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Het voorjaar zit er weer aan te
komen. We hebben weer van enkele
mooie zonnige dagen kunnen
genieten.
Mensen gaan al voorzichtig
vakantieplannen maken voor de
zomer.
De dagen worden langer en het Hof
te Zande bos staat weer vol met
bloemetjes.
Dus volop genieten met deze vroege
traktatie van moeder natuur!

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.
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De volgende D’n Meulenwiek verschijnt in april
2019
met de volgende onderwerpen:

Kruisdorp & de ronde van Mieke Buijs
Evenementen 2019
Nieuws voor de senioren
Nieuws voor de jongeren
Plaatselijk nieuws
Nieuws van de dorpsraad
Verhalen van toen…

Aandachtspunt voor maart:
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
Carnaval
Verkiezingen provincie & waterschap
Zomertijd
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Verkiezingen Europees parlement
Kunstweekend Kloosterzande
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Vaderdag
Molenstraatfeesten
Zomervakantie
Gemeenteraadsvergaderingen
Herfstvakantie
Wintertijd
Jaarvergadering dorpsraad
Kerstmis
Oudjaar

1 maart t/m 5 maart
woensdag 20 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 23 mei
zaterdag 25 mei en zondag 26 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

Ed Steijns

Wij zullen hem als dorpsbewoner, verhalenverteller in dialect blijven herinneren.

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

Bomen naar kerkje en vijver
Door het vallen van takken in het gebied is er uit voorzorg gesnoeid en is de vijver proper
gemaakt. Alles ziet er weer netjes en verzorgd uit en de omgeving is weer een stuk veiliger.
De gemeente heeft toegezegd dit structureel te onderhouden.
Kroonverankering oude boom
De oude grote boom die bij de ingang van het park nabij Hotel van Leuven staat is door
gemeentewerken verankerd. Dit is gedaan zodat de boom niet in tweeën kan splijten en de
boom, omdat deze al ontzettend oud is, behouden kan blijven. Het vredeslaantje richting het
kerkje blijft voor de hulpdiensten toegankelijk.
Waterbassin tussen de Cloosterstraat en Hof te Zandepark
Tijdens de werkzaamheden en het verleggen van de wal is er een skelet gevonden van een
paard, dit is onderzocht door archeologen. Ook werden er resten van een watertunneltje
gevonden. De archeologen hebben alles nauwkeurig in kaart gebracht en zijn volop bezig met
onderzoeken hoe oud de botresten zijn.

Nieuws van de verenigingen & ondernemers
Goedendag,
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Ellen Smeets, ik woon sinds kort in het mooie
Kloosterzande. Ik heb mijn eigen praktijk (aan huis) waar ik met veel plezier werk als GZpsycholoog, coach en magnetiseur. Hebt u interesse hierin of bent u gewoon nieuwsgierig,
neem gerust een kijkje op mijn website of neem een keer contact op.
Wie weet tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Ellen Smeets
http://www.praktijksmeets.nl

Nieuws voor de
jongeren/jeugd

Nieuws voor de
senioren

Dorpsraad Kloosterzande staat voor de
uitdaging om jongeren vanuit verschillende
achtergronden te voorzien van informatie.
Om deze jongeren in staat te stellen om
gezonde keuzes te laten maken zoeken wij
voor deze brede groep jongeren (12-25),
medewerkers van verschillende
opleidingsniveaus en uiteenlopende
achtergronden (cultuur, seksuele voorkeur,
etnische afkomst) om ons te helpen aan
informatie.

Hoe gaan senioren om met internet anno
2019

Professionele krachten zijn er in de
organisatie Hulst voor Elkaar met name
Reinder Hegi is hiervoor aangesteld.
Graag willen wij als dorpsraad
inventariseren wat de jongeren bezig houdt,
welke problematiek zich voordoet en wat
men verbeterd/veranderd zouden willen
zien.
Is er misschien behoefte aan een voor
jongeren ingerichte ruimte waar men bij
elkaar kan komen in Kloosterzande?
Kortom heeft iemand ideeën of suggesties,
laat het ons weten!

