Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

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

Voorwoord van het
bestuur

Voorwoord van de
redactie

Het coronavirus laat zich niet zomaar
stoppen, in ieder geval niet door ons. Wat
staat ons nog te wachten met de winter en
de feestdagen op komst?

Vlak voor de afsluiting van 2020 is het goed
om eens naar voren te kijken en dan eens
niet naar het komende jaar maar naar de
echte toekomst.

Wij hebben plannen voor de zomervakantie
maar zullen die wellicht nog in de koelkast
moeten laten staan.
We staan te popelen om weer verjaardagen
te vieren maar maken ons ook zeker zorgen
over het zorgpersoneel.
Komt er nog zelfs een derde golf of moeten
we wennen aan een ononderbroken
pandemie?
Waar blijft het vaccin of is echt hardhandig
ingrijpen van de overheid het redmiddel.
Kan immuniteit ons helpen?

Kijken naar hoe Kloosterzande en
Walsoorden er uit zullen en er uit moeten
zien in 2040. Kunnen we dat en willen we
dat? Op gemeentelijk niveau wordt
onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van
leefbaarheid. Kernen worden ‘gepimpt’ en
inwoners worden opgeroepen om
initiatieven te nemen. En om toch maar bij
het komende jaar te eindigen: namens het
bestuur van dorpsraad Kloosterzande wens
wij u allen een gezond en voorspoedig 2021
toe!

Ik ga me niet uitlaten over hoe ik denk over
de mensen die zich niet willen aanpassen.
Zij zijn alleen maar met zichzelf bezig en
niet met anderen. Het is jammer maar er is
niets aan te doen.

December: het moment om terug te kijken
op het afgelopen jaar. En wat zijn we trots!
Zo is voor u D’n Meulenwiek en de website
verder uitgebreid zodat u thuis rustig kunt
lezen wat er in uw omgeving gebeurt. En
om u nog beter te kunnen helpen de weg in
onze informatie te vinden, hebben we dit
jaar onze onderwerpen vernieuwd. Naast
een nieuwe frisse look is ook de inhoud
grondig aangepast, met als resultaat twaalf
nieuwe maandelijkse themanieuwsbrieven
met informatie.
Terugkijkend op een jaar vol met mooie
momenten zijn we er trots op en dankbaar
voor het werk dat we voor u kunnen doen.
De prachtige waardering is voor ons een
extra motivatie om ons ook in 2021 vol
energie voor u in te zetten en nog meer
inwoners te helpen.

Een goede gezondheid en maak gebruik
van je gezond verstand willen wij iedereen
toewensen.

Namens het bestuur van de dorpsraad
danken wij u hartelijk voor uw vertrouwen in
ons. We kijken met veel enthousiasme uit
naar 2021 en zijn u dan graag weer van
dienst!
Met vriendelijke groet,
Chris en Robert
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Redactie, belangrijke
telefoonnummers en
handige links
Eindredacteur: Robert Asselman
Opmaak , ABN & spellingscontrole: Chris Van
Hoecke
Alle redactieleden dragen bij aan de
gepubliceerde artikelen in deze nieuwsbrief.
Politie, brandweer
112
& ambulance
Voor doven en
0900-8112
slechthorenden
Politie, geen
0900-8844
spoed
Voor doven en
0900-1844
slechthorenden
Aangifte doen bij
0900-8810
de politie
HAP Zorgsaam
0115-643 000
Terneuzen
Ziekenhuis
Zorgsaam
0115-688 000
Terneuzen
Gemeente Hulst 14 0114
Huisarts Helmers 0114-683 185
Huisartsenpraktijk
0114-686 800
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Bestuur Dorpsraad Kloosterzande
Robert Asselman, Voorzitter
George Bracke, Bestuurslid
Tjarda Schakelaar, Bestuurslid
Chris van Hoecke,
Secretaris

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

De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in januari
Met o.a. volgende onderwerpen:
- cafe’s in het Land van Hulst
- Ad Franken, verhalen van een ex-kloriaan
- bijnamen van januari en de uitslag van december
- politiewerk
- hoe veilig bent u thuis bij een brand
- dialect ABC
- uw buurt is belangrijk
- jeugdsoos Kloosterzande

Evenementen 2020 - 2021
De bijeenkomsten van december zijn geschrapt i.v.m. de regelgeving rond de coronapandemie.
Zodra er meer geweten is over wanneer we weer evenementen mogen organiseren,
verschijnt hier weer de vertrouwde evenementenkalender.
Tot dan: hou het veilig, blijf gezond!

Uit op zondag in de Binnendèur 2021
Onderstaande evenementen worden aangekondigd onder voorbehoud. Of ze kunnen
doorgaan hangt af van de corona-maatregelen die door de regering worden afgekondigd.
Maar zo hebben we toch al iets om naar uit te kijken:
In De Binnendèur worden op onderstaande datums gezellige koffie en dansmiddagen
georganiseerd door de dorpsraad en Hulst voor Elkaar. Een aantal vrijwilligers zijn hierbij
behulpzaam. Een dansorkest begeleidt de danslustigen. Voor degene die elkaar willen
ontmoeten is er koffie en wijn, bier, frisdrank of een fruitsap. Wil je televisie kijken naar
voetbalwedstrijden of een veldcross dan kan dat ook altijd.
Uit op Zondag 31 januari
Uit op Zondag 28 februari
Uit op Zondag 28 maart
Uit op Zondag 25 april
Uit op zondag 30 mei
Uit op Zondag 27 juni
Uit op Zondag 8 augustus
Uit op Zondag 29 augustus
Uit op Zondag 26 september
Uit op Zondag 31 oktober
Uit op Zondag 28 november
Uit op Zondag 19 december

: Sunny Boy
: De Jumbo’s
: Dream Music
: DJ Peter
: Sunny Boy
: De Jumbo’s
: Dream Music
: DJ Peter
: Dream Music
: De Jumbo’s
: Sunny Boy
: DJ Peter

De entree is 2 euro voor diegene die komen dansen.
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

Namens Dorpsraad Kloosterzande en Hulst voor Elkaar
Datums en artiesten zijn altijd onder voorbehoud.

