Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
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Voorwoord van het
bestuur en de redactie
De verzending van onze nieuwsbrief D’n
Meulenwiek voor januari verliep moeizaam.
In november is onze planning ernstig in de
war geraakt door het stoppen van onze
secretaris met haar werkzaamheden voor
de dorpsraad.
In december hebben we extra veel werk
gehad om te leren hoe we de inhoud
ordelijk, zoals we gewend waren, te kunnen
verzenden. We dachten daarin geslaagd te
zijn maar in de verzending bleek een kleine
hapering te zitten. Maar ook dat
‘probleempje’ wordt opgelost.
Onze oproep om hulp is hierbij zeker weer
van toepassing!
Het nieuws ligt op straat wordt dikwijls
gezegd. Wij sluiten ons daar zeker bij aan
wanneer we kijken naar wat er gebeurt in
De Beatrixstraat. De renovaties van de
Willem Alexanderstraat en Emmastraat
naderen hun voltooiing. Jammer genoeg
worden ook wij niet altijd op de hoogte
gehouden van de status.
De Bottom-Up initiatieven stemming zal
plaatsvinden op donderdag 20 februari.
Meer hierover in deze Meulenwiek.
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De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in maart
2020
Met o.a. de volgende onderwerpen:
- Evenementen 2020
- Nieuws voor de ouderen
- Nieuws voor de jongeren
- Nieuws uit de regio
- Nieuws van de dorpsraad
- Spreuk van de maand

Aandachtspunten voor februari:
JEUGDSOOS KLOOSTERZANDE
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
In maart denken we te kunnen starten met de organisatie van de jeugdsoos in Kloosterzande.
Op donderdag 20 februari om 19.00 uur wordt in de Binnendéur de stemming gehouden over
de Bottom-Up initiatieven die zijn ingediend. Pas indien de jeugdsoos daarbij wordt gekozen
kunnen wij beginnen om de organisatie op te zetten om tot een jeugdsoos te komen. Hieronder
nogmaals beschreven wat dit inhoudt.
Op deze avond ± 20.00 uur willen wij ook de eerste kennismaking doen over de jeugdsoos.
Om de jeugdsoos te kunnen laten draaien zijn vrijwilligers nodig. Niet enkele, maar vele en wel
zo’n 15 mensen waar de organisatie op kan rekenen. Dit zowel mannen als vrouwen.
Mannen:
De spellen, voetbalspel – tafeltennistafel – airhockey – sjoelbak – computers, moeten worden
geplaatst vanuit de opslagruimte in de zaal.
De spelen moeten speelklaar worden gemaakt zodat om 19.00 uur begonnen kan worden door
de jeugd.
Een speciale groep die alles verzorgt met de computers.
De spellen moeten om 22.00 uur weer terug worden gezet in de opslagruimte.
Er zal een aparte muziekruimte worden gecreëerd. Een DJ zal worden ingehuurd die zelf zorg
draagt voor zijn apparatuur. In deze ruimte is een helpende hand en toezicht nodig van zowel
een man als een vrouw. Deze personen zorgen er ook voor dat deze ruimte weer schoon wordt
opgeleverd.
Vrouwen:
Er wordt entree geheven en dus 2 vrouwen aan de inkom die tevens controleren op identiteit
Deze 2 vrouwen zorgen ook voor het klaar zetten en weer terugzetten van hun tafel en stoelen
Mannen + Vrouwen:
Toezicht in de zalen van 19.00 – 22.00 uur
Dit alles in samenwerking met het personeel van De Binnendéur. Zij zorgen ook voor de koffie,
thee, snoepgoed en frisdranken.
Vanuit de organisatie/dorpsraad zijn er twee personen die zorg dragen voor:
Contacten met De Binnendéur / Hulst voor Elkaar / gemeente Hulst
Contact met andere jeugdsozen in de gemeente Hulst
Aankoop spellen
Inhuren DJ
Rooster vrijwilligers
Vanuit de organisatie/dorpsraad is er een penningmeester die zorg draagt voor:
Entreegelden
Afdracht aan de DJ
Heeft u interesse en wilt u bijdragen aan deze mooie activiteit geef je dan op bij de dorpsraad
Kloosterzande http://robert@dorpsraadkloosterzande.nl of bel naar 0114-682267

Evenementen 2020
Vrijdag 14 februari
Donderdag 20 februari
Zaterdag 22 februari – zondag 1 maart
Dinsdag 25 februari
Kloosterzande
Zondag 1 maart
Binnendèur
Maandag 2 maart
Meulenwiek
Maandag 9 maart
dorpsraad
Zondag 29 maart
Zondag 5 april
Binnendèur
Maandag 6 april
Meulenwiek
Vrijdag 10 april
Zondag 12 april
Maandag 13 april
Zaterdag 25 april – zondag 3 mei
Maandag 27 april
Vrijdag 1 mei
Maandag 4 mei
Meulenwiek
Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
Zondag 10 mei
Maandag 11 mei
dorpsraad
Donderdag 21 mei
Zondag 31 mei
Maandag 1 juni
Meulenwiek
Maandag 1 juni
Zondag 7 juni
Binnendèur
Zondag 21 juni
Woensdag 1 juli – zondag 2 augustus
Maandag 6 juli
Meulenwiek
Zaterdag 11 juli – zondag 23 augustus
Maandag 13 juli
dorpsraad
Maandag 3 augustus
Meulenwiek
Zondag 23 augustus
Binnendèur
Zondag 6 september
Binnendèur
Maandag 7 september
Meulenwiek
Dinsdag 15 september
Vrijdag 18 t/m zondag 20 september
Zondag 4 oktober
Binnendèur
Zondag 4 oktober
Maandag 5 oktober
Meulenwiek
Maandag 12 oktober
dorpsraad
Zaterdag 17 oktober – zondag 25 oktober
Zondag 25 oktober
Zaterdag 31 oktober
Zondag 1 november
Binnendèur
Maandag 2 november
Meulenwiek
Maandag 9 november
Donderdag 26 november
Zaterdag 5 december
Zondag 6 december
Binnendèur
Maandag 7 december
Meulenwiek
Zaterdag 19 december – zondag 3 januari
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Donderdag 31 december

