Contact: info@dorpsraadkloosterzande.nl|| Website: http://www.dorpsraadkloosterzande.nl
Voorwoord van het bestuur en de redactie
De komende maanden zijn belangrijk voor
ons werkgebied Kloosterzande. Wij kunnen
namelijk met zijn allen projecten aandragen
om de leefbaarheid te bevorderen.
Projecten die altijd onmogelijk leken te zijn
omdat er géén of te weinig financiële
middelen waren om er uitvoering aan te
geven. Nu krijgen we met zijn allen de kans
om hier iets aan te doen. Met een bedrag
van ruim dertien duizend euro kunnen we
Kloosterzande een boost geven. We zijn
natuurlijk niet beperkt tot alleen de kern
Kloosterzande maar ook bijvoorbeeld
Walsoorden of Kruisdorp of Waterstraat en
Noordstraat kunnen voorstellen indienen
om hun gebied een boost te geven.
Belangrijk is wel om een organisatie van
mensen op te zetten en een goed plan voor
uitvoering, zorg en nazorg. Op woensdag 6
november komen we samen om dit alles te
bespreken in De Binnendéur. Zie hiervoor
de informatie in deze Meulenwiek of op
onze website. U bent van harte welkom.
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Alle redactieleden dragen bij aan de
gepubliceerde artikelen in deze nieuwsbrief.

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

0900-8810
0115-643 000
0115-688 000

Bankrekeningnummer Dorpsraad Kloosterzande
NL97 RABO 0332644677

Bestuur dorpsraad Kloosterzande:
Robert Asselman, Voorzitter
Tamara Postma, Secretaris
George Bracke, Bestuurslid
Tjarda Schakelaar, Bestuurslid
Chris van Hoecke, Bestuurslid

robert@dorpsraadkloosterzande.nl
tamara@dorpsraadkloosterzande.nl
george@dorpsraadkloosterzande.nl
tjarda@dorpsraadkloosterzande.nl
chris@dorpsraadkloosterzande.nl

De volgende D’n Meulenwiek verschijnt in november 2019
met de volgende onderwerpen:
-

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 oktober:

- 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
Gemeenteraadsvergaderingen
Herfstvakantie
Uit op Zondag (De Jumbo’s)
Wintertijd
Bottom up
Uit op Zondag ( DJ Peter)
Jaarvergadering dorpsraad
Uit op Zondag ( Sunny Boy)
Kerstmis
Oudjaar

zie www.gemeentehulst.nl
Vrijdag 12 oktober t/m Zondag 20 oktober
Zondag 20 oktober
Zondag 27 oktober
Woensdag 6 november
Zondag 17 november
Dinsdag 19 november
Zondag 8 december
Woensdag 25 en Donderdag 26 december
Dinsdag 31 december

Stichting “de Kerk in Klooster”

DE STICHTING HEEFT AL BIJNA
12 JAAR OOG VOOR
VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
VAN DE
MONUMENTALE
‘HOF TE ZANDE KERK’
TE KLOOSTERZANDE

Kloosterzande, zomer 2019.

