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Voorwoord van het bestuur en de redactie
In D’n Meulenwiek proberen wij
maandelijks informatie te geven over wat er
in onze gemeente en omgeving gebeurt of
te gebeuren staat. Actuele onderwerpen,
feedback over zaken die eerder aan bod
kwamen, seizoensgebonden items, … Alles
in de hoop dat de lezer zich meer betrokken
gaat voelen bij wat er in zijn of haar buurt
leeft.
De Dorpsraad wil de verbindende schakel
zijn tussen de inwoners en de lokale
overheid en houdt u op deze manier op de
hoogte van de stand van zaken.
Maar D’n Meulenwiek is ook van u. Zonder
uw bijdrage zouden we snel door onze
voorraad “gespreksstof” zitten. Heeft u,
vanuit uw vereniging of persoonlijk, iets
waarvan u denkt: “Dit verhaal zou niet
misstaan in de nieuwsbrief”, laat het ons
weten. Herinneringen die u niet graag
verloren ziet gaan, foto’s die het verleden of
heden van Kloosterzande illustreren, …
Stuur ze ons toe.
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Ook de toekomst heeft haar plaats in onze
nieuwsbrief: u kan via ons uw evenement
aankondigen. Houd er wel rekening mee dat
wij maar één keer per maand verschijnen,
dus wees er op tijd bij.

Redactie:

(tekst te lang voor hierin te zetten, wel
volledig in uiteindelijke versie)

Alle redactieleden dragen bij aan de
gepubliceerde artikelen in deze nieuwsbrief.
112

Slechtziend?

Politie, brandweer &
ambulance
Voor doven en slechthorenden
Politie, geen spoed
Voor doven en slechthorenden

0900-8844
0900-1844

Aangifte doen bij de politie
HAP ZorgSaam Terneuzen
Ziekenhuis ZorgSaam
Terneuzen
Gemeente Hulst
Huisarts Helmers
Huisartsenpraktijk De
Groenendijk
Apotheek Kloosterzande

0900-8810
0115-643 000
0115-688 000

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 augustus 2019
met de volgende onderwerpen:
-

Kreverhille
Evenementen 2019
Nieuws voor de senioren
Nieuws voor de jongeren
Plaatselijk nieuws
Nieuws van de dorpsraad
Verhalen van toen…

0900-8112

14 0114
0114-683 185
0114-686 800
0114-682 697

Aandachtspunt voor juli:

- 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?
- Stemmen op ons kan vanaf 27 september t/m 11 oktober 2019!
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
Zomervakantie
Molenstraatfeesten
Wielerronde Kloosterzande
Gemeenteraadsvergaderingen
Europese kamp. WCF
Uit op Zondag (Dream Music)
Hondenplons
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

vrijdag 6 juli t/m zondag 18 augustus
Zaterdag 6 juli & zondag 7 juli
Maandag 8 juli
zie www.gemeentehulst.nl
Zondag 4 augustus
Zondag 1 september
Zaterdag 7 september
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

Bierbrouwerij 'A.D. Quelle' te Kloosterzande
- 1849-1871 Bierbrouwerij Hontenisser Welvaren
- 1871-1935 Hontenisser Stoombierbrouwerij
- 1935-1936 Bierbrouwerij A.D. Dumoleijn
- 1936-1946 Bierbrouwerij A.D. Quelle
- 1946-1954 Bierbrouwerij A.D. Quelle v/h A.D. Dumoleijn
Op 3 januari 1849 richtte de firma Th. Kegelaar& Co. bierbrouwerij Hontenisser Welvaren op aan
de Groenendijk in Kloosterzande (gemeente Hontenisse). In de jaren 1854-1868 volgden enige
wijzigingen in de akte van vennootschap maar enkele jaren later moet de firma zijn opgeheven
en opgevolgd door een nieuwe vennootschap. Volgens het provinciaal verslag van Zeeland uit
1855 was er één bierbrouwerij met twee werklieden

De Hontenisser stoombierbrouwerij en mouterij werd opgericht in 1871 aan de
Groenendijk B 5. Op 1 januari 1899 werd de brouwerij overgenomen door Arthur Dominicus
Dumoleijn, wonende Groenendijk B 166 te Hontenisse, geboren in Westdorpe op 16 oktober
1869. Toen hij in 1901 aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hontenisse
vergunning vroeg voor de uitbreiding van de brouwerij door de oprichting van een mouterij gaf
hij nog wat historische informatie in zijn aanvraag. Hij liet weten dat de oorspronkelijke
brouwerij uit 1849 dateerde. Op verzoek van de Arbeidsinspectie gaf hij nog door dat in zijn
brouwerij en mouterij met vier personen in vaste dienst zou worden gewerkt en dat er geen
werktuigen op stoomkracht, petroleum of windkracht werden gebruikt.

De naam van de brouwerij werd in 1935 gewijzigd in
Bierbrouwerij A.D. Dumoleijn en in 1936 in Bierbrouwerij A.D. Quelle. In 1937 kreeg Dumoleijn
vergunning tot het uitbreiden van de machinekamer aan de brouwerij en plaatsing van een
ruwoliemotor van 26 pk. In 1940 werd een dieselmotor als drijfkracht vervangen door twee
electromotoren van 9,5 pk.

