuws: dit jaar 
hoef je niet ver te reizen, want zij halen het kerstgevoel uit Londen gewoon naar Halsteren. Al 
van ver kun je er niet omheen: bij Intratuin Halsteren beland je in een prachtig winter 
wonderland. Grote besneeuwde bomen en het geluid van knisperende vuurkorven brengen 
je direct in hogere kerstsferen. Het belooft een mooie en indrukwekkende beleving te worden 
voor elke bezoeker. 
 
We vertrekken deze dag om 9.30 uur vanaf AH in Terneuzen en om 9.45 uur bij de Halle in 
Axel. 
Wij kunnen u deze reis aanbieden voor de scherpe prijs van € 15,00 per persoon (ook voor 
niet-leden). 
Alle overige kosten (consumpties e.d.) zijn voor eigen rekening. 
De reis gaat alleen door bij voldoende deelname en u weet: vol is vol. 
We vertrekken uit Halsteren om 16.00 uur. 
 
Gelieve u aan te melden voor woensdag 14 november 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 Halsteren”. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Seniorenvereniging Kanaalzone. 
 
 

Betreft busreis Halsteren 21 november 2018 
 
1. Naam: …………………………………………………………….……. Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
 Opstapplaats: AH Terneuzen / de Halle Axel 
 
2. Naam: …………………………………………………………………… Adres: ……………………………………………….………………………….. 
 
 Opstapplaats: AH Terneuzen / de Halle Axel 
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HUIS-TUIN-EN-KEUKENMIDDELTJES VAN OMA  
 
Bij verkoudheid hebben we allemaal weleens met een ui naast ons bed geslapen. Want ach: 
baat ’t niet, dan schaadt het niet. En zo zijn er meer van die huis-tuin-en-keukenmiddeltjes. 
In onze Nieuwsbrief zullen we er een aantal de revue laten passeren. 
 
Sommige mensen zweren bij wodka tegen ZWEETVOETEN. Niet om te drinken, maar om 
een doekje mee te doordrenken en daarmee je voeten in te deppen. Het hoge 
alcoholpercentage zou bacteriën doden en daarmee verdwijnt ook de zweetgeur. 

 
Gek van de JEUK door een muggenbult? Smeer de bult in met tandpasta, 
dat helpt meteen tegen de jeuk. 
 
 

Word je ’s nachts wakker van KRAMP in je benen? Leg een aantal kurken van wijnflessen 
tussen de lakens. 
 
Je MOND VERBRAND? Neem een hapje suiker. 
 
Bij ONTSTOKEN TANDVLEES kauw je het best op waterkers. Of spoel met kokosolie 
opgelost in warm water. 
 
HOOFDPIJN na een te gezellige avond? Drink ’s ochtends een glaasje 
citroensap. Ook kauwen op een handvol amandelen helpt tegen een zeer 
hoofd. 
 
Appelciderazijn wordt al decennia lang gebruikt om VOETSCHIMMEL te 
lijf te gaan. Maak een paar keer per week een voetbadjes met ¼ azijn en ¾ warm water. 
 
Een SPLINTER verwijder je door een pasta te maken van baking soda met wat water. De 
splinter zou dan vanzelf naar buiten moeten komen. 
 
Je BLOEDDRUK verlagen? Oma’s tip: elke dag een handje gedroogde abrikozen eten 
 
       Uit: Margriet 0518 

Maar: wat is een oma nu eigenlijk? 
 
Een oma is . . . . 
 
