Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

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

Voorwoord van bestuur
en redactie
Ons dagelijks leven wordt nog steeds
beheerst door het corona-virus. Maar om
ons heen zien we veranderingen in de
straten die opnieuw bestraat worden en
waarvan ook de rioleringen worden
vernieuwd. Mensen kunnen hun wensen
neerleggen bij de gemeente wanneer zij
bepaalde dingen anders willen gerealiseerd
hebben.
Wij hebben nu dorpsraad Walsoorden als
partner gekregen die zaken gaat begeleiden
zoals ‘Welkom in Walsoorden’, de
optimalisatie van het haventerrein en
natuurlijk ook Plan Perkpolder dat onder
postcode Walsoorden valt.
Voor ons in Kloosterzande is het wachten
op het nieuwe Hof te Zandeplein met de
bouwplannen maar ook de
brandweerkazerne en alles daarbij.
De kabelbaan in de natuurspeeltuin is een
groot succes.
Onze agenda staat nog vol met ideeën en
daarom vinden we het heel jammer dat de
jaarvergadering annex ‘Diana’s
bitterballenparty’ niet door gaat dit jaar.
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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.
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De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in oktober
Met volgende onderwerpen:
- cafe’s in het Land van Hulst
- Ad Franken: verhalen van een ex-kloriaan
- bijnamen van oktober en de uitslag van september
- spelen met een drone en de mooie foto’s
- politiewerk
- hoe veilig bent u thuis bij een brand

Evenementen 2020
De data in deze kalender zijn - voor wat betreft de e.v. maand(en) - onder voorbehoud,
i.v.m. de regelgeving rond de corona-pandemie.

Maandag 7 september
Zondag 13 september
Dinsdag 15 september
Zaterdag 26 september
Zondag 4 oktober
Zondag 4 oktober
Maandag 5 oktober
Maandag 12 oktober
Zaterdag 17 oktober – zondag 25 oktober
Zondag 25 oktober
Zaterdag 31 oktober
Zondag 1 november
Maandag 2 november
Maandag 9 november
Donderdag 26 november
Zaterdag 5 december
Zondag 6 december
Maandag 7 december
Zaterdag 19 december – zondag 3 januari
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Donderdag 31 december

Redactievergadering D’n Meulenwiek
Concert Koninklijke harmonie Sint Cecilia
Prinsjesdag
Keltische band Windbroke,
luisterfolk in Hof te Zandekerk
Uit op zondag in de Binnendèur
Dierendag
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bestuursvergadering dorpsraad
Herfstvakantie
Wintertijd
Halloween
Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Bestuursvergadering dorpsraad
Jaarvergadering dorpsraad
Sinterklaas
Uit op zondag in de Binnendèur
Redactievergadering D’n Meulenwiek
Kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaar

Concert Koninklijke harmonie Sint Cecilia uit
Kloosterzande
De Koninklijke harmonie Sint Cecilia uit Kloosterzande geeft op zondag 13 september een
concert in de tuin van de Hof te Zandekerk.
De aanvang is 14.30 uur, de toegang is gratis en reserveren is niet nodig.
Het concert gaat door volgens de richtlijnen van de RIVM.

Uit op zondag
De data in deze kalender zijn - voor wat betreft de e.v. maand(en) - onder voorbehoud,
i.v.m. de regelgeving rond de corona-pandemie.
In De Binnendèur worden op onderstaande datums gezellige koffie en dansmiddagen
georganiseerd door vrijwilligers van de dorpsraad en Hulst voor Elkaar. Een aantal vrijwilligers
zijn hierbij behulpzaam. Een dansorkest begeleidt de danslustigen. Voor degene die elkaar
willen ontmoeten is er koffie en wijn, bier, frisdrank of een fruitsap. Wil je televisie kijken naar
voetbalwedstrijden of een veldcross dan kan dat ook altijd.
Uit op Zondag 4 oktober met De Sunny Boy
Uit op Zondag 1 november met DJ Peter
Uit op Zondag 6 december met Dream Music
De entree is 2 euro voor diegene die komen dansen en voor alle andere bezoekers (dus die
niet dansen) 2,50 euro inclusief een bakje koffie of thee. De aanvang is 14.30 uur en de zaal
is open vanaf 13.45 uur. Tussen 16.30 en 16.45 uur stopt het orkest. Wij hopen u snel te
ontmoeten.
Namens Dorpsraad Kloosterzande en Hulst voor Elkaar

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

Dialect
Ambras, Ulst en burgemeesters uit de gemeente Hulst
Ambras
Ambras komt uut 't Land van 'Ulst. 't Kwartet da veural oude liedjes ziengt, startte in 1981.
Piet Scheerders (voormalig onderwiezer in Westdorpe) dukelt het liedmateriaal op allerlei
plekken op.
Ook worden oude Nederlandse liedjes of versjes uut een aore streek deur de groep omgezet
in 't Zeêuws-Vlaoms. De eerste LP van Ambras wier heproduceerd deur Piet Brakman.
De groep bestaot al vanof 't begun uut Hans van Bellen (gitaar en zang), Rob van Bellen (viool),
Jos Neve (accordeon, bas en zang) en Piet Scheerders (gitaar en zang). Schêêrs speelde en
zong ok in 't Duo Ellende in 1981. Ambras trad vaok op als begeleidingsgroep van Engel
Reinhoudt.
Met Miel de Piel bereikte Ambras de twaolfde plekke in de Zeeuwse Top-40 van 2007.
Van Verre gekomen
Zijj’geboren op Desnis of komde gij van de Kijkuit,
opgegroeid op Tivoli e naor school op Groenendijk
Komde van de Graauw, ’t Zeedurp of van Oek’nbos,
om ier naor Ambras te kijken; wij brann’n los.
Jao, ze komm’n van Usdijk En van de Kraoi en zelfs van 't Steen
van D'n Bos en Raopenburg; van 't Patrijsken zienk’r één.
Ôôk van Rôôzenberg en van Bal'oek en daor De Paol
En uit ’t land van Klôôster kommen wij allemaol
En gaoi strek weer t'rug naor Ulst of naor Lamswjèrde; 't Eilug Land.
Stao d’ouw uis op Ruspad of moej naor d'Elft of naor 't Zand
Deenk nog even t’rug aon deze aoved oe da’t was,
meej die liekes en da schôône spel van Ambras.
Ulst (Ollans: Hulst) is 'n Zeêuwse gemeênte die-a in 't oôste van Zeêuws-Vlaonderen leit.
Ze eit ongeveêr 27.000 inweuners in 2017. Ulst is genoemd naer d'r belangriekste plekke:
't stadje 'Ulst. Aore kernen bin Absdaol (Absdale), D'n Aikant (Heikant), Grauw (Graauw),
't Jaogerke ('t Jagertje) en Schuddebus (Schuddebeurs) - die vurme saeme eên kern -,
Kapellebrug, De Kling (Clinge), Klôôster (Kloosterzande), De Kruispouder (Kruispolder) dit bestae uut vier buurten,
naemelik Baoloek (Baalhoek), Duivenoek/Duvelsoek (Duivenhoek), Kruisdurp (Kruisdorp),
Kruispouderaov'n (Kruispolderhaven) - Kuitaart, Lamswaerde (Lamswaarde),
Nieuw-Naomen (Nieuw-Namen), Paol (Paal), De Snis (Ossenisse), 't
Stiejn (SintJansteen), Ter'oôlen (Terhole), Usdijk (Hengstdijk), Veugelwaerde (Vogelwaarde),
Walsoorden en Zandberg. Daenessens is t'r nog 't buurtje Noôrdstraot (Noordstraat).
Zoô omvat de gemeênte 'Ulst ongeveer 't ouwe Land van 'Ulst. Eên bekende polder in deze
gemeênte is de Hertogin Hedwigepolder.
Vurmienge
De gemeênte 'Ulst zoô-an me ze noe kenne ontstoeng op 1 januaori 2003 uut de ouwe
gemeênten 'Ulst en Ontenisse.
Cultuur
In de gemeênte 'Ulst oor gin Zeêuws gesproken. Wat-an ze d'r spreke bin OôstVlaemse dialecten, die deur ulder liggienge kortbie Antwerpen wè wat op 't Braebants trekke.
De bevolkienge is, ongeweun vò Zeêland, in meerder'eid katholiek.
Een bekende fihuur uut de gemeênte is Reinaert de Vos.
Gemeênteraod
Partij
Algemeen Belang Groot Hulst ¹
CDA
Groot Hontenisse
PvdA
VVD
Hulst Anders
SP
Progressief Hulst
Algemeen Belang Hulst ¹
Groot Hulst-Gemeenschappelijke Belangen ¹
Totaol