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

Aandachtspunt: vogelgriep
Graag even uw aandacht voor volgend probleem: er heerst niet enkel corona. Ook onder
(water)vogels gaat een virus rond, namelijk een nieuwe variant van vogelgriep. Zieke vogels
zijn vaak te herkenen aan het feit dat ze sterk vermagerd zijn, hun verenkleed niet
onderhouden is, hun kop en nek in een rare, achteroverhangende of verdraaide houding
hebben en rondjes draaien. Ze zitten meestal afgezonderd van de groep.
Wie zieke of dode vogels vindt, moet zeker contact vermijden, niet alleen omdat (nog) niet
volledig uitgesloten is of deze variant overdraagbaar is, maar ook omdat het virus op deze
manier verder verspreid kan worden. Ga voorlopig niet met de kinderen "eendjes voeren". Zorg
er ook voor dat u - als u uw hond uitlaat - uw dier om dezelfde reden niet in de buurt van een
zieke of dode vogel laat komen. Met katten is het natuurlijk niet zo eenvoudig, maar als uw
huispoes regelmatig op pad gaat, hou haar dan nauwlettend in de gaten i.v.m.
ziekteverschijnselen. Contacteer uw dierenarts voor meer info.
Meld zieke / dode dieren zo snel mogelijk, zodat ze op gepaste manier kunnen geruimd
en vernietigd worden. Dit kan via het Milieumeldpunt RUD Zeeland (0118-412 323) of via
de BuitenBeter-app.

Dialect
Wie dialect spreekt kan wel ABN spreken, maar wie ABN spreekt kan daarom nog niet
altijd dialect spreken.
Wie dialect spreekt is tweetalig, een voordeel ten opzichte van de ‘gewone’ Nederlander.
Waar ligt de grens tussen grens en dialect?
* Een taal is regio overschrijdend.
* Een dialect is regio gebonden.
- Een dialect is vastgelegd in boeken
- Een dialect is vastgelegd door bewoners
ABN bestaat niet meer. Algemeen Nederlands bestaat wel.
-Wat is Beschaafd Nederlands?
ABZ is Algemeen Beschaafd Zeeuws. Wie durft er nog te denken in het dialect?
Wat is laaggeletterd zijn?
Wanneer ben je laaggeletterd?
- Je kunt laaggeletterd zijn en toch een heel goed verstand hebben
Ouders spreken thuis én AN én dialect
- Zodra de kinderen het huis uit zijn gaat men weer over op alleen dialect
AN heeft maar 40 klanken; dialect heeft er 80. Uit gêne spreekt men dikwijls geen dialect.
Wjèrschjèr
Kastrol
Puit
Aaiersnaaier
Jerrebees
Schabbe
Swint agge dat aon’t doen zijt
Stekelbees
Scharrewiets op de fiets zitten
Hjèrnout
Mutsaert
Gjest

Op maroot
Op d’n bleek
Piel
Stramijn
Stikken (boterhammen)
Plassier
Kodde
T’alvendeur
Biezebijzen
Piraai mee un aai
Fasselen
Kluiten

Onze computertip: zoeken op internet
Gebruik "aanhalingstekens"
De simpelste tip van allemaal: gebruik aanhalingstekens. Die zorgen ervoor dat een
zoekopdracht van meerdere woorden wordt uitgevoerd in de opgeschreven volgorde.
Zoeken binnen een site
Als je wilt vinden wat 7Days allemaal heeft geschreven over een bepaalde gebeurtenis of een
bepaald persoon, dan kun je onze zoekfunctie hierboven gebruiken. Maar zoek je via Google,
dan is er ook een handige truc om iets binnen een bepaalde site te vinden. Dan vul je naast je
zoekterm de naam van de site als volgt in: ‘site:urlvandewebsite’
Waar staat deze foto nog meer?
Wil je weten op welke sites een bepaalde foto nog meer wordt gebruikt? Sleep de afbeelding
naar het zoekveld van Google en het werk wordt voor je gedaan. Handig als je wilt weten of
jouw Instagram-foto’s misschien door andere sites worden gebruikt! Hier trouwens nog meer
tips om een nepprofiel te herkennen.
Gebruik ook andere zoekmachines!
Bijna iedereen in Nederland gebruikt voornamelijk Google. Is dat slim? Nee. Andere
zoekmachines, zoals Yahoo Search en Bing, leveren met dezelfde zoekopdracht andere
resultaten op. Wanneer je ze naast elkaar gebruikt, is de kans veel groter dat je de informatie
die je zoekt ook echt vindt. Handig als je met een werkstuk bezig bent en zoveel mogelijk over
een onderwerp wilt vinden.
Foodvergelijking
Ben je een foodie, altijd bezig met hoeveel vet, suiker of vitamines er in je eten zitten? Wil je
pizza of hamburger eten, maar dan wel de minst vette van de twee? Daar heeft Google een
handigheidje voor. Zoek bijvoorbeeld op ‘hamburger vs. pizza’ en je krijgt netjes een tabel
waarin de voedingswaarden worden vergeleken. Helaas werkt deze functie alleen als je de taal
van je zoekinstellingen verandert in 'Engels'. Dat kan op je telefoon door linksboven op het
menu te klikken en daarna op 'Instellingen' te drukken.
Puntje, puntje, puntje
Stel: je bent op zoek naar een tweedehandsfiets en hebt maximaal 100 euro te besteden. Je
wilt ook niet een al te goedkope, want die zijn vaak niet zo goed. Hoe vind je dan een goede
fiets tussen de 50 en 100 euro? Door te googelen op ‘tweedehands fiets “50…100 euro”’.
De drie puntjes zorgen ervoor dat Google zoekt naar elk getal tussen vijftig en honderd. Door
de aanhalingstekens zoekt Google ook nog eens alleen naar getallen die worden gevolgd door
het woord 'euro'. Zo weet je dat het altijd om een bedrag gaat. Het kan natuurlijk ook met data,
bezoekersaantallen of andere soorten cijfers.

Spreuk van de maand
Zij moet een prachtig figuur hebben gehad totdat haar buikje zijn eigen leven ging leiden …. d’r
kwam gêên eind aon.

Ieder heeft zijn eigen specialiteiten
De haan op de kerktoren heeft geen spinnenwebben.
Een paling die kan alle kanten uit.
Een doktersassistente moet handig zijn met de griepspuit.
Een draaikont waait met elke wind een beetje mee.
De baas van Nederland is de premier.
Een ooievaar moet goed de weg weten om te landen.
Een tandarts moet verstand hebben van kiezen en tanden.
Een bedrieger moet zich niet meer wensen dan de hebzucht van veel mensen.
Een dove mens die niemand verstaat zit niet te wachten op een preek van een psychopaat.
Een sporter die goed kan hoogspringen wil zijn eigen record altijd afdwingen.
Een operazangeres die heel hoog kan zingen heeft meestal ook van die grote vrouwendingen.
Een piloot kan meestal ook wel parachutespringen en daarmee de dans ontspringen.
Een autoverkoper kan boffen op de auto die hij verkoopt en een auto afkraken die in de garage
binnenloopt.
Een leugenaar moet een goed geheugen hebben.
Zo is het altijd wat.

