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
De Steenbok wordt wel de ‘diesel’ onder de
sterrenbeelden genoemd: het duurt even
voordat hij op gang komt, maar als hij
eenmaal rijdt, blijft hij doorgaan.
Wie tussen 22 december en 20 januari
geboren is, bevindt zich in goed
gezelschap. Beroemdheden als Edgar Allan
Poe, Johanna van Orleans, Isaac Newton
en natuurlijk niet te vergeten Martin Luther
King waren Steenbokken. Al deze illustere
personen zetten zich volledig in voor wat ze
als hun taak beschouwden en hebben
grootse prestaties verricht. IJver, plichtbesef
en verantwoordelijkheidsgevoel zijn
kenmerkend voor deze onvermoeibare
‘klimgeiten’.
De Steenbokken wekken de indruk koel en
terughoudend of zelfs ongenaakbaar te zijn,
maar meestal zijn ze gewoon verlegen en
hunkeren ze naar genegenheid.
Als bestuur en redactie proberen wij u met
aforismen en raadgevingen iets mee te
geven. Een moment voor bezinning, voor
ontspanning en voor inspiratie. Laat u
telkens weer verassen en als u klaar bent
dan begint u gewoon weer van voren af
aan.
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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
december
Met o.a. volgende onderwerpen:
- cafe’s in het Land van Hulst
- Ad Franken: verhalen van een ex-kloriaan
- bijnamen van december en de uitslag van november
- mooie foto’s
- politiewerk
- zoeken op internet
- nieuws uit de regio
- uw buurt is belangrijk
- pandemie
- soorten bruiloften

Evenementen 2020 - 2021
De data van bijeenkomsten in deze kalender zijn geschrapt i.v.m. de regelgeving rond de
corona-pandemie.
Zaterdag 5 december
Zaterdag 19 december – zondag 3 januari
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Donderdag 31 december

Sinterklaas
Kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaar

Uit op zondag 2020 - 2021
In De Binnendèur worden op onderstaande datums gezellige koffie en dansmiddagen
georganiseerd door vrijwilligers van de dorpsraad en Hulst voor Elkaar. Een aantal vrijwilligers
zijn hierbij behulpzaam. Een dansorkest begeleidt de danslustigen. Voor degene die elkaar
willen ontmoeten is er koffie en wijn, bier, frisdrank of een fruitsap. Wil je televisie kijken naar
voetbalwedstrijden of een veldcross dan kan dat ook altijd.
De 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.
Mattie Asselman
Monique Burm
Ben Colpaart
Stella van Stevendaal

Robert Asselman
Erik Burdach
Nelleke Deij
Yvonne de Kock

We hebben alle zondagen moeten cancellen voor 2020 i.v.m. het corona.
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

Verenigingen, scholen, buurtgemeenschappen, ... die een
zwerfvuildag willen organiseren, kunnen bij ons secretariaat
een set materiaal uitlenen.
De set bestaat uit een tas met daarin 8 grijpstokken, 8
fluohesjes (voor de veiligheid) met op de rugzijde de tekst " "
en een rol groene afvalzakken.
Afhalen en terugbrengen na afspraak met het secretariaat.

Spreuk van de maand november
Tevreden zijn met wat men heeft is de grootste en zekerste rijkdom.

