Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

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

Voorwoord van de
redactie

Voorwoord van het
bestuur

Wie liefhebber is van Facebook krijgt
dagelijks heel wat ‘nieuws’ over zich heen.
Vrienden en kennissen kun je zondermeer
opnemen in je sociale bubbel. Je ziet foto’s
voorbijkomen die je nog nooit gezien hebt
maar ook foto’s die zodanig gefotoshopt zijn
dat je er rillingen van krijgt. Van grijze
luchten maakt men strakblauwe en van
wolkenpropjes maakt men onheilspellend
onweer.

De uitbraak van het coronavirus zorgt voor
veel verandering in ons dagelijks leven. Het
blijft een uitdaging om ons telkens flexibel
aan te passen aan al die nieuwe regels. Er
wordt zelfs verondersteld dat die nieuwe
maatregelen vlug zullen zijn ingeburgerd.
Zo is een afspraak maken bij de huisarts,
de sportschool, gemeente en dorpscentrum
evident geworden. Zo ook is het dragen van
een mondkapje in het openbaar vervoer en
taxi een normaal gedrag. Videoconferenties
en webinars behoren nu tot de normale
vergadertechnieken. Wat ons wel hindert is,
dat het geven van een handdruk of
welkomstkus niet meer kan en uit den boze
is.

Men is ook niet bang om foto’s te ‘lenen’
van anderen alsof ze origineel zijn. Met
speciale software kan men daar wel achter
komen natuurlijk maar eerlijk gezegd: ze
zijn dikwijls heel mooi.
Nu hebben wij ook heel veel foto’s gemaakt
maar ook veel foto’s toegestuurd gekregen
waarvan wij niet weten door wie ze origineel
gemaakt zijn. Ook diegene die ze gestuurd
heeft naar ons weet dat dikwijls niet. Rest
ons dan telkens de vraag: ‘mogen wij zo’n
foto wel opnemen in D’n Meulenwiek?’

Naarmate de tijd verstrijkt verlangen we
toch wel naar de tijd van vóór corona. Dit
noemen we coronamoeheid. Gelukkig zijn
de scholen weer open en begint er opnieuw
een pril cultureel leven. Ook het
horecabezoek trekt aan. Cultuur- en
horecabezoek verbindt en is nodig voor een
goed uitgebalanceerd sociaal leven. Maar
zijn we dan wel met zijn allen zo blij met die
gretig ingenomen terrasjes door onze
zuiderburen en onze jongeren?

Wij zijn nu aan het uitzoeken (beter gezegd:
we láten het uitzoeken) of we en aan wie
dan wel toestemming moeten vragen? Weet
u het? Geef ons dan een berichtje a.u.b. Zo
voorkomen we wellicht een hoop
miscommunicatie.

De sportwereld ontwaakt. Competities
worden langzaam hervat. De recreant gaat
nog meer wandelen en fietsen. De
landbouwers doen hun laatste
werkzaamheden om de oogsten binnen te
halen. Wij willen aandacht vragen om onze
mooie streek te bezoeken wat goed is voor
de gezondheid, het is duurzaam voor ons
milieu en geeft extra steun aan de horeca.
Maar uiteraard: houd het veilig, houd het
gezond!
Succes en veel plezier.
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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
0115-643 000
Terneuzen
Ziekenhuis
Zorgsaam
0115-688 000
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/

Bankrekeningnummer Dorpsraad Kloosterzande
NL97 RABO 0332644677
Het is weer bijna zo ver! Mogelijk krijgt u binnenkort ook een
uitnodiging om een begunstigde aan te duiden voor een
lucratieve bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne.
De dorpsraad heeft een kandidatuur lopen ten voordele van
onze spiksplinternieuwe jeugdsoos.
Mogen we op uw stem rekenen?

Bestuur Dorpsraad Kloosterzande
Robert Asselman, Voorzitter
George Bracke, Bestuurslid
Tjarda Schakelaar, Bestuurslid
Chris van Hoecke,
Secretaris

http://robert@dorpsraadkloosterzande.nl
http://george@dorpsraadkloosterzande.nl
http://tjarda@dorpsraadkloosterzande.nl
http:// chris@dorpsraadkloosterzande.nl

De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in
november
Met o.a. volgende onderwerpen:
- Vakantie: koffers en tassen kwijt
- Vader Abraham komt op bezoek
- Veel foto’s
- Bijnamen
- Tragiek der dorpsraden
- Grapjes van een collega

Evenementen 2020
De data in deze kalender zijn onder voorbehoud, i.v.m. de regelgeving rond de coronapandemie.
Zondag 4 oktober
Uit op zondag in de Binnendèur
Zondag 4 oktober
Dierendag
Maandag 12 oktober
Bestuursvergadering dorpsraad
Zaterdag 17 oktober – zondag 25 oktober
Herfstvakantie
Zondag 25 oktober
Wintertijd
Zaterdag 31 oktober
Halloween
Zondag 1 november
Uit op zondag in de Binnendèur
Maandag 2 november
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Maandag 9 november
Bestuursvergadering dorpsraad
Donderdag 26 november
Jaarvergadering dorpsraad
Zaterdag 5 december
Sinterklaas
Zondag 6 december
Uit op zondag in de Binnendèur
Maandag 7 december
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Zaterdag 19 december – zondag 3 januari
Kerstvakantie
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
Zaterdag 26 december
2e Kerstdag
Donderdag 31 december
Oudjaar
Vrijdag 1 januari
Vrijdag 15 januari
Vrijdag 29 januari
Vrijdag 26 februari
Vrijdag 26 maart
Vrijdag 2 april
Zondag 4 en maandag 5 april
Dinsdag 27 april
Vrijdag 30 april
Woensdag 5 mei
Donderdag 13 mei
Vrijdag 21 mei
Zondag 23 en maandag 24 mei
Vrijdag 25 juni
Vrijdag 3 september
Vrijdag 1 oktober
Vrijdag 12 november
Vrijdag 10 december
Zaterdag 25 en zondag 26 december
Vrijdag 31 december

Nieuwjaarsdag
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Pinksteren
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Jeugdsoos Kloosterzande in de Binnendéur
Kerstmis
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.
We hebben een aantal zondagen moeten cancellen i.v.m. het corona.
Uit op Zondag 1 november met DJ Peter
Uit op Zondag 6 december met Dream Music
De entree is 2 euro voor diegene die komen dansen en voor alle andere bezoekers (dus die
niet dansen) 2,50 euro inclusief een bakje koffie of thee. De aanvang is 14.30 uur en de zaal
is open vanaf 13.45 uur. Tussen 16.30 en 16.45 uur stopt het orkest. Wij hopen u snel te
ontmoeten.
Namens Dorpsraad Kloosterzande en Hulst voor Elkaar

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

POLITIEWERK: een aanhouding
Verdachten zijn mensen die voor een strafbaar feit zijn
aangehouden en worden overgebracht naar een
politiebureau. Een verdachte is géén dader. Dat moet de
rechter bepalen. Hij doet dat aan de hand van een procesverbaal. De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder
het strafbare feit is gepleegd en wat de rol van de verdachte
is geweest. In een proces-verbaal wordt verslag gedaan van
onderzoek. Als verdachte mag men ook een verklaring
afleggen. De verdachte is overigens niet tot verantwoorden
verplicht. Bij eenvoudige delicten zal het onderzoek binnen
zes uren zijn afgerond. Moet de verdachte echter langer op
het politiebureau blijven dan zal hij/zij daar in principe voor de
nacht worden ondergebracht. Daar is een informatiebrochure
beschikbaar waarin staat wat er verder gebeurt als men als
verdachte is aangehouden of in verzekering gesteld.