In 1946 werd de officiële naam: Bierbrouwerij A.D. Quelle v/h A.D. Dumoleijn en het
wijknummer gewijzigd in een normaal huisnummer: Groenendijk 12. De eigenaar Arthur
Dominicus Dumoleijn overleed op 14 oktober 1945. Vanaf dat moment trad zijn weduwe, Elisa
Bernardina Maria Timmermans (geboren te Waalwijk op 18 augustus 1879), op als eigenaresse.
Zij liet in februari 1946 de handelsnaam wijzigen in A.D. Quelle v/h A.D. Dumoleijn. Haar zonen
Piet (geboren 1909) en Arthur Dumoleijn (geboren in 1915) namen de brouwerswerkzaamheden
over van hun vader. Op 7 augustus 1954 gaf firmant Piet Dumoleijn aan de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in Terneuzen door dat het bierbrouwersbedrijf was beëindigd en de
zaak werd voortgezet als bier- en limonadehandel. Nadat de vennoten Piet en Arthur Dumoleijn
uit de Bier- en Limonadehandel P. en A. Dumoleijn waren getreden nam Bernard Dumoleijn
(geboren 1911) de zaak over en werd handelsnaam gewijzigd in B. Dumoleijn in 1959 zoals bleek
uit een opgaaf van vennoot A. Dumoleijn, gestuurd vanuit Paramaribo. Met ingang van 1
december 1961 werd de onderneming uitgebreid met een groothandel in sterke drank, maar op
31 december 1970 volgde opheffing van de onderneming.
(Bron: Zeeuws Archief: Archief Kantongerecht Hulst, akten van vennootschap,Handelsregister
Kamer van Koophandel Terneuzen, , dossiernr. 448)

Na de Tweede Wereldoorlog gingen de zaken steeds moeilijker. De
gebroeders A. en P. Dumoleijn wilden het in de tropen gaan proberen, maar het liefst in een
Nederlandstalig gebied. In overleg met Heineken, toen de enige Nederlandse brouwerij met
tropenervaring, werd gekozen om de mogelijkheden in Suriname ter plekke te bekijken. De
heren Dumoleijn waren direct enthousiast, maar Heineken wilde wachten. Daarom stapten ze
naar de Amstelbrouwerij, die nog geen buitenlandse brouwerij had. De Amstelbrouwerij vond
het een goed plan en was bereid dezelfde prijs als Heineken te betalen en de heren Dumoleijn
mochten hun machines met een capaciteit van 5000 hectoliter, meenemen naar Suriname. In
1954 werd het contact gesloten. Op 28 oktober 1955 werd de brouwerij geopend en op 28
december dat jaar stroomde het eerste bier uit de brouwerij, die een capaciteit had van 15.000
hectoliter. Het bier kreeg de naam Parbo.
(Bron: BAV-Journaal Nr.1-1999 blz. 46-49, wat afkomstig was uit 'Cheerlo met Parbo', een boekje
over de handel en wandel van de familie A. en P. Dumoleijn.)

Bierbrouwerij A.D. Quelle
Gegevens brouwerij
Land
Provincie
Oude locatie brouwerij
Plaats
Actieve brouwerij
Opgericht in
Gestopt in

Nederland
Zeeland
Groenedijk 5
Hontenisse

Nee (65 jaar geleden gestopt)
1849

1954 (105 jaar actief geweest)

Achtergrond informatie
Op 3 januari 1849 richtte de firma Th. Kegelaar & Co. Bierbrouwerij Hontenisser Welvaren op
aan de Groenedijk. Volgens het provinciaal verslag van Zeeland uit 1855 was er één
bierbrouwerij met twee werklieden te Hontenisse.
Uitbreiding met mouterij
De brouwerij onderging in 1871 een verandering en kreeg de naam De Hontenisser
Stoombierbrouwerij en Mouterij. Op 1 januari 1899 werd de brouwerij overgenomen door
Arthur Dominicus Dumoleijn (1869-1945), wonende Groenendijk B 166 te Hontenisse. In 1901
vroeg hij aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hontenisse een vergunning voor
de uitbreiding van de brouwerij door de oprichting van een mouterij. Er zouden in zijn brouwerij
en mouterij vier personen in vaste dienst gaan werken en er zouden geen werktuigen op
stoomkracht, petroleum of windkracht worden gebruikt.
De naam van de brouwerij werd in 1935 gewijzigd in Bierbrouwerij A.D. Dumoleijn en in 1936 in
Bierbrouwerij A.D. Quelle. In 1937 kreeg Dumoleijn vergunning tot het uitbreiden van de
machinekamer aan de brouwerij en plaatsing van een ruwoliemotor van 26 pk. In 1940 werd een
dieselmotor als drijfkracht vervangen door twee electromotoren van 9,5 pk.
Brouwerij wordt bierhandel
In 1946 werd de officiële naam: Bierbrouwerij A.D. Quelle v/h A.D en het wijknummer werd
gewijzigd in een normaal huisnummer: Groenendijk 12. Arthur Dominicus Dumoleijn overleed op
14 oktober 1945 en vanaf dat moment trad zijn weduwe, Elisa Bernardina Maria Timmermans
(1879), op als eigenaresse. Zij liet in februari 1946 de handelsnaam wijzigen in A.D. Quelle v/h
A.D. Dumoleijn. Haar zonen Piet (1909) en Arthur Dumoleijn (1915) namen de
brouwerswerkzaamheden van hun vader over. Op 7 augustus 1954 gaf Piet Dumoleijn aan de
Kamer van Koophandel en Fabrieken in Terneuzen door dat het bierbrouwersbedrijf was
beëindigd en de zaak werd voortgezet als bier- en limonadehandel. Nadat de vennoten Piet en
Arthur Dumoleijn uit de Bier- en Limonadehandel P. en A. Dumoleijn waren getreden nam
Bernard Dumoleijn (1911) de zaak over.

