Bekijk de webversie

Contact: info@dorpsraadkloosterzande.nl || Website: http://www.dorpsraadkloosterzande.nl

Voorwoord van het
bestuur.
Hierbij ontvangt u het eerste
exemplaar van onze digitale
nieuwsbrief ‘D’n Meulenwiek’.
U heeft zich opgegeven om deze
nieuwsbrief te ontvangen. In
verband met veranderingen met
betrekking tot de privacywetgeving
(de AVG wetgeving) attenderen wij u
op de uitleg hierover verderop in de
nieuwsbrief.
De nieuwsbrief wordt uitgegeven
door diverse vrijwilligers, met als
doel de regio te voorzien van
actuele informatie,
verenigingsnieuws en andere
actualiteiten. Kopij kan door ieder
worden aangedragen en wordt in
dank aanvaard door de redactie. D’n
Meulenwiek is gratis. De
redactiekosten worden betaald uit
de opbrengsten van advertenties en
steunkaarten.
Wilt u iets meedelen aan andere
inwoners of iets te koop zetten dan
is daar ook zeker plaats voor maar
wel ter beoordeling van de redactie.
Anonieme inzendingen worden altijd
geweigerd.
Heeft u interesse om te helpen met
deze nieuwsbrief? Meld u dan aan
bij één van de bestuursleden.
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Redactie:
Eindredacteur: Robert Asselman
Opmaak & Design: Tamara Postma
Tekst & Taal: Anja Burm

Belangrijke
telefoonnummers:
Politie, brandweer & ambulance
Voor doven en slechthorenden
Politie, geen spoed
Voor doven en slechthorenden
Aangifte doen bij de politie
HAP ZorgSaam Terneuzen
Ziekenhuis ZorgSaam Terneuzen
Gemeente Hulst
Huisarts Helmers
Huisartsenpraktijk De Groenendijk
Apotheek Kloosterzande

112
0900-8112
0900-8844
0900-1844
0900-8810
0115-643 000
0115-688 000
14 0114
0114-683 185
0114-686 800
0114-682 697

Bankrekeningnummer Dorpsraad Kloosterzande
NL73 RABO 00033644677

Bestuur:
Robert Asselman, voorzitter
Tamara Postma, secretaris
Anja Burm, bestuurslid
George Bracke, bestuurslid
Tjarda Schakelaar, bestuurslid

robert@dorpsraadkloosterzande.nl
tamara@dorpsraadkloosterzande.nl
anja@dorpsraadkloosterzande.nl
george@dorpsraadkloosterzande.nl
tjarda@dorpsraadkloosterzande.nl

De volgende D’n Meulenwiek verschijnt in februari
2019
met de volgende onderwerpen:
- foto’s van vroeger van ons dorp
- oude schoolfoto
- Beaufortsluisje
- De molen van Kloosterzande/Groenendijk
- Jaarvergadering 2018: Cloosterstraat
- Over ons

Evenementen 2019
Wij willen proberen om allerlei evenementen die plaats vinden in onze gemeente in de
nieuwsbrieven te melden. U zult kunnen begrijpen dat wij dit alleen maar kunnen met uw
medewerking. Heeft u een evenement meldt dit aan robert@dorpsraadkloosterzande.nl
Carnaval

