Voorwoord van bestuur en redactie
Met genoegen kijken het bestuur en de redactie van dorpsraad Kloosterzande terug op 2019. De
digitale nieuwsbrief D’n Meulenwiek heeft zijn draai redelijk gevonden onder de inwoners. Bij heel
veel inwoners komt hij telkens op de 1e van de maand in het postvak van de computer. En dit
alweer 12 maanden lang.
Nieuws uit ons werkgebied, uit de regio, van de provincie en nieuws allerlei. Dat er nog veel meer
nieuws te vermelden is, is ons niet onbekend. Soms is er iets actueels maar komt het net in een
andere maand. Wij verwijzen dan naar de website die wordt verzorgd door onze secretaris.
Heeft uzelf iets te vermelden, misschien ook vanuit uw vereniging of organisatie dan kan dit
meestal ook geplaatst worden. Het bedrijfsleven kan ook deelnemer zijn of worden. Een
advertentie of een mededeling is welkom.
Wij zien met vertrouwen het jaar 2020 tegemoet.
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Redactie
Eindredacteur: Robert Asselman
Opmaak en design: Chris Van Hoecke
AN & Spellingscontrole: Chris Van Hoecke
Alle redactieleden dragen bij aan de gepubliceerde artikelen in deze nieuwsbrief.
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De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in februari
2020
met de volgende onderwerpen:
- Voorwoord bestuur en redactie
- Oude verhalen
- Aandachtspunten
- Evenementenlijst
- Een hoofdartikel (wat verklappen we nog niet)
- Dialect
- Nieuws van verenigingen en ondernemers
- Nieuws voor ouderen en jongeren
- Nieuws uit de regio
- Nieuws van de dorpsraad

Een nieuw jaar vol Kloosterzande
De dorpsraad Kloosterzande wenst u een prettig, gezond en liefdevol 2020.

Aandachtspunt voor januari
Dorpsraad Kloosterzande is dringend zoekende naar een secretaris.
Een stichting, zoals onze dorpsraad, of een vereniging heeft vrijwilligers nodig liefst met
bestuursvaardigheden die:
- Administratie kunnen voeren
- Notulen kunnen maken
- Een vergadering kunnen plannen en ook een agenda opstellen
- Verantwoordelijkheid durven nemen
- Activiteiten kunnen organiseren
- Reglementen kunnen ontwerpen en navolgen
- Diplomatiek zijn
- Taken kunnen delegeren
- Dringende zaken vlug kunnen afhandelen
- Snel overzicht hebben
- Een nieuwsbrief kunnen verspreiden
Maar het allerbelangrijkste is kunnen en willen samenwerken met anderen! Indien u interesse
heeft neem dan contact op met de voorzitter.

Evenementen 2020
We willen proberen om allerlei evenementen in onze gemeente in de nieuwsbrieven te
vermelden. U zult kunnen begrijpen dat wijdit alleen maar kunnen met uw medewerking. Heeft u
een evenement, meldt dit aan robert@dorpsraadkloosterzande.nl.
Woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

Zondag 5 januari

Uit op zondag in de Binnendéur

Maandag 6 januari

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Maandag 6 januari

Driekoningen

Maandag 13 januari

Bestuursvergadering dorpsraad

Zondag 2 februari

Uit op zondag in de Binnendéur

Maandag 3 februari

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Zaterdag 15 februari

Valentijn

Zaterdag 22 februari - zondag 1 maart

Voorjaarsvakantie

Dinsdag 25 februari

Carnavalsoptocht Kloosterzande

Zondag 1 maart

Uit op zondag in de Binnendéur

Maandag 2 maart

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Maandag 9 maart

Bestuursvergadering dorpsraad

Zondag 29 maart

Zomertijd

Zondag 5 april

Uit op zondag in de Binnendéur

Maandag 6 april

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Vrijdag 10 april

Goede vrijdag

Zondag 12 april

Pasen

Maandag 13 april

2e Paasdag

Maandag 27 april

Koningsdag

Zaterdag 25 april - zondag 3 mei

Meivakantie

Vrijdag 1 mei

Dag van de Arbeid

Maandag 4 mei

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Maandag 4 mei

Dodenherdnking

Dinsdag 5 mei

Bevrijdingsdag

Zondag 10 mei

Moederdag

Maandag 11 mei

Bestuursvergadering dorpsraad

Donderdag 21 mei

Hemelvaartdag

Zondag 31 mei

1e Pinksterdag

Maandag 1 juni

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Maandag 1 juni

2e Pinksterdag

Zondag 7 juni

Uit op zondag in de Binnendéur

Zondag 21 juni

Vaderdag

Woensdag 1 juli - zondag 2 augustus

De Binnendéur gesloten

Maandag 6 juli

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Zaterdag 11 juli - zondag 23 augustus

