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Voorwoord van het bestuur en de redactie
Hooikoorts, een lastige kwaal
We kennen allemaal wel iemand die last heeft van hooikoorts of zijn zelf het slachtoffer van de
toch wel zeer vervelende symptomen.
In de winter kijken de meeste mensen reikhalzend uit naar het voorjaar en het moment dat de
blaadjes weer aan de bomen komen en het gras weer gaat groeien. Toch zijn er ook mensen
die enorm op zien tegen de lente, want juist in die periode krijgen ze weer last van hooikoorts.
Maar hooikoorts komt niet alleen in het voorjaar voor. Dat is een fabel. En zo zijn er nog meer
feiten en fabels over hooikoorts.
Hooikoorts komt het meest voor van mei tot augustus. Maar het hangt er een beetje vanaf hoe
het weer is, omdat bomen, planten en struiken eerder gaan bloeien als het in januari of februari
al warmer is. Ook in september zijn er nog planten die hooikoorts kunnen veroorzaken.
Zoenen helpt! Dat beweren althans Japanse onderzoekers. Een halfuur durende kus
vermindert hooikoortsverschijnselen, doordat de productie van het stofje dat hooikoorts opwekt,
histamine, wordt verminderd. Voor het experiment werd proefpersonen gevraagd te knuffelen
en te zoenen. Telkens werd er bloed afgenomen bij de hooikoortspatiënten. Daaruit bleek dat
na de zoensessies het aantal antilichaampjes dat de allergenen bevocht, sterk daalde. Na een
uitgebreide knuffelsessie deed zo'n daling zich niet voor.
Als je buiten bent geweest, kunnen er pollen in je haar zitten en op je kleren. Een douche kan
dan helpen om klachten te voorkomen. Was en borstel je haar ook regelmatig. Vooral voor het
slapen gaan. Doe je kleding gelijk in de was en probeer je slaapkamer pollenvrij te houden.
Een oude wijsheid tegen hooikoortsklachten is: neem dagelijks een theelepel honing. In honing
zitten namelijk meestal kleine hoeveelheden pollen. Door hier dagelijks bijvoorbeeld een
theelepeltje van in je thee te doen, zou je juist wennen aan de pollen. Pas wel op als je heel erg
gevoelig bent! Honing kan dan een aanval juist uitlokken.
Wist u trouwens dat er een hooikoortsradar is, waarop u elke dag de hooikoortsbelasting kunt
bekijken?
Beterschap voor allen die deze maanden last hebben van hooikoorts!
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De volgende D’n Meulenwiek verschijnt in juni 2019
met de volgende onderwerpen:
200 jaar Brandweer Kloosterzande…
Evenementen 2019
Nieuws voor de senioren
Nieuws voor de jongeren
Plaatselijk nieuws
Nieuws van de dorpsraad
Verhalen van toen…

Aandachtspunt voor Mei:
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 (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 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

Willem Alexanderstraat en de Beatrixstraat gaan op
de schop.
De binnenwegen in Kloosterzande gaan in 4 fases op de schop. Allereerst gaan de Emma,
Willem Alexander en Beatrixstraat op de schop.
23 April begint DNWG met de nutsvoorzieningen zoals waterleiding, gasleidingen, elektro en
data kabels en nadien volgt de gemeente of de uitvoerende aannemer met de
rioleringswerkzaamheden en de aankleding en bestrating van deze straten.
Bij de aankleding van deze straten is de gemeente van plan om meer groen aan te brengen en
heeft aan de dorpsraad gevraagd om daar in mee te denken.
De dorpsraad heeft de bewoners aangeschreven hoe zij daar over denken en middels een
formulier hebben de bewoners aan kunnen geven hoe zij daar over dachten.
Met deze informatie is de dorpsraad naar de afdeling Project Civiele Techniek Verkeer en
Vervoer gegaan en deze gaat dit verder uit werken.
Hopelijk komt er een mooi plaatje uit waar een ieder tevreden over kan zijn.

