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
Wij zijn tot het inzicht gekomen dat we
momenteel niet zo veel kunnen melden
voor de jongerengroep tot 23 jaar en voor
de groep 23 tot 55 jaar. De reden hiervoor is
vrij eenvoudig: we hebben geen mensen
beschikbaar die voor deze groepen
informatie verzamelen en hiervoor de
artikelen willen schrijven.
Wij beseffen dat we daardoor tekortschieten
in onze informatievoorziening als
dorpsraad, maar wel aan handen en voeten
gebonden zijn. Met te weinig mensen kun je
nu eenmaal niet doen wat je zou willen om
compleet te zijn.
Wij zijn er van overtuigd dat iedereen een
artikel kan schrijven, ongeacht het
onderwerp, welke geschikt is voor D’n
Meulenwiek. Er wordt geen professionaliteit
verlangd, geen specialist in de Nederlandse
taal. Gewoon Nederlands wat iedereen kan
lezen die het WIL lezen.
Informatie bij de secretaris Chris van
Hoecke via cv0242@gmail.com of
info@dorpsraadkloosterzande.nl
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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
0900-8844
de politie
HAP Zorgsaam
0115-643 000
Terneuzen
Ziekenhuis
Zorgsaam
0115-688 000
Terneuzen
Gemeente Hulst 14 0114
Huisarts Helmers 0114-683 185
Huisartsenpraktijk
0114-686 800
De Groenendijk
Apotheek
0114-682 697
Kloosterzande
RUD Zeeland
0118-412 323
Milieumeldpunt
Afvalkalender
https://afvalkalender.zrd.nl/

Bankrekeningnummer Dorpsraad Kloosterzande
NL97 RABO 0332644677

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 maart
Met o.a. volgende onderwerpen:
- Cafe’s in het Land van Hulst
- Ad Franken: verhalen van een ex-kloriaan
- Bijnamen van maart en de uitslag van februari
- 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.
Dinsdag 2 februari
Vrijdag 12 februari
Zaterdag 13 februari
Zondag 14 februari
Donderdag 18 februari
Vrijdag 26 februari
Zaterdag 27 februari
Zondag 28 februari

Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek
Buut op Omroep Hulst
Buut op Omroep Hulst
Buut op Omroep Hulst
Bestuursvergadering dorpsraad
Jeugdsoos Kloosterzande
Tunnel tolvrij
Uit op zondag in de Binnendèur met De Jumbo's

Woensdag 17 maart
Donderdag 25 maart
Vrijdag 26 maart
Zondag 28 maart
Zondag 28 maart

Verkiezingen 2e Kamer
Bestuursvergadering dorpsraad
Vergadering seniorenraad (openbaar)
Zomertijd (klok 1 uur vooruit)
Uit op zondag in de Binnendèur met DJ Peter

Zondag 4 april
Maandag 5 april
Zaterdag 17 april
Zaterdag 24 april
Zondag 25 april
Vrijdag 30 april

1e Paasdag
2e Paasdag
Koningsdag
Tunnel tolvrij
Uit op zondag in de Binnendèur met Dream Music
Jeugdsoos Kloosterzande

Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
Donderdag 6 mei
Zondag 9 mei
Donderdag 13 mei
vrijdag 21 mei
Zondag 23 mei
Maandag 24 mei
Zondag 30 mei

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Bestuursvergadering dorpsraad
Moederdag
Hemelvaartsdag
Jeugdsoos Kloosterzande
1e Pinksterdag
2e Pinkesterdag
Uit op zondag in de Binnendèur met Sunny Boy

Donderdag 10 juni
Vrijdag 11 juni
Zondag 20 juni
Vrijdag 25 juni
Zondag 27 juni

Bestuursvergadering dorpsraad
EK voetbal t/m ...
Vaderdag
Jeugdsoos Kloosterzande
Uit op zondag in de Binnendèur met De Jumbo's

Vrijdag 2 juli
Zaterdag 3 juli
Zondag 4 juli
Donderdag 22 juli
Vrijdag 23 juli

Vergadering seniorenraad (openbaar)
Molenstraatfeesten
Molenstraatfeesten
Bestuursvergadering dorpsraad
Olympische Spelen t/m ...

Zondag 29 augustus

Uit op zondag in de Binnendèur met DJ Peter

Vrijdag 3 september
Donderdag 9 september
Zaterdag 11 september
Vrijdag 17 september
Dinsdag 21 september
Zondag 26 september

Jeugdsoos Kloosterzande
Bestuursvergadering dorpsraad
Tunnel tolvrij
Vergadering seniorenraad (openbaar)
Prinsjesdag
Uit op zoindag in de Binnendèur met Dream Music

Vrijdag 1 oktober
Vrijdag 1 oktober
Vrijdag 15 oktober
Donderdag 28 oktober
Vrijdag 29 oktober
Zaterdag 30 oktober
Zondag 31 oktober
Zondag 31 oktober

Jeugdsoos Kloosterzande
Dierendag
Vergadering seniorenraad (openbaar)
Bestuursvergadering dorpsraad
Halloween
Tunnel tolvrij
Wintertijd (klok 1 uur achteruit)
Uit op zondag in de Binnendèur met De Jumbo's

Maandag 1 november
Dinsdag 2 november
Dinsdag 2 november
Vrijdag 12 november
Dinsdag 16 november
Vrijdag 26 november
Zaterdag 27 november
Zondag 28 november

Allerheiligen
Allerzielen
Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek
Jeugdsoos Kloosterzande
Jaarvergadering dorpsraad Kloosterzande
Vergadering seniorenraad (openbaar)
Tunnel tolvrij
Uit op zondag in de Binnendèur met Sunny Boy

Donderdag 2 december
Zondag 5 december
Dinsdag 7 december
Vrijdag 10 december
Zondag 19 december

Bestuursvergadering dorpsraad
Sinterklaas
Redactiebijeenkomst D'n Meulenwiek
Jeugdsoos Kloosterzande
Uit op zondag in de Binnendèur met DJ Peter
Herfstvakantie
Kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaar

Zaterdag 25 december
Zondag 26 december
Vrijdag 31 december

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.
28 februari
28 maart
25 april
30 mei
27 juni
29 augustus
26 september
31 oktober
28 november
19 december