Senioren maken steeds meer gebruik van
internet blijkt uit onderzoek en worden er
ook steeds handiger in. Dit is mede te wijten
aan het feit dat men zeker in deze tijd niet
er niet meer zonder kan. Door digitalisatie
(DigiD) is men genoodzaakt het internet te
gebruiken. Zij gebruiken niet alle
mogelijkheden die het internet te bieden
heeft. Toch is het raadzaam om goed te
werken met een computer of tablet.
Toch is er een groep senioren die dagelijks
online zijn en maken daarnaast ook gebruik
van facebook, de smartphone, de computer
en/of tablet.
Het is heel jammer dat er op Kloosterzande
geen les wordt gegeven in het gebruik van
deze middelen. Vele mensen zitten om hulp
verlegen.
Veel senioren hebben moeite met
onthouden van wachtwoorden en schrijven
ze daarom maar op papier met alle risico’s
van dien.
Contact met gemeente, de overheden en
met hun bank zijn de meest gebruikte
kanalen van informatie. Ook foto’s versturen
wordt als leuke bezigheid ervaren.
Wij denken dat het gebruik van internet
geen eenrichtingsverkeer mag zijn. De
toekomst van bijvoorbeeld het consulteren
van artsen en het doorgeven van uitslagen
zal straks uitsluitend via eHealth gaan.
Wij denken dat er een rol is weggelegd voor
HulstvoorElkaar, de ouderenbonden, de
seniorenraad en de nieuwe WMO-raad.

Melkfabriek Kloosterzande
Net zoals in de rest van ons land werden er ook in Zeeuws
Vlaanderen tussen 1890 en 1902 meerdere zuivelfabriekjes
gesticht voor fabrieksmatige melkverwerking. Zo kwamen hier
de volgende fabriekjes tot stand:
- 1894 Axel - Sassing
- 1895 Absdale
- 1896 Schoondijke
- 1897 IJzendijke
- 1898 Aardenburg
- 1899 Oostburg
- 1902 Kloosterzande
Totaal 8 fabriekjes die allemaal vóór 1903 tot stand kwamen. Op 8 februari 1899 brak er brand
uit in de boterfabriek te Kloosterzande, dus al voor 1902. Ze zijn alle, na een kort bestaan, ten
gronde gegaan. De fabriek te Kloosterzande was de grootste, een coöperatieve
stoomzuivelfabriek waar ook de beste deskundige leiding was. De directeur in die tijd was
P.J.R. Damsté. Hij was landbouwer te Graauw. Wellicht is hij ook eigenaar geweest van de
roomverwerkingsfabriek. In de crisistijd kwam er ook nog een particuliere melkinrichting te Axel
tot stand. Ook deze moest na de laatste oorlog worden opgeheven. Een onderzoek naar de
oorzaken voor deze ongunstige gang van zaken wees uit, dat gebrek aan vakkennis bij de
leiders wel een factor was, maar dat een te dunne melkveebezetting en duur transport de
onkosten veel te hoog opdreven. Na de opheffing van al deze fabriekjes ging als voorheen een
deel van de melk in consumptie of direct van het boerenbedrijf ófwel via de vak slijter. De rest
karnde men tot boter, die in de streek en aan de grens met België verkocht werd al dan niet via
de smokkelroutes
Men maakte ook een akte van oprichting, die verscheen in de Staatcourant, voor de
stoomzuivelfabriek Hontenisse. Het doel van de vereniging was om gemeenschappelijk
zuivelproducten te bereiden en door exploitatie te verkopen. Men begon met een kapitaal van
elf duizend gulden. Tot de leden van het bestuur behoorde (voorzitter) Karel Jan André Guyon
baron Collot d’Escury. Hij was ook burgemeester van de gemeente Hontenisse. De heer J.A.
Pateer was secretaris. Opmerkelijk was toen ook de vrijstelling om tol te moeten betalen tussen
Hulst en Kloosterzande.
Aan de fabriek was een woning verbonden voor de directeur die ook nog een tijdje door de
machinist bewoond werd. Achterin de fabriek bevond zich een ijskelder. Het aantal
personeelsleden was vier bestond uit 4 persoenen en een plaatsvervangster. Na veel overleg
tussen het Zuivelconsulentschap en landbouwvoormannen uit de streek kwamen tussen 1926
en 1929 de drie coöperatieve fabrieken voor roomverwerking te Kloosterzande, Aardenburg en
IJzendijke tot stand. De oprichters waren o.a. Collot d’Escury, Al. De Nijs en P.W. de Kock. De
flessenmelk werd tot 1951 betrokken van Walcheren en Brabant. Twee fabrieken namelijk
Kloosterzande en IJzendijke hebben zich voor flessenmelkproductie geïnstalleerd. Op 30 mei
1952 werd het 25-jarig jubileum van de Coöp. Boterfabriek Kloosterzande gevierd. Voorzitter
was toen H.A.A. baron Collot d’Escury. Leuk is te lezen dat men dit vierde in Hotel ‘de Linde’
(met de Krokodilbar) en in de machinehal van de firma Weemaes-Kindt met een lunch voor 480
personen met ’s avonds het Brabants cabaret-ensemble ‘Klaveren Vijf’ voor een onderhoudend
programma. Dat er rijkelijk drank vloeide mag duidelijk zijn. Burgemeester was toen C.J. van
Hootegem. Op 30 april 1953 werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd: H.A.A.
baron Collot d’Escury. Hij werd geboren in 1895 en was rentmeester van het Kroondomein en
voorzitter van de besturen van de Coöp. Zuivelfabriek “Roomboter” te Kloosterzande en van de
Vereniging tot bevordering van de Rundveeteelt in Zeeland. Ook was hij erelid van de Zeeuwse
Landbouw Maatschappij en raadslid van de gemeente Hontenisse en dijkgraaf en ontvangergriffier van verschillende polders in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Op 3 oktober 1953 nam ouddirecteur A.D.H. Oldenhof, na ruim twintig jaar, afscheid van Kloosterzande en ging met
vervroegd pensioen. Burgemeester van de gemeente Hontenisse was toen mr. M.Somers. Op
16 november 1955 moesten enkele bestuurders van de fabriek verschijnen voor de
Economische Politierechter mr. P. van Empel wegens botersmokkel naar België. Zij kregen
allen gevangenisstraf en een geldboete. Het bestuur onder voorzitterschap van H.A.A. Baron
Collot d’Escury trad af. Er zijn enkele interessante cijfers te noemen over 1956: ruim 350.000
literflessen melk, 100.000 liter karnemelk, 71.000 liter yoghurt en 10.000 liter chocomel. En dat
alles terwijl de Zeeuws Vlaamse veestapel sinds 1950 terugliep van 7000 tot 6000 melkkoeien.
Op 2 mei 1957 kregen de heren B.Verschuren (commissaris) en A.Pauwels (chauffeur) de
zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in verband met hun veertigjarige
dienst bij de fabriek.
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. De
fabrieken moesten worden gesloten om economische redenen. Per 1 januari 1973 werd een
fusie aangegaan met zuivelbedrijven in Middelburg, Wouw, Roosendaal, Etten-Leur, Rijsbergen
en Zundert. Enkele belangrijke redenen van sluiting waren dat de omschakeling van
flesproducten op eenmalige verpakking een bijzonder kostbare aangelegenheid en dat de
aanvoer te gering was (aldus een bericht uit de PZC van 15 mei 1972).
Voormalige ‘melkfabriek’ eindelijk een prooi van de sloper
Vele jaren heeft de dorpsraad er bij de gemeente op aangedrongen voor de sloop van deze
rotte kies in Kloosterzande. De dorpsraad heeft er altijd bij de gemeente op gehamerd dat ,,als”
er ooit een potje vrijkomt, deze te slopen. Een faillissement van de vorige projectontwikkelaar
deed weer meer tijd verstrijken.
Wilt u graag dit verhaal verder lezen? Klik dan hier!