Op verzoek van het bestuur van de Dorpsraad is ons gevraagd om een bijdrage te leveren
over het werk van onze Stichting. Wij willen daar graag aan voldoen. Op de website zal
een wat meer uitgebreide versie kunnen worden geraadpleegd, met wat meer fotomateriaal.
De stichting Kerk in Klooster is opgericht op 31 dec. 2007.
Vanaf het begin worden activiteiten georganiseerd waaronder het jaarlijkse
Bernardusfeest rond de naamdag (20.08) van Bernardus van Clairvaux in de Hof te
Zandekerktuin, concerten, exposities, lezingen, rondleidingen en een wintermarkt in de
gelijknamige kerk.
Daarnaast is de kerk al een flink aantal jaren door de gemeente Hulst aangewezen als een
officiële trouwlocatie, waar dankbaar regelmatig gebruik van wordt gemaakt.
In de infofolder van onze stichting wordt vertelt over de ontstaans- geschiedenis van het
kerkgebouw op “de Hof te Zande” en de
doelstelling van de Stichting, zoals vanaf het begin is nagestreefd.
Het huidige Zeeuws Vlaanderen is voor wat zijn landschappelijke en historische rijkdom
betreft schatplichtig aan diverse abdijen.
De cisterciënzerabdijen hebben daarbij toonaangevend werk verricht.
Zeker in het vroegere Ambacht Hulst hebben de monniken van Ter
Duinen (Koksijde, B.) een belangrijk stempel gedrukt.
Op de Uithof Sande, het exploitatiecentrum van het Oost-kwartier
van de Duinenabdij, staat binnen de oude walgracht – deels nog zichtbaar -die deze uithof
afschermde, nog steeds de uithofkapel. Het is een be-schermd Rijksmonument en wordt
nog steeds elke veertien dagen zondag gebruikt voor de eredienst van de Protestantse
gemeente Oosthoek.
Om de cultuurhistorische waarde van dit gebouw echter beter tot zijn recht te laten
komen werd in 2007 de stichting “de Kerk in Klooster” opgericht. Tot begin 2018 was de
Hof te Zandekerk eigendom van de Protestantse gemeente Oosthoek. Maar omdat deze
gemeente ook de kerk in Hulst beheert en de financiële lasten voor een kleiner wordende
gemeente te zwaar werden, heeft men er voor gekozen om het beheer van de Hof te
Zandekerk over te dragen aan onze stichting. Mede daardoor hoopt de stichting het
voortbestaan van de kerk met het oog op de toekomst te kunnen waarborgen door een
bredere exploitatie. Bijzonder is at de kerk ook zijn religieuze functie voor een deel kan
behouden.
Doel van de stichting is namelijk: het kerkgebouw een bredere uitstraling te geven en
door meer faciliteiten te bieden de kerk voor een groter publiek toegankelijk en
interessant te maken.
Deze visie en werkzaamheden van het Stichtingsbestuur worden ondersteund door een
Comité van aanbeveling, bestaande uit de heren J.F. Mulder (burgemeester van Hulst),
Mr. J.M.E. Seijdlitz (notaris), C. de Hulster (directeur Rabobank) en M. Vanden Bussche
(burgemeester van Koksijde (B).

Twee hoofdpunten uit het werkprogramma van de Stichting vallen direct op:
-

het bevorderen van de cultuurparticipatie ofwel het kerkgebouw (weer) centraal
stellen in de belevingswereld van o.a. de bevolking van Kloosterzande.
Concreet betekent een en ander dat de stichting stimulerend werkt aan het
organiseren van publieksgerichte activiteiten zoals eerder genoemd.

Daarnaast heeft de stichting zich de laatste bijna 12 jaar ook beziggehouden met een plan
van aanpak betreffende het verbeteren van de conditie van het kerkgebouw en de directe
omgeving ervan. Zo heeft de stichting i.s.m. vele vrijwilligers eerst de wilde begroeiing
(bomen en struiken) van de kerktuin aangepakt. Daardoor ontstond een prachtige
kerktuin die goed van pas komt bij o.a. openluchtconcerten, het Bernardusfeest en het
kunstweekend in mei. Weer later zijn ook de borders mooi aangeplant met een
gevarieerde keuze aan planten en struiken.

Maar ook het kerkgebouw zelf werd niet vergeten: in de jaren 2010-2012 grondig aangepakt.
Het voegwerk van de kerkmuren werd volledig vervangen, en ruim 200 kloostermoppen werden
vernieuwd, wegens vorstschade. Het Noorder dak en van de consistorie werden met dakleien
vernieuwd.
Daarna werd de zogenaamde ‘Kloostermuur’ gerestaureerd. Een dank-baar project omdat het
een unieke muur betreft rond een kerkkapel, die oorspronkelijk dateert uit de 12e eeuw. En nu
voor de derde keer is gerestaureerd. Ook hier werkten vele vrijwilligers aan mee.

In 2018 is de toiletgroep uitgebreid en de entree geschilderd. In het voorjaar van 2019
werd het torentje grondig gerenoveerd, waarna ook het Zuiddak van nieuwe leien werd
voorzien. Eerder al werden i.s.m. het college van kerkrentmeesters enkele attributen
gerestaureerd, waaronder het Bornius rouwbord en de Engelse kanselbijbel.
In de komende periode zullen nog een aantal andere reparaties (m.n. in het interieur)
worden aangepakt. Er zullen in het najaar 6 rijen banken worden verwijderd en de vloer
worden aangepast, waardoor we voortaan met meer comfortabele stoelen een
multifunctioneel gebruik van de kerkruimte kunnen realiseren.
Zo ontstaat er bij voorbeeld meer ruimte voor receptie en expositie mogelijkheden.
Naast alle werkzaamheden die inmiddels – mede door verkregen subsidies – zijn
gerealiseerd waren er ook momenten om te genieten van deze ontdekte schat of parel uit
onze omgeving.
Zo heeft in haar nog korte bestaansperiode de Stichting “KiK” in 2009 aandacht
geschonken aan het 800 jarig bestaan van de kerk. Naast een herdenkingsdienst en een
symposium was er een expositie ingericht in Hotel van Leuven, gewijd aan de geschiedenis
van deze kerk en haar gebruikers. Eerst de lekebroeders, daarna een periode als RK
parochie en vanaf 1648 tot 2018 als protestantse gemeente en thans in beheer bij de
stichting “KiK”.