Op naar Suriname
Na de Tweede wereld oorlog gingen de zaken steeds moeilijker. De gebroeders A. en P.
Dumoleijn wilden het in de tropen gaan proberen, maar het liefst in een Nederlandstalig gebied.
In overleg met Heineken, toen de enige Nederlandse brouwerij met ervaring in de tropen, werd
gekozen om de mogelijkheden in Suriname ter plekke te gaan bekijken. De heren Dumoleijn
waren direct enthousiast, maar Heineken wilde nog even wachten. Daarom stapten ze naar
concurrent Amstel. Deze vond het een goed plan, ondanks of dankzij geen tropenervaring, en
was bereid dezelfde prijs als Heineken te betalen en de heren Dumoleijn mochten, na het
contract in 1954 te hebben ondertekende, hun machines met een capaciteit van 5000 hectoliter
meenemen naar Suriname. Op 28 oktober 1955 werd de brouwerij geopend en op 28 december
dat jaar stroomde het eerste bier uit de brouwerij. De bier kreeg de naam Parbo.

Molenstraatfeesten 2019
Op zondag 7 juli tijdens de Molenstraatfeesten zullen wij van de dorpsraad een eigen stand
hebben waarbij u tussen 13:00 uur en 17:00 uur een praatje met ons kunt maken, maar ook
vragen kunt stellen over alles betreffende Kloosterzande. Grijp deze kans om uw prangende
vragen te stellen of informatie in te winnen over lopende zaken binnen ons dorp en de directe
omgeving.
Zien wij u daar?

Dansen op de kiosk
Tijdens gezelligheid van een feestje wordt er ook dikwijls gedanst. Dansen en drank gaan dan
zorgen voor vreemde capriolen. De jongens en de meisjes (de mannen en de vrouwen) zoeken
hun partner om zich uit te leven en de zorgen van alledag te vergeten.
Maar met de drank verdwijnt dikwijls het onschuldige van de aanwezigen. Vrijpostigheden
komen tevoorschijn, waarvan men zich de volgende dag niets meer wil herinneren of waar men
zich voor schaamt.
Carnaval is een van die feestjes waarvan velen denken: wij leven maar één keer en alles mag! En
als de drank in de man of de vrouw is, wordt er ook gezongen of beter: gebruld. Dat is een
eigenschap van ons volk: het zingt alleen als het eerst gedronken heeft. En wat zingt het dan
nog! Straatliedjes van het minste allooi, deuntjes, vervelend van melodie en beschamend van
tekst.
Maar leut ….ja, leut hebben we wel gehad.

Nieuws van de verenigingen & ondernemers
HONDENPLONS 2019

We gaan ook dit jaar weer voor een geweldige dag waarbij we alle honden en hun baasjes zien
genieten!
Maar... wel met wat veranderingen...
Vorig jaar werden we overspoeld met aanvragen voor een ticket. Uiteindelijk hebben we de rem
op 200 honden gezet omdat we het voor iedereen leuk willen houden. En nadat we op de dag
zelf veel mensen nog hebben moeten teleurstellen en soms niet al te netjes te woord werden
gestaan, hebben we voor een andere opzet gekozen.
We hebben verschillende opties bekeken en ideaal zal helaas geen enkele keuze zijn voor
iedereen, maar we willen het toch laagdrempelig kunnen houden én leuk, zowel voor de
bezoekers als voor ons als organisatie met onze vrijwilligers die op deze dag belangeloos helpen.
We hebben er dus vanaf dit jaar voor gekozen om per hond een betaald ticket te laten
aankopen. Dat ticket kan je op de dag zelf weer inruilen voor een tegoedbon zodat de toegang
toch gratis blijft. Meer info en voorwaarden vind je via de ticketlink! De hondenplons vindt
plaats op zaterdag 7 september 2019 van 13u-17u.
Meer info en voorwaarden vind je via:
https://thedogcompany.nl/shop/ product/hondenplons-ticket/

Mouterij The Swaen
Begin dit jaar heeft de dorpsraad een gesprek gevoerd met Mouterij The Swaen.
Dit naar aanleiding van de geluids- en stankoverlast.
Het gesprek vond plaats met de directie en er was ruimte voor alles wat we wilde bespreken.
Er zijn een aantal afspraken gemaakt omtrent de aanpak van de overlast.
Wij verwachten op de jaarvergadering een uiteenzetting te kunnen geven over de vooruitgang
van de gemaakte afspraken.

Gedenkplaat Poolsplein

(bron: tracesofwar.com)

