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Communiceren is heel belangrijk.Wij weten
het allemaal, maar doen het te weinig.We
hebben andere middelen om te
communiceren dan met elkaar een gesprek
aan te gaan.
Ik ken iemand die door dementie zich
weinig of niets kan herinneren of
herkennen. Hij heeft geen woorden of
herinneringen om te praten over vroeger en
nu. Dikwijls worden deze mensen gezien
als kwetsbaar, zwak of verward. Veelal
wordt er met hem niet meer
gecommuniceerd want "hij weet het toch
allemaal niet meer". Zelfs waar hij bij
aanwezig is.
Dat is wreed. Hij is afhankelijk van ons. We
moeten voor hem zorgen, maar we lachen
er wel eens om.
Ken jij ook het soort communiceren in de
wachtkamer van de huisarts of zelfs op een
verjaardag: de helft van de aanwezigen is
bezig met hun smartphone en
communiceren niet meer met elkaar.
Vervelend?

Redactie, belangrijke
telefoonnummers en
handige links
Eindredacteur: Robert Asselman
Opmaak, design, ABN & Spellingscontrole:
Chris Van Hoecke
Alle redactieleden dragen bij aan de
gepubliceerde artikelen in deze nieuwsbrief.
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De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in april
2020
Met o.a. de volgende onderwerpen:
- Aandachtspunt voor de maand april
- Evenementenkalender
- Een artikel over de luchtwachttoren
- Dialect: In het land van Klooster...
- Nieuwe bedrijven in onze regio
- Een jeugdsoos voor 15 -> 18-jarigen
- Bijnamen
- ...

Aandachtspunten voor maart 2020
Zondag 1 maart:
Als je in je verdriet blijft steken, kom je geen stap verder. Met tranen bereik je niets. Wie wil
slagen moet vrolijk zijn.
Maandag 2 maart:
Zoek het avontuur niet, maar ga het ook niet uit de weg.
Dinsdag 3 maart:
Een goed begin is het halve werk
Woensdag 4 maart:
Eén goed woord geeft warmte voor 3 winters.
Donderdag 5 maart:
Als je het bij het rechte eind hebt, kan je je veroorloven rustig af te wachten. Als je ongelijk
hebt, kan je je niet veroorloven je kalmte te verliezen.
Vrijdag 6 maart:
Om een clown te begrijpen, moet je een goed mens zijn.
Zaterdag 7 maart:
Het is zinloos te zeggen: we doen ons best. Wie wil slagen, moet doen wat noodzakelijk is.
Zondag 8 maart:
Lachen en glimlachen zijn de deur en de poort langs waar veel goeds naar binnen kan glippen.
Maandag 9 maart:
Neem de tijd om aardig te zijn. Vriendelijkheid opent de deur naar het geluk.
Dinsdag 10 maart:
De ziel voedt zich met wat haar vreugde schenkt.
Woensdag 11 maart:
Wees niet ongerust wanneer je langzaam vooruit gaat. Maak je pas zorgen als je blijft stilstaan.
Donderdag 12 maart:
Alleen is de mens onvolkomen. Hij moet een tweede vinden om gelukkig te zijn.
Vrijdag 13 maart:
Vrijheid is kostbaarder dan welk geschenk ook dat je zou kunnen verleiden haar op te geven.
Zaterdag 14 maart:
Muziek is een grotere openbaring dan alle wijsheid en wijsbegeerte.
Zondag 15 maart:
Hoffelijkheid is de zuster van de liefde.
Maandag 16 maart:
Lering komt uit het hart, vorming gaat van het leven uit.
Dinsdag 17 maart:
Het is goed je aan anderen vast te houden, want niemand draagt het leven alleen.
Woensdag 18 maart:
Een druppel liefde is meer dan een zee van wil en verstand.
Donderdag 19 maart:
Probeer een ander een plezier te doen. Dat is de beste manier om het zelf te beleven.
Vrijdag 20 maart:
Al is een kaars nog zo groot, hij kan de dag van morgen niet verlichten.
Zaterdag 21 maart:
Ik hoor de lijster zingen en voel de lente dringen; ik zie zoveel lieflijks ontspruiten en wil het in
mijn armen sluiten. Het leven welt op als een droom - mij vergaat het zoals de bloesem en de
boom.
Zondag 22 maart:
Probeer nooit een ander te kneden tot wat je zelf bent. Je weet toch wel dat er maar één zoals
jij hoeft te zijn?
Maandag 23 maart:
Iedere zonnige lentedag opent de weg naar het geluk, naar de hemel op aarde, maar niet voor
iedereen. Alleen voor de weinigen, onder miljoenen, die in staat zijn van die dag te genieten.
Dinsdag 24 maart:
Gelukkig leven en leven volgens de natuur is hetzelfde.
Woensdag 25 maart:
Gebruik het ontbijt alleen. Deel het middagmaal met je beste vriend. Geef het avondeten aan je
vijand.
Donderdag 26 maart:
Ga alleen maar vissen als je echt veel tijd hebt.
Vrijdag 27 maart:
Ga naar bed met diegene met wie je een uur gelukkig wil zijn.
Ga slapen met wie je een paar minuten gelukkig heeft gemaakt.
Vergaar een fortuin, als je een jaar lang gelukkig wil zijn.
Houd van je werk, als je een leven lang gelukkig wil zijn.
Zaterdag 28 maart:
Alle dingen komen voort uit iets kleins. Een man heeft iets wonderbaarlijks tot zijn beschikking.
Zondag 29 maart:
Wat voor een vogel de kracht van zijn vleugels is, is vriendschap voor de mens: ze verheft hem
boven het stof van de aarde.
Maandag 30 maart:
Verlies je niet in de tijd die veraf ligt! Benut dit ogenblik want het is van jou.
Dinsdag 31 maart:
Het doel van de arbeid is rust; rust is de zuster van de vrijheid.