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor
maart:
Om alvast in de Carnavalsstemming te komen, hieronder enkele wijsheden;
Ik ga verkleed als mezelf, dat is al gek genoeg………
Ik ben geen probleemdrinker; ik maak er namelijk geen probleem van, dat ik drink
Ik kijk nooit te diep in het glaasje, ik drink altijd uit de fles
Ik mocht van de dokter maar 4 biertjes per dag, ik heb nu 6 dokters...
Er is geen mooiere val, dan carnaval

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

KABELBAAN
In het Hof te Zandepark bevindt zich een natuurspeeltuin. Allerlei speeltuigen, met ook zitjes,
staan hier opgesteld.
De dorpsraad heeft het initiatief genomen om ook een kabelbaan van bijna 50 meter lengte in
deze speeltuin te realiseren. De totale kosten bedragen ± 10.000 euro. De gemeente Hulst
heeft hierin heel goed meegewerkt en al bijna 5.000 euro geschonken. Het resterende bedrag
van 5.000 euro dient te komen van inwoners, bedrijven en fondsen. Tot nu toe is dit ons maar
zeer matig gelukt.
Graag zouden we ook zeker zien dat ouders van de kinderen mee gaan werken om dit bedrag
bij elkaar te krijgen.
Ook het bedrijfsleven zou een forse duit in het zakje kunnen doen. Het gaat tenslotte om de
leefbaarheid van ons dorp en met name voor de leeftijdsgroep tot 14 jaar.
WIE WIL ONS HELPEN OM DIT BEDRAG BIJ ELKAAR TE KRIJGEN?
Het zou toch heel jammer zijn dat we het bedrag van 5.000 euro van de gemeente niet kunnen
gebruiken en weer terug moeten storten.
Het bankrekeningnummer van de dorpsraad staat bovenaan vermeld in deze Meulenwiek.