2002

2006

6
3
3
1

4
3
5
1

2
2
4
21

1
3
2
2
21

2010
5
3
4
3
2
1
3

2014
6
3
3
3
1
1
1
3

2018
7
4
3
2
2
2
1

21

21

21

¹ Algemeen Belang Hulst en Groot Hulst-Gemeenschappelijke Belangen bin sins 2008 'efuseerd
onder de naom "Algemeen Belang Groot Hulst". De periode 2014 werd gekenmerkt door 11-10.
Lieste mee burgemeêsters van 'Ulst
Ambtsperiode
1726 - 1743
1760 1814 - 1830
1830 - 1831
1831 - 1833
1833 - 1850
1851 - 1873
1874 - 1887
1888 - 1893
1893 - 1925
1925 - 1943
1943 - 1944
1944 - 1944
1944 - 1944
1944 - 1946
1946 - 1954
1955 - 1964
1964 - 1984
1985 - 1990
1991 - 2002
2003 - heden

Naem burgemeêster
J. Moorman
J.F. (Joachim Ferdinand) de Beaufort
Baron H. van Raden
A. Fruijtier
Baron H. van Raden
J. van Dormtmont
P.P.T. (Philippus) Pierssens
C.C.P. Pierssens
L.J.M. van Waesberghe
F.J.L.M. (Frans) van Waesberghe
B.A.Th.M. (Bernard)Truffino
C. van Rooy
C. (cyrillus) van Duyse
J. Hettema
P. Blommaert
B.A.Th.M. (Bernard)Truffino
A.L.S. (Albert) Lockefeer
P.J.G. (Peter) Molthoff
F.A.W. (Frans) Jacobs
A.A.L.G.M. (Antoine) Kessen
J.F. (Jan-Frans) Mulder

Partij of stroôming

KVP
KVP/CDA
CDA
VVD
CDA

Met onze grote dank aan Piet Scheerders
Liggienge van Ulst in Zeêland

Gemeênte Ulst

Sint-Willibrordusbasiliek

Dubbele poorte

Stad'uus van Ulst

Spreuk van de maand
Waarheen je ook gaat in deze coronatijd: ga niet alleen met heel je hart maar gebruik ook je
verstand.

Uit het archief van de dorpsraad
Over het verleden en de toekomst van onze dorpsraad Kloosterzande ….
Is er nut of noodzaak voor wijk- en dorpsraden in de gemeente Hulst
om samen te vergaderen?
Achtergrond ontstaan van de huidige wijk- en dorpsraden.
In 2003 werd de samenvoeging van de gemeente Hulst en Hontenisse van kracht in het kader
van de landelijke gemeentelijke herindeling. Landelijk zag men in dat de burger door alle
centralisaties van bestuur steeds verder van beleidsbepalers af kwam te staan. Om deze
nadelen van centralisatie te compenseren heeft de overheid de actieve burger nodig. Wil de
burger actief worden en blijven moet hij ook daadwerkelijke inbreng kunnen hebben. Er werd
dan ook beleid ingezet op het ontwikkelen van daadwerkelijke medezeggenschap: de actieve
burger moest meer zeggenschap krijgen in allerlei adviesraden. Anders gezegd: de overheid
heeft actieve burgers nodig om de problemen van de toekomst te lijf te gaan. Een bijkomend
voordeel van de herindeling voor de ambtenaren was dat hun salaris omhoog ging door het
aantal inwoners welke nu de gemeente Hulst ging bevatten.
In 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Hierin schrijft de
overheid aan de gemeente dwingend voor de burger te raadplegen over de daarin te nemen
beslissingen. Zij heeft dit ondergebracht in 9 prestatievelden, waarin de gemeente beleid moet
ontwikkelen. In presentatieveld 1 moet de gemeente de sociale samenhang, dus de
leefbaarheid, bevorderen.
Veel gemeentes, zoals ook de gemeente Hulst, zien hier een functie voor de dorpsraden: zij
kunnen de oren en ogen zijn voor de gemeente. Een goede organisatie van een gemeenschap
geeft meer grip van de burger op zijn leefomgeving. Het levert de burger niet alleen een kanaal
waar hij zijn onvrede kwijt kan, maar ook een mogelijkheid constructief mee te werken aan
oplossingen. Het is niet alleen de taak van de gemeente om ons een goed leefklimaat te geven,
de burger kan ook veel zelf doen. Voor een goede democratische werking is het van belang
steeds belanghebbende krachten te bundelen.
Sinds 2002 werd niet alleen op gemeentelijk, maar ook provinciaal (Zeeuws plattelands
parlement) en landelijk (landelijk plattelandsparlement 2009 en 2011) niveau samenwerking
met burgervertegenwoordiging aangemoedigd en confrontaties met hen aangegaan.
We zijn inmiddels ruim 15 jaar bezig om onze wijk- en dorpsraden in de gemeente Hulst inhoud
te geven. Sommige raden bestaan al langer, maar nu maken ze deel uit van het groter geheel.
Vanuit het idee (zie statuten dorpsraad Kloosterzande):
1. De stichting stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel: het in voortdurende wisselwerking
met de bewoners behartigen van de belangen van alle ‘bewoners van Kloosterzande en
omstreken’ bij de gemeentelijke instanties in Hulst casu quo andere organisaties, die
behulpzaam kunnen zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.

2. De stichting stelt zich verder ten doel, te trachten de belangenbehartiging van de ‘bewoners
van Kloosterzande en omstreken’ te verwezenlijken door het verrichten van alle handelingen
die met het vorenstaande in de meest ruime zin verband kunnen houden, dan wel daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het houden van vergaderingen;
- het bevorderen en in stand houden van eventuele interne organisatievormen, nader
omschreven in het huishoudelijk reglement;
- in een al dan niet formele vorm samen te werken met andere rechtspersonen en/of natuurlijke
personen die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen;
- de activiteiten van de stichting en de resultaten daarvan, voor over mogelijk en wenselijk, via
de pers en media bekendheid te geven.

Geen enkele dorpsraad kan alle taken oppakken. Het zijn vrijwilligers die een beperkte tijd
beschikbaar hebben. Bovendien heeft zij een eigen andere taak dan een gemeenteraad. Iedere
dorpsraad pakt zijn taken op een eigen manier op: iedere kern vraagt een eigen aanpak. Alleen
al door de grootte, door het wijk- of dorpsraad zijn, door de verschillende taken die op een
dorpsraad afkomen en door het verschil in vaardigheden en betrokkenheid bij onderwerpen van
de bestuurders. Het ene dorp zet zich in voor een droomtraject, een ander is actief om de
school te behouden en een ander is weer meer voor activiteiten. Iedere dorpsraad heeft zich op
eigen kracht ontwikkeld, zijn eigen neus gebruikt hoe te handelen en wegwijs te worden in
allerlei organisaties als gemeente, waterschap, provincie en Staatsbosbeheer. Waar men eerst
van uitging dat een wethouder als portefeuillehouder de helpende hand zou zijn in allerlei
onderwerpen moeten wij, in de gemeente Hulst, concluderen dat deze wethouder regeert en
roept op (verre afstand) maar zich weinig of totaal niet bemoeit met wijk- en dorpsraden. Zij laat
dit over aan de ambtenaren en Hulst voor Elkaar.