In 2018 is de toiletgroep uitgebreid en de entree geschilderd. In het voorjaar van 2019 werd
het torentje grondig gerenoveerd, waarna ook het Zuiddak van nieuwe leien werd voorzien.

Nieuws van de verenigingen & ondernemers
Tennisclub: Diploma bal- en slagvaardigheid

Nieuws voor de jongeren/jeugd
Beste Truus,
Ik had met mijn zoon van 13 een gesprek over tutoyeren. Wanneer spreek je
iemand aan met u en wanneer met je of jij. Hij heeft een gymleraar van 23
jaar die hij aanspreekt met je en jij en bij zijn voornaam. Zijn leraar Engels is
stukken ouder en tegen hem zegt hij u en meneer. We hadden het over
beleefdheidsnormen, hoe het nu gaat en hoe het vroeger ging. Ik sprak mijn
ouders en grootouders altijd aan met u. Mijn zoon zegt tegen mij gewoon je
en jij. Ik ben wel benieuwd wat jij hiervan vindt.
Groetjes van Brigitte.
Dag Brigitte,
Het is een beleefdheidsnorm die je eigenlijk een beetje aan moet voelen.
Het hangt af van de omgeving en situatie (formeel of vrije tijd) waarin je
iemand aanspreekt, of je die persoon kent en ook het verschil in leeftijd kan
meespelen. Het was vroeger eigenlijk standaard om een ouder persoon of
iemand die je niet kende met u aan te spreken tot die ander aangaf dat je
mocht tutoyeren. U werd toen ook nog met een hoofdletter geschreven.
Tegenwoordig ligt dat anders. Als ik twijfel vraag ik netjes aan de persoon of
ik je en jij mag zeggen.

Tegen mijn ouders heb ik nooit u gezegd. Ik kende vriendinnetjes die dat
wel deden. Dat vond ik vreemd en het voelde erg afstandelijk. Maar ja, ik
had ook een vriendinnetje die haar ouders Jaap en Petra noemde en dat
vond ik ook weer raar. Mijn dochter spreekt mij altijd aan met je en jij en
mama. Toen ze klein was gebeurde het nog wel eens dat ze me riep en ik
niet meteen reageerde. Het mama roepen werd luider en uiteindelijk, na
een korte stilte hoorde ik ineens 'TRUUS'. Inwendig lag ik dan in een deuk,
omdat ze wist dat ik dan wél zou reageren. Ik word over het algemeen
aangesproken met 'mevrouw' en 'u'. Tja, de leeftijd vrees ik.
Het tutoyeren heeft naar mijn mening niets met het tonen van respect te
maken. Dat doe je op een andere manier dan alleen maar u te zeggen.
Overigens mag je mij gewoon met Truus en je en jij aanspreken, dan voel ik
me niet zo oud!

Nieuws uit de regio
Ziekenhuis ZorgSaam nr. 1 in de AD top 100 van 2019
ZorgSaam is in Zeeuws-Vlaanderen een bekende naam. Er zijn ruim 3000 mensen in
dienst en daarnaast zijn er ook nog circa 1000 vrijwilligers. De ouderenzorg, de thuiszorg
en de ambulance geven een samenhangend aanbod van zorgvoorzieningen in heel
Zeeuws-Vlaanderen. Niet alleen functies in de zorg, maar ook in de ICT, de techniek, de
administratie en het facilitaire gedeelte zijn sterk vertegenwoordigd.
Over 10 jaar gezien (2009-2018) is het streekziekenhuis ZorgSaam geëindigd op plaats 2
van Nederland. Omdat de posities in de AD Ranglijst elk jaar wisselen (er wordt telkens
op andere onderwerpen gemeten) stond er recent in zorgvakblad Skipr
(betrouwbaarder) meerjaren analyse. Een berekening van de beste ziekenhuizen van de
afgelopen 10 jaar. Een tweede positie is geen eerste, maar een tweede plaats over 10
jaar is misschien nog wel sterker! We kunnen dus met zijn allen trots zijn op de geboden
kwaliteit, de veiligheid en de persoonlijke zorg vanuit ONS ziekenhuis. Proficiat.

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor september:
‘Er zijn vast perfecte mensen op de wereld en misschien lopen er ook wel in Kloosterzande rond,
maar ik ben het in ieder geval niet!

