Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

Contact:http://chris@dorpsraadkloosterzande.nl Website: http://www.dorpsraadkloosterzande.nl

Voorwoord van bestuur
en redactie
Als bestuur van dorpsraad Kloosterzande
staan we niet alleen in het organiseren van
onze activiteiten. Er zijn diverse inwoners
die ons bijstaan wanneer we dit niet aan
kunnen omdat we maar met vier personen
zijn.
Bedrijven zijn zodanig bereidwillig dat ze
een financiële injectie geven wanneer het
dreigt spaak te lopen. Raadsleden
informeren ons over gemeentelijke zaken.
Ambtenaren denken met ons mee en geven
advies. Een vrijwilligersgroep heeft zich
opgericht om ons bij te staan om de jeugd
plezier en ontspanning te geven. Onze dank
daarvoor. In een volgende editie van deze
Meulenwiek willen we graag deze mensen
met hun naam vernoemen.
Nogmaals willen wij benadrukken dat het
helpen van de dorpsraad, dus het
bevorderen van de leefbaarheid, niet
inhoudt dat men een bestuursfunctie moet
vervullen. Nee, wanneer u wil helpen bij een
project dan bent u ten allen tijde van harte
welkom.
Er zijn ook mensen die graag activiteiten
willen organiseren buiten de dorpsraad om.
Ook dat is natuurlijk mogelijk. Het is dan wel
zo makkelijk voor ons om even hierover een
berichtje te geven aan het secretariaat. Wij
moeten dan bijvoorbeeld geen dubbele
afspraken maken met het college van B&W
of een bepaalde wethouder. Samenwerken
is altijd beter dan alleen!
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De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in juli
Met volgende onderwerpen:
naast onze vaste rubrieken brengen we ook
- fiets- en wandelroutes in de omgeving van Kloosterzande
- nieuws over de vorderingen van lopende projecten

Evenementen 2020
De data in deze kalender zijn - voor wat betreft de e.v. maand(en) - onder voorbehoud,
i.v.m. de regelgeving rond de corona-pandemie.
Maandag 1 juni
Maandag 1 juni
Zondag 21 juni
Woensdag 1 juli – zondag 2 augustus
Iedere zondag in juli en augustus (beh. 23/8)
Maandag 6 juli
Zaterdag 11 juli – zondag 23 augustus
Maandag 13 juli
Maandag 3 augustus
Zaterdag 22 augustus
Zondag 23 augustus
Zondag 6 september
Maandag 7 september
Dinsdag 15 september
Vrijdag 18 t/m zondag 20 september
Zaterdag 26 september
Zondag 4 oktober
Zondag 4 oktober
Maandag 5 oktober
Maandag 12 oktober
Zaterdag 17 oktober – zondag 25 oktober
Zondag 25 oktober
Zaterdag 31 oktober
Zondag 1 november
Maandag 2 november
Maandag 9 november
Donderdag 26 november
Zaterdag 5 december
Zondag 6 december
Maandag 7 december
Zaterdag 19 december – zondag 3 januari
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Donderdag 31 december

Redactievergadering D’n Meulenwiek
2e Pinksterdag
Vaderdag
De Binnendèur gesloten
Zomeropenstelling en expositie in
Hof te Zandekerk (14:00 - 16:00)
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Zomervakantie
Bestuursvergadering dorpsraad
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bernardusfeest, tuin Hof te Zandekerk
Uit op zondag in de Binnendèur
Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Prinsjesdag
Bamisfeesten Kloosterzande
Keltische band Windbroke,
luisterfolk in Hof te Zandekerk
Uit op zondag in de Binnendèur
Dierendag
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bestuursvergadering dorpsraad
Herfstvakantie
Wintertijd
Halloween
Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bestuursvergadering dorpsraad
Jaarvergadering dorpsraad
Sinterklaas
Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaar

Uit op zondag
De data in deze kalender zijn - voor wat betreft de e.v. maand(en) - onder voorbehoud,
i.v.m. de regelgeving rond de corona-pandemie.
In De Binnendèur worden op onderstaande datums gezellige koffie en dansmiddagen
georganiseerd door vrijwilligers van de dorpsraad en Hulst voor Elkaar. Een aantal vrijwilligers
zijn hierbij behulpzaam. Een dansorkest begeleidt de danslustigen. Voor degene 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 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 diegene 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

Het Land van Klôôster en Hulst
Maak een wandeling door “Het Land van Hulst”, zonder uit uw luie stoel te komen……………..
Op meer dan 2300 foto’s nemen wij U mee langs bekende en onbekende plekjes in alle
dorpen, kernen en wijken.
Van een wandeling langs de mooie Westerschelde door de Steense en Clingse bossen, en
alles daar tussenin, waarbij we eindigen in de pittoreske binnenstad van Hulst.
Uw Gemeente, opgedeeld in 12 hoofdmenu’s per kern en deze nog eens onderverdeeld in
buurtschappen en gehuchtjes. U kunt niet alleen de hele dvd bekijken, maar ook het dorp van
Uw keuze aanklikken.
Deze prachtige foto-dvd heeft een beperkte oplage. Voor € 20,00 komt U langs alle plekjes uit
uw geboortestreek. Ook leuk als cadeau-idee voor oud-inwoners. (2 dvd’s voor € 18,00 per
stuk, 4 voor € 17,00 per stuk)
Een initiatief van de Samenwerkende wijk- en dorpsraden in de Gemeente Hulst.
Te bestellen bij Robert Asselman

Dialect uit het Land van Klôôster nr.3
Zwèrd
Vraijf
Vuilkar
Oew aige (’n beetje ulsters)
Twaalfste
Stukadoren
Lapsaus
Pinnenmuts
Allee
Kruinoot
Zêveren
Luxebroodje
Rokelen

= zwoerd spek
= wreef ofwel enkel
= vuilniswagen
= uzelf
= twaalfde
= bezetten van de muur
= ruzie
= puntmuts
= overloop in een huis
= nootmuskaat
= motregenen ookwel bij langdurig zeuren
= koffiekoek
= kwispelen

Natuurlijk hebben wij nog enkele gezegden die we u niet willen onthouden. Soms zit er een
beetje Hulsters bij maar dat komt omdat dat is overgewaaid uit het ‘Land van Ulst’:
As ut maor daddis
’t Is kèiremis in d’elle
’t Is duvelskeskermis
De leste man de zak gheven
Ghe legthur ouwen kop maor bij neer
Ge kun mijnne zak opblaozen

= als dat alles is
= als de zon schijnt en ’t regent tegelijk
= als de zon schijnt en 't regent tegelijk
= als laatste weggaan (meestal uit het café)
= als men iets niet lust aan tafel
= daar begin ik niet aan.