Zomervakantie

Maandag 13 juli

Bestuursvergadering dorpsraad

Maandag 3 augustus

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Zondag 23 augustus

Uit op zondag in de Binnendéur

Zondag 6 september

Uit op zondag in de Binnendéur

Maandag 7 september

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Dinsdag 15 september

Prinsjesdag

Zondag 4 oktober

Uit op zondag in de Binnendéur

Zondag 4 oktober

Dierendag

Maandag 5 oktober

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Maandag 12 oktober

Bestuursvergadering dorpsraad

Zaterdag 17 oktober - zondag 25 oktober

Herfstvakantie

Zondag 25 oktober

Wintertijd

Zaterdag 31 oktober

Halloween

Zondag 1 november

Uit op zondag in de Binnendéur

Maandag 2 november

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Maandag 9 november

Bestuursvergadering dorpsraad

Donderdag 26 november

Dorpsraad jaarvergadering

Zaterdag 5 december

Sinterklaas

Zondag 6 december

Uit op zondag in de Binnendéur

Maandag 7 december

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek

Zaterdag 19 december - zondag 3 januari

Kerstvakantie

Vrijdag 25 december

1e Kerstdag

Zaterdag 26 december

2e Kerstdag

Donderdag 31 december

Oudjaar

Bottom up initiatief 1: Jeugdsoos in Kloosterzande
Bottom-up initiatief 1: Jeugdsoos in Kloosterzande
De dorpsraad heeft het initiatief ingediend bij de gemeente om een jeugdsoos te starten en te
onderhouden voor de komende drie jaar. Na deze drie jaar draagt de dorpsraad de organisatie
over aan een autonome organisatie. We hopen dan een netwerk van vrijwilligers, een vaste
subsidie, eigen inkomsten en een vaste accommodatie te hebben.
Beschrijving initiatief:
Een jongerensoos opzetten voor jongeren van 10 t/m 15 jaar. Mogelijkheden creëren om
jongeren met elkaar in contact te laten treden, gebruik te laten maken van het spelmateriaal en
dansmogelijkheden. De dorpsraad neemt het initiatief, werft vrijwilligers, zoekt hulp van de
jongerenwerkers, Hulst Voor Elkaar en Samira van Dorsselaar van de gemeente Hulst. Proberen
om de jongeren zelf initiatieven te laten nemen om de soos leuk te maken en leuk te houden.
Heeft u voor het initiatief contact gezocht met uw wijk- of dorpsraad en waarom?
Ja
De dorpsraad heeft mogelijkheden om contacten te onderhouden met de gemeente, met Hulst
voor Elkaar en met de jongerenwerkers.
De dorpsraad heeft de mogelijkheid om een organisatie op te zetten met schema’s en roosters.
De dorpsraad heeft een website en een digitale nieuwsbrief voor alle inwoners.
Is er aantoonbaar draagvlak voor dit initiatief binnen de wijk of het dorp?
Ouders van jongeren en de jongeren zelf zijn nu al enthousiast.
Zijn er al soortgelijke initiatieven in het dorp of de wijk?
Dit initiatief is nieuw.
Er zijn (weinig of geen) mogelijkheden bij de horeca ondernemers.
Er is samenwerking met de soos-organisaties van Sint Jansteen, Vogelwaarde, Clinge en De
Komma.
Is er voor het initiatief samenwerking nodig met andere organisaties/initiatiefnemers?
Ja
Met de gemeente Hulst, met Hulst voor Elkaar in verband met de accommodatie.
Nodig zijn minimaal vaste 8 vrijwilligers en 5 extra om te kunnen rouleren.
Met dorpsraad Kloosterzande.
Met de school ’t Getij en de scholen uit de omgeving. Met de jongerenwerkers.
Waar denkt u aan bij te dragen met dit initiatief?
Sociale contacten stimuleren.
Behendigheid / motoriek.
Sport en spel.
Wedstrijdmentaliteit.
Stimuleren van jongeren om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten.
Hoeveel denkt u dat het initiatief gaat kosten?
€ 12.950,00
Wie gaat het plan uitvoeren?

