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Onze digitale nieuwsbrief breidt zich
steeds verder uit in het aantal en het
soort van informatie.
De informatie heeft betrekking op onze
leefomgeving, over de belangrijke
gebeurtenissen die spelen in onze
regio en over de geschiedenis van de
streek.
Voor ieder wat wils. Naast deze
nieuwsbrief van Dorpsraad
Kloosterzande zijn er nog een aantal
informatiekanalen actief op internet.
Dat vinden wij uiteraard bijzonder fijn.
Binnenkort gaat onze Meulenwiek ook
op Facebook en andere social media.
Op deze manieren kan iedereen plezier
beleven in Kloosterzande en omgeving.
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Aandachtspunt voor April:
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?

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
Uit op Zondag (De Jumbo’s)
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Uit op Zondag (Dream Music)
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Verkiezingen Europees parlement
Kunstweekend Kloosterzande
Uit op zondag (Sunny Boy)
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Vaderdag
Molenstraatfeesten
Uit op Zondag (DJ Peter)
Zomervakantie
Gemeenteraadsvergaderingen
Uit op Zondag (De Jumbo’s)
Herfstvakantie
Uit op Zondag (De Jumbo’s)
Wintertijd
Uit op Zondag ( DJ Peter)
Jaarvergadering dorpsraad
Uit op Zondag ( Sunny Boy)
Kerstmis
Oudjaar

zondag 7 april
zondag 21 + maandag 22 april
zaterdag 27 april
27 april t/m 5 mei
zondag 5 mei
zaterdag 4 mei
zondag 5 mei
zondag 12 mei
donderdag 23 mei
zaterdag 25 mei en zondag 26 mei
zondag 26 mei
donderdag 30 mei
zondag 9 en maandag 10 juni
zondag 16 juni
zaterdag 29 en zondag 30 juni
zondag 30 juni
vrijdag 6 juli t/m zondag 18 augustus
zie www.gemeentehulst.nl
zondag 22 september
vrijdag 12 oktober t/m zondag 20 oktober
zondag 20 oktober
zondag 27 oktober
zondag 17 november
dinsdag 19 november
zondag 8 december
woensdag 25 en donderdag 26 december
dinsdag 31 december

Kruisdorp & de ronde van Mieke Buys
Geschiedenis van Kruisdorp
De Kruispolder ontstond in 1612 als gevolg van de bedijking
van het in 1508-1511 door de zee verzwolgen Hontenisse.
Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen was toen nog in Spaanse
handen. De bedijking werd pas mogelijk toen de abdij Ter
Duinen afstand deed van haar rechten op de schorren van
Oud-Hontenisse. Dit nieuw ontgonnen gebied kreeg de naam
"Cruys Polder". Mensen uit dit gebied namen soms de
achternaam Van de Cruys (van het kruis), Van Kruyssen of gewoon Cruys. Latere afleidingen
van de familienaam Cruys zijn Cruijsse, Crouse en Kruis.
Kruisdorp is een buurtschap welke behoorde tot de gemeentelijke herindeling aan de gemeente
Hontenisse wat nu de gemeente Hulst geworden is. Op 31 januari 2003 werd bij Kruisdorp een
monument onthuld ter herdenking van de Watersnoodramp van 1953. Het gehucht heeft drie
straten: Kruisdorpstraat, Kruisdorpsedijk en Oudelandsedijk. Kruisdorp ligt in de polder
genaamd Kruispolder die bestaat uit bouwland met enkele melkboerderijen en fruitboom
eigenaren. Een viertal buurtschappen voltooien deze polder te weten Baalhoek, Duivenhoek,
Kruisdorp en Kruispolderhaven. Kruisdorp ligt ten oosten van Kloosterzande nabij de
Westerschelde.

