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VOORWOORD.
Het zijn pittige tijden. Covid-19 heeft ons nog steeds in de houdgreep. Daar kwam nog een hittegolf
overheen. Verder was er in de omgeving niet veel te beleven. Een ieder moest zichzelf maar zien bezig te
houden. Terwijl sociale contacten toch zo belangrijk zijn. Maar hopelijk hebt u deze ongemakken met
goed gevolg doorstaan. Er komt zeker een moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en ervaringen
uit kunnen wisselen. Maar de meeste besmettingen vinden binnenshuis plaats, we kunnen dus niet
voorzichtig genoeg zijn.
Onze algemene ledenvergadering zou 15 april jl. plaats vinden. Maar die moesten we uitstellen. We
dachten dat we in september/oktober de vergadering opnieuw zouden kunnen uitschrijven. Maar fysiek
vergaderen zit er dit jaar toch niet meer in. Daarom sturen u we middels deze Nieuwsbrief de agenda en
de onderliggende stukken toe. Die kunt u dan thuis op uw gemakje bekijken. Natuurlijk mag u hier op
reageren. U kunt uw reacties tot 1 oktober a.s. kwijt bij de secretaris. Uw op- en/of aanmerkingen zullen
in de notulen verwerkt worden. Deze zullen dan op de volgende Algemene Ledenvergadering worden
vermeld. In een volgende nieuwsbrief zullen we daar zo nodig op terug komen.
Op dinsdag 7 juli jl. kwam Carla Huys van de firma Lamont de bestelde spulletjes afleveren bij de Halle.
Iedereen die iets had besteld was hiervan op de hoogte gesteld. Het was erg plezierig dat inderdaad ook
iedereen aanwezig was. Zo kon een en ander snel worden afgewerkt. Ik wil alle mensen hartelijk dank
zeggen voor hun medewerking en voor het opgebrachte geduld.
Of er dit kalender jaar nog activiteiten zullen plaats vinden valt te betwijfelen. Door de laatste berichten
van onze premier zie ik dit somber in. Mijn hoop ging uit naar de 1e september, maar die hoop is in rook
opgegaan. Mochten er toch nog activiteiten plaats vinden, hoort u hier natuurlijk tijdig van.
Het eind van deze bizarre tijd is nog niet in zicht. Zelfs de intocht van Sint-Nicolaas dreigt op veel
plaatsen in het water te vallen. Covid-19 gooit hier ook roet in het eten. Jammer voor de kinderen. Maar
dan hebben we in ieder geval geen zwartepietendiscussie….(????).
Wij wensen u de komende tijd veel sterkte en wijsheid toe. Blijf waakzaam en draag er zorg voor dat u en
de uwen gezond blijven!
Rien de Regt,
voorzitter.
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AGENDA VAN DE VERGADERING VAN 15 APRIL DIE NIET DOOR KON GAAN.
Beste mensen,
Hierbij de agenda van de algemene ledenvergadering die op 15 april jl. gehouden zou worden.
Het lijkt ons niet verstandig om nog dit jaar een fysieke vergadering te beleggen. Toch willen we de
punten die staan vermeld afgehandeld hebben. Daarom hierbij de agenda en de onderliggende stukken.
Natuurlijk kunt u hier op reageren. U kunt uw reactie tot 1 oktober a.s. kwijt bij onze secretaris Anneke
Langen.
Ik wil u er op wijzen dat er een nieuw reservelid voor de kascommissie moet worden benoemd. Als u
daarvoor belangstelling hebt, kunt u dit eveneens kenbaar maken.
UITNODIGING JAARVERGADERING 2020 SENIORENVERENIGING KANAALZONE
Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering 2020. Deze
jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 15 april a.s. in “de Halle” te Axel.
Aanvang vergadering: 10.30 uur, zaal open om 10.00 uur. Einde: 16.00 uur.
Traditiegetrouw houden we ook een loterij met mooie prijzen. De prijs van de loten is zoals altijd: vier
loten voor een euro.
We beginnen deze dag met het huishoudelijke gedeelte.