3 maart t/m 6 maart

Zomertijd

zondag 31 maart

Pasen

zondag 21 + maandag 22 april

Koningsdag

zaterdag 27 april

Meivakantie

27 april t/m 5 mei

Dodenherdenking

zaterdag 4 mei

Bevrijdingsdag

zondag 5 mei

Moederdag

zondag 12 mei

Hemelvaartsdag

donderdag 30 mei

Pinksteren

zondag 9 en maandag 10 juni

Vaderdag

zondag 16 juni

Molenstraatfeesten

zaterdag 29 en zondag 30 juni

Zomervakantie

vrijdag 6 juli t/m zondag 18 augustus

Gemeenteraadsvergaderingen

zie www.gemeentehulst.nl

Herfstvakantie

vrijdag 12 oktober t/m zondag 20 oktober

Wintertijd

zondag 27 oktober

Jaarvergadering dorpsraad

donderdag 21 november

Kerstmis

woensdag 25 en donderdag 26 december

Oudjaar

dinsdag 31 december

Notulen jaarvergadering 22 november 2018
Alle onderwerpen uit onze jaarvergadering van 22 november 2018 zullen worden toegelicht in
de nieuwsbrieven. Het kan zijn dat tussentijds onderwerpen vervallen omdat ze niet meer van
toepassing zijn en uit onze actiepuntenlijst verdwenen zijn.
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Mededelingen van de gemeente Hulst
Pools monument op het Poolsplein
Fietstunneltje
Hof te Zandepark
Kabelbaan als speeltoestel Hof te Zandepark
Jongerenwerker
Plan Perkpolder
Windmolens en zonnepanelen
Radartoren Kreverhille
Openbaar vervoer
Overlast, drugsdealing, criminaliteit en brandstichting
Verkeersproblemen
Cloosterstraat
Antonius
Sluisje van Beaufort
Kunstgras op het voetbalveld
Hof te Zandeplein
Industrieterrein
De Binnendéur als ontmoetingsplaats
Het panoramahuis op Walsoorden/Perkpolder
Klus- en kuisdag

Onderhoud
fietstunneltje
In week 9 is het fietstunneltje tussen het Hof
te Zande plein en de President
Rooseveldstraat schoon gemaakt, de
verlichting gerepareerd zodat de naar
school fietsende kinderen en andere
fietsers er weer veilig door kunnen.
In het najaar is dit vaak glad door af
vallende bladeren. De dorpsraad is blij met
de inzet van de betreffende instanties om
het weer netjes en schoon te krijgen.

Bericht van de dorpsraad
Beste lezer,
De dorpsraad Kloosterzande bestaat uit een 5-tal vrijwilligers
die proberen een positieve bijdrage te leveren t.a.v. de leefbaarheid in ons dorp, inclusief
Walsoorden – Kruisdorp – Perkpolder – Noordstraat.
Als zodanig om er voor te zorgen dat het er prettig leven is. Zowel om er te werken, te wonen
en te recreëren.
Wij worden ondersteund door de gemeente Hulst, het Waterschap, de Provincie en
Rijkswaterstaat.
Wij doen dat ook in samenwerking als organisatie Samenwerkende wijk- en dorpsraden (14
kernen in de gemeente Hulst) waarvan wij het voorzitterschap bekleden.
Er is op ons initiatief ook een organisatie opgestart met alle stads-, wijk- en dorpsraden uit de
gemeenten Sluis en Terneuzen die regelmatig bij elkaar komen, zowel in het Hulsterse als in
het Zeeuws Vlaamse voor overleg in thema bijeenkomsten.
Wij adviseren op die manier het college van B & W, de Provincie en andere overheden. En het
werkt!! Waarom het wiel uitvinden terwijl een ander dat al heeft gedaan.
Allemaal mooi, maar zoals iedereen zal weten, alles kost geld. Besturen, organiseren en
overleg plegen kan nu eenmaal niet zonder er euro’s aan te (moeten) besteden. Tijd hieraan
besteedt doen we graag en is gratis.
Wat we nu gaan doen is steunkaarten verkopen aan onze inwoners met als doel euro’s te
verkrijgen om ons werk te kunnen blijven doen. Steunkaarten ter waarde van € 2,00, € 5,00, €
10,00 & € 25,00.
Onze maandelijkse digitale nieuwsbrief is gratis (opgave info@dorpsraadkloosterzande.nl )
waarin heel veel diverse informatie.
Mogen wij op uw steun rekenen? U kunt een bedrag overmaken op rekening NL73 RABO
00033644677
namens het bestuur van dorpsraad Kloosterzande
Tamara Postma, Anja Burm, George Bracke, Tjarda Schakelaar en Robert Asselman

Slechtziend?

