Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

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

Voorwoord van het
bestuur en van de
redactie
Samen met Elkaar. In principe niets nieuws
maar de laatste tijd veel gebruikt. De
dorpsraad Kloosterzande kan niets zonder
deze methode van werken. Als bestuur
kunnen wij wel wat regelen maar de
uiteindelijke uitvoering doen we met elkaar.
Samen met de gemeente staan er heel wat
plannen in de steigers voor Kloosterzande.
Daarbij vergeten we zeker Walsoorden en
Perkpolder niet. Soms komen er in een
planning wat ‘hobbels’ zodat je anders moet
werken.

Inhoudsopgave
1. Voorwoord van bestuur en redactie
2. Slechtziend
3. Inhoudsopgave
4. Redactie en belangrijke
telefoonnummers
5. Bankrekeningnummer
6. Bestuur Dorpsraad Kloosterzande
7. De volgende D'n Meulenwiek
8. Aandachtspunten voor mei
9. Evenementen 2020
10. Uit op Zondag 2020
11. Dialect
12. DVD met foto’s uit het Land van
KLôôster en Hulst
13. Geef mij maar m'n polder en de zee
14. Kloosterzande zoekt een leugenbankje
15. Spreuk van de maand
16. Vogels tellen
17. Nieuws uit Kloosterzande
18.Nieuws van verenigingen en
ondernemers
19. Nieuws voor de jongeren
20. Nieuws van de redactie
21. Normen en waarden
22. Bijnamen nr. 2 MEI
23. Nieuws van de dorpsraad
24. Foto's van de maand
25. Nieuwsberichten
26. AVG

Als bestuur hadden wij allemaal een vakantie
uitgestippeld maar die verliep niet zoals was
voorzien. Chris zou naar Texel gaan maar
moest voortijdig afbreken. George zou naar
Hongarije gaan maar is daar nooit kunnen
komen. Tjarda (als manusje van alles) zou
‘van alles’ gaan doen maar door het
coronavirus heeft hij zijn handen vol gehad
aan werkzaamheden in de Plus. Robert is in
Zuid-Afrika geweest, heeft daar ook volop
rondgereden maar na bijna drie weken moest
ook hij verplicht van Buitenlandse Zaken zo
snel mogelijk terugkeren naar Nederland. Zo
gaat het in het leven en uiteraard bij vele
mensen.
Bij de jaarwisseling en ook de hele maand
januari zeggen we altijd tegen elkaar ‘een
gelukkig nieuw jaar en een goede gezondheid
gewenst’. Een goede gezondheid hebben en
blijven houden is heel belangrijk en is iets wat
we allemaal elkaar toewensen. Een goed
2020 is iets wat we maar moeten afwachten
maar wat wel kan helpen is:
Samen met Elkaar!

Redactie, belangrijke
telefoonnummers en
handige links
Eindredacteur: Robert Asselman
Opmaak , ABN & spellingscontrole: Chris Van
Hoecke
Alle redactieleden dragen bij aan de
gepubliceerde artikelen in deze nieuwsbrief.
Politie,
brandweer &
112
ambulance
Voor doven en
0900-8112
slechthorenden
Politie, geen
0900-8844
spoed
Voor doven en
0900-1844
slechthorenden
Aangifte doen bij
0900-8810
de politie
HAP Zorgsaam
0155-643 000
Terneuzen
Ziekenhuis
Zorgsaam
0155-688 000
Terneuzen
Gemeente Hulst 14 0114
Huisarts Helmers 0114-683 185
Huisartsenpraktijk
0114-686 800
De Groenendijk
Apotheek
0114-682 697
Kloosterzande
Afvalkalender

https://afvalkalender.zrd.nl/
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NL97 RABO 0332644677

Bestuur dorpsraad Kloosterzande
Robert Asselman, Voorzitter
George Bracke, Bestuurslid
Tjarda Schakelaar, Bestuurslid
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De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in juni
Met o.a. volgende onderwerpen:
- Bottom-Up initiatieven
- Jeugdsoos Kloosterzande
- Dialect
- Bijnamen nr.3
- Fietsknopenroute in Oost Zeeuws-Vlaanderen
- Nieuws van de gemeente Hulst

We proberen zoveel mogelijk de vaste rubrieken aan te houden, maar gezien de bijzondere
omstandigheden kunnen daar wijzigingen/aanpassingen in zitten.

Aandachtspunten voor mei
Dodenherdenking 4 mei te Kloosterzande
Door de corona-crisis zal de Dodenherdenking worden aangepast in overleg met de
autoriteiten.
Er is geen publiek bij de herdenking.
Er is geen herdenking in het NH kerkje.
Er wordt door de gemeente een krans gelegd bij het monument Hof te Zandeplein en (wellicht)
op de openbare begraafplaats.
Bij het monument zal er ruimte vrij worden gemaakt om, ieder voor zich, bloemen te leggen.
De harmonie St. Cecilia zal niet aanwezig zijn en ook zal er geen taptoe worden geblazen op de
openbare begraafplaats.
De burgemeester houdt een toespraak die zal worden opgenomen door omroep Hulst die
eveneens de kranslegging zal opnemen.
Omroep Hulst maakt een reportage van dit alles op Graauw, Hulst en Kloosterzande en die zal
worden uitgezonden op kanaal 112.
Er zal dus niets worden georganiseerd op 4 mei van 18.00 – 20.15 uur zoals gebruikelijk.
De borrel van de gemeente in Hotel de Linde zal ook niet plaats vinden.
Iedereen kan om 20:00 kijken op de televisie naar de Nationale Herdenking op de Dam in
Amsterdam.

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.

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 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.
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.
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

Dialect
Ge kom uit Zeeland en je spreekt je eigen taal
Ge kom van Klooster en je spreekt een beetje Klooosters
Enkele gezegden willen we u, als geachte lezer, natuurlijk ook niet onthouden:
Daar zaink vet meej
Daor kom’k wel aon uit
Daor enk deughd van ghad
Daor stonk nie om te springen
Da demme nogal gepakt sî!
Da’s nogh ammaol van toen

- Daar heb ik niet veel aan
- Daar heb ik wel een oplossing voor
- Dat deed mij goed
- Dat doe ik liever niet
- Dat heeft me ontroerd hé!
- Dat is al lang geleden

De pad is íe:r zo ‘ollebollig, ’t is naebie nie om tedoen mé die kinderwaegen
– de weg is hier zo slecht dat het bijna niet te doen is met de kinderwagen
Op school mochten wij niet schiet’n mé un klakkebus
– op school mochten wij niet schieten met een proppeschieter
Dien’n klein’n van mijn da was maor un opneukerken
– mijn zoontje was altijd maar een klein mannetje
Enkele woorden:
N’n ondenist
Gulder zullen de volgende liedjes nog wel kennen dink uk:
D leidekker met zijn vrouw en kind
Hoe helder de zon, hoe duister de maandag
Er zou eens een jager uit jagen gaan
Terwijl dat ik liefhebber was al van het pensejagen
De lantre zoe en de massabriete

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

Geef mij maar m'n polder en de zee
Ik moe nie persé naar de bergen waar altijd sneeuw op ligt
voor mij geen oceanen op n’n boot mee oneindig zicht
ik moe niet naor grote steden mee museums , stadions en kathedralen
laat mij maar deur mijn’n kleine polder lekker dwalen
ik moet niet elke dag naar een piekfijn restaurant
zo maar blijf ik het liefst dicht bij huis op reisafstand
ik moet nie groots doen mee elk jaar n’n grote nieuwen auto
laat mij maar elke dag een eindje fietsen met mijn karig banksaldo
ik zie elke dag het liefst de Schelde als mijn zee
lekker langs het water en een boterhammetje neem ik mee
ik ga op de fiets en zie de meeste vogels, konijnen, bomen en bloemen
soms ook een bijtje wat op mijn neus zit te zoemen
ik wil tevreden zijn, en dat is tegenwoordig ook heel veel waard
niets nodig in de polder, geen telefoon of routekaart
ik moet niet persé ‘zichtwerk’ doen voor het publiek
mezelf niet verkopen door drank te geven aan die kliek
Ik ga mijn gang door weer en wind in mijn’n polder
het wordt lekker warm, ik heb de echte lentekolder.