De Zêêuwse leeuw kan nie meer zwemmen
Het symbool van de echte Zêêuw is een zwemmende leeuw
Die bêêste zwemt dao rondjes en doet da op zijn ondjes
Maor ik én nog nooit n’n zwemmende leeuw gezien in ’t waoter
nie op safari maar da kom misschien nog wel eens laoter

De stoomtram op Oost-Zeeuws-Vlaanderen
De tramlijn Zaamslag – Kloosterzande is op 1 juli 1916 geopend en liep onder andere langs de
bietenlaadplaats ‘Polder Willem III’.
Een prachtige foto (1) van een bietentram te Kloosterzande, gemaakt op 14 november 1949.
De tram bestaat uit locomotief 13 en onder andere AB1 en de MBS 406. Deze vierassige
wagen, de laatste van de trein, is in 1946 overgenomen van de Maas-Buurtspoorweg. Het
rijtuig AB1 deed dienst als remrijtuig, daar de (zware) bietenwagens ongeremd waren.
De tram vanuit Vogelwaarde reed, via Hengstdijk Delft en Groenendijk naar de halte Kruisweg
vlakbij Kloosterzande. Hier vandaan liep een korte lijn naar de haven van Perkpolder. Deze lijn
werd aangelegd in 1939 en opgebroken in 1949. De vrijgekomen materialen van deze en nog
andere opgebroken lijnen konden worden gebruikt om slechtere stukken rails en dergelijke
elders te kunnen vervangen. Oorspronkelijk reed de Z.V.T.M. van Kloosterzande over de lijn
Hulst-Walsoorden naar de haven van laatstgenoemde plaats, alwaar aansluiting was op de
boot naar Hansweert.
Op de foto (2) uit 1947 staat de tram nabij Perkpolder Haven.
In Walsoorden kwam de tram aan van de lijn Hulst-Walsoorden. Het gaat om een spoorlijn die
13,5 km lang was en vanaf 15 december 1903 geëxploiteerd werd door de Stoomtram HulstWalsoorden. De reistijd van begin- naar eindpunt bedroeg 50 á 55 minuten. Ondanks het feit
dat in 1917 de aandelen van de S.H.W. zijn opgekocht door de Z.V.T.M. is de maatschappij
blijven bestaan tot 31 december 1944, toen werden alle lijnen eigendom van de Z.V.T.M.. In de
jaren dertig is het personenvervoer door autobussen overgenomen. Op deze prentbriefkaart
(3), daterende uit 1923, zien we de achterzijde van een postbagagewagen, terwijl in de verte de
Z.V.T.M.-tram uit Zaamslag aankomt.

Op het terrein van de C.S.M. Sas van Gent, werden veel bieten afgeleverd. Naast dit
afleverpunt waren er nog meer suikerfabrieken waarheen de Z.V.T.M. bieten vervoerde, zoals
bijvoorbeeld de Coöperatieve Suikerfabriek eveneens in Sas van Gent. Ook in België waren
suikerfabrieken waar bieten werden afgeleverd, zoals Moerbeke en Zelzate. Daarnaast werden
er in Walsoorden bieten afgeleverd, die per schip naar Roosendaal vervoerd werden. Nog later
werden de bieten per Z.V.T.M.-vrachtauto vervoerd, in 1939 ruim 5200 ton.
De C.S.M. te Sas van Gent was het belangrijkste afleverpunt. Waar kwamen deze bieten
vandaan? We nemen het jaarverslag van 1939. Er werd in dat jaar ‘slechts’ 79.000 ton
vervoerd, maar percentagegewijs geeft dit een juist beeld. De grootste laadplaatsen waren:
- Schoondijke
2900 ton
- Oranjedijk
ruim 3200 ton
- Stroopuit
4000 ton
- Philippine
2500 ton
- Willem III polder
4900 ton
- Groenendijk bijna
4000 ton
Daarnaast werd er op de lijn Hulst – Walsoorden bijna 7500 ton vervoerd.