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

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

Brief van de Zeeuwse burgemeesters
Beste inwoners,
2020 is het jaar waarin ons dagelijkse leven sterk beïnvloed werd door corona. Velen waren
ziek of verloren een dierbare. Anderen moeten in hun werk het uiterste geven. Ondernemers en
werknemers worden hard geraakt en hebben een onzekere toekomst. En zoveel mensen
missen persoonlijk contact en het dichtbij elkaar zijn. Zeker in deze tijd.
Samen
We zien in Zeeland veel saamhorigheid en initatieven om elkaar te steunen. Onze
complimenten daarvoor! Samen moeten we deze moeilijke tijd doorstaan. Laten we onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen goed opvolgen. We hebben
afgelopen jaar laten zien dat we het samen kunnen. Ook al is bijvoorbeeld thuiswerken erg
lastig, we moeten nu doorzetten. We mogen het virus geen kans geven.
Opnieuw aanpassen
Ook kerst en oud en nieuw zijn dit jaar anders dan anders. We vieren de feestdagen klein. Veel
kleiner dan we zouden willen. Terwijl we juist in deze periode met onze hele familie of
vriendengroep bij elkaar willen zijn. We moeten ons opnieuw aanpassen.
Perspectief
Gelukkig is er perspectief. Aan de tijd dat we afstand van elkaar moeten houden, komt hopelijk
in de loop van volgend jaar een einde. We krijgen dan wellicht langzaamaan ons oude leven
weer terug. Waarbij we vrij kunnen ondernemen en vooral veel dichter bij elkaar kunnen zijn.
Laten we ons vasthouden aan die vooruitblik en nu doorzetten.
Druk op de zorg terugdringen
We doen het voor elkaar. Want de druk op de zorg is gigantisch. Om die druk terug te dringen,
zullen we ons allemaal aan de strengere regels en het vuurwerkverbod moeten houden. Want
de zorg moet voor iedereen beschikbaar blijven.
Blijf omkijken naar elkaar
Bedankt voor jullie inzet tot nu toe, houd vol en blijf omkijken naar elkaar. Zoek zoveel mogelijk
digitaal contact. Help en steun anderen die alleen zijn.
Wij wensen u en uw dierbaren, ondanks alles, fijne feestdagen, een goed uiteinde en het
allerbeste voor het jaar 2021!
Burgemeesters van Zeeland
Gerben Dijksterhuis (Borsele), Margot Mulder (Goes), Jan-Frans Mulder (Hulst), Fons Naterop
(Kapelle), Harald Bergmann (Middelburg), Loes Meeuwisse (Noord-Beveland), José van
Egmond (Reimerswaal), Jack van der Hoek (Schouwen-Duiveland), Marga Vermue (Sluis), Jan
Lonink (Terneuzen), Marleen Sijbers (Tholen), Rob van der Zwaag (Veere) en Bas van den
Tillaar (Vlissingen)
(Weet u welke burgemeester bij welke foto hoort?)

Nieuws uit de regio
De gegevens over de bevolkingscijfers voor de gemeente Hulst zijn officieel bekend gemaakt.

Kloosterzande
Kruisdorp
Walsoorden
Ossenisse +
buitengebied
Vogelwaarde
Kuitaart
Sint-Jansteen
Heikant
Clinge
Nieuw-Namen +
Emmadorp
Graauw, Paal +
Zandberg
Lamswaarde +
Kruispolder
Hengstdijk
Terhole
Hulst +
Absdale
Kapellebrug

2020
3186
93
339

2019
3152
89
352

Aangroei

Afname

312

311

1865
229
3186
1116
2342

1873
216
3158
1101
2349

+13
+28
+15

958

946

+12

940

929

+11

564

571

-7

708
458

718
452

-10

10997

11075

369

362

+34
+4
-13
+1
-8

-7

+6
-78
+7

Jaarvergadering 2021
Op dinsdag 23 november a.s. organiseert de dorpsraad (waarschijnlijk) haar jaarvergadering in
Hotel van Leuven. We beginnen zoals altijd stipt om 19.30 uur.
- Wij zullen aangeven waarmee we bezig zijn geweest in 2020 en 2021
- Het college van B & W geeft uitleg over onderwerpen met betrekking tot Kloosterzande:
* Hof te Zandeplein
* Natuurspeeltuin
* Jeugdsoos
* Enz. enz. Kom dus naar de jaarvergadering
- Belangrijk is dat de inwoners meedoen in de vergadering door vragen te stellen.
- De voormalige melkfabriek is afgebroken. Tijdens de afbraak zijn er vele foto’s gemaakt die
we u kunnen laten zien.
- De afbraak van de veerhaven Perkpolder is op film vastgelegd door de, inmiddels overleden,
Albert Heijens. Wij kunnen u hiervan enkele beelden tonen.
- De jeugd heeft de toekomst. De ASD-raad adviseert de gemeente over hoe die toekomst er
uit zou moeten zien. In deze adviesraad zitten jammer genoeg géén jongeren. ‘Mensen op
leeftijd’ regeren over de belangen van de jongeren. Zij zijn op zoek naar een klankbordgroep
van jongeren, ouders, pleegouders en grootouders om mee te denken zodat ze er zeker van
kunnen zijn dat ze goed en gedegen adviseren.
- Als het aan wethouder Diana van Damme ligt dan wordt het een jaarvergadering met
bitterballen en trappisten.