Het nut van bijeenkomsten van de
Samenwerkende wijk- en dorpsraden in de gemeente Hulst
De afgelopen jaren hebben geleerd dat het werk van de dorpsraden zeer veelzijdig is. We doen
het hier best goed in het Zeeuws Vlaamse met van oorsprong een sterke samenhang. Maar
ook deze bestuurders moeten een weg zoeken in de steeds veranderende tijden, waarin
voorzieningen verdwijnen of geminimaliseerd worden maar de leefbaarheid bevorderd moet
worden. Er moeten keuzes worden gemaakt door en met meestal maar een paar bestuurders.
De burger moet worden geïnformeerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Soms zijn
er beleidszaken bedacht achter het ambternarenbureau die in de praktijk onmogelijk zijn. We
moeten creativiteit aanmoedigen om steeds weer eigen wegen te zoeken voor nieuwe en oude
problemen. Het is ingewikkeld allemaal, maar we hoeven het wiel niet allemaal opnieuw uit te
vinden. Hierin kunnen we door bijeenkomsten van de samenwerkende wijk- en dorpsraden veel
aan elkaar hebben. We kunnen gezamenlijke belangen oppakken en eventueel gezamenlijk
naar buiten treden. We kunnen van en aan elkaar leren (zoals we bijvoorbeeld geleerd hebben
in de cursus van Moveo), we kunnen gezamenlijk nadenken, debatteren en discussiëren, we
kunnen sprekers/specialisten uitnodigen die ons informeren. We kunnen visies uitwisselen over
waar de wijk- en dorpsraden staan, willen staan of niet willen staan. Door samen het debat aan
te gaan inspireert het om dit ook in onze eigen raden te blijven doen. Zo blijven we in
beweging, worden we steeds sterker en ontwikkelen we raden die er toe doen!

Belgische liedjes
Oep den tram van Amsterdam
kunde poeppe vör ne frang
’t Is ni duur, ’t is nie duur
mor ’t is ook mor vör een alf uur
Wilt ge daor poepen met geluid
stopt dan wa buskruit in uw fluit
Slao dan ook nog met ouw ballen tegeneen
dan ontploffen ze meteen
en op de tettekes van Mariette
daor hebben ze tjoeppekes op gezet
Wannes Van de Velde - De schippersgast

En der achter in ons strotshe
dor woênd e maske fijn
der kwam al iêne kliêrmaker aan
schoê maske wilde gah mij, zeed ij
schoê maske wilde gah mij?
nee nee knipscheêr
gij gefd den bóer z'n lappe ni weer
daar moet nog nen aendere zijn
diê zal emme den trou van mij
En der achter in ons strotshe
der woênd e maske fijn
der kwam al iêne schoengmaker aan
schoê maske wilde gah mij, zeed ij
schoê maske wilde gah mij?
nee nee pekdraad
gij mokt zoe miênige vuile naad
daar moet nog nen aendere zijn
diê zal emme den trou van mij
En der achter in ons strotshe
dor woênd e maske fijn
der kwam al iêne smidsgast aan
schoê maske wilde gah mij, zeed ij
schoê maske wilde gah mij?
nee nee zwarte biêst
goh nor uis en wast oe iêst
daar moet nog nen aendere zijn
diê zal emme den trou van mij
En der achter in ons strotshe
dor woênd e maske fijn
der kwam al iênen biênouwer aan
schoê maske wilde gah mij, zeed ij
schoê maske wilde gah mij?
nee nee roêd van blóed
gij diê zoevele moêrde dóet
daar moet nog nen aendere zijn
diê zal emme den trou van mij
En dor achter in ons strotshe
dor woênd e maske fijn
der kwam al iêne schippersgast aan
schoê maske wilde gah mij, zeed ij
schoê maske wilde gah mij?
ja ja schippersgast
gij ligd altijd in 't water en plast
daar moet giênen aendere zijn
gij zuld emme den trou van mij

De toestand van het Antwerps
Wie al eens Antwerpse kinderen en jongeren hoort spreken weet dat het Antwerps een
bedreigde taal is. Dit is het directe gevolg van de hetze die in de jaren '70 en '80 gevoerd is
tegen elke vorm van Vlaams taalgebruik, en die veel onherstelbare schade heeft aangericht
aan dit taalerfgoed.
Voor de meeste Vlaamse streektalen is het al onherroepelijk te laat, maar met het Antwerps is
het gelukkig minder erg gesteld. Dat danken we aan het feit dat de meeste Antwerpenaren,
hoezeer ze hun taalgedrag ook hebben laten beïnvloeden door de voornoemde hetze, hun taal
altijd hoog zijn blijven inschatten. Antwerps kunnen is iets waar elke Antwerpenaar zich graag
op laat voorstaan.
Toch is dit niet voldoende. Ook het Antwerps zal verdwijnen als we de dynamiek van het
gebruik en het doorgeven van onze taal niet bijsturen. Ziedaar de missie van ons project.
Wat deze site wil doen voor het Antwerps
Deze site heeft één overheersend doel: van het Antwerps een volwaardige schrijftaal maken.
Deze doelstelling is gebaseerd op de overtuiging dat het Antwerps alleen kan overleven als het
courant geschreven wordt, en wel op een gestandaardiseerde manier.
Daarom promoten wij een volledig uitgewerkte Antwerpse schrijfwijze, de eerste sinds
eeuwen die het Antwerps weergeeft als een volwaardige taal en niet als een fonetisch
misvormd Nederlands. Deze manier van schrijven vereist een mentaliteitswijziging, maar zij laat
toe dat volledige teksten in zuiver Antwerps geschreven worden en toch vlot leesbaar zijn.
Deze schrijfwijze laat ons toe het gebruik van het Antwerps aan te moedigen en te
ondersteunen. Dat doen we onder andere door een steeds uitbreidend, professioneel
opgezet online Antwerps woordenboek aan te bieden dat mettertijd compleetheid nastreeft.
Verder hebben we een ook nog steeds groeiende database van al meer dan 800 Antwerpse
teksten, en discussieforums over alle aspecten van het Antwerps.
Wat u kan doen voor het Antwerps
Als u Antwerps kan spreken dan kan u bijdragen aan het voortbestaan van onze taal. Meer
nog, dat voortbestaan hangt af van uw gedrag.
1. Praat Antwerps tegen uw (klein)kinderen !!!
Hier hangt alles van af! Er is al een hele generatie Antwerpenaren opgegroeid die bijna geen
Antwerps meer kan omdat ze in hun kindertijd enkel in een soort kleuternederlands werden
aangesproken. Als we dit nog een generatie blijven doen is het gedaan met het Antwerps, want
de generatie daarna zal van niemand nog echt Antwerps kunnen leren.
Antwerpse grootouders spreken meestal nog goed Antwerps. Als zij willen dat het Antwerps
blijft bestaan dan moeten zij Antwerps praten tegen hun kleinkinderen, want die kunnen het van
niemand anders leren.
2. Praat Antwerps tegen uw Antwerpse medemens
De normale omgangstaal in Antwerpse winkels, cafés en restaurants zou Antwerps moeten
zijn. Helaas is het in de praktijk zo dat bijna niemand nog vreemden aanspreekt in het
Antwerps. Die mentaliteit moet wijzigen of het Antwerps verdwijnt. Geef zelf het goede
voorbeeld: spreek Antwerpenaren in het Antwerps aan.
3. Schrijf Antwerps
U bevindt zich op het internet. Dat wil wellicht zeggen dat u ook mails schrijft, en misschien al
eens chat. Richt u zich tot andere Antwerpenaren, probeer het dan eens in het Antwerps, en
probeer onze taal op een complete en consistente manier te schrijven. Heel deze site dient om
u daarbij te helpen.
Hebt u een café of restaurant of een andere zaak, overweeg dan om geschreven Antwerps te
gebruiken: in de naam van uw zaak, in menus, in brochures, ... . Wij zijn er om u daarbij te
helpen, gratis en voor niks.