Nieuwe begrippen:
Viruswaarzin: de naam van een idiote actiegroep die de maatregelen overdreven vindt en dat
duidelijk demonstreert. Tevens een mooi argument voor ieder die zich te veel in zijn vrijheid
begrensd voelt: “Wat een viruswaarzin!”
Nieuwsdieet: Waar we de afgelopen maanden nog aan de buis gekluisterd zaten voor elke
persconferentie en talkshow, gaan we nu een periode in met (hopelijk) een stuk minder
breaking news. Wellicht een mooi moment voor een nieuwsdieet.
Covidioten: We mogen steeds méér, zolang we ons maar aan de ‘1,5 meter’ houden. Sla je
ook die restrictie in de wind – en breng je daarmee anderen en de volksgezondheid in gevaar –
dan ben je er een.
Blotesnoetenland: Met dank aan een journalist uit België die deze term gebruikte om een land
aan te duiden waar de algemeen geldende regels ‘te laks’ zouden zijn. In Nederland mag je
zonder mondkapje de straat op: een blotesnoetenland!
Thuisvakantie: We mogen weer met tent of caravan de grens over. Een aanzienlijk deel van
de bevolking blijft dit jaar (heel verstandig) echter thuis. Zo’n staycation of thuisvakantie is
veiliger, goedkoper en veel minder gedoe. 14 dagen in thuisquarantaine is het meestal ook
niet waard.
Coronamijders: Het virus heeft ons leven de afgelopen maanden serieus gedomineerd. Niet
gek dus dat veel mensen al het nieuws over corona spuugzat zijn. Deze coronamijders stoppen
bij het horen van de naam van het virus al het liefst hun vingers in hun oren.
Derdegolfangst: Het grote schrikbeeld: het virus dat volgend najaar aan een derde opkomst
begint. Gelukkig hebben we nu een dashboard, contactonderzoek én meer kennis , dus zijn we
beter voorbereid.
Modekapje: Een mondkapje is verplicht in het Openbaar Vervoer. In België ook al langere tijd
in winkels en dergelijke. Je hoeft echter niet voor paal te lopen. De pro-actieven onderscheiden
zich met een simpel doch elegant (dikwijls zelfgemaakt) exemplaar.

Tafelmanieren met de feestdagen
Wat iedereen dient te weten
als het aan tafel is gezeten.
Is de tijd van eten daar,
maak je vlug en zindlijk klaar
Immers proper, net en rein
moet je bij den maaltijd zijn
Als je dan aan de tafel zit,
zorg, dat je eerst eerbiedig bidt.
Kijk niet hier en kijk niet daar,
denk alleen aan 't bidden maar.
Gaap ook niet de schotels aan,
wat in elke wel mag staan
Na 't gebed wees stil en beleefd,
wacht maar, tot men u iets geeft.
Ga niet met je vingers trommelen,
laat ook niet je benen schommelen.
Krijg je wat, dan opgepast,
neem je lepel netjes vast,
Doe je lomp dan kijft je pa
en tot straf beloop je schâ.
Als je uw soep te heet bevindt,
blaas dan niet als Jan de Windt
Roer er met den lepel door,
zoo doet moeder 't immers voor.
Leg uw elleboog niet te traag
op de tafel, 'k zie 't niet graag.
't Staat zoo boersch en bovendien
't hindert nog je buur misschien.
Luister nu eens, rare guit,
hoe mijn liedje verder luidt.
Eet wat u gegeven wordt,
anders kom je licht te kort.
Volg vooral niet kleine Miet
schreiend pruilt ze "'k Wil dat niet"
't Kon wel eens dat vader zei:
"ga maar heen van tafel gij
Wat niet staat naar uwe maag
Heeft, wed ik, ons poesje graag".
En daar sta je dan te zweten
met veel honger en geen eten
Zit niet met je stoel te wippen
trek het kleed niet aan de tippen
Wellicht krijg je een ongeluk.
vuile kleren, borden stuk,
Juist gelijk het onze Kris
onlangs overkomen is.
Achterover hing de jongen
met de knieën op gedwongen
Maar op eens dan rompelpom
viel hij met zijn zetel om.
Wel dat was toen een gerinkel
heel de vloer een schervenwinkel
Want hij trok in zijn val
't laken mee met bord en al.
Gij begrijpt of Paatje keef,
Krisje nog aan tafel bleef!
't Liedje wordt haast te lang,
gauw nog wat van groot belang
Wees in alles heel beleefd,
dankbaar als men u iets geeft
Keer u om, als gij moet hoesten.
ook bij 't snuiten, niezen, proesten
Moet je gapen pas op hoor!
gauw de vlakke hand er voor
Anders hoor je nog wellicht:
"Gooi daar gauw die schuurdeur dicht."
Biedt u iemand dit of dat
of zegt men: "kom neem nog wat,
Zeg niet "Ja", neen, antwoordt lief
"Dank u wel" of :"Asjeblief".
Hebt ge eindelijk uw genoegen,
houd dan op, meer zou niet voegen.
Maak met zakdoek of servet
uwe lippen rein en net.
Loop nog niet van tafel heen,
eerst behoort er weer gebeên,
Want aan God moet dank gegeven,
voor gezondheid, spijs en leven.