In mei leggen alle vogels een ei……
maar wat is er nog meer te melden over de maand mei
Mei, ook wel bloeimaand of Mariamaand genoemd, is de vijfde maand in het jaar van de
gregoriaanse kalender. De maand telt 31 dagen
Meikever
De meikever is een insect dat voorkomt in heel Europa. Je ziet hem het meest in mei, vandaar
zijn naam. Het duurt drie tot vier jaar voor er vanuit een eitje een volwassen kever komt. De
kever zelf leeft maar enkele weken. Ook over de meikever zijn verschillende spreekwoorden,
liedjes en versjes gemaakt: ‘Ne meikever in april, is ne zot die niet weet wat hij wil’.
Meiboom
De meiboom is een berk of paal als symbool voor vruchtbaarheid, verjonging en
wedergeboorte. Bovenin zit een met groen versierd zonnerad met linten eraan, waarmee de
meidans rond de boom uitgevoerd wordt. Daarmee wordt de terugkeer van de lente en de
vruchtbaarheid gevierd.
Meikruiden
Alle ‘meikruiden’ zijn later dan vorig jaar. De meiboom wappert weliswaar, maar de planten
hebben het tot de laatste paar warme dagen, rustig aan gedaan. Nu de temperatuur sterk
oploopt, volgt er een explosie van groen, bloesem en bloemen: meikruiden.
Meiklokjes (beter bekend als Lelietjes van dalen: Convallaria Majalis) geuren heerlijk. Sommige
mensen hebben een vreselijke hekel aan deze plant omdat hij behoorlijk kan woekeren.
Anderen zijn helemaal weg van de geur en willen de plant daarom graag in de tuin. Je moet wel
goed opletten want achter het lieflijke uiterlijk gaat een giftige plant schuil. Alle delen van de
plant zijn giftig, ook het water waar ze in staan als snijbloem! Er wordt gezegd dat lelietjes van
dalen geluk brengen in de liefde. In Italië is het nog gebruikelijk dat een man zijn geliefde op 1
mei een boeketje van deze bloemen geeft.
IJsheiligen
Sprekend over het weer heeft mei nog iets te bieden: de ijsheiligen. Volgens het KNMI een van
de oudste en meest bekende begrippen in de volksweerkunde. Er wordt altijd gezegd dat je
moet wachten met het buiten zetten van vorstgevoelige planten tot na de ijsheiligen. Uit eigen
ondervinding kan ik helaas zeggen dat ook na de ijsheiligen nog nachtvorst kan voorkomen en
dat er dan nog behoorlijke schade aan bloesem en planten kan ontstaan.
De ijsheiligen vallen de periode van 11 t/m 14 (of 15) mei, met de naamdagen van 4 (of 5)
heiligen.
Achtereenvolgens zijn dat: Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius, Sint Bonifacius (en
Sint Sophie). In sommige landen kent men 4 ijsheiligen, in andere landen 5 (of soms 3).
Meiregen
De komende dagen kun je lekker van de zon genieten, maar de natuur snakt wel naar de
meiregen (ik ook, want er is nog geen drup gevallen in onze volkstuin). ‘Meiregen op het zand,
is goud op de plant’ en ‘meiregen – meizegen’.

Lintjesregen in Kloosterzande

Op vrijdagochtend rond de klok van half 11 is onze voorzitter
onder de smoes van het winnen van een zwemabonnement
via het kinderparlement naar het dorpshuis ‘De Binnendeur’
gelokt.
Hier werd hij uiteraard verrast door de komst van de
Burgemeester, wethouder Van Damme en wethouder Totté en
anderen, maar ook het plotseling opduiken van familieleden
en vrienden.
Hieronder kunt u de speech van de burgemeester terug lezen.