Foto van de maand
De mooiste foto’s van de maand.
In ons werkgebied – Kloosterzande, Walsoorden en omstreken – zijn wellicht veel fotografen
actief met het maken van mooie plaatjes. We hebben ook een fotoclub in Kloosterzande die
regelmatig samenkomt om foto’s die ze gemaakt hebben te bespreken en nieuwe ideeën uit te
wisselen. Naar ik begrepen heb zijn ze ook regelmatig buiten onze regio op pad met fototoestel
en bijbehorend materiaal.
Ook binnen onze redactie hebben we enkele mensen die graag foto’s maken. Zij doen dat met
semi professionele apparatuur zoals met de Canon 5D Mark IV en allerlei soorten lenzen zoals
een macro 100 mm, een telelens 100-400 mm en een groothoeklens 10-20 mm en een 17-40
mm. Dit voor de kenners onder ons.
Regelmatig krijgen wij foto’s toegezonden met de vraag om deze te plaatsen. Maar we zijn nog
niet zo ver om dit te doen om diverse redenen.
Wat we wel willen doen is het volgende:
Wie maakt voor april de mooiste foto van de molen van de Groenendijk?
De mooiste drie foto’s plaatsen we in de editie van april.
Dit wordt een vaste rubriek in onze Meulenwiek met telkens een ander onderwerp. Doet u
mee?
U kunt uw foto’s sturen naar onderstaand adres.
foto@dorpsraadkloosterzande.nl

Nieuws van de redactie:
Redactieleden gezocht.
Momenteel bestaat onze redactie voor deze digitale nieuwsbrief uit 3 gedreven personen. Ze
vervullen allemaal vele taken naast hun taak als bestuurslid van de dorpsraad. Om deze
nieuwsbrief elke maand voor jullie als lezers te maken kost dan ook veel tijd. Daarom zijn wij op
zoek naar gedreven mensen die ons hierbij willen komen helpen en ons redactie team willen
komen versterken. Er is geen minimale leeftijd vereist.
Als taken zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan:
Teksten schrijven (verhalen, geschiedenis uit de regio etc.)
Helpen met opmaak en spellingscontrole
Berichten verzamelen die betrekking hebben tot onze vaste rubrieken zoals bijvoorbeeld
nieuws voor jongeren, senioren, verenigingen etc.
Het aanleveren van bruikbare foto’s die wij met naamsvermelding zouden mogen plaatsen
Lijkt het je dus leuk om ons te helpen voor een aantal uren per week in een leuk en hecht team,
neem dan contact op met ons via 1 van de onderstaande email adressen
info@dorpsraaskloosterzande.nl of robert@dorpsraadkloosterzande.nl

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.
Dorpsraad Kloosterzande houdt zich het recht voor om ingezonden stukken als eigendom te
beschouwen en te publiceren zonder herroepingsplicht.
Dorpsraad Kloosterzande heeft hiermede de plicht om ingezonden stukken in originele vorm en
tekst te publiceren.

Vijvers Kloosterzande Uitgebaggerd
In Kloosterzande werden vijf vijvers uitgebaggerd. Dit was een gezamenlijk project van
Waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst. De werken werden gestart op woensdag
13 februari 2019 en duurden tot eind februari 2019. Het ging om vijf vijvers. Deze liggen ter
hoogte van de Piet Heinstraat, het Oosthof, het Churchillhof, het Maczekhof en de Pastoor
Smuldersstraat in Kloosterzande.
Waarom Baggeren?
Op de bodem van waterlopen zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag
bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen bladeren, takken, gras, plantenresten en
inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop of
vijver ondiep wordt.
Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de stroming en kan wateroverlast
veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen en ondoorzichtig water. Wanneer niets
wordt gedaan, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te
voorkomen, is regelmatig baggeren belangrijk.
Uitvoering
Voordat de aannemer begon met baggeren, werden – waar nodig – de oevers gemaaid.
Daarna werd vanaf de oever of vanaf het water met een kraan en schuifboot de baggerspecie
opgegraven. De opgegraven baggerspecie werd met een vrachtwagen afgevoerd naar een
hergebruikslocatie. Begrijpelijk was het dat enige overlast niet te voorkomen was.

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.