Ad Franken Verhalen:
Bobbeldinges
Gekleed in skinny Jeans met studs of pins van Benneton en Nikes schoenen, anatomisch
gevormd, luchtgeveerd, fluorescerend en met gepolsterde schacht, lopen ze er bij. Met de klep
van de cap in de nek natuurlijk.
Gepassioneerd twitterend, chattend, chillend en sms’send op een smartphone met oorspeaker.
Gamend zich verpozen met een iPod. Fietsend, zittend, liggend en gapend op de bank of ander
meubelstuk, komen de beelden via een plasma display screen op hen af. Facebookend en
skypend, één oog gericht op de webcam en het andere op de i-Phone, worden de messages
beantwoord met strakke smoeltjes waar de ernst van afdruipt, een blikje Red Bull en een zak
chips met een dipje binnen handbereik.
Nog vlug even de mail checken op de plee en nog een berichtje versturen. “De kat heeft
gejongd” en ”vanavond eten we kluts mee ’n broakpjer”. Bestookt met dergelijk belangwekkend
geneuzel op social media is men er geestelijk volledig van afhankelijk geworden. Zet een
groepje tieners met dit futuristisch mobile online gedoe bij elkaar. In plaats van overslaande
puberstemmen hoor je slechts het klikken van de van toetsjes die vaardig ingedrukt worden.
Virtueel is men druk, druk. Maar met wat eigenlijk?
Ons domein was de Cloosterstraat met zijn kastanjebomen en sloot, de waai van Ko Zonne, de
kiosk op het Hof te Zandeplein,
waar druk met elkaar geravot, gespeeld en gestoeid werd.
Je voetbalde op de straat, een enkele auto stopte “vaneiges”. De bestuurder vroeg vriendelijk
om even een beetsjen op zaai te gaan,
zodat t’ij er deur kost.
Boomke verwisselen, schieten mee ’n klakspuit of ’n katapult, tik-gij zij t’em, knikkeren, bokske
springen, overloperke, kruispoeske,
verstopperke, oepelen, en vuurke stoken, daar hielden we ons meestal mee bezig.
Voor de meiskes had je nog geen belangstelling. Die trokken een hinkelkot op het trottoir,
speelden met ketseballen,
sprongen touwken en plukten maaiblommekes in de waai.
In het najaar, werden met een van onze klompen de kastanjes uit de bomen geknuppeld.
Dan kon het gebeuren dat het bakkes van je klomp brak. Dat kon gerepareerd worden met een
ijzeren bandje mee pinnekes.
‘s Winters was het schetsen op de sloot en priksleeën.
En als het ging dooien was het stukske trappen. Dat ging het beste met je klompen aan.
Jack Duerinck gooide daarbij muntjes op het ijs, die wij moesten proberen te bemachtigen.
Graag zag hij dat je helemaal door het ijs zakte, wat ook regelmatig gebeurde.
In het voorjaar en in de zomermaanden werden houten vlotten gebouwd waarmee op de sloot
gevaren werd.
Een klomp met een zeilke of een plankje waren onze boten, soms met carbid, wat siste, rookte
en stonk.
Aan de kikkerdril kon je zien dat de dikkoppen en de puiten er aan zaten te komen.
Die werden gevangen net als de stekelbaggers. Die vangsten werden thuis bewaard in een
zinken teil of emmer met slootwater er in.
Zelf duikelden we ook wel eens in de sloot. Het record staat op drie, op één zaterdagmiddag,
net nadat we in de kuip waren geweest.
Voedsel kleding en genotsmiddelen waren nog gerantsoeneerd.
Het was op de bon. Afhankelijk van de gezinsgrootte werd een aantal bonkaarten verstrekt
door het distributiekantoor.
Er werden veel bonnen geruild onder elkaar om toch aan je
spullen te kunnen komen.
Kinderen hoorden daar thuis over praten. Textiel, koffie en suiker waren op de bon bijvoorbeeld.
En als er al iets te koop was moest je er vlug bij zijn omdat de voorraad beperkt was.
Het waren begrippen die we al vroeg onder de knie hadden.
Mijn broertje was op een keer autonummers gaan opschrijven, wat ook al tot de
ontspanningsmogelijkheden behoorde.
Hij was op een van de trappen gaan zitten van het gemeentehuis aan het Hof te Zandeplein.
Als dan de boot van de Perkpolder ”aan” was kon je er zomaar een stuk of tien, twaalf in je
schriftje opschrijven.
Zijn oog viel op een gegeven ogenblik op de winkel van Wullaert, die er precies tegenover lag
naast Hotel de Linde.
Wullaert was gespecialiseerd in dameslingerie, zoals nylonkousen, vleeskleurige korsetten,
ondergoed, B.H.’s en dergelijk gerief. Hij stond op, stak de weg over, en ging op zijn
gemakske eens aandachtig voor de vitrine staan om die spullen van dichtbij te bekijken. Daar
zag hij dat de etalage vol lag met dingen waarvan hij niet precies wist wat het was en waarvoor
het diende.
Dat het niet bestemd was voor zijn jongste zusje zag hij wel, waarbij hem te binnen schoot dat
het misschien wel
iets voor zijn moeder kon zijn die dat allemaal goed kon gebruiken.
Na zijn observatie spurtte hij, zo snel als zijn beentjes hem dragen konden, als de weerlicht
naar huis.
Hijgend, puffend en met volle overgave vertelde hij toen tegen zijn moeder wat hij gezien had:
”Moeke, nou hoef je niet meer te sukkelen oor!” Bij Wullaert,ligt eel d’etalage vol mee van die
bobbeldinges!”

Zodra het kan, viert de Jeugdsoos feest
KLOOSTERZANDE - Jeugdsoos Kloosterzande is er klaar voor. Zodra de RIVM-maatregelen
het toelaten, gaan de deuren open. Tot die tijd blijft de organisatie achter de schermen druk in
de weer om de soos in te richten.
Jeugdsoos Kloosterzande is eens per maand op vrijdagavond in dorpshuis Binnendéur, voor
jongeren van 10 tot 15 jaar. Er is ruimte om te chillen en leuke dingen te doen. Een greep uit de
mogelijkheden: dansen, chillen, gamen, darten, sjoelen, tafelvoetbal, airhockey en tafeltennis.
Elke soosavond komen dj’s LM Sound & Light (Lars en Mauro) draaien. Toegang is 2 euro per
persoon per avond.
Gemeente Hulst en Dorpsraad Kloosterzande ondersteunen financieel. Er zijn zo’n twintig
vrijwilligers actief om de soos tot een succes te maken.
Volg Jeugdsoos Kloosterzande op Facebook en op instagram (@jeugdsoosklooster) en blijf op
de hoogte van het laatste nieuws.

Nieuws van/voor de jongeren
Drive-through bij de Sint op 28 november
Menig kinderhart had er een beetje angstig naar uitgekeken: zou de Sint wel komen, met al die
corona-toestanden? En zouden ze dan op bezoek mogen? Zou de goedheilgman dan geen
gevaar lopen om ook ziek te worden? Tenslotte hoort hij ook al wat jaartjes tot de risicogroep.
Maar het ontvangstcomité van de Sint had de slimme koppen bij elkaar gestoken en een
prachtig scenario in elkaar gebokst.
Zaterdagmiddag verleende de Sint corona-proof audiëntie aan zijn jonge fans op de nieuwe site
van fa. Weemaes.
Het was aanschuiven geblazen, want er was heel veel belangstelling.
De zon was ook van de partij, zodat sommigen zelfs vanuit een open auto konden uitgekijken
naar wat er allemaal op het podium gebeurde. Er waren er zelfs die al ambitie toonden om in
een verre toekomst de traditie voort te zetten.
Ik ben er van overtuigd dat er weer heel veel kinderhartjes vol vreugde geklopt hebben!
Dank aan al diegenen die dit hebben mogelijk gemaakt.

Nieuws en wetenswaardigheden
Losers
Er komen in Nederland steeds meer zogenaamde ‘haatdragende zolderkamerhelden’ en
‘toetsenbordstrijders’ bij. Deze helden willen niet gezien worden en niemand mag weten wat zij
voor teksten de wereld insturen. Alles wordt gedaan onder schuilnamen en in de anonimiteit.
Echt veel waardering kan ik voor dergelijke mensen niet opbrengen ondanks hun redenen om
dit zo te doen. Hun scheldkanonnades en geweld fantasieën horen niet thuis in onze
gemeenschap.
De colomnist Ozcan Akyol noemt het schorriemorrie. Lieden die hun persoonlijke frustraties en
onbedaarlijke luiheid botvieren op andere mensen die op een of andere manier de aandacht
trekken. En denk echt niet dat het alleen maar mannen zijn hoor want ook veel vrouwen doen
er aan mee!