Kruisdorp en de Ronde van Mieke Buijs
Jarenlang organiseerde het wielercomité Kloosterzande het jaarlijkse
pinkstercriterium, met aan de start de grote vedetten van het profwielrennen.
Het zal begin jaren 80 van de vorige eeuw geweest zijn dat twee bestuursleden, Jan Baart en
ondergetekende Frans Serrarens, vonden dat er in Kloosterzande ook maar eens een tourclub
z’n rondjes moest gaan fietsen.
Een oprichtingsvergadering werd belegd, dorpsgenoten uitgenodigd en de tourclub zag het
levenslicht.
Om in te haken op het pinkstercriterium ( Pinksterzaterdag) werd door de tourclub bedacht om
op de 2e pinksterdag een wielerronde voor “trimmers” te organiseren.
Trimmers hield in: alle inwoners van Kloosterzande en omstreken. Wel of geen lid van de
tourclub. Ook oud inwoners waren van harte welkom.
Een plaats was snel gevonden: Kruisdorp met in het centrum het gezellige café van Mieke
Buijs, wereldberoemd in de regio.
Mieke werd tot beschermvrouwe annex ronde miss gebombardeerd en de eerste Ronde van
Mieke Buijs stond in de startblokken.
Antoine Raes, eigenaar Hotel de Linde, werd bereid gevonden om als speaker te fungeren. Hij
moest zich wel inkopen door een aantal flessen wijn als premie ter beschikking te stellen.
De voltallige middenstand Kloosterzande was hoofdsponsor van deze nieuwe wielerronde.
Geluid geregeld, zelfs dranghekken waren nodig, schilder Jan van Jole zorgde voor de witte
startlijn en nodige pijlen op het asfalt.
Nog start/finishdoek ophangen over de weg en de 1e Ronde van Mieke Buijs kon van start
gaan.
Dit alles gevolgd en beoordeeld door de deskundige jury o.l.v. voorzitter Eddy Compiet.
Voor de echte kanonnen werd het een uiterst serieuze zaak. Wie gaat die 1e ronde op z´n
naam schrijven??
Vedetten genoeg, o.a. Paul van Kerckhoven, George Schillemans, Rudy Goossen, Toon
Jansen, Stan de Bakker, Benny van Bunder etc..
Voor de mindere goden onder ons werd tijdens het koersverloop wel eens wat aangepast.
Voordat het startschot klonk, kreeg b.v. lokale agrariër Rasenberg al toestemming om te
vertrekken. Het grote peloton volgde even later.
Zoals gebruikelijk werd er door de renners voor de nodige premies gesprint.
Edoch, wat de deelnemers niet wisten, was dat de grootste premie niet voor de eerste, maar
zomaar voor de laatst passerende renner kon zijn…….
De premie kon een geldbedrag zijn. Ook om flessen melk, geschonken door melkboer Joos,
kon gesprint worden.
Uiteindelijk was de bedoeling, en dat lukte vrij aardig, dat alle deelnemers op het eind van de
wedstrijd ongeveer eenzelfde deel uit de goed gevulde premiepot verdiend zouden hebben.
Moet gezegd: Kruisdorp stond op z’n kop, een hoop geluid uit de aanwezige geluidsinstallatie,
Toine Raes die verslag deed van het koersverloop, premies aankondigde en reclame maakte
voor de sponsoren en tussendoor, voor zover daar tijd voor was, de nodige muziek.
Uiteraard na afloop, verzamelen voor de ceremonie protocollaire.
Onze ronde miss Mieke huldigde de 3 beste renners, met op het hoogste podium Toon Jansen.
Dat alles buiten voor het café, immers binnen was er te weinig ruimte om het, in grote getale
opgekomen publiek, te bergen.
Dat sporten dorstig maakt, óók door er naar te kijken, bleek na verloop van een paar uur:
Mieke’s drankvoorraad was tot het minimum geslonken. Zoon Leon werd naar Kloosterzande
gestuurd om wat vers spul aan te voeren. Terug gekeerd van deze missie, het werd steeds
gezelliger, wist Leon de sfeer nog naar een hoger plan te brengen door met z’n trekzak de
nodige deuntjes ten gehore te brengen.
En zo bleef het die 2e pinksterdag nog lang gezellig in Kruisdorp……..
!985 was de 3e en laatste ronde van Mieke Buijs. Het jaar dat Mieke het café vaarwel zei.
Op Kloosterzande werd daarna nog een aantal jaren gestreden om de Grote Prijs Mieke Buijs.
Frans Serrarens.