Uit het archief van de dorpsraad (1)
Wat hebben de gezamenlijke wijk- en dorpsraden tot nu toe betekend?
Vanaf 2005 hebben de wijk- en dorpsraden van de gemeente Hulst samen van gedachten
gewisseld over de betekenis van hun bestaan. Zo hebben zij onder andere het zogeheten
convenant voor wijk- en dorpsraden opgesteld wat als uitgangspunt heeft gediend voor de
verordening voor wijk- en dorpsraden van de gemeente Hulst, vastgesteld in 2009 en nu in
2020 door de gemeenteraad wederom is vastgesteld.
In 2006 hebben de leden van wijk- en dorpsraden een cursus kunnen volgen waarin allerlei
situaties en mogelijkheden, die de raden ter beschikking staan, aan de orde kwamen: van uitleg
hoe het duaal stelsel werkt (gemeenteraad de bepaler en niet het college) tot hoe spreek je in
bij de gemeentecommissies en gemeenteraad en tot waarvoor en hoe kun je bij de provincie
subsidies aanvragen.
Zij hebben mede bijgedragen aan de oprichting van de WMO adviesraad waarin twee
vertegenwoordigers (nu: Robert Asselman en Titus Huijskamp) van de wijk- en dorpsraden
zitting hebben.
De gemeente heeft advies gevraagd voor het Gemeentelijk Verkeers-veiligheidsplan en op
vraag van de gezamenlijke wijk- en dorpsraden weer teruggekoppeld.
De gemeente Hulst krijgt een verslag van de bijeenkomsten van de wijk- en dorpsraden en
wordt zo op de hoogte gehouden van wat leeft binnen de verschillende kernen.
De gezamenlijke wijk- en dorpsraden hebben een brief naar het college gestuurd met de
bezwaren van deelnemers aan hun bijeenkomst over de instelling van het digitale
klankbordpanel.
Naar aanleiding hiervan heeft het college in de persoon van wethouder Clen de Kraker ons
uitgenodigd voor een gesprek om allerlei misverstanden(?) te bespreken.
In november 2012 hebben wij een cursus burgerparticipatie gevolgd.
Een subsidieaanvraag voor een beamer, door dorpsraad Kloosterzande, voor gezamenlijk
gebruik, is gehonoreerd.
In december 2012 heeft er op initiatief van de gezamenlijke dorps- en wijkraden een gesprek
plaats gevonden met de directeur van de Rabobank over de kosten van bankieren bij de Rabo.
Informatieverstrekking bijvoorbeeld door:
Ellen Verstraten van Hulst voor Elkaar
Burgemeester J.F. Mulder over het DNA van Zeeland
Griffier Willem Sanderse over hoe de gemeente werkt
Clen de Kraker over het verkeersbeleid
Peter Maas van Staatsbosbeheer
Ideeën voor de toekomst:
* Veiligheid in de kernen (in samenwerking met burgemeester en politie)
* Verzorging, verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid financiën in de wijkraad en
dorpsraad in samenwerking met een notaris en/of accountant.