Kloosterzande zoekt een leugenbankje: bedoeld
voor sappige dorpsroddels
In ieder dorp is wel een hangplek voor ouderen in het heden en verleden waar de laatste
dorpsnieuwtjes worden en werden uitgewisseld. Een zogenaamde ‘leugenbank’ of ‘klapbank’
waar veel ‘sterke verhalen’ verteld worden. Verhalen, debatten, anekdotes, reuring en flauwekul
over van alles en nog wat.
Ik zag eens een mooie tekst boven zo’n bankje hangen: “Wie te vaak liegt gaat uiteindelijk in
zichzelf geloven”! Dat deed me denken aan dien’n Jan die ik heb gekend. Je moet het bankje
zien als een manier om mensen te verbinden. Ik hoop dat het veel leuke verhalen oplevert en
wellicht zet ik er een paar in de Meulenwiek.
Elkaar een hak zetten, roddelen en ordinair ruzie zoeken, tot in de kerkelijke organen en de
gemeenteraad aan toe. Dat had vooral met de plaatselijke politiek te maken. Beiden moesten
zich heel veel laten welgevallen en de daders lagen altijd al op het kerkhof.
Bijna iedereen kent het spelletje dat op verjaardagfeestjes in een kring gespeeld werd waarbij
de eerste een regel kreeg ingefluisterd. Het was de bedoeling dat deze regel zo nauwkeurig
mogelijk aan de volgende in de kring gefluisterd door gegeven werd. Vaak was het verbijsterend
dat niet alleen andere woorden gebruikt werden maar ook dat de boodschap in de verste verte
niet meer op het originele bericht leek. Vaak werd met de overdracht een persoonlijke
component toegevoegd, of om de boodschap ‘aannemelijker’ te maken door het ietsepietsie
aan te dikken. Het stoten van een teen werd een verzwikte enkel, vervolgens werd er gips aan
toegevoegd en ook een ambulance maakte indruk, maar niemand begreep hoe je daarmee
uiteindelijk je rijbewijs kon kwijtraken. Met zo’n spelletje was succes verzekerd.
Zo gaat het natuurlijk ook met praatjes in het dorp. Iemand oppert een idee en daar wordt over
van gedachte gewisseld om te kijken hoe zo’n idee bij een ander valt. Er wordt verder over
nagedacht en het lijkt wel wat, dus vraag je het ook eens aan een ander want niemand wil
overhaast te werk gaan en het is belangrijk dat je steun kunt krijgen voor je idee. Dan zegt
iemand ineens: “je moet het niet verder vertellen hoor, maar heb je al gehoord wat ze nou weer
willen gaan doen?” Dan heb je de poppen aan het dansen. Want de code “niet verder
vertellen” is het sleutelwoord voor het opstarten van de dorps-tam-tam. Veelal zonder kwade
bedoelingen wordt zo een verhaal gelanceerd waar op de markt en in winkels druk over
gespeculeerd wordt wat dit nu weer te betekenen heeft. Als het een beetje tegenzit wordt er ook
een schuldige aangewezen.
Tegenwoordig wordt er niet meer gefluisterd want het nieuwe fenomeen is appen geworden.
Het gevaar is met de elektronische zakroeptoeters niet dat de oorspronkelijke boodschap
vervormt, maar dat het commentaar op de boodschap belangrijker wordt dan de boodschap. En
daar komt ook weer commentaar op. Dan gaat de dorpsroddel viraal. Dat kan dan een hoax
worden die als grap gezien wordt of kan pijn gaan doen omdat mensen gekwetst worden of
belangen geschaad.
Dit alles is nog te begrijpen als een uit de hand gelopen misverstand. Venijniger wordt het als
valse berichten verspreid worden als in achterklap, roddels, leugens en fake news. Dat heeft
het doel anderen te beschadigen en het erge is dat die anderen zich daar niet tegen kunnen
weren. Want het is haast onmogelijk te bewijzen dat je iets niet gedaan hebt. Zo’n reactie wordt
meestal heel vilein weggezet als “Ja, ja, dat zou ik ook zeggen als ik jou was”.
Het gaat om de intentie waarmee zo’n bericht de wereld ingestuurd wordt. Is het om grappig te
doen, om stemming te maken, om anderen belachelijk te maken, om er zelf beter van te
worden? Over wie zegt zo’n bericht iets, over de geadresseerde, over de zaak zelf of over de
afzender (bron)? Als iedereen zich deze vraag eens zou stellen voordat een bericht verder
verspreidt, wordt het niet alleen rustiger, maar ook vriendelijker. Dan krijgt propaganda
(reclame) ook niet zo veel vat op je.
Vandaag de dag is propaganda (voortplanting) niet eens het grootste gevaar maar verspreiding.
Bij propaganda moet je denken aan een steen in de vijver die kringen in het water veroorzaakt.
Dat wordt zelden een tsunami. Je kan ook aan propagatie denken, als je de eerste dominosteen
omtikt gaat de volgende ook en de volgende, allemaal dus, maar wel eindig. Veel gevaarlijker is
proliferatie, dat is bijvoorbeeld vergelijkbaar met wortelstokken zoals brandnetels. Onzichtbaar
ondergronds, uit het oog, verspreiden ze zich en steken op de vreemdste plaatsen de kop op.
Uitroeien kan haast niet want als je een paar centimeter laat zitten, gaat het proces gewoon
door, oneindig.
Daarom, een onwaarschijnlijk bericht altijd even checken voordat je het verder vertelt of boos
wordt. Anders wordt het vergif.
Een leugenbank is een van oudsher bestaande benaming voor een lokale plek waar bewoners
samenkomen om nieuwtjes uit te wisselen en de wereld te verbeteren. Het is een plaats om te
zitten, gesitueerd op een strategische plaats in een dorp of stad. Hierbij is de bank meestal in
de open lucht geplaatst en hooguit voorzien van een afdak en enkele wandjes ter beschutting.
De leugenbank zorgde voor betrokkenheid met elkaar en met de samenleving. Sterke verhalen
werden afgewisseld met persoonlijke aangelegenheden en natuurlijk ging het ook over politiek
maatschappelijke vragen. Als vaste bankzitters niet kwamen opdagen werden ze gemist...
Traditioneel is de nabijheid van de haven, het dorpsplein of het marktplein.
Begin 21e eeuw wordt een plek waar bewoners zo nu en dan samenkomen voor het uitwisselen
van roddel en achterklap vaak een hangplek genoemd. Je ziet ze tegenwoordig ook dikwijls bij
een plaatselijke supermarkt. De leugenbank was meestal niet erg comfortabel, maar je zat er
droog en uit de wind. Modern straatmeubilair geeft ook beperkt comfort. Vormgeving en
materiaalkeuze en vooral of ze “hufterproof” zijn, is dikwijls belangrijker.
Het wordt hoog tijd rekening te houden met de toename van het aantal ouderen en de vitale
oudere ouderen. Er wordt gesproken over de toenemende eenzaamheid onder ouderen. Door
langer zelfstandig te (moeten) blijven wonen, wordt de mogelijkheid beperkter om met mensen
in gesprek te gaan, zoals in een verzorgingshuis kan. Terwijl hieraan in veel gevallen behoefte
is. Zijn ze eigenlijk op zoek naar de leugenbank? De leugenbank van deze tijd?
Het lijkt een kleine moeite om dorpen, straten, wijken en winkelcentra te voorzien van
bereikbaar straatmeubilair dat leeftijdsbestendig is en voorziet in de functie van de leugenbank.
Het gaat niet alleen om omzet of klantenbinding: De ondernemer die inpandig gelegenheid
biedt aan ouderen en de functie van de leugenbank doet herleven, doet aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen!
Eerherstel voor de leugenbank!
Een vis zelf gevangen, wordt groter dan groot
en men vindt de rest van het dorp,
op sterven na dood
Maar het roddelt en het sist,
en toch gelukkig is de man
die op zijn eigen bankie, galbakken kan
Op de echte leugenbank is de tong zo scherp als een mes
en wordt er de waarheid uitgekookt als een destilleerproces
Met of zonder drank ook in Ulst of bij de haven van Walsoorden
heeft men het over iedereen, met of zonder scheldwoorden
Het weer is weer eens van slag, zei de voormalige bioloog
de rivieren kolken over of staan bijkans gortdroog
De wegen zijn stampvol, maar niet één die nog 120 rijdt
met zijn allen op weg naar de kust, geen trein rijdt meer overtijd
Torentijd, of welke bajes ook, ze zijn zo lek als een mand
ja, ik weet het zeker want het stond gisteren in de krant
Die lui, die krijgen daar champagne en ze hebben een flatscreen teevee
en als ze daar moeten werken krijgen ze nog n’n hoop zakgeld mee
Wij gaan met onze tijd allicht wel mee, op onze leugenbank
wordt het alsmaar minder en minder, geen koffie meer als dank
De vrouwtjes achterna kijken mag nog net maar fluiten is er niet meer bij
zo is er ook net veel meer te ouwehoeren over deze vroegere smulpartij
Over de vrouwtjes wordt er bijna niet gepraat, wel over willen maar niet kunnen
het elkaar overstoeven, het meer doen dan een ander maar het elkaar toch wel gunnen
Rap is er de tong, hoog Nederlands is er wat minder dan ons eigen dialect
wat Belgische woorden d’rbij want er is niemand die zich er wat van aantrekt
Elke dag komen er mensen bij en ze blijven maar lullen
over onder andere diegene die hun eigen zakken steeds beter kunnen vullen
Alles mag gezegd worden want we leven in onze dorpse democratie
er wordt gezeikt, gezanikt en gekankerd over die ambtenaren bureaucratie
en bijna niets is nog goed alleen de leugenbank overleeft alles en iedereen
vanaf de geboorte, het dement worden en zijn, tot aan ieder zijn grafsteen!