Inwoners van Kloosterzande en omstreken.
Een jeugdsoos voor de jeugd van 10 tot en met 15 jaar
Als dorpsraad hebben we het plan opgevat om een jeugdsoos op te richten in Kloosterzande.
Omdat we de beschikking krijgen over financiële middelen van de gemeente Hulst zien we
mogelijkheden hiervoor. Dit gaan we doen samen met de jongerenwerkers van Hulst voor Elkaar.
Op woensdag 6 november heeft iedere inwoner de kans gekregen om hierover mee te praten en
dit idee uit te werken als vrijwilliger.
Hoe ziet dit plan er nu ongeveer uit. Wij staan er voor open dat alles kan veranderen door
omstandigheden en zal moeten worden bijgesteld.
De accommodatie is nog niet bekend. Mogelijkheden zijn de Binnendéur, de Emmahal en
de voormalige bibliotheek. De jeugdsoos wordt mogelijk wanneer er minimaal vaste 10
vrijwilligers zijn. De eerste drie jaar zal het project draaien onder de vlag van de dorpsraad en
moet daarna zelfstandig worden. Wij willen heel graag, vanaf het begin, de jongeren hierbij
betrekken om te bepalen wat nodig is, wat zij graag aan apparatuur willen maar ook zeker dat zij,
wanneer nodig, een handje helpen. Wij willen een organisatie opzetten voor een tijdsduur van 3
jaar met 11 of 12 soosavonden per jaar. Deze organisatie zorgt voor promotie, een huishoudelijk
reglement, de entree, garderobe en toiletten, parkeergelegenheid, opstelling apparatuur,
opruimen van de zaal en de financiën. Samen met de eigenaar van de accommodatie zal worden
gezorgd voor vergunningen en de veiligheid. Samenwerking is reeds gezocht met Sint Jansteen,
Clinge en Vogelwaarde. Waarvoor nu al onze dank.
Enkele notities uit de bijeenkomst van 6 november:
Grote verwarmde opslagplaats is nodig
Gebruik géén 2de hands materiaal
Verplaatsen van spelmateriaal: moet verrijdbaar zijn en dichtbij
Aansluiten van computerspelmateriaal door vrijwilligers
Minimaal 10 vrijwilligers + 5 extra om te kunnen rouleren
Geen eigen muziekinstallatie maar inhuren inclusief DJ
Zijn er sponsormogelijkheden?
Altijd een EHBO’er of BHV’er aanwezig
Koop liefst lokaal
Garantie, installatie en service
Begin compleet
Tot nu toe hebben de volgende mensen interesse getoond:
Kiara de Block
Ivanka van de Have
Daniella Kint
Tamara Hemelaar
Timo Knieriem (jongerenwerker)
Robert Asselman
Soos voor jongeren in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar
Speelapparaten:
Gaming Computers 4x (exclusief stoelen en krukken)
Poolbiljart 6 ft Buffalo Rosewood 1x met afdekblad

: 3200
: 700

Voetbalspel Pro
Airhockey
Donic Tafeltennistafel "Waldner Highschool" incl. batjes en ballen
DJ compleet per week 80 euro x 30 maanden
Oud Hollandse spelletjes, kaarten, etc.
Mens erger je niet
Dobbelbord met beker en dobbelstenen
Dammen + stenen met opbergdoos
Speelkaarten
Schaakspel met opbergdoos
3 x Darts + pijlen
2 x Sjoelbakken opklapbaar

: 500
: 3800
: 900
:2400
:180
:35
:30
:40
:25
:50
:180
:100

Inclusief aansluitkabels computers, verlengkabelhaspels, stekkerdozen, grote opbergkist op
wielen (lengte 150 cm x breed 80 cm x 80 cm hoog), keuen + ballen + driehoek, enz.
Financien voor 3 jaar:
Huur van de Binnendeur: 3 jaar + 60 euro huur per avond + 12 x per jaar
2160
Organisatie en promotie: 3 jaar + 15 vrijwilligers + flyers en affiches
1000
Apparatuur kopen eenmalig
11960
Inkomsten / Entree voor 3 jaar: 3 jaar x 12 maanden x 80 bezoekers á 2 euro = 5760
Totale investeringskosten: 12960
Inkomsten uit entree’s : 5760
Subsidie HvE voor 3 jaar: 4800

HUISREGELS JEUGDSOOS Kloosterzande
1. De Jeugdsoos Kloosterzande is toegankelijk voor alle jeugdigen vanaf 10 jaar tot en met 15
jaar.
2. ‘Géén entree zonder ID’: Toegang is enkel mogelijk na tonen van een geldig identiteitsbewijs
(ID). Voor de jeugdigen van 10 t/m 13 jaar mag dit ook een kopie zijn. Voor jeugdigen van 14 en
15 jaar moet het een geldig ID zijn (en géén kopie). Dit vanwege de identificatieplicht.
3. De reguliere soosavonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om 22.00 uur, tenzij via de
officiële aankondigingen dit anders is vastgesteld.
4. De bezoekers volgen te allen tijde de aanwijzingen van de begeleiding op.
5. Bij misdragingen (o.a. vernielingen, vandalisme, pesterijen, vechten) van een bezoeker of in
groepsverband tegenover een andere bezoeker of begeleider is de begeleiding gerechtigd om
hem/haar/hen te verwijderen (indien mogelijk na overleg met de ouders) en de toegang voor de
volgende of meerdere soosavond(en) te weigeren. Bij ernstige of herhaaldelijke misdragingen
kan een bezoeker een jeugdsoosverbod krijgen (dit kan ook al direct na 1 ernstige misdraging).
6. Bij diefstal en onregelmatigheden wordt altijd de politie ingeschakeld.
7. Tijdens de soosavond worden geen alcoholische dranken verkocht of gebruikt door de
bezoekers én hun begeleiding.
8. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte drankjes en hapjes (consumpties) mee te nemen
én te nuttigen tijdens de soosavond.
9. De bezoekers aan de jeugdsoos moeten binnen blijven. Als de bezoeker voor sluitingstijd
(22.00 uur) de jeugdsoos verlaat mag hij/zij niet opnieuw naar binnen. Ook niet na het opnieuw
betalen van de toegangsprijs. De kassa sluit om 21.00 uur.
10. De ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind(eren) voor en
na het bezoek aan de jeugdsoos. Ook als het kind de soosavond voortijdig verlaat.