De agenda hiervoor ziet er als volgt uit:
1. Opening.
Na het huishoudelijk gedeelte gaan we aan de hand van een powerpointpresentatie terug in de tijd.
We blikken terug op de vele activiteiten die we de laatste jaren hebben georganiseerd. Ook de
inwendige mens wordt uiteraard niet vergeten. De bestuursleden en de vrijwilligers hebben er alles
aan gedaan om u een eenvoudige, maar lekkere maaltijd voor te schotelen. We beginnen met soep,
rijkelijk gevuld met eigen gedraaide soepballetjes. Daarna volgt de broodmaaltijd. Velen zien al uit
naar de in dikke plakken gesneden ast. Tenslotte zal een spetterend optreden van de Belgische Elvis
Presley volgen. Ik ben benieuwd of u stil op uw stoel kunt blijven zitten. Of zullen de beentjes toch
van de vloer en de heupen wiegend heen en weer gaan?
In het jaarverslag van 2019 hebt u kunnen lezen dat we heel wat activiteiten hebben georganiseerd.
Dat vergt een strak financieel beleid. Maar onze penningmeester let goed op de kleintjes en houdt
ons bij de les of fluit ons onverbiddelijk terug.
De meeste activiteiten die we organiseren leveren geen geld op, er moet geld bij. Geen probleem,
maar dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Gelukkig dat we elke maand een bingo kunnen
organiseren. Al loopt het aantal bezoekers van de bingomiddagen iets terug. De opbrengst van deze
middagen zorgt er nog steeds voor dat we wat vlees op de botten houden. Ook de
contributiebijdrage van de leden (die volgend jaar niet verhoogd zal worden) en het organiseren van
een verloting bij onze activiteiten zorgen ervoor dat we er financieel gezond voor staan.
Het culturele leven in Axel dragen wij een warm hart toe. Als lid van de Seniorenvereniging kunt u
€2,50 korting krijgen op voorstellingen die plaats vinden in het Cultureel Centrum de Halle. Steeds
meer leden weten de weg te vinden naar ons Axels theater en maken dankbaar gebruik van deze
regeling. We denken als bestuur ook al aan de tweede helft van dit jaar. Daarvoor moet ook een
programma worden samengesteld.
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We starten de tweede helft met een fietstocht. Er is weer een mooie rit uitgezet door Bram en
Geleijn. Verder organiseren we twee themamiddagen. De invulling daarvan blijft nog even een
verrassing. Het bowlen bij de Bourgondiër was vorig jaar een succes, die houden we er dus in.
Natuurlijk staat ook het najaarsdiner op het programma. De gezellige middag in de Grote Zaal is zo
langzamerhand traditie geworden. Die activiteit zullen we dus zeker niet overslaan. Misschien
organiseren we nog een busreis met alleen ‘brengen en halen’. Er zit dus nog heel wat in onze koker.
Momenteel hebben we 297 leden.
Helaas zijn ons in 2019 zes leden ontvallen. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen, die we
eigenlijk niet willen missen, dood. Dat gebeurt soms onverwacht, soms is aan het overlijden een lang
ziekbed vooraf gegaan. In gedachten zullen we deze mensen herdenken.
En bedenk:
“Afscheid nemen door de dood
is leven van herinnering,
is denken aan hoe mooi het was
en danken voor wat je ooit ontving.”
Mensen, deze dag en de organisatie van alle activiteiten, zou onmogelijk zijn zonder de hulp van
heel veel vrijwilligers. Deze mensen wil ik hartelijk dank zeggen voor de prettige en constructieve
samenwerking gedurende het afgelopen jaar. Hopelijk gaan we het komende jaar op dezelfde voet
verder!
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Mededelingen.
Notulen ledenvergadering 17 april 2019 (bijlage).
Jaarverslag 2019 (bijlage).
Jaarrekening 2019.
De kascommissie, bestaande uit de heren R. van Acker en G. Zegers, heeft de boeken op maandag
24 februari jl. gecontroleerd. Zij hebben na controle van de boeken en bijbehorende bescheiden
deze in orde bevonden. Zij stellen daarom voor de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid.