Spreuk van de maand
Het kostbaarste geschenk dat we iemand kunnen geven is onze aandacht.

Vogels tellen
Mijn man en ik doen niet aan schaapjes tellen. Bij vroege vogels werkt dat niet. Bij nachtraven
evenmin. Dat bleek de juiste instelling om ons 40 jaar geleden met natuur te beginnen bezig
houden, onder andere met vogels tellen. Voor onszelf, om aan onze nieuwsgierigheid toe te
geven. En als we dan toch die gegevens hebben, ook voor Sovon.
Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen voor natuurbeleid,
beheer en onderzoek. Ze hebben intussen ruim 10.000 tellers over heel Nederland.
Dik drie jaar geleden streken wij definitief neer in Zeeuws-Vlaanderen. Een bewuste keuze,
want voor ons al jaren een gekend en bekend vogelgebied dat ons hart gestolen heeft. Dicht bij
het water, wijdse vergezichten, ganzenland. Hoe leuk kan het worden?
Al gauw zochten we aansluiting bij de Steltkluut, een lokale natuurorganisatie en via hen
leerden we Sovon kennen. Die bleken net op dat moment op zoek te zijn naar gemotiveerde
tellers voor de polders in de driehoek tussen Paal, Hulst en Kieldrecht.
De stap was snel gezet. Zo hebben we meteen een behapbaar gebied waarvan we ons zowel
in de geschiedenis, de eigenschappen, de fauna en flora, als de gebiedsnamen kunnen
verdiepen. Broodnodige achtergrondinformatie voor wat we te zien krijgen, om te begrijpen
waarom we het te zien krijgen of waarom niet (meer).
Wie kent bijvoorbeeld de namen van “onze” polders? De Kleine Molenpolder, de Melopolder, de
Willem Hendrikpolder, de Nieuw Kieldrechtpolder, de Groot Kieldrechtpolder, de Klein
Kieldrechtpolder, de Langendampolder en de Dullaertpolder.
Die laatste twee schuren tegen Hulst aan en langs de vesting rond Hulst wordt ook geteld, al
wordt dat om praktische redenen nogal eens overgeslagen. Het heeft weinig zin om vogels te
gaan tellen tijdens de Vestingscross of Vestingrock. In het broedseizoen ga ik daar ook niet
graag tellen op het moment dat er veel volk rondloopt. We noteren ook nestplaatsen en daar
trek je niet graag de aandacht op van teveel volk.
In januari 2019 kregen we onze initiatietelling. Meteen in het diepe, want al is onze opdracht het
tellen van ganzen en zwanen in ons gebied, in januari vindt de officiële wintertelling plaats. Dat
wil zeggen: alle soorten die zich in en om het water ophouden. Dus ook eenden,
wetlandsoorten, …
Af en toe krijgen we ook de vraag om extra op een bepaalde soort te letten. Vaak in het kader
van een gericht project over een soort die het moeilijk heeft. Want enkel aan de hand van
exacte gegevens kan een aangepast beleid opgesteld worden om de soort te helpen zich te
herstellen. Daarom tellen we sinds een aantal maanden ook de wulpen en de kieviten.
Kijken we dan naast al het andere wat voor onze kijkers passeert? Maar nee. In de drukste
maanden wordt enkel geschat, maar er wordt wél altijd melding gemaakt op waarneming.nl . Bij
het begin en einde van “ons” telseizoen, dat loopt van september tot april-mei, hebben we vaak
wat meer tijd om preciezer te werken op de soorten die buiten onze opdracht vallen. Ook tussen
mei en september gaan we er graag op uit, meestal nog ietsje dichter bij huis. Dat is dan een
mooie bonus voor ons en soms ook voor onderzoekers die aan een project bezig zijn. Zo
melden we altijd patrijzen door aan iemand die zich op die soort heeft toegelegd.