Nieuwe Poolse gedenkplaat op Poolsplein
Op donderdag 31 mei 2018 werd een nieuwe Poolse gedenkplaat op het Poolsplein te
Kloosterzande onthuld. Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid door wethouder Jean-Paul
Hageman en wethouder Gino Depauw.
De vernieuwing van de gedenkplaat is een initiatief van het bestuur van Dorpsraad
Kloosterzande. Zij droegen op 31 mei 2018 de plaquette over aan de gemeente Hulst.
De gemeente Hulst werd in het najaar van 1944 bevrijd door de Poolse troepen. Op 22 mei 1945
besloot het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Hontenisse om het Molenplein te
Kloosterzande om te dopen tot het Poolsplein.
Op het plein werd een gedenkplaat aangebracht met de tekst:
“POOLSPLEIN
Op 20 september 1944 werd de gemeente Hontenisse door Poolse troepen, behorende tot het
eerste Canadese leger, bevrijd. De Polen kwamen via dit plein de gemeente binnen.”
De houten gedenkplaat was echter aan vervanging toe. De nieuwe gedenkplaat is gemaakt door
kunstenaar Ronnie Ivens uit Hulst. Op de nieuwe plaquette staat dezelfde tekst als op het
originele bord. Daarnaast staat het Poolse wapen er op en het wapen van de voormalige
gemeente Hontenisse. De oude plaat hing tegen de gevel van een woning op het Poolsplein. De
nieuwe plaat heeft een andere plaats gekregen op het plein en is bevestigd op een granieten
sokkel.
MAAR: WE ZIJN DE ORIGINELE HOUTEN PLAAT KWIJT.
We willen deze plaat een plaatsje geven in het kerkje in het Laantje als herinnering. Wie heeft
deze plaat en mogen wij die ‘terug’ om een plaatsje te geven?

Nieuws voor de jongeren/jeugd
CYBERPESTEN!

Wat is cyberpesten?
Digitaal pesten kan op veel manieren. Online pesten mensen, vooral scholieren, elkaar door:
-

Misbruik van privégegevens (zoals het stelen van wachtwoorden of het aanmaken van
nep-accounts)
Uitsluiting in WhatsApp-groepen
Het verspreiden van beeldmateriaal (zoals intieme foto’s of filmpjes van mishandeling)
Dreigtweets en haatposts (via apps als Sayat.me)

Wat kun je doen om (cyber)pesten te voorkomen?
-

Deel nooit privégegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of de naam van je school
Verzin (samen) een goede Nick name
Scherm je profiel zoveel mogelijk af; ‘alleen voor vrienden’ is de beste optie
Plaats alleen neutrale foto’s (geen sexy foto’s) of beter nog; helemaal geen foto’s
waarop je gezicht herkenbaar is
Wees selectief in het accepteren van een vriendschapsverzoek; doe dit alleen wanneer
je iemand in het echte leven ooit hebt ontmoet
Verwijder onbekende mensen uit je vriendenlijst
Houd wachtwoorden en inloggegevens altijd geheim: ook voor je beste vriend(inn)en
Niet schelden en geen mensen kwetsen, dat zou je in het echt ook niet doen

Heb je iets vervelends gezien of meegemaakt? Vertel het aan iemand die je vertrouwt,
bijvoorbeeld een ouder, buurvrouw of leerkracht. Bij onze FAQ’s staan instanties die je
verder kunnen helpen.

Nieuws voor de ouderen
Een schoolversje uit de jaren 60
Jantje gaat haast nooit naar school, altijd heeft hij wat.
Moet je maar eens luisteren, de ene keer dit en dan weer dat.
ZONDAG
We hebben geen school, vandaag zijn we vrij en hoeven niet te leren. Oh, wat zijn we blij!
MAANDAG
De eerste dag van de week heb ik nooit veel zin. Dan kan ik haast mijn bed niet uit en blijf er
liever in.
DINSDAG
Kijk nou eens even, het regent dat het giet. Daar kan ik echt niet tegen. Nee, vandaag ga ik maar
niet!
WOENSDAG
Wat schijnt het zonnetje heerlijk! Wat een prachtig weer. Vandaag naar school? Welnee …
Misschien een andere keer!
DONDERDAG
O, wat is het koud en guur. Vandaag blijf ik in huis! Je zou gewoon bevriezen, nee, ik blijf liever
thuis!
VRIJDAG
Wat is het heet, wat heet is het! Te warm om iets te leren. Met deze hitte sommen maken zal ik
maar niet proberen!
ZATERDAG
Vandaag is het de moeite niet. ’t Is maar een halve dag. Ik denk dat ik van juf best thuis blijven
mag ..

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor juli:

‘Soms hebben mensen niet door wat je voor
ze doet, totdat je ermee stopt’
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
Voor wie komt, voor wie vertrekt en voor wie hier even passeert:
Er is nog een beperkt aantal prachtige foto-dvd’s te koop aan € 20,00/stuk met als thema “Door
het land van Hontenisse en Hulst”.
Kuier door onze mooie streek langs de Westerschelde, door bossen, langs polders, … zonder uit
je luie stoel te komen. Ruim 2000 foto’s tonen bekende en onbekende plekjes, roepen
herinneringen op, maken je nieuwsgierig, houden een tip in voor een wandeling of fietstochtje.
Je kan via 12 hoofdmenu’s een digitale tocht maken door dorpen, kernen en wijken, tot je
neerstrijkt in de pittoreske binnenstad van Hulst. Of je kiest er één dorp uit en krijgt zo ideeën
voor een bezoekje.

Gevaarlijke bomen tussen het Poolsplein en de Oude weg: Hoek en Bosch
Tussen het Poolsplein en de mouterij De Swaen staan ‘gevaarlijke bomen’ volgens de fractie
Groot Hontenisse. Zij vinden dat er prachtige, grote en mooie bomen staan in deze omgeving.
Maar volgens deze fractie vinden de plaatselijke bewoners dat er gevaarlijke situaties zijn
ontstaan doordat takken knappen en de bomen een zware storm niet meer kunnen doorstaan.
Dat is natuurlijk een zorgelijke situatie want je zult maar zo’n boom op je dak, op je auto of als
wandelaar op je hoofd krijgen. De partijtop van deze fractie wil weten of het college van B en W
bereid is om in gesprek te gaan met de eigenaren van bomen om zo te bezien wat er met
‘gevaarlijke bomen’ kan worden gedaan want wellicht zijn er ook op andere plaatsen dergelijke
problemen.