In de periode van 10 tot 20 mei 1940 werden in het Z.V.T.M.-gebied alle negen bruggen en de
grote duikers door oorlogshandelingen verwoest en/of beschadigd. Op 21 mei is men
begonnen met het herstel van de lijnen en kon men op 30 mei weer gebruik maken van het
spoor. De Duitse bezetter gelastte vervolgens een groots opgezet vervoer van Franse
krijgsgevangenen te starten, hetgeen resulteerde in het vervoer van 52.290 mensen in de
periode tot 4 juni 1940, dat is 10.000 per dag. (4)
Het traject waarover de gevangenen werden vervoerd was van Sas van Gent (Passluis, Kanaal
Oostzijde), Moerbeke en Hulst naar Walsoorden, alwaar zij werden ingescheept. Het vervoer
gebeurde met vier treinstellen, elk bestaande uit 30 á 34 open goederenwagens, die door één
of twee locomotieven werden getrokken.
De ‘hoofdlijn’ voor reizigersvervoer was Breskens-Terneuzen-Walsoorden (Perkpolder). De rit
van Terneuzen naar Perkpolder duurde, in 1941, één uur.
Een mooie foto (5) uit 1936 van de zogenaamde ‘dubbeltjestram’, die vanuit Terneuzen komt.
Deze werd ‘ingelegd’ door de Terneuzense winkeliersvereniging ‘Klimop’ in de jaren dertig. De
passagiers mochten, ongeacht de plaats waar men instapte, voor een dubbeltje mee.
We hebben ook een foto (6) van het bietenladen in Kuitaart op 14 november 1949.
Natuurlijk was niet alleen de bietencampagne belangrijk, het gehele jaar werden er goederen
vervoerd. Een overzicht uit het jaarverslag 1929 van S.H.W.:
- brandstof 71 ton
- meststof 4093 ton
- veldvruchten 5214 ton
- vlas, hooi en stro 42 ton
- stukgoed 1639 ton
- weg- en bouwmaterialen 7158 ton.
Tevens werden er 1479 stuks vee vervoerd, alsmede nog 1700 ton aan diversen. Dit brengt het
totaal op ongeveer 31.800 ton goederen, waarvan dus 11.704 ton bieten en 165 ton pulp.
Personenvervoer behoorde ook tot de mogelijkheden met de stoomtram Hulst – Walsoorden.
Bijgaand een afbeelding (7) van de personentarieven van de Stoomtram Hulst – Walsoorden
ingaande 2 oktober 1927.

Z.V.T.M.
C.S.M.
S.B.M.
IJzSM

: Zeeuws-Vlaamsche Tramweg Maatschappij
: Centrale Suiker Maatschappij
: Stoomtrammaatschappij Breskens-Maldegem
: IJzendijkse Stoomtramweg Maatschappij

Met dank aan Wies Menu, Terhole voor zijn bijdrage van tekst en foto’s.

Spreuk van de maand
Spijt? Tja, dat kun je alleen maar krijgen van dingen die je niet probeert of hebt gedaan.
De verleiding om op te geven is het sterkst vlak vóór de overwinning.

Auschwitz
’We praten over cijfers, maar het zijn mensenlevens’
Hoogwaardigheidsbekleders uit meer dan 50 landen hebben de slachtoffers van de Holocaust
herdacht in Polen. Dat deden ze samen met ruim tweehonderd overlevenden van de kampen,
hun familieleden en nabestaanden. Nederland vond de herdenking zo belangrijk dat premier
Mark Rutte, koning Willem Alexander en koningin Máxima erbij aanwezig waren.
De Holocaust wordt herdacht op 27 januari, omdat het Rode Leger op die dag in 1945
Auschwitz-Birkenau bevrijdde. Gedurende de kleine vijf jaar dat dit cluster van concentratie- en
vernietigingskampen in het zuiden van Polen bestond, zaten er zo’n 1,3 miljoen mensen vast,
voornamelijk Joden. Maar liefst 1,1 miljoen gevangenen vonden er de dood, onder wie ruim
55.000 Nederlanders. Ze werden veelal in gaskamers door de Nazi’s vermoord.
Dodenfabriek
„We praten over cijfers, maar het gaat om mensenlevens”, zei de Poolse president Andrzej
Duda tijdens de herdenking over deze aantallen. „De dodenfabriek draaide jarenlang op volle
kracht. Hoe groot die misdaad was, valt ook nu nog moeilijk te bevatten.” Duda bezwoer dat
Auschwitz als monument altijd zal blijven bestaan, om de herinnering aan de Holocaust levend
te houden: „We mogen de Holocaust nooit vergeten.” Eenieder die de feiten van de
massamoord verdraait of ontkent, beledigt volgens de Poolse president de herinnering aan de
slachtoffers.
"De dodenfabriek draaide jarenlang op volle kracht"
De herdenking vond plaats bij de ’Poort van de Dood’, de toegang tot kamp Birkenau waar de
Joden uit de treinen werden gesleurd. Speciaal voor de gelegenheid was er een tent over het
gebouw heen gezet, waar de overlevenden, nabestaanden en hoogwaardigheidsbekleders
samenkwamen.
Waarschuwing
Na Duda spraken vier overlevenden van Auschwitz. Een van hen, een Sinti-vrouw genaamd
Else Baker die op haar 8e naar Auschwitz was afgevoerd, vroeg aandacht voor de genocide
van de Nazi’s op haar bevolkingsgroep en op de Roma, die volgens haar vaak wordt vergeten.
Ongeveer 500.000 Roma en Sinti zijn vermoord in vernietigingskampen.
Net zoals de Shoa was dat volgens Baker „een waarschuwing tegen waanzinnige ideologieën
en racisme. In dit soort tijden, wanneer minderheden zich weer onveilig voelen, hoop ik dat
mensen zich uitspreken voor democratie en mensenrechten.”
Elfde gebod
Een andere overlevende, Marian Turski, hield net zoals de andere sprekers, een vurig pleidooi
om de herinnering aan de Holocaust levend te houden. „Wees niet onverschillig. Dat is het
elfde gebod”, zei Turski. „Anders komt er binnenkort een nieuw Auschwitz uit de lucht vallen.”
Na de toespraken liepen de aanwezigen naar het internationale monument vlakbij de Poort van
de Dood. Daar staat ook in het Nederlands: “Laat deze plaats eeuwig een kreet van wanhoop
zijn en een waarschuwing voor de mensheid”.
Antisemitisme
Tijdens een gezamenlijke persconferentie, voorafgaand aan de herdenking, spraken president
Duda en diens Israëlische ambtgenoot Reuven Rivlin zich krachtig uit tegen antisemitisme.
„Heden ten dage horen we op internet, op straat en in politieke machtscentra stemmen die haat
verspreiden. Het is onze plicht om antisemitisme, racisme en nostalgie over fascisme te
bestrijden. Het zijn kwaden die de zaag in de fundamenten van onze democratieën zetten”,
aldus Rivlin.
Antisemitisme is wereldwijd nog steeds een groot probleem. Ongeveer één op de vier
Europeanen heeft negatieve denkbeelden over Joden. En in Duitsland is 42 procent van de
deelnemers aan een opiniepeiling het eens met de stelling dat „Joden te veel praten over wat
hen is overkomen tijdens de Holocaust.” Het is dan ook hoog tijd om antisemitisme aan te
pakken, bepleit de Poolse opperrabbijn Michael Schudrich: „Als je een ontstoken vinger hebt,
wacht je niet met het bestrijden ervan totdat je hele hand is verteerd door wondrot. Dat geldt
ook voor antisemitisme.”
Controverse
Er was wel enige controverse rond de herdenking in Polen vanwege een ruzie tussen
Warschau en Moskou. Rusland beschuldigt Polen ervan te hebben geheuld met de Nazi’s
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een vreemd verwijt; Polen riposteerde niet onterecht dat juist
Rusland een van de landen was, die de Tweede Wereldoorlog begon. Het Rode Leger trok kort
na de Wehrmacht Polen binnen in september 1939, nadat de ministers van Buitenlandse Zaken
van beide landen, Joachim von Ribbentrop en Vjatsjeslav Molotov, een pact hadden gesloten
waarmee het land onderling werd verdeeld.
Het gevolg van de ruzie was dat president Vladimir Poetin geen uitnodiging kreeg. In plaats van
het staatshoofd vaardigde Rusland zijn Poolse ambassadeur af naar Auschwitz. Poetin gaf
vorige week nog wel acte de presence in Israël, waar de Holocaust met een symposium werd
herdacht. Ook Emmanuel Macron bleef gisteren thuis, terwijl hij wel in Jeruzalem was. De
Franse president stuurde zijn premier Édouard Philippe. Namens de VS was minister van
Financiën Steven Mnuchin bij de herdenking in Auschwitz aanwezig. In Israël had vicepresident
Mike Pence nog de honneurs waargenomen.

