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Het jaar 2019 is zeer positief gestart voor
onze digitale nieuwsbrief D’n Meulenwiek.
Veel inwoners hebben laten weten dat zij
gebruik willen maken van deze
nieuwsbrief. Als bestuurder van de
dorpsraad moet je geduld hebben, soms
heel veel geduld. Graag willen we wat
sneller de dingen voor elkaar krijgen want
(dat vinden wij) elke dag dat ‘het’ er niet is
of nog niet gemaakt is, is een gemiste
kans. Ook soms op het gebied van
veiligheid voor onze inwoners is geduld
moeten hebben een vervelende zaak
voor iedereen. Snel anticiperen op
situaties is dikwijls noodzakelijk. We
hebben vele initiatieven gestart en
breiden die ook steeds verder uit.
Initiatieven of ideeën, ook van u, die we
verder transporteren naar het
bedrijfsleven en de gemeente,
waterschap, provincie en Rijkswaterstaat.
Terug kijken naar voorgaande jaren is
goed voor statistieken. Kreten als ‘we
nemen het mee’ en ‘we komen er op
terug’ zijn leesbaar maar je kunt er niet
veel mee. Samenwerken is de kurk
waarop wij drijven.
Wij kunnen anders niets voor elkaar
krijgen. En al mopperen we wel eens op
de gemeente en andere officiële
instanties, we mogen ook best zeggen
dat de samenwerking steeds beter gaat
en het plezierig werken is. Maar geduld
moeten we wel hebben hoor ….!
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OVER ONS
Misschien vraagt u zich af wat de dorpsraad nu eigenlijk is, of doet.
Ooit werden dorpsraden in het leven geroepen om een schakel te vormen tussen het
gemeentebestuur en de plaatselijke bevolking. Zij waren de voelsprieten van het
gemeentebestuur voor wat er in de kernen en onder de inwoners leefde. Zij vormden voor het
gemeentebestuur het aanspreekpunt voor allerlei zaken die betrekking hebben op de
leefbaarheid in de kernen.
Deze verbindende functie is in de loop van de jaren uitgegroeid tot het volgen van
ontwikkelingen en het creëren van mogelijkheden.
Op deze wijze komen we tot actief meedenken en helpen we Kloosterzande om de juiste
stappen te zetten om de ontwikkeling van ons werkgebied in de gewenste richting te sturen. Zo
oefenen we dus invloed uit op het beleid van de gemeente.
De Dorpsraad Kloosterzande is een bewonersgroep. Samen met de gemeente Hulst en
belanghebbenden (ondernemers, stichtingen, kerk, zorgaanbieders, verenigingen, etc.) dragen
zij zorg voor de leefbaarheid van Kloosterzande en omstreken.
Hebt u een goed idee voor de website of D’n Meulenwiek, of mist u iets wat toch echt hierin
hoort te staan of bespeurt u een fout? Laat het aan ons weten.

De volgende D’n Meulenwiek verschijnt in maart
2019
met de volgende onderwerpen:
Evenementen 2019
Nieuws voor de senioren
Nieuws voor de jongeren
Plaatselijk nieuws
Nieuws van de dorpsraad
De vroegere melkfabriek aan de Hulsterweg

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
Zomertijd
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Vaderdag
Molenstraatfeesten
Zomervakantie
Gemeenteraadsvergaderingen
Herfstvakantie
Wintertijd
Jaarvergadering dorpsraad
Kerstmis
Oudjaar

1 maart t/m 5 maart
Zondag 31 maart
zondag 21 + maandag 22 april
zaterdag 27 april
27 april t/m 5 mei
Zaterdag 4 mei
Zondag 5 mei
Zondag 12 mei
Donderdag 30 mei
zondag 9 en maandag 10 juni
Zondag 16 juni
zaterdag 29 en zondag 30 juni
vrijdag 6 juli t/m zondag 18 augustus
zie www.gemeentehulst.nl
vrijdag 12 oktober t/m zondag 20 oktober
Zondag 27 oktober
Dinsdag 19 november
woensdag 25 en donderdag 26 december
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.
01. Mededelingen van de gemeente Hulst
02. Pools monument op het Poolsplein
03. Fietstunneltje
04. Hof te Zandepark
05. Kabelbaan als speeltoestel Hof te Zandepark
06. Jongerenwerker
07. Plan Perkpolder
08. Windmolens en zonnepanelen
09. Radartoren Kreverhille
10. Openbaar vervoer
11. Overlast, drugsdealing, criminaliteit en brandstichting
12. Verkeersproblemen
13. Cloosterstraat
14. Antonius
15. Sluisje van Beaufort
16. Kunstgras op het voetbalveld
17. Hof te Zandeplein
18. Industrieterrein
19. De Binnendéur als ontmoetingsplaats
20. Het panoramahuis op Walsoorden/Perkpolder
21. Klus- en kuisdag