We miênen et serieus en a' ge godverdoemme ni ammol rap trug Aentwaerps goh liêre klappe
dan gon w'overal boemme gon legge! (ni in Aentwaerpe zelf natuurlijk mor oep de parking)
(Gelezen op www.Antwerps.be)
N.v.d.r.:
Ook de andere Vlaamse dialecten kregen ij zo na de doodsteek door de manier waarop het
Algemeen Nederlands er eind jaren '60 tot begin jaren '80 werd ingepompt. Elke zweem van
een streekaccent werd te vuur en te zwaard bestreden, op radio en tv werden
uitspraakoefeningen uitgezonden (cfr. "Hier spreekt men Nederlands" met o.a. Joos Florquin)
en in het onderwijs werden kinderen bestraft / gepest / uitgesloten als ze er niet in slaagden het
volstrekt steriele AN te spreken. Dat een taal leeft en gevoed wordt vanuit haar dialectische
grondslagen, daar werd met de neus in de lucht aan voorbij gegaan. Duizenden schilderachtige
uitdrukkingen en zegswijzen zijn zo jammer genoeg voorgoed verloren gegaan.
Als reactie daarop meldden zich een reeks dialectzangers, die immens populair werden. De
voorhoede werd gevormd door de 3 W's : Wannes Van de Velde (Antwerps), Walter De Buck
(Gents) en Willem Vermandere (West-Vlaams). In hun kielzog kwamen er nog een aantal mee,
maar die haalden zelden de bekendheid van hun illustere voorgangers. Wel ontstonden er
folkgroepen die zich niet noodzakelijk op één dialect gooiden, maar overal in Vlaanderen op
zoek gingen naar oude volksliederen. Zo werd een schat aan oude muziek toch nog bewaard
voor het nageslacht. Onder hen het Kliekske, Rum, Kadril.
Een schier onuitputtelijke bron van inspiratie, ook voor anderen, was en is nog steeds het
Antwerps Liedboek uit 1544. Het bevat de oudste, geschreven, verzameling van Nederlandse
en Vlaamse liedteksten. In de begintijd was het helemaal geen gewoonte om liedteksten op te
schrijven (wie kon er toen lezen en schrijven?) en het is dankzij dit liedboek dat we nu nog
kunnen genieten van deze grote volksschat.
In Antwerpen waren er nog een paar andere bekende figuren die heel consequent tegen de
AN-schenen schopten. Onder hen de zeer populaire acteur / filmmaker Robbe De Hert (recent
overleden op 24/8/2020). Het komische duo Gaston en Leo kreeg hele zalen plat met hun
dialectvoorstellingen. Ook was er het Echt Aantwaarps Theater . Zij vormden samen een zeer
actieve kern, die er voor zorgde dat het Antwerps dialect doordrong (soms in een lichtelijk
gemilderde vorm) in talrijke films en tv-reeksen.
In de andere regio's werd minder fanatiek aan PR gedaan, met het gevolg dat er op een
gegeven moment zo'n overaanbod van Antwerps was, dat er landelijk irritatie ontstond. Het
lawaaierige air van superioriteit dat men zich in Antwerpen nog wel eens aanmeet, hielp daarbij
zeker niet om de plooien glad te strijken. Vooral de zangerige Limburgers, de G / H verwisselende Westvlamingen en "die van euver 'twoater" (Oost-Vlaanderen) moesten het (te?)
vaak ontgelden.
De oude garde bleef geliefd. Om Wannes werd algemeen (ook buiten Antwerpen) zeer
getreurd. Hij liet een prachtig oeuvre na, ook van oude liedteksten die hij terug tot leven bracht.
Wat weinigen weten is dat Wannes Van de Velde ook een zeer getalenteerd gitarist was, die
flamencogitaar speelde als een echte gîtan en daarin les gaf aan de muziekacademie. Zelf
hebben wij de eer en het genoegen gehad een flamenco-avond met hem te mogen meemaken
voor een beperkt publiek. Die begon in de Arenbergschouwburg en verhuisde - wegens geen
verwarming in de zaal - na de pauze naar een bruine kroeg in de buurt, waar het optreden werd
verder gezet tot in de vroege uurtjes. Het na-gloeien hield nog dagenlang aan ...
De bekendste erfenis van Walter De Buck zijn de Gentse Feesten. Ze bestonden al sinds 1843,
maar doofden langzaam uit. De Buck gaf er een nieuw elan aan. Het is uitgegroeid tot een
heus straatcircus, dat vele pleinen en straten vult met muziek, dans, toneel en circusacts. Tot
ver buiten de grenzen lokt het bezoekers.
En Willem, de melancholieke beeldhouwer uit de zeepolders, die trekt nog steeds door de
polders (ook de Zeeuwse!) met Blanche, z'n peird ...
De laatste jaren is er een heropleving van het dialect in de muziek. Flip Kowlier met zijn groep 't
Hof van Commerce (Izegemse hiphop) en Slongs Dievanongs (Antwerpse rap) zijn daar
voorbeelden van.

Walsoorden (1)
De coördinaten van Walsoorden zijn 51 23’ NB 4 2’OL
Walsoorden is een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland, in de regio Zeeuws-Vlaanderen,
met 345 inwoners (2019) onder postcode 4588. Het dorp maakt sinds de gemeentelijke
herindeling van 2003 deel uit van de gemeente Hulst; voordien was het onderdeel van de
gemeente Hontenisse.
Geschiedenis
Walsoorden ligt in een polder die rond 1200 voor het eerst werd bedijkt; in 1622 werd de polder
opnieuw bedijkt en ontstond een kleine haven en het huidige dorp. Deze haven heeft een
belangrijke rol gespeeld in de landbouw in de streek, bijvoorbeeld voor het vervoer
van mout en suikerbieten. In de loop van de 18e eeuw werd het een voorhaven van Hulst.
Walsoorden is lange tijd vertrekpunt van een veerpont over de Westerschelde geweest.
Al in 1521 werd melding gemaakt van een veer Hansweert-Walsoorden. De ‘puist’ op de steiger
herinnert nog aan de lier die hierop geplaatst was om de goederen van boord te hijsen. In 1943
werd de veerdienst verplaatst naar het traject Kruiningen-Perkpolder. In 2003 kwam ook daar
een einde aan en raakte Walsoorden verder in isolement.
Walsoorden ligt in een zeekleipoldergebied op een hoogte van ongeveer 1 meter. Het dorp ligt
aan de Westerschelde, en wel aan de Bocht van Walsoorden, een vaargeul van meer dan 20
meter diep. Voor de kust ligt ook de Schor van Baalhoek.
Walsoorden
Inwonersaantal
2013 160
2014 165
2015 165
2016 165
2017 170
2018 165
Aantal inwoners buurt Walsoorden, jaren 2013 tot en met 2018.

Straten en wijken:
Havenstraat 1
Mariadijk 6 – 10
Nieuwediep 2
Stoofstraat 1 – 18
Walsoordensestrat 3 – 74
Walsoordensestraat

4588 KN
4588 KN
4588 KP
4588 KE
4588 KA
4588 KD

Walsoorden
Ons plan was om op de steiger een informatiebord te plaats met wetenswaardigheden en foto’s
van Walsoorden, de steiger, de haven, de vroegere tram en de veerboot en alles wat er in de
loop van de jaren gepasseerd is aan activiteiten. Onze belangrijkste informatiebron was en is
Ruul Durinck. Als kenner van Walsoorden heeft hij ons al vele verhalen verteld. We zitten nu in
een fase dat we niet zeker meer zijn of wij, dorpsraad Kloosterzande, dit bord gaan maken. Wij
zouden het wel een gemiste kans vinden dat er een dergelijk bord nu niet meer zou komen. Wij
wachten af.
PABO
Wij vragen ons af wat er met de gebouwen van de PABO BU gaat gebeuren. Het is er doodstil
en het onkruid groeit welig.
Watersportkantine
Telkens wanneer ik over het haventerrein rij is het jammer om te ondervinden dat de kantine van
de watersportvereniging gesloten is. Mijn gedachten gaan dan altijd uit naar een groot terras
met tafels, stoelen en parasols. Er kan iets heel moois van gemaakt worden maar blijkbaar zijn
er omstandigheden die dit tegenhouden. Jammer dat ook hier zo weinig samenwerking te
vinden is!
Spottersplaats voor fotografen
De mooiste en beste spottersplaats om de schepen op de Westerschelde op de gevoelige
plaats vast te leggen ligt in Walsoorden ten westen van de moutsilo’s. Er zijn genoeg
parkeerplaatsen en ook dikwijls kan men in de auto blijven zitten op deze nol van de dam. Tal
van foto’s heb ik kunnen ‘schieten’ van de passerende schepen.