11. Respecteer een ander en gedraag je daar ook naar zodat alle bezoekers een leuke
soosavond hebben!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Beste ouder/verzorger/bezoeker
Op onze Website, Facebook, Instagram en Meulenwiek pagina’s laten wij met foto’s en video’s
zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens de soosavonden. Ook uw
zoon/dochter, of jijzelf, kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
bezoekers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
bezoekers.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto’s van uw zoon/dochter (of van jou als bezoeker)
gemaakt worden laat dit dan VOORAF weten bij de organisatie!
Vind u op één van onze pagina’s een foto waar u het niet mee eens bent, laat dit dan ook weten.
We zullen de foto, in overleg en van toepassing, verwijderen!

De gemeente Hulst heeft voor de dorpsraad Kloosterzande een bedrag van € 13.362,50
beschikbaar. De Bottom-Up initiatieven voor dorpsraad Kloosterzande zijn:
- Verfrissen fietstunneltje met kinderkunstwerken door scholieren van ’t Getij (Godfried Blaecke
mét formulier)
- Jongerensoos Kloosterzande (dorpsraad Kloosterzande mét formulier)
- Kwartaaloverleg met inwoners, verenigingen, gemeente, enz. (dorpsraad Kloosterzande mét
formulier)
- Financieel fonds voor kleinere verenigingen en comités (dorpsraad Kloosterzande mét
formulier)
- Kleuters tegen kwalen (Barbara Everaert mét formulier)
- Opknappen Poorthuis voor initiatief ’t Vertier (Katrien Kerckaert mét formulier)
- Verfraaien van dorpsentree Walsoorden met onderhoud door de bewoners (Johan Everaert mét
formulier)
Gevraagd
Verfrissen fietstunneltje 500,00
Nieuw initiatief
Inwoners voeren het zelf uit en onderhouden het ook
Mogelijkheid van sponsoring plaatselijk schildersbedrijf
Jongerensoos Kloosterzande 12.950,00
Nieuw initiatief
Inwoners voeren het zelf uit
Kwartaaloverleg met inwoners, verenigingen, gemeente, enz. 750,00
Nieuw initiatief
Beheerd door de dorpsraad
Organisatie dorpsraad is voor 3 jaar
Financieel fonds voor kleinere verenigingen en comités
Nieuw initiatief
Beheerd door de dorpsraad

5400,00

Geeft aanzet tot nieuwe activiteiten en evenementen
Behoud van evenementen die al langer bestaan maar dreigen te moeten stoppen door het
ontbreken van financiële middelen
Gevraagd bedrag is voor 3 jaar en geboden bedrag is voor 1 jaar
Kleuters tegen kwalen 0,00
Nieuw initiatief
Inwoners voeren het zelf uit en onderhouden het ook
Ook aan te vragen bij het Juliana fonds
Opknappen Poorthuis voor initiatief ’t Vertier 5.400,00
Bestaand initiatief
Het Poorthuis is eigendom van een stichting
De eigenaar betaalt het opknappen van het interieur
Verfraaien van dorpsentree Walsoorden met onderhoud door de bewoners
Nieuw initiatief
De Inwoners voeren het zelf uit en onderhouden het ook
Financiën dienen te komen uit het budget Westerschelde toeristendorpen

5000,00

Oude verhalen
De Westerschelde
De
rivier de Schelde ontspringt in Frankrijk en loopt in België door Antwerpen, waar de havens zijn
gelegen. De Schelde gaat over in de ongeveer vier kilometer brede Westerschelde die bij
Westkapelle in de Noordzee uitmondt.
Wanneer je aan een willekeurige Nederlander vraagt of hij de Slag om de Schelde uit de Tweede
Wereldoorlog kent, antwoordt hij meestal ontkennend. De mislukte Slag om Arnhem (Operatie
Market Garden) kent bijna iedereen. Maar de geslaagde – en voor het winnen van de oorlog in
West- Europa onmisbare – Slag om de Schelde kent bijna niemand.
Wat betekent het voor Zeeuwen en Brabanders dat begin mei jaar in jaar uit in het journaal het
bijzinnetje klinkt: ‘Het zuiden was al bevrijd’? Terwijl de Slag om de Schelde in de Tweede
Wereldoorlog de heftigste en bloedigste veldslag op Nederlands grondgebied was.
Driekwart eeuw na de oorlog staat de gewonnen slag op Zeeuws grondgebied nog steeds in de
schaduw van de verloren Slag om Arnhem. Toch beschrijft de Britse historicus John North de
verovering van de strategisch gelegen zeearm de Westerschelde als ‘een periode met de felste
gevechten van de hele invasie’.