Presentatie ‘Buurtbemiddeling in Kloosterzande’
Het woord wordt gegeven aan Anja Rijlaarsdam van Buurtbemiddeling. Omdat de techniek het
op dat moment even laat afweten stelt ze de vraag aan de zaal of er mensen wel eens van
buurtbemiddeling hebben gehoord, hierop worden een paar handen vanuit de zaal opgestoken.
Buurtbemiddeling in de gemeente Hulst bestaat zeven jaar. Er wordt weinig gebruikt van
gemaakt momenteel, ze meldt dat – of er zijn weinig conflicten, of wij kunnen goed met elkaar
praten – of we kennen buurtbemiddeling (nog) niet. Na afloop van de video wordt gevraagd of
er nog vragen zijn, maar vanuit de zaal komen geen reacties. Als laatste vermeldt Anja dat ze
dringend op zoek zijn naar mensen die het leuk zouden lijken, maar ook genoeg tijd hebben om
bemiddelaar te worden.

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
Poolsmonument
In mei is het monument aan het Poolsplein onthuld en aan de gemeente overgedragen. Hierbij
waren wethouders, bestuursleden dorpsraad, belangstellenden en naverwanten van Poolse
strijders aanwezig. Mede dankzij de Gemeente Hulst en Regiobank (Ronny Roctus) hebben wij
dit vernieuwde monument kunnen plaatsen. Wij zijn alle betrokkenen daarvoor enorm
dankbaar.
Voortgang reconstructie Cloosterstraat
De voortgang van de reconstructie van de Cloosterstraat is in volle gang, iedereen heeft er
intussen wel mee te maken gehad op zijn of haar eigen manier. De riolering is op plaatsen
vervangen of gesplitst en alles blijkt op schema te verlopen. De plannen zijn om in het voorjaar
van 2019 de gehele reconstructie klaar te hebben. Voor de reconstructie is er een
klankbordgroep geweest, is er gesproken met ondernemers en was er een inloop avond in de
‘Binnendeur’ waar mensen konden kijken wat de plannen waren. Men kon al daar klachten
melden en vragen stellen. Alle reacties zijn daarop ook beantwoordt.
Vragen vanuit de zaal:
Jan Baart heeft een opmerking: De weg bewijzering binnen Kloosterzande was erg goed,
maar buiten het dorp niet, buitenlandse vrachtwagenchauffeurs rijden daardoor allemaal
richting de molen terwijl er meerdere toegangswegen zijn naar het dorp.
Wethouder Gino Depauw: Hij snapt de opmerking niet geheel goed, en vertelt dat oude
TomTom gegevens in combinatie met oude vrachtwagens er toe leid dat ze de verkeerde
richting het dorp worden ingeleid. De bebording is van het Rijk en hoe het zit met
vrachtwagen verbod, daar is hij niet helemaal mee bekend.
Gyon Asselman: Eind dit jaar moet de kruising Cloosterstraat – Hulsterweg ook klaar zijn
stond in het ZVA te lezen, de vraag is dan ook, is de gehele reconstructie inclusief toplaag
asfalt klaar begin maart voor de carnavalsstoet?
Wethouder Gino Depauw: het gehele traject zal zeker voorzien zijn van een asfalt laag
zoals nu al tussen Poolsplein – en Europlein het geval is. Er zal geprobeerd worden om ook
de toplaag aangebracht te krijgen voor de carnavals stoet vaart, maar het weer speelt hierin
wel een grote rol.
Johnny Provoost: De bloembakken/groen vlakken die aangebracht zullen worden met oa.
bomen en struiken staan te dicht tegen opritten aan waardoor auto’s met aanhangers
eigenlijk niet hun eigen erf op en af kunnen rijden. Is het niet mogelijk dit aan te passen?
Ook meldde dhr. Provoost dat er op zijn adres een kinderopvang is en dit is voor het halen
en brengen niet handig.
Wethouder Gino Depauw: Direct aanpassen is niet mogelijk en zal met de juiste kanalen
moeten worden besproken. Dit zal ook worden voorgelegd aan de juiste personen die hier
over gaan.