Honoré Colsen
Honoré Joseph Colsen (Terhole, 10 november 1885 – Sluiskil, 26 april 1980) was
een Zeeuws-Vlaams lokaal politicus en activist, die in de jaren 1950 landelijke bekendheid
verwierf als voorvechter van vrije veren over de Westerschelde.
Van beroep veehandelaar en slager, trad hij bij verschillende gelegenheden naar voren als
belangenbehartiger van Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit Sluiskil, waar hij het grootste deel van zijn
lange leven woonde, behartigde Colsen vele tientallen jaren lang de belangen van dit dorp in
de gemeenteraad van Terneuzen. Ook op lokaal niveau zijn vele zaken dankzij Colsens
inspanningen tot stand gekomen, zoals de aansluiting van Sluiskil op het lichtnet en de
jaarlijkse 'Reis van Colsen' voor de ouden van dagen van Sluiskil.
Publieke gelegenheden benutte hij graag voor het houden van redevoeringen over
uiteenlopende onderwerpen die hem aan het hart lagen. Dit alles leverde hem de bijnaam
'Burgemeester van Sluiskil' op. Zelfs vandaag de dag klinkt in zijn streek, wanneer men stuit op
onwil of onbegrip bij verre overheden, af en toe nog weleens de roep om 'iemand als Colsen'
om de zaken op scherp te zetten.
Vrije veren
Landelijke bekendheid kreeg hij tijdens de mars naar het Binnenhof in Den Haag op 13 juni
1958, die als doel had om vrije veren voor Zeeuws-Vlamingen veilig te stellen. Dit initiatief,
uitgevoerd met duizenden mensen, trok landelijk de aandacht en had in psychologisch opzicht
een sterk emanciperende uitwerking op de Zeeuws-Vlamingen. Velen van hen ervoeren dit als
de eerste keer dat 'hun stem' met kracht werd vertolkt in het verre Den Haag. In 2006 is er een
soort vervolg op deze actie ontstaan met de oprichting van het "Actiecomité TunnelTolvrij.nl",
dat ijvert voor een tolvrije doorgang door de Westerscheldetunnel.
Nagedachtenis
In 2009 kreeg de herinnering aan Colsen in Sluiskil een vaste plek aan het 'Straatje van
Colsen', een voetpad door het plantsoen aan de Baljuwlaan. Hier werd een borstbeeld van
Colsen geplaatst. Tevens werd hier de eerste lantaarnpaal geplaatst, ter herinnering aan zijn
initiatief om Sluiskil in 1923 alsnog aan te sluiten op het elektriciteitsnet, voorzien van een
bordje met de tekst 'Door eigen kracht tot stand gebracht'. Op 15 mei 2009 werd het borstbeeld
onthuld door wethouder Co van Schaik en Colsens kleinzoon Theo.
Vrije veren betekent in het algemeen kosteloos vervoer door veerdiensten. Een bijzondere
betekenis kreeg het begrip Vrije Veren (met hoofdletters) in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de
politieke strijd voor het behoud van gratis veerdiensten over de Westerschelde vanaf de jaren
1950 tot aan de jaren 1970. In de huidige tijd is een enigszins vergelijkbare juridische strijd
gaande in Noord-Brabant, met als inzet vrije veren over de Bergsche Maas.
Vrije veren in Zeeuws-Vlaanderen
Vlak na de Tweede Wereldoorlog besloot de Nederlandse regering om de bestaande
verbindingen tussen Zeeuws-Vlaanderen aan de ene kant en Walcheren en Zuid-Beveland aan
de andere kant gratis te maken. Doel hiervan was om een goede verbinding tot stand te
brengen tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland, gebieden die immers niet
rechtstreeks door land aan elkaar zijn verbonden. Lang heeft deze maatregel niet gegolden,
want rond 1950 werden weer tarieven ingevoerd, die in de jaren daarna langzaam steeds
verder werden opgevoerd.
Dit leidde tot toenemende protesten, vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Toen schriftelijke klachten
niets opleverden, brak hier in 1958 een soort volksopstand uit, onder leiding van de dan 72jarige veehandelaar Honoré Colsen uit Sluiskil. Het actiecomité dat hij aanvoerde kreeg brede
steun onder de bevolking, waarbij de sentimenten diep gingen en in zekere zin de specifieke
tarievenkwestie ontstegen. Onder sommigen leefde zelfs de gedachte van aansluiting
bij België. Op 13 juni 1958 kwamen de acties tot een hoogtepunt, toen enkele duizenden
Zeeuws-Vlamingen onder leiding van Colsen een protestmars naar het Binnenhof in Den
Haag hielden en de kwestie zo landelijk onder de aandacht brachten.
De Vrije Veren werden door de protesten niet hersteld, maar de acties hadden wel een ander,
psychologisch effect op veel inwoners van het gebied, die zich voor het eerst mondig voelden
ten opzichte van politiek Den Haag.
In 1971 werden nogmaals protestacties gehouden tegen een tariefverhoging. In Breskens werd
een veerboot geblokkeerd en later volgde een nieuwe protestmars. De veertarieven bleven.
Vereniging Vrienden van de Voetveren
In 1982 kwam het in Bolnes tot de oprichting van de Vereniging Vrienden van de Voetveren,
nadat daar het driehoeksveer Slikkerveer-Krimpen aan de Lek - Kinderdijk wegbezuinigd
dreigde te worden. De vereniging ontspon al snel een web van contacten, waaronder met
het Verenfonds (de populaire naam van de Stichting Veren Gelderland), de eigenaren van de
veerponten (verenigd in de Veeon), ROVER, Wandelnet en de Fietsersbond, en bracht de vele
voet-, fiets- en autoveren in kaart. Sommige varen alleen 's zomers, sommige moet men zelfs
met de hand bedienen. Vele veren zijn vervangen door bruggen, maar er zijn ook veelal
toeristische veren teruggekeerd. In het Zuid-Hollandse rivierengebied (de omgeving
van Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem) vaart een Waterbus als middel van openbaar
vervoer. Zo'n initiatief is er ook geweest over het Noordzeekanaal en
tussen Amsterdam en Almere en 's zomers vanaf Wijk bij Duurstede naar Dordrecht.
Opheffing autoveerdienst
Tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen ligt sinds 2003 de Westerscheldetunnel, Op 14
maart 2003 voer, als gevolg van bezuinigingen van de provincie Zeeland, voor de laatste keer
een autoveerboot over de Westerschelde en daarmee kwam er een definitief einde aan de
autoveerdiensten in Zeeland.
Vlaanderen
Veruit de meeste veerponten in Vlaanderen worden door de Vlaamse overheid gratis
aangeboden. Daartoe wordt veelal beroep gedaan op private pachters.

Vrije Verendemonstratie op het Binnenhof (Den Haag) in Den Haag (13 juni 1958)

Nieuws van/voor de jongeren
Jeugdsoos Kloosterzande
Zowel de soos van 4 oktober als van 6 novemberkonden niet door gaan i.v.m. corona.
De organisatie (Dorpsraad – Hulst voor Elkaar – Gemeente Hulst) moesten jammer genoeg de
mededeling doen aan de vrijwilligers en de jongeren dat het evenement niet door mocht gaan.
Wij denken en hopen dat we begin 2021 de eerste soos zullen kunnen organiseren.