Nieuws van de jongeren
Eind 2020 of in het voorjaar van 2021 hopen we de jeugdsoos Kloosterzande te kunnen
openen. Organisatorisch hebben we bijna alles voor elkaar, maar de accommodatie is nog een
hobbel die we samen met de gemeente Hulst en Hulst voor Elkaar moeten nemen. We zijn
daarover (alweer langere tijd) in gesprek.
Tijdens de openingsavond worden ook de ouders van harte uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen. De koffie staat klaar en de vrijwilligers en de jongerenwerkers zijn aanwezig om alle
mogelijke vragen te beantwoorden.

Hoe werkt de jeugdsoos en voor wie is deze bedoeld?
De jeugdsoos is er voor alle jongeren (alleen) uit de gemeente Hulst in de leeftijd van groep 7
van de basisschool (of 10 jaar) tot en met 15 jaar.
Van augustus t/m juni is de soos geopend op vrijdag- of zaterdagavond van 19.00 uur tot 22.00
uur. De toegang is 2,00 euro.

Wat is er te doen?
De jeugdsoos wordt georganiseerd in De Binnendéur, met een bar, muziek- en lichtinstallatie
met zitzakken en meerdere andere zitjes. De muziek wordt door externe, maar wel lokale,
mensen verzorgd.
Er wordt alleen frisdrank geschonken en er zijn versnaperingen te koop in het café. De
Binnendéur wordt verzorgd door personeel in dienst van Hulst voor Elkaar.
Tijdens de soosavonden (zonder georganiseerde activiteit) kunnen de tieners gebruik maken
van 4 gamecomputers, het voetbalspel, een poolbiljart, een airhockey, 3 dartborden, 2
sjoelbakken, een tafeltennisspel en meerdere kleine bordspelen. Maar er wordt natuurlijk ook
gewoon muziek gedraaid, gechilled en véél gekletst!
De jeugdsoos is een organisatie vanuit de dorpsraad en zal wellicht verder gaan in een aparte
stichting met een eigen bestuur vanuit de vrijwilligersgroep.
Er wordt nu gezocht naar een tienerbestuur waarin ca. 8 tieners zitten in de leeftijd van 10 t/m
15 jaar. Zij zorgen voor de speciale activiteiten zoals: een filmavond, een Halloween- of ander
themafeest, maar ook een graffiti-, bonbon- of kickboks-workshop met een vakdocent is
mogelijk!
De activiteiten worden ruim van tevoren aangekondigd op de website en in de nieuwsbrief D’n
Meulenwiek van de dorpsraad.

Begeleiding en toezicht.
De organisatie zal worden begeleid door medewerkers/jongerenwerkers van Stichting Hulst
voor Elkaar. Zij komen per 2 maanden bijeen (met de dorpsraad, het stichtingsbestuur en
tienerbestuur) om de activiteiten voor te bereiden. Daarnaast is er een organisatie van ca. 15
ouders die als adviesraad en toezichthouders betrokken worden bij de soosavonden.
Met hulp van de wijkagenten wordt er ook toezicht gehouden zowel binnen als in de omgeving
van de Binnendéur. Voor alle ouders is het overigens nog goed om te weten dat het toezicht
van de vrijwilligers op kinderen, reikt tot aan de inkom van de Binnendéur. Daarbuiten zijn de
kinderen/hun ouders zelf verantwoordelijk!

Nieuws van de ouderen
De dorpsraad beschikt over een geluidsinstallatie die gebruikt wordt tijdens presentatie's,
jaarvergaderingen, ...
Met de komst van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande "intelligente lockdown" kreeg dit
materiaal opeens een nieuwe toepassing: mede dankzij het mooie lenteweer konden op het
plein vóór de ingang van rust- en zorginstelling Antonius reeds enkele prettige muzikale
namiddagen aangeboden worden aan de bewoners en familie/sympatisanten.
Op 23 april beten de "Zangers van Toen" de spits af. Ze vergastten het publiek op oude
bekende meezingers.
Er vielen die namiddag ook 2 jarigen te vieren. De dames werden respectievelijk 98 en 89 jaar
jong. Ze werden door de omstaanders een "lang zal ze leven!" toegezongen en dat deed hen
duidelijk deugd.
Intussen heeft onze voorzitter Robert Asselman er zijn vuurdoop als dj opzitten en ook op
tweede Pinksterdag wordt een serenade gebracht aan onze senioren.