Nieuws van de verenigingen
Stichting Kloortje
Streetdance New Generation
Elke dinsdag van 18.30 uur tot 19.20 uur in de Emmahal in Kloosterzande.(behalve in de
schoolvakanties)
Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
Dansen op hippe muziek.
Sportkleding vereist.
72 euro per jaar
Contact danielle@schelde-it.nl
Dance for fun
Elke woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in de Emmahal in Kloosterzande
Voor iedereen die van dansen houdt.
Dansen op hedendaagse muziek (aerobics/zumba achtig)
Sportkleding vereist.
10 euro per maand
Contact danielle@schelde-it.nl
Andere verenigingen volgen wanneer zij zich bij ons melden

Nieuws voor de
jongeren/jeugd (wist u
dat ….)

Nieuws voor de
senioren (wist u dat ….)
wij de behoeften van de inwoners willen
inventariseren en zo nodig gesprekken
voeren met lokale autoriteiten?
Een ‘zwart gat’ opvullen is niet zo
makkelijk wanneer je niets hebt om mee
te werken
mijn bank alsmaar spreekt over ‘’je moet
vermogen opbouwen’ terwijl ik af en toe
blij ben dat er nog een euro in mijn
portemonnee zit?

de jongerenwerker van de gemeente
Hulst, Reinder Hegi, is aangesteld om
de jongeren te helpen met allerlei
mogelijkheden en problemen?
wij graag zouden zien dat de jongeren
wat meer zouden ravotten en sporten of
in ieder geval wat meer zouden
bewegen?
scholen de leerlingen gaan toetsen op
bewegingsvaardigheid?
vele senioren nog wel weten dat men
vroeger op de lagere school twee keer in
de week gymnastiek gegeven werd?
veel kinderen denken dat ze niet goed
zijn in sporten terwijl ze dat nog nooit
hebben uitgeprobeerd?
moeten we het leuker maken dan dat het
is of juist niet?

Beaufort sluisje
Het Beaufortsluisje is een suatiesluis uit 1761 aan de oostkant van Kloosterzande en ligt in de
dijk op de grens van de Mariapolder tussen de Zandpolder, de Wilhelmuspolder en de
Noorddijkpolder bij Walsoorden. Een suatiesluis wordt ook wel genoemd als ontlastsluis,
spuisluis of ontwaterings-sluis. De bepoldering van dit gebied gaat terug naar de 12 eeuw waar
monniken uit het kloostercomplex Hof ter Zande het initiatief namen de waterhuishouding te
reguleren. In de daaropvolgende eeuwen werden de dijken en polders uitgebreid en aangepast
tot de huidige vorm. Op 12 maart 1906 trof een watersnoodramp het gebied, waarbij onder
meer diverse polders in de omgeving van Kloosterzande overstroomden. Het gebied achter de
sluis bleef echter gevrijwaard van overstromingen. Na de watersnoodramp werd de sluis
hersteld en hernoemd tot ‘Beaufortsluis’ naar J.F. de Beaufort, lid van de magistratuur van Hulst
en het Hulster Ambacht.
Het sluisje is een rondboogvormige koker in het dijklichaam die wordt beëindigd met keermuren
waarvan de noordoostelijke keermuur is voorzien van vleugelmuren. De zuidwestelijke
keermuur bevat een hardstenen gedenksteen met opschrift “ANNO 1761”. De noordoostelijke
keermuur heeft twee gedenkstenen waarvan de bovenste herinnerd aan de watersnoodramp
van 1906 en de onderste de naam van de naamgever draagt. In 2006 is het wind werk op de
dijk gerestaureerd. Aan de noordoostelijke zijde van de dijk is het terrein in aansluiting op de
sluis ingericht met een bordes met een bankje en een trap daar naartoe en langs de weg staat
een informatie-paneel. Het sluisje is een rijksmonument vanwege de cultuurhistorische waarde,
gaafheid en zeldzaamheid. De cultuurhistorische waarde van de sluis is hoog, waarbij met
name ook de markante ligging van de sluis in het landschap een toegevoegde waarde heeft.
Het sluisje is eigendom van Waterschap Scheldestromen. In het afgelopen jaar 2018 tot nu in
2019 heeft een al gehele restauratie plaats gevonden.
BEAUFORT, Lieven Ferdinand de (geb. op het fort St.Anna, in de in 1715 ondergelopen Polder
van Namen, in het Land van Hulst. Hij leefde van 9 okt. 1675 – tot 9 nov. 1730). Studeerde
eerst te Franeker (1692), alvoren hij 4 juni 1695 te Utrecht promoveerde op een dissertatie: De
advocatis, waarna hij zich eerst te ’s Gravenhage en vervolgens te Goes als advocaat vestigde
(1698). In 1701 werd hij benoemd tot pensionaris van Sluis, welke ambt hij tot november 1710
uitoefende. Begin 1711 vertrok hij naar Tholen en werd aldaar 15 oktober 1712 als raad
aangesteld. Na zijn benoeming tot Gecommitteerde Raad namens de stad Tholen bij de Staten
van Zeeland. (28 november 1715) en tot Raad van de Admiraliteit (16 december 1715),
vestigde hij zich definitief te Middelburg in begin 1716, alwaar hij 9 november 1730 overleed.
Om de afbeeldingen te bekijken kunt u hieronder klikken