Een oma is een mevrouw, die zelf geen kinderen heeft. 
Ze houdt veel van kinderen van anderen. 
Een opa is een man-oma. 
Hij gaat met jongens wandelen en ze praten over vissen. 
Oma's hoeven niets te doen, alleen er maar te zijn. 
Ze zijn zo oud dat ze niet hard kunnen rennen of wilde spelletjes doen. 
Je moet nooit tegen ze zeggen: 'Schiet op!' 
Meestal zijn ze dik, maar niet te dik om schoenen van kinderen vast te maken. 
Ze dragen een bril en raar ondergoed en kunnen hun tanden uit de mond nemen. 
Ze hoeven niet knap te zijn, ze moeten alleen antwoord kunnen geven op vragen, 
zoals waarom honden een hekel hebben aan katten en zo. 
Zij praten niet kinderachtig tegen je, zoals andere mensen, die op bezoek komen. 
Ze slaan geen stukken over, als ze ons voorlezen en ze vinden het ook niet erg om telkens 
hetzelfde voor te moeten lezen. 
Iedereen zou een oma moeten hebben, vooral als je geen televisie hebt. 
Want oma's zijn de enige grote mensen die tijd hebben. 

                                                                                                        opgeschreven door een 8-jarige 
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VERKEERSWEETJES. WIST U DAT……… 
 
* bellen achter het stuur € 230 kost? 
* we per jaar gemiddeld 17.500 kilometer met de auto rijden en gemiddeld 8 uur per 
 week achter het stuur zitten? 
* 10 km te hard buiten de bebouwde kom € 60 kost? 
* in 1825 voor het eerst een weg geasfalteerd werd? Dit was de Champs-Elysées in 
 Parijs. 
         Uit: Scheldestromenlente 2018. 

 
Doof. 
Erik had de indruk dat het gehoor van zijn vrouw Jeanine er niet op verbeterd was en besloot 
dat eens te testen. Hij kwam stil door de voordeur naar binnen en bleef op een afstand van  
10 meter achter zijn vrouw staan. 
“Jeanine, hoor je me?” vroeg hij. 
Hij hoorde niets, dus ging hij een paar stappen vooruit. “Jeanine, hoor je me?’ 
Weer geen antwoord. 
Erik liep door tot op nauwelijks drie meter van zijn vrouw en vroeg: “Jeanine, hoor je mij?’ 
“Ja, schat,” antwoordde Jeanine, “voor de derde keer: ja!” 

 

In de klas. 
Onderwijzer: “Niels, wie was Jeanne d’Arc?” 
Niels:  “De vrouw van Noach?” 

 

Camouflage. 
Sergeant: “Soldaat Meskens, ik heb u vanmorgen niet gezien bij de    
  camouflageoefening!” 
Meskens: “Dank u voor het compliment, sergeant.” 

 

Plezier. 
“Welk dier bezorgt de eigenaar het meeste plezier?’ 
“Een schaapje op het droge.” 
 
 
 
DE FABELTJESKRANT. 

De Fabeltjeskrant viert dit jaar het 50-jarig jubileum. De 
Fabeltjeskrant is de best bekeken kinderserie ooit. Tussen 29 
september 1968 en 4 oktober 1992 zijn er 1650 afleveringen 
gemaakt van de Fabeltjeskrant. In deze dagelijks uitgezonden 
poppenserie presenteerde Meneer de Uil de belevenissen van 
dieren als Bor de Wolf, Ed en Willem Bever, Juffrouw Mier, 
Juffrouw Ooievaar en Zoef de Haas. Later kwamen er ook meer 
exotische karakters in het Grote Dierenbos wonen, zoals Zaza 
Zebra, Mister Maraboe en Chico Lama uit het Derde Dierenbos. 
Dergelijke verwijzingen naar maatschappelijke ontwikkelingen 
maakte de kinderserie ook populair bij volwassenen. De 
oorspronkelijke serie hoort tot de best bekeken kindertelevisie 
ooit, met in de jaren zeventig tussen de 1 en 2 miljoen kijkers. In 

oktober 2018 wordt een halfuur durende special uitgezonden, in 2019 volgen 52 gloednieuwe 
afleveringen. De nieuwe serie wordt een digitale animatie die het uiterlijk van de vroegere 
poppenserie zo goed mogelijk nabootst. 

Uit: Collect zomer 2018, nr. 96. 

 

 