Ambtenaren
Zoals te verwachten was hebben meerdere ambtenaren er moeite mee om hun teksten in
‘gewoon’ taalgebruik aan te passen. Door hun moeilijk taalgebruik blijven ze op afstand van de
burger en lijkt hun status hoger.

Maak je niet kwaad …. zeggen wij wel eens tegen elkaar!
Je zou je soms boos maken omdat mensen maling hebben aan adviezen van specialisten. In
deze tijd voelen mensen zich eenzaam, afgedreven en depressief. Er wordt gediscussieerd, er
wordt met verheffende stem gesproken en dikwijls laten we elkaar ook niet uitpraten. Dat
laatste is voor mij ook een ergernis eerste klas. Er zijn mensen die altijd maar aan het woord
zijn en geen benul hebben dat een ander, in hun nabijheid, ook wel eens iets wil zeggen. En als
je dan eens iets kunt zeggen laten ze je nog niet eens uitpraten. Uitermate vervelend. Is het
stress, is het een burn-out?
We zoeken naar hoop en gemeenschapszin, intimiteit, we drijven steeds verder van elkaar af,
worden steeds woedender en ook steeds machtelozer in deze coronatijd.
Is er dan geen kans meer op possitiviteit en doen we het alleen maar met ellende? Nee toch.
We hebben alles wat we willen hebben, er wordt goed gezorgd voor ons door de overheid, in
ieder geval beter dan in vele landen om ons heen. We zijn gezond en wanneer we dat niet zijn
kunnen we naar de huisarts. We hebben veerkracht, generatie op generatie. Mijn buurvrouw
zegt dan: ‘het goed zal altijd overwinnen!’

Nieuwe dreiging voor onze democratie
De digitale technologie wordt steeds beter en steeds goedkoper. Het is daarom waarschijnlijk
dat de Nederlandse democratie binnen niet al te lange termijn bedreigd wordt door
nepberichten, namaakfilmpjes en desinformatie, zo stelt het Rathenau Instituut na onderzoek
voor de Nederlandse regering. Het gaat om technieken als voice cloning, deepfakes en
chatbots.

Staatsbosbeheer wordt deze week overspoeld met meldingen van wandelaars die denken
dat ze een ‘ziek’ hert hebben gezien. Dit is volgens hen overbodig, want de mannetjesherten
zijn gewoon kapot van alle seks van de afgelopen tijd. Ze hebben net de bronstperiode achter
de rug en moeten even uitrusten.
Al die hoogtepunten hebben ervoor gezorgd dat de herten nu in versufte toestand rondzwalken
en dit maakt wandelaars en fietsers aan het schrikken. Nergens voor nodig dus, volgens
Staatsbosbeheer. Over een paar dagen zijn alle herten weer helemaal bijgekomen.
‘Laat ze met rust’ Boswachter Marijke Lieman, die op Schouwen-Duiveland werkt, adviseert
om de herten ‘gewoon met rust te laten’. Doordat het eind van de bronstperiode in de
herfstvakantie valt en er door corona minder te doen is, is het waanzinnig druk in de bossen.
“We lopen de hele dag te waarschuwen: blijf op de paden, hou honden aan de lijn en nu dus
ook: blijf uit de buurt van vermoeide herten,” vertelt de boswachter. Het aantal meldingen van
‘zieke’ herten is waarschijnlijk hoger dan normaal, doordat er zoveel mensen in de natuur zijn.
In de noordelijkste punt van Zeeland leven volgens Lieman zo’n duizend damherten. “De
beesten zijn afgebronst, zoals wij dat noemen. Ze hebben een maand lang niet of nauwelijks
gegeten, met heel veel vrouwtjes gepaard en gevochten met concurrenten. Daar moeten ze
even van bijkomen.”

Geen nieuws maar wel goed om te weten …
- vele mannen kussen de kinderen en hopen er de moeder mee te winnen.
- een auto is goed en mooi als je hem koopt maar slecht en lelijk als je hem (probeert) in te
ruilen;
- een vrouw is compleet en knap als je er mee trouwt maar (soms) slordig en slonzig als je er
mee getrouwd bent.
- suiker en honing zijn zoet, maar het zoetste op aarde zijn de lippen van je eerste verkering.

Nederland
In Nederland wonen er 510 mensen per vierkante kilometer.
Nederland heeft een totale grondoppervlakte van 34.00 vierkante kilometer.
Op korte termijn moeten er 263.000 huizen worden gebouwd.
Op de Noordzee is ongeveer 3.000 vierkante kilometer beschikbaar (de rest is voor defensie,
Natura-2000, olie- en gaswinning, visserij en zeevaart).
Nederland gebruikt ongeveer 584 MWh per jaar.

Sint Martinuskerk
Het 100-jarig bestaan van de parochiekerk Sint Martinus van de Groenendijk werd eind 1971
gevierd. Hierbij was ook harmonie St. Cecilia aanwezig voor een concert. Deze harmonie
speelde in de superieurafdeling.

Groenendijk
Het café van Cees en Miene Courtin-van Kampen op de Groenendijk was een gezellig
dorpscafé.

Dokter Jos Hermans
Dokter Jos Hermans was ere-voorzitter van de Koninklijke harmonie St.Cecilia.

Groene Mannen
De ‘Groenen Mannen’ was een gezelschap muzikanten die elk jaar optraden voor de bewoners
van het bejaardenhuis Groenendijk aldaar.

Jort Kelder
Ik kan me absoluut geen fan noemen van Jort Kelder, die uitspraken gedaan heeft over 80plussers, die veel senioren in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Het draagt bij aan
stigmatisering van ouderen en verbreedt de kloof tussen jong en oud.

Windkracht 9
In de carnavalsoptochten rondom de jaren ’70 liepen er ‘oliesjeiks’ mee. De deelnemers hiervan
waren (bijna) allemaal lid van harmonie St. Cecilia die later overgingen in een aparte
muziekgroep namelijk Windkracht 9.

Het Gat van Ko
De familie Arenthals en het ‘Gat van Ko’ waren intiem met elkaar verbonden.

Vleugels
Waar zitten mijn vleugels? Menselijkheid is aangeboren anders zouden er veel mensen
wegvliegen.