Waterschap Scheldestromen verdiept waterloop
Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen
Waterschap Scheldestromen is gestart met het baggeren en verdiepen van de waterloop
Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen. Deze waterloop begint bij de kreek De Vogel bij
Hengstdijk en eindigt bij gemaal Campen. Naast een bijdrage aan waterkwaliteit en
peilbeheer, wordt met name de afvoercapaciteit van de waterloop ruimschoots vergroot.
Totale kosten van het project bedragen 1.6 miljoen. Voor het project is subsidie
aangevraagd bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het bedrijf
EVS uit Westdorpe voert de werkzaamheden uit.
Volgens planning wordt uit de waterloop 22.000 m3 baggerspecie verwijderd en wordt er
58.000 m3 van de vaste bodem verwijderd om de waterloop te verdiepen. Door het baggeren
en het verdiepen van de waterloop wordt de afvoer van het oppervlaktewater verbeterd, is beter
peilbeheer mogelijk en verbetert de waterkwaliteit door het verwijderen van de zuurstofarme
baggerlaag. De waterloop wordt met een zuigerbootje gebaggerd.
Via een leiding wordt de baggerspecie getransporteerd naar laaggelegen landbouwpercelen
waarop de natte grond verspreid wordt als ophoging van deze percelen ter verbetering van de
drooglegging. Deze percelen bevinden zich bij Hengstdijk en Zaamslag. Volgens planning zijn
de baggerwerkzaamheden in maart afgerond. Afhankelijk van de weersomstandigheden droogt
en slinkt daarna de bagger zodat het uiteindelijk gebruikt kan worden om ongeveer 25 hectare
aan percelen op te hogen.
Het baggeren van de Oude Haven is onderhoudswerk dat voorkomt uit het Baggerprogramma
Grote Wateren van het waterschap. Daarnaast wordt met de baggerwerkzaamheden een
bijdrage geleverd aan doelen van de Kaderrichtlijn Water, het Gewenst Grond en
Oppervlaktewater Regime en het Waterbeheer 21e eeuw voor goede waterafvoer en voldoende
waterberging onder extreme situaties.

Kunt u nog …

Kent u nog …

stijldansen met de Salsa, de Merenque,
de Mambo of een lekkere wals?
een ‘gewone’ quick-step, line-dance of
country-line dansen?
Kom dan naar UIT op ZONDAG in de
Binnendéur en drink een bakje koffie of thee
en maak een gezellig praatje met andere
bezoekers.
De datums hiervoor zijn:
3 februari met orkest The Sunny Boy
10 maart met DJ Peter
7 april met orkest De Jumbo’s
5 mei met troubadour Frans Verwilligen

de Westerscheldeschotel, met
kreeftensoep en de diverse Zeeuwse
visgerechten als specialiteit van van
Dorpshotel De Linde*** met restaurant
Hof te Zande?
De Vlaamse spelhal “De Pierbol”

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor
februari:
“Ik zie Nederland als een teer bezit dat van ons allemaal is.
Een land dat niet perfect is maar waar we wel altijd stappen
vooruit zetten”
(Mark Rutte in een advertentie aan alle Nederlanders)