Begroting 2020.
De penningmeester heeft een sluitende begroting kunnen opstellen. De contributie hoeft in 2021
niet verhoogd te worden.
Bestuursverkiezing.
Kitty van Waesberghe, Geleijn Kaijser en Rien de Regt zijn periodiek aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen bij de secretaris tot voor de vergadering.
Verkiezing voorzitter en penningmeester.
Rien de Regt stelt zich wederom kandidaat als voorzitter.
Geleijn Kaijser stelt zich wederom kandidaat als penningmeester.
Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen bij de secretaris.
Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
1.
dhr. R. van Acker.
2.
dhr. G. Zegers.
reserve: mevr. A. Boon.
Dhr. R. van Acker is aftredend en niet herkiesbaar.
Dhr. G. Zegers en mevr. A. Boon schuiven een plaatsje op en er moet een nieuw reservelid worden
gekozen.
Rondvraag.
Sluiting huishoudelijk gedeelte.

Hierna zou een fotopresentatie van activiteiten, die de revue zijn gepasseerd, worden vertoond.
Vervolgens stond een lunch op het programma. En als klap op de vuurpijl zou Jean Brosse, bijgenaamd
‘Elvis from the Wolvenstraat’ een optreden verzorgen met liedjes van Elvis Presley. Jean Brosse is een
Elvis-imitator in hart en nieren. Hij brengt op zijn eigen manier een ode aan ‘The King of Rock-‘n-Roll’.
Hopelijk kunnen we hem voor volgend jaar strikken om alsnog een optreden voor ons te verzorgen.
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE SVK GEHOUDEN OP 17 APRIL
2019.
Er zijn 98 leden aanwezig.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hij deelt mee, dat we er financieel goed voorstaan en dat de contributie niet verhoogd hoeft te
worden. De meeste activiteiten leveren geen geld op, er moet geld bij. Maar de organisatie van de
bingo’s en het houden van een verloting bij onze activiteiten zorgen er mede voor dat we een
financieel gezonde vereniging zijn.
Dit jaar brengen we geen bezoek aan de BeleefPlus Beurs te Goes en we bezoeken ook Intratuin in
Halsteren niet.
Bij de organisatie van onze diners maken we geen tafelindeling meer. Dit heeft niet veel zin, omdat
we nu gebruik maken van lange tafels. Wilt u bij uw vrienden of kennissen zitten, zorg er dan voor
op tijd aanwezig te zijn.
Tevens deelt hij mede dat het bestuur voornemens is wat meer aan de weg te timmeren en de SVK
nadrukkelijker op de kaart te zetten. Ook zouden we wat vaker ons stemgeluid kunnen laten horen
als er dingen gebeuren waar we niet zo gelukkig mee zijn. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan:
* Het in de ban doen van betalen met contant geld.
* Het op steeds meer plaatsen weghalen van brievenbussen en pinautomaten.
* Het sluiten van de publieksbalie in Axel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Momenteel hebben we 273 leden. In 2018 zijn er acht leden overleden. De vergadering neemt
enkele momenten stilte in acht om de overledenen te gedenken.
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Halle heeft de Stichting Beheer
Welzijnsaccommodaties Axel de groep “Ambras” gecontracteerd. Zij zullen een optreden verzorgen
op donderdag 16 mei 2019 in cultureel centrum “de Halle”. De Seniorenvereniging Kanaalzone heeft
voor deze voorstelling 150 vrijkaartjes gekregen. Een mooie geste van de Stichting!
2. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering 18 april 2018.
Deze notulen worden zonder op- en/of aanmerking onder dankzegging aan de samensteller
vastgesteld.
4. Jaarverslag 2018.
Dit verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller voor kennisgeving aangenomen en
goedgekeurd.
5. Jaarrekening 2018.
De kascontrolecommissie, bestaande uit mevr. S. de Moor en dhr. R. van Acker, heeft de
jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend. De
kascommissie wordt bedankt voor het verrichte werk en de penningmeester wordt gefeliciteerd met
de goedkeuring van de boeken.