Wat heb je nodig als teller?
Om te beginnen natuurlijk kennis van en hart voor de natuur. Het is niet alleen zaak “ganzen te
tellen”, je moet ook de soorten uit elkaar kennen, liefst met van elke soort een beetje details. Als
je weet dat een bepaalde soort vooral pas gekiemd gras eet, moet je die niet zoeken op een
pas geploegd patattenveld. Ook handig: pas geoogste maïsakkers. Aan het begin van de
najaarstrek volg je gewoon het werk van de boeren: (bijna) altijd raak!
De uitrusting van een vogelaar omvat heel zeker:
- Wind-/regenwerende kleding, want er wordt in principe in alle weersomstandigheden geteld,
behalve bij dichte mist of erge storm. Vogeltellers zijn geen watjes!
- Een goede veldkijker, liefst met hoge(re) lichtsterkte, want bij donker weer moet je de details
zien voor de herkenning van de soort.
- Een telescoop met (raam)statief kan in veel gevallen ook meer dan nuttig zijn.
- Tellers, of je ligt de volgende nachten in je slaap nog tot honderd en terug te tellen.
- Een vulpotlood, of enkele goed geslepen potloden. Die schrijven onder alle omstandigheden.
Een balpen laat het nogal eens afweten bij kou of op klammig papier.
- Een klembord met de telkaarten van je gebieden, zodat je kan noteren wat je waar gezien
hebt.
- Eén of meerdere goede vogelgidsen om de twijfelgevallen te beoordelen. Ook handig als je
een onbekend “specialeke” voor de lenzen krijgt.
- Voor het Sovon-telwerk niet noodzakelijk, maar altijd leuk om bij te hebben: foto-/filmmateriaal,
evt. met wat lenswerk.
- Geduld. Zakken vol geduld. En een doosje geluk.
De administratie
Tja, een beetje papierwerk zit er wel aan vast. Als je weer thuis bent, bij een kop lekker hete
koffie of thee, moet je wél je telresultaten nog even invullen. Heel aan het begin en het eind van
het telseizoen ben je daar snel door. Maar op het hoogtepunt, als je een paar polders met 23000 ganzen “gedaan” hebt, is het even doorbijten.
Waarom is tellen belangrijk?
De natuur verandert – vooral in deze tijd – snel. Natuurgebieden krimpen door bebouwing,
uitbreiding van industrie- of landbouwgrond.
Of er wordt een nieuw stuk grond teruggegeven aan de natuur. Dat moet je beheren. Je laat
zo’n lap grond niet zomaar liggen. Dan verruigt het en verliest het zijn waarde voor de natuur.
Aan de andere kant mag je ook niet óverbeheren, want dan kan je net zo goed een Wimbledongazon aanleggen. Dat is vanuit natuurstandpunt gezien zo steriel als een operatiekamer.
Het liefst help je met dat nieuwe stuk natuur soorten die het tóch al moeilijk hebben door gebrek
aan habitat (= gepast leefgebied). En dat kan je dus alleen bepalen door te tellen. Er zijn
groepen plantendeskundigen die uitzoeken welke plantensoorten je nodig hebt om bepaalde
insecten aan te trekken. Die worden geteld door de insectenexperts. Als de juiste
kriebelbeesten aanwezig zijn, krijg je met wat geluk ook de vogels en andere dieren die zich
met die insecten voeden.
Daar kan je dus naartoe werken als je al die gegevens bij elkaar legt. Je kan gaan maaien en
maaisel afvoeren, of net niet. Je kan bomen en struiken gaan vellen, of net niet. Je kan land
gaan draineren, of net niet. Daarvoor moet je jaar na jaar tellen. En daarvoor heb je tellers
nodig. Dan zie je of het beheer goed is of moet aangepast worden.
Dan merk je het ook als je je doel een stuk voorbij schiet en er de rem wat op moet. Want heel
soms wordt het zo’n succesverhaal, dat het overlast wordt. Zoals met de grauwe gans. Die had
het eerst moeilijk, werd geholpen en is nu een beetje té aanwezig.
En dus heb je nu beheersmensen die de nesten opzoeken en de eieren in de olie dopen om ze
te laten kapot gaan. Weghalen helpt niet, stuk maken ook niet. Want ganzenmoeders gaan
gewoon dóór met leggen tot hun nest vol genoeg is. Dus dan blijft iedereen bezig: de
beheerders én de ganzen.
Is dit geen saai werkje?
Dat hangt er een beetje vanaf wat je saai vindt. Wij zijn graag buiten, in de natuur (ja,
inderdaad: ook als het rotweer is). Wij zijn altijd op zoek naar al het moois dat de natuur ons
geeft, want wij zijn niet alleen vogelfreaks. Omdat het allemaal samenhangt, zijn wij ook erg
geïnteresseerd in planten zoogdieren en insecten. Want terwijl je ergens op een leuk plekje zit
te genieten van de balts van de fuut, zeg maar, is het zómaar mogelijk dat er aan de andere
kant van de plas opeens een ree opduikt, of een stel hazen die aan het rammelen gaan. En als
je héél veel geluk hebt, kan je zelfs een vos zien.
Meer weten over bezig zijn in en met de natuur?
Dan zijn hier een aantal leuke links:
Het IVN organiseert wandelingen, cursussen e.d. over natuurkennis en – beleving:
https://www.ivn.nl/
Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut heeft een aantal werkgroepen, ook voor de jeugd,
die allerlei interessante activiteiten op het getouw zetten: https://www.ivn.nl/
Onderzoeksinstituut Sovon vind je via https://www.sovon.nl/
Ben je al een beetje beslagen in het herkennen van soorten (ook insecten, planten, zoogdieren)
en wil je laten weten wat je tijdens een wandeling hebt gezien en/of gehoord, dan kan je terecht
op https://waarneming.nl/
En “vogelen” kan je zelfs thuis leren met o.a. de vogelgeluidencursus op
https://www.vogelbescherming.nl/

Een paar voorbeelden van handtellertjes. Het vraagt wat
oefening, vooral die met meerdere toetsen, want je moet
natuurlijk onthouden welke vogelsoort onder welke vinger zit.
Maar je kan dus op deze manier meerdere soorten naast
elkaar tellen. "Gewoon" kijken en de juiste toets indrukken,
want die beesten zitten vaak kriskras door elkaar en ze zitten
echt niet stil tot je klaar bent. Aflezen en noteren kan achteraf
wel.

Wat je ziet, duidt je aan op een telkaart. Omdat je vaak méér
beesten dan plaats hebt om te schrijven, gebruik je
afkortingen. Ik vermoed dat er wel een officiële lijst bestaat,
maar ik gebruik voor mezelf gewoon iets wat ik goed kan
onthouden en snel kan noteren, want je bent tijdens zo'n
telling best wel flink aan het multi-tasken!
Die kaarten moet je bewaren, want heel soms kan het zijn dat
Sovon ze opvraagt om samen met jou een waarneming te
bespreken of zo. Of gewoon om te kijken welke soort wààr
ergens in je gebied zit.

Als je alles netjes hebt ingevuld op de site van Sovon, kan je
achteraf altijd gaan terugkijken. Naast de waargenomen en
getelde soorten, vul je ook in welke dag en hoe laat je geteld
hebt, de weersomstandigheden, of er sneeuw of ijs lag, of er
verstoring was (door jagers of een lawaaierige groep fietsers
bijvoorbeeld).
De telweekends vallen meestal zo dicht mogelijk tegen het
midden van de telmaand aan. Als een groep vogels op
zaterdag om 10:05 in de Klein Kieldrechtpolder zit, kan het
niet dezelfde zijn die op diezelfde dag en datzelfde uur waargenomen wordt door iemand die
pakweg in de Magere Merriepolder zit te tellen.

