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Voorwoord van het
bestuur en de
redactie

inhoudsopgave

In de uitgave van De Meulenwiek willen
we u graag informatie geven over wat
er allemaal speelt in Kloosterzande en
omgeving, in de gemeente Hulst en
ook in de provincie Zeeland. Graag zo
up-to-date mogelijk, maar met een
maandelijkse uitgave is dat wat
moeilijk. Dikwijls zijn we afhankelijk van
anderen en met name van de inwoners
zelf. Artikelen en verhalen over ‘het
leven van vroeger’ is iets makkelijker.
Daar hebben we meer tijd voor en
kunnen we wel mensen voor
benaderen die ‘iets’ te vertellen
hebben. Om zelf te lezen of ter
aansporing om samen met anderen
eigen herinneringen op te halen. Het
delen van herinneringen brengt
mensen dichter bij elkaar. En laat dat
nu juist de doelstelling van dorpsraad
Kloosterzande zijn.
Tot slot willen wij ook Chris van Hoecke
van harte welkom heten binnen de
redactie van D’n Meulenwiek. Wij kijken
uit naar een mooie samenwerking.
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Politie, brandweer &
ambulance

Slechtziend
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Voor doven en slechthorenden 0900-8112

Voor diegenen 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 juli 2019
met de volgende onderwerpen:
Bierbrouwerij Dumolijn
Evenementen 2019
Nieuws voor de senioren
Nieuws voor de jongeren
Plaatselijk nieuws
Nieuws van de dorpsraad
Verhalen van toen…

Aandachtspunt voor juni:
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 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
Pinksteren
Vaderdag
Opendag 200 jaar brandweer
Uit op Zondag (DJ Peter)
Zomervakantie
Molenstraatfeesten
Wielerronde Kloosterzande
Gemeenteraadsvergaderingen
Europese kamp. WCF
Bamisfeesten
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 9 en maandag 10 juni
zondag 16 juni
zaterdag 29 juni
zondag 30 juni
vrijdag 6 juli t/m zondag 18 augustus
Zaterdag 6 juli & zondag 7 juli
Maandag 8 juli
zie www.gemeentehulst.nl
Zondag 4 augustus
Vrijdag 20 tot zondag 22 september
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

Rectificatie
De aangegeven data van de Molenstraatfeesten bleken niet correct vermeld te zijn in
onze evenementen agenda. Dit werd duidelijk na verschijnende e-mails die wij hierover
ontvangen hebben. Wij bedanken alle alerte en oplettende lezers. Uiteraard zijn wij
volledig afhankelijk van organisaties en mensen die de juiste data doorgeven aan ons
betreffende evenementen.

Brandweer Kloosterzande 200 jaar
1819 – 2019
Het brandweerkorps van Kloosterzande viert op 29 juni haar
200-jarig bestaan. Dit zal gebeuren met een aantal activiteiten
tussen 13.00 en 18.00 uur op en nabij het Hof te Zandeplein
waarbij de bezoekers kunnen kijken naar en deelnemen aan
diverse georganiseerde activiteiten. Verschillende kraampjes
en enkele oude brandweerauto’s, zoals een uit 1924 oude
brandweerauto van de toenmalige gemeente Hontenisse,
zullen extra cachet geven aan deze viering.
Momenteel bestaat het aantal beschikbare leden uit 17 personen. Niet overdadig veel maar
men prijst zich gelukkig dat een aantal nieuwe leden zich heeft aangemeld. De minimumleeftijd
is 18 jaar. Ze willen graag naar 22 personen om op elke post een back-up te hebben. Bij elke
activiteit heeft men graag 6 personen in de auto. Dit is overdag wel eens een probleem omdat
natuurlijk niet iedereen in Kloosterzande werkzaam is.
Op 1 april 1970 bij de gemeentelijke herindeling is de combinatie gemaakt met Vogelwaarde.
De echte samenwerking is uit de jaren 80 toen ze samen een personeelsvereniging oprichtten.
De buitenkernen Lamswaarde en Hengstdijk moesten zich behelpen met zogenaamde
brandspuithuisjes.