Evenementen 2020
Zondag 1 maart
Maandag 2 maart
Maandag 9 maart
Zondag 29 maart

Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bestuursvergadering dorpsraad
Zomertijd

Zaterdag 4 april
Zondag 5 april
Maandag 6 april
Vrijdag 10 april
Zondag 12 april
Maandag 13 april
Zaterdag 25 april – zondag 3 mei
Maandag 27 april

Nesjama Klezmer Ensemble,
Hof te Zandekerk
Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Meivakantie
Koningsdag

Vrijdag 1 mei
Maandag 4 mei
Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
Zondag 10 mei
Maandag 11 mei
Donderdag 21 mei
Zondag 31 mei

Dag van de Arbeid
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Bestuursvergadering dorpsraad
Hemelvaartdag
1e Pinksterdag

Maandag 1 juni
Maandag 1 juni
Zondag 7 juni
Zondag 7 juni

Redactievergadering D’n Meulenwiek
2e Pinksterdag
Uit op zondag in de Binnendèur
Concert K.H. Sint-Cecilia Kloosterzande,
tuin Hof te Zandekerk
Vaderdag

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

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

Zondag 6 september
Maandag 7 september
Dinsdag 15 september
Vrijdag 18 t/m zondag 20 september
Zaterdag 26 september

Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Prinsjesdag
Bamisfeesten Kloosterzande
Keltische band Windbroke,
luisterfolk in Hof te Zandekerk

Zondag 4 oktober
Zondag 4 oktober
Maandag 5 oktober
Maandag 12 oktober
Zaterdag 17 oktober – zondag 25 oktober
Zondag 25 oktober
Zaterdag 31 oktober

Uit op zondag in de Binnendèur
Dierendag
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bestuursvergadering dorpsraad
Herfstvakantie
Wintertijd
Halloween

Zondag 1 november
Maandag 2 november
Maandag 9 november
Donderdag 26 november

Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bestuursvergadering dorpsraad
Jaarvergadering dorpsraad

Zaterdag 5 december
Zondag 6 december
Maandag 7 december
Zaterdag 19 december – zondag 3 januari
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Donderdag 31 december

Sinterklaas
Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
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 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 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 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

Ontgassen van Binnenschepen langs onze kust
Het moet uiterlijk op 1 juli 2020 gedaan zijn met varend ontgassen. De Nederlandse regering
dient alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat dan een landelijk verbod van kracht is.
De Tweede Kamer steunde een motie met die strekking. Deze was ingediend door de SP, Partij
voor de Dieren en Groen Links. De motie oogstte een krappe meerderheid: 76 stemmen voor
en 74 tegen.
Het was de bedoeling dat een internationaal verdrag voor een verbod op het varend ontgassen
eind 2019 zou worden geratificeerd. Een verbod kan dan in 2020 gefaseerd worden ingevoerd.
Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte duidelijk dat dit niet zou worden gehaald, doordat
Duitsland en Zwitserland nog niet zover zijn. Zij gaat nu uit van Europese ratificering eind 2020.
SP, Partij voor de Dieren en Groen Links noemden uitstel van een landelijk verbod ‘onwenselijk
en onacceptabel’. Zij vinden dat het niet mag afhangen van andere landen.