Nieuws van verenigingen en ondernemers
Halt voorkomt en bestraft jeugdcriminaliteit.
Jongeren zoeken soms de grens op. Experimenteren hoort bij hun leeftijd. Maar soms gaan zij
te ver en plegen ze een misdrijf of overtreding. De omgeving kan hier veel last van hebben.
Denk aan de winkelier van wie gestolen wordt of de bewoners van een wijk waar een groep
jongeren overlast veroorzaakt.
Jongeren komen bij Halt terecht omdat ze een grens hebben overschreden. Ze hebben
bijvoorbeeld een afvalbak vernield, gespijbeld of een winkeldiefstal gepleegd.
Dit lijken lichte vergrijpen, maar al deze delicten zorgen voor grote maatschappelijke schade en
verloedering. Bovendien hebben veel mensen er last van. Als hun overtredingen niet worden
aangepakt, kan er bij deze jongeren de indruk ontstaan dat het allemaal niet zo erg is. Dan
bestaat het risico dat het van kwaad tot erger gaat: kleine incidentele delicten kunnen overgaan
in een vast patroon van grensoverschrijdend gedrag en het overtreden van wetten. Op dat
moment is het al moeilijker te bestrijden. Het is dus belangrijk om dit soort jeugdcriminaliteit in
een vroeg stadium goed aan te pakken.
Dat doet men door jongeren leeropdrachten te geven, gesprekken te voeren en door ook de
ouders bij het traject te betrekken. Een Halt-straf zorgt er voor dat jongeren hun
verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. De interventie is
ook in het belang van de jongere: op deze manier voorkomt hij/zij een justitiële aantekening.
Tijdens de Halt-straf bekijkt men daarom altijd of er nog meer speelt: thuis, op school of binnen
de vriendengroep. Als extra zorg nodig is, verwijst Halt door naar de juiste specialist, zoals
jeugd- of verslavingszorg. Halt bespreekt dit natuurlijk eerst met de jongere en zijn ouders.
Jongeren leren in deze interventie wat de gevolgen van hun gedrag zijn. Ze leren ook dat ze
een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het maken van keuzes. Eventueel kijkt Halt samen
met de ouders naar wat nodig is om hen te steunen bij de opvoeding. Halt betrekt ook andere
professionals en vrijwilligers bij zo’n traject, zoals sporttrainers en docenten.

Nieuws van de redactie
Controle hondenbelasting
Vanaf september 2015 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden
binnen de gemeente Hulst. De controle vindt huis-aan-huis plaats. Iedereen die één of meer
honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf is of van een
huisgenoot, het “hoofd” van het gezin is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren
binnen veertien dagen na aanschaf. De indruk bestaat echter dat niet door iedereen
hondenbelasting wordt betaald.
Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u alsnog
aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boete. Deze kunnen
namelijk worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. Een aangifteformulier is verkrijgbaar in
de gemeentewinkel te Hulst of bij SaBeWa Zeeland op te vragen via tel. 088-9995808.
U kunt het formulier ook downloaden op www.sabewazeeland.nl
Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de controleurs een
hond aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een
aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete
wordt opgelegd. Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of
meerdere honden. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur op een ander
moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in
opdracht van SaBeWa Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatie-bewijs.
De gemeente Hulst heft hondenbelasting. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van
de aanslag hondenbelasting. Sinds het belastingjaar 2015 gelden de volgende tarieven:
Eerste hond: 63 euro
Twee honden: 126 euro
Kennel: 302 euro
Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u
zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen kunt u deze wijzigingen bij
SaBeWa Zeeland melden, zodat de aanslag hondenbelasting wordt gecorrigeerd. Dit kunt u
doen via het formulier afmelden hondenbe-lasting. Een afmeldformulier is verkrijgbaar bij
SaBeWa Zeeland en op www.sabewazeeland.nl te vinden.
Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u
contact opnemen met SaBeWa Zeeland.

Nog meer honds nieuws:
Kassa test hondenpoepzakjes!
Je kunt ze krijgen in alle soorten en maten, met of zonder geurtje en in alle kleuren van de
regenboog, maar welk zakje is nou het fijnst?
Een panel van hondenliefhebbers ging met hun trouwe viervoeters aan de slag om 6
verschillende hondenpoepzakjes te testen. Ze beoordeelden de zakjes op allerlei punten,
namelijk: stevigheid, grootte, gebruiksgemak.
Nu zouden er, volgens onze inwoners, meer vuilnisbakken moeten komen op de route’s die de
mensen gebruiken om hun hond uit te laten. Wij zijn het er volledig mee eens dat het niet
prettig is om meer dan een kwartier met zo’n gevuld zakje rond te lopen. Wanneer men nu ook
deze bakken goed behandelt en niet vernielt zijn we met zijn allen zeer content.
In de bossen van Clinge lijkt het de gewoonte geworden om de gevulde zakjes, omdat er geen
vuilnisbakken meer zijn, aan de takken van de bomen te hangen. Je kunt wel geloven dat de
mensen van Landschapsbeheer hier niet zo gelukkig mee zijn. Ze zijn niet aangesteld als
‘poeprapers’.