Ad Franken verhalen
Pliesie
In de jaren 1940 was het zelf scheren onder het manvolk nog niet zo ingeburgerd. Bovendien
was het niet iedereen gegeven om met zo’n groot mes je eigen stoppels te verwijderen zonder
schade aan te richten. Scheren werd ook wel eens uitbenen genoemd, en het mes ‘de valbijl’
waarmee je goed moest kunnen omgaan. De scheermessen werden iedere week door mijn
vader ‘aangezet’ op een zachte wetsteen met een paar druppeltjes olie.
Wij moesten met onze knuistjes daarvan afblijven.
Mijn moeder hielp ook wel eens met het inzepen van de klanten, die rustig achterover geleund,
in de scheerstoel zaten. Die vaardigheid had ze onder de knie gekregen op de
zaterdagochtenden. Dan kwamen de, excuseer, dutskes uit het Lievenuis van Groenendijk op
hun pantoffelkes binnen gestiefeld. Diegenen die nog een beetje op de been waren natuurlijk,
anders gingen die naar Wim Sarneel, die tegenover het Lievenuis zat met zijn barbierswinkel.
Die mannekes van het Lievenuis hadden allemaal een ‘knipkaart’,om zich te laten schjèren.
Twaalf keer voor één gulden. Het spreekt vanzelf dat dit ôpen mee geld binnen brocht.
Door toeval kon het wel eens gebeuren dat er door de week meerdere klanten gelijktijdig in de
kapsalon kwamen die geschoren moesten worden, waarbij mijn moeder dan bijsprong.
Daarbij testte ze dan soms de algemene kennis van de klant. Ze vroeg dan bijvoorbeeld hoe
Rembrandt met zijn voornaam heette.
Ook vertelde ze van de trein die van Breda naar Vlissingen reed. Die deed er 1 uur en 20
minuten over. Reed die met dezelfde snelheid terug, dan deed die er maar 80 minuten over.
Met de nadruk op ‘maar’. De vraag was dan hoe dat toch kon…..Hierover moest wel eens diep
gepeinsd worden.
Indien het goede antwoord niet gegeven kon worden, leidde dat natuurlijk tot enige hilariteit.
De scheerkunst zelf was voorbehouden aan mijn vader. Zou mijn moeder zich hier ook al mee
hebben bemoeid, dan zou dit zeker tot bloederige taferelen hebben geleid. Nee, ze nam de
klanten letterlijk en figuurlijk alleen maar bij de neus bij het inzepen. Niet alleen het gewone
volk zal ik maar zeggen, maar ook de beter gesitueerden, zoals ambtenaren, schoolmeesters
en pliesies.
Nu ga ik van mijn moeder niet zeggen dat ze een roddelaarster was. Maar ze trok er s’-avonds
wel eens op uit om hier of daar wat te gaan kletsen. Hiervoor was haar Simplex fiets voor de
dag gehaald die vijf jaar verstopt was geweest voor de Duitsers. Het was toen al een
vooruitstrevende tweewieler. Er zat namelijk een achterlicht op met twee lampkes, als teken
van de zich maar steeds verder ontwikkelende techniek.
Als er een lampje defect was, kon je met een draaiknopje het andere lampje laten branden.
Ook zat er al een ‘omastuur’ op dat tegenwoordig nogal populair schijnt te zijn bij de jeugd. Dat
stuur was bekleed met zwart ribbeltjes materiaal. Wij noemden dat “hoorn”. Als je er dat
afpeuterde, dan gebruikten we dat om er, met een ‘brandglas’, een gatjen in te brannen. Dat
begon dan lekker te roken en te stinken.
Nu werkte alles van haar fiets, behalve de verlichting, noch van voor noch van achter.
Met dit voertuig reed ze in het duister naar Kruisdorp, Tasdijk, Walsoorden of naar de Lange
Munt,
om er wat te gaan koméren zoals mijn vader dat kon zeggen, om in het pikkedonker daarvan
terug te komen.
Nu was mijn moeder niet zo bang uitgevallen, en meestal ook niet op haar mondje gevallen.
Nee, ze redde zich wel met haar vehikel in het nachtelijk donker. Er werd dan wat gekletst over
de dagelijkse boodschappen die nog op de bon waren en moeilijk te krijgen waren.
Maar ook ziektes en de dooien waren nogal eens het onderwerp van gesprek. Onder het genot
van een glaasje werd er soms ook een kaartje gelegd.
Al gauw was het dan een uur of elf, half twaalf, tijd om weer terug te keren naar haar kroost.
Op een stikdonkere avond reed ze een keer van de Knapaf naar huis om via de Kruisweg en
de Hulsterweg, naar de Cloosterstraat te rijden. Nadat ze in de Waterstraat bijna tegen een
losgebroken varken was opgebotst, hoorde ze een stukje verder in het nachtelijk
duister plotseling een zware stem die riep: “STOP!” “POLITIE !”. Door op de terugtraprem te
trappen bracht ze haar rijwiel op de Hulsterweg tot stilstand.
“Ha, bent u het mevrouw Franken?!” werd er door opperwachtmeester Versluis gevraagd. “Ja,
dat klopt, dat ben ik, meneer Versluis” antwoordde mijn moeder. Onmiddellijk realiseerde ze
zich dat de rollen nu precies omgedraaid waren omdat ze Versluis ook wel eens bij de neus
had genomen in de scheerstoel. “U rijdt zonder licht” zei Versluis tegen haar. “Go, dat is ook
toevallig” antwoordde ze met een stalen gezicht in het donker; en vervolgde: ”daar straks deed
hij het nog !”
Versluis voelde eens met zijn hand aan de koplamp en het balhoofd van haar fiets, waarop hij
zei: “Mevrouw Franken, volgens mij zit er genen draad aan de lamp, en kan die het dus ook
niet gedaan hebben!” en vervolgens: “loop nu maar gauw naar huis !”
Hierop had ze niets in te brengen, waarna het bevel van de diender opgevolgd werd.
"Nu had de pliesie mij bijna zelf bij de neus, maar ik heb het er toch nog goed afgebracht,”
dacht ze…

Spreuk van de maand
Als ik alleen maar naar mezelf luister, naar wie luister ik dan nog meer?