Nieuws van/voor de ouderen
De peren
Als het bataljon ging uit marcheren dan marcheerde Jopie mee
zij droeg een mandje vol met peren, zij had er soms wel twee
En als de jongens rusten mochten was Jopie al present
en alle landweermannen kochten een peertje voor een cent
Zij verkocht ze aan het luitenantje, aan de knappe korporaal
de ziekendrager, het sergeantje, zij verkocht ze aan allemaal
Zij was er altijd bij ’t marcheren, in de regen en in de zon
Jopie die verkocht haar peren aan het hele bataljon
De jongens mochten Jopie lijden, want Jopie mocht er zijn
en vaak vroeg er een tussenbeide: och, Jopie, wees nu mijn
En Jopie liet zich gauw bepraten, zij had een week gemoed
en vaak kwam een van de soldaten haar ’s avonds tegemoet.
Zij liep eens met het luitenantje of met de knappe korporaal
de ziekendrager, het sergeantje, zij liep met allemaal
Zij mochten allen concurreren maar niemand die het won
zij sleet haar liefde als haar peren aan het hele bataljon
Maar toen vertrokken de soldaten en Jopie had verdriet
met een had zij nog iets te praten, maar met wie dat wist zij niet
Zij zag de toekomst donker dreigen; daar floot, daar ging de trein
zij overlegde bij haar eigen van wie het toch kon zijn
Zij dacht eens aan het luitenantje, aan de knappe korporaal
aan de ziekendrager, het sergeantje, zij dacht aan allemaal
Zij stond nog lang te prakkezeren aan het einde van het perron
maar zij zat met de gebakken peren van het hele bataljon

In een land waar vrouwen en mannen …
Ik hoor de golven van de zee, jij hoort de wind
samen horen wij de druppels van de regen als hij zingt
Er zijn ontelbare druppels in de grote oceaan
onvoorstelbaar wie dat voor ons ooit heeft gedaan
Er is een land waar alle mannen willen wonen
waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn
In dat land wint niemand ten koste van een ander
en waar man zijn betekent: zorgzaamheid
Er is ook een land waar alle vrouwen willen wonen
waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen
In dat land betekent het niet dat ze tweederangs zijn
maar waar ze geliefde van mannen en zusters zijn
In deze beide landen zou ik graag willen zijn
Samen werken, samen verbinden, samen bondgenoten zijn.

Beweeg mee!
Al een aantal jaren zijn wij bezig om onze inwoners meer in beweging te krijgen. Vandaar dat
het plan is ontstaan om een beweegtuin aan te leggen in Kloosterzande. Deze beweegtuin
willen we openstellen voor de omliggende dorpen zodat er een ontmoetingsplek ontstaat met
bewegen als thema. Ook zijn er al verschillende beweegprogramma’s bijvoorbeeld ‘fit terwijl u
zit’.
Te denken valt aan fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Toestellen die voor de
beweegtuin worden aangeschaft zullen zowel voor mobiele als immobiele mensen toegankelijk
zijn.
We zijn op dit moment nog bezig met het maken van plannen en het zoeken naar financiële
ondersteuning. Zodat we volgend jaar zomer van start kunnen gaan en we hopen u dan
welkom te mogen heten. Met dit concept hopen we iets te kunnen doen voor Kloosterzande. De
verbinding zoeken met sport, zorg en welzijn vanuit de dorpen met onze eigen inwoners. We
houden u middels de Meulenwiek op de hoogte van de vorderingen van het plan”.
Wilt u een beweegtuin zien? In Sint Jansteen hebben ze er eentje.