Nieuws uit De Binnendéur
Voor meer informatie en activiteiten die gehouden worden in ‘De Binnendéur’ kunt u kijken op
de website van HulstvoorElkaar of via de onderstaande link.
https://www.hulstvoorelkaar.nl/activiteiten/activiteitenkalender

Nieuws van de Dorpsraad

Bottom up
De leefbaarheid van Kloosterzande is toch ook belangrijk voor u en u en u?
Heeft u een idee als kwaliteitsimpuls voor ons dorp?
Leeft er bij u een idee, dat u al een tijdje bezig houdt maar nog steeds in de kast ligt? Deel dit
idee met ons en wie weet kunnen we uw idee samen tot uitvoering brengen.
De gemeente stelt éénmalig een bedrag voor ons beschikbaar dat wij graag met u investeren in
een kwaliteitsimpuls voor het dorp. Meerdere ideeën zijn, met dit bedrag, wellicht tot uitvoering
te brengen.
Wilt u meer informatie? Kom dan naar onze speciale bijeenkomst op woensdag 6 november om
19.30 uur in de Binnendèur.
Tevens zullen wij, tijdens onze jaarvergadering op dinsdag 19 november, hier meer aandacht aan
besteden.
Wij houden u ook op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief D’n Meulenwiek. Bezoek
daarvoor onze website om u in te schrijven.
Heeft u zelf geen idee maar wilt u graag meedenken en meehelpen, dan bent u natuurlijk ook
van harte welkom!

DUS:
woensdag 6 november om 19.30 uur in de Binnendèur!!!

Foto van de maand
Hondenplons 2019

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

Onzichtbaar
Voetje voor voetje schuifelt ze door de verlaten straat, de handen krampachtig om de grepen
van haar rollator. Zo lang het nog kan wil ze in beweging blijven. “Rust roest”. Af en toe blijft ze
staan. Even op adem komen. En dan meteen rondkijken of ze niet ergens een bekende ziet.
Iemand om even een praatje mee te maken. Maar de straat is leeg.
Met weemoed denkt ze terug aan de tijd dat ze – met haar inmiddels overleden man – nog flink
kon stappen. Ze waren aangesloten bij een wandelclub en trokken er elke zondag op uit. Er werd
gepraat, gegrapt en gelachen. Na de wandeling was er steevast nog een terrasje waar iedereen
neerplofte om nog een uurtje of wat na te genieten.
Nu is er niemand meer om mee te praten. De vrienden van vroeger zijn dood of verhuisd naar
een rusthuis. De buren die ze kende zijn weg. In de huizen om haar heen wonen allemaal
onbekenden. Jonge mensen, met of zonder kinderen, maar met een eigen druk leven waarin
geen plaats is voor burencontact. Alleen de buurman aan de overkant is er nog. Maar die kan
amper de deur uit, want zijn vrouw heeft Alzheimer en sluipt achter zijn rug naar buiten als hij
de straat oversteekt om even een babbeltje te doen.
Tot vóór een paar jaar woonde haar vriendin twee deuren verder. Ze pasten op elkaar. ’s
Morgens keken ze allebei of de luiken bij de ander open waren. Wie naar de bakker of de slager
slofte, belde even bij de ander aan of die ook wat nodig had. Maar dat huis staat leeg, te koop.
Weer nieuwe onbekenden.
Aan de andere kant woont een jonge kerel. Hij zegt of knikt wel gedag als ze toevallig tegelijk
naar buiten komen. Maar eigenlijk is ze een beetje bang van hem. Als hij niet zo kaalgeschoren
was, zou hij beslist wilde haren hebben. Een paar weken geleden had hij nog politie aan de deur.
Beter niet teveel aandacht geven …
Ze sloft weer naar huis. Ze zal een kopje thee zetten en de krant en haar bril nemen. En in slaap
vallen tot ze opschrikt van één of ander geluid, zoals gewoonlijk. Of de tv aanzetten voor het
nieuws. Met een beetje geluk wordt ze nog net op tijd wakker voor het weerbericht.
Ze zucht. De zomer loopt alweer ten einde. Straks wordt het koud en donker weer. Dan durft ze
niet meer naar buiten, bang dat ze uitglijdt over rotte bladeren.
Dan wordt ze onzichtbaar …

Oktober. We gaan de donkere dagen in. Dan worden eenzame mensen nog onzichtbaarder dan
anders. Hou even mee een oogje in het zeil en geef hen het gevoel dat ze er ook nog toe doen.

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.