Nieuws van de dorpsraad
Kerntaken van wijk- en dorpsraden
Schakelfunctie tussen bewoners en gemeente
Advies: gevraagd en ongevraagd
Visie-ontwikkeling: dorps- en wijkplannen
Activiteiten / Projecten
Activeren van de bewoners
Dorpsraden richten zich niet enkel op de gemeente, maar ook op de provincie, instellingen en
maatschappelijke organisaties, zoals woningbouwcorporaties, het Waterschap, zorginstellingen
en het onderwijs. Het gaat om een brede definitie van leefbaarheid: alles wat met leefbaarheid
van de kernen en wijk te maken heeft.
Opmerking algemeen
Dorpsraden moeten goed nadenken over waar de prioriteiten liggen om een eigen koers uit te
zetten. Anders bestaat het gevaar dat je mee waait op wat zich aanbiedt en kan je ook
overbevraagd en daarmee overbelast worden. Allerlei organisaties en instellingen willen
immers graag dat je meedenkt. Een goede focus is van belang.
Aandachtspunt nummer 1
Mondige bewoners hebben niet altijd een dorpsraad nodig. Ze regelen zelf de belangen
van bewoners in hun buurt, wijk en dorp met de gemeente.
* Actieve mondige burgers zijn steeds beter in staat zelf zaken op te pakken. Ze hebben een
netwerk, goede ingangen en voldoende kennis van zaken en weten het goed te regelen. Wat
bewoners zelf kunnen, moeten ze ook zelf doen. Dit hoort bij actief burgerschap.
* Maar er zijn ook groepen bewoners die niet over deze bagage beschikken. Voor hen is de
dorpsraad belangrijk om hen wegwijs te maken.
* Daarnaast vervullen dorpsraden een specifieke rol naar de gemeente en andere instanties
toe. De gemeente informeert de raden, zodat zij goed op de hoogte zijn, daarnaast hebben de
wijk- en dorpsraden een netwerk aan relaties binnen instanties en zodoende makkelijk toegang
tot personen. De organisatie van Samenwerkende Wijk- en Dorpsraden heeft als doel elkaar te
informeren waarbij niet telkens het wiel moet worden uitgevonden wanneer het al bekend is in
een andere wijk- of dorpsraad. Wijk- en dorpsraden kunnen o.a. de politiek gevraagd en
ongevraagd adviseren.
* Het is van groot belang voor een dorpsraad om richting bewoners goed zichtbaar te maken
wat zij kunnen betekenen voor bewoners. Vergroten van de zichtbaarheid en de resultaten van
het werk van de dorpsraad kan door openbare bestuursvergadering waarbij de burger welkom
is, door een nieuwsbrief te verspreiden en door een website te onderhouden.
Aandachtspunt nummer 2
Wijk- en dorpsraden slagen er goed in de belangen van bewoners bij de gemeente te
behartigen.
De omstandigheden waarin een dorpsraad opereert is voortdurend in verandering. Het beleid
van de gemeente, de landelijke overheid, de wensen van bewoners, maatschappelijke
ontwikkelingen. Dit betekent dat wij alsmaar in beweging moeten zijn om daarop in te spelen.
Alles staat of valt met de inzet van actieve bewoners. In hoeverre zijn zij bereid zich in te
zetten voor de wijk- en dorpsraden. Zonder actieve bewoners heb je bijna nooit een actieve
dorpsraad.

Hoe kunnen wij, als dorpsraad, de inwoners stimuleren om actief te zijn?
Op bijvoorbeeld een jaarvergadering met het college van B&W kunnen we er voor zorgen dat
mensen in kleine groepjes gaan praten over allerlei thema’s. Dit verlaagt de drempel om in
gesprek te gaan. Niet iedereen durft in een zaal op te staan en een vraag te stellen.
Wij kunnen ook zoeken naar activerende werkvormen om zoveel mogelijk bewoners te
betrekken en zodoende de drempel zo laag mogelijk te houden.
Aandachtspunt nummer 3
Belangenbehartiging door en voor inwoners.
Soms zien bewoners dorps- en wijkraden als een verlengstuk van de gemeente. De raden
zullen bewoners goed moeten informeren over de positie die zij ten opzichte van de gemeente
innemen.
Over het algemeen zijn de bewoners van mening dat de wijk- en dorpsraden er goed in slagen
de belangen van bewoners te behartigen.
Aandachtspunt nummer 4
Wijk- en dorpsraden zijn goed in staat om actieve bewoners en bewonersinitiatieven te
ondersteunen.
Als dorpsraad kun je bewonersinitiatieven aanmoedigen door er belangstelling voor te hebben,
door je te laten zien en te kijken of je eventueel kunt ondersteunen.
Als dorpsraad nodigen we initiatiefnemers uit om te komen praten. Ze kunnen ook reageren op
artikelen in de nieuwsbrief en op de website. Als bestuurslid zijn we bijna altijd wel aanwezig bij
evenementen in onze kern.
Er zijn ook bewonersinitiatieven waar je als dorpsraad niet zo blij mee bent, omdat zij niet in het
belang van bewoners of de omgeving zijn. Raden doen er dan goed aan altijd goed te
overwegen of initiatieven in het belang van het dorp of de buurt/wijk/straat zijn. Als dit niet het
geval is, heeft de dorpsraad er geen rol in.
Aandachtspunt nummer 5
Jongeren en twintigers-dertigers zijn niet geïnteresseerd in het werk van de dorpsraad.
Zij zullen dan ook niet actief worden.
Deze stelling proberen wij te ontwrichten. Meestal heeft deze groep wel andere interesses en
andere ideeën. Daarom proberen wij aan te sluiten bij de belevingswereld van deze
jongeren/jong volwassenen.
Het werven van jonge mensen om actief te worden binnen een dorpsraad is voor ons een
belangrijk aandachtspunt. De huidige bestuurders en vrijwilligers zijn over het algemeen zestig
jaar en ouder. Werving van jonge mensen gaat niet vanzelf. Vele dorpsraden kampen met dit
probleem. Het vergt constante aandacht en een gerichte aanpak. De juiste modus hiervoor
vinden is niet makkelijk. Zo jong mogelijk beginnen is hierin een advies.
*
*
*
*
*
*

Een jeugdraad?
Via de vrijwilligers/begeleiders en bezoekers van de jeugdsoos?
Middelbare scholieren die een maatschappelijke stage lopen?
Gebruik maken van sociale media?
Betrekken van andere verenigingen?
Projectmatig werken i.p.v. voor langere tijd verbonden zijn aan de dorpsraad?

Mogen wij alle inwoners uitnodigen om met de dorpsraad in gesprek te gaan?