Ons terugkijken naar de tijd van toen begint in de brandweerkazerne aan het Hof te
Zandeplein. Samen met een aantal leden, ex-spuitgasten en hun toenmalige commandanten
werden vele herinneringen opgehaald. Maar niemand kon zich herinneren waar ooit de eerste
brandweerkazerne gestaan heeft. Namen als “onder de molen van Groenendijk” kwamen aan
de orde maar zekerheid kon men niet geven. Jammer dat het papieren archief ooit door de
muizen is verorberd en/of is verbrand. De Openbare school in de Cloosterstraat als kazerne is
nog wel bij veel mensen bekend.
Waar vroeger de sirene iedereen attent maakte op het uitrukken van de brandweer is het thans
de zogenoemde pieper die dit heeft overgenomen. Nu dus geen horden mensen meer die de
brandweerauto met sirene zo lang mogelijk achterna fietsten naar de brand, het is nu alleen
nog (soms) de sirene van de brandweerauto wanneer snelheid geboden is
Wel bekend was dat in 1995 door eigen mensen de kazerne is verbouwd en opnieuw is
ingericht. Dat ook hier niet met ‘droge kelen’ kon worden gewerkt mag duidelijk zijn.
Herinneringen ook waarbij successen werden behaald maar ook waarbij ’kleine foutjes’ met de
toen ruim voorradige drank moesten worden weggespoeld. De in alle tijden zogenoemde
‘bindingsavonden’ zorgen voor een goede band tussen de leden. Een band die hard nodig was
en zeker nog is om op elkaar te kunnen rekenen wanneer handelend moet worden opgetreden.
De door henzelf bekostigde feestavonden bezorgen nu nog steeds een grote lach op de
gezichten van de aanwezigen. Hun onlangs overleden collega Rudy de Rijk heeft diepe indruk
gemaakt.
Er mag ook zeker worden vermeld dat niet alleen het manvolk paraat was voor het blussen
van branden maar ook de ongeveer 15 dames, genaamd ‘Spuit elfjes’, hebben de brandweer
geruime tijd versterkt. Hun wedstrijdmentaliteit in de diverse wedstrijden, georganiseerd bij o.a.
Tieleman Transport, bracht niet alleen succes maar ook enthousiasme bij de mannen om extra
hun best te doen. De prijzenkast is dan ook goed gevuld met bekers, vaantjes en medailles.
Ook het weekblad Panorama heeft weleens verslag gemaakt (met enkele foto’s) hoe een brand
kan worden ‘geblust’ en hoe redding kan plaats vinden. Een brandweerman die, zonder een
rijbewijs te hebben, heel Nederland doorreed met een blusauto geeft aan wat toen allemaal
mogelijk was. Een brandweerauto die wilde gaan rijden met diesel i.p.v. benzine heeft wel eens
stagnatie gegeven in de blusactiviteiten.
De brandweer van toen was niet uitgerust met allerlei goed geoutilleerde voertuigen maar
wanneer men natuurlijk zonder pompauto bij een brand aankomt is het zelfs voor een
commandant moeilijk met water blussen. Men was de pompauto gewoon vergeten aan te
koppelen en die stond nog netjes in de garage. Dat de brandweercommandant Jan Menu met
zijn Citroen bij Cyril Warrens het huis binnenreed omdat hij de bocht niet meer kon nemen geeft
nog steeds de nodige hilariteit.
De opleiding van een brandweerman vergt vele kwaliteiten. Naast een fysieke keuring moet
men een 2-jarige cursus volgen in Terneuzen of Borsele waarbij getraind wordt met perslucht,
brandslangen koppelen en ontkoppelen, gevaarlijke stoffen, reanimatie en autotechniek. In
deze periode is men stagiair en pas na behalen van het diploma mag men mee op de
brandweerwagen. Om getraind te blijven dient men ongeveer 80 uur per jaar deel te nemen
aan oefenavonden welke makkelijk kunnen uitlopen tot ruim 120 uur per jaar. Aan leeftijden is
men niet meer gebonden maar een algemene regel is dat men als brandweerman stopt bij de
leeftijd van 55 jaar en de commandant bij 60 jaar.
De brandweer heeft tegenwoordig meer te maken met ongevallen dan met branden. Zeker
waar doden bij zijn betrokken hakt het er in. De opvang na dergelijke gebeurtenissen wordt
gecoördineerd door het VRZ. Waar men in vroegere tijden geen of weinig materiaal had om te
helpen bij auto-ongevallen is men tegenwoordig (sinds 1997) uitgerust met een
hulpverleningswagen met daarin hydraulische knipscharen, aggregaten, compressoren en
dergelijke. Wanneer men werkzaam is bij calamiteiten is de coördinatie geregeld vanuit de VRZ
(Veiligheid Regio Zeeland). Ook de burgemeester Jan Frans Mulder is hierbij betrokken als
verantwoordelijke. De rangen van brandwacht 1e , 2e klasse, bevelvoerder zijn vervallen. Men
kent nu een ploegleider. Hiernaast kent men nog een bevelhebber en Officier van Dienst.
Diverse brandweercommandanten door de jaren heen waren Ben Dumolijn, Dees van
Kerckhoven, Jan Menu, Willy Broekhoven, Ko de Rijke en Jan Bogaert. Thans is Henny van
Pamelen ‘de baas’ van de brandweer.
Waar de nieuwe brandweerkazerne gaat komen is nog niet officieel bekend gemaakt. Een optie
is de ruimte naast het wandelbos bij viaduct D’n Eeck. Vanaf daar kan men snel alle kanten uit
rijden. Maar de meest voor de hand liggende mogelijkheid is op het terrein naast de nieuwbouw
van Weemaes. Die grond is tenslotte al van de gemeente.
Als dorpsraad hebben we enkele gebeurtenissen op film weten te bemachtigen die te zien zijn
op onze website onder de map BRANDWEER KLOOSTERZANDE.

De Brandweer
Op Klôôster hadden ze een vrijwillige brandweer. Iemand die een beetje tijd over had en graag
een brandje bluste, kon er lid van worden. Je moest alleen wel in de buurt wonen of werken
van het Gemeentehuis of de brandweerkazerne, want in die omgeving kon je het beste de
loeiende sirene horen, in geval van brand of ander onheil.
De brandspuit stond gestald in een ruimte van de openbare school, ongeveer in het midden
van de Cloosterstraat.
Als de sirene drie keer achter elkaar begon te loeien, en zich dit steeds herhaalde, wisten de
brandweermannen ”hoe laat het was”.
Was men aan het werk, dan lieten de mannen ”de boel de boel” en spoedde men zich zo snel
men kon, per fiets of rennend, naar de openbare school.
Op een dag was er een brand gemeld op Kruisdorp. De vuilnisbelt bleek in brand te staan.
Nu weet ik dat die niet vanzelf gaat branden, en heb het sterke vermoeden dat die was
aangestoken. Ik meen zelfs nu nog wel te weten door wie. Op Kruisdorp woonden namelijk een
paar kandidaten, waarvan ik toen al zeker wist dat die later nooit heilig verklaard zouden
worden.
De sirene loeide en strooide zijn onheilspellend lawijt uit over het dorp, waarna de spuitgasten
zich met gezwinde spoed naar de kazerne begaven. Daar kleedde men zich snel om in het
brandweertenue, waarna met de aangezwengelde Mercedes Benz spuit uitgerukt kon worden.
De route naar de plaats van het onheil was niet zo moeilijk. De Lepelstraat liep nog gewoon
rechtdoor naar Kruisdorp, want er lag nog geen tunnel.
Aan het einde van de Lepelstraat loopt de weg licht omhoog, waarna met een bocht naar links
Kruisdorp bereikt wordt. Het was juist voor deze ”april” dat de brandweerauto kuren begon te
vertonen.
De motor begon te sputteren en kwam juist op de ”april” door onbekende oorzaak tot stilstand.
Na inspectie door de chauffeur bleek dat de brandstoftank goed gevuld was en dat er geen
sprake was van een of ander motorisch mankement. De spuitwagen bleek gewoon veel te
zwaar beladen te zijn. Dit kwam niet alleen door het materieel dat men aan boord had, maar
vooral door al die zware spuitgasten die er mee vervoerd werden. Mannetjesputters zoals
Dees en Piet van Kerckhoven, Ro Voet, Jan Boogaert en nog een aantal gasten van dat
kaliber.
Dat de spuit van het bouwjaar 1906 was, zal er ongetwijfeld ook aan toe hebben bijgedragen
dat de hindernis aan het einde van de Lepelstraat niet overwonnen kon worden.
Alle spuitgasten zijn toen uit de brandweerwagen gestapt om met ”verenigde handkracht” de
spuitauto naar de top van de Kruisdorpsedijk te duwen. Hijgend, en buiten adem kon het
brandweerteam daarna hun weg naar de brandhaard voortzetten.
Tussen het moment van de brandmelding en het arriveren op de plaats van het onheil, moet
zo’n 45 minuten gelegen hebben.
Ik denk niet dat men daar tegenwoordig mee zou wegkomen!