Een glas half vol of een glas half leeg
De oplossing is niet zo moeilijk hoor. Denk maar met me
mee.
Een glas is gemaakt om er een vloeistof in te doen. Een glas is niet gemaakt om hem leeg te
laten. Wanneer er vloeistof in het glas zit dan is het (soms) half vol. Het ‘vol’ is altijd 100%. Een
glas heeft geen maat of het zou tot het randje gevuld moeten zijn maar dat is niet werkbaar. Een
glas met vloeistof kan nooit half leeg zijn omdat de maatstaf van vloeistof niet bepalend is voor
het glas. Een glas kan wel half gevuld zijn maar iets anders kan niet!

Een beestenboel op Klôôster
Veel mensen voelen zich zo onschuldig als een pasgeboren lam
Mijn buurvrouw doet geen vlieg kwaad
De ambtenaren halen liefst geen ouwe koeien uit de sloot
Ooit heeft er mij eens iemand een luizenstreek geleverd die ik nooit zal vergeten
Voordat de overburen op vakantie gaan met hun caravan hamsteren ze van alles en nog wat
Mijn jongere broer was altijd het haasje
Zij heeft een kont als een paard
Het meisje dat bikini’s showde had een wespentaille
In de oorlog hadden de mensen honger als een paard
Het is bar en boos; het is bij de konijnen af
Na zijn verlies staat het gezicht van mijn baas als een oorwurm
De oranjemannen vochten als leeuwen voor de winst
Om ergens goed aan te beginnen pak ik de koe bij de horens
Het is ongelooflijk maar het is een waarheid als een koe
Hup met de geit, zei de buurman en hij klom er weer bovenop
Ze is nergens bang voor; ze is niet voor de poes
Ik heb pas een elektrische auto gekocht, vroeger stopte ik een tijger in mijn tank
Een vroegere vriend gunt me nu niets meer; hij wil me zelfs de vliegen afvangen
Maar dezelfde ‘goede’ vriend is nu het haasje van zijn eigen hebzucht
Ik heb het veel beter als hij en ook mijn schaapjes best op het droge
Als de kat van huis is dansen de muizen bij haar op zolder
Ik moet erkennen: ik heb een echt luizenleven
Mijn vroegere vriend blijkt nu een wolf te zijn in schaapskleren
Zijn vrouw kletst als een kip zonder kop
Zij is ook zo dik als een padde
Neem me niet kwalijk maar de rest slaat als een tang op een varken
Vele mensen en hun zogenaamde vrienden huilen mee als wolven in het bos
Onze voorzitter heeft een hondenbaan, hij kan bijna bij niemand goed doen
Maar we moeten niet mopperen of op elke slak zout leggen
Ik slaap als een marmot in mijn eigen bed
De buurman hoor ik wel eens snurken als een os
Zijn kinderen kunnen zwemmen als een otter
Ik ken iemand die bijna elk weekend zo stoned is als een garnaal
De meeste gasten zijn na afloop meestal zo zat als een aap
Nog niet zo lang geleden lag er iemand op het balkon; zo dronken als een tor
Hij schreef er een stuk over en maakte zodoende van een mug een olifant
Ik doe daar niet moeilijk over want ik wil daar niet over muggenziften
Ik heb een knappe gewillige buurvrouw maar ik ga niet onder iemands duiven schieten
Sinds zijn voet genezen is loopt hij als een kievit
Huisdieren hebben wij niet maar voor de rest is het bij ons een beestenboel!

Woongoed en de SHB is er voor alle huurders
SHB Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een onafhankelijke organisatie, die de belangen van alle
huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen behartigt. Dit jaar richten we onze blik vooral op
leefbaarheid en de woonomgeving. Als huurdersorganisatie vinden wij woongenot belangrijk, dus
daarop zijn we kritisch. Ook denken we na over een nieuwe vorm van bewonersbijeenkomsten in
2020, waarbij we elkaar beter leren kennen en kunnen horen wat er leeft en speelt onder
huurders. Heeft u zelf ideeën bij de manier waarop we u kunnen betrekken bij onze plannen?
Mail of bel ons gerust via info@shbwoongoedzvl.nl of telefoonnummer 0115-636051. Het SHBbestuur heeft oog voor alle doelgroepen, zowel jong als oud. We staan voor onze huurders!
Neem eens een kijkje op onze website. Daarop vindt u alles over de SHB., wat we doen en wat
we voor u kunnen betekenen: www.shbwoongoedzvl.nl.
De SHB bestaat uit de volgende leden:
Peter Kienhuis uit Terneuzen (onafhankelijk voorzitter).
Laura Fekkes uit Koewacht (secretaris),
Piet Kesterloo uit Breskens (penningmeester),
Els Sponselee uit Kloosterzande,
Lilian de Feber uit Heikant
en Monique Vermeulen uit Koewacht.
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De Stichting Huurdersbelangen (SHB)
De Stichting Huurdersbelangen (SHB) behartigt de belangen van de huurders in de ruimste zin
van het woord. De leden van de stichting overleggen regelmatig met de directie en zijn een
belangrijke gesprekspartner voor de directie. De huurdersorganisatie kan gevraagd en
ongevraagd advies uitbrengen aan de corporatie. Soms is advies vragen zelfs wettelijk verplicht.
Regelmatig vindt overleg plaats over zaken als wonen, huren, leefbaarheid, onderhoud en sloop.
Voor individuele klachten kunt u rechtstreeks bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen terecht.
Statuten
In onze statuten stelden we de basisregels voor onze stichting op. Denk hierbij aan het aantal
bestuursleden, hoe besluiten genomen worden en de bevoegdheden van het bestuur.
De statuten van onze stichting vindt u hier.
Samenwerkingsovereenkomst
De SHB is de officiële gesprekspartner van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Dat is wettelijk
geregeld in de Overlegwet en vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De Overlegwet is
de wet op het overleg huurders/verhuurders. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd
hoe het overleg plaatsvindt, over welke onderwerpen we informatie, advies of instemmingrecht
hebben en de (financiële) ondersteuning. Tijdens het overleg met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
komen dan ook zaken aan de orde die te maken hebben met het algemene beleid van de
corporatie. Het kan dan betrekking hebben op alle huurders, maar ook op bepaalde groepen,
zoals bijvoorbeeld ouderen of bewoners uit sloopprojecten.
Onderwerpen die regelmatig terugkomen op de agenda zijn:
betaalbaarheid
duurzaamheid(energiebesparing)
sloop, renovatie en nieuwbouw van woningen
leefbaarheid
huisvesting bijzondere doelgroepen