Wandelnetwerk Langs Linies en Kreken
Staats-Spaanse strijd in het Oost-Zeeuws-Vlaamse land
Het landschap van Oost-Zeeuws-Vlaanderen is voor een deel gevormd tijdens de StaatsSpaanse strijd in de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens een wandel- of fietstocht door het landschap
ontdek je kreken en groene grasdijken. Restanten uit de Zeeuws-Vlaamse geschiedenis zorgen
voor afwisseling in het polderlandschap. De unieke natuur van het Verdronken Land van
Saeftinghe en de Bourgondische dorpen en steden zoals Hulst maken het wandelgebied
compleet. De ‘Wandelkaart Langs Linies en Kreken’ is een handig uitgangspunt voor je
wandeltocht.

Strijd tegen en met het water
In het hele Zeeuwse landschap zie je kenmerken van de strijd tegen het water. Het
ingepolderde land had vroeger zeearmen die ver landinwaarts reikten. De Oost-ZeeuwsVlaamse kreken en waterpartijen zijn voor een deel restanten van oude zeearmen en voor een
deel tijdens inundaties ontstaan. De Staatsen (Oranjegezinden) zetten bijna driekwart van
Zeeuws-Vlaanderen onder water in hun strijd tegen de Spaansen.
De oprukkende Geallieerden werden in de Tweede Wereldoorlog zwaar gehinderd bij Axel door
het water. Tegenwoordig vormen de kreken en waterpartijen natuurgebieden waar je doorheen
kunt wandelen.

Wandelen langs linies
Net onder Axel heeft lange tijd het front van de Staats-Spaanse gelegen. De Staatsen hadden
gezorgd dat alles onder water stond; de Spanjaarden zorgden ervoor dat er goede dijken
kwamen. Langs deze dijken bouwden ze vervolgens forten om zich te kunnen verdedigen. Van
veel forten zijn nu nog sporen in het landschap te zien. Er zijn ook enkele reconstructies, zoals
Fort Sint-Joseph, die nog net iets beter duidelijk maken hoe alles er vroeger uit moet hebben
gezien.

Staats-Spaanse Linies
Om zich te verdedigen tegen de Spanjaarden liet Antwerpen in 1584 het Land van Hulst onder
water zetten. Het water reikte tot op enkele kilometers van Hulst. De Spanjaarden wilden
voorkomen dat een Staats invasieleger dicht bij Hulst kon ontschepen. Daarom bouwden ze in
1586 Fort Zandberg. Tussen Fort Zandberg en de stad verrees Fort de Grote
Rape.
In 1591 viel Hulst in handen van de Staatsen . Die bouwden een nieuw fort tussen de stad en
de Grote Rape: de Moerschans. Beide forten werden opgenomen in een liniedijk. Omstreeks
1700 liet de beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn de liniedijk versterken. Met
zeven redans. De Moerschans kreeg zijn uiteindelijke vorm met bastions op elk van de vier
hoeken.
Ten zuiden van de Grote Rape werden nog twee fortificaties aangelegd: de Grote en de Kleine
Kijkuit. De Fransen werden in 1702 tot staan gebracht bij de Kleine Kijkuit. Met de opheffing
van Hulst als vesting in 1816 werd ook de linie opgeheven. Er zijn stukken van de liniedijk en
de forten afgegraven. Toch is de linie nog vrij goed bewaard gebleven. Van Hulst tot Fort
Zandberg is de linie helemaal te bewandelen.

Uniek natuurgebied: het Verdronken Land van Saeftinghe
In Zeeland vind je meerdere schorren- en slikkengebieden. Het Verdronken Land van
Saeftinghe is uniek doordat het brak is. Er zijn in Europa bijna nergens nog dergelijke gebieden
te vinden. Met de ‘Wandelkaart Langs Linies en Kreken’ kun je langs het gebied wandelen en
een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum. Wil je het gebied zelf verkennen, dan heb je
een gids nodig om je er veilig door te loodsen. Het Zeeuwse landschap organiseert regelmatig
excursies.
Het
Verdronken Land van Saeftinghe is één van de belangrijkste en grootste schorgebieden van
Nederland. En een geweldige belevenis. Saeftinghe is bijzonder door zijn uitgestrektheid en zijn
natuur. Het geeft een beeld van het Zeeuwse oerland. Een land van slikken, platen en
schorren. Doorsneden met geulen. De plantengroei op het schor weerspiegelt de invloed van
het brakke water. Eb en vloed. In het oosten is de invloed van zoet water groot. Daar zijn
verschillende rietvelden. In Saeftinghe zie je veel vogels. Zo broeden er duizenden kustvogels.
Saeftinghe is een belangrijke pleisterplaats voor veel doortrekkende en overwinterende vogels.
Natuurlijk, een tocht door Het Verdronken Land van Saeftinghe is best pittig. Maar het is ook
een onvergetelijke ervaring! Ongeveer 3 uur lang loodst een ervaren gids je door het gebied.
Over slik en schor. Vaak dwars door een van de honderden geulen die iedere vloed weer vol
lopen. Springen, lopen, glibberen. Buiten adem. Maar gegarandeerd heel veel plezier.

Wandelen over de verdedigingswallen van Hulst
Hulst is een van de mooiste vestingsteden van Nederland. Een groot deel van de stadswallen
is bewaard gebleven en je kunt erover wandelen. De wallen omsluiten een het stadshart met
het historische stadhuis en de Sint-Willibrordusbasiliek. Overal in het centrum kom je ook
verwijzingen naar Reynaert de Vos tegen. Wil je meer over die sluwe vos en de historie van
Hulst te weten komen, dan kan dat in Museum de Vier Ambachten.

Koegat nabij Vogelwaarde is een kreek met rietkragen en aanliggende graslanden. Het Koegat
vormt een schakel in een aaneengesloten stelsel van kreken en waterlopen in het gebied.
De Vogel nabij Kuitaart is een ruime kreek met rietkragen en aanliggende graslanden. Het
Natuurnetwerk wordt doorsneden door de provinciale weg N289. Er ontbreekt een passage
mogelijkheid voor kleine zoogdieren en amfibieën. De N289 is een voormalige rijksweg die in
2007 is overgedragen aan de provincie.
Kreken die bij een doorbraak ontstaan worden gekenmerkt door hoge steile oevers. De naam
weel komt in Zeeuws-Vlaanderen alleen voor in de omgeving van Clinge en Lamswaarde waar
de ‘Wêêlkens’ liggen.