Bovenste rij van links naar rechts: ( foto plm. 1954.)
Ro Voet, Jan Baart, Jan Boogaert, Joos Burm, Jan Menu, Nico Vereecken, Wies Pouwels en Leon Kint.
Onderste rij van links naar rechts:
Eduard Morcus, Piet van Kerckhoven, Arthur Dumoleijn, Dees van Kerckhoven en Jo Baart.

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

Jongerenwerk en hun activiteiten.
Het woord wordt gegeven aan Jongerenwerker Reinder Hegi. Hij stelt zich voor met behulp van
een eigen PowerPoint presentatie.
De jeugdwerker heeft 3 voornamelijk taken
1. Jongeren informatie punt (preventie van drank, drugs, seks en sociale media gericht op
kinderen van de middelbare school en binnenkort ook de hoogste klassen van de basisschool)
2. De Komma jeugdcentrum dat binnenkort gerealiseerd wordt in Den Dullaert in Hulst.
3. Straathoekwerk.
Welke activiteiten zouden er kunnen zijn voor Kloosterzande?
Eerst moet er onderzocht worden naar de wensen van de doelgroep, daarna zal er een
geschikte locatie moeten worden gezocht en als derde moet er gezocht worden naar
vrijwilligers die zich willen inzetten en begeleiden van de jongeren.
Vragen vanuit de zaal:
Sandra Schakelaar: Wat is de leeftijden waarmee u werkt?
Reinder Hegi: De globale leeftijd waarmee ik werk ligt tussen de 12 en 23 jaar, het zijn
voornamelijk de tieners tussen de 12 en de 16 jaar.
De volgende vraag: In het verleden is er een jeugdsoos geweest, deze is toen verdwenen,
is het niet een goed idee om dit terug te krijgen door middel van het uitzetten daarvan via
sportverenigingen en andere hobby’s?
Reinder Hegi: Dat is een goed idee om dat te doen.
Overlast mouterij, geluid en stank
Uiteraard zijn wij enorm blij met de mouterij in ons dorp, het is uniek en er zijn er maar weinig in
Nederland die gespecialiseerd zijn in speciaal bieren. Helaas is er redelijk wat overlast van
stank en geluid. Al zal het volgens ons wel redelijk binnen de normen zijn.
Wethouder Gino Depauw: Bij de gemeente zijn er ook meerdere klachten binnen gekomen in
de periode augustus – september. De overlast viel binnen de normen die gesteld zijn. Er is
contact geweest met de mouterij en het heeft de aandacht van de gemeente.