Als Dorpsraad Kloosterzande vragen wij ons nu wel af of ook de Westerschelde onder
dit verbod gaat vallen. Tenslotte zit hier ook nog een verdrag met Belgie aan vast.
Het woord is aan het college en de gemeenteraad van Hulst
Ontgassen
Het ontgassen van ladingtanks en laad- en losleidingen van binnenschepen is het verlagen van
de gasconcentratie in de tank van de ladingdampen die daar achterbleven na het lossen.
Varend ontgassen is niet iets van de laatste tijd, het vindt al plaats zo lang als er
binnenvaarttankschepen over de rivieren varen. Na het lossen van een vloeibare lading blijft
altijd een geringe hoeveelheid restlading achter. Op weg naar de plaats waar het schip opnieuw
gaat laden, worden daarom de ladingtanks met ventilatoren doorgeblazen om deze laatste
resten te laten verdampen en te verwijderen. In principe moet een schip altijd schoon worden
opgeleverd om te voorkomen dat de nieuwe lading met de restanten van de oude lading wordt
verontreinigd.
Als een schip zijn lading gelost heeft, kan het twee dingen doen. Ofwel dezelfde (of
compatibele) lading laden, dan is geen ontgassing nodig. Ofwel een andere stof laden,
waarvoor het schip helemaal schoon moet zijn en dus ontgast moet worden. Het ontgassen kan
zowel naar de atmosfeer plaatsvinden, als naar een ontgassingsinstallatie geplaatst op de wal
of een schip. In heel Europa wordt in de praktijk indien nodig onderweg naar de volgende
lading varend ontgast.
Het transport van gevaarlijke stoffen vindt in Nederland en België voornamelijk plaats over twee
hoofdassen, Rotterdam-Duitsland en Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Hoewel het varend
ontgassen in het verleden acceptabel geacht werd, zijn rond 2013 initiatieven genomen om tot
een verbod te komen. Reden was niet dat plotseling een acuut gevaar voor de
volksgezondheid was ontstaan, maar het feit dat het bij het ontgassen in bepaalde gevallen
gaat om stoffen die niet in het milieu thuishoren.
Noodzakelijkheid
Ontgassen is noodzakelijk vanwege:
het voorkomen van verontreiniging van de volgende lading
het willen plegen van onderhoud waarbij vonken kunnen ontstaan ("heet werk") aan het
schip
Ook het willen betreden van de ladingtanks kan aanleiding zijn om te ontgassen.
Tijdens het ontgassen naar de atmosfeer komen gassen vrij in de atmosfeer, die schadelijk
kunnen zijn voor mens en milieu.
Regelgeving
Het CDNI (Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart) heeft tot doel de voor de binnenvaart openstaande vaarwegen en het milieu te
beschermen tegen het lozen van afval en ladingrestanten van binnenschepen. Het is op 1
november 2009 van kracht geworden. De nieuwe bepalingen van het verdrag zullen, als alle
verdragsluitende partijen de wijzigingen geratificeerd hebben, vanaf 2020 gefaseerd worden
ingevoerd. Daarbij wordt toegewerkt naar een totaalverbod op varend ontgassen in 2024.
Ontgassen van binnenvaartankschepen naar de atmosfeer is daaraan voorafgaand nog
gereguleerd in het randnummer 7.2.3.7 van het Europees Verdrag inzake het internationale
vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, het ADN. In dit kader geldt een
verbod op ontgassen alleen voor toxische stoffen, per 1 januari 2019 uitgebreid tot alle
vervluchtigende gevaarlijke stoffen.
Binnenvaartschepen mogen volgens het ADN ook stilliggend op plaatsen die daarvoor door de
bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd en aangewezen. Alleen
de havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam hebben een locatie aangewezen,
respectievelijk de Geulhaven en de Afrikahaven. Rijkswaterstaat heeft geen locaties
aangewezen.
Daarnaast mogen brandbare stoffen ook varend worden ontgast. Voor zowel stilliggend als
varend ontgassen geldt dat dit alleen is toegestaan indien de tankdeksels zijn gesloten, en de
afvoer van het gas/luchtmengsel plaatsvindt via vlamkerende inrichtingen die
een duurbrand kunnen doorstaan.
Binnenvaartschepen mogen worden ontgast van giftige stoffen door ondernemingen die door
de bevoegde autoriteit zijn erkend, bijvoorbeeld een ontgassingsinstallatie aan de wal. Indien
het ontgassen van ladingtanks op de aangewezen plaatsen niet mogelijk is, mogen giftige
stoffen ook tijdens de vaart worden ontgast. Hieraan worden echter wel strenge voorwaarden
gesteld:
de gasconcentratie in het uitgeblazen mengsel op de plaats van uittreding niet meer dan
10% van de onderste explosiegrens bedraagt;
gevaar voor de bemanning is uitgesloten;
alle toegangen en openingen van ruimten, die met de buitenlucht in verbinding staan zijn
gesloten. Behalve bij machinekamers en op ventilatiesystemen met overdruk;
de aan dek werkende bemanningsleden geschikte veiligheidsuitrusting dragen;
dit niet in de nabijheid van sluizen, inclusief hun voorhavens, onder bruggen of in
dichtbevolkte gebieden plaatsvindt.
Het ontgassen moet worden onderbroken gedurende een onweersbui of bij ongunstige
windomstandigheden. Het ADN Comité heeft in januari 2015 bepaald dat een geloste of lege
ladingtank met brandbare dampen als "ontgast" moet worden beschouwd indien de
gasconcentratie in de tank kleiner is dan 10% van de Onderste Explosiegrens (O.E.G)
(ECE/TRANS/WP.15/AC.2/54). De voorschriften in randnummer 7.2.3.7 zijn dan niet meer van
toepassing.
De seinvoering als kegelschip mag worden weggenomen door de schipper indien de
concentratie brandbare gassen kleiner is dan 20% van de O.E.G.
Maatregelen
Een ventilerend schip veroorzaakt geuroverlast als het langs bebouwing vaart. Dit beïnvloedt
de publieke opinie. Er zijn 5 ontgassingsinstallaties, in Rotterdam, aan het Hollandsch
Diep bij Moerdijk en er zijn nog eens 5 installaties in vergunningprocedure, o.a. in Zeeland. Het
ontgassen bij een dergelijke dampverwerkingsinstalletie is echter niet goedkoop. Prijspeil 2019:
zo'n € 6.000,- bij een qua tonnage gemiddelde tanker. Er is een pakket van maatregelen
ontwikkeld, bestaande uit:
1. Een Nationaal convenant (Green Deal) door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met
branche-organisaties, per 1 januari 2015 ingegaan voor benzeen en start onderzoek aanpak
benzeenhoudende vluchtige stoffen.
2. Een verbod op ontgassingen te regelen via de provinciale milieuverordening van provincie
Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland voor benzeen per 1 januari 2015 en
benzeenhoudend per 1 januari 2016. Zuid-Holland heeft gesteld dat van een
restladingdamp sprake is bij een concentratie van die damp groter dan of gelijk aan 10%
van de onderste explosiegrens. Ook Gelderland, Utrecht, Zeeland en Flevoland voerden
een verbod in, waarmee een aaneengesloten gebied ontstond waar provinciale verboden
van kracht waren. Om uitwijkgedrag en ontgassingstoerisme te voorkomen, heeft Nederland
rond diezelfde tijd het initiatief genomen tot een internationaal verbod.
3. Een regionaal convenant (regionaal afsprakenkader Rijnmond) waarin voor
het Rijnmondgebied afspraken worden gemaakt tussen onder meer Havenbedrijf
Rotterdam, Deltalinqs, en individuele bedrijven over het terugdringen van ontgassingen en
het realiseren van techniek om ontgassingen te kunnen uitvoeren.
4. Uiteindelijk een nationaal verbod op benzeen. Inzet Ministerie van Infrastructuur en Milieu
vooruitlopend op het Scheepsafvalstoffenverdrag, het CDNI. Zodra er in CDNI kader
internationaal voldoende overeenstemming is om over te gaan tot een CDNI-verbod is er
basis voor een nationaal verbod op het ontgassen van benzeen en van nog nader te
bepalen andere zeer zorgwekkende vluchtige stoffen.
5. Per 2014 heeft een aantal grote bedrijven aangegeven het ontgassen van benzeen vrijwillig
te beëindigen. Daarmee is het ontgassen van benzeen in Nederland nagenoeg gestopt.
In juni 2017 kwam een wijziging van het Scheepsafvalstoffenverdrag tot stand, waarmee het
varend ontgassen verboden wordt. In drie tranches zal het verbod op steeds meer stoffen van
toepassing worden verklaard. Er is voor een gefaseerde invoering gekozen omdat de andere
lidstaten bezorgd waren dat de benodigde voorzieningen om te ontgassen anders niet tijdig
beschikbaar zouden zijn. In principe wordt in het CDNI de lijn van de provinciale verordeningen
gevolgd, waarbij eerst motorbrandstoffen en benzeen worden verboden, vervolgens alle meer
dan 10%-benzeen houdende stoffen en tenslotte alle andere vervoerde gevaarlijke stoffen met
een dampspanning van meer dan 5kPa.
De andere landen die bij het Scheepsafvalstoffenverdrag aangesloten zijn, waaronder
Duitsland, zijn bezig met een parallel traject van implementatie. Daarmee zal straks
tegelijkertijd een uniform regime gelden in het hele verdragsgebied. Daarnaast is op grond van
de EU-benzinedistributierichtlijn al langer een nationaal verbod op het varend ontgassen van
benzine (UN 1203) van kracht in Nederland en andere EU-landen. Dit is geïmplementeerd in de
Regeling benzinevervoer in mobiele tanks 2006. Deze regeling geldt voor alle vormen van
vervoer, dus ook voor de binnenvaart. Wel is er een klein verschil tussen Nederland en
Duitsland als het gaat om het ontgassingsverbod voor benzine op grond van de
Benzinedistributierichtlijn van de EU. In Duitsland worden onder het Europese
ontgassingsverbod voor benzine niet alleen UN 1203, maar ook nog twee andere soorten
benzine gerekend: sinds 2012 is het in Duitsland ook voor UN 1268 en UN 3475 verboden om
varend te ontgassen.
Handhaving
De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht in samenwerking met Rijkswaterstaat
en andere diensten op het ontgassen door binnenvaartschepen in het kader van het
vernieuwde CDNI-verdrag. Onderzoek vindt plaats om vast te stellen op welke wijze het verbod
uit het CDNI op het ontgassen van bepaalde stoffen het meest effectief kan worden
gehandhaafd. Onder andere de inzet van drones met voor dit toezicht geschikte camera en enoses. Bij het vaststellen van een overtreding zal handhavend worden opgetreden. Of
inmiddels ingestelde Nederlandse provinciale verboden kunnen worden gehandhaafd zal nog
moeten blijken, omdat het ontgassen bij verdrag is geregeld.