Foto hieronder: Ruul Durinck

Ad Franken: verhalen van vroeger
Aanleiding van deze verhalenreeks
Na de reünie van de H. Hartschool en de Maria school in 2011 en de evaluatie daarna in maart
2012, ben ik op het idee gekomen om te proberen een aantal verhaaltjes te schrijven van
herinneringen, anekdotes en voorvallen die zich hebben voorgedaan op Klôôster, met name in
de Cloosterstraat waar ik in 1939 ben geboren en heb gewoond tot eind 1955.
Wanneer ik er aan terug denk heeft de tijd als het ware stil gestaan. Ik zie het nog vóór mij, zo
ik het heb verlaten. Ook de personen die in de verhaaltjes een rol spelen.
Ik vind het vreemd dat beelden, herinneringen en uitspraken mij nog zo helder voor de geest
staan waar ik jullie, Kloorianen, deelgenoot van wil maken. Het is een poging om van Klôôster
iets te vertellen van lang geleden.
Ik geef hierbij alvast een ”voorzetje” tot hoever mijn beelden terug gaan in mijn herinnering
(willekeurig).
Hoe lang is het geleden dat we op de kakschool zaten… Dat je er lapkes hebt geploesd bij de
nonnen.
Dat je hebt leren schrijven in de 1e klas op een lei met een griffel.
Hoe lang is het geleden dat Jan Oed en Jan Lebbink als landloper door de Cloosterstraat
liepen?
Wanneer reed de laatste tram?
Wie verkocht er toverballen, bakkesvol, kwatta’s, strontstampers, lek-lek, piesters, zuurstokken,
kauwgum, dropveters, vette vèrkes stroopkokienen en nog veel meer op de Zoutedijk?
Hoe duur was er een velleke hostiepapier?
Hoeveel kostte het duurste en het goedkoopste ijsje bij dikke Stiene?
Wie viste de laatste stekelbagger uit de sloot in de Cloosterstraat?
Wie ”sloeg er de maat” eind jaren ’40, begin ’50, bij de Harmonie?
Hoe heette ”Cies de Mulder” van zijn achternaam?
Wat was de naam van het café van Pol Mel, die ook sissende pannen repareerde?
Wie haalde er met zijn slagschip ’s ochtends het huisvuil op en leurde er ‘s middags vis mee
uit?
Hoe lang is het geleden dat Ré Marcelis met zijn Mosquito vanaf zijn werkplaats op
Groenendijk, ”vol gas” door de Cloosterstraat naar de Tasdijk scheurde?
Wanneer werd vrouwke Pouwels 100 jaar, en hoe oud is ze geworden?
Op wat voor motoren reed dokter Hermans?
Wie bracht de post rond in de jaren ’30 en ’40?
Hoe heette de Veldwachter?
Op Klooster en Groenendijk waren er 8 bakkers. Wie waren dat?
De meisjes speelden op straat met ketseballen, soms met drie in de lucht. Ze trokken een
”inkelkot” met krijt op de stoep of trokken blommekes in de waai.
De jongens voetbalden met de blaôs van ‘t vèrken , dat door de slachters Ré Heijens en Piet
Linders, de ”kieter” werd ingestoken, knuppelden kastanjes uit de bomen en nog veel meer.
Ik kan er nog meer aan toevoegen. Bij benadering kan op vragen ook wel een antwoord
gegeven worden, maar dat is dan nog geen verhaal natuurlijk.
Hoewel, dit is eigenlijk ook al een verhaal geworden.
Rest de redactie de ”schrijver” nog aan u voor te stellen :
Ik heb lang gedacht dat mijn naam ”Adrie van de Kapper” was.
Alle kinderen, zes in getal, werden zo genoemd met hun achternaam. Ik was toch wel al een
jaar of negen, toen iemand tegen mij zei ”Maar jij heet toch Franken van je achternaam, net als
jullie Bennie?”.
Ik ben het toen gaan vragen aan mijn moeder.
Toen kwam de ”aap uit de mouw” en bleek ik met mijn achternaam ”Franken” te heten, wat op
dat moment voor mij een erg vreemde gewaarwording was…
IN MEMORIAM
Ad Franken
1939 – 2016
Op 22 juni 2016 bereikte ons het droevige bericht dat Ad Franken, kort na een zware operatie,
is overleden.
Onze Ad is er niet meer, onze ‘Adri van de kapper’
Onwerkelijk, niet te bevatten, zo onverwacht.
Enthousiast weer terug op Klooster via de reünie van de jongensschool in 2011,
waar de herinneringen uit zijn jeugd terugkwamen,
die hij optekende in zijn eerste boek: “Jeugdherinneringen uit Zeeuws-Vlaanderen”
Daarna volgden nog twee boeken en maandelijks een verhaal voor onze website.
Knap werkend en onderzoekend wat er gebeurd was op Klôôster
Oorlogsgebeurtenissen beschrijven die treffend en ontroerend waren.
Hij wist veel van ‘zijnen jongen tijd’ en kon de gebeurtenissen goed op papier zetten.
Soms heel serieus, altijd heel treffend en dikwijls verpakt met een glimlach.
Wij zijn blij dat we hem in ons midden mochten hebben.
Hij en wij hadden nog vele plannen die nog moesten groeien
en waar hij zeker vele mensen een plezier mee ging doen.
Het laatste verhaal is nu geschreven, het boek is dicht.
Maar wat geschreven is blijft bestaan en zal zeker nog in waarde stijgen.
Bedankt Ad, dat je met ons wilde samenwerken
Wij zijn blij dat we met je móchten samen werken.
Verhalen van vroeger
Wij stellen u voor: Ad Franken (van de kapper).
Hij schreef voor ons de verhaallijn: Verhalen van vroeger

Bij deze dus…
Elke maand gaan wij een verhaal publiceren van deze oud-kloriaan

Nieuws van/voor de ouderen
‘De liedjes van vroeger’
Een liefdeslied: Ik min jou alleen.
Ik zie in alle nachten
in gedachten jou voor mijn geest.
Ik min jou slechts gelijk voor een,
waarom liet je mij alleen?
Bracht het uur van scheiden;
heb medelijden met mijne bittere smart.
Ik heb slechts, helaas, gebeden:
schenkt vrede aan mijn troosteloos hart.
Refrein:
Slechts nog een keer wil ik met jou wezen
jij kent niet mijn leed.
Eens zul je’t uit mijne ogen lezen
dat ik je nooit vergeet.
En met een hart zo vol bittere smart
klinkt als een droef: Vaarwel! Ik min jou alleen.
Eerste liefde in mijn leven
heb ik gegeven tot die andere kwam.
Ik droom van ’t geluk dat is geweest,
bleef jouw beelt’nis voor mijn geest.
Ik zal ’t nooit vergeten.
Ik wil het heus wel weten:
ik heb naar troost gezocht
Ik vond het nergens, maar het noodlot
heeft het zo gewrocht.
Refrein:
Slechts nog een keer wil ik met jou wezen
jij kent niet mijn leed.
Eens zul je’t uit mijne ogen lezen
dat ik je nooit vergeet.
En met een hart zo vol bittere smart
klinkt als een droef: Vaarwel! Ik min jou alleen.
Ben ik weg ten langen leste,
Is ’t beste dat ik jou vergeet.
Ik vond het geluk, waarnaar gij zocht,
Dat ik u niet geven mocht.
Ik ga naar verre landen.
Druk nog eens mijn handen,
Ik verlaat jou met mijn leed.
Ik zal mijn laatste smarten sussen
Met je kussen zoals je vroeger deed.
Refrein:
Slechts nog een keer wil ik met jou wezen
jij kent niet mijn leed.
Eens zul je’t uit mijne ogen lezen
dat ik je nooit vergeet.
En met een hart zo vol bittere smart
klinkt als een droef: Vaarwel! Ik min jou alleen.
Refrein:
Slechts nog een keer wil ik met jou wezen
jij kent niet mijn leed.
Eens zul je’t uit mijne ogen lezen
dat ik je nooit vergeet.
En met een hart zo vol bittere smart
klinkt als een droef: Vaarwel! Ik min jou alleen.
(De melodie van dit lied speelde de jonge Jehudi Menjuhin op zijn viool in de jaren dertig.)