Vragen vanuit de zaal:
A. de Groen – Eigenaar van de Mouterij: We zijn blij dat er klachten zijn? Daardoor
kunnen wij actief zoeken naar verbeteringen en oplossingen. Het recentelijke probleem met
een aandrijfriem is verholpen. Tegen de geur kunnen we alleen niet heel veel doen. In de
nabije toekomst zullen we veel investeren om geluidsoverlast te minimaliseren.
Update betreffende de mouterij:
Inmiddels zijn er door de mouterij al in april al maatregelen getroffen om het geluid te
verminderen door onderdelen van de transportbanden te vervangen. In de loop van het jaar zal
ook de rest worden aangepakt waaronder ook het beter filteren van de geur.
Zonnepanelen en windmolens Kruisdorp
Het college is bezig geweest met het inventariseren van de hoeveelheid daken waarop
zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Uiteraard is niet ieder dak geschikt, of krijgt het
voldoende zonlicht om rendabel te kunnen zijn. Op 8 november J.L is dit in de raad vastgesteld.
De windmolens zijn voorlopig door de gemeente afgeketst.
De Binnendeur: Ontmoetingsplaats
Wij missen de ontmoetingsplaats in de Binnendeur, er is te weinig te doen voor jong en oud.
Mocht er voor de jeugd geen plaats zijn in het pand, dan zou het braakliggende veld links ervan
gebruikt kunnen worden om daar iets te kunnen bouwen voor de jeugd.
Wethouder Adri Totté: Er moet inderdaad meer mee gedaan worden, zo kan bijvoorbeeld
Hulst voor Elkaar hier misschien meer in betekenen.
Er is uiteraard nog genoeg te bouwen in Kloosterzande.
Panoramahuis
Wij zouden graag een eigen panoramahuis willen hebben. Ons vermoeden is dat Wethouder
Gino Depauw hier wel een voorstander van zou kunnen zijn. Gino de Pauw kan hier alleen
weinig over zeggen aan gezien dit in de portefeuille zit van Diana van Damme.
Klus en Kuisdag
De laatste Klus en Kuisdag die er gehouden is in ons dorp is succesvol verlopen. Paden
hebben alleen nu wel weer onderhoud nodig en de vraag is dan ook of er een klus en kuisdag
ingepland kan worden?
Wethouder Gino Depauw: Dit zal moeten gebeuren in overleg met de werkgroep
leefbaarheid, Samira zal dit in de eerstvolgende bespreking meenemen.
Overlast in ’t Laantje, silo’s Walsoorden en parkeerplaats Perkpolder
Er is geconstateerd dat er redelijk veel overlast is op deze plaatsen wat gepaard gaat met
drugsgebruik, drugs dealen en vernielingen. Zoiets is natuurlijk moeilijk aan te pakken, er zijn
gesprekken geweest met de gemeente en de politie. Kan de burgemeester hier is over
zeggen?
Burgemeester Jan Frans Mulder: Blijf elke vorm van overlast melden als iets wordt gezien of
waargenomen. Als er niets gebeurd kan er natuurlijk ook niets aan gedaan worden.
Vragen vanuit de zaal:
Bestuurslid Anja Burm: is er geen mogelijkheid om bij het kerkje in het Laantje (Willem de
Zwijgerlaan) paaltjes te plaatsen?
Burgemeester Jan Frans Mulder: Het zal niet echt een oplossing zijn, hiermee verplaats je
het probleem alleen maar.
Wonen aan zee, Plan Perkpolder
Het woord wordt gegeven aan Wethouder Rene Ruissen.
Iedereen kent Plan Perkpolder intussen wel, het leeft behoorlijk in de gemeenschap. Er zullen
200+ woningen worden gebouwd, de aanleg van een jachthaven en de voorgenomen golfbaan.
Dit zou moeten worden opgehoogd om het te realiseren in de huidige vorm. Daar is alleen
tussen de 5 & 7 miljoen kubieke meter grond voor nodig.
Volgende de huidige wetgeving is het niet toegestaan om grond aan te voeren wat minder
schoon is dan de bestaande grond die er nu ligt. Er zijn dan ook 2 methodes om hier van af te
wijken.
GBT
Grootschalige bodem toepassing
Hierbij wordt gesproken over het aanvoer van lichtelijk vervuilde grond, Deze optie is niet
haalbaar en zal dus een andere oplossing gezocht moeten worden.
Lokale maximale Waarde
Hiermee wordt de grond gewonnen uit de regio (Zeeuws-Vlaanderen) Alleen is er niet zoveel
grond in de regio om dat te gebruiken.
Er is door het college een AVG vastgesteld.
Het plan zal dan ontwikkeld moeten worden zonder het ophogen van grond voor de golfbaan
en de huizen. Aan de ontwikkelaar is gevraagd of hij dit wel ziet zitten en heeft toegestemd.
De contractonderhandelingen zijn momenteel in volle gang. De hoop voor de gemeente is om
nog voor het einde van dit jaar een contract te kunnen ondertekenen, en een contract te
hebben zodat we verder kunnen met plan perkpolder.
Agendapunt 4: Rondvraag?
Jo van de Bosch: Er is al 3 weken een probleem met de verlichting in de haven van
Walsoorden. Er zijn zelfs al meerdere pogingen ondernomen om het zelf te maken zonder
succes. Recentelijk is door de gevaarlijke situatie een oudere man gestruikeld en heeft
daarbij zijn enkel gebroken.
Wethouder Jean-Paul Hageman: Gino Depauw zal dit meenemen en zal er zo spoedig
mogelijk achteraan. Waarom dit zo lang duurt? Daarin moet hij een antwoordt verschuldigd
blijven.
Toon Maas: Aan de Willem de Zwijgerlaan is vorige week een man bewusteloos gevonden.
Politie en brandweer hebben de plaats wel weten te bereiken, maar de ambulance heeft
alsmaar rondjes gereden om ter plaatse te kunnen komen, dit heeft te maken met de
versperring aan de Cloosterstraat en de werkzaamheden daarvan.
Burgemeester Jan Frans Mulder: Hij gaat het uitzoeken waarom de communicatie m.b.t.
de wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid van de Willem de Zwijgerlaan niet goed
gecommuniceerd is aan de hulpdiensten.
Volgende vraag: Er is een klacht over een aan te leggen parkeerplaats en beplanting rond
de sporthal.
Wethouder Adri Totté: Van de vraag stellende ligt hierover ook al een bezwaarschrift.
Gyon Asselman: Eerste vraag: De ontwikkeling van de wijk Zoutedijk 2 gaat niet heel erg
snel en er is dan ook enorm veel overlast van hondenpoep. Mensen er op aanspreken werkt
niet. Is er een mogelijkheid om een uitlaat zone te creëren in de wijk Zoutedijk 2?
Wethouder Gino Depauw: We gaan nakijken of die mogelijkheid er is om een uitlaatzone
aan te laten leggen. Het opruimen van de hondenpoep is de verantwoordelijkheid van de
hondeneigenaren zelf.
Vraag 2: Door de omleidingsroute door de wijk Zoutedijk 2 naar aanleiding van de
werkzaamheden aan de Cloosterstraat zijn vele delen van de straten verzakt en zijn de
randen van de afwateringsgoten daardoor omhoog gekomen en zijn scherp voor (Auto –en
fiets) banden.
Wethouder Gino Depauw: Er zal worden nagekeken of het mogelijk is dit te herstellen.
Omdat de wijk nog niet volledig bebouwd is ligt er voor alsnog tot de tijd daar is
noodbestrating. Een goed wegdek zal pas bestraat worden als de wijk volledig bebouwd is.
Gyon Asselman: Er is zoals eerder al gezegd veel overlast van hondenpoep in de wijk
Zoutedijk 2, de speeltuin aan de Lekenbroederstraat wordt te vaak als uitlaat plaats gebruikt
voor honden, hier is eigenlijk een hondenverbod nodig.
Voorzitter Robert Asselman: Dit is een probleem die de mensen gezamenlijk moeten
oplossen, wij als Dorpsraad net als het College kunnen daar maar weinig aan doen. Het
plaatsen van verbodsborden wordt in vele gevallen genegeerd en levert niets op.
Agendapunt 5: Mededeling door de Burgemeester Jan Frans Mulder
De burgemeester complimenteert de corpsraad voor een informatieve avond, ondanks dat de
techniek het in het begin even liet afweten. En ter ere van het 15 jarige bestaan van de
dorpsraad trakteert de burgemeester een ieder op een drankje om dit jubileum te vieren.
Agendapunt 6: Afsluiting door de voorzitter Robert Asselman
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en meldt dat we nog altijd op zoek zijn naar
nieuwe bestuursleden. Wie wil kan zich hier voor aanmelden via de briefjes die op tafel liggen.