Uit het archief van de dorpsraad (2)
VERSLAG
BIJEENKOMST GEZAMENLIJKE DORPS- EN WIJKRADEN – GEMEENTE HULST
Datum: 3 oktober 2012
Locatie: Stadhuis, Hulst
Aanwezig namens de gezamenlijke dorps- en wijkraden:
Dhr. R. Asselman (dorpsraad Kloosterzande)
Dhr. T. Huyskamp (dorpsraad Sint Jansteen)
Mw. H. Lernout (dorpsraad Sint Jansteen)
Aanwezig namens de gemeente Hulst:
Dhr. C. de Kraker, wethouder
Dhr. E. de Moor, coördinator kernenbeleid
1.
Opening
Wethouder De Kraker heet iedereen welkom en opent de bijeenkomst. De aanleiding van deze
bijeenkomst is de bijeenkomst van de gezamenlijke dorps- en wijkraden van 31 mei jl.
2.
Communicatie
Als er bij een dorps- of wijkraad onduidelijkheden zijn over zaken, is er een ‘gouden regel’: pak
de telefoon en bel het bestuurlijk aanspreekpunt of de coördinator kernenbeleid van de
gemeente. Spaar geen zaken op, maar kom er gelijk mee.
Helaas komt het voor dat de gemeente in bepaalde procedures zich formeel moet opstellen. Dit
kan bij een dorps- of wijkraad op onbegrip stuiten. Het is vaak moeilijk te verkroppen dat men
tegen ‘gesloten deuren’ aanloopt als men iets voor de leefbaarheid van het eigen dorp of de
wijk wil doen.
Om duidelijkheid te bevorderen moeten de volgende zaken worden onderscheiden:
Klachtenregeling: hier kunnen burgers en instanties een beroep op doen als men vindt dat met
door een ambtenaar of een bestuurder onheus behandeld is (Juridische procedure);
Servericemelding: hier kan éénieder een melding maken om iets in de openbare ruimte (op het
gebied van Gemeentewerken) te laten herstellen of te vernieuwen (Wegen, trottoirs,
straatmeubilair, groenvoorzieningen);
Informatie: op grond van de Verordening dorps- en wijkraden kunnen de dorps- en wijkraden bij
het college informatie inwinnen over concrete beleidsvoornemens van het college;
Advies: het college vraagt op eigen initiatief de dorps- of wijkraad om advies over
beleidsplannen, inrichtingsplannen en beheersplannen, bijvoorbeeld: Wmo-plannen en
groeninrichtingsplannen.
Bij twijfel over zaken: bel de coördinator kernenbeleid!
3.
Handhaving
Het is beter voor de dorps- en wijkraden dat ze zich zo weinig mogelijk met handhavingszaken
bezig houden. Een melding maken, kan altijd. Maar laat daarna de gemeente het traject volgen.
4.
Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan (GVVP)
Veel dorps- en wijkraden hebben suggesties aangedragen voor verkeersveilige oplossingen in
hun kern. Op dit moment geeft de provincie door middel van een audit een reactie op het
concept-plan. Verwacht wordt dat dit plan aan het eind van dit jaar door de gemeenteraad kan
worden goedgekeurd. Hierna krijgen de dorps- en wijkraden een terugkoppeling over wat er in
het plan over hun gebied is opgenomen.
5.
Bankkosten voor dorps- en wijkraden
De Rabobank houdt vast aan hun beleid om voor stichtingen (dorps- en wijkraden) een hoger
tarief in rekening te brengen. Het staat iedere dorps- en wijkraad vrij om zelf een bank te
kiezen. Toch is wethouder De Kraker bereid om met de Rabobank te gaan praten met het doel
om deze kosten omlaag te krijgen.
6.
Afhaken dorps- en wijkraden
Er zijn op dit moment een aantal ‘slapende’ dorps- en wijkraden. Als de schouders van
vrijwilligers onder een dorps- c.q. wijkraad wegvallen, wordt het heel moeilijk om het hoofd
boven water te houden. En waar vind je nieuwe vrijwilligers? Hier is geen antwoord op. Soms
mogen we al blij zijn dat bestuurders hun termijn willen verlengen. De gemeente hecht aan het
belang van actieve dorps- en wijkraden: ze zijn de ogen en oren van het dorp/de wijk. Maar
misschien moet er eens gekeken worden naar een soort tussenvorm in de vorm van een
‘klankbordgroep’? Waarbij er bij vrijwilligers niet teveel op hun bord komt.
7.
Jaarvergaderingen
Iedere dorps- en wijkraad geeft zijn eigen invulling aan de jaarvergadering. Dat mag ook. Op
grond van de statuten van de dorps- en wijkraden moet er een moment zijn waarop de dorpsc.q. wijkraad verantwoording aflegt aan de inwoners. Er worden hierbij geen vormvereisten
genoemd. Steeds meer raden (maar ook zeker het college van B&W) kiezen voor een korte
jaarvergadering met ‘liefst luchtige’ onderwerpen. Het college is telkens beschikbaar voor
vragen (onder vier ogen) na afloop van de vergadering.
8.
Inwonerpanel
Zoals de strekking van een brief van het college aan de gezamenlijke dorps- en wijkraden
weergeeft, is het inwonerpanel niet om de dorps- en wijkraden te passeren. Het panel is vooral
bedoeld voor klanttevredenheidsenquêtes. De gemeente is verplicht om dergelijk enquêtes te
houden. Wellicht had de bij de dorps- en wijkraden ontstane onduidelijkheden voorkomen
kunnen worden als de gemeente vooraf gecommuniceerd zou hebben over het doel van dit
panel?
9.
Sociale media
Facebook en Twitter worden door de gemeente gebruikt voor éénzijdigde communicatie. Een
dorps- of wijkraad hoeft niet bevreesd te zijn dat men iets mist doordat een onderwerp via
internet uitgewerkt zou worden.
10.
Droomtrajecten
Er komen geen nieuwe Droomtrajecten meer. Deze zijn in de gemeentebegroting komen te
vervallen. Wellicht zijn er wel mogelijkheden om lange termijn visies voor dorpen en wijken op
te nemen in nieuw op te stellen gemeentelijke beleidsnota’s?
11.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet. Van dit overleg wordt door de
gemeente een verslag gemaakt dat aan al de dorps- en wijkraden zal worden toegezonden.