Bijnamen van mensen uit onze eigenstreek nr. 6
September 2020
Wij zijn er op gewezen dat er ‘vroeger’ veel mensen een bijnaam hadden. Dat gebeurt nog
steeds maar niet zo openlijk als vroeger. Soms leuk, soms vervelend en ook soms beledigend.
Van sommige mensen wist men de eigenlijke doopnaam niet eens want zijn of haar bijnaam
was ook de roepnaam. Hieronder volgen er een stuk of tien. We vernoemen nu alleen nog
maar de bijnaam en plaatsnaam en komen telkens in een van de volgende nieuwsbrieven terug
met de eigenlijke naam. In dit alles hebben we vele mensen gesproken en ook wat ‘boekskes’
gelezen ter raadpleging. Ook het Dikke BIJnamenBOEK van Frank Deij en Joke Naughton zijn
we zeer dankbaar. Wij voelen ons dus niet aansprakelijk en zijn dus niet verantwoordelijk voor
de gevolgen en de daarbij hangende verhalen.
Ladeke
Patje Wauters
Liza Tietebus
Lenie Twettergat
Levien
Kwastenprins
Lone Tram
Louis de Figaro
Patrijs
Peet Ong

uit Hulst
uit Hulst
uit Hulst
van Sint Jansteen
van Kloosterzande
van Kloosterzande
van het Vogelfort
van Clinge
van Vogelwaarde
van Heikant

Uitslag van Augustus 2020 nr. 5
Khamal uit Kloosterzande Michiel de Smit. Zong vaak het lied ‘The Elephant song’ van zanger
Khamal
Kieter uit Walsoorden Piet Sponselee.
Klink uit Vogelwaarde Jo de Schepper. Jo prutste altijd aan oude radio’s en wist ze vaak nog
aan de praat te krijgen ook. Hij glunderde als er weer geluid uit kwam en zei dan: "Klink goed”.
Ko Bêêt van Lamswaarde Ko van Dorsselaer. Was commissionair. Was ook uitbater van het
café De Suikerbiet wat later weer De Vier Jaargetijden is geworden.
Ko Groten Honger uit Hulst André Helmich. Was politieagent die tijdens zijn dienst vaak een
bakje koffie ging drinken bij Daan Biesbroeck in De Korenbeurs. André kwam echter vaak via
de keuken binnen waardoor mensen de indruk kregen dat hij altijd op zoek was naar iets te
eten en dus altijd grote honger had. Er was ook een Ko Groten Dorst van wie de echte naam
niet is achterhaald.
Kees Koeienstront uit Hulst Cees van Arethals. Dat was een boer die altijd met zijn klompen
aan overal binnenstapte, ook al zat er stront aan. Cees was kort na de oorlog ook
gemeenteraadslid. De gemeente zat toen krap bij kas en Cees stelde voor alle bomen van de
wallen te kappen en te verkopen. Hij kreeg daar geen meerderheid voor.
Jos Koe van Sint Jansteen Jos Schelfhout. Hij was van beroep leerlooier en had
aandachttrekkende ogen.
Kapperdoesken van Heikant Willem van Vlierberghe. Hij was een klein manneke en had een
kapperszaak. Hij was niet langer dan een meter dertig, had donker haar en er liep een does
(een hond) in zijn zaak. In de volksmond werd het al snel: “Wij gaan naar kapper Does.” Kapper
Does werd dus kapperdoesken.
Ko Puist van Baalhoek Ko van Immerseel. Hij was visser van beroep met een broek ‘op hoog
water’. Ging pas bovenin de bedstee slapen toen hij vond dat hij en zijn vrouw genoeg kinderen
hadden. Bazuinde dan ook altijd rond: “Bij ons ga je er niet meer van horen.” Anderhalf jaar
later kwam er toch een nieuwe Puist op de wereld en deed het verhaal de ronde dat Ko zijn
kind via een gat in de plank boven de bedstee moest hebben verwekt.

Wat is er allemaal van terechtgekomen en wat ook
weer niet.
Op de jaarvergadering 2014 hadden we de volgende agendapunten staan:
Antonius
Er staat nu een prachtig verzorgingscentrum. Wij zijn daar trots op en blij mee.
Bibliotheekgebouw
Eigendom van Woongoed maar al vele jaren ongebruikt waar wij als dorpsraad andere
bedoelingen mee hadden. Op grond van de gemeente en gehuurd door Bibliotheek Zeeland.
In gebruik als magazijn. Wij zijn zeer benieuwd naar de afloop.
Hof te Zandeplein
Een broedende kip moet je niet storen zei wethouder Hageman. Als het maar geen windei
wordt.
Dorpscentrum (Sandeschool)
Niet erg geslaagd als dorpscentrum en hart voor onze bewoners, het is meer gesloten dan dat
het open is voor activiteiten. Wij hebben vele plannen aangedragen maar weinigen zijn
gerealiseerd.
Krotten
Er zijn vele krotten opgeruimd en wat er nu nog staat kan dankzij gemeentelijke financiën ook
worden verwijderd. Prima gemeente Hulst!
Verkeerszaken
De gemeente (met name wethouder De Pauw) heeft heel veel gerealiseerd, heeft het veiliger
gemaakt en de straten zijn of worden onder handen genomen inclusief riolering en bestrating.
200 jaar Zeeuws-Vlaanderen
200 jaar Zeeuws-Vlaanderen is bijna volledig aan ons voorbijgegaan wat niet verwonderlijk was
met de festiviteiten in Breskens in plaats van in Het Land van Hulst.
Plan Perkpolder
Ondanks een nieuwe wethouder is het nog steeds uitstel op uitstel. De actiegroepen ‘Redt onze
Polders’ en ‘Pro Perkpolder’ vechten meer op papier dan samen te werken naar een oplossing
voor iedereen. Het is nu voor dorpsraad Walsoorden.
Perkpolder Panoramahuis
Bar Goed heeft de kansen gekregen die wij niet kregen maar er staat nu wel een prachtig
gebouw voor de bezoekers. Wij zijn daar best blij mee en wensen de eigenaar alle succes.
Perkpolder strand
Regelmatig wordt er zand gesuppleerd wat het verpozen positief beïnvloedt.
Perkpolder wandel- en fietspaden
Het kostte heel wat moeite om de bestuurders ervan te overtuigen dat Plan Perkpolder en het
‘Gat van Frank’ niet zonder wandel- en fietspaden gerealiseerd kon worden. De bestuurders
hebben geluisterd en we kunnen nu mooi wandelen en fietsen.
Promotiefilms
De promotiefilms over Kloosterzande en de bedrijven zijn te vinden op onze website.
Buurtbemiddeling
Deze organisatie is meer nodig dan menigeen denkt.
Criminaliteit en overlast
De dorpsraad heeft in goed overleg de problemen bij het NH Kerkje, bij de silo’s te Walsoorden
en het parkeerterrein van Perkpolder aan de gemeente en de wijkagent overgedragen.
Verhaaltjes van vroeger
Regelmatig verschijnen er in D’n Meulenwiek verhaaltjes van vroeger en met name opgetekend
uit de hand van (inmiddels overleden) ex-Kloriaan Ad Franken.
Facebook en Twitter
Door de geringe bezetting van het bestuur kan daar niet de aandacht aan worden geschonken
die men van ons verwacht.
Jongerenraad
Omdat aanmeldingen uitbleven van de jongeren is deze niet van de grond gekomen.
In- en uitbreiding Kloosterzande
Door de inzet van o.a. wethouder Hageman floreert het bedrijven- en woningenbestand.
Speeltuintjes
Inwoners zijn meestal zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de speeltoestellen. De
gemeente doet het noodzakelijke onderhoud.
Buslijn 10
Inwoners kwamen tezamen voor behoud van het openbaar vervoer met name Lijn 10 naar
Hulst en Terneuzen. Wij moeten erkennen dat het gebruik minimaal is.