Nieuws uit Kloosterzande
Vertrouwen in elkaar hebben is het geneesmiddel tegen paniek in 2020
Als paniek vrij spel krijgt, dan betekent dat chaos en is de doodsteek voor solidariteit. Wat is
belangrijk om niet in paniek te raken met zijn allen:
1. Beperk je consumptie van berichtgeving over de bedreiging (20 á 30 minuten per dag de
status volgen)
2. Spreek over je angsten met anderen, ook als ze ook in je eigen ogen overdreven of ‘stom’
zijn
3. Besluit om de mensen te vertrouwen die namens de overheid, de wetenschap of
ervaringskennis informatie en advies verstrekken.
Berenjacht. Wij hebben achter (bijna) elk raam van ons huis een beer geplaatst. Jarenlang
hebben we deze gespaard en bewaard voor onze kinderen en kleinkinderen. Dikwijls hebben
mijn vrouw en ikzelf gezegd: ‘en nu moeten ze echt weg want ze staan of liggen in de weg’.
Gelukkig is het er nooit van gekomen en hebben we ze mooi kunnen plaatsen achter de ramen
van ons huis. Zo zagen we toch vele ogen kijken naar onze beren, die eigenlijk al heel lang weg
hadden moeten zijn.
Mijn katholieke achtergrond Bij ons bezoek aan een kerk, of dit nu in Nederland is of ver
daarbuiten, steken wij altijd een kaars aan en doen daarbij een wens. Het gebeurt ook diverse
malen dat we meerdere kaarsen aansteken naargelang we wensen willen doen. Soms gericht
aan God, die er wordt vereerd, soms als hulp voor dokters en verpleging in verband met de
gezondheid van iemand die ons dierbaar is.
Sloop Hof te Zandeplein
De grote metamorfose van het Hof te Zandeplein is begonnen. De werkplaats, een aantal
bijgebouwen en drie woningen worden gesloopt. Jarenlang heeft mechanisatiebedrijf Weemaes
hier werkzaamheden verricht die merendeel gericht waren op de landbouw. Nu is Weemaes op
het bedrijventerrein aan de Hulsterweg verder gegaan. Een mooi en innovatief bedrijf! De
gemeente Hulst heeft eerst het hele terrein moeten verwerven voordat men verder kon gaan om
sociale woningbouw mogelijk te maken. Ook andere soorten woningbouw zijn mogelijk.
Belangrijk voor iedereen is de bodemsanering want vele jaren lang is de bodem verontreinigd
door onder andere een benzinestation en het gebruik van oliën en smeermiddelen. Die
werkzaamheden zullen aanvangen na de bouwvakvakantie. Het ligt aan de aard van
bebouwing hoe lang en hoe intensief er gewerkt zal worden om de bodem te laten voldoen aan
de eisen die gesteld zijn. In de raadsvergadering van december 2019 stelde de raad 360.000
euro beschikbaar voor de sloop en de bodemsanering. Als dorpsraad hopen we dat er iet moois
gaat verschijnen in dit dorpshart van Kloosterzande. Hoe het allemaal gaat ‘aflopen’ met de
brandweergarage is aan ons nog niet bekend gemaakt.
Corona-19 virus-pandemie:
- Een ziekte van lichamelijk ongemak, van angst, van verwarring, is energievretend en
concentratieslopend.
- Een onzichtbare vijand waarvan je niet weet waar hij is
- De daling is positief. Alleen zie je het (nog) niet terug in de cijfers van dalende aantal doden.
- Ga niet hamsteren maar bel je familie of kennissen eens op. - Doe aan videobellen.
- Het virus gaat deze zomer nog niet weg. Denk eerder aan december.
- Immuniteit is niet genoeg om ons ook na deze zomer te beschermen.
- Zonder vaccin kunnen we niets anders dan onszelf blijven beschermen.
- Het wordt een jaar zonder handen schudden en knuffelen.
- Het wordt een lange zomer met lege stadions.
- Iedereen denkt: ‘mij overkomt het niet’
- Laten er geen doden vallen omdat jij je sociale contacten zo belangrijk vondt
- Zorg dat er tijd is voor ontspanning en heb een beetje meer begrip voor elkaar
- Het wordt echt stoelriemen vast de komende maanden
Neem thuiszitten niet te letterlijk De meeste mensen, zowel werkend als niet-werkend, zitten
nu thuis. Volgens wetenschappers is het zaak dat ‘zitten’ niet te letterlijk op te vatten. “Het heeft
een ongunstig effect op je afweersysteem, als je weinig beweegt gaat dat achteruit. Ga een stuk
fietsen of wandelen maar hou rekening met de 1,5 meter grens.” Je kunt ook binnen veel
bewegen, dat is een goede reductie van stress. Zet je favoriete muziek op, speel een potje
schaak, maak samen een kruiswoordpuzzel of een grote puzzel van 1000 stukjes of meer die al
jaren op zolder lag. Ben je niet meer in staat naar buiten te gaan: loop met je rollator om de tafel
of doe spieroefeningen. Het gaat erom dat het hart sneller klopt en de NK-cellen, de natural
killers die virussen en andere kwalijke indringers aanpakken.” Zo bouw je weerstand op. Niets
doen is funest!.
Veel 50-plussers zitten met te veel alcohol op, op de fiets. Meer dan de helft van de 228
fietsers die in 2019 verongelukten, was ouder dan 50 jaar, heeft Veilig Verkeer Nederland
becijferd. Uit het onderzoek blijkt dat veel 50-plussers op hun fiets stappen na alcohol te
hebben genuttigd. Bij veel ongelukken zijn de populaire e-bikes betrokken. Een glaasje alcohol
drinken op een terras is verleidelijk. Een algemene gedachte is: “wij rijden toch op wegen waar
weinig verkeer komt”. Maar op die wegen rijden onze 50-plussers dan ook dikwijls over de hele
breedte van de weg. Een ongeluk is dan snel gebeurd. Als dorpsraad Kloosterzande willen we
dan ook graag diegenen die de alcohol verschaffen zeggen: “U bent OOK verantwoordelijk, net
zo goed als diegene die het gebruikt!!”
Nederland over 4 jaar 18 miljoen inwoners en over 10 jaar zelfs 20 miljoen. Gedeeltelijk komt
dit door migratie. Dat is goed nieuws voor de overheidsfinanciën volgens het CPB. Geen
begrotingstekort meer of in ieder geval zitten we dan heel wat beter bij kas. Sommige mensen
vinden dat sneller dan verwacht. Komen er dan meer buitenlanders naar Nederland om te
werken? Worden er daardoor meer premies en belastingen ontvangen? De andere kant van het
verhaal is dat er een grotere vraag is naar bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Hebben wij dan in
totaal meer te besteden met zijn allen, nu het Corona-virus zoveel geld gaat kosten wat wellicht
nog zo’n vijf jaar minimaal merkbaar zal zijn?
Als dorpsraad Kloosterzande vragen wij ons af wat de bewoners van Walsoorden anders
zouden willen zien in hun gemeenschap, wat de mensen geweldig vinden om in Walsoorden te
wonen en wat vinden de bewoners leuk om samen te doen of om te gáán doen?
Personen die gepensioneerd zijn worden minder actief. Die stelling kwam ik tegen tijdens een
debat met enkele personen uit het ambtenarenkorps van onze gemeente. Onze werkeloosheid
behoort tot de laagste in Europa. Maar wanneer je kijkt naar de getallen, dan zijn er altijd nog
zo’n 700.000 mensen die aan de kant staan. Nu met het Coronavirus zal dit snel oplopen. Het
zijn mensen die om welke reden dan ook de weg naar werk zelf niet of moeilijk kunnen vinden.
Hoe we hen aan de slag kunnen helpen, is misschien wel de grootste uitdaging op de
arbeidsmarkt. In vele sectoren staan ze te springen om mensen en zijn ze echt bereid om in
hen te investeren. Ook pensionado’s zijn zeker ‘bruikbaar’. Hun kennis en ervaring kan menige
werknemer gebruiken en ook in vrijwilligerswerk van verenigingen, welzijnswerk of
ouderenbonden staan ze te wachten.
Als dorpsraad denken we graag in kansen en niet in beperkingen en/of problemen.
Hokjesdenken is ook een fenomeen waar velen zich graag aan schuldig maken. Mensen moet
je niet verplicht onderverdelen in doelgroepen met regelingen en ondersteuning. Je hebt
werkgevers / verenigingen / organisaties met vacatures en mensen die werk zoeken. Werk en
actief zijn moet niet altijd beloond worden met een vergoeding. Wel een schouderklopje en een
compliment: dat loont volgens mij altijd.
Activisten denken in debatten dikwijls dat ze (moreel) superieur zijn ten opzichte van anderen.
Er wordt beledigd, bedreigd en desnoods zoeken groepen elkaar op. Dankzij de sociale
mediacultuur weten we dat ideologische tegenstanders steeds verder gaan om hun punt te
maken. Steeds meer wordt dat ook zichtbaar op straat. Het is dikwijls tekenend voor het niveau
van het debat van deze tijd. Wanneer je in je activisme zo ver gaat dat je geen rekening meer
houdt met de gevoelens van de anderen dan ben je geen knip voor je neus waard.
Een "open tuin" (landschapskantoor) als kantoorwerkplaats is slecht voor de gezondheid. We
zien dat wel eens in die moderne kolossale gebouwen waar één grote ruimte is gemaakt als
kantoor. Het met veel collega’s opgehokt zitten in een gedeeld kantoor zorgt voor onnodig
ziekteverzuim. Ook ik vind dat dergelijke ingerichte kantoren tot het verleden moet behoren.
Vroeger leek een groot open kantoor wat je deelde met je collega’s een voortreffelijk idee. Het
was goedkoper (uiteraard) doordat er minder kantoorruimte nodig was per persoon. Ook geen
aparte aansluitingen en dergelijke waren nodig. Het was ook wel handiger en alles zou veel
sneller kunnen gaan. Veel beter dan van het ene kantoor naar het andere te moeten rennen om
informatie op te halen. Bovendien was het voor de baas makkelijker te controleren wat iedereen
op zijn werkplek uitspookte.
Maar gelukkig is dit idee van ‘open tuin als kantoorwerkplaats’ van zijn voetstuk gevallen. De
‘open tuin’ zorgt voor continue afleiding, stress en hoofdpijn. Het maakt je ook sneller moe en
daardoor vaker ziek. Concentratie, geluidsoverlast en wanneer iemand een griepje heeft is
bijkans binnen no-time iedereen verkouden en grieperig. Een ‘open tuin’ leek goed voor de
kameraadschap en zou beregezellig zijn. Lief en leed werd gedeeld. Maar je hebt natuurlijk
altijd weer mensen die op willen vallen bij de baas. Een opgeruimd bureau, een koptelefoon en
fleurige kamerplantjes. Nee, voor mij was het niets. Geef mij maar een eigen kantoor waar ik
me kan concentreren op wat ik moet presteren!
Vergaderingen zijn er niet alleen maar voor vergadertijgers. Merendeels noem ik
vergaderingen ‘bijeenkomsten’. Geen brainstormsessie of iets dergelijks. Dat is ook weer zo’n