Nieuws van verenigingen en ondernemers
Eindelijk stoelen waar men rustig op kan zitten (bis)
In ons nummer van juli 2019 berichtten we over de plannen om het interieur van de Hof te
Zandekerk aan te passen aan de nieuwe (bijkomende) bestemming.
Intussen zijn de plannen uitgevoerd. Een impressie van het resultaat kan u bekijken
op: http://dorpsraadkloosterzande.nl/2020/03/01/eindelijk-stoelen-waar-men-rustig-op-kanzitten/
Als u het eens in het echt wil bekijken, dan kan dat bijvoorbeeld t.g.v. één van de evenementen
die vermeld staan in de kalender van de Stichting de kerk in Klooster:
Zaterdag 4 april 2020 om 20.00 uur een optreden van het Nesjama Klezmer Ensemble met
violiste Marieke Brokamp.
Prachtige Jiddische liederen.
Zondag 7 juni 2020 om 14.30 uur Koninklijke harmonie Sint Cecilia uit Kloosterzande geeft
samen met twee andere gezelschappen een concert in de tuin van de Hof te Zandekerk.
Iedere zondag in juli en augustus (behalve zondag 23 augustus) van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Zomeropenstelling en expositie in de Hof te Zandekerk.
Zaterdag 22 augustus 2020 om 12.00 uur het Bernardusfeest, een ambachten- en
streekproducten markt in de tuin van de Hof te Zandekerk.
Zaterdag 26 september 2020 om 20.00 uur Keltische band Windbroke. Luisterfolk afkomstig uit
streken die ooit beïnvloed zijn door Keltische culturen.
Toegangskaarten kunt u reserveren via onze website: http://www.stichtingdekerkinklooster.nl
Vriend worden van de Hof te Zandekerk
Stort dan a.u.b. uw bijdrage op REKNR: NL46RABO0142138371 t.n.v. Stichting de kerk in
Klooster te Kloosterzande

Nieuws voor de jongeren
Gewenste skatepark sterft een zachte dood
Als bestuur van dorpsraad Kloosterzande hebben we jarenlang gevochten om een skatepark te
realiseren in Kloosterzande. Initiatiefnemer Coen de Cock, samen met onder andere Tjarda
Schakelaar, hebben de moed opgegeven. Zij zijn jarenlang actief geweest om een skatebaan
van de grond te tillen.
Reeds van 2011 kwamen de eerste geluiden binnen van de jongeren bij het bestuur van de
dorpsraad. Onze eerste actie was om een stuk grond vrij te krijgen. Diverse locaties werden
geschikt bevonden maar toen puntje bij paaltje kwam waren er altijd wel weer bezwaren, óf van
omwonenden, óf van bedrijven in de buurt.
Uiteindelijk werd een locatie gevonden bij het viaduct Den Eeck aan de oostkant van
Kloosterzande. Met medewerking van de gemeente werd het terrein geschikt gemaakt. Delta
ging elektriciteitskabels verleggen en de gemeente moest de bestemming wijzigen. De
initiatiefnemers informeerden de inwoners van het doel en of zij mee wilden werken met dit
skatepark project. Hun motto “het plan moet worden gedragen door de inwoners, en dus de
jongeren van Kloosterzande, anders heeft het project geen kans van slagen” werd maar
minimaal omhelst.
Geen vertrouwen in de animo en de bij voorbaat al opgeworpen negatieve reacties maakten
het bij de initiatiefnemers bijna onmogelijk om te starten. Als dorpsraad spreken wij onze dank
uit richting de gemeente en Coen de Cock voor hun medewerking, zowel financieel als in het
meedenken. Er zullen geen verdere initiatieven meer worden ondernomen.

Nieuws voor de ouderen
De vier jaargetijden van ons leven
Zij vijftien, hij zestien, de jaren van dromen, onschuldig en rein
Twee harten tezamen door Amor gekozen, omdat het zo moest zijn
Kort was nog het rokje, kort was nog het broekje, van haar en van hem
Toch zochten ze samen een rustig hoekje, hij fluisterd' met trillende stem:
Ach toe, geef mij een zoen.
Dan fluisterd' zij zacht: dat mag je niet doen, maar toch liet ze hem begaan.
En terwijl hij haar kuste deed zij of 't haar beliefde en dra kuste hij haar weer.
't Is in de lente van 't leven.
Zo gingen zij die zo jong reeds begonnen in liefde en trouw
Hij heeft in die jaren geheel haar gewonnen, zij is nu zijn vrouw
En de liefde tot nu in banden gekluisterd viert hoge tij
Hij neemt zijn jong vrouwtje in d'armen en zegt: Je behoort nu bij mij
Hij geeft haar een kus op haar blozende wang. Dat doen zij zowat honderd maaltjes per dag
En dan zegt hij: o vrouw, ik wil je nog meer kusjes geven, doch je hebt nooit genoeg
't Is in de zomer van 't leven.
Dra komen er kinderen en daarmee de zorgen van het bestaan
Een kus in de avond en een inde morgen, en daarmee is 't gedaan
Zij leggen zich dan om elf uur te rusten, zij zijn dan zo moe,
Ligt hij met zijn mond als een hooischuur te gapen, draait zij de rug naar hem toe,
Dan mompelt hij nog: vrouw. Dan mompelt zij nog: man.
Een kus hij slaapt en weet nergens meer van. Dra rust ook de vrouw.
Eerst zucht ze nog even, vroeger sliep je nooit zo gauw
't Is in de herfst van het leven.
Zo zijn zij dan ook in de winter getreden, vergrijsd is hun haar
En op deze dag keert de herinnering weder voor 't Gouden Paar
Dan wordt hij verlegen en zegt dan heel even: vrouw,we zijn jong geweest
Dan opent hij zijn mond met geen tand meer er in
En drukt haar een kus op haar stoppelige kin,
En dan zegt hij: O vrouw, zo'n kusje gegeven, hebben we reeds lang niet meer.
't Is in de winter van 't leven!

Nieuws uit de regio
Bijnamen van mensen uit onze eigen streek
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 de eerste 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 ons en zijn bij voorbaat niet verantwoordelijk voor de gevolgen en de daarbij hangende
verhalen.
Prins Bernhard
Pulleken
Puskas
De kontenkrabber
De koperen cent
De kwastenkoning
Propken
Buur Stallaert
De koperen
De Krijs

uit Graauw
uit Kuitaart
uit Hulst
uit Hulst
uit Hulst
uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Lamswaarde
uit Clinge