Inwonerspanel
Wij hebben adviesraden, gemeenteraadscommissies en we hadden een inwonerpanel
Kent u dat nog, die wervelende en ook wervende kreten om mee te doen met het
inwonerpanel?
Inwonerpanel Hulst
Welkom bij het Inwonerpanel van de gemeente Hulst. Een online omgeving waarin u en zo’n
1.000 andere inwoners hun mening kunnen geven over belangrijke onderwerpen.
Waarom het Inwonerpanel Hulst?
De gemeente Hulst wil graag haar inwoners mee laten denken met het bestuur en zo dichter
bij de gemeente brengen. Daarnaast wil de gemeente haar inwoners betrekken bij het
verbeteren van de dienstverlening.
Hoe werkt het?
Als lid van Inwonerpanel Hulst wordt u 3 tot 4 keer per jaar uitgenodigd voor een onderzoek.
Deelname aan een onderzoek kost gemiddeld 5 tot 10 minuten van uw tijd.
Uw mening is uiteraard anoniem. De onderzoeken worden in opdracht van de gemeente Hulst
gecoördineerd door GfK, een onafhankelijk bureau voor markt- en beleidonderzoek. Dit
betekent dat alle contacten dus ook via GfK gaan.
Voor elke gemeente is het belangrijk inzicht te krijgen in de tevredenheid van de inwoners. De
burgerpeiling algemene dienstverlening geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de
gemeentelijke prestaties. Het gaat daarbij onder meer om de dienstverlening gericht op de
inwoners, de mogelijkheden van participatie, de woonbeleving, de recreatiemogelijkheden en
de veiligheid.
Online aanpak
We kiezen bij voorkeur voor een online aanpak. Inwoners ontvangen een brief waarin wij ze
verzoeken aan het onderzoek deel te nemen. De brief bevat een persoonlijke inlogcode
waarmee inwoners direct bij de online vragenlijst komen. Ze kunnen zo eenvoudig deelnemen
op een moment dat het hun het beste uitkomt. Door onze specifieke aanpak – die wij graag
nader toelichten – realiseren we een representatieve steekproef onder de inwoners van uw
gemeente (zodat alle inwonersgroepen – naar leeftijd, naar wijk/kern enzovoort ) goed
vertegenwoordigd zijn in de steekproef.
De vragenlijst – maatwerk
In de vragenlijst stellen we die thema’s aan de orde die voor uw gemeente van belang zijn. In
een persoonlijk gesprek bespreken/inventariseren wij de wensen van de gemeente. Op basis
van het gesprek stellen wij een “op maat gemaakte vragenlijst” op die optimaal op de situatie
en de wensen van uw gemeente is afgestemd.
Inwonerpanel
Hoe betrekt u de inwoners van uw gemeente bij het gemeentelijk beleid?
Wat vinden inwoners van de leefbaarheid van uw gemeente en van hun eigen wijk?
Hoe beoordelen inwoners de dienstverlening aan de balie van het gemeentehuis?
Hoe beoordelen de inwoners de website van uw gemeente?
Op welke gemeentelijke activiteiten kan volgens de inwoners het best worden bezuinigd?
Wat vinden inwoners van het parkeerbeleid in de gemeente Hulst, Zwembad Kloosterzande,
Veiligheid in de wijk en/of straat, de toekomstplannen van de gemeente, bezuinigingen,
voorzieningen, scholen in de kernen, enz. enz..
Vragen die met behulp van een burgerpanel eenvoudig kunnen worden beantwoord. Wij helpen
uw gemeente graag bij het opzetten van een burgerpanel. En uiteraard ook bij het inzetten van
het burgerpanel om vragen te beantwoorden die binnen uw gemeente spelen.
Inzet van het burgerpanel - de metingen
Het opzetten van een panel is uiteraard geen doel op zich. Het gaat om de inzet van het panel
om te achterhalen wat de inwoners van uw gemeente vinden over gemeentelijke thema’s: de
gemeentelijke dienstverlening, het parkeerbeleid in de binnenstad, veiligheid in de wijk,
leefbaarheid, toekomstplannen van de gemeente, bezuinigingen enzovoort. Wij benaderen de
panelleden op hun e-mailadres met het verzoek de voor de meting opgestelde (online)
vragenlijst in te vullen. Onze ervaring is dat tussen de 70 en 90% van de panelleden de (online)
vragenlijsten daadwerkelijk invult.
Jongerenpanel
Alles wat hiervoor over de opzet en het gebruik van het burgerpanel is gezegd, is ook van
toepassing op het jongerenpanel. Een jongerenpanel bestaat uit jongeren uit uw gemeente,
veelal in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Het jongerenpanel biedt de gemeente de mogelijkheid
jongeren uit uw gemeente actief bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Wat vinden zij van de
uitgaansmogelijkheden? Hoe beoordelen ze de winkelvoorzieningen? Wat vinden ze van de
voorlichting van de gemeente? Zijn er genoeg plekken om te ontspannen? Vragen die met
behulp van een jongerenpanel snel beantwoord kunnen worden.
Ondernemerspanel
Alles wat hiervoor over de opzet en het gebruik van het burgerpanel is gezegd, is ook van
toepassing op het ondernemerspanel. Het ondernemerspanel wordt gevormd door
ondernemers, gevestigd binnen uw gemeente. Het ondernemerspanel biedt de gemeente de
mogelijkheid de ondernemers actief bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Wat vinden
ondernemers van de ‘economische ondersteuning’ vanuit de gemeente? Hoe beoordelen ze de
dienstverlening gericht op ondernemers? Wat vinden ze van het ondernemersklimaat in de
gemeente? Vragen die met behulp van een ondernemerspanel snel beantwoord kunnen
worden.
Wij vragen ons af wat er allemaal van terecht gekomen is…weet u het nog?