Valentijn
Verkiezing Bottom up
Voorjaarsvakantie
Carnavalsoptocht
Uit op zondag in de
Redactievergadering D’n
Bestuursvergadering
Zomertijd
Uit op zondag in de
Redactievergadering D’n
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Dag van de Arbeid
Redactievergadering D’n
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Bestuursvergadering
Hemelvaartdag
1e Pinksterdag
Redactievergadering D’n
2e Pinksterdag
Uit op zondag in de
Vaderdag
De Binnendèur gesloten
Redactievergadering D’n
Zomervakantie
Bestuursvergadering
Redactievergadering D’n
Uit op zondag in de
Uit op zondag in de
Redactievergadering D’n
Prinsjesdag
Bamisfeesten Kloosterzande
Uit op zondag in de
Dierendag
Redactievergadering D’n
Bestuursvergadering
Herfstvakantie
Wintertijd
Halloween
Uit op zondag in de
Redactievergadering D’n
Bestuursvergadering dorpsraad
Jaarvergadering dorpsraad
Sinterklaas
Uit op zondag in de
Redactievergadering D’n
Kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaar

Uit op zondag
In De Binnendèur worden op onderstaande datums gezellige koffie- en dansmiddagen
georganiseerd door de dorpsraad en Hulst voor Elkaar. Een aantal vrijwilligers zijn hierbij
behulpzaam. Een dansorkest begeleidt de danslustigen. Voor degenen die elkaar willen
ontmoeten is er koffie en wijn, bier, frisdrank of een fruitsap. Wil je televisie kijken naar
voetbalwedstrijden of een veldcross dan kan dat ook altijd.
Uit op Zondag 1 maart met De Sunny Boy(s)
Uit op Zondag 5 april met De Jumbo’s
Uit op Zondag 3 mei met DJ Peter
Uit op zondag 7 juni met Dream Music
Uit op Zondag 23 augustus met De Jumbo’s
Uit op Zondag 6 september met Dream Music
Uit op Zondag 4 oktober met De Sunny Boy
Uit op Zondag 1 november met DJ Peter
Uit op Zondag 6 december met Dream Music
De entree is 2 euro voor diegenen die komen dansen en voor alle andere bezoekers (dus die
niet dansen) 2,50 euro inclusief een bakje koffie of thee. De aanvang is 14.30 uur en de zaal is
open vanaf 13.45 uur. Tussen 16.30 en 16.45 uur stopt het orkest. Wij hopen u snel te
ontmoeten.
Namens Dorpsraad Kloosterzande en Hulst voor Elkaar