Fietsknooppuntensysteem Zeeland
Het fietsroutenetwerk wordt nog aantrekkelijker gemaakt en het materiaal wordt verduurzaamd.
Herzien Fietsknooppuntensysteem
In 2006 is het Fietsknooppuntensysteem aangelegd in Zeeland. Sindsdien zijn de
fietsmogelijkheden in de provincie op verschillende manieren uitgebreid. Nieuwe
natuurgebieden zijn aangelegd en buitendijkse paden en grote infrastructurele projecten
hebben het landschap veranderd. Het netwerk wordt uitgebreid waardoor de fietsmogelijkheden
in de provincie toenemen en meer zullen aansluiten bij de wensen van fietsers en de
landschappelijke kwaliteiten van Zeeland.
In de wind - uit de wind
De routeborden zijn vervangen door nieuw materiaal. Daarnaast werden verschillende routes
veranderd waardoor het Zeeuwse landschap nog meer beleefd kan worden tijdens het fietsen.
Zo kan je met het vernieuwde netwerk op nog meer plaatsen buitendijks fietsen en kan je er
bovendien voor kiezen om in- of uit de wind te rijden. Het vernieuwde routenetwerk wordt
aangelegd en onderhouden door Routebureau VVV Zeeland. “Met het optimaliseren van ons
netwerk willen we de aantrekkingskracht en de variatie van het landschap beter zichtbaar
maken voor bezoekers en inwoners van Zeeland!”, aldus het Routebureau.
‘Wij gaan ons netwerk herzien!’
Op alle overzichtspanelen van het knooppuntensysteem worden stickers geplakt met de
aanduiding ‘Wij gaan ons netwerk herzien!’. Deze stickers attenderen de fietser op het wijzigen
van de routes en de mogelijke overlast die een fietser kan ondervinden tijdens een fietstocht in
de komende maanden. De herziening van het fietsknooppuntensysteem Zeeland kon
gerealiseerd worden dankzij een bijdrage van de Provincie Zeeland, Waterschap
Scheldestromen en Rijkswaterstaat.
Start fietsseizoen: netwerk gereed
Om de overlast voor fietsers zoveel mogelijk te beperken wordt er gewerkt in de periode waarin
traditioneel minder gefietst wordt. In het voorjaar wordt het vernieuwde netwerk heropend.
Naast de uitgave van nieuw kaartmateriaal zullen dan ook de overzichtspanelen door
Routebureau VVV Zeeland worden voorzien van een geactualiseerd kaartbeeld.
Op http://routes.vvvzeeland.nl is hierover veel nieuws te vinden.

"HET LAND VAN KLOOSTER EN HULST"
Foto DVD: EEN WANDELING DOOR HET LAND VAN KLOOSTER en HULST
Maak een wandeling door “Het Land van Hulst”, zonder uit uw luie stoel te komen.
Op meer dan 2000 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

Zorgen om verdere ontpoldering
Stichtingen Red onze polders en De levende Delta riepen het provinciebestuur op, de plannen
tot ontpoldering van Zeeuws-Vlaanderen te heroverwegen en toekomstige plannen te
schrappen.
De belangrijkste redenen voor ontpoldering zijn natuurherstel en -compensatie, vanwege de
uitbreiding van de Antwerpse haven en verdieping van de Westerschelde. In ZeeuwsVlaanderen zijn al diverse gebieden ontpolderd. En andere polders, zoals de Breskenspolder,
zijn al enkele jaren onder de schop gevallen.
"We willen het provinciebestuur duidelijk maken dat we zuinig moeten zijn op ons zoetwater en
onze vruchtbare landbouwgronden", zei Annette Waverijn van stichting De Levende Delta en
voorzitter van ZLTO Terneuzen.
Brieven naar provincie
ZLTO steunde de boodschap van beide stichtingen. "We hebben ervoor gekozen onze zorgen
via aparte brieven naar de provincie te sturen", lichtte Waverijn toe. "Hoe meer druk vanuit
verschillende kanten, hoe meer effect het zal sorteren". Na de coalitievorming kon er weinig of
geen invloed meer worden uitgeoefend op het bestuursakkoord.
De kans is klein dat huidige projecten worden stilgelegd of worden teruggedraaid. "Toch is het
belangrijk onze zorgen erover te blijven uitspreken en duidelijk te maken dat er geen draagvlak
is voor toekomstige plannen.", aldus Waverijn.
Grote natuurschade
De ontpoldering ten zuiden van de Westerschelde heeft invloed op heel Zeeuws-Vlaanderen.
"Als de verzilting van de bodem doorgaat, kan grote schade aan de natuur ontstaan, die slechts
met langdurige en kostbare maatregelen ongedaan kan worden gemaakt. Daarbij is het de
vraag of, behalve de natuurschade, ook de economische schade zal zijn te repareren. "
Nederland en Vlaanderen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over maatregelen die de
natuur in de Zeeuwse Delta voor een deel moeten herstellen. De twee hebben in het
zogenoemde "Natuurpakket Westerschelde" afgesproken 600 hectare aan nieuwe natte natuur
aan te leggen. Vier grote ontpolderingsprojecten zijn daaruit voortgevloeid: het Zwin,
Waterdunen, Perkpolder en de Hedwigepolder.
Het project Waterdunen bij Breskens is klaar. Zeewater stroomt nu in en uit. De
graafwerkzaamheden in de Hedwigepolder beginnen deze zomer.
Bron:ZLTO - Nieuwe Oogst

Spreuk van de maand
Kom niet met een volledige natuurbegroeiïng onder je schoenen bij iemand op visite.

Nieuws van de dorpsraad
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. Jeugdsoos Kloosterzande
6. De Meulenwiek digitale nieuwsbrief
7. Initiatieven Bottom-Up voor 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. Matrixborden
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. Overleg met Woongoed
23. Renovatie straten in Kloosterzande
24. Speel- en wandelbos Hulsterweg, speeltuinrenovaties
25. Instellen jeugd(jongeren)raad. Jeugd en jongeren moeten actiever worden.
26. Informatieborden ingang Kloosterzande en Walsoorden
27. Drie maandelijks gesprek met de plaatselijke raadsleden
28. Beamer, geluidsinstallatie en projectiescherm
29. Hof te Zandeplein
30. Hof te Zande fietsroute en andere knooppuntenroute’s promoten
31. Fietspad voor scholieren en het fietstunneltje
32. De Binnendéur wel of geen dorpshuis
33. Evaluatie van de vergadering
34. Rondvraag en sluiting