Nieuws van de verenigingen & ondernemers

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
Halt voorkomt en bestraft jeugdcriminaliteit.
Jongeren zoeken soms de grens op. Experimenteren hoort bij hun leeftijd. Maar soms gaan zij
te ver en plegen ze een misdrijf of overtreding. De omgeving kan hier veel last van hebben.
Denk aan de winkelier van wie gestolen wordt of de bewoners van een wijk waar een groep
jongeren overlast veroorzaakt.
Jongeren komen bij Halt terecht omdat ze een grens hebben overschreden. Ze hebben
bijvoorbeeld een afvalbak vernield, gespijbeld of een winkeldiefstal gepleegd.
Dit lijken lichte vergrijpen, maar al deze delicten zorgen voor grote maatschappelijke schade en
verloedering. Bovendien hebben veel mensen er last van. Als hun overtredingen niet worden
aangepakt, kan er bij deze jongeren de indruk ontstaan dat het allemaal niet zo erg is. Dan
bestaat het risico dat het van kwaad tot erger gaat: kleine incidentele delicten kunnen overgaan
in een vast patroon van grensoverschrijdend gedrag en het overtreden van wetten. Op dat
moment is het al moeilijker te bestrijden. Het is dus belangrijk om dit soort jeugdcriminaliteit in
een vroeg stadium goed aan te pakken.
Dat doet men door jongeren leeropdrachten te geven, gesprekken te voeren en door ook de
ouders bij het traject te betrekken. Een Halt-straf zorgt er voor dat jongeren hun
verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. De interventie is
ook in het belang van de jongere: op deze manier voorkomt hij/zij een justitiële aantekening.
Tijdens de Halt-straf bekijkt men daarom altijd of er nog meer speelt: thuis, op school of binnen
de vriendengroep. Als extra zorg nodig is, verwijst Halt door naar de juiste specialist, zoals
jeugd- of verslavingszorg. Halt bespreekt dit natuurlijk eerst met de jongere en zijn ouders.
Jongeren leren in deze interventie wat de gevolgen van hun gedrag zijn. Ze leren ook dat ze
een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het maken van keuzes. Eventueel kijkt Halt samen
met de ouders naar wat nodig is om hen te steunen bij de opvoeding. Halt betrekt ook andere
professionals en vrijwilligers bij zo’n traject, zoals sporttrainers en docenten.