Clingse Bossen
Het Zeeuwse Landschap nam in 2009 het beheer van het waterwingebied tussen Clinge en
Heikant over van Evides. Het waterwinbedrijf Evides is nog steeds eigenaar; de
waterwinningsfunctie bleef behouden en daarnaast zijn natuur- en recreatieve waarden
ontwikkeld. Dit is één van de drukst bezochte gebieden van Het Zeeuwse Landschap.
Trimmen, wandelen, nordic walking, fietsen, mountainbike, paardrijden, schaatsen en natuur
observeren behoren tot de mogelijkheden.

Drie deelgebieden
* Rondom Clinge zijn vooral bossen te vinden. De meeste hiervan bestaan uit uitheemse
bomen die aangeplant zijn voor de bosbouw. De bossen zijn monotoon en de aanplant staat
dicht op elkaar. Er zijn echter ook oude zomereiken en beuken te vinden. Hier ligt een speelbos
voor kinderen.
* Ten zuiden van Sint Jansteen is het gebied kleinschaliger: lanen met oude bomen, kleine
weiden die vroeger als rootakker gebruikt werden voor de vlasverwerking. Boeren uit de
omgeving brachten na de oogst het vlas naar het gebied om het te laten roten. Door het roten
verweerde het buitenste laagje van de vlasstengel en kon deze gebruikt worden in de
linnenindustrie. De kleinschalige akkers werden ingezaaid met rogge. Van de vlas- en
roggeteelt is momenteel weinig meer terug te vinden in het gebied.
* De Wildelanden, ten zuiden van Heikant. Dit gebied bestaat uit weilanden en boomweiden
met populieren. Hier liggen ook enkele plassen moet zoet water. Deze houden het gehele jaar
water.
Kreken en kreekrestanten
Vele hieronder genoemde kreken en kreekrestanten heb ik al bezocht. Ik kan niet zeggen
wanneer ik de rest ga doen maar het staat wel op mijn zogenaamd TO-DO lijstje.
-

Canisvliet
Oost Molenkreek
Kreekrestant bij Ratte
Zwartenhoek
Axelse Kreek
Bronkreek
Gat van Pinte
Grote Dulper
Otheense Kreek
Margarethapolderse Kreek
Kreekrestant Catharinapolder
Kreekje Kleine Huyssenspolder
Polderse of Reuzenhoekse Kreek
Ruissende Gat
Kreekrestant Aandijkepolder
Guil
Kreekrestant Knuitershoek
Wiel bij Kreverhille
Wiel aan de Mariadijk
Wiel aan de Veerhoek
Schapersweel
Kleine Vogel
Grote Vogel
Het Weelken, Lamswaarde
Van Lijndenpolderse Kreek (Kreek van Dees)
Koegat
Weel bij Luntershoek
Cambronse Kreek
Wel Patrijzenhoek (Weelke van Michielsen)
Groot Eiland
Den Auwer
Zwanekreek
Nassauput
Kreekrestant Hulsternieuwlandpolder
Polsvliet
Rottevliet
Graauwse Kreek
Lage wilanden tussen Graauw en Paal
Putting
Kreekje Emmapolder
Kreek Hedwigepolder
Vlaamse Kreek
Rottekreek
Kleine Kreek
Vuilmuil
Zestigvoetkreek
Kriekeput en omstreken
Buitenvest
Berriekreek
Gentse Vaart
Kreekrestanten tussen Hulst en Sint Jansteen
Wiel aan de Steense Tragel
Grote Weel
Kleine Wel
Kapersgat
Karduinland
Kreekrestant aan de Tweede Verkorting
Konijnenputten
Boskreek Koewacht
Het Kleine Gat
Het Grote Gat
Kreekje bij Hazelarenhoek
Dries Arendskreek
Vroegtij
Kreekje aan de Zijpsche Straat
Kreek in Internationale Moerbekepolder
Put bij het Waterhuis
Kreekrestanten aan de Moerspuise Dijk
Boschkreek Beoostenblijpolder

Voor al diegene die mij meer informatie kunnen geven over de (restanten) van kreken hou ik
me aanbevolen. Er kunnen er intussen verdwenen zijn. Van alles wat ik bezocht heb of de
plaats waar de kreek geweest is heb ik foto’s gemaakt. Soms met een telelens en soms van
nabij. Misschien worden ze nog wel ooit gepubliceerd.
Kreken
Kreken zijn door inpolderingen verkregen kleine watergeulen of resten van oude zeearmen. De
meeste staan niet meer in verbinding met de zee en bevatten brakwater. Een bestaande
watergeul op het wad, die onderhevig is aan eb en vloed wordt een priel genoemd.
Na een dijkdoorbraak zorgt het in- en uitstromende water (onder invloed van eb en vloed) er
vaak voor dat de geul een behoorlijke diepte bereikt. Na dichting van het gat in de dijk blijft de
kreek over. Een voorbeeld van een doorbraakgeul is de kreek bij Westkapelle (Nederland) waar
de dijk in 1944 gebombardeerd werd voor de Inundatie van Walcheren.
Indien de waterloop het restant is van vroegere getijdengeulen door het zeekleilandschap is de
kreek tot stand gekomen bij inpoldering van de kwelder. Als de kwelder ingepolderd is, blijft de
verzande kwelderkreek als een bult in het landschap liggen omdat het land eromheen inklinkt.
Als er eerst veen gelegen heeft op de plek van de kreek, ontstaan door de druk van de klei en
het zand kreekruggen. Doorbraakkreken zijn te herkennen aan steile oevers met veelal een
rietkraag. Verlande getijdengeulen daarentegen hebben vaak lage drassige oevers.