CONFLICTHANTERING
Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk vanaf. Een normale, werkbare verhouding
tussen partijen is verre te verkiezen boven een (soms juridisch) steekspel. Dat mondt vaak uit
in een tijd-, geld- en energieverslindende procedure. Soms moet hierbij de rechter uitspraak
doen. Dit vonnis van rechter of arbiter biedt niet altijd de oplossing. Steeds vaker valt daarom
de keuze op het door bemiddeling verkregen oplossen van het geschil.
Dat tussen en binnen bedrijven en verenigingen geschillen ontstaan is bijna onontkoombaar.
Helaas is de manier waarop die conflicten worden opgelost soms wat onbeholpen. Uiteraard is
het nodig dat er een rechterlijke macht bestaat die zich over onenigheid uitspreekt wanneer we
daar zelf niet meer uitkomen. Het punt is alleen dat we een beetje vergeten zijn om te proberen
er eerst zelf uit te komen. Het vergt op een bepaalde manier wel een omslag in denken: niet de
standpunten zijn belangrijk, maar het zijn de belangen die tellen. Belangen die vaak wederzijds
zijn. De vraag is dikwijls om die belangen op een gestructureerde manier duidelijk te krijgen.
Een kenmerk van een conflict is dat partijen zich vastbijten in hun standpunt. Daarbij wordt niet
meer gekeken naar het achterliggende probleem. Het standpunt, en daarin willen we
volharden, is daarmee op de eerste plaats gekomen. Dat is jammer, want vaak moeten en
willen partijen nog langer met elkaar werken, juist ook in het bedrijfs- en verenigingsleven.
Emoties, prestige en gezichtsverlies staan bij een conflict meer dan eens een oplossing in de
weg. Vaak speelt soms een bepaalde vorm van vergelding een rol. Hij heeft dit gedaan, dan
doe ik dat; met andere woorden: hij is fout, dan ben ik dat ook.
Het basisprincipe van elke communicatievorm is, dat een portie informatie van de ene aan de
andere persoon wordt doorgegeven. Je hebt dus altijd te maken met drie componenten:
-- iemand die informatie geeft
= de zender
-- iemand die informatie krijgt
= de ontvanger
-- die informatie die wordt gegeven
= de boodschap
zender ->

boodschap

->

ontvanger

Ook wanneer je in/tegen jezelf praat klopt dit principe: degene die informatie geeft en degene
die informatie krijgt zijn dan een en dezelfde persoon
Het communicatieproces is echter nog niet af.
De ontvanger reageert, bewust (door bepaalde dingen te zeggen) en/of onbewust
(lichaamshouding / gezichts-uitdrukking) op de informatie die hij/zij heeft gekregen. Op zijn/haar
beurt zendt de ontvanger dus informatie uit. Met andere woorden, de rollen worden omgekeerd!
Dit tweede deel van het proces noemen we feed-back, omdat de informatie die dan wordt
verzonden direct verband houdt met de oorspronkelijke boodschap.

“NIET KUNNEN AANVOELEN”
Bij het oplossen van storingen is het dus zaak, dat de denkwijze van de betrokken personen op
elkaar wordt afgestemd.
1. In een groot aantal gevallen kun je voldoen met het verschaffen van extra informatie, zodat
je hetzelfde uitgangsnivo hebt voor een discussie.
2. Maar wanneer we te maken hebben met storingen als gevolg van tegenstrijdig karakter van
de beschikbare informatie, dan zal extra informatie meestal niet doeltreffend genoeg zijn.
Hieronder bespreken we, hoe je kunt omgaan met meningsverschillen.
Er zijn twee methoden van conflicthantering te onderscheiden te weten:
1. “WIN - VERLIES” benadering
2. “ONDERHANDELEN”

1. “WIN - VERLIES” benadering
Zoals de naam al aangeeft, gaat het hier om een “of - of” situatie.
Voor de betrokken partijen betekent dit, dat er slechts één z’n zin krijgt en dat de ander zich
daar naar moet voegen. Een kwestie van alles of niets dus; een kwestie waarin degene met de
meeste macht uiteindelijk wint.
Het is duidelijk dat dit niet bevordelijk is voor de werksfeer. Het is zelfs niet ondenkbaar, dat de
verliezende partij verdere samenwerking weigert (als gevolg van gezichtsverlies of om
principiële redenen met betrekking tot de inhoud van het genomen besluit).
Daarnaast bestaat nog het gevaar, dat het overwinnen op zich belangrijker wordt dan het
discussiepunt. Gevaar, omdat het algemeen belang uit het oog wordt verloren, wat nadelige
gevolgen kan hebben voor beide partijen.
Ik moet concluderen, dat deze benadering op korte termijn een oplossing kan opleveren, maar
op langere termijn kan leiden tot nog meer problemen met name op het gebied van
samenwerking.
Het is daarom aan te raden deze benadering pas te overwegen wanneer:
andere methoden niets opgeleverd hebben
-> één van de parijen geen alternatieven voorstelt
-> één van de partijen uit principe blijft weigeren waardoor het conflict voortduurt en de situatie
nadelig beïnvloedt
-> gebrek aan tijd overleg niet mogelijk maakt

2. “ONDERHANDELEN”
In tegenstelling tot de “of-of” situatie hebben we hier te maken met een “en-en” situatie. Dit
houdt in, dat er gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing waar beide partijen zich in
kunnen vinden en mee in willen stemmen (is een compromis). Er heerst een sfeer van
gelijkwaardigheid, voortkomend uit de keuze om beter samen “iets” te bereiken, dan allebei
“niets”.
In de praktijk probeert natuurlijk elke partij zo voordelig mogelijk zaken te doen. Dat wil zeggen,
op belangrijke punten je eigen standpunten doordrukken en op secundaire punten iets toe
geven.
N.B. Een partij wordt gedwongen prioriteiten te stellen.
Duidelijkheid omtrent wat je precies wilt en waarom is niet alleen
belangrijk als informatie naar de tegenpartij, maar óók naar de eigen
“toko”. Een standpunt dat op het eerste gezicht erg vanzelfsprekend lijkt,
blijkt bij nadere beschouwing nogal eens onvoldoende beargumenteerd.
Dat betekent, dat andere argumenten, -bijvoorbeeld die van de tegenpartijweer interessant en het standpunt weer bespreekbaar worden.

Wanneer beide partijen dezelfde prioriteit stellen en daar bovendien verschillend over denken,
dan is het te voorzien dat overleg lang kan duren.
Om dit overleg succesvol te kunnen uitvoeren:
-> moeten beide partijen overtuigd zijn van het belang van overeenstemming op
dat punt
-> moeten beide partijen open staan voor elkaars denkwijze
-> moet er sprake zijn van wederzijds vertrouwen voor wat betreft de
navolging/uitvoering van de afspraken die gemaakt worden
Het grootste minpunt van deze benadering is dus eigenlijk de benodigde tijd. Daar tegenover
staat, dat het bereiken van overeenstemming een goede basis is voor verdere samenwerking in
de toekomst.

"NIET WILLEN AANVOELEN"
“Niet willen” is een persoonlijke instelling, die veroorzaakt kan worden door meer- of
minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van de ander, angst om gekwetst te worden
(gezichtsverlies), jaloezie of omdat gedragingen van de ander afwijken van jouw waarden en
normen etc.
Noch extra informatie noch zakelijke afspraken zijn voldoende om gevoelsmatige kwesties op
te lossen: die moeten worden uitgepraat. Deze stijl van omgaan met meningsverschillen
noemen we “probleem-oplossen”.
N.B. De win-verlies benadering en de onderhandelings benadering zijn DIRECTE-methoden =
gericht op oplossing van het conflict zelf;
De probleem-oplossende stijl is een INDIRECTE-methode = gericht op oplossing van
onderliggende problemen, die tot het conflict geleid hebben.