Vertellingen Ad Franken
DE HUISHOUDSCHOOL
Overlest werd ik gebeld door een meisje dat vroeger op de huishoudschool had gezeten op
Groenendijk. Haar vraag was of ik er nie is ‘n stiksken over kost schrijven! Zo’n meisje wil je
natuurlijk niet teleurstellen. Ze zal wel niet geweten hebben da’k al zestig jaar weg zijn van
Klooster en genen stap meer in de Dreef heb gezet nada’k daôr van de nonnen alle gebedjes
van buiten aoj gelêêrd. Een verhaôlken vertellen over een school waar je niet hebt opgezeten
en die ook al lang niet meer bestaat is dan ook een pittige uitdaging. U begrijpt dat mijn fantasie
enigszins aangesproken moest worden om er iets van te kunnen fabriceren. Nou is het ook nie
allemaol verzonnen ôôr. In’t verhaol staon ook dingen in die echt waôr gebeurd zijn. En het zou
ook nog keunen dat je een ouwe bekende tegenkomt…... Dus vooruit…
In de Dreef, thans de Kerklaan op de Groenendijk stonden vroeger de bewaarschool, de Maria
meisjesschool met ook nog de V.G.L.O. (voortgezet lager onderwijs) . De V.G.L.O. werd gewoon
huishoud- of naaischool genoemd. In het witte huis, dat tussen de kerk en de Mariaschool
stond, woonden de zusters Franciscanessen. Het huis was de oude pastorie die in 1889 tot een
zusterhuis werd omgedoopt. De zusters gaven les op de bewaarschool, de meisjesschool en op
de huishoudschool. Ik herinner mij da’k een keer uit de bewaarschool werd gehaald om in de
naaischool “de maat van mij te laten nemen” voor een windjak dat toen nogal in de mode was.
U begrijpt dat mij dit nu niet meer zal overkomen Op de huishoudschool waren de zusters actief
door er met een schuimspaan en een pollepel te zwaoien. Ze leerden er de meiskes ’n kieken
braoien, ‘n taofel aon zetten, petetters schellen, g’haktballen draoien, ‘n soepken trekken, ’n
stoofpotjen maoken, ‘n oender pluimen, ’n aai klutsten, ’n caramelpuddinkske en een
maizenablomkôôlpapken te maoken. Ze leerden er ôôk t’andwerken, t’aôken, ’n patroon
raderen, braijen, maôzen, sokken stoppen en ’n knop aon een schabbe te zetten. Ammaol
andige dingen agge da kost as meisken. De huishoudschool werd ook met meer of minder
tegenzin bezocht door meisjes afkomstig van Vogelwjèrde. “Da’s ammaol goed voor laoter”
werd er bij gezeed. Een beetje smalend werd een huishoudschool ook wel de spinazieacademie genoemd. De meisjes zullen er toch ook wel eens gelachen hebben als er wat mis
ging bij het koken of bakken vermoed ik. Ze leerden er trouwens nog veel meer van de nonnen
las ik tijdjen geleën. De meiskes van Klôôster, Lamswjèrde en Veugelwjèrde werden óók
voorbereid tot “Het Volle Leven” en hun toekomstige rol als huisvrouw, huishoudster of
dienstbode. Affijn, lees het zelf allemaol maor is. Het jongste meisje dat de huishoudschool
heeft bezocht zal nu een jaar of 65 zijn.
Uittreksel uit een Katholiek schoolboek voor de afdeling “Huishoudkunde voor meisjes’,
uit de jaren vijftig.
Maak dat het eten klaar is
Maak de zaken op voorhand klaar, de avond voordien als het moet, zodat een heerlijke maaltijd
hem opwacht als hij terug keert van zijn werk. Het is een vorm van duidelijk maken dat je aan
hem hebt gedacht en je bezorgd bent over zijn noden. De meeste mannen hebben honger als
ze thuis komen en het vooruitzicht op een stevige maaltijd (vooral als het hun lievelingskostje is)
maakt deel uit van de noodzakelijke warme verwelkoming.
Wees op tijd klaar
Neem voor jezelf een kwartier rust voor hij thuis komt om te ontspannen.
Werk uw opmaak een beetje bij, doe een band in je haren en wees fris en bevallig. Hij heeft een
zware dag achter de rug samen met mensen die hem overladen met werk en zorgen.
Wees dus opgewekt en een beetje interessanter dan laatstgenoemden. Zijn zware dagtaak
moet opgevrolijkt worden en daar ligt ergens jouw taak dat het zo wordt.
Breng orde op zaken
Maak nog een laatste ronde door de voornaamste kamers van het huis juist voor je man thuis
komt. Verzamel de schoolboeken, speelgoed, papieren enz. en neem nog vlug het stof af op de
tafels.
Gedurende de koudste maanden van het jaar
Je moet een gezellig vuurtje aanmaken waarnaast hij zich kan koesteren en ontspannen. Uw
man zal het gevoel krijgen van in een ordelijke en rustige haven te zijn aangekomen en dat
maakt jou ook gelukkig. Voor zijn comfort zorgen bezorgt jou een enorme persoonlijke
voldoening.
Breng het geluid op een minimaal niveau
Bij zijn aankomst zet je best al het geluid af van wasmachine of stofzuiger. Probeer de kinderen
kalm te krijgen. Wees blij hem te zien. Verwelkom hem met een warme glimlach en toon de
oprechtheid van uw wil om hem te bevallen.
Luister naar hem
Het zou kunnen dat je een dozijn belangrijke zaakjes aan hem wilt vertellen, maar daarvoor is
zijn thuiskomst niet het geschikte moment. Laat hem eerst spreken, herinner je dat zijn
onderwerpen belangrijker zijn dan de uwe.
Maak ongeveer dat het zijn avond wordt..
Maak nooit je beklag als hij laat thuis komt
Klaag nooit als hij laat thuis komt voor de maaltijd of zelfs als hij de hele nacht wegblijft. Bekijk
het als kleinschalig in vergelijking met wat hij heeft moeten doorstaan gedurende de dag.
Instaleer hem comfortabel. Vraag hem zich te ontspannen in de zetel of te gaan rusten in bed.
Maak een warme of frisdrank klaar. Schud de kussens op en stel voor zijn schoenen uit te
trekken. Spreek hem aan met een zachte, vredelievende en plezante stem. Stel hem geen
vragen wat hij heeft gedaan en twijfel nooit aan zijn oordeel of zijn rechtschapenheid. Denk er
aan dat hij de meester is in huis en uit deze functie zal hij steeds zijn wil uitoefenen met
eerlijkheid en waarheid.
Wanneer hij klaar is met eten, ruim de tafel af en doe vlug de afwas
Als je man vraagt om te helpen wijs zijn voorstel af want hij zou zich kunnen verplicht voelen om
het steeds weer te doen en na een zware dagtaak heeft hij geen nood aan extra werk. Zet hem
aan om zich aan zijn favoriete bezigheden te wijden. Toon je interesse hiervoor zonder hem het
gevoel te geven dat je op gelijke voet komt op zijn gebied. Als je zelf kleine bezigheden hebt,
doe ze zonder praten en storen, want zijn interesse punten zijn meestal belangrijker dan die van
de vrouw. Breng het huis in orde zodat het klaar is voor de volgende morgen. Denk er aan
eventueel een ontbijt op voorhand klaar te maken.
Het ontbijt van je man is uiterst belangrijk als hij op een positieve manier zijn zware dagtaak
moet aanvatten. Eenmaal dat jullie in de slaapkamer zijn aangekomen maak je je klaar om zo
vlug mogelijk in bed te komen.
Niettegenstaande de vrouwelijke hygiëne
Het mag niet de bedoeling zijn dat uw man de rij moet doen om in de badkamer te komen, zoals
hij moet doen om zijn trein te halen. Dit speelt een grote rol.
Zorg er echter wel voor dat je het beste voorkomen hebt als je gaat slapen. Tracht een
voorkomen te hebben dat innemend is zonder uitdagend te zijn.
Als je een nachtcrème moet aanbrengen of krulspelden, wacht tot hij slaapt want het zou hem
kunnen ergeren bij het zien van een dergelijk schouwspel net voor hij slaapt.
Wat de intieme relaties betreft met je man
Het is heel belangrijk je te herinneren wat jullie elkaar beloofden bij het huwelijk en voornamelijk
de belofte van gehoorzaamheid. Als hij van oordeel is onmiddellijk te willen slapen dan zal het
zo zijn. Te allen tijde word je geleid door de wil van je man en oefen je op geen enkel moment
druk op hem uit om hem tot een intieme relatie te stimuleren.
Als je man voorstelt te paren
Aanvaardt met nederigheid maar houdt steeds in het achterhoofd dat het plezier aan de man is
besteed en veel belangrijker is dan dat van een vrouw.
Als hij zijn orgasme bereikt is een beetje gekreun van jou kant niet misplaatst, integendeel het
zal hem overtuigen dat jij er ook plezier aan hebt beleefd.
Als je man minder normale handelingen voorstelt
Gedraag je gehoorzamend en lijdzaam maar geef je eventueel ongenoegen aan door een
stilzwijgen. Het is waarschijnlijk dat je man onmiddellijk zal inslapen.
Breng je kledij weer in orde, breng je schoonheidsproducten aan alsook je haarverzorging.
Nu mag je de wekker zetten
Om zeker even voor je man op te zijn in de morgen. Zo kan je voor hem een kopje thee maken
tegen dat hij wakker wordt.
Nou, dat is allemaal duidelijke taal want er staat volgens mij geen woord Frans bij. De meisjes
zullen het dan ook wel goed ebben begrepen. Ze waren al op een leeftijd gekomen waarvan
geacht werd dat ze tot “de jaren des verstands” waren gekomen.
As’t zo wijd was das’se was getrouwd en haar wederhelft in “de kuip” moest, werd er met grote
liefde en vanzelfsprekendheid ook een handdoek, een stuksken zeep, een stelleken
ondergoed, een paar sokken, en ‘n schônen zakdoek klaargeleed. Er werd ook tegen ‘m gezeed
welke broek hij moest aantrekken en welke stropdas het beste paste bij zijn overhemd. Bij de
wekelijkse boodschappen werd er voor ‘m een paksken shag of sigaretten meegebrocht. Ook
werd zijn boterhamtrommel iedere dag klaargemaakt om mee te nemen naar zijn werk met
daarbij een thermoskan gevuld met koffie of thee. Als hij een nieuwe jas, broek of een paar
schoenen nodig had, dan werden die voor ‘m in de winkel gehaald en thuis “op zicht” in de
woonkeuken of in de kamer gepast. Ze regelde ook nog de boekhouding door een bank of girooverschrijvingskaart in te vullen als er iets betaald moest worden. Er werd dan gelijk geld
meegebracht van de bank of het postkantoor om “um z’n pree” te kunnen geven voor ’n pintje bij
de schietink en d’inkevink van z’n doffers en witpennen.
Halverwege de jaren zestig begosten de Dolle Mina’s ineens te sputteren tegen die regelink. Ze
waren nie content meer om allenig maor t’uisouwen te doen. Ze wilden zelf geld verdienen en
ulderen eigen baôs gaôn spelen. Er was niks tegen te beginnen en von’da ôôk elemaôl maor
niks. En toen’ta dus ammaôl deurging is er nogal wa manvolk gewist die elemaôl van de pad
geraôkten. Want as die van ’t werk thuis kwaomen waoren die allenig maor gewend om zelf‘n
kouw bierken uit de kelder of de koelkast t’aôlen. Nee, die veranderink was geen verbeterink.
T’aôi van mij altijd meugen blijven zo’ at was.
Maar die huishoudschool op Groenendijk van toen was toch al wel een hele vooruitgang
vergeleken met de tijd van mijn Brabantse overgrootouders. Die kinderen mochten toen niet
teveel leren en werden opzettelijk dom gehouden. De meisjes kregen handwerkles want
…… dat was specifiek geschikt voor het vrouwelijk karakter en bovendien “handig voor
later”. Ze mochten vooral geen dingen leren boven hun stand, want dat leidde alleen maar tot
“ontevredenheid, trots en verwaandheid” “NIHIL OBSTAT” stond er in het Latijn in hun
schoolboekjes, een bisschoppelijke goedkeuring. Dit betekent letterlijk: “niets staat in de weg”.
Geen bezwaar dus. Het leren lezen was wel een belangrijk vak omdat leerlingen uit de bijbel
moesten kunnen lezen. Daarbij was een beetje schrijven en rekenen voor jongens en meisjes
ook wel handig voor later op de fabriek….