Wat is NL-alert?
NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op je telefoon.
Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een
tekstbericht informeren. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het
beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals
een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. Steeds meer
nieuwe mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige
toestellen moet je dit zelf doen. Ga dan naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.
Hoe werkt NL-Alert
NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. De werking hiervan is
vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor ontvang je NL-Alert óók als het netwerk
overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is je privacy gewaarborgd. De
berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je
naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.
NL-Alert controlebericht
De overheid zendt controleberichten uit zodat je kunt controleren of jouw telefoon juist is
ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een
controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Door het controlebericht kun je zelf ervaren
welk signaal je mobiele telefoon geeft als je een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet.
Meer informatie over deze controleberichten kun je vinden op nl-alert.nl.

Dialect ABC nr. 2
A = d’n êên doe:t’t àzus, d’n ander àzôôe, as’t mao gebeurt
B = spelerieë is’n buulslag waerd
D = dà was mé-tie verkie:zienge van de vôô’zitter gin zuvere koffie, ‘ôôr; ’t was deurgestoke
wèrk
E = ie kreeg t èndje in z’n ‘anden
F = kiek vò je, mé je lillike fiezelemie, of ik slae je j’assens in
G = gewillige èrrebeid vaol nie swaer
H = zà ‘k die taefel ‘ie:r zette? ~ nêêǝ, ‘ierzôôǝ, bie’t raem
I = kiekter noe wi’s ’n iezdermael op die zaddoeken zitte, wà sà mien wuuf toch wè zeie
J = dè vie:l ’n jente buë
K = em de kompelementen an d’oenders en de keuns
L = ajje keelpiene eit, zei moei Pie:te, mò j’n levendige puut mi de kop in je mond’ouwe ,
dad’ellapt
M = bie Tanne è g’t gauw mispikkeld
N = ’t neuzelde mar wat
O = o jaǝ, dà ook waer ook, dad~ao’k glad vergete
P = wie:n motter pinke?
R = de katte lag te roenken op m’n schôôt
S = d’n ‘ond zat te sjorre aen d’n sjetten draod
T = je mot nie altied mit triefels komme
U = IJ ging méé zijn’n ulster d’n boer op
V = z’è vôôruutgeboe:rd en noe kunne z’n ouwers d’r vò opdraoie, want ie verdie:n nog géén
mieter
W = bie mien moeder d’r begraofenis aeten we dôôdkoeke
Z = ’t wor zachjes ‘ene tied om op te stappen

Nieuws van/voor de jongeren
Jeugdsoos Kloosterzande
Ook in de Binnendéur gelden ARBO regels. Eén van die regels is:
Tillen en dragen
Een werknemer mag op basis van arboregels niet meer dan 25 kg tillen. Bij werken op
een ladder mogen gewichten van maximaal 5 kg of voorwerpen van maximaal 1
vierkante meter worden vervoerd.
Omdat wij een airhockeytafel hebben van 210 kg, een voetbalspel van ?? kg en een
tafeltennistafel van 94 kg dienen wij te kijken wat mogelijk en niet mogelijk is. Al deze
apparatuur dient regelmatig verzet te worden. De airhockeytafel blijft nu nog in de grote zaal
staan maar dient wel een meter of acht verplaatst te worden. Over enige tijd zal dit vervoerd
moeten worden naar buiten deze zaal dus over ruim 20 meter. Het voetbalspel en de
tafeltennistafel dienen vanuit het magazijn naar de grote zaal vervoerd te worden.
Om dit alles veilig te kunnen doen hebben we een grote verrijdbare heftafel aangeschaft. Wij
willen niet dat er iemand ‘door zijn rug gaat’ of andere blessures gaat oplopen.
Het maximale hefvermogen is 500 kg. De minimale hoogte is 34 cm en hij kan heffen tot 90 cm.
De heftafel staat op wieltjes. Er is een voetpedaal voor het heffen en een handpedaal waarmee
men de last kan laten zakken. Er zijn 2 zwenkwielen die allebei voorzien zijn van een rem. De
heftafel heeft ook een valbeveiliging en weegt 85 kg.
Het is heel jammer voor onze bezoekers en ook wel voor ons als organisatie dat we nog steeds
geen enkele soos hebben kunnen organiseren. Alles is klaar maar corona staat ons in de weg.

Nieuws van/voor de ouderen
Project Zenna
Project Zenna is een sociaal project dat aan 70+-ers een mooie gratis studiofoto aanbiedt. Lees
er alles over op deze website .
Het project kreeg eerder al aandacht van het AD en Omroep Zeeland. Die berichten kan u
eveneens op de site teruglezen.
U kan via de website ook contact opnemen met de deelnemende fotograaf in Kloosterzande,
Gina Heynze.

Nieuws en wetenswaardigheden
Geen nieuws maar wel goed om te weten …
Het is nog niet zo lang geleden dat er geklapt werd voor de mensen in de zorg …… nu moeten
ze oppassen dat ze zelf geen klappen krijgen.
Een jaar zoals 2021 zoals we nog niet hadden, dat gaat het worden, straks en morgen. Met
andere ideeën dan wat vroeger normaal was, wellicht verzameld rond de vuurkorf. Of
misschien had u wel andere, creatieve, originele manieren bedacht.
Wij zijn ook benieuwd naar hoe u 2020 heeft beleefd. Wil u dat met ons delen? Mail dan een
toffe foto naar info@dorpsraadkloosterzande.nl dan maken wij een selectie met de leukste
beelden. Vergeet zeker niet de namen van de mensen in beeld, uw woonplaats en uw
telefoonnummer te vermelden.
‘Alles is goed en alles gebeurt op het juiste moment, maar sommige dingen moeten wel
verwerkt worden’.

Kloosterzande
In 1903 was Karel Collot d’Escury 10 jaar burgemeester van onze gemeente.
Kloosterzande heeft het genoegen gehad om twee kiosken (muziektenten) te hebben. Zij
stonden op het Hof te Zandeplein en eentje tijdelijk in de Molenstraat (nu de Cloosterstraat). De
dorpsraad heeft meerdere malen geprobeerd om deze kiosk weer in ere te herstellen. Heeft er
iemand een idee waar de kiosk dan wel geplaatst moet worden?
Pastoor J.F. Smulders werd geïnstalleerd als kapelaan in 1832 en pastoor van de parochie
Kloosterzande in 1841. Er is later een straat naar hem vernoemd namelijk de Pastoor
Smuldersstraat. Hij overleed in 1892.
Kijk eens om je heen naar wat je niet ziet. Een mooie vrouw is dikwijls beter om naar te kijken
dan om lief te hebben. Een mooie vrouw heb je meestal niet alleen (en dat weten dergelijke
vrouwen maar al te goed).