De jaarrekening ligt bij de penningmeester ter inzage.
6. Begroting 2019.
De penningmeester heeft voor het jaar 2019 weer een sluitende begroting gemaakt en de
vergadering gaat met deze begroting akkoord.
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7. Bestuursverkiezing.
Dick Boon is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Hij blijft nog wel actief als vrijwilliger. De
voorzitter dankt hem voor zijn inzet en overhandigt hem een stoffelijke blijk van waardering.
Het bestuur draagt Bram van de Velde voor om in deze vacature te voorzien.
Bram van de Velde maakt van de gelegenheid gebruik zich uitvoerig voor te stellen aan de leden.
Met algemene stemmen wordt Bram van de Velde in het bestuur gekozen.
Jetty van Dorsselaer is periodiek aftredend en herkiesbaar. Zij wordt met algemene stemmen door
de leden herkozen.
8. Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit mevr. S. de Moor, dhr. R. van Acker en reserve is
dhr. G. Zegers. Mevr. De Moor is aftredend en niet herkiesbaar. In haar plaats wordt
mevr. A. Boon gekozen. De kascommissie ziet er nu als volgt uit:
1.
dhr. R. van Acker.
2.
dhr. G. Zegers.
reserve: mevr. A. Boon.
9. Rondvraag.
mevr. A Boon.
Er wordt bekend gemaakt dat er een aantal leden is overleden en bij het overlijden wordt een
moment stil gestaan. Is het een idee dat ook de namen van de overledenen worden genoemd? Het
bestuur zal dit in overweging nemen (in de bestuursvergadering van 19 april 2019 hebben we dit
besproken en unaniem besloten dit niet te doen: het gevaar is niet denkbeeldig dat je iemand
vergeet en het is in strijd met de privacywetgeving).
10. Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Voordat de voorzitter de vergadering sluit en een ieder dankt voor de positieve inbreng, zet hij
vrijwilligster Suzan Verlinde in het zonnetje. Jaren was zij vrijwilligster voor onze club en zij deed dat
altijd met veel enthousiasme. Dat heeft het bestuur bijzonder op prijs gesteld. Als blijk van
waardering krijgt zij daarvoor uit handen van de voorzitter een mooie paasruiker en een cadeaubon
(en een kus…..).
Na het huishoudelijk gedeelte kwam een medewerker van Diederik Reizen aan het woord. Hij bracht ons
in zomerse vakantiesferen door het tonen van allerlei zonnige reisbestemmingen die Diederik Reizen uit
Assenede organiseert. Voor de belangstellenden liet hij een reisgids achter met alle zomeruitjes voor het
jaar 2019.
Als dat achter de rug is worden door bestuur en vrijwilligers alle zeilen bijgezet om de leden te voorzien
van spijs en drank. Eerst werd een kop tomatensoep met veel ballen voorgeschoteld. Dat smaakte
heerlijk. Daarna volgden alle soorten brood met een rijke variatie aan beleg. Ook dit viel prima in de
smaak en een beter compliment konden de harde werkers niet krijgen.
Vervolgens was het de beurt aan Rita Vereecke uit het Belgische Waregem. Zij speelt al jaren toneel.
Deze keer hield zij een komische monoloog. Het is door haar geschreven en samengesteld en gebaseerd
op ervaringen uit het leven zoals het is, met een knipoog naar de tijd van toen. Wat begon als een grap
voor familie en vrienden groeide uit tot dit gezellige onderonsje. Zuinige Maria heeft een gouden hart,
maar is hopeloos ouderwets, tot grote ergernis van haar kinderen. Vooral haar dochter Mariëtte ergert
zich enorm.
Maria, weliswaar van goede wil, heeft slechtere tijden meegemaakt en bijgevolg heeft ze nogal wat
moeite om zich aan te passen aan de hedendaagse leefstijl. Maria’s zuinige eigenschap maakt van haar
een lachwekkende karikatuur, maar…… toch even bedenken hoe de moeders vroeger “recycleerden”,
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nog voor het woord werd uitgevonden…. Haar prachtige verhaal bracht ons terug naar vroeger tijden.
