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Voorwoord van het bestuur en de redactie
In een welvarend land als Nederland is,
jammer genoeg, het fenomeen ‘leefgeld’
van toepassing waarmee een wekelijks
budget wordt bedoeld waarvan eten,
drinken, persoonlijke verzorging, tabak, de
kosten van huisdieren, kleedgeld,
cadeautjes en privévervoer moeten worden
betaald.
Instanties hanteren vaak een minimumnorm
van € 40,- voor de eerste persoon in het
huishouden en € 10,- per elke volgende
persoon. Een gezin van twee personen krijgt
dus 50 euro ofwel 200 euro per maand.
Overigens kunnen bewindvoerders
besluiten dat het leefgeld nog lager moet
zijn, omdat er te weinig overblijft na
betaling van vaste lasten (huur, gas, water
en zorgverzekering, telefoon, internet,
kosten bewindvoering) en de schulden.
Het is niet helemaal duidelijk waar deze
minimumbedragen op gebaseerd zijn. Het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
(Nibud) hanteert als minimale kosten van
dagelijks voeding voor een
tweepersoonshuishouden op 390 euro per
maand. Dat is dus alleen nog maar voor het
voedsel. Het is toch van de gekke dat zoiets
in Nederland voorkomt.
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Slechtziend?

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.

Politie, brandweer &
ambulance
Voor doven en slechthorenden

112

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
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0115-688 000
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De volgende D’n Meulenwiek verschijnt in januari 2020
met de volgende onderwerpen:
-
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Aandachtspunten voor december:
Beton in je tuin of een steentjeslandschap of toch maar groen?
Het klimaat verandert. Hevige regenbuien en extreem warme zomers. Oudere mensen zeggen
nog wel eens: ‘als het eenmaal blaasjes gaat regenen, dan blijft het voor langere tijd regenen’.
Regenbuien zijn soms zodanig hevig van omvang dat het riool het niet altijd aan kan om het
water af te voeren. Bij betontuintjes hebben de mensen dan de meeste problemen. Met name
grote plassen sieren de tuin en de straten. Afvoer is alleen mogelijk bij voldoende groen.

Nog oude en niet meer in gebruik zijnde elektrische spullen in huis?
Elektronisch afval is één van de snelst groeiende afvalstromen in de wereld. Een Nederlands
gezin heeft tussen de 70 en 100 verschillende apparaten in huis. Daarvan gaat natuurlijk ook veel
stuk of wordt niet meer gebruikt. Vaak belanden deze oude mobieltjes, stofzuigers, radio’s,
vibrators en dergelijke nog bij het restafval. En dat is zonde, want zulke apparaten zitten vol met
materiaal dat hergebruikt kan worden. Bij u in de buurt kunt u gemakkelijk e-waste ofwel oude
elektronische apparaten online aanbieden op ewasterace.nl of bij de gemeente. Scholen
hebben er een project van gemaakt om deze spullen bij u op te halen. Dit allemaal in het
voordeel van het milieu, een schonere wereld, maar ook om er een schoolreisje van te kunnen
bekostigen. Help jij ook mee voor een opruimbeurt van uw elektrische, niet meer in gebruik
zijnde, apparaten?

Evenementen 2019 - 2020
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
Gemeenteraadsvergaderingen
Uit op Zondag ( Sunny Boy)
Kerstmis
Oudjaar

zie www.gemeentehulst.nl
Zondag 8 december
Woensdag 25 en Donderdag 26 december
Dinsdag 31 december

Oproep:
Een nieuw jaar, een nieuwe activiteitenkalender. Bezorg ons tijdig uw aankondigingen!!!