kreet waarvan je zou denken dat het enkel bijgewoond kan worden door echte studiebonzen. Je
hebt slechte vergaderingen en je hebt vergaderingen.
Zo willen sommige leidinggevenden (voorzitters) altijd hun zin hebben. Ze bespreken pas de
plannen als ze al in een vergevorderd stadium zijn. Vervolgens nodigen zij een aantal
jaknikkers en stille wateren uit en presenteren dan vol enthousiasme hun ideeën. Je moet wel
van goeden huize komen om nog een kanttekening te plaatsen bij ZIJN plan. Het is al in kannen
en kruiken en iedereen zwijgt en stemt dus toe!
Soms heb je ook van die oergezellige vergaderingen. We vinden dan elkaar allemaal even
aardig en je gaat natuurlijk niks zeggen wat misschien de sfeer kan verpesten. Dus zijn we het
allemaal roerend met elkaar eens.
Vergaderingen met een reorganisatie in het verschiet zijn ook apart.
Vergaderingen met de bedoeling om aan ‘groepsdenken’ te doen zijn voor mij een crime. Met
rekening houden met de groep denkt er altijd wel iemand …. aan me hoela! Aan de voorzitter
de schone zaak om verschillende types uit te nodigen, niet meteen zelf een mening te spuien
maar om de neutrale scheidsrechter te spelen en de eindconclusie te formuleren.
Wat is verboden, wanneer is iets verboden en waarom zou je iets verbieden? Wanneer iets
schadelijk of kwetsend is voor mensen is het verboden. We beschouwen het in Nederland als
een groot gevaar om te gaan bepalen welke informatie bijvoorbeeld tot de inwoners mag komen
en wat niet. Daarmee ondermijnen we het vrije woord en de democratie.
Iedere dag tanken 17 chauffeurs de verkeerde brandstof: kosten kunnen oplopen tot
7.000 euro
Het aantal ‘ongelukjes’ aan pompstations stijgt. Vorig jaar tankten iedere dag gemiddeld 17
chauffeurs diesel in plaats van benzine. Of omgekeerd. Toch zijn er geen aanwijzingen dat het
te maken heeft met de naamsverandering van Diesel naar B7 of van Benzine 98 naar E5.
Voor wie verstrooid is en de verkeerde brandstof neemt, hebben pechverhelpers maar één
goede raad: start vooral de motor niet. In oktober kregen benzine en diesel op de pompen een
nieuwe Europese benaming. Diesel is nu B7, benzine 95 en 98 zijn nu E10 en E5. LPG bleef
LPG
.
“Maar aangezien de ‘oude’ benaming nog altijd goed zichtbaar is op de tankpompen, leidde dat
voor zover we weten nog niet tot meer vergissingen”, zegt Thuurke van Putten. “Toch is het
aantal ‘ongelukjes’ vorig jaar weer lichtjes gestegen. Van 4.660 interventies in 2017 naar 4.695
in 2018. In 2016 waren het er nog 3.790.”
Bij VAB zegt Maarten Matienko: “Wij hadden vorig jaar 1.705 pechgevallen die te maken
hadden met verkeerd tanken. Ongeveer een status quo.”
Verstrooidheid
VAB verdiepte zich een paar jaar geleden in verkeerd tanken en vroeg haar 230
wegenwachters wat volgens hun ervaring de reden was waarom automobilisten in de fout gaan
in het benzinestation.
Vaakst voorkomend is dat mensen een nieuwe wagen hebben die met andere brandstof rijdt
dan de vorige. Verstrooidheid is een andere reden. Daarna volgen: ze zijn het benzinestation
niet gewoon, rijden met de wagen van de partner die op andere brandstof rijdt óf het is een
huur- of vervangwagen. Maar ook gehaast zijn, kleurwissel aan de pomp, gewijzigde
pompvolgorde of niet gewoon om zelf te tanken, worden als vaakst voorkomend aangeduid.
Alles vervangen
“Benzine in een dieselauto tanken is sowieso veel erger dan diesel in een benzinevoertuig”,
zegt Mark Pecqueur, docent en onderzoeksleider autotechnologie aan de Thomas More
Hogeschool. “In diesel zit een soort paraffine om de brandstofpomp te smeren. Als je dan
verkeerd tankt met benzine, loopt al snel de hele pomp vast. Leidingen, pompen, zowat alles
moet vervangen worden. In het slechtste geval kunnen de kosten dan oplopen tot zo’n 7.000
euro.”
“Jammer genoeg geeft je boordcomputer geen melding dat je verkeerde brandstof hebt getankt.
Als de auto gestart is, verspreidt de gemengde brandstof zich in de leidingen. De moderne
dieselmotoren zijn vaak uitgerust met common-rail inspuittechniek. Deze kunnen ernstige
schade oplopen wanneer benzine wordt getankt. Het brandstofsysteem van deze wagens werkt
onder erg hoge druk en moet grondig gesmeerd blijven. Deze smering gebeurt door de diesel.
Als je verkeerd tankt en benzine neemt i.p.v. diesel, betekent dit dat je het smeermiddel van het
systeem vervangt door een ontvetter. Na enkele kilometers zal het systeem daardoor ernstige
schade oplopen aan de pomp en injectoren. Ook de reiniging van de tank en alle
verbindingsleidingen zal dan noodzakelijk zijn”, zeggen pechverhelpers
.
“Diesel tanken in een auto die op benzine rijdt, komt veel minder vaak voor. Dit is eenvoudig te
verklaren, omdat het dieselpistool veel dikker is en niet in de vulmond van een benzinetank
past. Als dit toch gebeurt, zullen de kosten eerder beperkt zijn, omdat alleen het systeem
gereinigd moet worden. Je zal trouwens snel merken dat je een fout hebt gemaakt, omdat je
auto zal stilvallen. “De gevolgen zijn meestal niet minder erg”, zegt Pecqueur.
Vooral niet starten
Wanneer de fout opgemerkt wordt voor de wagen is gestart (bijvoorbeeld tijdens het tanken),
zijn de gevolgen het minst erg, zeggen garagisten. In dit geval moet je enkel de tank laten
leegmaken. Dit is tijdrovend, maar redelijk eenvoudig. “Als u merkt dat u verkeerde brandstof
hebt getankt, start dan vooral uw wagen niet. Zet hem in neutraal en duw hem uit de weg, maar
start hem vooral niet. De rest is werk voor specialisten”, zeggen VAB-pechverhelpers.
De gemeente Hulst mag zelf GEEN snelheidsmetingen doen: dat mag alleen de politie
- De gemeente mag wel een verzoek doen aan de politie om snelheidsmetingen te doen
- Eigen mensen in een bepaalde wijk rijden meestal zelf te hard
Mijn computer bezorgt me soms een hoop trammelant. Ik heb twee bureaus, allebei op een
verschillende kamer. Ook twee computer desktops. Fantastisch zou je zo op het eerste gezicht
denken, maar dat is niet helemaal waar. Er liggen een hoop kabels door het huis waar je niet
goed van wordt. Sommige netjes verwerkt langs de muur en ook een hoop die kris en kras
overal naar toe lopen.
Nu ben ik ooit wel eens zo snugger geweest om labeltjes te hangen bij elke stekker en bij elk
eindpunt. Twee printers zijn draadloos. Geweldig! Mijn laptop en mijn iPad doen het ook best
behalve dat er her en der wat oplaadsnoeren liggen. Tel je daar ook nog bij de oplaadsnoeren
voor onze twee smartphones dan weet je wel dat er georganiseerd moet worden wil je alles
kunnen blijven gebruiken. En telkens hoor ik of lees ik dat ik me moet beveiligen en dat er geen
virussen mogen binnen sluipen anders hacken cybercriminelen mijn computer. Is er altijd wel
ergens een wijsneus die zegt: ‘Gebruik je gezond verstand en dan kan je niets overkomen’. En
dan komen er weer een massa tips die ik niet begrijp of waar ik geen tijd voor heb om die te
lezen. Ongeveer hetzelfde als wanneer er een nieuw apparaat wordt gekocht bij ons. Ik kijk of
de Nederlandse beschrijving is bijgevoegd en zo ja dan lees ik de eerste pagina en ook gelijk
de laatste. Het resultaat is bijna altijd dat ik een hoop informatie mis, maar dat terzijde. Ja m’n
hoela ….. als mijn computer niet precies doet wat ik ervan verlang, dan ben ik in staat om alles
in de kliko te donderen. Maar dan weet mijn vrouw me toch weer te kalmeren en na een poosje
gaat het dan wel weer. Nog iets over die tips.
Tip 1: heb ik de juiste beveiligingsprogramma’s op mijn computers staan? Ja, zeg ik dan. Ik
gebruik Norton Premium en heb daar een doorlopend abonnement op.
Tip 2: is het goedgekeurde software die ik gebruik of is het software gratis van internet met kans
op allerlei ‘mankementen’?
Tip 3: Zijn alle programma’s up-to-date?
Tip 4: Is mijn netwerkverbinding volledig beveiligd of moet ik overschakelen op een VPN (Virtual
Private Network)? (gebruik geen gratis tool maar kijk eens op vpngids.nl).
Tip 5: Gebruik bij voorkeur een vaste ethernetkabel tussen je modem en je computer wanneer
je internet wil. Wifi is snel te onderscheppen door kwaadwilligen.
Tip 6: Voer updates meteen uit, maar lees ze wel eerst goed. Meldingen van weer een nieuwe
update kunnen irritant zijn (omdat ze soms ook veel tijd nodig hebben om te installeren) maar
kunnen vaak cruciale beveiligheidsoplossingen bevatten. Klik niet telkens op next …. next …..
next totdat er finish staat. Lees dus per stapje waar je akkoord op geeft.
Tip 7: Zorg voor goede antivirus-software
Tip 8: Wees geduldig. Geduld hebben is een van de mooiste eigenschappen die er bestaan. Ik
heb eens een slagzin gehoord die luidde: ‘geduld en humor zijn de kamelen waarmee je door
elke woestijn kunt trekken’. Haast en onoplettendheid zijn grote veroorzakers van
beveiligingsincidenten in het sociale verkeer.
Tip 9: Sla datgene wat je gemaakt hebt tijdig op en sluit zo veel mogelijk programma’s,
bestanden en tabbladen die je even niet nodig hebt.
Tip 10: Deel informatie verstandig. Neem de privacywetgeving in acht. Gebruik voor video
vergaderen het programma Google Hangouts en Zoom. Overleg in geschreven woord werkt
prettig in Slack of Google Chat. Deze besparen onnodig emailverkeer.
Tip 11: Let op je mobieltje (smartphone). Berg hem slim op en loop er niet mee rond zodat hij
voor bijna meer dan de helft uit je kontzak te zien is. Vergrendel hem en berg hem goed op.
Gebruik ook een sterk wachtwoord. Gebruik je zakelijke mail niet voor privézaken. Het zal
allemaal wel makkelijker en slimmer gebeuren als vroeger. Maar het eenvoudige zakboekje als
agenda (zoals ik nog iemand ken die niets anders wil) heeft toch ook wel zijn charme!!
Nog wat "losse flodders" om over na te denken:
- Ondernemersloket
- Tolvrije tunnel
- Horeca
- Trots op Zeeland: nu eens niet ieder voor zich.
- Boerderijwinkel: hamsteren?
- ‘Moenie eens daaraan dink om steene in die zé te gooie nie’