Kuiperij Marcelis
Over kuipen maken is weinig gepubliceerd. Veelal betreft het volkskundige bijdragen.Een kuip,
vat of ton wordt echter al sinds mensenheugenis gebruikt.
Rond het jaar 1000 komt in onze contreien de stad tot ontplooiing. Met de ontwikkeling van de
steden, ongeveer einde 13de eeuw organiseerden de kuipers van elke stad zich in
genootschappen, de zgn. gilden.
Het doel van de gilden was hun voordelen op allerlei gebied veilig te stellen tegenover vooral de
rijke koopmansstand. Het ambacht werd kwalitatief op peil gehouden door normen op te stellen.
De leertijd werd vastgesteld op drie fasen, n.l. leerling, gezel en meester. Door het maken van
een proefstuk kon men bevorderd worden.
Tijdens het hoogtepunt van het gildewezen verrijzen er in de steden mooiere gildehuizen, zoals
op de Grote Markt in Antwerpen. Het oudste gildebanier in Antwerpen is dat van de kuipers.
Door het op gang komen van verschillende goederenstromen zoals met het Verre Oosten, langs
de Hanzesteden en na de ontdekking van Amerika maar ook door het beter kunnen bewaren
van haring (haringkaken) moesten er een heleboel tonnen gemaakt worden. Dit bracht werk in
de grote havenkuiperijen. Daar lokaliseerde zich ook de beginnende industrie.
Na de uitvinding van de stoommachine werd ook de kuiperij gemechaniseerd. De machines
vervaardigden in standaard maten, biervaten, wasmachines, inpakvaten, olievaten, visvaten
enz..
Het is dan ook in deze periode dat men gespecialiseerde kuipers krijgt. We kennen de
"witwerker", die allerlei pakvaten vervaardigt. De "natwerker" die werkt in de konservenindustrie. Ook de haringwerker is een natwerker. Voor het echte kuipwerk kennen we de
"dichtwerker" die bier- en wijnvaten maakte en de "grootwerker" die allerlei reusachtige kuipen
en vaten maakte voor o.a. fabrieken.
Tenslotte kennen we ook nog de "dorpskuiper" die werkzaam was op het platteland. Hij was de
all-round man die eigenlijk alles moest kunnen.
Dorpskuiper
Met deze kuiper komen we dan ook terecht bij de familie Marcelis die in Kloosterzande een
kuiperij had. Een familie waar traditiegetrouw het vak van kuiper van vader op zoon is
overgedragen van begin 1800 tot het verdwijnen van het ambacht. Zo eind jaren ‘50 van de
vorige eeuw.
Door de familie Marcelis werden o.a. Biervaten, Pekelvaten, Botervaatjes, Karntonnen en
Wasmachines gemaakt. Er waren toen geen plastic emmers of roestvrij stalen biervaten. Ook
hadden de mensen geen diepvries om hun zelf geslacht varken in te bewaren.
Pekelvaten
Om het vlees te kunnen bewaren maakten ze gebruik van houten tonnen (pekelvaten). De ton
was aan de bovenzijde voorzien van een houtendeksel.
Wasmachines
Ook maakte de kuiper wel “wasmachines" met behulp van een ton. Toen de mensen geen
stroom hadden moesten ze de ton met de hand schommelen en na het aanleggen van
elektriciteit ( in de jaren twintig in Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen) werden de wasmachines
voorzien van een elektromotor.
Karntonnen
Vroeger werd door de meeste boeren zelf boter gemaakt. Om boter te kunnen maken had men
een karnton nodig. Een karnton was een ton waarin men de melk kon slaan tot ze omging in
boter.
Karntonnen had men in verschillende uitvoeringen. In de tijd gezien werd er ook steeds naar
verbeteringen gezocht. Een karn die begin vorige eeuw in gebruik was is de Halskarnton.
Botervaatjes
Boter werd echter ook in de boterfabriek gemaakt, o.a. gevestigd in Kloosterzande. Voor deze
fabriek werden houten vaatje in elkaar gezet. De duigen waren van beukenhout en reeds
machinaal vervaardigd door een fabriekje in Noord-Brabant.
Biervaten
De bekendste toepassing zijn natuurlijk toch de biervaten die men in verschillende afmetingen
had.
Bij het vervaardigen van een vat ging de kuiper als volgt te werk:
Voor het maken van een vat kan alleen de beste kwaliteit hout gebruikt worden. Meestal werd
hiervoor eikenhout gebruikt omdat dit een houtsoort is die zeer duurzaam is.
Alleen het beste hout is goed genoeg voor de kuiper. Het hout mag geen knoesten bevatten
omdat het goed moet kunnen splijten bij het klieven en buigen van de duigen.
De duigen zijn in feite de planken waar de ton van is gemaakt. De duigen worden gemaakt door
een op lengte gezaagde boomstam in de lengte te klieven. Deze stukken worden enige tijd
gedroogd waarna de kuiper ze kan gaan gebruiken.
Allereerst worden de duigen op lengte gezaagd. De lengte wordt de hoogte van de ton. Na het
afzagen wordt de duig aan de binnenzijde iets uitgehold en aan de buitenzijde afgeschuind. Het
afschuinen gebeurt met een snijmes. De kuiper noemt dit het fatsoeneren van de duigen. Dit
fatsoeneren moet gebeuren om de duigen makkelijker te kunnen buigen. Om de duigen te
kunnen buigen worden ze gekookt in een bak met water. Het buigen moet gebeuren om de ton
zijn bolle vorm te kunnen geven. De kuiper noemt dit de buik van het vat.
Nadat de duigen voldoende gekookt hebben worden ze op het buigrek opgespannen. De kuiper
noemt dit apparaat het buigpaard. De duigen moesten enkele dagen op dit buigpaard drogen.
Na droging bleven de duigen gebogen staan.
Hierna begint de kuiper met het afvoegen van de duigen.
Het afvoegen is het schuin afschaven van de duigen aan de zijkant zodat ze bij het in elkaar
zetten van het vat goed tegen elkaar passen. Het afvoegen gebeurde op een voegbank. Een
voegbank of kuiperschaaf is eigenlijk een grote omgekeerde schaaf.
Nadat de duigen afgevoegd zijn kan de kuiper beginnen met het opzetten van het eigenlijke vat.
Het opzetten van het vat gebeurt door gebruik te maken van beslagbanden. Beslagbanden zijn
zware onvervormbare ijzeren ringen die net zo groot zijn als het te maken vat. In deze band
begint de kuiper met plaatsen van de duigen. De laatste duig moet natuurlijk precies op maat
gemaakt worden om in de ring te passen. Als dit gebeurt is worden er nog enkele banden om
het vat gelegd om ervoor te zorgen dat het vat goed bij elkaar blijft. Zoals te begrijpen passen
de duigen nu nog niet precies tegen elkaar. Om het vat zeer goed tegen elkaar te laten passen
wordt het binnenin met een borstel nat gemaakt en wordt er een vuurtje in gestookt. Het hout
krimpt hierdoor en wordt wat buigzamer. Tegelijkertijd worden de banden aangedreven met een
hamer en drijfijzer. Men moest er natuurlijk wel opletten dat het vat niet verbrandde. De kuiper
noemt dit het sluiten van het vat.
Nadat de ton goed sluit begint de kuiper met de afwerking van de binnenzijde van het vat.
Allereerst wordt de kim aangebracht. De kim is de schuine kant die onderaan de ton wordt
gemaakt om beschadiging van de ton te voorkomen. De schuine kant wordt eraan gekapt met
een kuipersdissel. Dit is een soort kromme bijl. De naden aan de binnenzijde van de ton werden
gelijk geschaafd met een emmerschaafje. Aan de bovenzijde werd met een speciale schaaf een
zgn. blaaizoom geschaafd. In deze zoom wordt een groef aangebracht waarin de bodem wordt
vastgehouden. Deze groef noemt men een kroos. De kroos wordt aangebracht met een
krooszaag.
De krooszaag is een plank met een balkje in, waar een zaag met vijftandjes aan zit.
De bodem zelf werd gemaakt van planken die tegen elkaar gespijkerd werden met spijkers die
aan beide zijden een punt hadden. Men noemde dit kuipersstiften. De grootte van de bodem
werd in de kroos gemeten met een passer. Het uitzagen van de bodem gebeurde met een
spanzaag. De dikte van de bodem is groter dan de kroos dus moet de bodem aan de zijkanten
schuin afgesnoten worden. De kuiper gebruikte hiervoor het snijmes. Om de bodem in de ton
aan te brengen moest de kuiper de onderste beslagband eraf halen zodat de duigen aan de
onderzijde iets uit elkaar kunnen gaan.
Nadat de bodem is aangebracht gaat de kuiper de buitenzijde van het vat afwerken. De
beslagbanden worden vervangen door iets lichtere gegalvaniseerde banden. Deze banden
worden door de kuiper precies op maat gemaakt en met klinknagels aan elkaar geklonken. Zo
wordt band voor band vervangen en het tussen liggende hout wordt met een spookschaafje
mooi gelijk geschaafd. De ton is nu klaar voor gebruik.
Duidelijk mag zijn dat het kuipersvak zeer arbeidsintensief was. Met de komst van het
roestvrijstaal, zink en kunststof producten verdween het houtenvat dan ook langzaam aan. Wat
ook meespeelde was het verdwijnen van vele kleine brouwerijen.
Bovenstaand artikeltje is slechts een beschrijving op hoofdlijnen. Zou men gedetailleerd in gaan
op een en ander dan zal blijken dat de kuiper nog heel wat meer gereedschap tot zijn
beschikking had.
In 1988 heb ik samen met mijn vader de brochure “Kuiperij Marcelis, de laatste 75 jaar van het
kuipersambacht” geschreven. Hierin is alles gedetailleerd vastgelegd voor allen die hierin
geïnteresseerd zijn.
Het begon bij Pieter Marcelis, geboren in 1719 te Turnhout. Hij was van beroep koopman.
Cornelis Franciscus Marcelis, geboren 25-12-1767 te Hontenisse. Hij was van beroep leerlooier
en gareelmaker.
Pieter Marcelis geboren 02-02-1813 te Hontenisse. Hij was van beroep kuiper.