Beste Robert,
Binnen de tenniswereld ben je geen onbekende. In 1977 was
je mede-oprichter van tennisclub Hontenisse en in de loop der
jaren heb je daar bijna alle bestuurlijke functies bekleed. Ook bij de Dow-tennisclub heb je je
als bestuurder ingespannen. Bij de KNLTB heb je gedurende bijna 4 decennia verschillende
functies uitgeoefend.
Vanwege gezondheidsredenen moest je met het werk voor de tennis stoppen. Maar dat
betekent niet dat je achter de geraniums bent gaan zitten. Integendeel!
Leefbaarheid is jouw credo. De leefbaarheid in en om Kloosterzande staat bij jou, als echte
Klooriaan, hoog in het vaandel.
In 2002, nog vòòr de herindeling, was je de mede-oprichter van de Dorpsraad Kloosterzande
en buitengebied.
Je werd voorzitter en dat ben je tot op de dag van vandaag nog steeds en ik mag wel zeggen,
met veel enthousiasme.
En met dat voortdurend enthousiasme weet je je ‘mede-vrijwilligers’ steeds weer te motiveren
om door te gaan.
Samenwerken is ook een aandachtspunt voor jou.
Dit komt tot uiting in je onophoudelijke inzet om alle wijk- en dorpsraden uit onze gemeente bij
elkaar te brengen en te houden.
Dit om van elkaars ervaringen te leren en samen initiatieven te nemen om zo een positieve
bijdrage te leveren aan de samenleving van dorp of wijk.
Dit geldt ook voor de onlangs gestarte samenwerking van alle dorpsraden in ZeeuwsVlaanderen.
Robert, bij bijna alle activiteiten die op Klooster plaatsvinden laat je, als het effe kan, je gezicht
zien en dat wordt door de mensen op prijs gesteld. Het is niet zo verwonderlijk dat de mensen
om je heen je inzet bewonderen en waarderen.
Het is wèl bijzonder dat zij de moeite hebben genomen om die waardering om te zetten in een
aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding.
Met veel genoegen heb ik deze aanvraag naar de juiste instanties doorgeleid.
Het is mij dan ook een eer je te kunnen meedelen dat, bij Koninklijk besluit van 25 januari 2019,
nr. 2019000131, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.

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

Wat is er in Voorbereiding?
Voorbereiding kabelbaan Natuurspeeltuin ‘Kastanjehof’
De natuurspeeltuin in zijn huidige vorm is vrij saai en er wordt dan ook weinig gespeeld.
Daarom wil de dorpsraad de speeltuin spannender en aantrekkelijker maken voor kinderen om
er te komen spelen door er een kabelbaan te plaatsen. Helaas is hiervoor veel geld gemoeid.
De vraag vanuit de dorpsraad aan de mensen in de zaal is dan ook of er iemand is die
eventueel kan helpen met het werven van fondsen omdat we een resterend bedrag van
€5000,00 bij elkaar moeten krijgen. Wij gaan ons best doen alles voor elkaar te krijgen. Tevens
zouden wij ook nog een klim piramide willen laten plaatsen, alleen wordt dat (momenteel) niet
gedaan omdat daarvoor de kosten ongeveer €20.000,00 bedraagt.
Hof te Zandeplein, Weemaes en industrieterrein Hoek en Bosch.
Dit moet echt het hart van het dorp gaan worden. Weemaes is intussen druk bezig met de
bouw van hun nieuwe pand aan de Hulsterweg verteld Wethouder Jean-Paul Hageman, en ze
hopen dat het nieuwe onderkomen eind mei 2019 klaar zal zijn. Het oude pand is al in handen
van de gemeente en op die locatie kunnen eventueel nieuwe woningen worden gebouwd. Ook
zal de brandweer een nieuwe locatie krijgen op het industrie terrein ‘Hoek en Bosch’.
Wandelpad Kerklaan – Zoutelandsedijk
Het woord wordt gegeven aan Rian de Feyter van het waterschap.
Dat het pad is verslechterd is duidelijk, maar wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden? Ze meldt
dat het pad niet van het waterschap is maar van de eigenaar van de grond waarop het pad
loopt. Erfgrenzen blijken niet helemaal te kloppen. Het onderhoud van het pad zal plaatsvinden
in het voorjaar.
Wat heeft speciale aandacht?
Openbaar Vervoer
Bestuurslid Anja Burm vraagt welke rol de gemeente kan spelen in het verbeteren van het
openbaar vervoer voor studenten naar bijvoorbeeld Breda en andere steden?
Wethouder Gino Depauw: Er zijn plannen waardoor er meer treinen gaan rijden dan de nu 2
treinen vanuit Zeeland naar de rest van Nederland. Zo rijden er bijvoorbeeld vanaf Friesland 3
treinen en vanuit Limburg 4.
Problematiek rondom lijn 10 en 20 zijn veelal te wijten aan Wegwerkzaamheden en tractoren
op de weg waardoor aansluitingen niet gehaald kunnen worden, omdat dat maar gaat om
enkele minuten. Er is overleg met de Provincie en vervoerder Connexxion om de tijden te
verschuiven zodat overstaptijden ruimer worden.
Bestuurslid Anja Burm: Het is momenteel zo dat de OV-Chipkaart voor studenten in
Nederland gratis is, maar dat er in België betaald moet worden en deze niet gratis is of niet
geldig is.
Wethouder Gino Depauw: Het zou voor onze regio wel beter zijn maar zoiets is enorm lastig
om voor elkaar te krijgen.
Jan Baart: De huidige treinverbinding vanuit Roosendaal is beter dan de treinverbinding vanuit
Breda.