Nieuws van verenigingen en ondernemers
De volgende 4 bedrijven uit Kloosterzande zijn toegevoegd aan het Bedrijvenregister
n.a.v. een publicatie bij de KvK:
·
·
·
·

Eijsackers Advies, gevestigd in Kloosterzande.
Fysiofit/2B-Fit, gevestigd in Kloosterzande.
Fysiofit/2B-Fit, gevestigd in Kloosterzande.
OdetZorgt, gevestigd in Kloosterzande.

Wij nodigen hen graag uit om iets te vertellen over hun bedrijf. Uiteraard kunt u één of
zelfs meerdere foto's bijvoegen.

Welkom bij Stichting platform drempelvrij Hulst
Onze stichting behartigt de belangen van mensen met een beperking in Oost-ZeeuwsVlaanderen. Wij geven informatie en (ongevraagd naar gemeente; gevraagd naar gemeente en
burgers) advies. Wij werken nauw samen met de gemeente Hulst, de Wmo raad en lokale
belangenverenigingen.
Wij willen opkomen voor de belangen van:
Mensen met een lichamelijke beperking
Mensen met een zintuiglijke beperking
Mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met een chronische aandoening
Iedereen die als gevolg een handicap of aandoening problemen ondervindt met
toegankelijkheid of Wmo voorzieningen

Nieuws voor de jongeren
Jeugdsoos Kloosterzande
In de tweede helft van dit jaar hopen we te kunnen starten met de organisatie van de jeugdsoos
in Kloosterzande. De accommodatie wordt de Binnendéur.
Wij hebben de muziekverzorging rond en de afspraken zijn gemaakt. Dit voor de komende 3
jaar. Zodra we de beschikking hebben over de financiën gaan we de materialen aanschaffen.
Samen met enkele vrijwilligers gaan we eerst kijken bij de diverse bedrijven voor het
spelmateriaal en de computers. Een vraag die we ons nu stellen is dat het jammer is dat de
computers alleen maar zouden worden gebruikt tijdens een soosavond en al die andere tijd
ongebruikt in het magazijn staan. Zoals er ook mogelijkheden zijn om een auto te delen zoeken
we naar mogelijkheden om de computers te delen. Voor één computer is al een oplossing
gevonden.
Zoals al eerder gemeld zijn er vragen binnen gekomen om ook iets te organiseren voor de
jongeren van 14 t/m 17 of 18 jaar. Er wordt hierbij gedacht aan bijeenkomsten met onze DJ’s.
Wij hopen hierbij wel op medewerking van jongeren die dit zelf in organisatie willen opzetten.
De dorpsraad werkt hier graag aan mee evenals Hulst voor Elkaar en de jongerenwerkers.
Dit alles in samenwerking met het personeel van De Binnendéur. Zij zorgen ook voor de koffie,
thee, snoepgoed en frisdranken. Er mag en zal geen alcohol worden geschonken.
Heeft u interesse en wilt u bijdragen aan deze activiteiten geef je dan op bij de dorpsraad
Kloosterzande http://robert@dorpsraadkloosterzande.nl of bel naar 0114-682267