“PROBLEEM – OPLOSSEN”
Ook hier geldt een “en-en” situatie. De samenwerking is nu niet gericht op zakelijke afspraken,
maar op persoonlijke afstemming van de betrokken partijen. Probleem-oplossen is dan het
ontwikkelen van gemeenschappelijke doelstellingen/aspiraties en meningen, zodat
samenwerking mogelijk wordt.
Doordat het hier “persoonlijke” (= gevoelens ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld kritiek)
betreffen is een open sfeer vereist. Die kun je alleen bereiken, wanneer de partijen elkaar in
hoge mate vertrouwen.
Laatstgenoemde regel geeft meteen de twee grootste bezwaren van deze conflicthanteringsstijl aan.
Ten eerste:
- de spanning die het uitwisselen van emotioneel geladen uitspraken met zich meebrengt.
Ten tweede:
- de tijd die nodig is om dergelijke relatie op te kunnen bouwen.
Slagen de betrokken partijen er in om een open houding ten opzichte van elkaar in te nemen
dan is er grote kans op een creatieve samenwerking.
In verband met het intensieve karakter, -qua persoonlijke betrokkenheid en benodigde tijd-, van
probleem-oplossen, is het aan te raden deze benadering alleen te gebruiken, wanneer:
-> Betrokken partijen voor langere termijn regelmatig moeten samenwerken en
de huidige verstandhouding de werksfeer negatief beïnvloedt.
-> Er onvoldoende tijd beschikbaar is.
Bij het probleem-oplossen kan een derde neutrale partij ingeschakeld worden. Deze treedt op
als begeleider van het proces, dat wil zeggen, bemoeit zich NIET met de inhoud.
Beide partijen moeten wel instemmen met aanwezigheid van derden.
Procesbegeleiding is het samenvatten van standpunten, wijzen op overeenkomsten en
tegenstellingen, zorgen dat ze bij de kern van de zaak blijven, vragen stellen op momenten dat
het gesprek stokt, zorgdragen voor een sfeer waarin constructief gewerkt kan worden
(emotionele uitbarstingen afremmen).

A. HET MENSELIJK ELEMENT
De kern van het probleem zit in het feit, dat de kennis en ervaring waarover iemand beschikt
nooit voor 100% gelijk is aan die van een andere persoon. Omdat onze kennis en ervaring
bepalend is voor “hoe” we denken, betekent dat, dat we bij verschillende personen een
verschillende invulling van het denkkader (voorraad kennis en ervaring) aan zullen treffen.
Deze verschillen ontstaan, omdat mensen selectief omgaan met gegevens.
Dat wil zeggen:
-> We ontvangen niet alle signalen, die worden uitgezonden
-> We accepteren* niet alles van wat we wel ontvangen
-> We onthouden niet alles van wat we wél geaccepteerd hebben
-> We zenden niet alle informatie die we wél onthouden hebben, uit.
*Gegevens, die naar onze mening niet kloppen, nemen we niet serieus en vergeten we
vrijwel direct weer.
We horen/zien wat we willen horen/zien.
Elke communicator vertaalt dus als het ware de informatie zodanig, dat die binnen zijn/haar
gedachtengang past.
Hoe groter het verschil in betekenis tussen de boodschap zoals die gegeven is en zoals die
ontvangen wordt, hoe groter de kans op misverstanden. We hebben dan te maken met
communicatiestoringen.

B. HET OMGEVINGSELEMENT
Behalve storingen die ontstaan als gevolg van menselijke fouten, moeten we ook rekening
houden met fouten als gevolg van omgevingsfactoren. Om beide soorten uit elkaar te houden
noemen we eerstgenoemde categorie: “storingen” en laatstgenoemde: “ruis”.
De meest bekende vormen van ruis zijn: lawaai, het heen en weer lopen van mensen,
(telefonische) onderbrekingen, technische tekortkomingen aan de apparatuur waarmee je moet
werken etc.
STORINGEN
We hebben zojuist geconstateerd, dat bij de uitwisseling van informatie tussen mensen
storingen optreden. Dit heeft alles te maken met het feit, dat de eigenlijke gegevens worden
vermengd met subjectieve* elementen
(= ervaringen, voorkennis, waarden en normen, gevoelens). Wanneer de gesprekpartners
elkaar niet kunnen of niet willen aanvoelen, -dit is: de boodschap op overeenkomstige wijze
interpreteren- , dan leidt dat tot onbegrip, langs elkaar heen praten, elkaar ontlopen of
conflicten.
* Subjectief in die zin, dat het sterk persoonsgebonden is –afhankelijk van karakter en
voorgeschiedenis- en dus niet als algemeen geldig kan worden verondersteld.

Conflictbenadering
WIN/VERLIES
Direct gericht op
oplossing van het
conflict
1 partij krijgt zijn zin
(OF-OF situatie)
Kern = oplossing
opleggen
Voordeel = snelle
oplossing
Nadeel = een
verslechterde
verstandhouding

ONDERHANDELEN

PROBLEEM-OPLOSSEN

Direct gericht op oplossing van
het conflict

Indirect, gericht op
oplossing van oude "vetes"

Beide partijen winnen iets (ENEN situatie

Beide partijen krijgen hun
zin (EN-EN situatie)

Kern = geven en nemen

Kern = uitpraten

Voordeel =
overeenstemming/kans op
blijvende samenwerking

Voordeel = bereidheid tot
(blijvende) samenwerking

Nadeel = veel tijd nodig

Nadeel = veel tijd nodig
en
spanning (omdat emotionele
uitspraken worden gedaan)