Verhaaltjes van vroeger.
Herinnering aan een voorval dat mij altijd al, zowel bijzonder als komisch, is bijgebleven. Het
kwam weer helemaal tot leven bij het lezen van het boek waarin de verhalen in de kapsalon in
Kloosterzande, anno veertig vijftiger jaren, door Ad Franken aan een breed publiek werden prijs
gegeven.
In die tijd woonden wij, de Fam. Sterringa, in de Cloosterstraat / Molenstraat. Onze buren aan de
oostkant, Fam.Goossens, aan de westkant resp. Eggermont, Hiel en Van Jole. Onze tuin was diep
evenals de tuin van Van Jole. In een punt kwamen ze bij elkaar bij een bruggetje vlak bij de
buitenren van de kippen van Neeteson. Dit was een schitterende sluipweg naar de tuin van
Neeteson waardoor de contacten op het niveau van naaste buren lagen. Dees Van Jole was
naast drogist en schilder ook erg geïnteresseerd in de duivensport. Hij had zelf geen duiven maar
was vóór de oorlog ook regelmatig supporter bij mijn vader die toen ook besmet was met dat
,,virus". Hij speelde regelmatig in de prijzen tot beider genoegen. Tijdens de oorlog moesten de
duiven opgeruimd worden van de bezetters omdat ze berichten zouden kunnen overbrengen die
tegen hen gericht waren. Na de oorlog heeft m'n vader die hobby niet meer opgestart, maar de
vader van mijn vriendjes Jan en Rinus Neeteson, wél.
Ze hadden voor de oorlog een groot huis laten bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. Uiterst
luxe voor die tijd. Met een WC voorzien van waterspoeling, een centrale verwarming gestookt
met cokes, de kolenbunker naast de ketel met een grote schop erbij. Een grote keuken, een
bijkeuken, een fietsenhok en berging. En boven de berging een duivenhok, helemaal ingericht
naar de beste voorwaarden uit die tijd.
Rondom het huis was alles verhard met schelpen. Als ze na verloop van tijd wat teveel waren
ingelopen kwam er weer een nieuwe karrenvracht overheen waarna het weer als een lieve lust
kraakte als je er overheen liep.
Tegen de muur van het fietsenhok stond een brede bank waar je gemakkelijk met z'n vijven op
kon zitten. Dat was dan ook steevast het geval als er een belangrijke vlucht was gepland en de
duiven werden thuis verwacht.
Het was altijd een heel ritueel zo'n thuiskomst en spannend. Per slot van rekening waren er
aardige prijzen mee te winnen. Maar de eer voor de kampioen was zeker zo belangrijk. Elke
seconde télde dus. Daar was het volgende op gevonden: Dees Van Jole kwam dik op tijd om te
assisteren, er werd een tafeltje neer gezet met daarop de ,,constateur"( registratieklok) waar de
ring van de vlucht die elke duif om de poot had ingeduwd moest worden. Een slinger aan de
zwengel - een belsignaal - en de tijd van aankomst kompleet met de duifkenmerken was
geregistreerd.
Als alle duiven binnen waren of de termijn voor „prijsvliegen" verstreken, ging iedere
duivenmelker naar het café waar met spanning de uitslag van de vlucht werd vastgesteld.
Het ritueel bij ,,Co Zonne" zoals Dhr.Neeteson werd genoemd, verliep als volgt: Als een duif zich
los maakte uit een groep duiven die met grote snelheid en nog hoog in de lucht over vlogen en
de kennelijke bedoeling had bij Co Zonne neer te strijken, ging hij als een speer de trap op naar
het duivenhok om zodra de duif binnen was deze te ontdoen van de ring. Dees Van Jole stond
beneden klaar, ving de ring op, stopte hem in de constateur, draai aan de slinger, klaar is Kees!

We zijn lid geworden van de Zeeuwsche Dialect Vereniging
Nou moet je natuurlijk niet denken dat we artikels kunnen gaan schrijven in ons eigen dialect.
Dat is echt een kunst apart. We hebben het mooie dialectenboek gekregen en zijn de gever daar
heel dankbaar voor.
Agge uit Zeeland kom dan spreektte een beetje dialect:
“Een juunbuuze alsjeblieft”
Enig idee wat je zojuist hebt besteld? Een frikandel speciaal. Echt waar.
“Vanonder de douche gaan”
Ga je er nou onder of uit? Lastig.
“Biet’n ak’n aaie?”
Tja, je weet maar nooit of de hond je gaat bijten als je hem wilt aaien.
“Laat maar doen.”
Nee je gaat het niet doen. Je laat het erbij zitten.
Agge van Klooster kom dan spreekte een beetje Klôôsters. Keuje da niet dan moe je maor is op
les goan bij n’n echte Kloriaon.

Nieuws van de verenigingen & ondernemers

Officiële opening Woonzorgcentrum Antonius
Op 3 september was het eindelijk zover: Woonzorgcentrum Antonius werd officieel geopend. Na
zeven jaar van plannen en hard werk is Kloosterzande een prachtige zorgcomplex rijker.
Commissaris van de Koning Han Polman nam, in aanwezigheid van residenten, hun familie en
een delegatie van de gemeente, de honneurs waar en opende het nieuwe zorgcentrum met een
toespraak en een druk op de knop. Confetti dwarrelde over de genodigden heen en gaf het
startsein voor een gezellige receptie.

Openingsweekend standerdmolen Kloosterzande
Op 26 en 27 oktober kreeg de standerdmolen van Kloosterzande een forse wind in de zeilen.
Onze nieuwe molenaar, Patrick Desmedt, gooide de deur open voor nieuwsgierigen en
sympatisanten. Er waren koffie en thee, wafels van eigen meel, zon en véél wind!
Wie meer wil weten kan terecht op https://www.facebook.com/MolenGroenendijk/

Voor de ouderen: Vallen en weer opstaan
Voorkom valpartijen met tips van de dorpsraad:
-

-

-

-

Train uw botten
Zorg voor een veilige route in uw huis
o Drempels: laat ze weghalen
o Een lamp die automatisch gaat branden wanneer u in de buurt komt
o Badkamerkleedjes
o Wasrekjes
Probeer het aantal pillen te verminderen
o Bespreek met uw huisarts of het aantal pillen nog wel nodig is
Elke dag minimaal 30 minuten bewegen
o Probeer tijdens het tandenpoetsen op één been te staan
o Sta op uit uw stoel zonder uw handen te gebruiken
o Ga te voet naar de supermarkt en draag de boodschappen in uw rugzak
Doe een oog-hand coördinatie spel
o Train uw evenwichtsorgaan door constant uw hoofd naar links en naar rechts te
bewegen
o Ga weer dansen; doe een walsje
Meet uw bloeddruk regelmatig
o Veel ouderen slikken bloeddrukverlagers. Een lage bloeddruk kan leiden tot
vallen

Echt ouder worden is een geluk. Wacht niet tot je mobiliteitsproblemen krijgt, maar blijf actief.
Balans en kracht zijn je leven lang trainbaar.