Gelezen op de website van SHB Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Nieuws voor ouderen én jongeren
Eenzaamheid: definitie, oorzaken en gevolgen
Eenzaamheid betekent voor ieder mens iets anders. In de kern zijn er echter wel degelijk
overeenkomsten. Mensen die zich eenzaam voelen, missen het contact en de emotionele
verbinding met andere mensen. Het ontbreekt eenzame mensen aan hechte relaties, of dat nu
met familie of met vrienden is.
Een mogelijke definitie van eenzaamheid is: zich niet verbonden voelen.
Dat kan gepaard gaan met gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met
lichamelijke of psychische klachten. Iedereen voelt zich weleens eenzaam.
Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een
groter sociaal netwerk nodig dan de ander.
Eenzaamheid is veelal een verborgen probleem: het is niet aan mensen te zien of zij zich
eenzaam voelen en er wordt weinig over gepraat. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn,
het valt wel regelmatig samen. Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen, maar niet iedereen
heeft een sociaal netwerk waar hij of zij op kan terugvallen. Ook is het mogelijk dat iemand de
kwaliteit van die contacten onvoldoende vindt of het gewoon moeilijk vindt om (nieuwe) contacten
te leggen. Ook iemand met veel sociale contacten kan zich eenzaam voelen. Tegelijkertijd hoeft
iemand die objectief gezien weinig ondersteunende contacten heeft (sociaal isolement), niet
eenzaam te zijn.
Iemand is pas eenzaam als hij het gemis aan relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets
wat diegene alleen zelf kan voelen.
Eenzaamheid hoeft niet het gevolg van een ingrijpende gebeurtenis te zijn, maar het kán wel. De
dood van een naaste kan sterke gevoelens van eenzaamheid veroorzaken. Net als een scheiding
of een ziekte of beperking van een naaste. Andere mogelijke oorzaken zijn een compleet nieuwe
woonomgeving of het verlies van (vrijwilligers)werk of een andere regelmatige daginvulling. Ook
financiële problemen kunnen eenzaamheid veroorzaken of versterken.
Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijdscategorieën en alle doelgroepen. Het zijn niet alleen
ouderen die zich eenzaam voelen. Risicogroepen zijn: chronisch zieken, mensen met een
beperking, niet-westerse allochtonen, alleenstaanden, mantelzorgers, ouderen 75+ en exvrijwilligers.
43% van de mantelzorgers voelt zich sterk tot zeer sterk eenzaam. De mate waarin mensen zich
eenzaam voelen, is redelijk stabiel tot een leeftijd van zeventig. Daarna volgt een toename. 40%
van de niet-westerse allochtonen voelt zich matig eenzaam en 20% sterk eenzaam.
Eenzaamheid - het gevoel van niet ‘erbij’ horen - leidt vaak tot gezondheidsproblemen en
daarmee tot een groter beroep op de zorg. Mensen die eenzaam zijn, sterven eerder omdat zij
fysiek ongezonder zijn, schrijven onderzoekers van de University of North Carolina begin dit jaar.
Zo herkent u eenzaamheid
Eenzaamheid: we horen en lezen er steeds meer over. Maar… hoe herkent u eenzaamheid
eigenlijk bij de mensen om u heen? Hoe komt u erachter of uw buurvrouw of beste vriendin
eenzaam is? Op welke signalen moet u letten en wat kunt u dan het beste doen?
Lichamelijke signalen

Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Als iemand minder goed voor
zichzelf gaat zorgen, kan dat wijzen op eenzaamheid. Net als een verminderde eetlust, trouwens.
Het hoeft niet, maar het kan wel. Andere lichamelijke signalen zijn vermoeidheid en hoofdpijn en
meer spierspanning (denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan een verkrampte nek en schouders).
Psychische signalen
Ook op psychisch vlak zijn er genoeg signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid: een
afnemend gevoel van zelfvertrouwen. Maar ook het gevoel door alles en iedereen verlaten te zijn,
denken dat alles zinloos is, boosheid en verdriet en een gebrek aan vertrouwen in andere
mensen.
Gedragsmatige signalen
Mensen die zich eenzaam (dreigen te) voelen, zijn soms sociaal ook wat minder handig. Ze
houden andere mensen op afstand of doen juist het tegenovergestelde: ze vragen veel aandacht
en leggen teveel beslag op tijd van anderen. Verder zijn eenzame mensen vaak erg op zichzelf
gericht. In sommige gevallen leidt eenzaamheid tot vluchtgedrag, of tot een verslaving aan
alcohol, eten of bijvoorbeeld (online) gokken.
Signaleren... en dan?
Als u het gevoel heeft dat iemand in uw omgeving begint te vereenzamen, is het belangrijk om
aan de bel te trekken. Het gesprek aangaan is daarvoor de beste manier.
Voor een goed gesprek zijn de volgende randvoorwaarden belangrijk:
1. Wees een zogeheten OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Dat betekent dus ook dat u geen
oordeel velt over het verhaal of de zorgen van uw gesprekspartner.
2. Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Door goed te luisteren, tussendoor
samen te vatten en steeds door te vragen komt u erachter wat er werkelijk aan de hand is.
Misschien voelt de gesprekspartner zich niet direct eenzaam, maar is hij of zij vooral verdrietig of
maakt hij zich ergens grote zorgen over.
3. Laat uw OMA thuis: Oplossingen, Meningen, Adviezen. Weinig is zo vervelend als een
gesprekspartner die meteen met een oplossing of een mening aan komt dragen. Zie ook de LSDregel hierboven!
4. Gebruik NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Geef uw gesprekspartner de ruimte zelf zijn
verhaal te doen en houd uw eigen ervaringen even voor u.

Nieuws uit de regio
Dorpsvisie Kloosterzande
Weg vrij
Het nieuwe dorpsplan 2020 -2030 zal worden gemaakt door een projectteam bestaande uit
inwoners van Kloosterzande en ondersteund door Hulst Voor Elkaar. Wij willen graag van de
bevolking horen wat men belangrijk vindt voor de toekomst van Kloosterzande. Daarvoor is wat
ons betreft een professionele aanpak nodig. Het dorpsplan moet ons als bestuur weer het
mandaat vanuit de bevolking geven om door te gaan.
Gebiedsagenda
De dorpsraad wil dat er een gebiedsagenda opgesteld wordt waarin de koers voor de komende
tien jaar wordt uitgezet. Als basis hiervoor worden interviews met inwoners gepland en een aantal
focusgroepen samengesteld. De uitkomsten hiervan worden weer met vertegenwoordigers vanuit
de bevolking besproken. Hun inbreng is van wezenlijk belang.
Op de startavond kunnen onderwerpen worden benoemd die aandacht nodig hebben. Het blijkt
dat het niet altijd gaat over de wat meer abstracte dingen en de politiek. Wat rond de deur
gebeurt raakt en zie je direct. Veiligheid, groenvoorzieningen, de plaats van de bushalte,
verkrotting, de inrichting van het toekomstige dorpsplein, maar ook het ontbreken van een plaats
om elkaar te ontmoeten. Ik kijk er naar uit om samen met de leden steeds meer de richting te
bepalen van de dorpsraadkoers en invulling te geven aan het verbeteren van de leefomgeving via
de keuzes die we maken.
In werkgroepen zal een richting worden bepaald voor de Dorpsraad. Daarin kunnen vier
focuspunten worden onderscheiden:
- sociale cohesie (ontmoeting),
- mogelijkheden voor jongeren,
- (verkeers-)veiligheid
- aanzicht van ons dorp.
Alle bestuursleden hebben een portefeuille toegewezen gekregen. Op deze manier is er altijd een
aanspreekpunt voor onderwerpen die het dorp en haar inwoners aangaan.
Straatcontactpersonen
Wij proberen mensen te werven uit verschillende gebieden van Kloosterzande als luisterend oor.
Zij staan in contact met het bestuur om signalen vanuit de straten en gebieden tijdig onder de
aandacht te brengen. Deze straatcontactpersonen spelen een belangrijke rol in de vorming van
meningen en statements van de Dorpsraad. Als u ook graag iets wilt betekenen voor onze
vereniging, stuurt u dan een e-mail naar info@dorpsraadkloosterzande.nl

Project Ondertunneling
De Dorpsraad zal op alle informatieavonden een vertegenwoordiging afvaardigen. De kern is dat
je het meeste bereikt door te redeneren vanuit je eigen (kleinere) leefomgeving en daar
initiatieven neemt, om zo steeds groter te gaan denken. Zo maak je andere partijen ook
enthousiaster. Een voorbeeld is het organiseren van een straatschoonmaak.