Sint Franciscus Xaveriusklooster, Groenendijk B 142. De foto hieronder is gemaakt vóór 1931,
toen het pand werd opgeknapt. Op 1 januari 1889 vestigden de Franciscaner zusters van Etten
zich in de oude pastorie. Vanaf die tijd heette het Sint Franciscus Xaveriusklooster. In 1947
werd het huis eigendom van de congregatie. De activiteiten van de zusters waren het onderwijs,
het meisjespatronaat en de zorg voor de kleuterschool in Hengstdijk. Nadat de zusters in
1961/1962 waren vertrokken, werd nog een aantal jaren zorg gedragen voor de scholen vanuit
het klooster te Lamswaarde. Een van de zusters is 23 jaar lang van Lamswaarde naar
Hengstdijk gefietst om er les te geven.
Dreef Groenendijk. Tegen de zijgevels van de kerk waren het “dooienhuiske” en de pastorie
aangebouwd. In 1889 werd de pastorie het klooster voor de zusters. ( zie foto hieronder). Naast
het witte klooster, de Maria meisjesschool, met in de voorgevel een nis met Mariabeeld, het
schoolplein en het portiek. Rechts naast de school een smalle gang waardoor de bewaarschool,
ook met een schoolplein en een portiek te bereiken was.
Met dank aan de Franciscanessen van Etten, zr. Victima de Klijn
Ad Franken, februari 2016.