Nieuws van de dorpsraad
Waarover vergadert het bestuur de komende tijd en hoe ziet de agenda eruit?
- Opening
- Mededelingen en ingekomen stukken
- Behandeling notulen van de vorige vergadering
- Actie- en besluitenlijst
- Jeugdsoos Kloosterzande
- De Meulenwiek digitale nieuwsbrief
- Initiatieven Bottom-Up voor Kloosterzande
- Samenwerkende wijk- en dorpsraden in de gemeente Hulst
- Zeeuws Vlaams samenwerkingsverband
- Verkeer, Openbaar Vervoer, vrachtverkeer, parkeerplaatsen, verbreding trottoir Emmastraat,
éénrichtingsverkeer Margrietstraat, snelheidsbeperking 30 km zone
- Maaien van het Hof te Zandepark en financiële vergoedingen
- Vragen aan onze kernwethouder Jean-Paul Hageman over Walsoorden
- Website
- Speeltuin Kastanjehof en de kabelbaan
- Matrixborden
- Openbare servicepunten elektrische fietsen en auto’s
- Jaarvergadering 26 november 2020
- Klus- en kuisdag 2020, gemeente en vrijwilligers
- Mouterij bespreking, overlast en excursie
- Groenvoorzieningen Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat, Pastoor Smuldersstraat
- Dorpsvisie Kloosterzande 2020 – 2030
- Overleg met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
- Renovatie straten in Kloosterzande
- Speel- en wandelbos Hulsterweg, speeltuinrenovaties
- Instellen jeugd(jongeren)raad. Jeugd en jongeren moeten actiever worden.
- Informatieborden ingang Kloosterzande en Walsoorden
- Beamer, geluidsinstallatie en projectiescherm
- Hof te Zandeplein
- Hof te Zande fietsroute promoten
- Fietspad voor scholieren en het fietstunneltje
- De Binnendéur als dorpshuis
- Evaluatie van de vergadering
- Rondvraag en sluiting

Gaat de corona pandemie ons dichter bij elkaar brengen?
Het idee dat alles vanzelfsprekend zal gaan en dat alles wel vanzelf goed komt is achterhaald.
Achterhaald ten koste van veel leed en overlijden. We hebben niet overal ‘zomaar’ een
oplossing voor, niet overal meer recht op en niet alles kunnen we alleen.
Het credo van de dorpsraad ‘samenzijaanzij’ wordt deze periode nog meer benadrukt. We
hebben in onze samenleving veel mensen die serieus getroffen zijn. Die alleen zijn achter hun
voordeur en vele dingen zelf moeten oplossen. Die geen hulp van familie hebben en ook niet
van hun buren.
Gedeeltelijk door hun eigen manier van leven maar ook soms door de samenleving en dat zijn
wij met z’n allen.
Te dikwijls wordt het probleem afgedaan met de woorden ‘ik begrijp het wel’ en daarna gaat
iedereen weer zijn eigen weg. Maar de pijnpunten zijn duidelijk en we kunnen er zeker wel iets
aan doen. Je kunt de problemen van de hele wereld niet op je schouders nemen maar in je
eigen omgeving kun je best veel doen wat binnen bereik ligt.
Het is hartverwarmend om te weten wat er allemaal gedaan wordt en welke manieren er
gebruikt worden om elkaar te helpen. Samen kunnen we veel en zelfs meer dan wat we altijd
hebben gedacht. Intermenselijke relaties staan onder druk en we komen allemaal tot het besef:
met samenzijaanzij kunnen we deze periode overbruggen en het virus bestrijden.

Restauratie Watersnoodmonument
Het Watersnoodmonument op de dijk van Kruisdorp ter nagedachtenis van de
overstromingsramp van 1953, draagt prachtige beelden aan de buitenkant van de 8 zuilen. Aan
de binnenkant staan het gedicht Een moment van bezinning door C. Ferket en de namen van
de slachtoffers.
Weer en wind hebben in de 17 jaar dat het gedenkmaal er staat de teksten onleesbaar
gemaakt. Momenteel is kunstenaar Ronny Ivens bezig met de restauratie. Minutieus wordt de
oude goudverf uit de letters weggehaald en vervangen door een nieuwe laag, zodat het de
passanten meteen opvalt dat ze hier best wel eens een moment kunnen stilstaan bij de
tragedie van toen.
In die 17 jaar zijn korstmossen begonnen een plaatsje op te eisen op de natuursteen. Die
worden ongemoeid gelaten, zo vertelde de kunstenaar mij. Zij maken deel uit van het
monument, moeten er hun eigen verhaal bij schrijven. Enkel op de paar plaatsen waar de
leesbaarheid van de tekst in het gedrang komt, worden ze weggehaald.

Nieuws uit Kloosterzande
In memoriam
De dorpsraad vernam het overlijden van mevrouw Tilly Menu - Van Waterschoot.
Zij heeft veel betekend voor de Kloosterse samenleving. De wieken van de molen stonden in
de rouwstand om haar nagedachtenis te eren.
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Sloop en sanering Hof te Zandeplein
Het Hof te Zandeplein wordt geherstructureerd en heringericht. De eerstvolgende stappen zijn
de sloop van de drie woningen en de bedrijfspanden, de brandweergarage en er komt een
bodemsanering.
Aan het Hof te Zandeplein was tot voor kort Weemaes Machinebouw en Mechanisatie
gevestigd. Dit bedrijf opende op vrijdag 25 oktober officieel haar nieuwe bedrijfsgebouw op het
bedrijventerrein Hoek en Bosch. De gemeente kocht de voormalige locatie – tezamen met drie
woningen – op het Hof te Zandeplein.
Om verloedering te voorkomen is het wenselijk de leegstaande gebouwen aan het Hof te
Zandeplein zo spoedig mogelijk te slopen (is inmiddels voor een groot gedeelte gebeurd).
Daarna moet ter plaatse een bodemsanering worden uitgevoerd. Op deze locatie bevindt zich
namelijk een bodemverontreiniging. Die werd veroorzaakt door een tankstation en een grote
werkplaats die daar in het verleden stonden.
De werkzaamheden worden gestart nadat de benodigde vergunningen zijn verleend en
aanbesteding heeft plaats gevonden.
Nieuwe invulling Hof te Zandeplein
De gemeente is in gesprek met meerdere partijen over de invulling van het Hof te Zandeplein.
Er is interesse om ter plaatse woningen te realiseren, waaronder sociale huurwoningen. Als
dorpsraad hopen wij ook op woningen met uitzicht op de randen van de Westerschelde. Wij zijn
ook zeker benieuwd naar de invulling HART VAN KLOOSTERZANDE.