Andries Marcelis geboren 02-02-1842 te Hontenisse. Hij was van beroep kuiper.
Piet Marcelis geboren 17-10-1873 te Hontenisse. Hij was van beroep kuiper.
Josephus Andreas Marcelis geboren 02-09-1913 te Hontenisse.
Dit artikel is geschreven door Peter R.F. Marcelis geboren 15-11-1957 te Hontenisse.
Zoals de titel al aangeeft werd het kuipersambacht overgedragen van vader op zoon, dis is ook
in de familie Marcelis het geval geweest. De eerste kuiper, voorover na te gaan, is Pieter
Marcelis geweest, geboren in 1813 te Hontenisse. Hij was een zoon van Cornelis Franciscus
Marcelis, die leerlooier/gareelmaker van beroep was. Een van de kinderen van Pieter Marcelis
was Andries Marcelis, geboren in 1842 te Hontenisse en is aldaar werkzaam geweest als kuiper
tot zijn overlijden in 1894. Hij werd als kuiper opgevolgd door zijn zoon Piet Marcelis, geboren in
1874 te Hontenisse en aldaar op 85-jarige leeftijd overleden. Een van de vier zonen van Piet
Marcelis was Joos Andreas Marcelis tevens een van de laatste kuipers in Zeeuws-Vlaanderen.
Hij leerde het vak van zijn vader, en die weer van zijn vader, daar er in het begin geen andere
opleiding tot kuiper was. Het enige mogelijkheid was om dan ‘in de leer gaan’ bij een meesterkuiper. De kuiper maakte, zoals het woord al zegt, kuipen, vaten of tonnen in allerlei soorten
maten en vormen voor voornamelijk de plaatselijke bevolking in de landbouwstreek van Oost
Zeeuws-Vlaanderen terwijl er ook gewerkt werd bij en voor de diverse brouwerijen in de
omgeving van Hulst, Kloosterzande maar ook bijvoorbeeld Westdorpe.
Met de komst van onder andere ijzeren biervaten en dergelijke en het verdwijnen van veel
kleinere brouwerijen is ook het vak van kuiper langzaamaan verdwenen. De bovengenoemde
kuiper is echter kuipwerk voor brouwerijen en particulieren blijven verrichten naast zijn werk als
rijwielhersteller tot aan zijn pensionering in de jaren ’70. Door de kuiper in ‘ruste’ is zeer veel
sierkuipwerk vervaardigd waaronder, in miniatuur, al hetgeen hij tijdens zijn arbeidsleven heeft
vervaardigd zoals bijvoorbeeld een halskarn met toebehoren voor het karnen en biervaten met
een brouwerskar en paard.
Het feit dat tot in de jaren ’70 aan vaten is gewerkt, en de familie al bijna 200 jaar het vak van
vader op zoon uitoefent, heeft er zeker toe bijgedragen dat al het gereedschap nog steeds in
familiebezit is.
Ondergetekende beoefent niet het vak van kuiper als beroep. De kennis en vaardigheid waren
in redelijke mate wel aanwezig maar verbleekt door het niet of zeer weinig uitoefenen van het
vak. Een traditie van bijna 200 jaar willen wij toch wel graag beschrijven temeer dat het in ons
dorp werd uitgeoefend door eigen mensen. Peter en wij, dorpsraad Kloosterzande, hopen
hiermee een bijdrage te leveren aan het bekend blijven van het kuipersambacht zodat men zich
nu en in de toekomst een idee kan vormen van wat dit ambacht inhield. Details van dit ambacht
zijn in een apart boekwerk opgetekend.
Het ambacht uitoefenen van kuiper eist veel vaardigheid. Enkel door ervaring kon de kuiper
leren hoe aan de duigen de juiste vorm moest worden gegeven om een ton waterdicht te
maken. Het vak kon dan ook alleen worden geleerd door bij een kuiper ‘in de leer’ te gaan. Er
waren ook geen scholen of vakboeken voorhanden.
In een apart boekwerk staat beschreven wat de kuiper aan materiaal gebruikte en waar dit
vandaan kwam. Het gaat te ver om in dit artikel de techniek te beschrijven hoe een vat of ton tot
stand kwam. Uiteraard hoorde bij al zijn werkzaamheden ook de reparatie hiervan. Een
opsomming van wat er allemaal bij de kuiper passeerde:
1. Biervaten of biertonnen
2. Karntonnen
3. Roomkuipen
4. Waskuipen of wastobbes
5. Vleeskuipen
6. Botervaten
7. Inmaakvaten
8. Houten emmers
9. Sierkuipwerk
10. Wasschommel en wasmachines
Het materiaal bestond in hoofdzaak uit hout voor het maken van duigen en bodems, en ijzer
voor het vervaardigen van de banden om de duigen bijeen te houden. De houtsoort die het
meest gebruikt werd was eikenhout omdat dit een duurzame houtsoort was die in redelijke mate
voorradig was. Er werd ook wel kastanje of een andere houtsoort toegepast vooral ten tijde van
de twee wereldoorlogen. Het meeste hout kwam uit de buurt van Gent. Ook Amerikaans grenen
werd gebruikt.
De metaalsoort, die toegepast werd was bij lichte vaten gegalvaniseerd bandijzer en bij zware
vaten geblaauwd bandijzer, voor sierkuipwerk werd wel goedkoper (messing) band toegepast.
De klinkers waren van een aangepaste soort.
In vroeger tijden waren in oost Zeeuws-Vlaanderen verschillende brouwerijen. In Hulst had men
een “De Halve Maan”, “De Roode Leeuw” en “Het Anker”. Op Sint Jansteen had men de
brouwerij “Den Appel” en op Westdorpe “De Quelle”.
De biervaten waren verkrijgbaar in drie afmetingen, namelijk met een inhoud van:
- ongeveer 20 liter, men noemde dit een “Anker”
- ongeveer 40 liter, men noemde dit een “Halve ton”
- ongeveer 70 liter, men noemde dit een “Hele ton”
Verder waren er ook nog vaten waarin het bier gistte. Dit waren vaten met een inhoud van
ongeveer 800 liter.
Eind van de jaren ’20 werd begonnen met het bottelen van het bier. Voordien werd er getapt uit
biervaten zonder koolzuurdruk. Pas in de jaren ’30 werd getapt met koolzuurdruk. Deze vaten
werden presvaten genoemd. De biertonnen, waaruit werd getapt zonder koolzuurdruk, werden
door de kuiper zelf gemaakt en de dikte van de duigen was ongeveer 2½ cm. Deze duigen kon
de kuiper zelf nog buigen. De duigen van de presvaten waren echter te dik om zelf te buigen.
De dikte hiervan was ongeveer 5 cm. De presvaten werden dan ook vervaardigd in een fabriek.
De kuiper repareerde de vaten wel.
Hoepels
Onder hoepels werd in onze streek verstaan de houten banden die vooral vorige eeuwen rond
het vat werden aangebracht in plaats van de later gebruikte ijzeren banden. Door de betreffende
kuipers zijn de houten hoepels niet meer gebruikt uitgezonderd bij de botervaatjes en biervaten
zonder koolzuurdruk waarbij de houten hoepels over de ijzeren banden werden aangebracht.
De voordelen van de houten hoepels ten aanzien van de ijzeren banden waren dat ze niet
roesten. Dit was van belang bij de vleeskuipen en ook andere inmaakvaten waarbij pekel werd
gebruikt. Een ander voordeel was dat een houten hoepel wanneer ditzelfde vat met alleen
ijzeren banden op een steen valt de duig waarschijnlijk zal breken omdat de ijzeren band niet
terugveert maar naar binnen knikt. De botervaatjes werden onder andere gemaakt voor de
boterfabriek in Kloosterzande moesten worden voorzien van hoepels die erbij werden geleverd
zodat de kuiper ze enkel aan moest brengen. De hoepels werden aan elkaar gemaakt door aan
elk uiteinde van de hoepel een mik te maken zodat ze in elkaar gehaakt worden. Om ze bij
elkaar te houden werd er een bies rondgedraaid. Het vak van hoepeldraaier is begin deze eeuw
geheel verdwenen uiteraard met de komst van ijzeren banden en in de vissers plaatsen langs
de Belgische kust waaronder Duinkerken met het verdwijnen van de walvisvaart. Een van de
grote afnemers van vaten en tonnen was de visindustrie.
Het einde van het kuipersambacht
Het kuipersambacht is thans in onze streken nagenoeg geheel uitgestorven. Zo zijn er in
Zeeuws-Vlaanderen op enkele plaatsen nog wat de oude kuipersgereedschappen te zien. Voor
zover bekend wordt het ambacht in Zeeuws-Vlaanderen enkel nog door hobbyisten uitgevoerd.
Uit informatie verkregen bij de Nederlandse Stichting voor het Oude Ambacht blijkt dat men wel
de bedoeling heeft om een kuipers museum op te richten waarin demonstraties gegeven zullen
worden. In België heeft men wel al een museum Het is gevestigd in Bokrijk en door
gepensioneerde kuipers worden hier demonstraties gegeven. Opgemerkt wordt nog dat het
buigpaard, zoals dit door kuiper Joos Marcelis gebruikt werd, zal worden nagemaakt in het
museum te Bokrijk.
‘Ode aan den kuiper!
Komt kindren in den ronde
Ziet uwen Vader aan
Hij loopt rondom de tonnen
Hij ziet ’t werk aan!
De sloof teken van z’n ijver
Den hamer in de hand
Links houdt hij den drijver
Hij zet hem op de band.
De duigen zijn gedwongen
Te staan in enen kring
Door banden saamgedrongen
Heeft hun verzet geen zin.
De koppen bij elkaar gestoken
De ruggen krom onder den band
Zo wordt hun verzet gebroken
Den kuiper krijgt ’t in de hand.
Het ijzer gaat het winnen
Wie betaalt er het gelag?
Waar moeten ze beginnen?
In hun ijzeren beslag
Nu ligt den ton er dan aan banden
Nu nog een vuur erin
Zo komt het werk hem uit handen
Het is het einde van ’t begin
De bodems liggen al gepend
Nu nog de maat gestoken
Het werk komt nu aan z’n end
De ton is niet meer open
Het gereedschap gaat nu aan de kant
Het vat is nu geboren
Hij veegt het zweet weg met z’n hand
De ton kan hem bekoren
Als ik kom in d’oude kuiperij
Is het net of ze nog staan te werken
Dan gaat er toch iets om in mij
Niemand zal ’t merken!
Van Guido Gezelle
Sas van Gent, 11 juni 2019
Peter Marcelis.