Spreuk van de maand
Mijn schoenen gaan nog wel een paar jaar mee ….nu ik zelf nog!

Lyrisch
ALLES
Alles in het leven duurt maar even
Al zijn er mooie dingen die je wilt beleven
Alles in het leven gaat voorbij
als in een film komt alles langszij
Toch komt de tijd dat wij zullen begrijpen
dat we niet steeds alles kunnen grijpen
Dat dit zo niet verder meer kan gaan
in de korte tijd van ons bestaan
Eens zullen wij het moeten doen zonder klagen
maar ook dan zullen we naar elkanders liefde vragen
Klein maar fijn, dit gedichtje maar o zo fijn
Schrijf ik zomaar voor de gein
Nu ik toch zo bezig ben
Schud ik er graag nog één uit mijn pen
Maar ach helaas, de inkt raakt op
’t is daarom dat ik nu maar stop.

Hoe veilig bent u thuis?
BRAND
We willen allemaal het liefst met een rustig en veilig gevoel naar bed gaan. Toch voelen vele
mensen zich onveiliger dan zo’n dertig jaar geleden. Voor een deel is die angst terecht. Vooral
senioren zijn vaker het doelwit van dieven, overvallers en van oplichters die aan de deur komen
met babbeltrucs. Senioren zijn goed van vertrouwen. De meeste mensen zijn ook gelukkig
goed te vertrouwen maar u zult net een oplichter of dief voor uw deur treffen. Veelal wordt er
gedacht dat het (jonge) mannen zijn maar steeds meer zijn het meisjes of (jonge) vrouwen. Met
een gezonde voorzichtigheid en eenvoudige ingrepen in huis kan veel ellende worden
voorkomen. In deze en volgende bijlagen leest u wat u allemaal kunt doen om woningoverval,
babbeltrucs, vallen, brand en inbraak te voorkomen.
Hangen er in uw huis rookmelders?
Maakt u de rookmelders regelmatig schoon en controleert u ze elke maand?
Hebt u een koolmonoxidemelder?
Hebt u een vluchtplan en oefent u dit regelmatig?
Zijn uw vluchtroutes vrij van obstakels?
Heeft u uw sleutels nodig om uw deuren van binnenuit te openen?
Wordt er wel eens gerookt in uw slaapkamer?
Worden de cv-ketel, geiser en/of gaskachel jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt?
Wordt de schoorsteen ieder jaar geveegd?
Houdt u het filter en de luchtafvoerslang van uw wasdroger vrij van stof?
Laat u uw televisie of andere apparatuur wel eens op stand-by staan als u weggaat of gaat
slapen?
Zou u een vlam in de pan blussen met koud water?
Heeft u een aardlekschakelaar in de meterkast?
Als u de elektrische deken opbergt, vouwt u die dan strak op?
Controleert u weleens uw elektriciteitskabels?
Zitten er op alle ramen, lichtkoepels en deuren goedgekeurd hang- en sluitwerk?
Zit er een speciaal slot op de schuifpui?
Kunt u de schuifpui extra barricaderen door er balkjes tussen te leggen bijvoorbeeld?
Sluit u alle ramen en deuren altijd af als u weggaat, ook al is het maar voor een paar minuten?
Laat u de sleutel weleens aan de binnenkant van het slot zitten?
Hebt u buiten een verstopplaats voor uw sleutels?
Hangt er een adreslabel aan uw sleutelbos?
Hebt u contant geld in huis?
Liggen al uw waardevolle papieren en sieraden achter slot en grendel?
Laat u een bericht achter als u weggaat?
Ziet uw huis er bewoond uit als u weg bent?
Heeft u op meerdere plaatsen rondom uw huis buitenverlichting?
Kunnen voorbijgangers bij u in de kamer, keuken of slaapkamer kijken?
Hebt u uw postcode en huisnummer op waardevolle artikelen laten graveren?
Kunt u uw ladder zo pakken uit de schuur?
Staat uw fiets, brommer, scooter altijd op slot en neemt u dan ook de sleutel mee naar binnen?

Nieuws van/voor de jongeren
We keken er met z'n allen heel erg naar uit: de opening van de jeugdsoos Kloosterzande!
- De gemeente Hulst, die via het Bottom up-project het initiatief mee heeft mogelijk gemaakt
- Hulst voor Elkaar, die de soos onder de vleugels neemt
- De dorpsraad, die met het idee op de proppen kwam en hemel en aarde bewoog om het plan
van de grond te krijgen
- De groep vrijwilligers die zich de afgelopen weken een slag in het ronde liepen om het aanbod
te helpen samenstellen, de PR te verzorgen, extra sponsoring bijeen te zoeken, ...
- Onze dj's, die de discobal al extra opgeblonken hebben en alle draadjes en stekkertjes van
hun installatie nageteld.
- De om en bij 40 reeds ingeschreven jongeren die de aftrap niet willen missen.
Op vrijdag 2 oktober zou het gebeuren: het feestelijke startschot, inclusief aanwezige
prominenten, pers en al wat bij zo'n heuglijk moment hoort.
Het zal nog even moeten wachten. Miss Covid-19 heeft er haar plompe grote teen vóór
gestoken. In deze coronatijden moeten we met z'n allen nog even geduld oefenen, tot de
situatie veilig genoeg is.
Maar niet getreurd: dat geeft ons nog wat extra tijd om het allemaal nog straffer te bedenken en
uit te voeren. Uitgesteld is niet verloren. Misschien ontvangen we jullie tussen de
Halloweenpompoenen, of met kerstballen aan onze oren.
Zodra we groen licht krijgen, hoor je van ons. Wij zullen er zijn! Jullie ook?