De reünie van Kruisdorp 24 juni 1995
Op de vraag van de Dorpsraad om een terugblik te schrijven over de reünie van Kruisdorp
moet je als oud-Kruisdorpenaar niet lang na denken.
Al een paar jaar hadden we het erover om een reünie te organiseren voor oud inwoners van
Kruisdorp. Tot op Kermismaandag 1994 na de schieting we weer met een paar van Kruisdorp
met een pint aan de toog zaten, zeiden we: En nu gaan we spijkers met koppen slaan
Afgesproken werd om nog diezelfde week in de Pastoor Smuldersstraat met een paar man
samen te komen. Als eerste moesten we de adressen opzoeken van alle oud Kruisdorpenaren.
Dat vergde wel enige tijd. Maar na iedereen te hebben aangeschreven kregen we zoveel
positieve reacties binnen dat we van start konden gaan.
De vraag waar was niet moeilijk, natuurlijk op Kruisdorp. Ons oog viel op de schuur van Zonne.
Wij naar de Baron (want die was eigenaar) Maar die vond het geen goed idee om in de schuur
te gaan feesten. Hij was bang voor brand. Maar zei hij: Je mag wel een tent op het terrein
zetten en stroom en water uit de schuur halen. (Later brandde de schuur toch af, maar dat was
niet onze schuld.) De datum werd vastgelegd op 24 juni 1995.
De rest van de voorbereidingen zal ik jullie besparen.
Een dag voor de reünie werd de tent geplaatst en verder ingericht. Gelukkig waren we goed
gespannen met mannen en vrouwen.
Eindelijk was het zover en konden op zaterdagmiddag de gasten ontvangen. (ongeveer 180)
Al bij de ingang werden er al heel wat handen geschud want bij vele was het lang geleden dat
ze elkaar gezien hadden. De sfeer zat er zo al vlug in.
Tijdens de koffie met gebak heette de voorzitter ieder van harte welkom in het bijzonder
Burgemeester Steenkamp en de wethouders Benny Pauwels en Leo Magnus.
Hierbij haalde hij in het dialect verschillende leuke voorvallen op over vroeger op Kruisdorp.
Ook de Burgemeester hield nog een kort woordje. Hij dacht eerst wat moet ik daar gaan doen
voor die paar mensen van Kruisdorp, maar hij stond ervan te kijken dat er zoveel waren van
zo’n klein dorpje.
Dan mocht hij samen met de wethouders en de voorzitter op weg naar de tap om samen de
eerste pinten de drinken die werden getapt door niemand anders dan Mieke Buys.
Maar na jarenlang een café te hebben gehad, had ze nog nooit een pint getapt want daar
waren alleen maar flesjes en als ze geen zin of tijd had kon je zelf naar de kelder om je bier te
halen. Maar met wat hulp kreeg ze het toch voor elkaar en was de reünie officieel geopend.
Daarna zijn er nog vele pinten getapt. Maar niet meer door Mieke Buys.
In de loop van de middag was het de beurt aan Ed Steyn. Deze had een paar sterke verhalen
uiteraard in het dialect. Jammer dat het een beetje rumoerig was in de tent. Maar ja, houd 180
man maar eens stil.
Na het applaus voor Ed kon ieder weer verder met zijn verhalen van vroeger of wat ze nu
deden en waar ze woonden. Zo werd door ieder weer een beetje bijgepraat.
Ook was de vraag wie er de oudste was op deze reünie. Dus ging de voorzitter naar de
microfoon en begon met de vraag wie is er 90 jaar. Niemand dus. Tot hij bij 84 was en er
iemand recht sprong en zijn hand op stak. Dit was Ber v. Overmeeren. (toevallig de vader van
de voorzitter.)
Dus die vraag was opgelost en moest er niet meer naar geraden worden.
Zo stilletje aan werd het wel etenstijd. Dus werd de soep opgewarmd en de broodjes
klaargemaakt. Hiervan werd gretig gebruikt van gemaakt en liet ieder het zich goed smaken. Ze
gingen erin als zoete broodjes.
Ondertussen was ook de Harmonie van Klooster gearriveerd. Na een paar nummers gespeeld
te hebben en ieder genoeg gegeten had waren er al vlug een paar die op de vloer kwamen en
aan de polonaise begonnen. Die rij werd ook steeds langer. De stemming zat er al goed in.
Rond 20.00 uur werd ieder die kon en wilde uitgenodigd voor de rondwandeling op Kruisdorp.
Daar kon ieder kennis maken met de nieuwe bewoners van hun ouderlijk huis.
De nieuwe bewoners waren van tevoren uitgenodigd om mee naar te tent te komen. Hiervan
werd dankbaar gebruikt gemaakt.
Mede door dat enkele muzikanten gebleven waren werd het een dolle boel, de bordjes met
‘dorst’ erop gingen regelmatig naar boven.
Tot we plots verrast werden met een optreden van Peter Colpaert, die een mix van stukjes van
bekende liedjes imiteerde en heel te tent rondzwalkte. Dit werd met daverend applaus beloond.
Zo langzamerhand gingen er toch al een stel huiswaarts na bedankt te hebben voor deze
prachtige dag. Zo liep de tent in de kleine uurtjes leeg en na nog wat nagepraat te hebben met
alle helpers bleven er twee in de tent slapen om de boel te bewaken.
Dat dit nodig was bleek wel. Want even later hoorden ze enkele brommers het terrein
opkomen. Maar na hun koppen buiten gestoken te hebben keerden ze gelijk terug.
De dag daarna waren we allemaal weer aanwezig om alles op te ruimen. Stoelen en tafels en
noem maar op werd opgeladen en na het laatste vat te hebben leeggemaakt. (wat best nog
tegenviel) keerden ieder voldaan naar huis.
Dezelfde week nog werd de balans opgemaakt en er bleek er nog een aardig bedrag over te
zijn
Dat werd (zoals afgesproken) overgemaakt naar de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem
Kloosterzande.
Al met al konden we terugkijken op een geslaagde reünie waar nog veel over nagepraat werd
en nog steeds.
Jo van Overmeeren
Voor meer
- Verhalen
- Foto's
- video
over kruisdorp en de ronde van Mieke Buys