Eindelijk kerkbanken waar je rustig op kunt zitten
Het conflict over het verwijderen van de historische zitbanken in de Hof te Zandekerk is uit de
wereld. Een tussenoplossing is bereikt. Zes rijen banken verdwijnen uit de kerk. De andere
banken worden opgeslagen in een magazijn zodat ze bewaard blijven voor de volgende
generaties. Wellicht kunnen ze elders weer worden gebruikt.
Diverse organisaties gingen zich bemoeien met het wel of niet verwijderen van de banken. De
stichting KIK (Kerk IN Klooster), die eigenaar en beheerder is, kwam in de problemen. De
Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten diende een bezwaar in bij de gemeente Hulst.

Het ‘poldermodel’ van de gemeente Hulst vond een compromis wat inhoudt dat er een vrije
ruimte komt van een aantal gemakkelijke stoelen met wat tafeltjes. De kerk wordt regelmatig
gebruikt voor het sluiten van huwelijken, concerten en andere activiteiten.
Jammer genoeg vinden er rondom het kerkje activiteiten plaats die niet altijd de voorkeur
hebben van de dorpsraad. Zij hebben hier overleg over met het bestuur van KIK en de gemeente
Hulst.

Hulst voor Elkaar
Hulst voor Elkaar is de centrale wegwijzer voor iedereen in de gemeente Hulst die advies of
ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn. Ze zijn er voor jong en oud en
breed georiënteerd: van sport en beweging en zorg en welzijn tot cultuur- en
ontmoetingsprojecten. Ze brengen mensen en organisaties bij elkaar. Er zijn professionals met
deskundig advies en begeleiding. Op verschillende terreinen werken ze samen met de gemeente
Hulst, bijvoorbeeld in het kader van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning
WMO. Alle inwoners in de gemeente kunnen bij Hulst voor Elkaar terecht voor bijvoorbeeld
vragen over opvoeding, geldzaken, sporten, jongerenactiviteiten, activiteiten en voorzieningen,
mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Bezoekadres: Stichting Hulst voor Elkaar
Grote Markt 24
4561 EB Hulst
Postadres: Stichting Hulst voor Elkaar
Postbus 11
4560 AA Hulst
Emailadres: Hulst voor Elkaar info@hulstvoorelkaar.nl
Telefonisch te bereiken: 0114-684700
Afspraakadres Hulst voor Elkaar https://www.hulstvoorelkaar.nl/afspraak-maken

Thuis blijven … of het huis uit?
Jongeren hebben wel eens behoefte om op eigen benen te staan. Studenten gaan het huis uit en
gaan op kamers wonen of ‘op kot’ zoals ze in België zeggen.
Ouderen willen het liefst thuis blijven maar kunnen dit niet altijd. Heeft u thuiszorg nodig? Kunt
u niet meer zelfstandig uw werkzaamheden thuis doen? Of hoe gaat het na een
ziekenhuisopname?
Wijkteams kunnen zorgen voor alle zorg omtrent verpleging en verzorging zoals wassen en
aankleden, steunkousen aan- en uitdoen of wondverzorging.
Huishoudelijke zorg kan worden gegeven via Zorgzaam Thuiszorg. Ook thuisbegeleiding,
terminale nachtzorg en personenalarmering is beschikbaar.
De wijkverpleegkundige is net als de huisarts het aanspreekpunt tot professionele zorg. Een
tussenstation tussen u en zorg- en welzijnsprofessionals (zoals een fysiotherapeut, een geriater
ofwel ouderengeneeskundige, maatschappelijk werk, de apotheek, een diabetesverpleegkundige
en in Hulst de organisatie Hulst Voor Elkaar.
De hele organisatie is tegenwoordig uit op passende zorg, waarbij u zo lang mogelijk thuis kunt
wonen én waarbij u zelf de regie behoudt. Zo komen kwetsbare ouderen, mensen die zorg
mijden, mensen met een niet pluis gevoel in beeld bij anderen en mantelzorgers.
Mensen in de gemeente Hulst kunnen contact opnemen via 0114-383 500
De wijkverpleegkundige zal dan langs komen voor een eerste gesprek. Samen wordt er dan
besproken en vastgelegd welke zorg er nodig is en wanneer.

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

Nieuws van de redactie:
Nog even vóór je vertrekt ...

We hebben er met spanning naar uitgekeken, maar nu is het bijna zover: de zomervakantie komt
er weer aan. De tickets zijn besteld, het huisje gehuurd of de camper gecheckt, de
bandenspanning van de auto is perfect in orde. Nog even geduld …
Misschien is het nuttig om in die wachttijd dit lijstje nog eens te overlopen.

Voor onderweg:
-

-

-

-

Heb je al een idee waar je de nodige tussenstops gaat maken? Zijn er afspraken wie welk
stuk van het parcours gaat rijden?
Ben je bekend met de reglementering in het buitenland? Zo moeten brildragers in
sommige landen bijvoorbeeld verplicht een reservebril bij hebben of moet de uitrusting
van de wagen/camper aan extra eisen voldoen.
Stippel een alternatieve weg uit voor als je hoofdroute door files of ongevallen
geblokkeerd is. Dan moet je ter plekke niet gaan improviseren. Dat spaart een hoop
zenuwen uit.
Sinds onze autopapieren ooit gestolen werden, hebben wij altijd een digitale kopie bij.
Ook van onze identiteitskaarten en rijbewijzen hebben we een foto op mobieltje of
tablet. Wel zo handig als je aangifte gaat doen…
Je weet maar nooit waar en wanneer je honger of dorst krijgt en of je dan zomaar even
de weg af kan. Een tasje (makkelijk bereikbaar ingeladen) met drank, een snack of een
stuk fruit is dan handig. Vooral als je in het handschoenbakje een pakje vochtige doekjes
hebt liggen. Ben je zó van je plakhanden af. Of steek de doekjes in de frigobox: erg
verfrissend om even gezicht en hals mee af te vegen.