Nieuws van de gemeente Hulst
Bezwaarschrift indienen
De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw
aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de
ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.
Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:
- De beslissing is schriftelijk.
- De beslissing is van de gemeente.
- U heeft een direct belang bij de beslissing.
Kosten
Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u in beroep gaat, betaalt u wel kosten
(griffierechten) die de rechtbank rekent.
Bijzonderheden
Behandeling bezwaarschrift
Wetten
Algemene wet bestuursrecht
Aanvraag
Bezwaarcommissie
Het college of de burgemeester kan uw bezwaar voor advies voorleggen aan een
onafhankelijke bezwarencommissie. Het college van burgemeester en wethouders of de
burgemeester beslist daarna binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn. Deze
termijn kan eenmaal verdaagd worden met zes weken.
Termijn
De gemeente neemt binnen zes weken een beslissing op het bezwaarschrift. Deze termijn mag
eenmaal verlengd worden.
De termijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift door een commissie is twaalf weken.
Aanpak
Zo dient u een bezwaarschrift in:
- U neemt contact op met de gemeente.
- U zet in uw bezwaarschrift:
* uw naam en adres
* de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
* een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(of een kopie van het besluit of publicatie)
* de reden(en) van uw bezwaar
* uw handtekening
U dient uw bezwaarschrift schriftelijk in en richt u aan het college van burgemeester en
wethouders. Let op: Is de brief ondertekend door de gemeenteraad of de burgemeester richt
uw bezwaarschrift dan aan de gemeenteraad of burgemeester.
Bezwaar & beroep
Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de
rechtbank.
Dit is een bericht van de gemeente Hulst

Griffier
De raadsgriffier ondersteunt de raad bij zijn vertegenwoordigende en kaderstellende rol, het
vaststellen van te behalen doelstellingen en de controle van het college. De raadsgriffier vormt
daarbij de schakel tussen de raad en het college van burgemeester & wethouders, de
gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie.

Naam
Functie
Tel
E-mail

Dhr. drs. Dirk Van Bunder
Raadsgriffier
0114-389123
D.Van.Bunder@GemeenteHulst.nl

Bericht van de gemeente Hulst

Er zijn dagen die komen en er zijn dagen die gaan
Maandag 1 juni
Begrijpen is een voorwaarde voor liefde; wat ons niet raakt, begrijpen wij niet; wat wij niet
begrijpen, bestaat niet voor ons.
U voelt zich prettig in gezelschap van mensen die uw gevoelens begrijpen.
Dinsdag 2 juni
Jaloezie is de meest oprechte vorm van waardering.
U bent trots op alles wat u doet.
Woensdag 3 juni
Bij het afscheid wordt het gevoel voor de dingen die ons lief zijn altijd wat dieper
Af en toe omkijken naar het verleden is in principe niet verkeerd. Zo kunt u voorkomen dat u
opnieuw dezelfde fouten maakt.
Donderdag 4 juni
Gooi de deur wagenwijd open, wanneer vrolijkheid zich aandient. Geef haar ruim baan, want ze
is altijd welkom.
U houdt ervan het huis aan kant te brengen. Het geeft u voldoening en stemt u vrolijk.
Vrijdag 5 juni
Ook een heel klein liedje brengt licht in diepe duisternis
Zing uit volle borst de liedjes die u op school hebt geleerd.
Al zingt u nog zo vals, u krijgt meer lucht en voelt u vrijer!
Zaterdag 6 juni
Ouderdom houdt de liefde niet tegen, de liefde zorgt dat je niet ouder wordt.
Hoe zou het komen dat u in de wolken bent? Luister eens naar uw hart!
Zondag 7 juni
Elke dag met een frisse blik naar de dingen leren kijken, elke dag verder willen reiken dan de
dag van gisteren – zo leef ik.
Achter de horizon ligt nog veel onbekends op u te wachten. Verheug u erop!
Maandag 8 juni
Aandacht is het geheugen van het hart.
Krijgt u onverwachts een bos bloemen? Wat attent! Laat merken dat u blij bent met dit
verrassende geschenk.
Dinsdag 9 juni
Wees geduldig! Wat langzaam groeit, wordt twee keer zo sterk.
Het zou best eens kunnen dat u vandaag bergen werk verzet.
Energiek en vol zelfvertrouwen gaat u aan de slag, zoals een Tweeling betaamt!
Woensdag 10 juni
De liefde is een keukenprinses die de heerlijkste gerechten bereidt, maar ook veel aandacht
nodig heeft.
Geef uw partner alle ruimte. In een eerlijke verhouding is geen plaats voor jaloezie of
bezitterigheid.
Donderdag 11 juni
Denken is doen. Het werpt meer vruchten af dan alle andere daden.
Vandaag hebt u zin in verandering. Neem de kans waar!
Vrijdag 12 juni
De meeste tijd verlies je door te denken hoe je tijd kunt winnen.
Als u elke dag iets eerder opstaat dan nodig is, komt u niet zo snel onder druk te staan.
Zaterdag 13 juni
Gun je even rust, dan zul je begrijpen dat je dreigt door te draven. Leer je mond te houden, dan
zul je merken dat je te veel hebt gezegd. Wees vriendelijk, dan zul je inzien dat je oordeel over
anderen te hard was.
Trakteer uw collega’s eens op een taart die u zelf hebt gebakken. Succes verzekerd!
Zondag 14 juni
Het is heerlijk te leven, want leven is beginnen, altijd weer, op elk moment.
Spring eens over uw eigen schaduw! Altijd maar de veilige weg kiezen is niet alleen
oervervelend, maar levert ook niet op…
Maandag 15 juni
Als je met een andere blik naar de mensen kijkt, zullen zij anders tegen jou aankijken.
Verzet u zich onbewust tegen iemand die u wil helpen of bent u te voorzichtig om kansen te
benutten? Stel u eens anders op en zie wat er gebeurt!