KLIK DAN HIER!

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

Nieuwbouw ZorgSaam Antonius
De nieuwbouw is zo goed als rond en de Huisartsenpraktijk en Fysiofit hebben hun intrek
genomen in het nieuwe pand. Het oude gedeelte is intussen ook gesloopt en de verdere
voortgang verloopt dan ook voorspoedig.
Renovatie sluisje van Beaufort Den Eeck
Het woord wordt gegeven aan Rian de Feyter van het Waterschap.
Ze vertelt dat het sluisje momenteel volledig wordt gerestaureerd aangezien het sluisje een
rijksmonument is en daardoor behouden moet blijven. Het sluisje is gebouwd in 1761 en begint
net als in de jaren 80 verzakkingen te vertonen, toen is het sluisje ook al eens gerestaureerd. In
de put (onderin) wordt nog beton gestort zodat het niet verder kan verzakken. De planning is
dat de werkzaamheden in het voorjaar klaar zullen zijn. (Op woensdag 10 april zal het sluisje
officieel worden onthuld)
Kunstgras Voetbalveld VV Hontenisse.
Het hoofdveld van VV Hontenisse is voorzien van een kunstgrasveld. Dit ziet er enorm goed uit
en mensen zijn er zeer over te spreken. Men zegt dat het veld er nu beter bij ligt dan dat van
Sint-Jansteen en Hulst samen.
Radartoren Kreverhille
Het woord wordt gegeven aan Wethouder Jean-Paul Hageman.
Hij verteld dat iedereen inmiddels de toren al wel heeft zien staan maar dat het momenteel nog
niet toegankelijk is voor het publiek. Dit heeft te maken met een fout in de eerste
vergunningaanvraag. De vergunning is opnieuw ingediend en loopt momenteel nog. Vanaf het
moment dat de vergunning is verleend zal de toren worden opengesteld voor het publiek. De
bedoeling is dat de Radartoren een toeristische trekpleister moet gaan worden. Helaas lopen er
momenteel ook nog een aantal bezwaren van omwonenden die eveneens nog afgewacht
moeten worden.
Invulling Rozenhof
Wethouder Jean-Paul Hageman meldt dat dit recentelijk in de gemeenteraad is besproken. Op
het braakliggende terrein komt 1 woning en de rest worden garageboxen. Dit heeft te maken
met het soort grond wat er ligt en de vestiging van het horeca bedrijf ‘In Den D.Waes’ aan de
Groenendijk.