Intussen in Kloosterzande:
-

-

-

-

-

-

Sluit alle deuren en ramen af, ook doorheen het jaar als je maar even de deur uit gaat.
Buitenverlichting op een schemerschakelaar of bewegingssensor is een goede
investering. Inbrekers staan niet graag in de spotlights.
Spreek af met buren of familie/vrienden voor het lichten van de brievenbus, het
verzorgen van de planten en het openen en sluiten van gordijnen of rolluiken. Biedt hen
een gratis extra parkeerplaats aan op je oprit. Als daar af en toe een auto staat, ziet het
er allemaal veel minder verlaten uit.
Nog iets voor op het boodschappenlijstje: een paar tijdschakelaars. Hiermee kan je op
verschillende uren verlichting in huis aansteken als het donker wordt. Vergeet daarbij de
bovenverdieping niet.
Sleutels kan je beter niet aan de binnenkant van de deur laten zitten of buiten
verbergen. De eerste plaats waar inbrekers gaan kijken is onder die mat of bloempot die
je zo’n goede opbergplaats vond. Een schuifpui zonder slot kan je blokkeren met een
balkje op de rails.
Zorg ervoor dat je van je raam geen uitstalraam voor kostbaarheden maakt. Wat je voor
één keer wél mag laten zien: een paar kopjes op tafel, een koektrommel of
melkkannetje erbij: als het er maar uitziet alsof je zó weer in de kamer binnen komt.
Als je klaar bent met het snoeien van die haag of die struik die je voordeur of
slaapkamerraam aan sociale controle onttrok, berg dan de ladder op achter slot, samen
met je gereedschap dat voor inbraakklussen kan dienen.
Wacht ermee om het verhaal van je vakantie op social media te zetten tot je terug thuis
bent. Géén aankondigingen vooraf, ook geen blogje tijdens je afwezigheid. Je weet maar
nooit hoe populair je bent op internet …

Van het bestuur enkele wetenswaardigheden…
Wist u dat …
-

Het succes van vergaderen gemaakt wordt door de volgende regels na te leven:
o Kom op tijd en geen Kloosters kwartiertje te laat
o Praat vrijuit over uw eigen ervaring en moedig anderen aan dit ook te doen
o Domineer de discussie niet, anderen willen ook iets zeggen
o Luister als een bondgenoot, wij zij allemaal positief ingesteld
o Respecteer ieders standpunt
o Blijf in discussie bij het onderwerp (één onderwerp gelijk)
o Vermijd onderonsjes aan de zijkant; discussiëren doe je via de voorzitter
o Zorg ervoor dat de notulist alles kan verstaan en dus kan opschrijven
o Verschil van mening is een natuurlijk iets
o Behandel meningsverschillen met respect
o Behandel alle vertrouwelijke zaken als echt vertrouwelijk
o Praat extern over de mening van de vergadering dus als geheel en niet (alleen)
over die van jezelf

-

Op 5 juni kwamen de wijk- en dorpsraden en de gemeente Hulst bij elkaar voor overleg
in Hof ter Nesse, Ossenisse
o Dorpsraad Graauw
o Dorpsraad Heikant
o Dorpsraad Kloosterzande
o Dorpsraad Lamswaarde
o Dorpsraad Ossenisse
o Dorpsraad Sint Jansteen
o Dorpsraad Vogelwaarde
o Wijkraad Langs de Linie
o Wijkraad Hulst Zuid
o Gemeente Hulst
: Wethouder René Ruissen, Samira van Dorsselaer
o Afwezig met kennisgeving:
o Dorpsraad Clinge
o Dorpsraad Nieuw Namen
o Wijkraad Hulst Binnenstad
o Wijkraad Hulst Den Dullaert
o Afwezig zonder kennisgeving:
o Dorpsraad Terhole

Excursie
De bestuurders van de wijk- en dorpsraden hebben een excursie gehad naar boerderij ’t
Melkhuisje in Terhole en de aspergekwekerij De Letter in Absdale.

-

Toerisme langs de Westerschelde: ook de 4 Scheldedorpen (Emmadorp, Ossenisse,
Paal en Walsoorden) profiteren mee van de ‘Hedwigegelden’. De dorpsraden NieuwNamen, Graauw, Kloosterzande en Ossenisse zijn hierbij betrokken. Er zijn 4
bijeenkomsten geweest. In tegenstelling tot de andere dorpen, was de bevolking van
Ossenisse niet erg gecharmeerd van de plannen/ontwerpen die gepresenteerd werden
voor de dijk bij Zeedorp.

-

ZVKK.
De jaarvergadering was op 22 mei in ’s Hr. Abtskerke. De opkomst was bedroevend
laag. Het nieuwe bestuur werkt er hard aan om alles weer op de rails te krijgen. Ze
willen samen met de provincie nieuwe activiteiten opzetten maar voor het bijhouden
van de website hebben ze nog niet de juiste persoon gevonden.