Het was een zware middag voor onze lachspieren. Maar welke spieren kun je beter onder druk zetten
dan deze spieren? Alle hulde voor Zuinige Maria met haar kostelijke voorstelling!
In de pauze speelden we nog twee spelletjes bingo en werd een ieder nog voorzien van een natje en een
droogje. De verloting, met wederom fraaie prijzen, zette de kroon op deze dag. Een dag waarop we met
veel plezier terug kunnen kijken!
Rien de Regt,
Axel, 24 april 2019.
JAARVERSLAG 2019
Een wedstrijd wordt vaak in de laatste minuut beslist. Ook wij bereikten net voor de jaarwisseling een
mijlpaal: we konden het 300e lid inschrijven. Naar dat moment hadden we jaren uitgekeken, de
magische grens werd eindelijk overschreden. Antoine de Coninck uit Sas van Gent was de gelukkige. Hij
werd natuurlijk door het bestuur in het zonnetje gezet.
Als de kruitdampen aan het eind van het jaar zijn opgetrokken en de ledenadministrateur alle gegevens
verwerkt heeft, blijkt dat de teller weer gezakt is tot onder de 300. Maar het zal nu niet tot aan het eind
van het jaar duren voor we deze grens wederom overschrijden.
Ook het jaar 2019 was weer een jaar vol activiteiten, die bijna allemaal vlekkeloos verliepen. We
hoorden over het algemeen alleen maar positieve geluiden. Op 31 december 2019 stonden er bij onze
afdeling 295 leden ingeschreven. Er kwamen 38 nieuwe leden bij, er waren helaas 6 opzeggingen en 6
leden overleden in 2019.
Bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur vergaderde elke 1e en 3e vrijdag van de maand. We zijn een actieve vereniging, waar veel
activiteiten plaats vinden. Daarom is het belangrijk dat we regelmatig de ‘koppen’ bij elkaar steken.
Het bestuur is voltallig en bestaat uit zeven personen. We doen nooit tevergeefs een beroep op onze
negen ‘officiële’ vrijwilligers.
We konden het financiële jaar met een klein negatief saldo afsluiten, de penningmeester beheert de kas
op professionele wijze.
Themamiddagen.
Op 16 januari hadden we onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Het glas werd geheven op een nieuw succesvol
jaar voor de Seniorenvereniging Kanaalzone. Jos Thomasse verzorgde de hilarische conference ‘Zoete
koek’. Het was een leuk programma over onze Nederlandse taal en daarin veelvuldig gebruikte
spreekwoorden en gezegden als onderwerp. De soms onverwachte herkomst en het goed of fout
gebruiken ervan leidt vaak tot komische misvertanden.
Op 7 februari organiseerden we een lezing, getiteld ‘Laat je niet kisten door de commercie’. Het ging
over het verzorgen van een mooie uitvaart voor elk budget. De lezing werd gehouden door Marieke
Henselmans. Daarna kwam Ilja Verstraten aan het woord. Zij heeft zich gespecialiseerd in het
fotograferen bij uitvaarten. We maken foto’s van alle belangrijke gebeurtenissen in ons leven, toch
denken we er niet aan om foto’s te maken bij een uitvaart.
Op 6 maart was Carla Huys van de firma Lamont te gast. Zij vertelde de aanwezigen alles over
milieuvriendelijke onderhouds- en verzorgingsproducten op basis van zuivere paardenmelk. Iedereen
was op deze middag welkom, zonder koopverplichting.
Woensdag 11 september stond ‘Valpreventie’ op de rol. Carien Wijna, wijkverpleegkundig bij Buurtzorg,
bijgestaan door twee collega’s, vertelde over de meest voorkomende oorzaken dat senioren vallen. En
hoe vallen voorkomen kan worden. Na dit serieuze gedeelte zorgde Luciano ervoor dat de zinnen even
verzet konden worden. Alleen gingen de voetjes niet van de vloer…..