Nieuws voor de ouderen
Welbevinden
Welbevinden is een beetje een woord wat deftig klinkt. Bij welbevinden draait het om wat
mensen belangrijk vinden en hoe tevreden ze hiermee zijn. Welbevinden is voor ieder mens
verschillend. Voor de een is gezondheid het allerbelangrijkst. Voor de ander een actief leven.
Voor een derde een goed contact met kinderen en kleinkinderen of het financieel en fysiek voor
zichzelf kunnen zorgen.
Binnen onze mogelijkheden ‘Zorgen voor Leefbaarheid’ worden acht gebieden onderscheiden,
die voor veel mensen belangrijk zijn en bijdragen aan het welbevinden. Dit zijn:
genieten van eten en drinken
lekker slapen en rusten
plezierige relaties en contacten
actief zijn
jezelf redden
jezelf zijn
je gezond voelen van lichaam en geest
plezierig wonen.
Naarmate mensen kwetsbaarder worden, kan het welbevinden minder worden. Het evenwicht
tussen wat mensen willen en wat ze kunnen, raakt uit balans. Doordat mensen minder kunnen,
is de kans groter dat ze afhankelijker van anderen worden. Er zijn echter allerlei mogelijkheden
om het welbevinden in stand te houden. Het is de kunst hier op een goede manier gebruik van
te maken.
Werken aan welbevinden
Bij welbevinden gaat het erom wat je belangrijk vindt en hoe tevreden je hiermee bent.
Daarmee is welbevinden voor ieder mens verschillend. Voor de één is gezondheid belangrijk,
de ander vindt contacten met anderen van belang en een derde heeft een hobby waar hij veel
plezier aan beleeft. Vaak zijn er meerdere zaken die we belangrijk vinden en waardoor we
plezier in het leven hebben. Wanneer mensen kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld lichamelijke
beperkingen, vergeetachtigheid of somberheid, kunnen zij minder plezier in het leven hebben.
Het is voor kwetsbare mensen moeilijker het evenwicht te bewaren tussen wat zij willen, wat
hun behoeften zijn en de mogelijkheden die ze hebben. Hun welbevinden wordt daarmee
bedreigd.
Plezier in het leven is een belangrijk uitgangspunt voor iedereen. Wanneer dit bedreigd wordt,
is het van belang hierover te praten met anderen. In de familiekring of met hulp- en
zorgverleners. Het gaat er dan om je eigen krachtbronnen aan te boren. Daarnaast kan het
welbevinden op verschillende manieren worden gestimuleerd. Vaak werkt een combinatie van
deze manieren het beste.
Praten over welbevinden
Er zijn allerlei gebeurtenissen en zaken die van invloed zijn op hoe je het leven ervaart. Soms
heb je maar weinig plezier in het leven. Andere momenten spat het geluk ervan af. Wanneer
het minder goed gaat is het belangrijk hier over te praten. Maar hoe doe je dat? Belangrijk is na
te gaan wat je belangrijk vindt en hoe tevreden of ontevreden je hiermee bent. Vervolgens kan
gekeken worden naar mogelijke knelpunten en oplossingen.
Beleving centraal
Welbevinden is een persoonlijk gevoel. Het is voor ieder mens verschillend. Waar de één zich
goed bij voelt, voelt een ander zich verschrikkelijk. Dit betekent dat je bij het werken aan
welbevinden steeds moet uitgaan van de individuele wensen en behoeften. Wat vindt deze
persoon prettig of welke knelpunten spelen er. De beleving van de persoon zelf moet centraal
staan.
Verlies beperken
Bij ziekte of ouderdom is vaak sprake van verlies. Je mogelijkheden nemen af door lichamelijke
of mentale klachten, je verliest je onafhankelijkheid en autonomie, soms moet je weg uit de
eigen, vertrouwde omgeving of verlies je geliefden, dierbaren en bekenden. Iedere keer moet je
het verlies verwerken en je gevoel van welbevinden weten te behouden. Wanneer dit minder
goed lukt, neemt de kwetsbaarheid toe en kunnen somberheid en angstgevoelens ontstaan. Dit
is weer negatief van invloed op het gevoel van welbevinden. Het is daarom van belang
lichamelijk en geestelijk in goede conditie te blijven en gevolgen van verlies te beperken. Bij het
werken aan welbevinden zijn dit essentiële uitgangspunten.
Stimulerende omgeving
Bij het vervullen van je eigen, specifieke behoeften speelt de omgeving een rol. Het gaat
daarbij niet alleen om de fysieke omgeving als de woning en de inrichting van de woning. Ook
de sociale omgeving is van belang, zoals contact met anderen of de wijze van bejegening en
dienstverlening als je hulp van anderen nodig hebt. Naarmate kwetsbaarheid toeneemt doordat
je minder kunt, wordt de omgeving belangrijker. Het is nodig een leefomgeving te creëren die
uitgaat van wat mensen willen en kunnen en die hun welbevinden stimuleert. Kunnen wij
helpen? Heel misschien maar zeker Hulst voor Elkaar.
Ieder mens heeft, soms diep verborgen, krachten waarvan men zich niet altijd bewust is. En
ook mogelijkheden om deze tevoorschijn te halen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden
om mensen te ondersteunen de eigen levenskracht naar boven te halen.
*Tweegesprek
In gesprekken met bijvoorbeeld ouderenadviseurs worden ouderen aangezet om hun eigen
krachtbronnen te benutten. In de gesprekken, waarin geen concrete oplossingen worden
aangedragen, komen aan bod: contact en contract, probleem en perspectief, visie op een
betere toekomst, concrete aanpak en inbedding.
*Blijven genieten
De cursus ´Glans geven aan je leven´ richt zich op oudere alleenstaande vrouwen en mannen
die willen leren wat zij zelf kunnen doen om van het leven te (blijven) genieten. Thema's die ter
sprake komen in het programma zijn vriendschappen, creativiteit, spel, werken met kleuren,
levensloop en werk en film. Al deze thema's hebben te maken met het bevorderen van
welbevinden en het voorkomen van eenzaamheid en door het opdoen van nieuwe ervaringen
meer vertrouwen te krijgen in het leven van alle dag. De cursus wordt onder andere door
welzijnsorganisaties en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg gegeven. Of onze eigen
KBO hieraan meedoet weten we niet.
*Eigen levensverhaal
Opnieuw de zin ontdekken in het leven door bezig te zijn met je eigen levensverhaal. De zin
van het leven ligt verborgen in het persoonlijke verhaal: in het leven dat achter iemand ligt, in
het leven van dit moment en in het leven in de toekomst. Je staat actief stil bij de alledaagse en
bijzondere ervaringen in je eigen levensloop. In gedachten keer je weer terug naar de lagere
school, naar de huizen waarin je hebt gewoond en je kunt stilstaan bij de vraag wat je allemaal
hebben meegemaakt in je leven.
*Gespreksgroep Tijdreizen
Door het vertellen van verhalen over het eigen leven nemen jongeren en ouderen elkaar mee
op reis door de tijd. Het biedt een handleiding en methodiek om jongeren en ouderen met
elkaars belevingswereld in contact te brengen.
*Positieve kijk op oud worden
Een positieve kijk op het leven draagt bij aan levenskracht. De ouderdom komt niet alleen met
gebreken, maar heeft ook voordelen en positieve kanten. Wat maakt oud zijn leuk?
*Levensloopbenadering
Uitgangspunt van de levensloopbenadering is: iedere burger is verantwoordelijk voor het
plannen en sturen van zijn eigen levensloop en de gewenste kwaliteit van zijn leven.

Werkzaamheden Cloosterstraat volledig voltooid
Via de klankbordgroep voor de Cloosterstraat hebben we veel
ideeën kunnen inbrengen.
De bewoners en de bedrijven hebben hun mening kunnen
geven op de twee bijeenkomsten die we hielden in de zaal
van Tommy’s.
Op vele puntten hebben we ‘onze zin’ gekregen, maar ook is
het op vele punten anders gedaan dan dat wij dat wilden.
Door eigen initiatief van sommige bewoners, waarin wij niet
gekend werden, zijn aanpassingen gedaan die we nu pas
herkennen en terugzien.
Uiteraard is dit ieder's democratisch recht, maar er is wel buitenom de adviezen van de
dorpsraad gegaan.
Al met al kunnen we instemmen met de nieuwe Cloosterstraat die er mooi en veilig bij ligt. Een
sieraad voor Kloosterzande en de gemeente Hulst.
Wij bedanken de gemeente Hulst voor de goede samenwerking

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor juni:

Niet het vallen is erg, maar het blijven liggen
waar je gevallen bent
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
We doen het goed of we doen het niet…..
Natuurlijk hebben we onszelf eisen gesteld, geen professionele maar wel iets waarvan we
denken dat het goed is om uit te brengen
Een goede nieuwsbrief is aantrekkelijk voor de lezer en leidt tot actie en reactie waardoor de
doelstelling van de dorpsraad gerealiseerd wordt.
1. Inhoud is waardevol voor doelgroep
Een goede nieuwsbrief sluit aan bij de behoefte van de lezer. Hij of zij heeft bijvoorbeeld
behoefte om iets te weten te komen, iets te leren over een bepaald onderwerp, is zich aan het
oriënteren, zoekt nieuwe trends of producten of gaat juist voor het contact.
2. De nieuwsbrief is overzichtelijk
Dat wil zeggen dat de teksten eenvoudig te lezen zijn en aangepast zijn voor het lezen op een
beeldscherm. Korte overzichtelijke teksten, waarbij de onderwerpen of de producten direct
opvallen. De vormgeving is prettig. Ook kan er bewust voor worden gekozen om de vormgeving
achterwege te laten en artikelen als een tekst te versturen.
3. De nieuwsbrief is gebruiksvriendelijk
Je kunt de website snel openen, omdat het bestand niet te zwaar is. Ook moet de balans goed
zijn tussen informatie op de nieuwsbrief zelf en het doorklikken naar de website. Je hebt kans
dat als men bij het eerste artikel al klikt naar de site, men de rest van de nieuwsbrief niet meer
leest! We beperken daarom het aantal onderwerpen.
4. Geen taalfouten
Niets staat zo slordig als taalfouten in een nieuwsbrief. We laten de nieuwsbrief altijd voor de
zekerheid nog door anderen lezen die de (Nederlandse) taal goed beheersen. Bovendien levert
zo'n check soms waardevolle informatie op, als de corrector niet direct begrijpt wat er bedoeld
wordt. De tekst kan dan nog herschreven worden.
5. Gebruik een goede titel
Een uitnodigende en/of prikkelende titel aan de nieuwsbrief meegeven kan maar is zeker niet
altijd nodig. De lezer heeft een hoog aanbod en meestal weinig tijd. De titel kan wel het verschil
maken of onze nieuwsbrief wel of niet gelezen wordt.
6. Afmeldoptie
Een nieuwsbrief wordt gewaardeerd als men ziet dat men desgewenst zeer snel ook weer het
toezenden van de nieuwsbrief kan stopzetten. De gebruiker houdt graag de touwtjes in handen
en dit is echt een basiseis van onze nieuwsbrief.
De bezoeker op de website kan zich makkelijk inschrijven op de nieuwsbrief.
7. Nieuwsbrief nodigt uit tot actie
Een nieuwsbrief wordt met een bepaalde bedoeling uitgegeven. Stel dat doel goed vast.
Bijvoorbeeld het verhogen van de naamsbekendheid, een groter klantennetwerk, producten
promoten, enzovoort. Zorg dat het doel bereikt wordt, door het duidelijk te communiceren.
Vermeld bijvoorbeeld dat men de nieuwsbrief naar andere geïnteresseerden kan doorsturen,
nodig uit om contact op te nemen, of verbindt een speciale aanbieding / prijsvraag aan de
nieuwsbrief.
8. Vergeet de contactinfo niet
Een veelgemaakte fout is om alleen het logo van het bedrijf in de nieuwsbrief te zetten en
verder geen contactgegevens. Maak een betrouwbare indruk en vermeld de contactgegevens.
9. Zorg voor een regelmatige verschijning
Bij aanmelden is bekend gemaakt hoe vaak de nieuwsbrief uit wordt gegeven. Wij komen na
wat we beloofd hebben!
10. Zorg voor herkenbaarheid
De nieuwsbrief heeft duidelijke overeenkomsten met de huisstijl en heeft elke keer dezelfde
stijl. Natuurlijk kan je wel eens iets veranderen, maar doe dat niet bij elke nieuwe nieuwsbrief.
Zorg voor een betrouwbaar en herkenbaar imago.

Foto van de maand

In het teken van het 200 jarige bestaan van de brandweer een screenshot uit de video van de
spuit elfjes.
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

Nieuws van de redactie:
Binnenkort een artikel over Zorgzaam Curamus Antonius
Wat is nieuws?
Coalitieprogramma (van de website gemeente Hulst) Afgelopen maanden hebben wij
gesproken met dorps- en wijkraden naar aanleiding van het coalitieprogramma “Samen voor
Hulst”. Hoofdlijn hierin is dat onze gemeente een gemeente moet zijn waar je goed kunt
wonen, werken en recreëren. Om dat te realiseren is – in deze tijden waarin we worden
geconfronteerd met veel veranderingen, zoals op het gebied van zorg en welzijn én de
dalingen van uitkeringen uit het Gemeentefonds – de hulp van iedereen nodig. De dorps- en
wijkraden zijn daarbij voor ons een belangrijke gesprekspartner en klankbord. Wij zien de
dorps- en wijkraden als de ‘oren en ogen’ van het dorp en de wijk.
Naar aanleiding van bovenstaande gesprekken informeren wij bij de dorps- en wijkraden
over onder andere ‘openbaar groen’. Graag vernemen wij hoe uw dorpsraad aankijkt tegen
de groenvoorzieningen in uw dorp. Zijn er daarbij zaken die graag anders worden gezien?
En zo ja, wat?
Ook op het gebied van veiligheid vragen wij inbreng. Wij vragen uw dorpsraad om drie
prioriteiten in uw dorp aan te geven op dit gebied. Deze zullen we met de politie
bespreken.
Stimuleringsbudget
Breed gedragen, relatief eenvoudig uit te voeren ideeën van dorps- en wijkraden op het
gebied van leefbaarheid zullen door de gemeente gestimuleerd worden. Ideeën kunnen
worden voorgelegd aan de gemeentelijke Stuurgroep Leefbaarheid. Voor de uitvoering van
deze ideeën zal in de komende jaren financieel budget beschikbaar zijn.
Opmerkelijke dingen, gewone of ingezonden opmerkingen
Ik wilde dat ik de moed had gehad om trouw te blijven aan mijzelf, aan mijn dromen, in
plaats van te leven zoals ik inmiddels gewoon was en/of anderen van mij verwachtten of
verlangden.

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 bewaart 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 diegenen die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen.
Van diegenen 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.