Digitale communicatie
Ook op digitaal gebied zat de Dorpsraad niet stil. Zo is er een website ontwikkeld en worden ook
de sociale media benut.
De Dorpsraad wil graag het initiatief nemen om een avond te organiseren waarbij lokale
instanties en verenigingen met elkaar nadenken over communicatie en het daarbij betrekken van
de leden.
Buurt- of Picknicktafel
Onderlinge ontmoeting, daar maakt de Dorpsraad zich hard voor. Samen met de gemeente is
daarom gekeken hoe op korte termijn hier een eerste aanzet voor gegeven kon worden. Het idee:
een tafel waarbij ouders, opa’s en oma’s van spelende kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Een
picknicktafel is al geplaatst bij de speeltuin in het Hof te Zandepark

Spreuk van de maand
Met onze vroegere vrienden is geen ree te schieten.

Stemmi(n)g
Een kus
Je gezicht is als een vertrouwd landschap
kalm en golvend onder zwart/bruine ogen
Een iets hoekige neus die er verder weinig toe doet
wijzen naar welig struikgewas
En enigszins verscholen achter snor en baard
druk ik mijn warme lippen op je rond krullende mond
waarin ik weer hevig wil verdwalen.
Zo wil ik je hebben, zo wil ik je zien
Gemasseerd heb je mijn lichaam
geboetseerd de plekken die je niet beviel
Gepolijst heb je mijn spieren
gemodelleerd mijn rimpels en plooien
Getekend heb je mijn poriën
geschilderd heb je het bloed op mijn huid
Gekneed heb je mijn gedachten
gesmeed heb je mijn geest
Geëtst de rondingen van mijn ziel
Gebeiteld heb je mijn hart totdat het je beviel

Nieuws van de dorpsraad
Dorpsraad Kloosterzande is bezig met de volgende activiteiten:
- Bottom-Up jeugdsoos opstart
- Bottom-Up initiatieven
- Natuurspeeltuin kabelbaan
- Uit op Zondag in 2020 elke maand
- Verkeersprobleem rondom school ’t Getij (geparkeerde auto’s)
- Rioleringen en renovatie straten in Kloosterzande
- Vijvers, baggeren en fonteinen
- De Binnendéur toegankelijk maken voor allerlei activiteiten
- Eenzaamheid in overleg met Hulst voor Elkaar
- De jongerenwerkers helpen waar het kan
- Groen in de straten en geen beton
- Samenwerkende wijk- en dorpsraden organisatie
- Bestuursleden worden gezocht: secretaris, redactieleden en websitebeheerder
- Woningbouw (bestemmingsplannen), sociale woningbouw Beatrixstraat
- Maatregelen tegen te hoge snelheid in de bebouwde kom, Hulsterweg en Cloosterstraat
- Hondenpoep en kattenoverlast
- De voormalige bibliotheek: afbraak?
- Toetsenbordridders en toetsenbordcriminelen
- Schuldhulpmaatje project
- Meer verenigingen in de Emmahal
- Mouterij The Swaen
- Fietstunneltje onderhoud en toegankelijkheid
- Zonnepanelen op openbare gebouwen

Woningcorparaties, Woongoed, huurhuizen, afbreken en weer
nieuwbouw?
Niets is meer in het nieuws dan de huizenmarkt. Kreten als: ‘Goedkope woningen afbreken? Dat
is een héél slecht idee!’
Wat wordt er zoal besproken? Wij hebben wat opgevangen en schrijven het hier
neer:
– er zijn te weinig goedkope woningen; 10 afbreken en 4 terug bouwen, er zijn 263.000
woningen te weinig
– opvanglocaties zitten overvol; daklozen kunnen niet opgevangen worden
– hoog risico op afglijden; veel daklozen komen in het criminele circuit terecht
– geen aansluiting; mensen belanden in de geestelijke gezondheidszorg of in de
(jeugd)gevangenis, maar daarna is er niets goed geregeld in de aansluiting
– minder plekken in psychiatrie en gevangenis; bezuinigingen in de geestelijke
gezondheidszorg
– vangnet bijstand onvoldoende; voedselbanken floreren jammer genoeg
– de val van de middenklasse; het is heel makkelijk om zonder werk te komen zitten,
laagopgeleiden en migranten hebben het meeste last van dak- en thuisloosheid. Maar het aantal
uit de middenklasse neemt
toe
– directeuren en leden van de Raad van Commissarissen hebben zich een te hoge vergoeding
toegeëigend ten koste van de huurders
– onrust in de wijken met huurwoningen
– De MAR ofwel Maatschappelijke Advies Raad: totaal onbekend wat ze doen, bij veel

huurders
– leden van de Stichting Huurders Belangen zijn niet zichtbaar bij de huurders en lopen mee aan
het handje van de directie
Wij wilden de mensen van Woongoed om opheldering vragen tijdens de jaarvergadering maar
niemand van Woongoed was beschikbaar op deze bijeenkomst.

AVG-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.