Nieuws van/voor de ouderen
Wie zijn’n hoed...
Jack van Hooft, Tom Tacken, en Fiel Dijkstra wezen me erop dat het feestlied ‘Wie zijn hoed is
dat?’ (over de dronken man die thuiskomt en door zijn overspelige vrouw voor de gek wordt
gehouden) van oorsprong niet Nederlands is maar Engels.
Alle drie kennen ze het namelijk als ‘Seven Drunken Nights’ van de Ierse band The Dubliners.
De inhoud is ongeveer gelijk aan de varianten die we besproken hebben. Jack van Hooft
schrijft dat het ook bij The Dubliners om een zogenaamde ‘traditional’ gaat, een volkslied, zeg
maar.
En over internationaal gesproken: Willem Iven schrijft dat hij het lied heel vaak gezongen heeft,
tot op een schip in de Barentszzee toe. Cor Swanenberg vertelde me dat de Brabantse versie
is uitgevoerd door de Deurnese zanger Peter Aarts. Het staat niet op zijn CD ‘Wie wa bewaort’,
maar was bij optredens zeer populair. Jacques Klöters bericht ons dat 'De man kwam thuis' ook
op de langspeelplaat 'De Kadullen' staat, van de gelijknamige folkgroep. (CuBra)
Wassink: Wie z'n hoed is dit: werd vroeger vaak gezongen door mijn vader (vermoedelijk voor
ons, alleen het refrein, want het is wel een beetje ondeugend)
Wie zijn hoed...
En de man kwam thuis, en de man kwam thuis
en de man kwam zat naar huis
wat vond hij op zijn kamerke: n'n vreemde hoed in huis
Wie zijn’n hoed is dit, wie zijn’n hoed is dat,
wie zijn’n hoed zal dat nou zijn
"och lieve man dat is geen hoed maar een waterpot van mijn"
Ik heb de wereld rond gezworven al wel een jaar of tien
maar een waterpot met voering d’rín, heb ik nog nooit gezien!
En de man kwam thuis, en de man kwam thuis
en de man kwam zat naar huis
wat vond hij op zijn kamerke: un vreemd hemdeken in huis
Wie zijn hemdeken is dit, wie zijn hemdeken is dat,
Van wie mag dat hemdeken nou zijn?
“och lieve man datis geen hemdeken maar een lakentje van mijn”
Ik heb de wereld rond gerezen al wel een jaar of tien
maar een laken mee nun binnenzak heb ik nog nooit gezien.
En de man kwam thuis, en de man kwam thuis
de man kwam zat naar huis en wat vond hij op zijn kamerke: een vreemde jas in huis
wie zijn’n jas is dit, wie zijn’n jas is dat, wie zijn’n jas zou dat nou zijn!
"och lieve man dat is geen jas, maar een schoteldoek van mijn"
Ik heb de wereld rond gezworven al wel een jaar of tien
maar een schoteldoek met mouwen eraan heb ik nog nooit gezien
En de man kwam thuis, en de man kwam thuis
de man kwam zat naar huis en wat vond hij op zijn kamerke: een vreemde broek in huis
wie zijn broek is dit, wie zijn broek is dat, wie zijn broek zal dat nou zijn!
“och ieve man dat is geen broek, maar een kolenzak van mijn"
Ik heb de wereld rondgezworven al wel een jaar of tien
maar een kolenzak met pijpen d’raan heb ik nog nooit gezien
En de man kwam thuis, en de man kwam thuis
en de man kwam zat naar huis en wat vond hij op zijn kamerke: een vreemde schoen in huis
wie zijn’n schoen is dit, wie zijn’n schoen is dat, wie zijn’n schoen zou dat toch zijn!
"och man dat is geen schoen, maar een botervloot van mijn!
Ik heb de wereld rondgezworven al wel een jaar of tien
maar een botervloot met veters d’rin heb ik nog nooit gezien!
En de man kwam thuis, en de man kwam thuis
en de man kwam zat naar huis en wat vond hij op zijn kamerke: een vreemde vent in huis
wie zijn’n vent is dit, wie zijn’n vent is dat, wie zijn’n vent zou dat toch zijn!
"och man dat is geen vent, maar een kiendje, dat jouw moeder kocht voor mij"
ik heb de wereld rondgezworven , al wel een jaar of tien
maar een kiendje met zo'n grote snor heb ik nog nooit gezien!
In het Land van Hulst wordt het zeer verdienstelijk gespeeld en gezongen door AMBRAS

Nieuws van verenigingen en ondernemingen
Pareltjes van wijsheid (voor o.a. ondernemers)
First things first
Begin de dag met het aller-allerbelangrijkste werk. Zo zorg je ervoor dat je elke dag
één stapje verder bent in de marathon die het ondernemerschap heet.
Wat is het allerbelangrijkste werk?
Nou dat is meestal het werk waarbij je denkt ‘Ah, dit is wel belangrijk. Maar het hoeft niet perse
nu gedaan te worden. Kan morgen ook’.
Doe die shit NU.
Me, myself and I.
Iedereen denkt voornamelijk aan zichzelf. Jij. Ik. En onze buurman ook.
Om te verkopen (marktplaats, verkoophoekje, etc.) moet je denken aan hun zelfzuchtigheid.
Vergeet hoe jij er over denkt. Dat maakt niet uit. Wat wil hij? Kennis, geld, tijd besparen,
gezondheid? Speel daarop in.
Investeer meer dan de rest
Iedereen probeert te besparen. En als je krap met geld zit, moet je inderdaad manieren vinden
om goedkoop, slim en strategisch te werk te gaan.
Maar besparen op je onderneming als je het geld hebt, is niet verstandig. Investeer het. Ga niet
een maand wat luxer leven als je net 2 grote opdrachten binnen hebt. Nee. Pomp dat geld in je
onderneming. Of een gedeelte, tenminste.
Jij wint, wanneer je meer investeert (geld, tijd en energie) dan jouw concurrenten.
Jouw ideale klanten zijn ‘verslaafden’
Misschien niet letterlijk…tenzij je een drugsdealer bent, natuurlijk. Maar je verkoopt 10x zo
makkelijk een product of dienst aan iemand die eerder (en het liefst vaker) een soortgelijke
dienst of product heeft gekocht.
Dat is je ideale klant. Vraag je nu eens af waar jij ze kan vinden, hoe jij ze kan bereiken en wat
jij tegen ze gaat zeggen.
Voor de mensheid!
Soms kom je pareltjes van wijsheid tegen. In boeken, films, blogs, in eigen ervaringen of via je
eigen redenatie. Die kan je dan voor jezelf houden. Of doorverkopen.
Maar soms is die kennis zo essentieel en kan je zo veel mensen helpen als je de kennis
gewoon weggeeft. Gratis. Dan moet je niet aan geld denken. Geef net die kennis weg waarvan
je denkt “Eigenlijk moet ik dit niet delen”. Dan ben je goed bezig. En meestal leidt het
weggeven van die kennis, vanzelf tot meer geld, aandacht of iets dergelijks.
De pareltjes die ik heb genoteerd komen – natuurlijk – niet van mij. De kern van elk pareltje heb
ik uit boeken en blogs ‘gestolen’. Sommige heb ik bijna letterlijk een-op-een overgenomen. En
soms was er zo’n enorme voorzet gegeven waar alleen mijn lichaam nodig was om hem in te
tikken.
Zorg wel voor een financiële buffer voor het geval je minimaal 6 maanden geen inkomsten
krijgt. Kom dan niet af bij de ‘belastingbetaler’ al na drie weken dat je failliet dreigt te gaan
terwijl je pas een prive uitgave hebt gedaan van ettelijke tienduizenden euro’s!