Nieuws van de verenigingen & ondernemers

UIT OP ZONDAG
In De Binnendèur worden op onderstaande datums gezellige koffie en dansmiddagen
georganiseerd. Een aantal vrijwilligers zijn hierbij behulpzaam. Een dansorkest begeleidt de
danslustigen. Voor degene die elkaar willen ontmoeten is er koffie en wijn, bier, frisdrank of een
fruitsap. Wil je televisie kijken naar voetbalwedstrijden dan kan dat ook altijd.
Uit op Zondag 7 april met De Jumbo’s
Uit op Zondag 5 mei met Dream Music
Uit op zondag 26 mei met de Sunny Boy
Uit op Zondag 30 juni met DJ Peter
Uit op Zondag 1 september met Dream Music
Uit op Zondag 22 september met De Jumbo’s
Uit op Zondag 20 oktober met De Jumbo’s
Uit op Zondag 17 november met DJ Peter
Uit op Zondag 8 december met De Sunny Boy
De entree is 2 euro voor diegene die komen dansen en voor alle andere bezoekers ook 2 euro
inclusief een bakje koffie of thee. De aanvang is 14.30 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur.
Om ongeveer 16.30 uur stopt het orkest. Wij hopen u snel te ontmoeten.
Namens Dorpsraad Kloosterzande en Hulst voor Elkaar

Hierboven had ook uw bericht namens uw
vereniging of bedrijf kunnen staan.
Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan
gerust contact met ons op.
Nieuws voor de
jongeren/jeugd
Mijn opa zei altijd: “De nacht is voor
het ongedierte.”
Wanneer er bij ons in de klas
overdreven hard wordt gelachen
zegt mijn vriend altijd: “Zoals die
griet zit te lachen is het net of je een
paard voor schut zet.”

Nieuws voor de senioren
Wanneer ik achter een wel erg trage chauffeur zit bij
een groen stoplicht zegt mijn vrouw altijd: “Ja
jongen, groener wordt het niet.”
Nu ik wat ouder word is alles niet meer zo logisch.
Ik help wel eens in de keuken en dan zegt mijn
vrouw dikwijls: “Het lusje van de theedoek zit bij jou
ook altijd aan de vijfde punt geloof ik. Je kunt het
nooit vinden.”
In onze biljartwalhalla kom je de gekste mensen
tegen. Overlest kwam er een nieuw lid zich melden.
Ik kende hem niet. Ik kon het niet nalaten om te
vragen: “Zeg me wie jouw vrouw is, dan zeg ik wie
je bent en waarom je komt biljarten.”