-

Jeugdcentrum “De Komma” is gehuisvest in Gemeenschapscentrum Den Dullaert en
wordt geleid door de jongerenwerkers Reinder Hegi en Timo Knieriem. Deze laatste
was jaren geleden ook werkzaam als jongerenwerker in de Gemeente Hulst en is nu
terug. De opening van “De Komma” was op zaterdag 22 juni. De dagelijkse
openingstijden komen op de website van de Gemeente of van Hulst voor Elkaar.

-

Zeeuws-Vlaamse stads-wijk- en dorpsraden.
Vanuit de wijk- en dorpsraden in de Gemeente Hulst zitten vanaf het begin Robert
Asselman en Hermine Lernout in de werkgroep. Vooral vanuit de Gemeente Terneuzen
zijn enkele mensen van het eerste uur gestopt wegens tijdgebrek. Daar moet
versterking komen. Uit Sluis zijn een paar mensen gestopt maar ook weer nieuwe
aangeschoven. De werkzaamheden liggen nu even stil maar na de zomer komen we bij
elkaar om te kijken wie er nog over zijn om door te gaan. Voorlopig gaan we verder
met de 2 thema’s die we gedaan hebben: “Wonen” en “Openbaar vervoer en
bereikbaarheid”. Geen nieuwe thema’s voorlopig. Mochten er geïnteresseerde
inwoners zijn, geef dit dan door aan Robert Asselman.

-

Ideeënplatform:
Vanaf september 2019 t/m maart 2020 kunnen door inwoners initiatieven worden
ingeleverd bij de wijk- en dorpsraden.
De inwoners kiezen welk initiatief het meeste draagvlak heeft.
Het dorp mag het project inbrengen bij de Gemeente.

Samira gaat na de zomer een communicatieplan opstellen waarin ook voor de wijk- en
dorpsraden wordt opgenomen hoe dit alles te communiceren naar de inwoners.

-

Terugkoppeling inclusie-agenda.
Robert heeft namens de wijk- en dorpsraden de tweede sessie bijgewoond over de
inclusie-agenda. De eerste sessie was een quick-scan door Bureau ZET om te kijken in
hoe ver de Gemeente Hulst aan de gestelde eisen voldoet in het VN- verdrag handicap.
Samira legt nog even in het kort uit wat de inclusie-agenda inhoudt en waarom de
Gemeente daar mee bezig is.

In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde
dingen doen als mensen zonder beperking. Dat is het streven voor de komende jaren.
Terugkijkend op deze sessie kwam Robert tot de conclusie, dat van de grote hoeveelheid
onderwerpen er het beste een, of een paar, aangepakt kunnen worden en ook
daadwerkelijk afgemaakt worden, in plaats van allerlei zaken tegelijk. Samira is het hier
mee eens. Het zal in fasen gebeuren.
-

-

-

-

-

Uitleg over de Adviesraad Sociaal Domein.
Hiervoor is wethouder René Ruissen gekomen.
Er zijn veel raakvlakken tussen de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. De
Gemeente krijgt één vergoeding voor alle 3 en moet zelf het budget verdelen.
Er komt een brede Adviesraad Sociaal Domein, bestaande uit 11 leden, incl. de
voorzitter.
Dit wordt, zoals bekend, Arnold Schelfhout. Voor de overige 10 leden is een
sollicitatieprocedure opgezet. Niemand kan namens een groep in deze raad zitting
nemen en ook niet in plaats van iets. Er zijn al redelijk wat geschikte sollicitanten, maar
er is nog wel plaats voor enkele dames. De nu bestaande raden blijven ook gewoon
bestaan en vormen breed samengesteld een klankbordgroep voor de Adviesraad. De
Klankbordgroep kan advies geven als de Adviesraad daarom vraagt, maar kan ook
ongevraagd advies geven, waar al dan niet iets mee gedaan wordt.
Vragen vanuit de vergadering:
Men vraagt of iemand van de Klankbordgroep nog wel eens iets terug hoort van wat ze
inbrengt. Luistert de Adviesraad en komt er antwoord? En krijgt de Adviesraad van de
Gemeente ook uitleg wat de reden is waarom een advies niet opgevolgd wordt?
Wethouder Ruissen: de intentie is er om goed te luisteren naar wat de mensen willen.
De Gemeente moet laten zien dat er iets mee gedaan wordt. Er zal geluisterd worden
naar wat er in de samenleving gevraagd wordt.
Men vraagt of er wordt gezocht naar mensen uit elke leeftijdscategorie, uit elke kern?
Wethouder Ruissen: Nee. Er wordt gekeken naar waarin mensen gespecialiseerd zijn,
niet naar afkomst per wijk of dorp, niet naar leeftijd, niet uit een bepaalde groepering.
Verwacht wordt wel dat de meeste mensen een hogere leeftijd zullen hebben. De
meeste sollicitanten zijn momenteel ook mannen, er is nog wel ruimte voor vrouwen om
te solliciteren. Je kunt als lid van de Adviesraad dus geen “achterban’ hebben. Er zijn wel
restricties aan verbonden: men mag geen raadslid of geen raadscommissielid zijn. Maar
men mag wel lid zijn van een politieke partij, en wel lid zijn van een wijk- of dorpsraad,
maar niet namens die partij of namens die wijk/dorpsraad. Als er onverhoopt minder
dan 11 geschikte kandidaten worden gevonden, wordt de Adviesraad toch gewoon
benoemd.
Men vraagt: er is ooit gezegd dat mensen uit de vorige WMO-raad nu niet in de
Adviesraad mogen.
Wethouder Ruissen: dit staat nergens en is geen probleem.
Men vraagt of B&W de verplichting heeft het advies mee te nemen in de besluitvorming
of blijft het gewoon vrijblijvend?