Het communicatieproces is een cyclus, die een oneindig aantal keren achter elkaar herhaald
kan worden: een gesprek.
Wat is nu eigenlijk informatie?
Dat zijn alle signalen, die we door middel van onze zintuigen ( d.w.z. onze informatiekanalen)
waarnemen. Dat wil zeggen, alles wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Deze
signalen bevatten bepaalde gegevens met betrekking tot onze omgeving en die slaan we op in
ons geheugen. Doordat de stroom met signalen nooit ophoudt, krijgen we steeds meer
gegevens, die tesamen onze kennis en ervaring vormen.
Het model is bijna klaar, maar twee belangrijke elementen ontbreken nog:
het menselijke element
het omgevingselement.
Leek het tot nu toe kinderspel om te communiceren, laatstgenoemde elementen zorgen er voor
dat dat een illusie is!
Wat houden deze elementen in?
Het communicatieproces is een cyclus, met daarin als belangrijkste componenten:
de communicatoren: diegene die informatie uitwisselen
de boodschap: verbale en non-verbale signalen die uitgezonden worden
de feed-back: de reactie op de boodschap, bestaat eveneens uit verbale en non-verbale
signalen
het denkkader van de communicatoren, waarin voorkennis en ervaring zijn opgeslagen en
op basis waarvan informatie vertaald wordt in een persoonlijk jargon
de omgeving: waarin de communicatie plaats vindt
De communicatoren, de boodschap, de feed-back, het denkkader en de omgeving noemen we
de communicatieprocescomponenten.
Denkkaders
Doordat denkkaders van personen elkaar op sommige punten overlappen, dat wil zeggen, ze
hebben dezelfde ervaring en kennis op dat gebied, is er communicatie mogelijk.
Storing
Is die overlap er niet, dan kan de ontvanger de informatie niet goed inpassen in zijn reeds
bestaande voorraad gegevens: hij/zij begrijpt de boodschap niet zoals die is bedoeld! We
spreken dan van een communicatiestoring.
Storingen ontstaan, wanneer de communicatoren niet evenveel informatie en/of geen
overeenkomstige informatie over een onderwerp hebben.
Bij oplossing van deze storing zal in het eerste geval kunnen worden volstaan door het geven
van extra informatie. In het tweede geval hebben we echter te maken met een meningsverschil,
dat kan uitgroeien tot een conflict.
Hoe gaan we daarmee om?
We onderscheiden drie aanpakken, die hieronder in schema zijn gebracht.
BESLUITVORMING
Zowel privé als in onze werksituatie hebben we te maken met enorme hoeveelheden
informatie. Bij de uitwisseling van informatie tussen mensen worden echter fouten gemaakt.
Opmerkelijk is, dat we denken deze fouten op te kunnen lossen door technisch hoogwaardige
hulpmiddelen te ontwikkelen, bijvoorbeeld de computer. Maar al deze moderne apparatuur is
geen garantie voor een foutloos communicatiesysteem.
In het communicatiesysteem zelf zitten een aantal zwakke plekken:
mensen beheersen fundamentele communicatievaardigheden niet voldoende (luisteren,
spreken, schrijven, lezen)
de wijze waarop informatie wordt gegeven, wordt niet voldoende aangepast aan de
eigenschappen van de luisterende persoon
er wordt te weinig volgens communicatietechnische spelregels gewerkt (bijv.
vergadertechnieken)
de verschillende communicatiekanalen sluiten niet goed op elkaar aan.
voorwaarde voor verbeterde informatieuitwisseling is aandacht voor en training van
bovenstaande punten.
BESLUITVORMING
Voor het nemen van besluiten, een activiteit waar iedereen regelmatig mee te maken heeft, is
een communicatiemodel beschikbaar. Dit model is een zogenaamd stappen- of fasenmodel.
Omdat we de nadruk willen leggen op het gebruik ervan in de praktijk heb ik voor elke stap
aangegeven hoe die wordt vormgegeven.
In schema ziet dit er als volgt uit:
FASE
1.Probleemstelling =
overzicht van de situatie

2. Probleemananlyse =
inzicht in de situatie
3. Oplossingen
verzamelen = overzicht
van mogelijkheden

ACTIVITEIT
1. informeren waarover wordt vergaderd
2. Informeren waarom dit onderwerp ter sprake komt
3. Afspreken wat het doel van de vergadering is en welk soort
besluit genomen zal worden
1. Nagaan wat mogelijke oorzaken zijn
2. Nagaan wat mogelijke gevolgen zijn
3. Nagaan waar eventueel iets aan kan worden veranderd
4. Vaststellen aan welke voorwaarden een oplossing moet voldoen
om realiseerbaar te zijn
Schrijf alle ideeën op die spontaan bij de deelnemers opkomen

1. Ga na wat de voor- en nadelen zijn van de voorgestelde
oplossingen
4. Voorstellen afwegen = 2.Selecteer de meest gunstige ideeën
selectie van werkbare
3. Ga na of de geselecteerde ideeën voldoen aan de gestelde
mogelijkheden
voorwaarden
4. Selecteer opnieuw de beste eruit en ga na of combinaties
mogelijk zijn
Stem welke (gecombineerde) oplossing het wordt (ook wanneer bij
5. Besluit nemen =
de voorgaande fase maar één voorstel is overgebleven, om te
selectie van DE oplossing
controleren of iedereen mee is
Niet rechtstreeks
betrekking hebbend op
een besluit:
6. Maken van afspraken
over de uitvoering
7. Evaluatie van oplossing
tijdens volgende zittingen
BESLUITVORMING
Laatste stap in de besluitvorming is de stemming.
Afhankelijk van de wijze waarop deze geregeld is onderscheiden we de volgende soorten
besluiten:
Soort besluit
EENMANSBESLUIT
DEMOCRATISCH
BESLUIT

Stemmingsprocedure
de uiteindelijke beslissing wordt door de voorzitter genomen
hiervoor telt als doorslaggevend de helft van de stemmen plus
één
de meerderheid van het aantal stemmen is bepalend bijvoorbeeld
MEERDERHEIDSBESLUIT
2/3 of 3/4
BESLUIT MET RECHT
één tegenstem geldt als afwijzing
VAN VETO
UNANIMITEITSBESLUIT een besluit is pas definitief als iedereen er vóór is
over het voorstel wordt onderhandeld tot alle partijen er mee in
COMPROMIS
kunnen stemmen
voorstel wordt aangenomen wanneer niemand tegen is (je hoeft er
CONCENSUS
niet vóór te zijn)

Dialect
Ge kom uit Zeeland en je spreekt je eigen taal
Ge kom van Klooster en je spreekt een beetje Klooosters

Mok ok è
Oemoemenoe
Hosternokke
Ik ga om boodschappen
Een aardappel
Een aardbei
Een accordeon
Mijn stikken

= moet ik ook hebben.
= Hoe moeten we nu?
= Een Zeeuws scheldwoord voor godverdomme
= Gezellig, boodschappen doen
= n’n petetter
= un jerrebees
= n’n trekzak
= mijn boterhammen

Aan de lezer van ons dialect de opdracht om de Nederlandse benaming naar ons op te sturen
Wjèrschjèr
Kastrol
Puit
Aaiersnaaier
Schabbe
Swint agge dat aon’t doen zijt
Stekelbees
Scharrewiets op m’n fiets zitten
Hjèrnout
Mutsaert
Gjest

Op maroot
Op d’n bleek
Piel
Stramijn
Plasier
Kodde
T’alvendeur
Biezebijzen
Piraai mee un aai
Fassêêlen
Kluiten

D’r zat nun mutten achter de wjer en ij rokelde mee zijn kodde
Er zat een kalf achter de heg en het kwispelde met zijn staart

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

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 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.