Bijnamen van mensen uit onze eigen streeknr. 7
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 een aantal. We vernoemen nu alleen nog maar de
bijnaam en plaatsnaam en komen telkens in een van de volgende nieuwsbrieven terug met de
eigenlijke naam. Ook wij weten niet (altijd) wie de genoemde persoon is of is geweest. In dit
alles hebben we vele mensen gesproken en ook wat ‘boekskes’ gelezen ter raadpleging. Ook
het Dikke BIJnamenBOEK van Frank Deij en Joke Naughton zijn we zeer dankbaar. Wij voelen
en zijn dus niet verantwoordelijk voor de gevolgen en de daarbij hangende verhalen.
Anna Koestront
Anna Pap
Appelsienoog
Chasse
Bèr Aai
Boeboe
Annewuite
Ariaan Pus
Anti
De Forsen

uit Hulst
uit Hulst
uit Hulst
van Kapellebrug
van Kloosterzande
van Lamswaarde
van Nieuw Namen
van Ossenisse
van Sint Jansteen
van Hengstdijk

Uitslag van nr. 6 September
Ladeke uit Hulst Clement Freytier. De oorsprong is niet duidelijk. De man reed met een
vrachtwagen en het heeft wellicht te maken met lossen en laden.
Patje Wauters uit Hulst Pat Wauters. Had ook een isolatiebedrijf in Breda. Hij werd ook wel
bolhoedje genoemd omdat hij die vaak droeg.
Liza Tietebus uit Hulst Liza Saman. Liza had de grootste cup en dan nog knelde haar bh.
Lenie Twettergat van Sint Jansteen Lenie Uitdragers. Deze dame praatte de oren van je
hoofd. Als zij aan het woord was, was er geen speld tussen te krijgen. Ze had ook een zus
Maria die Mie Tettergat of Miet Tetterol werd genoemd.
Levien van Kloosterzande Alois Pauwels. Speelde ooit mee in een toneelspel waar hij de rol
van ene Levien vertolkte. Zijn toneelnaam werd zijn bijnaam.
Kwastenprins van Kloosterzande Jan Burm. Bracht altijd gebruikte en ongebruikte kwasten
rond in Zeeuws-Vlaanderen voor ‘zijn’n boas’.
Lone Tram van het Vogelfort Lone Dankaert. Lone was leurder en nam vaak de tram van de
toenmalige Zeeuws-Vlaamse Tramweg Maatschappij (ZVTM. Stapte vaak na enkele haltes uit
en liep dan terug naar huis.
Louis de Figaro van Clinge Louis de Cock. Vocht ooit op de kermis in Sint Niklaas tegen een
bokser die Figaro heette. Louis kreeg flinke klappen en heet sinds die tijd ook Figaro.
Patrijs van Vogelwaarde Gijs Serrarens. Staat ook bekend als de Punaisendouwer.
Peet Ong van Heikant Piet Jansen. De man had de eigenaardige gewoonte om bijna achter
elke zin ‘ong’ te zeggen, een stopwoord zonder enige betekenis. Piet had twee beroepen: hij
was kolenboer en ijscoman. In de overgangen van de seizoenen gebeurde het dat hij overdag
zo zwart als kool rondliep om in de avonduren in smetteloos wit met zijn ijscokar rond te rijden.
Piet was op zijn eigen manier integer. Soms kreeg hij klachten dat er niet precies vijftig kilo
kolen in de zak zou zitten. Piet zei dan altijd: “Ik verkoop mijn kolen per zak, niet per kilo, ong.”
Piet was getrouwd met Stifke Puit.

Gezondheid
Gezond eten, voldoende beweging zijn goed voor een regelmatige stoelgang. Acht tips
voor je stoelgang.
Eet regelmatig
Het is lastig je inwendige motor in gang te houden als je er geen benzine ingooit. Een
regelmatige eetpatroon ondersteunt de spijsvertering en je stoelgang. Zorg daarom voor
tenminste drie gezonde eetmomenten per dag en eventueel een of twee tussendoortjes. Sla in
ieder geval het ontbijt niet over: je spijsvertering staat 's nachts op een laag pitje. Met een goed,
vezelrijk ontbijt doe je jezelf ochtends een groot plezier omdat dit de darmwerking stimuleert.
Eet vezelrijk : volkoren producten
Volkorenmeel bevat de hele graankorrel, in tegenstelling tot bloem of tarwemeel. Alles wat
gemaakt is van volkorenmeel bevat dus meer vezels en is gezonder. Deze vezels komen
onveranderd aan in de dikke darm. Daar werken ze als een soort spons: ze nemen vocht op en
helpen ontlasting zachter en dikker te maken.
Beperk je niet tot volkorenbrood, maar denk vooral ook aan volkorenrijst en volkorenpasta. We
zijn snel geneigd bij spaghetti of rijst voor de witte variant te kiezen, maar die bevat veel minder
vezels. De aanbevolen hoeveelheid vezels per dag voor een volwassene vrouw is 30 gram en
voor een volwassen man is dit 40 gram.
Eet voldoende fruit & groenten
Sowieso hangt een gezonde voeding samen met een gezond en gevarieerd eetpatroon. Dit
betekent dat je vezels niet alleen uit brood en pasta haalt, maar ook zorgt dat je voldoende fruit
en groenten eet. Het voedingscentrum raadt een dagelijkse consumptie van 200 gram fruit en
minimaal 250 gram groenten aan. Vezels uit groenten en fruit zijn ook goed voor de darmflora.
Sommige mensen denken dat bananen verstopping in de darm zouden veroorzaken. Dit is
onjuist; bananen zijn vezelrijk fruit en, in combinatie met voldoende vocht, gaan ze juist
verstopping tegen. Ook noten leveren – naast veel goede onverzadigde vetten - volop vezels.
Dagelijks een handje ongebrande noten als tussendoortje is daarom een goed idee. Verder
doen paprika of snoeptomaatjes het goed als gezond en vezelrijk tussendoortje.
Neem de tijd om te eten : rustig eten & goed kauwen
Je spijsvertering begint in je mond. Hier wordt het voedsel fijngekauwd en vermengd met
speeksel. Door kauwen stijgt de speekselproductie om het voedsel makkelijker verteerbaar te
maken. Verder heeft goed gekauwd voedsel een groter oppervlakte waardoor voedingsstoffen
makkelijker worden opgenomen en afgebroken.
Drink voldoende: 1,5 à 2 liter per dag
Voldoende water drinken is ook belangrijk voor darmen. Voldoende vocht is nodig om de
ontlasting soepel te houden. Als je wel voldoende vezels eet, maar niet voldoende vocht
binnenkrijgt, dan werkt het juist averechts. Drink minimaal 1,5 - 2 liter water per dag, zodat de
ontlasting soepel blijft. Dat water kun je natuurlijk afwisselen met bovengenoemde kruidenthee.
Beweeg vaker
Beweging stimuleert de darmen en activeert op deze manier de stoelgang. Het wordt
aanbevolen 30 minuten per dag te bewegen; dit mag natuurlijk ook twee keer vijftien of drie
keer tien minuten zijn. Alle beweging is hierbij goed, of je nu kiest voor wandelen of zwemmen.
Denk ook aan dagelijkse beweging zoals het nemen van de trap in plaats van de lift.
Zorg voor een goede houding
Neem de tijd voor het toiletbezoek en ga even rustig op het toilet zitten in de goede houding:
iets voorover gebogen, met een krukje onder de voeten, zodat de knieën iets omhoog komen.
De darm kan zich op die manier het beste legen. Probeer te ontspannen; neem eventueel iets
te lezen mee.
Stel het stoelgangmoment niet uit
Voel je aandrang, ga dan direct naar het toilet. Deze aandrang is een teken dat je endeldarm
vol is en dat ontlasting klaar is om je lichaam te verlaten. Het ophouden van de ontlasting kan
een negatieve invloed hebben op je stoelgang. Door de ontlasting op te houden, wordt deze
namelijk verder ingedikt.
Een natuurlijk hulpmiddel met kruiden
Kun je af en toe wat ondersteuning gebruiken voor je stoelgang, dan kun je kiezen voor een
natuurlijk hulpmiddel met kruiden zoals Grünwalder N1 Stoelgang Kruidentabletten. Dit is een
7-kruidenformule die door de Kaapse aloë een natuurlijke dagelijkse stoelgang bevordert.
Hierdoor zal de ontlasting zijn ritme en evenwicht behouden. Dit middel bevat ook senna, aloe
vera, sporkehout, echte karwij, rabarber, venkel, cascara.