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor april:

Sakkerdemiekeboterhamme!
Hertogin Hedwiegepolder
We weten het allemaal: de Hertogin Hedwigepolder wordt onder water gezet. Geen discussie
meer of het een mooie polder is of was, geen discussie meer of het jammer is of niet. De
Nederlandse Hoge Raad heeft zijn oordeel uitgesproken: water in de polder. In mijn herinnering
blijft de rij kaarsrechte Canadese populieren in de Engelbertstraat. Daarnaast de akkers voor
de aardappelen en de mais. Het huis wat op de hoek stond heeft voor mij nooit de betekenis
gehad van het landhuis van Gery de Cloedt. Simpel omdat ik het nooit geweten heb. Deze
Belgische Gery de Cloedt was eigenaar van deze Hertogin Hedwigepolder. Deze polder is
vernoemd naar Hedwige de Ligne. Zij was hertogin van Arenberg en leefde van 1877 tot
1938.
Vele actievoerders uit Zeeuws-Vlaanderen hebben jaren geprotesteerd tegen de uitvoering van
de Scheldeverdragen die Nederland sloot met Vlaanderen in 2005. Het verdrag hield in dat er
compensatie moest worden gegeven voor de uitdieping van de Westerschelde/De Schelde van
6 naar 13 meter diepte die de natuur rond deze rivier ernstig dreigde te verstoren. Nederland
hielp hieraan mee door ruim vierhonderd hectare land in de Hertogin Hedwigepolder als
compensatie onder water te zetten. Deze polder is rond 1900 drooggelegd. Het is voor vele
mensen uit onze streek dan ook onbegrijpelijk dat een vruchtbare en mooie polder aan de zee
wordt teruggegeven. Gery de Cloedt heeft een financiële vergoeding gekregen voor zijn
eigendom.
Maar wat nu? Wanneer worden de dijken doorgestoken? Hoe zal de polder er uit gaan zien
over pakweg vijfentwintig jaar? Wordt het een ecologisch waardevolle polder met nieuwe
vogelsoorten en beplanting?
Een blik in de geschiedenis leert mij dat de polder is ontstaan in de 13de eeuw. In 1584 werden
de dijken doorgestoken vanwege de tachtigjarige oorlog. Een combinatie van het Verdronken
Land van Saeftinghe dat liep tot tegen Kieldrecht. Hoe een en ander tot stand is gekomen
tussen de Hedwigepolder en de Prosperpolder is me nog niet geheel duidelijk. Ik vermoed dat
de Hedwigepolder van Nederland was en de Prosperpolder van Vlaanderen. Dit nieuwe project
wordt betaald door Nederland en door Vlaanderen. Er zijn plannen om met de afgegraven
grond een vijfentwintig meter hoge heuvel te bouwen aan de rand van het natuurgebied van
waaruit de bezoekers een uniek zicht krijgen op de ondergelopen polder. Ook een
bezoekerscentrum met horeca en restaurant moet de heuvel compleet maken. Via ruim 4
kilometerslange wandel- en fietspaden zou men het bezoekerscentrum kunnen bereiken. Deze
lopen dan ook tot tegen de vaargeul van de Westerschelde. De betreffende uitvoerders gaan
samenwerken met landbouwers, inwoners en ondernemers om van dit gebied een toeristische
trekpleister te maken. Een soort bungalows (ecolodges genaamd) voor de overnachtingen
maken het centrum compleet. Ikzelf heb altijd de veronderstelling gehad dat Antwerpen zijn
haven wilde uitbreiden en daarvoor een natuurcompensatie als ruilmiddel hanteerde. Een
natuurgebied dat misschien zal dichtslibben en nog nauwelijks onder water komt te staan.
Het proces van dichtslibben zal vele jaren in beslag nemen maar het zal gebeuren of men moet
slib gaan verwijderen met machines. De schorren worden begroeid met riet. Of het zal helpen
tegen natuurlijke overstromingsgebieden, zoals beschreven in het Vlaamse Sigmaplan, valt te
betwijfelen. Maar mijn herinneringen blijven bestaan uit die lange rij met populieren en het
gefluit van de vogels en de rust van de stilte.