Ik heb de afgelopen jaren veel, met het verhevigen van de debatten, ontzettend veel mensen
zien komen en gaan in het aanhangig maken van maatschappelijke misstanden ten aanzien
van:
Migranten
Corona
Boerenprotesten
Klimaatbeheersing
Westerscheldetunnel tolvrij
Zelfreinigend vermogen onder bestuurders, vrijwilligers en beleiders dient steevast elk jaar
plaats te vinden.
Mannen verkondigen meningen; vrouwen stellen vragen.
De ene persoon heeft aan één liefde niet genoeg, de ander houdt het altijd bij dezelfde partner.
Zijn we voorgeprogrammeerd om monogaam te zijn?
Een tevreden en stabiele relatie geeft geluk en lichamelijke gezondheid
Maar toch
Is het een goede vraag om te veronderstellen dat veel mannen maar ook vrouwen wel eens
wat anders zouden willen (doen) maar het NIET doen omdat …..
Aantrekkelijke anderen zijn de meest voorkomende reden voor scheidingen naast karakter en
slechte eigenschappen.

Voetbal is elitair gebleken tijdens corona.
We discussiëren elkaar het liefst het ziekenhuis in.
Het moeten vergaderen moet er af.
Vakantie in 2020
Iedereen heeft wel een beetje ‘vakantie’ gehad denk ik. Thuiswerkers, scholen dicht, gele en
oranje zone’s en noem alles maar op. Hittegolven en zeer warme periodes waar je normaal
honderden euro’s voor moet neertellen hebben we nu gratis gekregen. En we waren niet alleen
in Zeeland, nee het stroomde helemaal vol met toeristen. Nu met heel veel Nederlanders. Leuk
toch!

Is er verschil in wermte vroeg Maikel Harte zich af in zijn column. Andere luchtvochtigheid
omdat de bodem uitgedroogd zou zijn en er weinig vocht verdampt? Hier in Kloosterzande
waait er blijkbaar een andere wind dan in Spanje of Portugal. Wij spreken hier van Kloosterse
wind. Soms weet ik het ook niet meer.

Nieuws van de dorpsraad
In toenemende mate is men in de Gemeenteraad ervan overtuigd geraakt, dat een dorpsraad
een belangrijke functie vervult in het versterken van de lokale
democratie.
"De Gemeenteraadsleden zouden de, in de dorpsraden voorhanden zijnde, lokale kennis meer
en beter kunnen benutten, dan nu het geval is. Bij voorgenomen besluiten zou er meer
onderbouwende informatie opgehaald kunnen worden. Omgekeerd zouden de dorpsraden met
de Raad in contact moeten blijven om Raadsleden van relevante informatie te voorzien. Voor
een goed functioneren is een continu tweerichtingsverkeer nodig".
Dit is de conclusie uit een onlangs gehouden bijeenkomst van wijk-stads- en dorpsraden. Want
wat mij het meeste bezighoudt, is de vraag, hoe de politiek – en daarmee de Raad – de
deskundigheid inschat van de dorpsraden. Er is al een duidelijke verandering merkbaar binnen
de lokale politiek. Men lijkt zich meer en meer te realiseren hoe essentieel de rol van die
dorpsraden kan zijn, bij het opzuigen van bruikbare informatie.
Gedeelde zeggenschap, een nieuw dorpen- en wijkenbeleid, meer medeverantwoordelijkheid,
samen bouwen aan een vitale gemeente. Het zijn zomaar wat populistische kreten, onderdeel
van het coalitieprogramma van een gemeente in Zeeland.
Men streeft naar een lokale democratische samenleving, waarbij 'het van buiten naar binnen
werken' een vrije vertaling is van de intentie, dat wij, als samenleving, de opdrachtgever van de
gemeente zijn.
Hoe mooi wil je het hebben? Maar in de praktijk lijkt dit alles toch een utopie. Want er zijn nog
de nodige obstakels te overwinnen in de mogelijkheden tot samenwerking en samenspraak met
de Gemeenteraadsleden enerzijds en de dorpsraden aan de andere kant.
Bespeuren we bij de raadsleden niet af en toe gevoelens van concurrentie? Acht men bij de
Raad de vertegenwoordigers van de dorpsraden serieuze gespreks- en
onderhandelingspartners? Worden de dorpsraden voldoende betrokken in de communicatie
over de inhoud en voortgang van bepaalde processen? Al die vragen staan nog steeds op de
agenda en ik neem aan dat wij hierin niet alleen staan. Er valt nu nog veel passiviteit bij de
fracties te constateren. Er wordt óns verweten dat we te weinig gebruikmaken van de
mogelijkheid tot 'inspreken'. Maar over relevante onderwerpen, op de agenda van commissieen/of raadsvergaderingen worden wij helaas op voorhand niet ingelicht. Dat is wel steeds onze
uitdrukkelijke wens geweest. 'Samen optrekken', van buiten naar binnen en vice versa? Dan
moet er nog heel wat gebeuren! Wellicht een goed agendapunt voor de eerstkomende
raadsvergadering. De Dorpsraad Kloosterzande wordt in ieder geval graag vooraf geïnformeerd

Nieuws van de gemeente Hulst
Bekendmaking Afsluiten elektronische weg (o.a. email en fax) voor indienen Wobverzoeken, ingebrekestellingen en overige correspondentie samenhangend met wobverzoeken, tevens bekendmaking delegatiebesluit
Het besluit van de gemeenteraad, waarin de gemeenteraad heeft besloten om voor de
indiening van Verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (wobverzoeken), gericht aan de raad, alsook voor het indienen/toesturen van ingebrekestellingen en
overige correspondentie samenhangende met wob-verzoeken, de elektronische weg, zoals
bedoeld in de afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht af te sluiten.
Tevens heeft de gemeenteraad in dat besluit besloten de bevoegdheid tot afhandeling van aan
de raad gerichte wob-verzoeken te delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders, waarbij geldt dat het college bevoegd zal zijn om de bevoegdheid tot afhandeling
van die verzoeken te mandateren aan anderen.
Het vorenstaande betekent dat wob-verzoeken, ingebrekestellingen en overige correspondentie
samenhangend met wob-verzoeken niet meer per email en/of per fax en/of via de website van
de gemeente Hulst kunnen worden ingediend bij de gemeente Hulst.
De reden om deze elektronische weg af te sluiten is, dat er steeds meer wob-verzoeken
binnenkomen waarbij het niet gaat of niet lijkt te gaan om het inwinnen van informatie, maar om
het innen van een dwangsom in het geval de gemeente niet tijdig reageert, of om andersoortig
oneigenlijk gebruik van de Wob.
Langs elektronische weg is het betrekkelijk eenvoudig om complexe vragen te stellen aan grote
aantallen overheden tegelijk. Wie dan niet tijdig reageert, moet een dwangsom betalen.
De gemeente Hulst heeft nooit expliciet kenbaar gemaakt dat de elektronische weg voor wobverzoeken openstaat. Maar de gemeente heeft in het verleden wel per e-mail en per fax
ingediende wob-verzoeken behandeld. Dat gebeurt in het vervolg niet meer.
De gemeente behandelt alleen nog Wob-verzoeken die schriftelijk zijn ingediend. Indien u een
wob-verzoek wilt indienen, kunt u dat schriftelijk doen.
U kunt uw schriftelijke wob-verzoek sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst.
Deze bekendmaking wordt ook op de website van de gemeente Hulst www.gemeentehulst.nl
geplaatst.
De besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht voor eenieder
ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan Grote Markt 24 te Hulst.
Bericht van de gemeente Hulst