Nieuws en wetenswaardigheden voor oktober
Geen nieuws maar wel goed om te weten …
Ik ben altijd al van mening geweest dat vrouwen moeten trouwen maar met mannen heb ik die
mening wat minder.
Vrouwen zijn er om lief te hebben maar niet om begrepen te worden. Wie lukraak bemint, weet
niet waaraan hij begint.
Vlieg de bocht eens uit …
Wij zijn zo stoned als een garnaal, neem nog maar een haal
Want stoned als een garnaal zijn we allemaal
Op het feestje van oom Piet, was er hele goeie wiet
Want na de tweede stick kreeg al iedereen een kick
Maar opoe Van der Kamp die wilde nog higher zijn
en klom op de rug van buurvrouw zonder chagerein
Een wipje hier en een kusje daar
zo was het feest en zongen we zonder gevaar …..
De dokter: ‘En de ontlasting is dus ietsjes aan de dunne kant?’
Patient: ‘Inderdaad dokter,. Als ik nou zeker wist dat het nervositeit was, dan zou ik me niet zo
zenuwachtig maken.’
Mijn oma woont op de Binnenweg.
Zij kómt ook van de Binnenweg.
Mijn opa kwam uit een zijstraat.
Elk bewust volks- en staatsbesef eist kennis en rekenschap van de historie. Mij is verteld dat
mijn voorouders op boomstammen bij Lobith ons land zijn binnengevaren en dat ze van heel
ver kwamen.
Ik heb niet zo heel veel materiaal geërfd van mijn grootouders maar wel herinneringen die ikzelf
eigenlijk niet kan hebben, domweg omdat ik er toen nog niet was. Ook wel herinneringen uit
boeken en van de scholen uit mijn ‘voortijd’ of natuurlijk uit hun verhalen. Via vertellingen,
overleveringen of familie relikwieën uit een grijs verleden die ik heb ingelijfd in mijn eigen
biografie. Vele mensen zijn bezig of hebben behoefte om een identiteit te ontdekken (of te
herontdekken) en daarmee de neiging die identiteit in de geschiedenis te zoeken en bewijzen
te verzamelen voor liefst eeuwenoude constanten in het (volks)karakter. Eén van de steeds
terugkerende taferelen zijn bij kleine kinderen: ‘op wie lijkt hij of zij? Van wie heeft hij of zij die
karaktertrek?’
Door tegenstellingen, onenigheid,, ruzie, partijen, vuisten op tafel, handgemeen en zelfs moord
en doodslag zijn we geworden wat we nu zijn.
Ik heb eens iemand weten vertellen ‘tot op het bot ouderwéts te zijn’ maar waar ik heel veel
respect en liefde voor had. Er zijn groepen mensen verdeeld geweest zoals de Hoeken en de
Kabeljauwen, de papen en de calvinisten, de gomaristen en de arminianen, de staatsen en
prinsgezinden, de heren en de knechten, de zeelui en de landrotten, de republikeinen en
Oranjeklanten en toch leven wij Nederlanders wel in goede harmonie met elkaar. Of het altijd
(nog) Nederlanders zijn valt te betwijfelen want je kunt ook spreken van Hollanders, Friezen,
Brabanders, Limburgers en/of Zeeuwen. Ook de steeds meer in aantal toenemende
immigranten hebben een eigen cultuur geïntroduceerd.
Het is goed te bedenken dat de kronieken van de geschiedenis meestal werden geschreven
door monniken die de wereld in zekere zin vaarwel hadden gezegd. Zij leefden in kloosters
waar ze maar zeldzaam uit kwamen. Toch konden zij geschiedenis schrijven zonder er geweest
te zijn. Dus verhalen van ‘anderen’ vulden hun geschiedschrijven. In die tijd werkte negentig
procent van de bevolking in de landbouw en de andere tien procent waren ambtenaren,
geestelijken, kooplui en ambachtslieden.
Voor iemand die graag vecht is het vervelend om nooit gewond te raken of gearresteerd te
worden.
‘Vrijheid wordt de wettelijke status van de burgerij’ schreef de Belgische historicus Henri
Pirenne in 1933.
Raadsleden zijn de belangrijkste bondgenoten en tevens gevaarlijkste rivalen van het
ambtenarenkorps in een gemeente. Ze zijn hun voornaamste adviseurs en nemen uiteindelijk
de besluiten waarvoor zij het college nog niet gemandateerd hebben. Hoe meer ‘getrouwen’,
hoe machtiger het college is. Wie in de ene bestuursperiode je getrouwe is kan de volgende je
tegenstander zijn. Er moet wel bij worden vermeld dat sommige raadsleden altijd tegenstander
(zullen) zijn en blijven door hun manier van optreden.
We willen het wel hebben over elkaar maar met het doel om het niet over een bepaald iemand
te hebben.
Moslims hebben het gepresteerd om in één generatie tot de hoogste politieke en
maatschappelijke posities te zijn doorgedrongen. Dat is misschien iets om over na te denken
hoe knap dat is.
Gesprekken en debatten hoeven niet altijd meteen een uitkomst te hebben. Het kan ook zijn
dat eenieder zijn eigen weg gaat zonder de ander lastig te vallen of in de weg te zitten met een
bepaald standpunt of mening.
Gedeelde vrijheid is gastvrijheid.
Vroeger had ik een vriend en collega in de tennisclub. Maar door omstandigheden kon ik hem
op een bepaald moment wel schieten. Maar gelukkig was ik (zoals het bij mij hoort) verstandig
en deed ik een schietgebed voor hem. Hij heeft het overleefd.
Water uit de kraan is geen zekerheidje meer.
Een ideale gedachte: De beste persoon hoort op de beste plek.
Vrijheid is dat je van niemand afhankelijk bent.
Het is een kwestie van geluk waar je wordt geboren.