Opening Beaufortsluis te Walsoorden

Gerestaureerde Beaufortsluis in Walsoorden ‘is ons
erfgoed’
WALSOORDEN - De historische Beaufortsluis bij Walsoorden is woensdagmiddag 10 april
heropend door dijkgraaf Toine Poppelaars en oud-bestuurslid Miel de Kock van het waterschap.
De sluis uit 1761 heeft een grondige restauratie achter de rug. Die was nodig, omdat er veel
zwaar verkeer over rijdt. Rutger Polderman van Bureau voor Monumenten- en
Restauratieadvies Polderman, was bij de restauratie betrokken. Het opknappen heeft voor hem
ook iets symbolisch. ,,Sluizen zijn ons erfgoed, ze horen bij de geschiedenis van de Zeeuwen.”
Bron: PZC/BnDeStem

Aanwezig namens de dorpsraad bij deze opening waren Tjarda, George en Tamara. Zij waren
zeer te spreken over hoe mooi het sluisje is opgeknapt en willen via deze weg Miel de Kock
nogmaals bedanken voor zijn tomeloze inzet om dit gerealiseerd te krijgen.

Nieuws van de verenigingen & ondernemers

Hier 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
KINDER-PARLEMENT BASISSCHOOL ’T GETIJ KLOOSTERZANDE
Het kinder-parlement is meer dan alleen maar een gezellig praatclubje van een groepje
kinderen. Het is een serieuze praatgroep die het wel en wee van de school en zijn
leefomgeving leuker en veiliger willen maken en op een positieve manier uitleggen aan die
personen die daar om vragen.
Dus het fenomeen kinder-parlement is meer dan een leuk tijdverblijf voor kinderen maar het is
een concrete stap op weg naar een goed burgerschap.

Wat doet het kinderparlement?
In de eerste weken van het schooljaar houden de kinderen verkiezingen voor een nieuw
kinderparlement. Kinderen stellen zichzelf verkiesbaar en vertellen wat zij voor de school willen
betekenen. De kinderen kiezen uit elke stamgroep dan twee vertegenwoordigers die het
kinderparlement vormen. Een kinder-parlement stelt zich verplicht om notulen te maken. Het
kinderparlement adviseert de directeur en samen zorgen zij voor een fijne sfeer voor iedereen
op school.
In een kinder- parlementen waar eensgezind besluiten worden genomen die korte tijd later al in
een concrete actie kunnen worden omgezet.
Bijvoorbeeld:
Meer groen op het schoolplein, bovenbouwfeest organiseren, mede organiseren van
themafeesten zoals Paasfeest, Kerstfeest, Eindejaarsfeest maar ook Sportdagen. Het
opzetten van kwissen in allerlei vormen bv sport, verkeer, dieren etc.
Maar ook serieuzere zaken zoals Pesten op school. Een kinder-parlement kan leerkrachten
aanzetten om iets te doen tegen pesten op school.
Het kinder-parlement van de basisschool ’t Getij adviseert de dorpsraad Kloosterzande met de
Kabelbaan in de speeltuin Kastanje Hof.
Het fenomeen ,,KINDER-PARLEMENT” komt er aan.

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor mei:
In mei leggen alle vogels en ei. Behalve de koekoek en de Griet die leggen in de meimaand
niet.

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

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.