Nieuws uit de regio
De gemeente Hulst
De gemeente Hulst ligt in het meest zuidoostelijke deel van de provincie Zeeland tegen de
Belgische grens en de haven van Antwerpen. Het is maar goed dat Zeeuws-Vlaanderen nog bij
Nederland hoort anders was dit hele gebied tot aan Cadzand al volgebouwd voor de havens van
Antwerpen en Gent. Nu hebben ruim 2500 bedrijven voor Hulst gekozen, van crossborder ecommercebedrijven tot toeleveranciers voor de offshore-industrie wereldwijd, staalverwerkers
die op Europese schaal opereren en internationale logistieke bedrijven die zich richten op
wereldwijde goederenstromen. Hulst telt twee belangrijke bedrijventerreinen. Schapenweide en
Hogeweg. Met op beide terreinen nog ruimte voor nieuwe bedrijven. In totaal is er nog 26 ha
beschikbaar.

Veiligheid in de gemeente Hulst
De bezetting en bereikbaarheid van het politiebureau, de inzetbaarheid van wijkagenten, de
werkdruk en het aantal meldingen over drugsoverlast wakkeren onder de Hulster fracties
bezorgdheid aan. De gemeenteraadsleden worden eindelijk wakker. Het is natuurlijk niet van
vandaag of gisteren dat dit een onderwerp van bezorgdheid is. Volgens journaliste Sheila van
Doorsselaer gaan de fracties in gesprek met de politie om uit eerste hand de huidige situatie te
vernemen. Onderwerpen als de beperkte openingstijd van het Hulster politiebureau, de
bezettingsgraad van de politie en of de wijkagenten wel genoeg op straat te vinden zijn geeft
bezorgdheid. Meldingen van drugsoverlast belanden volgens de raadsleden niet verder dan het
bureau. Nu maar hopen dat het niet alleen bij vragen stellen blijft maar dat de raadsleden ook
actief mee blijven denken om het probleem op te lossen. Al heb je honderd politieagenten,
wanneer er niets mee gedaan wordt dan blijft dit alles een groot probleem.

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor november:
Een Zeeuw spreekt zoals tie gebekt is.
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

Vrijwilliger worden in de dorpsraad
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Niet dat ons verloop groot is maar met een
groter aantal mensen kun je ook meer projecten aanpakken en tot een goed eind brengen. We
zoeken mensen, liefst met een breed netwerk, die het een uitdaging vinden om de inwoners te
helpen met het verbeteren van hun leefomgeving. Inwoners die zich vrijwillig willen inzetten
door kennis, netwerk en tijd te delen met maatschappelijke projecten. Die maatschappelijke
projecten zijn talrijk en heel divers. Daar staat natuurlijk ook iets tegenover. Je inzet als
vrijwilliger biedt naast een nieuw netwerk, inspiratie en collegialiteit, zinvol werk met
burgerinitiatieven en sociale ondernemers.
Momenteel zoeken we vrijwilligers om het gras te maaien in ons Hof te Zandepark. De
gemeente Hulst heeft een zit-grasmaaier beschikbaar gesteld die we kunnen gebruiken voor dit
terrein. We halen wel zelf deze maaier op en brengen die ook weer terug naar het gebouw
Dienst Gemeentewerken in Hulst. Hier staat een kilometervergoeding tegenover. Wij maaien dit
grasveld om de ongeveer vier weken ook al naargelang we vrijwilligers beschikbaar hebben.
We zoeken ook vrijwilligers voor onze digitale nieuwsbrief D’n Meulenwiek. Vrijwilligers die
graag informatie delen, officiële en niet officiële artikelen, en graag met de computer werken:
die inwoners informeren en verwelkomen we graag.
We zoeken ook vrijwilligers voor de jeugdsoos in D’n Meulenwiek. Mensen die zorg willen
dragen voor de computers en de spelletjes die hierop staan. Mensen die willen helpen met de
spullen klaar te zetten en weer op te ruimen in het magazijn.
Ben je nieuwsgierig maar weet je nog niet zeker of de dorpsraad wat voor je is? Kom dan langs
voor een bakje koffie maar bel of mail eerst iemand van de bestuursleden.

Foto van de maand
Zien en gezien worden!

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

Heeft u nou ook een mooie foto gemaakt die u zou willen delen met een grote groep lezers…
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
U kunt uw foto’s sturen naar onderstaand adres
Om als dorpsraad aan deze regels te voldoen hebben wij een privacy statement op onze website
toegevoegd.
foto@dorpsraadkloosterzande.nl
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