Bijnamen van mensen uit onze eigen streek nr.3
juni 2020
Wij zijn er op gewezen dat er ‘vroeger’ veel mensen een bijnaam hadden. Dat gebeurt nog
steeds maar niet zo openlijk als vroeger. Soms leuk, soms vervelend en ook soms beledigend.
Van sommige mensen wist men de eigenlijke doopnaam niet eens want zijn of haar bijnaam
was ook de roepnaam.
Hieronder volgen er weer tien. We vernoemen nu alleen nog maar de bijnaam en plaatsnaam
en komen telkens in een van de volgende nieuwsbrieven terug met de eigenlijke naam.
In dit alles hebben we vele mensen gesproken en ook wat ‘boekskes’ gelezen ter raadpleging.
Ook het Dikke BIJnamenBOEK van Frank Deij en Joke Naughton zijn we zeer dankbaar. Wij
voelen en zijn dus niet verantwoordelijk voor de gevolgen en de daarbij hangende verhalen.
Burgemeester Garnaal
De Banaan
Charles Onderbroek
Daan Kiepkap
Chassé
Cies Lawijt
Cor Snuf
De Belsen Boer
De Baron
De Beul

uit Sint Jansteen
uit Sint Jansteen
uit Hulst
uit Hulst
uit Kapellebrug
De Paal
uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Clinge
uit Vogelwaarde

Vervolg op Bijnamen nr. 2 Mei 2020
De Klifkes uit Hulst waren Julia Steijaert en haar zus. Twee oude vrijsters. Ook wel Trip en Trap
genoemd omdat ze altijd met kordate pasjes achter elkaar liepen.
Op een gegeven moment kochten ze een tweedehands autootje dat ze voor hun huis lieten
staan en waarin ze elke dag gingen zitten. Ze reden er echter niet mee weg.
Hun buurman, Miel de Piene, kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en vroeg de dames
waarom ze dat deden. Daarop sprak Julia: “We hebben gehoord dat wanneer je een
tweedehands auto koopt, je altijd genaaid wordt.” De kans is groot dat ook dit een grap is, die in
meerdere varianten op meerdere plaatsen voorkomt.
De Kluts uit Hulst was Fré Prenen. Fré stond in het café altijd op een strategische plek aan de
toog en dronk links en rechts van hem de kletsjes bier (klutsjes) van andere klanten op.
De Knijpzak uit Hulst was Ronnie Messagie. Van de friettent op de Markt. Het verhaal gaat dat
Ronnie bij het frietscheppen altijd de frietzak onderin dichtkneep waardoor er minder friet in
ging, maar de zak toch vol oogde.
De Kweiker uit Clinge was Francois de Bleijzer. Kweiken is kwekken, veel praten. Francois was
goed van de tongriem gesneden, maar ook zijn kleinzoon Nord was een begenadigd spreker.
De Mug uit Clinge was Joseph Seghers. Tenger en klein gebouwd, maar deel van een
omvangrijke familie. Als ze bij elkaar waren in het café, durfden klanten wel eens de
carnavalskraker van Vader Abraham te laten spelen: ‘Ugge ugge ugge ugge ugge, het stikt hier
van de mugge.’
De Lange Sjef uit Kloosterzande was Jef Buijsrogge. Zijn neef heette ook Jef, maar die was
klein.
De Negus uit Kloosterzande was Alphons de Waal. Alphons bestierde een filiaal van het Huis
van Vertrouwen van de familie Buijsse uit Hulst, wat altijd Buijsse Geschenken was. Hij was
klein, mager en donker en toonde enige gelijkenis met de toenmalige heerser (Negus) van het
Afrikaanse keizerrijk Abessinië. Negus komt van het woord negociant. Negotie is handel.
De Naalde uit Walsoorden was Wies Andriessen. Kleermaker, handig met naald en draad.
Vertrok later uit zijn geboortedorp en vestigde zich in Kloosterzande.
De Padderen Jan uit Heikant was Johannes Nachtegaal. Padderen betekent naakt. Johannes
verkeerde af en toe in situaties waarin hij weinig waarde hechtte aan het aanhouden van zijn
kledij.
De Pater uit Lamswaarde was Emerie Verschuren. Zeer religieus mens. Kwam vaak in de kerk,
maar stond wat minder in contact met aardse zaken. Hij stond er van te kijken dat zijn vrouw
beviel van een tweeling. Toen de tweede zich aandiende zei hij verbaasd tegen de dokter:
“Maar ik heb het maar ene keer gedaan!”

Normen en waarden
Wat zijn normen en waarden?
Normen zijn gedragsregels of voorschriften, die door de samenleving zijn vastgesteld en
waarvan wordt geëist dat deze worden nageleefd.
Waarden zijn uitingen van welgemanierdheid, waarvan de samenleving verwacht dat deze
worden toegepast.
- Wees moedig maar niet roekeloos.
- Veeg uw voeten voordat u ergens binnengaat.
- Respecteer elkaar altijd.
- Druk tijdens het dansen, met een onbekende, uw lichaam niet zo dicht mogelijk tegen uw
danspartner aan.
- Wees vriendelijk, waarom zou u dat niet zijn?
- Wat u stuk maakt, moet u zelf betalen.
- Moed vereist maathouden.
- Smak niet tijdens het eten en laat geen boeren.
- Dring niet voor, maar wacht uw beurt af.

Nieuwsberichten
Als u nieuwsberichten heeft, stuur deze dan naar http://chris@dorpsraadkloosterzande.nl .
Hou er wel rekening mee dat uw berichten pas bij het begin van de volgende maand
verschijnen, dus stuur ze op tijd binnen!!

AVG Privacywetgeving
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.