K.w.K. Kunst weekend Kloosterzande
Dit jaar al weer voor de 12e keer een kunst weekend met als titel Kunst-wandelroute, een
wandelroute van +/- 1500 m. die de bezoekers langs tal van locaties brengt waar een grote
keur van kunstenaars in verschillende disciplines de kunstwerken exposeren.
Dit Kunst weekend is op zaterdag de 25e en zondag de 26e mei van 12.00 uur tot 17.00 uur
Deze route heeft als startpunt de Hof te Zandekerk, zie bovenstaande wandelkaart.
De organisatie heeft weer een groot aantal binnen locaties zodat de kunstenaars met tere
werken zoals schilderijen, tekeningen en textiel-art zeker van zijn dat hun werken niet worden
beïnvloed door eventueel regen.
Grote trekpleister is uiteraard de Hof te Zandekerk met haar kloostertuinen die weer ingedeeld
wordt als een ware kunstmarkt met heel veel kleurrijke overdekte kramen.
In de Binnendéur is het een drukte van jewelste, daar zijn een groot aantal exposities te
bewonderen, er worden weer oude films van de regio gedraaid met als thema
,,TERUGKIEKE’’. De zondagmiddag kan je er gratis dansen met Live muziek, dit wordt
verzorgt door UIT OP ZONDAG.
De organisatie weet nu al dat er ruim 100 kunstenaars weer komen exposeren.
Ook ,,Kids-Art” staat weer hoog in het programma.
Met medewerking van Linda Geus hebben de kinderen van de basisschool ’t Getij hun beste
beentje weer voortgezet. Hun expositie is te bewonderen bij kinderboetiek ,,Trijntje Nickel” in
de Cloosterstraat.
NIEUWSGIERIG kijk op www.kloosterzandeactief.nl of 0620651664

Nieuws van de Dorpsraad
Waarover vergadert het bestuur de komende tijd en hoe ziet zo’n agenda eruit?
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Behandeling notulen van de vorige vergadering
4. Actie- en besluitenlijst
5. Woongoed bespreking
6. De Meulenwiek
7. Opening Beaufortsluisje
8. Cloosterstraat, bushaltes, parkeerplaatsen
9. Renovatie straten in Kloosterzande
10. 25 en 26 mei KWK, steunkaarten en de promotie van de dorpsraad
11. Samenwerkende wijk- en dorpsraden, de WMO raad en excursie/etentje 18 mei
12. Zeeuws Vlaams samenwerkingsverband
13. Verkeer, Openbaar Vervoer, vrachtverkeer en Regiotaxi
14. Maaien en vergoedingen
15. Volgende bestuursvergadering. Tevredenheidscijfers vergadering 9 mei
16. Vragen aan onze kernwethouder Jean-Paul Hageman
17. Website
18. Speeltuin Kastanjehof
19. Criminaliteit en ander overlast
20. Jaarvergadering 19 november 2019
21. Klus- en kuisdag 2019 en 2020
22. Mouterij bespreking, overlast en excursie
23. Groenvoorzieningen Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat
24. Speel- en wandelbos Hulsterweg
25. Instellen jeugd(jongeren)raad. Jeugd en jongeren moeten actiever worden.
26. Evaluatie van de vergadering
27. Rondvraag en sluiting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Emmastraat verbreding trottoir
Margrietstraat éénrichtingsverkeer
Openbare servicepunten elektrische fietsen en auto’s
Speelvoorzieningen Kloosterzande
Dorpsvisie Kloosterzande 2020 – 2030
Banken (Drempelvrij Hulst)
Informatieborden ingang Kloosterzande
Drie maandelijks gesprek met de plaatselijke raadsleden
Beamer, geluidsinstallatie en projectiescherm
Hof te Zandeplein
Hof te Zande fietsroute promoten
Kuitaart en fietspad voor scholieren
Promotiefilm dorpsraad op de website
Grote clubactie
Fotoclub Flare en samenwerking
Matrixborden

Foto van de maand
Heeft u nou ook een mooie foto gemaakt die u zou willen delen met een grote groep lezers…
U kunt uw foto’s sturen naar onderstaand adres
foto@dorpsraadkloosterzande.nl

Bovenstaande foto is ingezonden door Carla de Booij – Pouwels. Zij heeft deze prachtige foto
gemaakt nabij Walsoorden.

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.

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.