Nieuws en wetenswaardigheden
Motorrijden …. Leuk maar wel levensgevaarlijk
Motorrijders worden langzaam tot de paria’s van het verkeer bestempelt. Actiegroepen tegen
de herrie schieten overal uit de grond. Nederlandse dijken gaan op slot. Er worden nieuw
wetten gemaakt om alles te reguleren. Een echte motorrijder kent dat gevoel van dat lekker
bochtje, de pk’s onder je kont en het schudden en trillen wanneer je de gashendel vol
opendraait om met een machtig brullende uitlaat te versnellen. De wind in je gezicht, je wordt
bijna van de motor getrokken door de versnellende krachten en je laat vele verschrikte mensen
achter je. Heerlijk toch! Motorrijders zijn dikwijls evenwichtskunstenaars die de ideale lijn
zoeken en in elke bocht het ultieme gevoel beleven met een hoop vrijkomende adrenaline.
Herrie … dat valt toch wel mee?

Geen nieuws maar wel goed om te weten …
Hij vist in verboden water op ‘ondermaatse vis’.
Er zijn varianten op vrouwelijke schoonheid die zulke hoge eisen stellen aan het openbaar
gezag dat je beter lelijk kunt wezen.
Dat meisje is de pluim van de parochie (zij is de mooiste van het dorp).

Vlieg eens uit de bocht …
Automobilisten met van die knikkebollende honden tegen hun achterruit zijn geen echte
automobilisten en al zeker geen echte hondenliefhebbers.

Lusjesdrama
Omdat wij geen vaatwasmachine hebben en ook verder erg voor de milieuhygiëne zijn, valt het
ons steeds weer op dat er aan een theedoek maar één lusje zit. Als men hem op wil hangen, zit
dat lusje bovendien altijd op de allerlaatste hoek. Zou het niet mogelijk zijn dat de theedoekfabrikanten de koppen eens bij elkaar steken en een theedoek met op elke hoek een lusje
ontwikkelen? Heel veel vrouwen, maar ook zeker evenveel mannen, zullen hen er dankbaar
voor zijn!

Meesters en bovenmeesters
De keukenmeester is een schraalhans
De badmeester is een nathals
De bovenmeester is n’n pennewipper
De betaalmeester is platzak
De burgemeester ontneemt sommige raadsleden eerder het woord dan andere en is een
zeurpiet
Een meester in de rechten is een likkepot

Reünie
De Lagere Technische School aan het Houtenkwartier in Hulst (tegen de wallen) is alweer jaren
(ongeveer 1969) gesloten. Er worden nu pogingen ondernomen om voor de toenmalige
leerlingen een reünie te organiseren. Wie heeft er interesse en wie wil meehelpen bij het
organiseren van het een en ander?

Klimaatdoelen
Ons land is te klein en te dicht bevolkt om dertig procent van het totale oppervlakte van het land
te reserveren voor wind- en zonne-energie.

Walsoorden
Op 22 mei 1873 werd in Walsoorden de nieuwe aanlegsteiger in gebruik genomen. Dit werd
‘begeleid’ door de zogenoemde Steigerfeesten.

Bang, ja ik ben bang voor de toekomst
Gaat het wel goed of gaat het nog goedkomen met onder andere:
Al die orkanen
Het klimaat: extreme warme zomers
De Chinese economie
Noord- en Zuid-Korea
Het falen van de infrastructuur
De uitbreiding van Schiphol en Lelystad
De huizenmarkt die een luchtbel blijkt te zijn
De rijken worden rijker en de armen worden steeds armer
Al die vluchtelingen
Nederland straks met meer dan 20 miljoen inwoners
Branden en andere door de mens veroorzaakte natuurrampen
De zogenaamde ‘graaiers’ bij de diverse openbare instanties
Minder biodiversiteit
Cyberaanvallen en datafraude
Politieke dictators zoals bijvoorbeeld in Amerika, Rusland, Turkije en noem er nog maar een
stel
Voedselschaarste
Beurscrash
Olieschaarste
Drinkwatertekort
Massavernietigingswapens
Die zwartkijkers net als ik …..

Geen nieuws maar wel goed om te weten …
Vrouwen ….vanuit de verte lijkt het prachtig …. maar van dichtbij ….dan moet je uitkijken
Criminelen eisen uw geld of uw leven; aan uw geld hebben ze profijt, aan uw leven hebben ze
wat minder …. maar vrouwen eisen ze allebei.

Ideeën voor de toekomst:
Veiligheid in de kernen (in samenwerking met burgemeester en politie)
Verzorging, verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid financiën in de wijkraad en
dorpsraad in samenwerking met een notaris en/of accountant.