Nieuws van de gemeente Hulst
Duidelijke taal - Hoe leuk is dat!
Duidelijke taal is dat als je iets opschrijft, de lezer onmiddellijk begrijpt waar het over gaat. Bij
de gemeente Hulst start het project Duidelijke taal, hoe leuk is dat!”.
Nog teveel teksten en brieven zijn niet duidelijk. Dat geldt voor veel overheidsberichten.
Belangrijk is te weten voor wie je de tekst schrijft. Voor die persoon/personen moet duidelijk zijn
wat er staat. De boodschap moet duidelijk overkomen. Geen wollige brieven vol formeel
taalgebruik en juridische termen. Een duidelijke brief leest ook fijner en is leuker.
Schrijven in duidelijke taal is makkelijker gezegd dan gedaan. In een gemeentelijke organisatie
zijn veel ingewikkelde regelgevingen, veel afkortingen en “ambtelijke” woorden. Het taalproject
gaat de medewerkers van de gemeente Hulst helpen om duidelijker te schrijven.
Wat gaan we doen
De gemeente Hulst volgt met dit project de Direct Duidelijk Brigade van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Zij bieden goede hulpmiddelen en voorbeelden om teksten duidelijker te
maken. De medewerkers van de gemeente Hulst gaan de strijd aan met vaktermen en
moeilijke woorden. Ook komen er workshops en taalambassadeurs. Een schrijfwijzer en
taaltips ontbreken niet in het project. Brieven die heel vaak worden verstuurd krijgen extra
aandacht. Hoe maken we die begrijpelijker? Ook inwoners wordt in de loop van het project om
hulp gevraagd. Wat is duidelijk en wat is lastig te lezen en te begrijpen?
Aanleiding
Op 7 november 2019 stelde de gemeenteraad van Hulst de Inclusieagenda vast. Dat is een
meerjarenplan dat er toe moet leiden dat de Hulster samenleving toegankelijker wordt. Eén van
de actiepunten in deze agenda is schrijven op B1 niveau. Dat is een taalniveau dat 80% van de
bevolking begrijpt.

Cafe's in het Land van Hulst (3)
Kloosterzande … was rijk aan (huiskamer)café’s, bars en herbergen
In het verleden waren er vele lokalen te vinden die zorgden voor plezier en ontspanning. In elke
straat waren er meerdere te vinden die soms maar enkele stoelen en krukken hadden en waar
ook niet altijd een toog te vinden was. Wij gaan er in de volgende afleveringen van D’n
Meulenwiek aandacht aan besteden. Eerst wat namen en wellicht later de details. ‘Nie aosten
…..’
Hotel De Linde werd voor het eerst uitgebaat door Theophile Weemaes en Judoca Felicitas van
Brabant. De bovenvoorkamer was 43,70 m² en de benedenvoorkamer was 76 m² groot. Hun
omzet was toen 150 liter bier.
Hierna kochten Amandus Raes en Dephina Maria de Smet het pand. Zij kwamen respectievelijk
uit IJzendijke en Zuidzande. Hun zoon Antoine Augustinus Raes, geboren 10-05-1936, en Marie
Joseph Imelda Buysse namen daarna het pand over. Dit alles bevatte een benedenlokaal en
slijterij van 70 m², een bovenlokaal ook van ruim 70 m², een beneden achterlokaal van 240 m²,
een restaurant van 61 m² en een speelhal van 81 en 175 m².
In 1971 bouwde Toine Raes een zaal achter het restaurant en noemde dit De Krokodilbar.
Muziekbands als het Jumbo Trio en Frans Bonne speelden hier de sterren van de hemel waarbij
menigeen uit zijn en haar dak ging en bij het naar huis gaan soms de verkeerde sleutels vond in
zijn of haar broekzak.
Het naastgelegen huis van koopman Warrens werd bijgevoegd. De Krokodilbar werd
omgetoverd tot een spellenhal met oud-Nederlandse spelletjes. Het restaurant was bekend bij
vele mensen en zeker de Belgen konden de Westerscheldeschotel waarderen.
De plaatselijke voetbalclub en ook later de Koninklijke harmonie Sint Cecilia hadden er hun
thuishonk. De nieuwe bezitters zijn nu Willem Leon en Karin. Zij exploiteerde enige tijd de Aprés
Skihut en de Beachclub.
Het boekwerk van Tony van Kemzeke “Cafe’s in het Land van Hulst” heeft ons zeker geholpen
om dit alles te kunnen beschrijven. Langdurig bezoek aan het gemeentelijk archief door enkele
mensen uit onze kontrijen heeft ook zeker bijgedragen aan deze artikelen. Onze dank daarvoor!

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.
Edelmoedigheid kunt u tonen door te helpen.
Vraag niet om geld of goed, dat is bedelen.
Laat door een kleine onenigheid een grootse vriendschap niet verpesten.
Al ben je nog zo goed gebouwd, vertoon u niet (bijna) naakt of aanstootgevend op plaatsen of
aan mensen waar dat niet mag of wordt verwacht.
Zeg niet: ‘Ik zit vol’, als je niets meer wilt, maar zeg: ‘Nee dank u, het was heerlijk.’
Zet uw radio niet te hard, want dan veroorzaakt u burengerucht of verstoort u de rust van uw
omgeving.
Wees behulpzaam waar dat nodig is.
Weest niet bang uw gevoeligheid te tonen. De tijd van ‘een man mag niet huilen’ is allang
voorbij.

De ‘wijze’ raad van de voorzitter voor je afsluit.
Nieuwsbrief D’n Meulenwiek’ gaat over wat je er zelf uithaalt. Niet over wat de schrijvers
hebben meegemaakt of belangrijk hebben gevonden.

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

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

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

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

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

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