Nieuws uit De Binnendéur
Pastoor Smuldersstraat 1, Kloosterzande
0114-313439 of 06-20656915
binnendeur@hulstvoorelkaar.nl
www.hulstvoorelkaar.nl
Activiteiten
Op maandag:
van 09.30 – 10.30 uur Yoga
van 13.00 – 16.30 KBO biljarten
van 19.30 – 22.00 uur Fotoclub Flare, 11 maart, 8 april en 13 mei
van 19.30 – 21.30 uur Platvorm Drempelvrij Hulst
Op dinsdag:
van 12.30 – 14.30 uur Tekenen en schilderen
van 13.00 – 16.30 uur alleen KBO-competitie biljarten
van 13.30 – 15.30 uur Handwerken
van 19.30 – 21.00 uur EHBO (inlichtingen De Binnendéur)
van 19.30 – 21.00 uur Zonnebloem (inlichtingen De Binnendéur)
Op woensdag:
vanaf 09.45 uur Wandelen met de Kloosterse wandelclub
van 11.30 – 14.00 uur KBO Seniorendiner (info KBO)
van 13.00 – 16.00 uur KBO biljarten
van 19.30 – 21.00 uur Zonnebloem (inlichtingen De Binnendéur)
Op donderdag:
van 10.00 – 11.00 uur Gym Club
van 19.30 – 21.00 uur EHBO (inlichtingen De Binnendéur)
Op vrijdag:
van 13.30 – 16.30 uur KBO kaarting of bowling (info KBO)
van 13.00 – 16.30 uur KBO biljarten
Op zondag 10 maart, 7 april, 5 mei, 26 mei en 30 juni is het koffiemiddag met dansen UIT
OP ZONDAG van 14.00 – 17.00 uur
Line Dance: maar de datums zijn aan ons (nog) niet bekend gemaakt
Hélène de Zeeuw (beheer ontmoetingscentrum De Binnendéur)

Nieuws van de dorpsraad (wist u dat ….)
de dorpsraad altijd gevraagd en ongevraagd advies mag geven aan het college van
burgemeester en wethouders én de gemeenteraad?
er een samenwerkende wijk- en dorpsraden is waarbij 14 kernen bij zijn aangesloten?
we heel veel foto’s hebben van onze streek, van de lagere scholen van de Groenendijk, van
activiteiten en gebeurtenissen van vroeger die we graag zouden willen delen met jullie?
we samenwerken met Wies Menu (thans woonachtig in Terhole maar een fanatiek oudkloriaan) die heel veel materiaal heeft voor D’n Meulenwiek.
wij ons nu al verheugen op zijn inbreng en zijn medewerking die zeker ook tot stand is
gekomen via Ed Steijns?
wij geen reclame maken voor derden maar toch de senioren willen attenderen op het
lidmaatschap van SeniorWeb?
SeniorWeb computer- en internetcursussen geeft in begrijpelijke taal voor beginners en
gevorderden?
SeniorWeb de vraagbak is voor mensen die willen gaan werken of al werken met een tablet
of (laptop)computer?
SeniorWeb te bereiken is via leden@seniorweb.nlof SeniorWeb, Antwoordnummer 4001,
3500 WB Utrecht of 030-2769965?
het aantal inwoners van Kloosterzande gestegen is met 30 personen?

Tips van de dorpsraad om meer licht in je huis te
krijgen:
Wij hebben licht nodig want het verbetert zelfs ons humeur. Een maximale dosis natuurlijk licht
is een aanrader. Ook in onze huizen. Natuurlijk licht is gratis, maakt vitamine D aan en het
maakt onze kamers helder.
1.
2.
3.
4.
5.

Schilder de muren van je huis wit
Hang spiegels in een kamer
Gebruik en lichtreflector
Houd ruiten en gordijnen schoon
Houd rekening met de zonnestand om je kamers in te richten

Tips van de dorpsraad om je energieverbruik te
verminderen:
1.
2.
3.
4.

Het daglicht is gratis …gebruik het dus zoveel mogelijk
Wanneer je moet wassen doe dit in de daluren en liefst op 30graden
Een magnetron verbruikt meer stroom dan een originele bakoven
Afstandsbedieningen zijn makkelijk maar gaan niet verder dan een slaapstand. Ze blijven
dus energie verbruiken. Gebruik de start- en stopknop
5. Ouderwetse gloeilampen vervangen door spaarlampen of ledverlichting
Vul je koelkast met lege dozen. Hoe groter het lege oppervlak binnen de koelkast, hoe hoger je
verbruik. Ontdooi regelmatig je diepvries.