Oude verhalen
Duikboot in de Schelde?
De Spaanse politie heeft voor de kust van de noordwestelijke regio Galicië een onderzeeër met
cocaïne onderschept. Het is volgens plaatselijke media voor het eerst dat er in Europese
wateren een ‘transatlantische’ onderzeeër is gesnapt die met drugs rechtstreeks uit LatijnsAmerika kwam. Twee bemanningsleden zijn gearresteerd, naar een derde wordt gezocht.
Is het is gek om te denken dat er aan de Nederlandse kust ook dergelijke taferelen plaats
vinden? De onderzeeërs zullen de Schelde niet binnen komen daar zijn we ook wel van
overtuigd maar aan de Zeeuwse kust is alles mogelijk.
Op onze jaarvergadering is het onderwerp ‘drugsoverlast’ aan de orde geweest. Zowel
Perkpolder als Walsoorden als onze zoute kant werden afgedaan als ‘onder controle bij de
politie’. De overlast bij het Kerkje in ’t Laantje werd zowel door de voorzitter van Kik als door
een frequente bezoeker van dit gebied afgedaan als ‘niet storend’.
De dorpsraad heeft nu besloten om dit onderwerp als AFGEDAAN in de archieven te zetten.

Nieuws van verenigingen en ondernemers
Biljarten
De benaming van de nationale bond voor biljarters is de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
(K.N.B.B.) Heeft u ook wel eens gebiljart? En hoe ging dat? Doet u het nog steeds of bent u
gestopt omdat het te moeilijk was?
Biljarten blijft natuurlijk wel een sport welke het best kan worden aangeleerd vanuit de
oefenpraktijk aan tafel. Men beoefent het libre, het bandstoten, het kaderspel en het
driebanden en zij vormen de hoekstenen van de biljartsport zoals die al geruime tijd in
ongewijzigde vorm geldend is.
Een aantal jaren geleden is er onderzocht hoeveel menen in Nederland regelmatig biljarten. Uit
dit onderzoek is gebleken dat biljarten tot de zeven meest beoefende sporten behoort. Velen
raken geïnspireerd omdat zij het anderen zien beoefenen. Zonder enige kennis van de techniek
wordt soms getracht enige caramboles te maken. Dat is bijna niet mogelijk.
In Kloosterzande beoefent men de biljartsport in café De Kastanje, in de Noordstraat in café
Rue du Nord en van de KBO in de Binnendèur. Al deze clubs zoeken leden die zeer welkom
zijn. En vergeet niet ‘iedereen is begonnen zonder het te kunnen’.
Belangrijk is dat er gebiljart kan worden zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds. Dat is
nogal eens een mankement. De Binnendéur is volgens ons een ideaal gebouw waar dit wel
mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Men hoort nogal eens de kreet dat de biljartsport in
Kloosterzande aan het uitsterven is doordat er wél mensen uitvallen en er geen nieuwe
bijkomen. Volgens ons kan de sport alleen maar bloeien wanneer IEDEREEN kan en mag
biljarten op het tijdstip die men zelf wenst. Niet alleen dus 55+, wel of niet gepensioneerd, maar
ook zeker jongeren en bijvoorbeeld mensen in ploegendiensten. Het is ook niet alleen een
mannensport want ook vrouwen kunnen deze sport zeker goed beoefenen. Een visie voor de
langere termijn door de biljartclubs en de KBO biljart is hierbij zeker gewenst!