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De themamiddag op 23 oktober stond in het teken van Ergotherapie. Mariska Dieleman en Nicole
Beemsterboer van Praktijk Ergotherapie Terneuzen vertelden wat deze therapie inhoudt. Voor het
muzikale intermezzo zorgde Fabrice Lottin uit Westdorpe en hij kreeg zowaar de mensen in de
polonaise!
Alle themamiddagen werden goed bezocht, gemiddeld waren er zo’n 80 mensen aanwezig.
Tenslotte werd op 21 november een gezellige middag in de grote zaal van de Halle gehouden. Het trio
‘Muzikaal Theater aan Huis’ maakte met ons een muzikaal reisje door Europa. Het thema luidde:
‘Muziek is een feest van herkenning’. Een mooie afsluiting van het jaar 2019.
Alle activiteiten hebben naast een bindend ook een ledenwervend karakter. Tegen betaling van een
kleine bijdrage kunnen daarom ook niet-leden onze bijeenkomsten bezoeken.
Busreizen.
We begonnen het jaar flitsend: op zondag 13 januari bezochten we CineCity in Vlissingen om het
Nieuwjaarsconcert van André Rieu vanuit de Town Hall in Sydney live op het enorme witte doek mee te
maken. Een Nieuwjaarsconcert in zomerse sferen. Dat maken wij op dit continent niet vaak mee…..
Op dinsdag 14 mei stond de volgende reis op het programma. We legden eerst aan bij museum ‘De
Porceleijne fles’ in Delft. Daar konden we genieten van Delftsblauw aardewerk. Na een heerlijke lunch
vertrokken we naar Den Haag. Daar maakten we een rondrit door de Hofstad, vervolgens kon een ieder
even vrij rondlopen om te kijken of er nog ministers of kamerleden gescoord konden worden. In de
meeste gevallen was de drang naar het bezetten van een terrasstoel groter. In Familyland te
Hoogerheide vond het afsluitende diner plaats. We hebben al eens overwogen om het diner bij een
dergelijke reis achterwege te laten om de prijs wat te drukken. Maar van de deelnemers horen we elke
keer weer dat ze het diner juist een gezellige afsluiting van de dag vinden. Eén van de krenten uit de
pap. Dus…..
Donderdag 3 oktober organiseerden we een reis naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Dit
museum is sinds 2001 gevestigd in de caissons die zijn gebruikt om het laatste dijkgat van de
Watersnood van 1 februair 1953 te sluiten. Het werd een indrukwekkende middag.
We kunnen terugzien op drie geslaagde reizen. De bussen waren steeds tot de laatste plaats bezet.
Drie andere activiteiten.
Op woensdag 3 juli organiseerden we onze traditionele fietstocht. Het was prachtig fietsweer. En dat
was te merken aan het aantal deelnemers: 225 mensen schreven zich voor de tocht in. De rit was
ongeveer 40 km en voerde onder meer langs ‘de Dodendraad’.
Op donderdag 7 november hadden we een noviteit: bowlen bij de Bourgondiër. Dat was zonder meer
een succes. Iets om op ons programma te houden. Bram van de Velde werd officieus kampioen bij de
heren, Anny Pieters ging bij de dames met de eer strijken.
Op zaterdag 5 oktober vond het Festival ‘Voor Altied Jong’ in het centrum van Axel plaats. Wij waren
daar ook met een stand vertegenwoordigd en we hebben vele prettige gesprekjes kunnen voeren met
mensen die langs kwamen. En zij smulden van de Chocolate Chip Cookies die Anneke Langen had
gebakken.
Jaarvergadering.
De jaarvergadering vond op 17 april plaats. Dick Boon was periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Hij
ontving uit handen van de voorzitter een attentie voor het werk dat hij voor de SVK had verricht. Hij gaat
verder als vrijwilliger. In zijn plaats werd Bram van de Velde gekozen. Jetty van Dorsselaer was aftredend
en werd bij acclamatie herkozen.
Suzan Verlinde stopte met haar vrijwilligerswerk voor de SVK. Vele jaren heeft zij zich ingezet voor onze
vereniging. Uit handen van de voorzitter ontving zij een prachtig boeket en een cadeaubon.