Aandachtspunt voor februari:

Indien u lid bent van de Rabobank wilt u dan, bij de
komende Clubkas Campagne, op de dorpsraad stemmen
zodat we enkele euro’s extra’s kunnen toevoegen aan de
kas van de dorpsraad?

Nieuws van de redactie:
U heeft alweer de tweede Nieuwsbrief van de dorpsraad Kloosterzande binnen gekregen. De
winter is nog in volle gang maar de verrukkelijke lente en de warme zomer staan al te trappelen
van ongeduld. We doen ons best om u te voorzien van nuttige, interessante en leuke weetjes
over gebeurtenissen in en om ons mooie dorp. Hiervoor zijn we onder andere afhankelijk van
de kopij die we aangeleverd krijgen.
We willen steunkaarten gaan verkopen om alles te kunnen bekostigen. Kaarten ter waarde van
2 euro, van 5 euro, van tien euro en van vijfentwintig euro. Wij verloten 3 cadeaubonnen onder
alle steunkaartkopers. Wij willen ook verenigingsnieuws plaatsen maar dan moet dat wel
worden aangeleverd door de verenigingen zelf. Wij zelf gaan niet op zoek bij verenigingen.
Hebt u zelf iets mee te delen wat ook voor anderen interessant kan zijn? Stuur het op en wij
van de redactie zorgen van plaatsing. Uiteraard geen anonieme inzendingen. Heeft u
opbouwende kritiek over de invulling van de nieuwsbrief of de opmaak? Laat het ons weten!
Hebt u informatie maar u kunt door omstandigheden uw naam niet plaatsen, overleg dan met
de voorzitter. Samen komen we er wel uit. Mocht u nog vragen hebben of wilt u iets
bespreekbaar maken, zit u iets dwars, u kunt altijd contact opnemen met een bestuurslid van
de dorpsraad.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuist vermelden van
gegevens in de D’n Meulenwiek. De redactie acht zich slechts gebonden tot verbetering in de eerstvolgende
editie.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, ,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de hoofdredacteur.

Op zoek naar ….
De KBO-biljartvereniging in De Binnendeur is op zoek naar nieuwe leden. U dient wel lid te
zijn of te worden van de KBO. Aanmelden bij het bestuur van de KBO
roxanneba@zeelandnet.nl
Om het voortbestaan van de dorpsraad te waarborgen zijn we op zoek naar inwoners die
deel uit willen maken van deze organisatie. In het bijzonder gaat de voorkeur uit naar
vrouwen én personen in de leeftijd van 12 – 25 jaar zodat we een evenwicht kunnen creëren
in de onderwerpen die er leven in ons dorp.
Foto’s van …. kunt u vinden op onze website:
Mouterij Menu (woonhuis, graansilo’s, koeltoren, etc.)
Mouterij van Grolsch
Tasdijk
De uitkijktoren van de Luchtwacht op Hoek en Bos
Kruisdorpsestraat
Oudelandsedijk
Kruisdorpsedijk
Foto’s van Kruisdorp naar D’n Eeck
Watersnoodmonument Kruisdorp

Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder kan in 2019
starten
De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen kan in de zomer
van 2019 van start. Dat melden de provincie Zeeland, de Vlaamse Waterweg en het
Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in
volle gang. Zo zijn er enkele huizen en schuren gesloopt en zijn de eerste populieren
gekapt en leidingen verwijderd. Volgens de betrokken partijen gebeurt het werk in de
Zeeuwse polder in fasen, zodat dieren de kans krijgen het gebied geleidelijk te verlaten.
Medio 2019 wordt begonnen met het doortrekken van de ringdijk in de ProsperpolderNoord naar de Hedwigepolder.
In Prosperpolder-Noord zijn de meest ingrijpende werkzaamheden zoals de aanleg van de
ringdijk, al achter de rug. Aan de Belgische kant is die dijk 3 kilometer lang, aan de
Nederlandse kant is dat 1,8 kilometer. De dijk zorgt ervoor dat het achterland beschermd wordt
tegen het water van de Westerschelde dat het gebied binnenstroomt. De grond die vrijkomt bij
het graven van de kreken en geulen wordt gebruikt voor de bouw van de ringdijk. Het afgraven
van de Scheldedijk staat gepland voor 2022.

“Negen van de tien dingen kunnen wachten. Plan daarom tijd in om e-mails te
beantwoorden, en zet je mail en telefoon uit zodra je productief aan de slag
gaat. Je hoeft niet de hele dag bereikbaar te zijn.”

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.

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.