Voor de ouderen
Bespaartips
Omdat in mei het vakantiegeld gestort werd kon ik een tablet kopen. Ik kon ook een deel van
mijn schulden met het vakantiegeld betalen. Daarnaast werd een deel van mijn vakantiegeld
opzij gezet voor als er iets kapot zou gaan bijvoorbeeld de televisie, computer, radio,
wasmachine, droger, koelkast diepvriezer. Want dan moet er wel geld beschikbaar zijn om het
te kunnen betalen, anders zou ik nog verder in de problemen komen dan dat ik al zat.
Als ik nu mijn computer of laptop uitschakel, dan trek ik wel de stekker eruit want dat bespaart
energie. Ik draai mijn wasjes op 40 graden want met de waspoeder van tegenwoordig wordt de
was ook wel schoon. Ik gebruik apparatuur met energie label A want dit verbruikt minder stroom
dan energie label C of D.
Voor mijn computer gebruik ik een plat scherm want die zijn zuiniger in stroom. Als ik niet op
mijn PC bezig ben, sluit ik hem helemaal want dit scheelt stroom.
Ik gebruik tuinverlichting op zonne-energie. Die laden overdag in de zon op, zodra het donker
wordt gaan ze aan en branden ze een paar uur.
Ik gebruik een stand-by killer, dit schakelt de stand-by apparaten echt uit en scheelt 10%
energie.
Ik gebruik een tafelstopcontact met schakelaar want als je deze uitschakelt, zijn je apparaten
echt uit.
Ik gebruik een teiltje voor de afwas want dit verbruikt minder water en ‘t water koelt minder snel
af. Bij de vaatwasser stel ik de klok in want we hebben een dubbele meter en na 23.00 uur is
de stroom goedkoper.
De gloeilampen heb ik vervangen door spaarlampen ofwel door led want deze zijn goedkoper
in gebruik. Als je een gloeilamp vervangt door een spaarlamp, deel de gloeilamp dan door 4,
bijvoorbeeld: een 60 watt door 4 is een 15 watt spaarlamp en die moet je hebben. Een tl-lamp
gebruik ik voor plekken waar ik goed licht nodig heb. Een tl-lamp gaat namelijk 6 tot 8 x langer
mee dan een gewone lamp. Gebruik geen halogeenlampjes: deze kosten veel stroom, gebruik
liever led. Gebruik buiten een bewegingssensorlamp: deze doen het alleen als je buiten in zijn
sensor zit, dit scheelt weer stroom.
We koken op gas want dit is goedkoper koken dan elektrisch. Als je water kookt neem dan een
waterkoker, minimaal een halve liter want dit is goedkoper. Zet de thermostaat van je koelkast
en of vriezer op de juiste temperatuur (voor de vriezer -18 en voor de koelkast +5). Als je iets
wil ontdooien uit de vriezer doe dat dan in de koelkast dan hoeft je koelkast minder hard te
werken. Ontdooi je koelkast 2 x per jaar en zorg dat het ijslaagje niet dikker wordt dan 1 cm
want dan moet je vriezer harder werken om koel te blijven. Zorg dat de rubbers goed zijn van
de koelkast en vriezer. Als deze versleten zijn dan moeten de toestellen harder werken om koel
te blijven. Zet geen warmtebronnen in de buurt van je koelkast en vriezer want dan koelen ze
niet goed. Zet je koelkast en vriezer minimaal 10 centimeter van de muur af want dan kan de
warmte weg.
Ventileer je huis. Als je huis te vochtig is, kost het ook meer energie om je huis warm te houden
dus zorg voor een goede ventilatie. Ventileer extra als je je wasgoed binnen droogt, want er
komt namelijk 3 liter vocht vrij als je wasgoed binnen hangt.

Voor de jongeren
Roller Coaster
Here we go
On this roller coaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don’t know why
And I will go
To the farthest place on earth I know
I can travel all the road, you see
‘Cause I know you’re there with me
You don’t have to slow me down
‘Cause I will always be around
I will find my way back home
Where magnolia grows, where magnolia grows
But I guess you know
Why I do what I do and where I go
I try to fill that empty space inside
But I can’t do that without you
You’re even with me in my dreams
I see a sail, the seven seas
I will try to find my way
You’re always there tomorrow
you’re always there tomorrow
Danny Vera

Nieuws uit de regio
Lichte stijging aantal inwoners in 2019
Het inwoneraantal van de gemeente Hulst is in 2019 licht gestegen. De voorlopige cijfers geven
aan dat er 30 inwoners meer zijn dan een jaar geleden.
Er werden dit jaar veel minder kinderen geboren dan dat er mensen overleden; doch het aantal
nieuwe inwoners was een stuk hoger dan het aantal mensen dat de gemeente Hulst verliet.
De gemeente Hulst telt momenteel 27.565 inwoners, waarvan 13.817 mannen en 13.748
vrouwen. Op 1 januari 2019 was het totaal aantal inwoners 27.535.
Er werden dit jaar 174 pasgeborenen geregistreerd in de gemeente Hulst, 92 jongetjes en 82
meisjes. In 2018 was dat aardig wat meer (220). Dit jaar overleden 282 inwoners, 144 mannen
en 138 vrouwen. In 2018 was het aantal overledenen 278.
In 2019 vertrokken in totaal 906 inwoners uit de gemeente Hulst. Daarvan was er in 221
gevallen sprake van vertrek naar het buitenland.
Dit jaar werden 1.034 nieuwe inwoners geregistreerd. Hiervan kwamen 366 personen vanuit
het buitenland (245 immigraties vanuit België).
Per woonkern ziet het aantal inwoners er momenteel als volgt uit:
Clinge
2.349 inwoners, waarvan 1.219 mannen en 1.130 vrouwen
Graauw, incl. Paal en Zandberg
929 inwoners, waarvan 473 mannen en 456 vrouwen
Heikant
1.101 inwoners, waarvan 564 mannen en 537 vrouwen
Hengstdijk
718 inwoners, waarvan 381 mannen en 337 vrouwen
Hulst, incl. Absdale
11.075 inwoners, waarvan 5.404 mannen en 5.671 vrouwen
Kapellebrug
362 inwoners, waarvan 203 mannen en 159 vrouwen
Kloosterzande
3.152 inwoners, waarvan 1.539 mannen en 1.613 vrouwen
Kuitaart
216 inwoners, waarvan 118 mannen en 98 vrouwen
Lamswaarde, incl. Kruispolder
571 inwoners, waarvan 301 mannen en 270 vrouwen
Nieuw Namen, incl. Emmadorp
946 inwoners, waarvan 474 mannen en 472 vrouwen
Ossenisse incl. buitengebied Ossenisse
311 inwoners, waarvan 160 mannen en 151 vrouwen
Sint Jansteen
3.158 inwoners, waarvan 1.596 mannen en 1.562 vrouwen
Terhole
452 inwoners, waarvan 229 mannen en 223 vrouwen
Vogelwaarde
1.873 inwoners, waarvan 971 mannen en 902 vrouwen
Walsoorden
352 inwoners, waarvan 185 mannen en 167 vrouwen
NB: In de loop van 2019 is de verdeling van dorpen, wijken en buurten in de gemeente Hulst
aangepast. Nu wordt meer dan voorheen de indeling aan hand van de postcode gevolgd. Een
en ander sluit nu ook beter aan op de richtlijnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Deze aanpassing heeft tot gevolg dat nu bij sommige dorpen (bijvoorbeeld Kuitaart en
Walsoorden) meer grondgebied wordt gerekend dan voorheen. Dit heeft uiteraard tot gevolg
dat aan andere dorpen minder grondgebied wordt toegerekend.
Deze wijzigingen hebben ook gevolg voor het aantal inwoners per dorp/wijk/buurt. De
bevolkingsaantallen per dorp/kern die aan het eind van 2019 zijn opgemaakt, zijn dan ook niet
vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Vergelijking zou een vertekend beeld geven.
Bericht van de gemeente Hulst