Gelukkig konden we een nieuwe vrijwilliger verwelkomen in de persoon van Bea de Caluwé.
Na het huishoudelijk gedeelte gaf een medewerker van Diederik Reizen een presentatie over
meerdaagse reisbestemmingen die zij organiseren. Tussen de middag gebruikten we de lunch. Bestuur
en vrijwilligers hadden alles uit de kast gehaald om weer iets lekkers op tafel te toveren. Zij slaagden
met vlag en wimpel. Na de lunch was het de beurt aan Zuinige Maria. Zij heeft een gouden hart, maar is
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hopeloos ouderwets. Tot grote ergernis van haar kinderen. Maria heeft slechte tijden meegemaakt en
daarom heeft ze nogal wat moeite om zich aan te passen aan de hedendaagse levensstijl. Maria’s
zuinige eigenschap maakt van haar een lachwekkende karikatuur, maar toch even bedenken hoe de
moeders vroeger ‘recycleerden’ nog voor het woord werd uitgevonden. Het werd een hilarische middag
en bij velen biggelden de tranen over de wangen. Niet van verdriet…….
Voor- en najaarsdiner.
Voor het eerst organiseerden we een voorjaarsbrunch. Dit naar aanleiding van een enquête die we in
2018 hadden uitgezet. Daaruit kwam naar voren dat velen ook wel iets voelden voor een brunch. Dat
was niet tegen dovemansoren gezegd en we pakten dit meteen op. Op donderdag 28 maart vond deze
brunch plaats en werd verzorgd Bucky’s Catering. Gezien het aantal aanmeldingen was dit zeker een
succes te noemen. Op vrijdag 13 december verzorgde Moy Fa het najaarsdiner. Ook hiervoor was de
belangstelling weer overweldigend.
De diners worden gemiddeld door zo’n honderd leden bezocht.
Nieuwsbrief.
In 2019 kwamen er zeven Nieuwsbrieven uit. Elke keer een heel karwei, maar het lukt toch steeds weer
opnieuw tijdig een Nieuwsbrief van de persen te laten rollen. Als u de Nieuwsbrief via de mail ontvangt,
hebt u hem eerder dan via de post. Bovendien hebt u dan de Nieuwsbrief in frisse kleuren.
En het scheelt ons heel wat portokosten. Dus wij zouden het zeer op prijs stellen als u aangeeft de
Nieuwsbrief via de mail te willen ontvangen.
Website.
We zijn erg trots op onze website. Deze ziet er prima uit en is altijd up-to-date. Anneke Langen beheert
deze website met hart en ziel. Onze huisfotograaf Jaap Overdulve zorgt er voor dat de lezers een indruk
krijgen van de uitvoering van bijna al onze activiteiten.
Bingo.
We organiseerden elke 4e vrijdag van de maand een bingo. Onze bingomiddagen werden goed bezocht,
al liep het bezoekersaantal wat terug. Gemiddeld konden we zo’n 65 mensen begroeten. De bingo is
voor ons een belangrijke bron van inkomsten, naast de contributie die de leden betalen.
Ombudsteam.
We werken momenteel met een ombudsteam. Dit team bestaat uit Kitty van Waesberghe, Jetty van
Dorsselaer en Anneke Langen. Er wordt vaak een beroep gedaan op dit team. In bijna alle gevallen
kunnen ze leden die tegen problemen aanlopen verder helpen.
We verzorgden ook dit jaar wederom de belasting-invulservice. Hiervan werd volop gebruik gemaakt.
Ook dit nog even.
Leden van de SVK krijgen reductie bij voorstellingen in de Halle. Hier wordt dankbaar gebruik van
gemaakt. In 2019 waren dit er 23.
We meldden ons ook weer aan voor de Rabo Clubsupport. Meer mensen dan vorig jaar brachten hun
stem uit op de Seniorenvereniging Kanaalzone. Dat leverde maar liefst iets meer dan € 400 op. Dat is
een resultaat waar we zeer gelukkig mee zijn. Alle mensen die aan onze vereniging gedacht hebben wil
ik hartelijk dank zeggen!