Nieuws van de redactie
Wat komt en kwam er allemaal op ons af en wat moet en wat moest er gebeuren de
laatste tijd:
- Intellectuele lock-down
- Zorg voor de vakkenvullers
- Wat zullen we weer blij zijn als we weer naar buiten mogen met z’n allen
- Kabinet trekt de teugels aan
- Steeds strengere maatregelen
- Winkeliers mogen niet te veel klanten tegelijk binnenlaten
- Openbaar vervoer moet voorkomen dat passagiers te dicht op elkaar staan
- De horeca en de scholen moeten voor lange tijd dicht blijven
- U mag nog steeds gaan wandelen en fietsen voor een ommetje maar zorg voor de 1,5 meter
en niet met meer dan drie personen bij elkaar
- Samenkomsten, festiviteiten en herdenkingen in de buitenlucht mag niet
- De sport gaat op slot
- Burgemeesters mogen plekken aanwijzen waar niemand mag komen
OPVALLENDE UITSPRAKEN:
- Ik werd eens door een tenniscollega aangesproken die vond dat ik me ‘hinderlijk positief’
gedroeg.
- Een BN’er miste heel veel opdrachten, optredens en ook televisieoptredens gingen niet door.
Hij zei: ‘in mijn universum ben ik gelukkig want nu moet ik eens niet doen wat een ander wil van
me zonder dat ik er iets aan kan doen’.
- Een buurvrouw, van een aantal straten verder, vond dat ze het kletsen en het klieren over van
alles en nog wat erg miste. Ze zei: ‘vroeger zag ik altijd wel iemand waar ik over kon roddelen
maar nu roddelen ze wellicht over mij omdat ik er niet ben’.
- Onze voorzitter zei: ‘Sta op, geef het goede voorbeeld en moedig anderen aan hetzelfde te
doen. Kijk naar je gezin, je familie, je buren, je collega’s en ook je werkgever. Hoe draag jij je
steentje bij? Laat anderen niet lijden, neem de leiding. Goed voorbeeld doet goed volgen!
- Tegen iedereen zou ik willen zeggen: ‘Het gaat niet meer om het omgaan met onzekerheid,
maar juist het omgaan met een zekerheid’.
- Vroeger kregen we een schop onder onze kont wanneer we wat hadden uitgevreten. En
wanneer we er thuis over kwamen klagen dan zei mijn vader altijd: ‘Ga vlug uit de weg anders
krijg je er van mij ook nog één want je zult het wel verdiend hebben’.
- Tegen mezelf zeg ik keer op keer: ‘Positief zijn is net zo onmisbaar als desinfecterende
handgel, een beetje gezond verstand en luisteren naar de virologen specialisten, hun
vakmanschap is (misschien) mijn redding!’
‘Deze crisis is volgens mij een les in
saamhorigheid’
Het zijn wijze woorden van een communicatieadviseur die ook in Zeeland coördinator
crisiscommunicatie is. Als advies kreeg ik mee: de kunst is om het overzichtelijk te houden voor
de inwoners en waar mogelijk hun zorgen weg te nemen. Ik dacht bij mezelf ‘ga d’r maar
aanstaan want dat is echt niet eenvoudig’.
Wij Zeeuwen zijn eerder zwartkijkers dan positivo’s. De crisiscoördinator werkt nauw samen
met VRZ (VeiligheidsRegioZeeland), gemeenten, Waterschap, Rijksoverheid en GGD.
Communicatie goed en snel is heel belangrijk.
Er wordt nu al gesproken over een tijdperk vóór en ná de coronacrisis. Elkaar helpen en
toenadering zoeken tot de medemens wordt steeds belangrijker.
Als slot: met elkaar zorgen dat we een fijn leven hebben in zo goed mogelijke gezondheid en
elkaar daarbij vooral helpen. We maken de samenleving samen. Het woord zegt het al!!

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.
- Laat anderen niet voor uw fouten opdraaien.
- Wacht bij het instappen van de bus of trein om eerst passagiers te laten uitstappen.
- Ieder mens heeft de vrijheid zijn godsdienst te belijden.
- Vuurwerk steek je alleen af in de periode dat et is toegestaan.
- Ouders voeden hun kinderen zelf op.
- Breng geen make-up op in het bijzijn van anderen.
- Help iemand die in nood verkeert.
- Speel niet voor cowboy en steek geen barbecue aan waar dat niet mag
- Zeg niet ‘kleine pruts’ tegen iemand die klein van stuk is.
- Het is niet verboden om jezelf ‘op te freullen’

Bijnamen van mensen uit onze eigen streek MEI (nr
2)
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 telkens tien. We vernoemen eerst alleen nog maar de bijnaam en
plaatsnaam en komen dan 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.
Bijnamen van mensen uit onze eigenstreek nummer APRIL (1)
- Prins Bernhard uit Graauw
Joos had geen blauw bloed, maar zijn uiterlijk vertoonde veel trekken van Prins Bernhard.
- Pulleken uit Kuitaart
Hij woonde op ’t Oliekot, een klein gehuchtje bij Kuitaart. Was klein – niet meer dan een meter
twintig – en zijn beentjes waren zo krom als een hoepel.
- Puskas uit Hulst
Hij werd ook wel Frans van Peer of de Lange Haulez genoemd. Was een goed voetballer,
genoemd naar de legendarische Hongaarse voetballer Ferenc Puskás die tussen 1958 en 1966
de sterren van de hemel speelde bij Real Madrid. Frans had op de training vaak een shirtje aan
van Rot-Weiss Essen.
- De kontenkrabber Joseph Kerckhaert uit Hulst
Een man met bijzondere talenten en gedrag. Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij vaak aan zijn
achterwerk krabde. Hij kon goed tegen elektriciteit en om dat te demonstreren stak hij
regelmatig zijn vingers in het stopcontact. Daarnaast had hij de gewoonte om zijn kunstgebit uit
zijn mond te halen en ermee op zijn hoofd te krabben als hij daar jeuk had.
- De koperen cent Mevrouw Van Waesberghe uit Hulst
Zij was van oorsprong een Francaise die een bijzondere vriendschap onderhield met dokter
Casparie. Daar had ze echter geen monopoliepositie in. In haar vrije tijd tenniste ze veel en lag
ze vaak (geposeerd) in de zon. Ze was derhalve goed gebruind en werd daarom ook wel
Koffieboon genoemd.
- De Meelzak Bertus de Baar uit Graauw
Hij was de molenaar van Graauw en kwam dus ook bij vele mensen thuis. Zijn welkomstwoord
was altijd ‘dag boas’ of ‘dag vrouw’ kan’k voor ulder iets betekenen. Op de jaarvergadering van
dorpsraad Graauw vroeg hij aan de burgemeester of die wel wist hoeveel keer een hond mag
blaffen ’s nachts.
- Propken Stanny van Mieghem uit Kloosterzande
Hij was klein van stuk en ietwat gezet. N’n vrolijke gast en altijd in voor een grap.
- Buur Stallaert Piet Stallaert uit Kloosterzande
N’n goeien mens als buur.
- De koperen Pietje Compiet uit Lamswaarde
Hij was een stroper die werkte met koperen strikken om hazen te vangen. Was ook nogal
brutaal. Wilde bij zijn pachtheer de pacht betalen met een haas die hij op de grond van zijn
pachtheer had gestroopt.
- De Krijs Wies Dromt uit Clinge
Wies vervoerde omgezaagde bomen met een mallejan. Dit vereiste enig organisatorisch talent
plus een perfect samenspel tussen paarden- en mensenkracht. Het laden – eigenlijk het
ophangen – van de bomen was een gevaarlijke klus, want alles berustte op evenwicht. Om
alles in goede banen te leiden en iedereen bij de les te houden, krijste Wies zijn longen uit zijn
lijf.
Let op de volgende edities van De Meulenwiek.
Burgemeester Garnaal
uit Sint Jansteen
De Banaan
uit Sint Jansteen
Charles Onderbroek
uit Hulst
Daan Kiepkap
uit Hulst
Chassé
uit Kapellebrug
Cies Lawijt
uit Paal
Cor Snuf
uit Kloosterzande
De Belsen Boer
uit Kloosterzande
De Baron
uit Clinge
De Beul
uit Vogelwaarde

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
- Coronavirus in Kloosterzande
- Jeugdsoos Kloosterzande
- De Meulenwiek digitale nieuwsbrief
- Initiatieven Bottom-Up voor KLoosterzande
- Verkeer, Openbaar Vervoer, vrachtverkeer, parkeerplaatsen, verbreding trottoir Emmastraat,
éénrichtingsverkeer Margrietstraat, snelheidsbeperking 30 km zone
- Maaien van het Hof te Zandepark en financiële vergoedingen
- Website
- Speeltuin Kastanjehof
- Matrixborden
- Openbare servicepunten elektrische fietsen en auto’s
- Jaarvergadering 26 november 2020
- Mouterij bespreking, overlast en excursie
- Renovatie straten in Kloosterzande
- Speel- en wandelbos Hulsterweg, speeltuinrenovaties
- Instellen jeugd(jongeren)raad. Jeugd en jongeren moeten actiever worden.
- Informatiebord Walsoorden en de ‘dorpsraad’ van Walsoorden
- Beamer, geluidsinstallatie en projectiescherm
- Hof te Zandeplein
- Hof te Zande fietsroute promoten
- Fietspad voor scholieren en het fietstunneltje
- Evaluatie van de vergadering
- Rondvraag en sluiting

Dorpsraad Kloosterzande is dringend zoekende naar een secretaris.
Indien u interesse heeft neem dan contact op met Chris van
Hoecke. http://chris@dorpsraadkloosterzande.nl

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.