Voor diegene die wat moeite
hebben met het lezen van kleine
lettertjes kan je d.m.v. de {ctrl}
toets en het scrolwieltje van uw
muis deze nieuwsbrief vergroten.
We komen:
·
·
·
·

eventueel met interviews
advertenties van sponsoren
bij u langs met steunkaarten
bij u om te vragen of u wilt mee helpen met diverse projecten

Nieuws van de verenigingen
Dynamic Tennis Bond Nederland
Er wordt getennist in de Hontenissehal
Op de maandag, woensdag en donderdag
Van 09.00 uur tot 10.00 uur
Iedereen kan lid worden
Voor alle leeftijden
Spelregels zijn op te vragen
Mogelijkheden om enkele malen ‘op proef’ te tennissen
Een tennisracket is te verkrijgen bij de contactpersoon
Contactpersoon Tilly van de Veeke
Telefoon 06 – 13241684
Emailadres tillyvdveeken@hotmail.com
Gezelligheid en bewegen zijn de belangrijkste items.
Andere verenigingen volgen wanneer zij zich bij ons melden

AVG privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Om als dorpsraad aan deze regels te voldoen hebben wij een privacy statement op onze
website toegevoegd.
Deze is hier te vinden; http://dorpsraadkloosterzande.nl/privacy/. De dorpsraad maakt zich
hiermee vrij van enige aansprakelijkheid.
De dorpsraad bewaard gegevens specifiek voor de digitale nieuwsbrief:
Geslacht, Achternaam, voornaam, adres en woonplaats
Emailadres
Geboortedatum, telefoonnummer
De gegevens worden bewaard bij de secretaris. Deze is ook verantwoordelijk voor het
bijhouden en/of verwijderen van alle gegevens.
Mailingen worden verstuurd met alle mailadressen in de BCC
Toegang tot deze gegevens:
Voorzitter, penningmeester en secretaris
Beschermd met een wachtwoord
Per 31 december van elk kalenderjaar worden de gegevens geactualiseerd of deze nog passen
bij diegene die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen. Van diegene die te kennen hebben
gegeven de digitale nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen worden alle gegevens verwijderd
uit de bestanden.
Alle betrokkenen dienen per kalenderjaar aan te geven of zij op de hoogte willen blijven van de
dorpsraad Kloosterzande via de digitale nieuwsbrief.
Portretfoto’s worden alleen geplaatst met toestemming van de betrokken persoon.
Foto’s van (grote) evenementen in een openbare publieke ruimte kunnen wel worden geplaatst.
Zij dienen wel als nieuws te kunnen worden bestempeld.

Nieuws voor de senioren ( wist u dat……)
Wij op zoek zijn naar mensen die ons willen helpen met allerlei onderwerpen in de
dorpsraad.
De KBO de organisatie is, die heel veel informatie heeft en weer door kan geven aan ALLE
senioren (wel of geen lid zijnde van de KBO)?
Er een seniorenraad is in de gemeente die straks zal opgaan in de nieuwe WMO raad?
Curamus / Antonius ons zou kunnen helpen met nieuws voor de senioren?
Er in de gemeenteraad een organisatie aanwezig is die opkomt voor de senioren in de
gemeente Hulst?
Er een heleboel seniorenwoningen afgebroken gaan worden door Woongoed?
Er ook weer gebouwd gaan worden als seniorenwoning of als appartement verzorgd
wonen?
Er meer dan de helft van de inwoners in de gemeente Hulst 50+ is?
Hulst voor Elkaar een loket heeft in de Gemeentewinkel van waaruit zij iedereen willen
helpen?

Nieuws voor de
jongeren ( wist u
dat……)
De jongerenwerker van de gemeenste
Hulst, Reinder Hegi is aangesteld om de
jongeren te helpen met allerlei
mogelijkheden en problemen

Jongerenwerker
Reinder Hegi
De jeugdwerker heeft 3 belangrijke taken
Jongeren informatie punt (preventie van
drank, drugs, seks en sociale media
gericht op
kinderen van de middelbare school en
binnenkort ook de hoogste klassen van
de basisschool)
De Komma jeugdcentrum dat binnenkort
gerealiseerd wordt in Den Dullaert in
Hulst.
Straathoekwerk.
Momenteel wordt er een inventarisatie
gedaan omtrent de doelgroep, daarna
gezocht naar een geschikte locatie en het
werven van vrijwilligers om de jeugd te
kunnen begeleiden.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u tamara@dorpsraadkloosterzande.nl toe aan uw adresboek.