Nieuws en wetenswaardigheden
Als dat eens ooit zou kunnen …
Spreekuur dorpsagent donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in De Binnendeur.
Mocht u contact met de politie of met de wijkagent in het bijzonder willen dan kunt u gewoon
0900-8844 bellen en vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt
er een terugbelnotitie gemaakt. Als het gaat om contact met de wijkagent, dan kunnen we ook
op andere momenten dan de donderdag een afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u
thuis. U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag!
112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900 88 44 = geen spoed; wel politie
Nota “actieve informatieplicht 2020 – 2023”
In een vorige Nieuwsbrief werd de mededeling opgenomen dat de gemeenteraad tijdens de
Politieke Markt van 9 januari 2020 - ter voorbereiding op het besluitvormingsproces tijdens de
Raadsvergadering - de nota Actieve informatieplicht zou bespreken. Gelet op de agenda van
de Raadsvergadering aangegeven procedure kan worden geconcludeerd dat de nota
“besluitrijp” is. In heldere taal en nog eens extra verduidelijkt door de in de nota opgenomen
stroomdiagrammen en schema’s, is het een goed leesbaar document. In de nota wordt het
besluitvormingsproces vorm gegeven door toepassing van de bij kwaliteitskunde bekende
Deming-cirkel.
In de nota wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve informatie.
Er is sprake van actieve informatie wanneer het college van B&W eigener beweging de raad
informeert en er is sprake van passieve informatie wanneer het college van B&W antwoord
geeft op vragen van de raad.
Aandacht wordt ook besteed aan het aspect “vertrouwelijk”. Men moet, zo staat in de nota, er
van op aan kunnen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de wet openbaarheid van bestuur.
Openheid waar dat kan, geheimhouding waar dat moet en dat vereist wederzijds vertrouwen
dat zorgvuldig moet worden afgewogen en niet mag worden beschaamd.
De Binnendéur als droomhuis
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, het gehele jaar door, bent u welkom in de
Binnendéur. Een groep vrijwilligers heet u van harte welkom voor een gezellig samen zijn, een
bakkie doen, lekker bijpraten en spelletjes spelen met elkaar. Een hapje en een drankje horen
daar natuurlijk ook bij. Dit voorstel kwam anoniem bij ons binnen. Wordt deze droom ooit
werkelijkheid?
Gesubsidieerde verenigingen in de gemeente Hulst
Online winkelen is een geweldig fenomeen voor vele huishoudens. Maar het is dikwijls de
doodsteek voor lokale winkeliers. Je moet niet altijd medelijden hebben met lokale
ondernemers want wanneer de zaken floreren is het maar de vraag of zij dan ook begrip
hebben voor Jan met de pet bij wie het wat slechter gaat. Maar om niet in dit sentiment te
blijven maar wel om de waarden van onze samenleving te bewaken pleit ik voor de lokale
winkeliers. Deze ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, zorgen voor een bijdrage aan de
staatskas en zorgen voor het zakcentje van vele jongeren. Wat niet zo zichtbaar is, is dat zij
dikwijls het straatbeeld bepalen en zorgen voor levendigheid in onze dorpen. Ze zijn voor velen,
zeker ouderen, belangrijk als het gaat om hun dagelijkse loopje en dus sociale contacten. Zij
houden als sponsor het verenigingsleven draaiende. En daar wil ik het over hebben. Wanneer
verenigingen in ons dorp subsidie krijgen van de gemeente, aankloppen bij de plaatselijke
middenstand voor een financiële bijdrage dan wel producten in natura maar bij hun aankopen
voor hun vereniging naar de grotere shops online gaan (soms maar voor een 10 euro) dan heb
ik daar moeite mee. We hebben met zijn allen genoeg persoonlijke, zakelijke en economische
redenen om juist de winkeliers te steunen wanneer het hun wat slechter gaat. Je hoeft geen
econoom te zijn om te beseffen wat de enige manier is om een zware economische crisis af te
winden: consumeer lokaal!!
Protectionisme is een stelsel van maatregelen van de overheid waarbij getracht wordt
bescherming te bieden aan binnenlandse landbouw, producenten en industrieën.
Fietsroute suggesties door Robert
Door de loop der tijd heb ik vele kilometers gefietst. In Noord-Brabant, Zeeland en België heb ik
menig uurtje doorgebracht op de fiets. Alle Zeeuwse eilanden heb ik mogen bezoeken. In het
begin op ‘een gewone fiets’ dus zonder trapondersteuning, maar later op een e-bike of met de
scooter. De scooter is elektrisch en heeft twee accu’s zoals ik ook meestal ga fietsen met een
reserve accu in de fietstas. Samen goed voor 150 km op ‘turbo’ en gemiddeld 24 km/uur.
Tegenwoordig zijn het veelal knooppuntenroute’s. Liever had ik de zelf gemaakte route’s of
route’s met een naam.
Hieronder de eerste:
Fiets Rode Geulroute 38 km Assenede
De fietsroute start in de poldergemeente Assenede.
De Grote Geul, de Kleine Geul, de Rode Geul en de Grote Kil zijn eeuwenoude restanten van
de zee: zij vormen het Asseneedse krekengebied.
Deze tocht leidde mij langs de landelijke wegen van Bassevelde naar het oude vissersdorpje
Boekhoute.
Op de terugtocht naar Assenede kon ik kennismaken met de charme van de dijken en de
natuur, waar het ‘water’ duidelijk zijn sporen heeft nagelaten.
Fiets Fortenroute 40 km Axel
Het eenvoudige, rustige en heerlijke stadje Axel is de startplaats voor de mooie Fortenroute.
Deze route is bewegwijzerd.
Behalve langs historische vestingwerken, voert de tocht door polders en langs fraaie kreken
met rietvelden, drassige weiden en kleine buurtschappen.
We verlaten rustig Axel langs de Axelse kreek om het mooie landschap rond dit dorpje te
verkennen, kleine rustige wegen houden ons gezelschap. Achtereenvolgens passeert men de
forten Sint Nicolaas, Sint Livinus, Sint Jacob en Sint Joseph.
Door buurtschappen zoals Schapenbout, Magrette, Steenovens en Luntershoek.
In Luntershoek fietsen we rond een prachtig krekengebied.
Na Luntershoek volgt het krekengebied en vanaf Absdale gaan we naar de overblijfselen van
de 80 jarige oorlog, de forten, waarnaar de route vernoemd is.
De route gaat hier over verharde zandpaden over dijken waar de schapen nog vrij rond lopen.
Ook is er op panelen informatie over de forten te vinden.
Hierna gaan we naar Zuiddorpe met zijn mooie dorpsplein. Als laatste voert de route naar
natuurgebied Smitsschorre, waar een kunstbos bezocht kan worden.
Er is ook een uitgebreide fortenroute van ongeveer 72 km.
We starten daarmee in de Driekoningenstraat te Sint Niklaas juist voorbij het spoorwegviaduct.
Het begint met het fietspad naar Hulst. Na ongeveer 7 km kom je aan de rotonde in Sint-GillisWaas. Je rijdt voorbij de rotonde, onder de brug van de expresweg Antwerpen-Knokke. Je volgt
verder het fietspad door de Stroopersbossen. In De Klinge rijd je voorbij een oud stukje spoor
de Clingse bossen in. Het gebied wordt in de volksmond wel eens ,,de waterleiding'' genoemd
omdat het een waterwingebied is.
In de bossen ga je naar links, richting Hulst, na enkele honderden meters kom je aan een oude
wegwijzer, daar ga je naar links. Op het einde van het weggetje even naar rechts en
onmiddellijk weer links. Je rijdt nu tot aan de grote baan Sint-Niklaas - Hulst en je kruist de
baan. Nu gaat het naar de grensgemeente Sint-Jansteen. Aan de kerk naar links en
onmiddellijk weer naar rechts. Je blijft de LF 38 (Schelde-Deltaroute) volgen. Na ongeveer 17
km ga je richting Koewacht. Vanaf hier duiken de eerste bordjes van de Fortenroute op.
Ofwel ga je naar links voor de bijkomende lus, ofwel ga je naar rechts richting Axel. In Axel ga
je naar links, richting golfterrein, dwars door de Smitsschorre. Als natuurliefhebber stoot het
tegen de borst dat ze daar een golf- en motorcrossterrein hebben aangelegd. Op woensdag
wordt de rust van de natuur verstoord door brullende motoren die je van mijlenver hoort. Links
ligt een uniek kunstbos met werk van zo 'n twaalf kunstenaars.
We laten het motorengeronk achter ons en rijden voorbij de Axelse kreek. De moeite waard om
even te blijven staan.
Even voorbij Luntershoek rij je, volgens mij, voorbij het mooiste stuk van de route. De
waterplassen zijn het uitverkoren terrein van diverse watervogels.
Op het einde van de route hebben we ongeveer 57 km op de teller staan. Nu rest ons nog de
resterende 17 km naar Sint-Niklaas.
Aan fort Sint Nicolaas verandert het wegdek in een onverhard fietspad tussen de schapen. We
fietsen enkele km’s op een fietspad waar schapen grazen, hier en daar is het wel opletten voor
de schapenkeutels. Wanneer we aan de drukke N687 komen gaat de route linksaf richting
Zuiddorpe, Op het marktplein zoeken we een heerlijk terrasje op tussen de schaduwgevende
lindebomen. We genieten even van een heerlijke koffie en zetten koers richting Axel In Axel
aangekomen fietsen we achter de watertoren Smitsschore in, dit prachtig recreatie en
natuurdomein waar men kan zweefvliegen, fietsen en wandelen strekt zich uit tot de Axelse
kreek en omvat ook de Zwartenhoekse kreek. Het totale gebied is 300ha groot. Op het einde
van dit natuurgebied fiets men langs een permanent motorcrossterrein. Aangekomen aan de
rotonde is de route helaas voorbij. We fietsen nog even Axel binnen om te genieten op een van
de talrijke terrasjes.
De Fortenroute staat bij ons aangestipt als een van de mooiste routes in de streek.
Overzicht:
Provincie: Zeeland (Nederland)
Aantal km: 40
Relief: Vlak
Wegdek: Asfalt wegen, iets voorbij Absdale fietst men op een onverhard fietspad en in Axel
door Smitsschore fiets men eveneens op een mooi onverhard fietspad.
Veiligheid: Zeer rustige en veilige route.
Bewegwijzering: Goed
Logistiek: Kan iets beter
Waardering: 8