Inbraakpreventie
Er komt een voorlichtingsbijeenkomst over inbraakpreventie. In 2013 heeft dit ook plaats
gevonden in Den Dullaert en de organisator was de gemeente Hulst in samenwerking met de
politie. Ook zal er iemand aanwezig zijn van het Beveiligheidscentrum.

Jaarvergaderingen wijk- en dorpsraden worden bitterballenparty’s
Portefeuillehouder voor de wijk- en dorpsraden, mevrouw Diana van Damme, wil af van de
manier waarop de jaarvergaderingen de laatste jaren worden gehouden. Geen vraag en
antwoorden van de aanwezige inwoners meer maar meer een sociaal elkaar ontmoeten met
bartafeltjes, chips, bitterballen en stukjes pizza. Enkele dorpsraden, die weinig of geen
problemen hebben in hun kern (omdat ze vrij klein zijn) gaan daar al mee aan de slag of
hebben dat al gedaan. Als dorpsraad Kloosterzande gaan we dat niet doen. In 2020 géén
jaarvergadering!

Plan Perkpolder
Het blijft rommelen. Waar de één zich positief uit, is de ander zeer negatief.
Tegenwoordig valt Plan Perkpolder onder dorpsraad Walsoorden en niet meer (of in ieder geval
veel minder) onder dorpsraad Kloosterzande.
Jammer dat men niet meer spreekt over een eventuele jachthaven.
Van de fietspaden wordt heel druk gebruik gemaakt.
De horecagelegenheid Bar Goed is een trekpleister.

Fietspad Kloosterzande – Hulst
Veel scholieren begeven zich op de fiets naar Hulst. Het stukje Kuitaart blijft een bottleneck en
heel gevaarlijk. Dat is al vele jaren het geval. Dorpsraad Kuitaart heeft de provincie
ingeschakeld en de gedeputeerde is aanwezig geweest. Wij vinden het jammer dat wij,
dorpsraad Kloosterzande, daarbij niet waren uitgenodigd temeer omdat de meeste scholieren
en recreanten vanuit Kloosterzande komen.

Kuitaart
De picknickplaats, met de houten picknicktafel met uitzicht op de molen en de Kleine Vogel, is
een succes voor de recreant fietser en menige toerist. Het is in 2012 door het Oranjefonds
geschonken bedrag van 3000 euro is goed besteedt.

Cursus: Evaluatie van een probleem in de cirkel
Diverse probleemstellingen kunnen via deze methode opgelost worden wanneer de
deelnemers gemotiveerd zijn en de cursusleider de goede gereedschappen gebruikt.
Nadat de mensen van de binnencirkel deze vragen beantwoord hebben mogen ze niks meer
zeggen. De mensen van de buitencirkel komen nu een voor een aan de beurt om een advies te
geven om bijvoorbeeld dingen anders aan te pakken. Iedereen krijgt hiervoor maar een paar
minuten. Daarna mogen de mensen in de binnencirkel even samen overleggen wat ze met die
adviezen gaan doen en krijgen dan weer gelegenheid om te vertellen met welke van die
adviezen ze eventueel verder willen gaan. Zo wordt binnen een tijdsbestek van een half uur op
een zeer efficiënte manier geprobeerd om een oplossing te vinden voor een probleem.

Er gaat ook best heel veel goed …
‘Ik wil niet dat onze kleinkinderen gaan denken dat alle blanke mensen racistisch zijn en
discrimineren’, zei mijn collega. Racisme en antiracisme is geen debat meer en een al lang
gepasseerd station. Waarom moet ik overal verdedigen in Nederland wanneer het over racisme
gaat? We hebben in Nederland toch wetten en regels die bedoeld zijn om racisme en
discriminatie uit te sluiten? Slaat Nederland een beetje door in diversiteitsbeleid? Is het
makkelijk praten wanneer je niet tot de groep behoort die gediscrimineerd wordt? Ik heb niet de
illusie dat ik alles kan beoordelen. Het is niet aan mij om te zeggen of deze demonstranten en
oproerkraaiers het ergens niet mee eens mogen zijn maar ik vind wel dat ik er mijn mening
over mag geven. Maar dat wil nog niet zeggen dat er geplunderd moet worden en rotzooi moet
worden geschopt.

Verdienen of krijgen …
Een senior voetbalscheidsechter krijgt een vergoeding van de KNVB van 400 euro per maand.
Per gefloten eredivisiewedstrijd ontvangen ze tussen de 2150 en 3340 euro.
Voor een interlandwedstrijd ontvangt een scheidsrechter tussen de 3000 en 4575 euro.
Voor een wedstrijd in de Euroleague ontvangt een scheidsrechter tussen de 3500 en 9750
euro.
Een lezing van een topscheidsrechter levert hen tussen de 2600 en 4400 op.
Ik, persoonlijk, vind dat ze die bedragen best mogen hebben. Wanneer je bedenkt dat je elke
wedstrijd als ‘lopende rechter’ moet laveren tussen 22 rasechte acteurs die je constant
proberen te beduvelen dan mag je dit zeker TOPSPORT noemen. Ik zou het niet altijd kunnen.
Ik zou wel met 22 mensen beginnen maar dikwijls met 9 tegen 9 eindigen. Opzouten met die
clowns!