Verloren en gevonden voorwerpen
Heeft u een voorwerp verloren?
U kunt via https://www.gemeentehulst.nl/de_Gemeente/Verloren_en_gevonden_voorwerpen
een melding doen.
Heeft u uw verloren voorwerp teruggevonden?
Meld dit dan bij de gemeente. Zij verwijderen de registratie van het voorwerp.
Thuis bewaren of inleveren?
U kunt er voor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. Als u het voorwerp zelf
bewaart, dan bent u de beheerder en moet u voor het eventuele onderhoud zorgen. Het
voorwerp moet namelijk in de staat blijven waarin u het gevonden heeft. Levert u het voorwerp
liever in bij de gemeente? Dan wordt het volgens de regels bewaard en beheerd.
Sleutels en sleutelbossen
Gevonden en verloren sleutels en sleutelbossen worden niet geregistreerd en vindt u dus niet
terug in onderstaande lijst. Heeft u sleutels of een sleutelbos gevonden? Geeft u deze dan af bij
de receptie van de gemeentewinkel te Hulst. Als u uw sleutels of sleutelbos bent verloren, kunt
u bij de receptie van de gemeentewinkel te Hulst informeren of deze gevonden zijn.
Brom(fietsen)
Treft u een (brom)fiets onbeheerd of verwaarloosd aan op de openbare weg en valt het u op
dat deze langer dan gebruikelijk blijft staan? Meld dit dan via de
https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Wonen_ver_bouwen/Melding_Openbare_Ruimte. Op
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt het object verwijderd. Is uw fiets
gestolen, doe dan aangifte bij de politie. Dit kan bij het politiebureau, maar u kunt uw aangifte
ook online doen.
Huisdieren
Een gevonden of kwijtgeraakt huisdier kunt u niet via het formulier verloren of gevonden
voorwerpen melden. Kwijtgeraakte of gevonden dieren meldt u bij
stichting https://www.amivedi.nl/ , via de website kunnen dieren online geregistreerd worden.
Dode dieren
Ziet u een dood dier? Meld dit bij de gemeente via
de https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Wonen_ver_bouwen/Melding_Openbare_Ruimte.
Voorwaarden
U moet kunnen laten zien dat het artikel van u is.
Neem hiervoor bijvoorbeeld een bon, een foto of een garantiebewijs mee. Neem daarnaast een
geldig identiteitsbewijs mee.
Bericht van de gemeente Hulst
Nieuwe ICT-infrastructuur voor gemeente Hulst
De gemeente Hulst gaat in 2020 beschikken over een nieuwe ICT-infrastructuur. Wethouder
Adri Totté tekende daarvoor op vrijdag 20 december 2019 een overeenkomst met het bedrijf
Provide Managed Services.
De huidige ICT-infrastructuur van de gemeente Hulst is ondertussen ruim zes jaar oud en is
aan vervanging toe. Tot nu toe beheerde de gemeente haar ICT-infrastructuur zelf. Daarin komt
nu verandering. Dit gaat nu extern gebeuren door Provide Managed Services. Hier ging een
Europese aanbesteding aan vooraf. Het gaat om een overeenkomst van vijf jaar. De waarde
hiervan bedraagt zo’n twee miljoen euro.
De ICT-infrastructuur omvat alle technische componenten in het netwerk zoals servers,
storage, switches, verbindingen, het technisch beheer tot het technisch applicatiebeheer.
Door het beheer van de ICT-infrastructuur uit te besteden wil de gemeente Hulst kwetsbaarheid
verminderen, beschikbaarheid garanderen, meer flexibiliteit creëren, reële & voorspelbare
kosten in relatie tot het gebruik bewerkstelligen, meer grip op wijzigingen krijgen en beschikken
over de meest actuele stand van techniek.
De overgang van het huidige systeem naar het nieuwe systeem gaat in stappen. De
daadwerkelijke overgang vindt plaats in het weekend van 15 en 16 februari 2020. Dan schakelt
de gemeente Hulst over van de eigen ICT-infrastructuur naar de nieuwe ICT-infrastructuur in
het datacenter van Provide Managed Services. Het streven is om de overgang in juni 2020
volledig af te ronden.
Bericht van de gemeente Hulst

Perkpolder
Plan Perkpolder blijft nog voor jaren een zorgkindje in ons werkgebied. Wij zijn positief nu we
zien dat de plannen definitief worden. Waar ook de gemeente, raadsleden en bewoners (al dan
niet verenigd) hun vraagtekens bij hebben gezet, zien we nu blijde gezichten. Door
voortschrijdend inzicht zullen we maar zeggen. Of ook bij iedereen de juiste kennis aanwezig
is, toch benodigd voor zo’n specifiek project, zal de toekomst uitwijzen.
Het beeldkwaliteitsplan voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder is klaar. In dit plan staan regels
en richtlijnen beschreven over de uitstraling van de openbare ruimten en gebouwen in het
gebied. Vergunningsaanvragen voor de gebiedsontwikkeling zullen aan dit plan worden
getoetst.
Deze zomer heeft projectontwikkelaar Hulst Aan Zee (HAZ) een masterplan voor de
gebiedsontwikkeling aangeleverd. Hierin staat hoe de jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450
woningen in het gebied worden ingepast. Dat masterplan is nu verder uitgewerkt in een
beeldkwaliteitsplan.
In het plan staan regels, die moeten worden gevolgd tijdens de ontwikkeling en invulling van
het gebied. Daarnaast staan er richtlijnen in, die omschrijven een ambitie. Een bouwplan dat
wordt voorgelegd aan de gemeente, moet voldoen aan de regels die in het beeldkwaliteitsplan
staan. De richtlijnen moeten worden beschouwd als aanbevelingen om de kwaliteit van de
inrichtingselementen en bouwwerken te optimaliseren.
Bij de regels moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het verplicht volgen van de straat met de
voorgevel van woningen of het verplicht toepassen van natuurlijke en duurzame materialen in
de gevels. Bij de richtlijnen gaat het onder meer over de keuze van dakvorm per woningtype of
de vormgeving van ramen en deuren. De al vele jaren gevolgde Belgische manier van bouwen
(lukraak in het landschap en alles heel verschillend) is hier dus niet toegestaan.
Besluitvorming
De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan vastgesteld in de raadsvergadering van 12
december 2019.
Vervolgstappen
De aanvraag omgevingsvergunning voor de eerste fase van het project wordt op dit moment
voorbereid. Deze eerste fase bestaat uit een aantal woningen aan de zuidzijde van het
Veerplein met bijbehorende infrastructuur én de aanleg van een ‘first golf’. Die bestaat uit een
driving range en enkele korte afslagen (een beetje golfsport jargon). Naar verwachting zal de
aanvraag voor de eerste fase eind 2019 worden ingediend. Deze aanvraag zal worden getoetst
aan het beeldkwaliteitsplan.
Het streven is om begin 2021 met de uitvoering te starten. In een periode van zo’n tien jaar
wordt het project volledig gerealiseerd (tenminste dat is de verwachting).