-

-

-

-

Wethouder Ruissen: De Gemeente is vrij om het al dan niet mee te nemen, maar het
zou niet slim zijn als geen dankbaar gebruik gemaakt zou worden van de adviezen.
Wat beslist gaat worden door de Gemeente verdient een breed draagvlak, maar het is
ook niet verplicht dat de Klankbordgroep geraadpleegd wordt door de Adviesraad.
Men vraagt of als afgeweken wordt van het advies, moet dit dan wel teruggekoppeld
worden aan de adviserende persoon?
Wethouder Ruissen: nee, dat hoeft niet, maar het is wel zo netjes. Sommigen zullen het
doen, maar niet iedereen.
Men vraagt: wat als mensen met die specifieke kwaliteiten voor de Adviesraad niet te
vinden zijn binnen de Gemeente Hulst?
Wethouder Ruissen: dat bestaat niet, er is altijd wel iemand te vinden, een minimum of
maximumleeftijd is er niet. Het is niet de bedoeling dat mensen uit een andere
Gemeente zitting nemen.
Men vraagt of de WMO-raad gemist werd toen hij er niet was? Is het wel nodig of is het
een verplichting?
Wethouder Ruissen: het is wel nodig. Hij weet dat er zeker 1 geval geweest is, waarin de
Adviesraad een rol had kunnen spelen
Men vraagt waarom al zo lang van tevoren een voorzitter voor de Adviesraad is gekozen
en niet uit het aanbod van de leden? En is een voorzittersfunctie gekoppeld aan de
termijn van een wethouder.
Wethouder Ruissen: dit is gebeurd om alvast iemand te hebben om de kar te trekken.
Deze functie is zeker niet gekoppeld aan de ambtstermijn van een wethouder.

MEDEDELINGEN UIT DE KERNEN.
Graauw:
• Is bezig met het maken van een filmpje over de dorpsraad.
• Er komt een kleinschalig woonwijkje met zgn. “tiny houses”” in samenwerking met
Woongoed.
Lamswaarde:
• De speeltuin is gerealiseerd en onlangs geopend door wethouder Van Damme.
• Er is weer gewerkt aan het “bloemendorp”.
• De herinrichting van de Frederik Hendrikstraat gaat beginnen.
Sint Jansteen:
• Levensloopbos. In de vorige jaarvergadering kwam de vraag om een levensloopbos aan
te leggen, waar door de inwoners een boom geplant kan worden bij gelegenheid van
bijv. een geboorte, huwelijk of overlijden. De Gemeente staat hier niet onwelwillend
tegenover, maar wil eerst weten of de andere kernen hier ook belangstelling voor
hebben, zodat het voor de Gemeente één project kan worden. Samira vraagt om hier
eens over na te denken.
• In de Henri Dunantstraat worden na de zomer 12 seniorenwoningen gesloopt en
vervangen door 10 levensloopbestendige woningen. De dorpsraad heeft al langer de
plannen om daar in de buitenlucht een ontmoetingsplaats/annex beweegtuin voor de
ouderen te realiseren. We zijn momenteel bezig met subsidieaanvragen en hebben de
innovatievoucher aangevraagd bij de Provincie voor ruimtelijk advies bij de inrichting
van de openbare ruimte die overblijft als de huizen er staan.

Ossenisse:
• Versterk de Westerscheldekust. De bevolking van Ossenisse heeft bezwaar gemaakt
tegen het ontwerp wat getoond werd naar aanleiding van hun eerder ingebrachte
ideeën. Men vindt het gebouw wat bij Zeedorp over de dijk moet komen, te groot. Bij de
andere dorpen (Emmadorp, Paal en Walsoorden) is het minder kolossaal. Er zal een
nieuwe bijeenkomst worden gehouden, met mogelijk een nieuw ontwerp, om meer
draagvlak te krijgen bij de bevolking.
Kloosterzande:
• De Cloosterstraat is gerenoveerd, tot grote tevredenheid van de aanwonenden.
Momenteel wordt nog een aantal andere straten op de schop genomen.
• De Beaufortsluis bij Den Eeck, historisch erfgoed, is gerenoveerd en ziet er nu weer
keurig uit.
• Op 24 juni worden de kinderen die na de vakantie voor het eerst naar Hulst gaan fietsen,
weer begeleid door leden van de dorpsraad en wordt hen gewezen op gevaarlijke
punten langs de route.
• De drugsoverlast neemt toe. Niet alleen achter de Hervormde kerk, maar ook bij
Perkpolder en Walsoorden, waar de drugs met bootjes worden aangevoerd. De
dorpsraad wil volgende vergadering een apart agendapunt ”Drugsoverlast”, waarvoor
Burgemeester Mulder zal worden uitgenodigd. Er is drugsoverlast in bijna alle kernen,
dus een gesprek hierover is dringend noodzakelijk.
Hulst Zuid:
• De wijkraad is betrokken bij de herinrichting van het Havenfort.
Heikant:
• Op 14 september vindt een groot evenement plaats, waarbij alle verenigingen zich
presenteren.
• Er komen kunstwerken op het glas van de ramen in ’t Heike.
• Het crossveldje wordt wat meer aangekleed.

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.