Commissie Bezwaarschriften
Wanneer er tegen een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en
wethouders of burgemeester, een bezwaarschrift kan worden ingediend, staat dit onder het
besluit vermeld. De Verordening Commissie Bezwaarschriften geeft aan in welke gevallen de
commissie Bezwaarschriften wordt ingeschakeld.
De commissie Bezwaarschriften wordt gevormd door voorzitter mevr. N. de Bruin en de leden
mevr. drs. L. Helwig - van Elsäcker en dhr. C. Franken.
De secretaris van de commissie is dhr. mr. drs. J.A.G.R. Jung.
Er zijn diverse plaatsvervangende secretarissen aangewezen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, dhr. mr. drs. J.A.G.R.
Jung, via tel. 14 0114 of via e-mail.
Bericht van de gemeente Hulst

Bijnamen van mensen uit onze eigenstreek nr. 9
December 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 aantal. We vernoemen nu alleen nog maar de
bijnaam en plaatsnaam en komen telkens in een van de volgende nieuwsbrieven terug met de
eigenlijke naam. Ook wij weten niet (altijd) wie de genoemde persoon is of is geweest. In dit
alles hebben we vele mensen gesproken en ook wat ‘boekskes’ gelezen ter raadpleging. Ook
het Dikke BIJnamenBOEK van Frank Deij en Joke Naughton zijn we zeer dankbaar. Wij voelen
en zijn dus niet verantwoordelijk voor de gevolgen en de daarbij hangende verhalen.
Alida Lank Our
Alma de Zweter
Amelie Muile
André De Lamp Is Aan
Anna Pap
Baas Ko
Bert Flap
Baos Ko
Ben Kwik
Betje van Usdijk

uit Sint Jansteen
uit Sint Jansteen
uit Vogelwaarde
uit Hulst
uit Hulst
uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Heikant
uit Graauw
uit Hengstdijk

Uitslag van november:
Jo Tok uit Hulst Jo van der Heijden. Ook wel Wiedel Tok genoemd. Een vrijgezel die graag
op de versiertoer ging. Hij haalde vaak rare streken uit waar mening vrouwmens niet aan
herinnert wil worden.
Jo Noot uit Hulst
Jo van Zon van Sint Jansteen Jo Rottier. Jo had van die spleetoogjes met weinig zicht. Hij
keek altijd richting de zon om maar enig licht op te vangen.
Jos Koe van Sint Jansteen
aandachttrekkende ogen.

Jos Schelfhout. Hij was van beroep leerlooier en had

Jobse uit Kloosterzande / Groenendijk Leon Rijsdijk. Hij was caféhouder tegenover de kerk
van Groenendijk. Afkomstig uit Zierikzee en altijd in voor een grap. Schoot met zijn flobert de
lampen van de toog aan stukken.
Joos den Tin uit Kloosterzande / Groenendijk Joos de Waal. Tinnegieter van beroep.
Repareerde potten en pannen, maar verkocht ook ijs. Hij was getrouwd met Carolien Kint die
haar hart op de tong droeg. Tijdens een spelletje kaarten met de pastoor riep ze hem toe: ”Je
hebt een bloot wuuf in je handen, neuk ze op tafel!”
Joos Pul uit Vogelwaarde Joos Mangnus. Grondlegger van installatiebedrijf Mangnus, nu
MTI. Hij begon ooit als rijwielhersteller, maar verkocht ook flessen/pullen gas.
Joos Wis uit Vogelwaarde Joos Jansen. Mandenmaker van beroep. Maakte zijn manden
van wissen. Een wis is een ander woord voor twijg of wilgentak. Voor vlecht- en bindwerk
worden eenjarige takken gebruikt.
Jules Flip van Lamswaarde Jules van Leemput. Nakomeling van Philippus van Leemput.
De familiebijnaam Flip is afgeleid van Philippus. Jules was bode en kolenboer. Durfde wel eens
te sjoemelen. Verkocht bijvoorbeeld natte kolen, dan wogen ze wat zwaarder.

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.
- Vergeet niet dat stilte soms het beste antwoord is.
- Stel jezelf open voor verandering maar laat je waarden nooit los.
- Neem elke dag wat tijd voor jezelf.
- Wanneer je je realiseert dat je een fout hebt gemaakt, neem dan onmiddellijk stappen om dit
te corrigeren.
- Heren, doe uw bril omhoog ook als u moeite heeft met ‘hem’ te sturen.
- Benader liefde en seks met roekeloze overgave.
- Beoordeel je succes aan de hand van wat je ervoor hebt moeten opgeven.
- Vergeet niet dat de beste relatie er een is waarin je elkaar meer lief dan nodig hebt.

Mag ik u voorstellen: dhr en mevr Pasgehuwd.

In dit corona-jaar werden heel wat bruiloftsplannen in de war gestuurd. Kàn het doorgaan?
Wààr mag het doorgaan? Wie mag er bij zijn en wie niet?
In dit artikel weetjes, (bij)geloof en gedachten over huwelijken, huwelijksverjaardagen, tradities,
...
1 jarig huwelijk
2 jarig huwelijk
5 jarig huwelijk
10 jarig huwelijk
12,5 jarig huwelijk
15 jarig huwelijk
20 jarig huwelijk
25 jarig huwelijk
30 jarig huwelijk
35 jarig huwelijk
40 jarig huwelijk
45 jarig huwelijk
50 jarig huwelijk
60 jarig huwelijk
65 jarig huwelijk
70 jarig huwelijk
75 jarig huwelijk
80 jarig huwelijk

katoenen bruiloft
lederen bruiloft
houten bruiloft
tinnen bruiloft
koperen bruiloft
kristallen bruiloft
porseleinen bruiloft
zilveren bruiloft
parel bruiloft
robijnen bruiloft
smaragden bruiloft
saffieren bruiloft
gouden bruiloft
diamanten bruiloft
briljanten bruiloft
platina bruiloft
albasten bruiloft
eiken bruiloft