Afvalinzameling
Voor de afvalkalender en info over alle soorten afval kan u terecht
op http://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Afval

Spreuk van de maand
Op een milde januari volgt vaak een gure lente en een warme zomer.

Nieuws van de dorpsraad
De dorpsraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Vooral de redactie van de nieuwsbrief
en de website is dringend toe aan bijkomende mensen, die mee willen denken en doen.
Schrijf je graag over je dorp, je omgeving? Heb je ideeën voor leuke artikels? Of zeg je het
liever met foto's?
Neem eens contact op met voorzitter Robert Asselman
(http://robert@dorpsraadkloosterzande.nl) en kom erbij. Alle hulp is welkom!

Kabelbaan
Dorpsraad Kloosterzande zet zich in voor uitbreiding van de
speeltuin ‘Kastanje Hof’ in het Hof te Zandepark aan de
Willem de Zwijgerlaan (’t Laantje).
Van de gemeente Hulst is er al een groot bedrag gestort op
rekening van de dorpsraad om deze kabelbaan te verwezenlijken.
Inmiddels heeft de dorpsraad ook een bijdrage ontvangen van Jantje Beton. Diverse lokale
bedrijven hebben ook hun medewerking toegezegd. Maar nog steeds komen wij een bedrag
van bijna 4000 euro tekort om te kunnen starten.
Door omstandigheden hebben wij de kabelbaan al korter moeten maken dan eerst de
bedoeling was.
Een voorwaarde in het project was om kinderen erbij te betrekken en het bestuur heeft contact
gemaakt met de basisschool.
Alle werkzaamheden moeten onder toezicht van de leverancier maar zeker door de ,,WAS”
Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen gerealiseerd worden.
Nu alweer meer dan drie jaar is de dorpsraad in Kloosterzande druk bezig om dit project te
verwezenlijken.
Hopelijk kan de dorpsraad Kloosterzande mogelijk dit jaar nog voor een aantrekkelijke en
spannende aanwinst zorgen.

Waarover vergadert het bestuur de komende tijd en hoe ziet zo’n agenda eruit?
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Behandeling notulen van de vorige vergadering
4. Actie- en besluitenlijst
5. Overleg met Woongoed
6. De Meulenwiek digitale nieuwsbrief
7. Renovatie straten in Kloosterzande
8. Samenwerkende wijk- en dorpsraden in de gemeente Hulst
9. Zeeuws Vlaams samenwerkingsverband
10. Verkeer, Openbaar Vervoer, vrachtverkeer, parkeerplaatsen, verbreding trottoir
Emmastraat, éénrichtingsverkeer Margrietstraat, snelheidsbeperking 30 km zone
11. Maaien van het Hof te Zandepark en financiële vergoedingen
12. Vragen aan onze kernwethouder Jean-Paul Hageman
13. Website
14. Speeltuin Kastanjehof
15. Criminaliteit en ander overlast
16. Openbare servicepunten elektrische fietsen en auto’s
17. Jaarvergadering 26 november 2020
18. Klus- en kuisdag 2020, gemeente en vrijwilligers
19. Mouterij bespreking, overlast en excursie
20. Groenvoorzieningen Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat, Pastoor Smuldersstraat
21. Dorpsvisie Kloosterzande 2020 – 2030
22. Jeugdsoos Kloosterzande
23. Initiatieven Bottom-Up voor dorpsraad Kloosterzande
24. Speel- en wandelbos Hulsterweg, speeltuinrenovaties
25. Instellen jeugd(jongeren)raad. Jeugd en jongeren moeten actiever worden.
26. Informatieborden ingang Kloosterzande
27. Drie maandelijks gesprek met de plaatselijke raadsleden
28. Beamer, geluidsinstallatie en projectiescherm
29. Hof te Zandeplein
30. Hof te Zande fietsroute promoten
31. Fietspad voor scholieren en het fietstunneltje
32. Matrixborden
33. De Binnendéur wel of geen dorpshuis
34. Evaluatie van de vergadering
35. Rondvraag en sluiting

Nieuwsberichten
Als u nieuwsberichten heeft, stuur deze dan naar http://info@dorpsraadkloosterzande.nl

AVG privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Om als dorpsraad aan deze regels te voldoen hebben wij een privacy statement op onze
website toegevoegd. Deze is hier te vinden: http://dorpsraadkloosterzande.nl/privacy/ .
De dorpsraad maakt zich hiermee vrij van enige aansprakelijkheid.
De dorpsraad bewaart gegevens specifiek voor de digitale nieuwsbrief:
- Geslacht, achternaam, voornaam, adres en woonplaats
- Emailadres
- Geboortedatum, telefoonnummer
De gegevens worden bewaard bij de secretaris. Deze is ook verantwoordelijk voor het
bijhouden en/of verwijderen van alle gegevens.
Mailingen worden verstuurd met alle mailadressen in de BCC
Toegang tot deze gegevens:
Voorzitter, penningmeester en secretaris
Beschermd met een wachtwoord

Per 31 december van elk kalenderjaar worden de gegevens geactualiseerd of deze nog passen
bij diegenen die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen.
Van diegenen die te kennen hebben gegeven de digitale nieuwsbrief niet meer te willen
ontvangen worden alle gegevens verwijderd uit de bestanden.

Alle betrokkenen dienen per kalenderjaar aan te geven of zij op de hoogte willen blijven van de
dorpsraad Kloosterzande via de digitale nieuwsbrief.

Portretfoto’s worden alleen geplaatst met toestemming van de betrokken persoon.
Foto’s van (grote) evenementen in een openbare publieke ruimte kunnen wel worden geplaatst.
Zij dienen wel als nieuws te kunnen worden bestempeld.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u cv0242@gmail.com toe aan uw adresboek.