Burgerkracht
Er komt een bijeenkomst met als thema “Burgerkracht”. Dit gaat over het belang van
vrijwilligers voor de regio.

Omroep Hulst
Voorzitter is geworden Thea de Rijcke. Afgetreden als voorzitter is Jo van Remoortele
Sinds enkele maanden is Robert Asselman, onze voorzitter, bestuurslid van Omroep Hulst.
Andere bestuursleden zijn Ronald de Kind, Luc Ringoot en Bernadette de Schepper.
PBO bij omroep Hulst betekent Programma Raad
Leden zijn Jaap Klok, George Hiel, Bernard van Laak, Gerard Janssen, Guust Lion en Frank
Seghers.
Presentators zijn Gonnie de Ruiter en Martijn Broeckaert. Er worden nog enkele presentator
gezocht, zeker voor jongerenprogramma’s.

Gehoord op straat
- Overleg altijd met je naasten wat je wel en wat niet naar buiten brengt over een overleden
vriend of familielid. De roddelaars/-sters doen de rest wel.
- Wanneer je een aap wilt zien…kijk dan eens in de spiegel.
- Vorige week was ik mijn robot te slim af. Hoe….door gewoon de accu er uit te nemen. Dat
zouden ze bij de smartphones van vele mensen ook moeten doen.
- Ik was in gesprek met een ambtenaar en een gemeenteraadslid over de zorg en met name
over HH (huishoudelijke hulp). Weet je wat ze zei: ‘We weten nog veel te weinig van de
mensen. Ze moeten nog wat formuliertjes invullen waar we wat mee kunnen. We bereiden ons
voor(!) om een besluit te nemen’. Vele werknemers zouden daar bij hun baas niet mee aan
moeten komen denk ik.
- In de volgende gemeenteraadsverkiezingen doet de 50+ Partij wellicht ook mee. Tot nu toe
was Hulst Plus als surrogaat partij aanwezig. Volgens mij is één van de twee best nodig gezien
de vele senioren 50 plussers, sorry Hulst Plussers, in onze gemeente.

Bijnamen nr. 8 november en het vervolg van
oktober nr. 7
Wij zijn er op gewezen dat er ‘vroeger’ veel mensen een bijnaam hadden. Dat gebeurt nog
steeds, er komen er ook nog steeds bij, 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. 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.
Jo Tok
Jo Noot
Jo van Zon
Jos Koe
Jobse
Joos den Tin
Joos Pul
Joos Wis
Jules Flip

uit Hulst
uit Hulst
van Sint Jansteen
van Sint Jansteen
uit Kloosterzande / Groenendijk
uit Kloosterzande / Groenendijk
uit Vogelwaarde
uit Vogelwaarde
van Lamswaarde

Uitslag van nr. 7 Oktober 2020
Anna Koestront uit Hulst

Anna Vael

Anna Pap uit Hulst

Anna de Bruijn. Anna was papperig corpulent.

Appelsienoog uit Hulst

Jo de Rechter

Chasse van Kapellebrug
Josef van Helsland. Josef werd genoemd naar de naam van zijn
cfé Chassé. In het Nederlands café De Jacht. Deze naam komt van de jachttaferelen die ooit
op de muren van het café waren geschilderd.
Bèr Aai van Kloosterzande

Albert Heijens

Boeboe van Lamswaarde

Jos Bogaert

Annewuite van Nieuw Namen Van Mieghem
Ariaan Pus van Ossenisse

Adriaan Pieters

Anti van Sint Jansteen

Arnold van Dorsselaer

De Forsen van Hengstdijk

Jo van den Bulck

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.
- Leef een goed, eerbaar leven. Als je ouder wordt en terugkijkt, zul je er een tweede keer van
kunnen genieten.
- Ga eens per jaar eens ergens heen waar je nog nooit geweest
bent.
- Ga zachtaardig met de aarde om.
- Deel je wijsheid. Het is de manier om onsterflijk te worden.
- Wees niet alleen behulpzaam wanneer het u wordt gevraagd maar doe het ook uit uzelf.
- Wanneer onenigheid hebt met je geliefden houd je dan alleen bezig met de huidige situatie.
Breng het verleden niet ter sprake.
- Een liefdevolle atmosfeer in je huis is een fundament van je leven.

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.