Tot slot.
Wij hopen dat u, net als het bestuur, met een tevreden gevoel terug kijkt op een geslaagd jaar.
Met plezier en trots kijk ik terug op hetgeen we in 2019 gerealiseerd hebben. Er is heel wat werk verzet
om alles in goede banen te kunnen leiden. We hebben een actief bestuur en hard werkende vrijwilligers.
Op deze dames en heren doen we nooit tevergeefs een beroep.
Met deze mensen is het bijzonder plezierig en inspirerend werken. Daarom wil ik hen vanaf deze plaats
een welverdiende pluim op de hoed steken!
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Veel leden steken steeds vaker bij allerlei activiteiten even de handen uit de mouwen. Dat waarderen
we zeer en zien we als een teken dat iedereen het beste voor heeft met onze vereniging.
Ook van het jaar 2020 hopen wij weer een succesvol jaar te maken!
Rien de Regt,
voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone.
VERKLARING KASCONTROLE SENIORENVERENIGING KANAALZONE
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OPLOSSINGEN VAN DE PUZZELS VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF.
Oplossingen “Stao je mutse goed?”:
1. Ben je goed gehumeurd?
2. Hij had grote aandrang, moest nodig naar de wc.
3. Je hebt allemaal rafels aan je mouw.
4. Haar rok hangt aan de ene kant veel langer dan aan de andere kant.
5. Dat hangt als los zand aan elkaar.
6. Er zaten een paar dames in Cadzandse dracht in de tram.

Oplossingen koninklijke quizvragen:
1.
Een staatshoofd.
2.
Prins Pils.
3.
Eikenhorst.
4.
Althorp House.
5.
Ezelinnenmelk.

Oplossing ‘Weet u de antwoorden?’
1.
Je wijsvinger.
2.
Streep de J en de F weg. Dan heb je het Romeinse getal VI.
3.
Februari: die maand heeft de minste dagen.
4.
De problemen!
5.
De president van de Verenigde Staten.
6.
Een spiegel.

Oplossing puzzel: Als een slak op een teerton.
DEELTUINEN.
Misschien zit u het liefst in uw eigen tuin of op uw eigen balkon, lekker alles bij de hand en geniet u daar
van de planten of de lekkere stoel. Maar misschien heeft u geen tuin of balkon, of wilt u graag in de
eigen buurt er op uitgaan, dan is er sinds kort de mogelijkheid om eventjes in de tuin van een ander te
zitten. Aan de Hulsterseweg in Axel staan stoelen klaar om mensen te ontvangen die daar lekker in het
groen willen zitten en genieten van de vogeltjes, eekhoorns en libellen.
Het is onderdeel van een landelijk initiatief om een tuin of een stukje van de tuin beschikbaar te maken
voor anderen, met inachtneming van de RIVM-regels natuurlijk. Vooral in deze tijd voelt het soms alsof
we opgesloten zitten in onze eigen directe omgeving. Dan kan het een verademing zijn om er even
tussenuit te gaan, een uurtje of een paar uur ergens ongestoord een boek lezen of even babbelen met
een kennis of familielid. Het is eigenlijk alsof je naar een parkje gaat, met dat verschil dat je die deeltuin
dan even helemaal voor jezelf (en eventueel dus je kennis, familielid of partner) hebt. U kunt eten en
drinken meenemen. Er zijn wat stoeltjes, een tafeltje, een prullenbak en als het plots toch gaat regenen
kunt u schuilen in de ruime kas.
Er moet wel van te voren gereserveerd worden. Dat kan via de website van deeltuinen.nl (de deeltuin in
Axel is voorlopig nog de enige in Zeeland). Reserveren per gsm is ook mogelijk, 06-19282719. Komt het
gezicht u hier beneden bekend voor? Dat kan heel goed. Het is de tuin van onze secretaris, Anneke
Langen, en haar man Bram. Bel gerust voor meer informatie.
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