Nieuws van verenigingen en bedrijven: Tieleman
Transport
HISTORIE
Tieleman Transport is opgericht in 1922 en bestaan dus al bijna 100 jaar.
In de twintiger jaren werd het familiebedrijf Tieleman opgericht door A.J. Tieleman, opa van de
huidige eigenaren van het bedrijf.
Destijds werd het transport gerealiseerd met paard en wagen.
De actieradius was toen ongeveer 15 kilometer van Walsoorden (kleine haven aan de
Westerschelde) naar Hulst en v.v. Al snel werd een vrachtauto gekocht, omdat Oost Zeeuws
Vlaanderen te klein was om goede zaken te doen.
Jaren is er destijds gereden op de lijndienst Rotterdam - Terneuzen v.v.
In de jaren 70 is men begonnen met internationaal transport naar Duitsland en Frankrijk.
Wij zijn bezig om een compleet artikel te maken van dit transportbedrijf.
Algemeen adres voor meer informatie:
tel. : +31 (0)114 687470
fax : +31 (0)114 682182
Email: planning@tielemantransport.nl

Normen en waarden september 2020
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.
Soms zijn waarden en normen verpakt in een spreuk.
- Zet ook af en toe je uitknop even aan.
- We kunnen het met veel minder doen dan dat we denken.
- Wordt niet bitter in en van het leven, maar wordt beter.
- Wil je zweven van geluk? Werp dan alle ballast van je af.
- Ga niet weg met ruzie. Ga niet weg met haat. Ga niet weg zonder sorry. Op een dag is het te
laat.
- Sommige mensen zetten te vaak een komma in hun leven terwijl het een punt had moeten
zijn.

1 april 1970: gemeentelijke herindeling Oost
Zeeuws Vlaanderen
Bij de herindeling werden een aantal gemeenten opgeheven en opgedeeld onder andere
gemeenten. Hierdoor werden veel plaatsaanduidingen onjuist. Niet alleen in oost Zeeuws
Vlaanderen ontstond onduidelijkheid maar ook in het midden en het westen. Zo ging
bijvoorbeeld Biervliet op in Terneuzen en kwam ook de Braakman in ‘bezit’ van Terneuzen. Ons
gebied ging van Het Verdronken land van Saeftinghe tot aan Canisvliet. Ons landje was kleiner
geworden.
Veel mensen verdwalen in eigen streek. Dikwijls zeg ik tegen kennissen en vrienden:
‘tegenwoordig weten ze beter de weg in bijvoorbeeld Barcelona dan hier in ons eigen gebied;
vijf kilometer buiten Klôôster en ze zijn de weg kwijt’.

Wie kent er nog of rijdt nog wel eens langs of door:
- Het waterwingebied Sint Jansteen
- Het waterwingebied Clinge
- Zestigvoet
- De Vlaamse Kreek
- De Emmakreek
- De Graauwse Kreek
- Grote- of Kanisvlietse Kreek
- De Kreek Zwartenhoek op de Sasdijk
- De Axelse Kreek
- Het Axelse bos
- De Otheense Kreek
- De Kreek van Reuzenhoek
- Het Hellegatschor
- De Putting
- De Groot Vogel
- Het Koegat
- Groot Eiland
- De Liniedijk
- Langs het Kanaal van Terneuzen naar Gent
Het landschap van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (soms geschreven als Zeeuwsch-Vlaanderen)
vertoont een grote verscheidenheid. Verschillende gronden voor akker- en weiland,
boscomplexen en zandgronden als waterwingebied.
In 1926 werd het Hellegat bedijkt. Dijken van zand met een kleilaag bedekt. Daarop populieren
met aan de onderkant van de dijk knotwilgen. Jammer is dat er tegenwoordig weinig beplanting
is welke kan dienen als voedselgebied voor de zaadetende vogels of als broedplaats. De nog
bestaande kreken dienen veelal voor het overwinterende waterwild en als fourageergebied voor
waad- en weidevogels. De ruilverkaveling heeft, voor wat dit betreft, er zeker geen goed aan
gedaan.
Veel is verloren gegaan. Ik hoop dat de landelijke natuur- en landschaps-bescherming hier
aandacht aan schenkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de Putting. Bijzonder interessant vind ik
de schorren voor de Hellegatpolder. Ook het Plaatje van Luntershoek mag zich verheugen in
de aandacht van de natuurbeschermers.

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.