De leukste feitjes en weetjes over trouwen
1. Koningin Victoria (Verenigd Koninkrijk) was in 1840 degene die de trend zette om een
witte trouwjurk te dragen. Voor die tijd trouwden Westerse vrouwen gewoon in hun mooiste jurk.
Maar de Japanners waren de èchte trendsetters! Zij trouwden al in het wit, lang
voordat koningin Victoria dit deed.
2. Als het regent op een bruiloft zou dit betekenen dat je een vruchtbaar huwelijk tegemoet
gaat. Het is maar goed dat niemand het weer al maanden van te voren kan bestellen.
3. Vroeger mochten vrouwen alleen op een Schrikkeldag (29 februari) de mannen ten huwelijk
(of ten dans) vragen. Vrouwen zijn altijd al anders geweest dan de mannen zowel in hun doen
als in hun laten!
4. 'My heart will go on' van Celine Dion is één van de meest gedraaide nummers op bruiloften.
Omdat er meer van die vaak gedraaide openingsnummers zijn, heb ik ze onderaan dit artikel
geplaatst.
5. Vroeger werden in veel culturen de handen van de bruid en de bruidegom letterlijk aan elkaar
gebonden. Zo lieten ze zien dat ze toegewijd waren aan hun huwelijk. Tegenwoordig ben je al
ouderwets wanneer je zegt dat je al tien jaar getrouwd bent. Vele stelletjes gaan al na enkele
jaren uit elkaar.
6. De bruidegom is de laatste die speecht tijdens het bruidsmaal. Ach, dan heeft hij ook een
keer het laatste woord. Een feit is dat de ouders dikwijls (een deel) van de bruiloft (mee)
betalen.
7. Het bruidsboeket wordt meestal uitgezocht door de bruidegom. Het is wel zo leuk als hij zelf
een mooie bos uitzoekt voor jullie trouwdag.
8. In Tsjechië wordt op de huwelijksdag met erwten gegooid in plaats van rijst. Mij lijkt dat nogal
een straf wanneer je die tegen je hoofd krijgt. Auw!
9. Bruidsmeisjes hadden oorspronkelijk de taak om kwade geesten van de bruid te weren.
Daarom is het een traditie om een jurk te dragen die op die van de bruid lijkt. Zo raken de
kwade geesten in war en konden ze de bruid niet vervloeken. Het is maar dat je het weet!
10. Bruidsjonkers hadden vroeger als belangrijke taak om de bruidegom te helpen voorkomen
dat de bruid gestolen zou worden. Dat is al een tijdje achterhaald want voordat je het weet ben
je ze kwijt.
11. De trouwring gaat om je ringvinger omdat daar een ader (de Vena Amoris) loopt naar je
hart.
12. Slechts 25% van de pas getrouwden heeft seks tijdens de huwelijksnacht. Of dat komt door
de drank weet ik net maar het zou zomaar kunnen. En echt hoor, er zijn (dure) bureaux die dit
onderzoeken.
13. Omdat parels ook wel 'tranen' symboliseren, geloven sommige mensen dat een
verlovingsring met een parel ongeluk voorspelt.
14. De traditie van een geslaagde bruidstaart komt voort uit het spelletje dat de bruid en
bruidegom elkaar over de taart heen moeten kussen zonder hem om te gooien. It's all in the
game!
15. Een gele bruidsjurk wordt in veel landen gezien als teken dat een vrouw haar man bedriegt.
Lekker subtiel!
16. Laat je een bedrijf je huwelijksdag regelen van begin tot het eind dan rekenen ze al snel zo’n
15 á 20 duizend euro. Ik zou het voor minder (kunnen) doen.
17. Er zijn veel vrouwen die van hun bruidsjurk een ledikant-hemeltje laten maken. Vrouwen
horen nu eenmaal meer in een bed dan in de hemel.
18. Volgens de traditie draagt de bruidegom de bruid over de drempel zodat de geesten niet
onder haar jurk kunnen gluren. Ouwe snoeperts, die geesten!
19. Van alle plekken op de wereld wordt er het liefst in Las Vegas getrouwd. Er zijn goedkopere
plekken voor iets wat meestal toch maar een paar jaar duurt.....
20. De meeste verlovingen vinden plaats in december. Ik heb het nooit geweten.
21. Mei, juni en september zijn de populairste trouwmaanden. Weet iemand waarom?
22. De gemiddelde duur van een huwelijksreis is 15 dagen. Daarna mogen ze weer allebei
werken in de tuin.
23. Vroeger waren honeymoons niet zo luxueus als nu. Een aanrecht blijft toch het alleenrecht
voor de vrouw.
24. Als bruid en bruidegom allebei een zilveren muntje in hun linkerschoen dragen, zou dat
voor een gelukkig huwelijk zorgen. Tegenwoordig zijn ze nogal gierig geloof ik!
25. Bruidsparen krijgen tijdens het organiseren van hun huwelijk de meeste stress van
het maken van de gastenlijst. Dat krijg je ervan wanneer je op Facebook zit en (soms zelfs meer
dan) 2500 volgers en dus vrienden hebt.

Supermooie liedjes voor de openingsdans
Perfect - Ed Sheeran
A thousand years - Christina Perri
Brown eyed girl - Van Morrison
Can't help falling in love - Elvis Presley
Everything - Michael Bublé
I'm yours - Jason Mraz
I choose you - Sarah Bareilles
I gotta feeling - Black Eyed Peas
Love me now - John Legend
You're the one that I want - Grease
Let's stay together - Al Green
Stand by me - Ben E. King
Better together - Jack Johnson
Shut up and dance - Walk the Moon
I'm a believer - The Monkees
Grow old with me - Tom Odell
Love on top - Beyoncé
Marry you - Bruno Mars
Marry me - Train
The book of love - Gavin James
I do it for you - Bryan Adams
A moment like this - Kelly Clarkson
Hero - Enrique Iglesias
Can you feel the love tonight - Elton John
Time of my life - Dirty Dancing
To make you feel my love - Adele
She - Elvis Costello
Angel - Jack Johnson
All of me - John Legend
Thinking out loud - Ed Sheeran
Stay with me - Sam Smith
How long will I love you - Ellie Goulding
I won't give up - Jason Mraz
Like I'm gonna lose you - Meghan Trainor ft John Legend
Sky full of stars (acoustic) - Coldplay
When you say nothing at all - Ronan Keating
Van Nederlandse bodem
Love you more - Racoon
Angel by my side - Do
Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij
Hold me - Anouk & Douwe Bob

De wijze raad van de voorzitter ...
... voor je verder gaat:
In de grote gevechten van het leven zijn wijsheid en begrip voor elkaar vaak de sterkste
wapens .’Ik ben erbij betrokken, maar ook ik ben niet onfeilbaar’, zei de koning in een
toespraak in oktober jl.

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.