Nieuws uit De Binnendéur
Voor meer informatie en activiteiten die gehouden worden in ‘De Binnendéur’ kunt u kijken op
de website van HulstvoorElkaar of via de onderstaande link.
https://www.hulstvoorelkaar.nl/activiteiten/activiteitenkalender

Nieuws van de dorpsraad
Reünie Scholen Groenendijk
In 2011 en in 2014 hebben diverse mensen de organisatie op zich genomen voor de reünie van
de meisjesschool en de jongensschool van Groenendijk. Dit alles onder regie van Dorpsraad
Kloosterzande. Wij zijn onderstaande mensen hier nog zeer erkentelijk voor.
Ber Neve
Herman Maas
Hermien Lernout
Frand Voet
Marcha Roctus
Rose-Riet Fokkens-de Booy
Etienne de Cock

Elly Neve
Ro Baart
Robert Asselman
Rosa Roctus
Theo Rombout
Rosemiek Serrares-de Vijlder
Ingrid de Cock-Asselman

Als aandenken hebben we zitkussens aangeboden aan het bestuur van KIK (het kerkje in ’t
Laantje).
De Dorpsraad Kloosterzande heeft het voornemen om in maart 2021 (na 10 jaar) wederom een
dergelijke reünie te organiseren. Dit nu voor ALLE mensen die ooit op een van deze scholen
onderwijs heeft gekregen.
Wanneer er mensen zijn die ons willen helpen te organiseren geef dan een bericht aan Robert
Asselman.
Met vriendelijke groet,
Robert Asselman en Hermine Lernout-Marcelis

KWK ofwel Kunst Weekend Kloosterzande
Op 25 en 26 mei is het KWK Kunst Weekend Kloosterzande.
Op deze zondag is het ook Uit op Zondag in De Binnendéur. Een dansmiddag voor iedereen
met een live dansorkest. Van dit evenement, gefinancierd door Hulst voor Elkaar, is de
dorpsraad medeorganisator. Wij nodigen u graag uit om de Binnendeur op deze dag te
bezoeken.
Tijdens het kwk weekend staan wij ook met een stand in de binnendeur.

Rectificatie op ‘De melkfabriek’ in de uitgave van
maart
Naar aanleiding van een opmerking van een oplettende lezer blijken de jaartallen in
onderstaande deel artikel niet juist te zijn. Wij bieden onze excuses aan.
Op 3 oktober 1953 nam oud-directeur A.D.H. Oldenhof, na ruim twintig jaar, afscheid van
Kloosterzande en ging met vervroegd pensioen.
De melkfabriek sloot zijn deuren op 16 juni 1972. De melk ging per die datum naar de
melkfabriek in IJzendijke. Er werkten acht chauffeurs en plaatsvervangers, twee man
kantoorpersoneel, een technisch assistent, vier man in de melkinrichting, drie mensen in de
melkontvangst, een monteur, een centrifugist en een botermaker. Frappant detail was dat de
fabriek in IJzendijke ook weer werd gesloten op 1 januari 1975. De heer A. Oldenhof was toen
directeur van de fabriek in Kloosterzande. Er volgden geen ontslagen want van de 15
werknemers bleven er 8 als chauffeur werkzaam om de melk naar IJzendijke te vervoeren.

Foto van de maand
Helaas hebben wij de afgelopen maand geen foto's mogen ontvangen voor in de nieuwsbrief
en daarom gaan we onze fotorubriek iets eenvoudiger uitvoeren. Vroegen we in de vorige
Meulenwiek om foto’s van de Groenendijkse molen we vragen nu foto’s van onze streek
ongeacht welk onderwerp. Heeft u een mooie foto? Stuur deze dan op naar de redactie en wij
laten iedereen meegenieten.
U kunt uw foto’s sturen naar onderstaand adres. (foto molen, sluisje, radartoren)
foto@dorpsraadkloosterzande.nl
(Hieronder vind u 3 gekozen foto's uit ons eigen archief)

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.

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.