Verbinding met andere mensen doet positief leven
In het onlangs verschenen Perspectief-onderzoek naar ouderen met een doodswens staan
enkele verrassende onderwerpen. Uit het onderzoek blijkt dat de wens om het leven te
beëindigen niet alleen voorkomt onder mensen op hoge leeftijd, maar juist ook onder jonge
senioren. Ook blijkt dat een doodswens veranderlijk is en ook weer kan verdwijnen, zelfs op
hoge leeftijd. De inzet op levensversterkende factoren als verbinding met andere mensen,
sociale contacten en de sociale woonomgeving zijn positieve factoren.
Als dorpsraad willen we een beroep doen op onze inwoners om contact te zoeken en te
onderhouden om te zorgen dat het leven voor hen wel degelijk zin heeft. Contact krijgen via
Hulst voor Elkaar en de ouderenbond KBO-PCOB bevelen we van harte aan.

Veilig: een deurbel met daarbij een camera
Wanneer er iemand bij u aanbelt is het dikwijls onzeker wie het zal zijn. Bij meerdere mensen
komt er op een vaste tijd iemand op bezoek maar dikwijls is ook niet bekend van tevoren wie
het kan zijn.
Met een deurbel inclusief camera ziet u live beeld en kunt u praten met uw bezoeker. Heel
handig, want dan kunt u zonder de deur te openen zien wie er aanbelt. Zeker in de donkere
dagen, als u slecht te been bent maar ook zeker als u het niet vertrouwt.
Bij colporteurs die u niet vertrouwt of niet kent, hoeft u de deur niet open te doen als u dat niet
wil.
Werkt de deurbel via de app op uw mobieltje, dan kunt u uw bezoeker ook zien als u zelf niet
thuis bent. Er zijn meerdere van deze slimme deurbellen te koop. Laat u goed voorlichten en/of
neem iemand mee wanneer u naar de winkel gaat. Let op beeld- en geluidskwaliteit en het
gebruiksgemak. Vooral de beeldkwaliteit vinden wij belangrijk. Wanneer u een apparaat heeft
dat de bezoeker slecht ‘herkent’ schiet u er niets mee op. Wanneer u een apparaat aanschaft
dat moeilijk is met allerlei knoppen heeft u er ook niets aan.
Vlieg eens de bocht uit …
De orgelman uit de straat was gepikeerd toen mijn opa, gewoontegetrouw, zijn peuk in zijn
centenmansbakje doofde.
In Tanzania was de burgemeester van het kleine dorpje, waar wij op vakantie waren, tevens de
beul.
Het ‘hotel’ waarin wij verbleven lag naast het abattoir dus hadden we altijd vers vlees.
Het was niet druk in dat hotelletje en de zaken gingen niet al te best. Om het hoofd boven water
te houden had de eigenaar zijn dochtertje ingeruild tegen een brommer.
Ik heb een lieve zus maar vreselijk verstrooid
omdat ze afwaspoeder in de koffie gooit
Haar thee smaakt naar tomatensoep
de melk is altijd zuur
En een eitje dat halfzacht moet zijn
kookt bij haar anderhalf uur
Doodswens >>> kogelbrief
Dat moet je meegemaakt hebben anders tel je niet mee.
Online komen we veel scherper uit de hoek dan we in fysiek contact ooit zouden doen.
Communiceren we digitaal, dan gaan vaak alle remmen los toch zeker wanneer het anoniem of
onder één of andere schuilnaam gebeurt. Dus onzichtbaar. Je ziet geen gezicht maar een
scherm.
Via email of whatsapp krijg je in veel (dikwijls zinloze) discussies in plaats van een uitspraak
met humor dikwijls een aanval.
Email, What's app en Twitter zijn geen geschikte platforms om meningsverschillen uit te
vechten. Beter face-to-face.
In een direct gesprek zou je scherp commentaar ook niet zeggen.
Nomofobie: ‘no mobile phone phobia’
De angst om je telefoon te vergeten of kwijt te raken of een lege telefoon te hebben.
Ringxiety: ‘ring anxiety’
De gedachte dat je denkt dat je telefoon gaat terwijl dat niet zo is.
Phubbing: ‘phone snubbing’
Doen alsof je heel druk bent op je telefoon om maar geen contact met iemand te hebben.

Meest gebruikte woorden in 2020:
Anderhalvemetersamenleving
Fabeltjesfuik
Viruswappie
Blokjesverjaardag
Hoestschaamte
Coronamoe
Covidioot
Raambezoek
Lockdownfeestje
Kuchscherm
.

Tarieven verkeersboetes 2021
De tarieven voor verkeersboetes in 2021 zijn gestegen. De stijging volgt de inflatiecorrectie van
1,6 procent. De bedragen voor snelheidsboetes liggen 1 tot 10 euro hoger.

Overzicht snelheidsboetes 2021

Overschrijding
max snelheid met
(km/h)

Binnen bebouwde kom €
(in 30km zone, bij
werkzaamheden en woonerf
gelden andere bedragen)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

29
35
43
50
57
65
74
100
108
120
129
139
149
160
173
184
197
211
224
239
251
267
282
300
314
330
346
-

Buiten bebouwde
Snelwegen €
kom €
(bij werkzaamheden
(bij werkzaamheden
gelden andere
gelden andere
bedragen)
bedragen)
12
16
22
25
25
32
31
39
38
46
44
52
51
61
58
69
65
94
89
104
97
114
105
123
114
133
123
142
132
152
143
162
155
176
165
188
177
200
189
212
200
224
212
239
224
252
235
267
249
280
261
295
271
313
286
329
302
316
331
346
362
378
394
411
427
435

Bereken zelf het tarief van een snelheidsovertreding (website Openbaar Ministerie)
En dit betaal je in 2021 voor de volgende overtredingen:
- Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: 150 euro
- Rechts inhalen: 250 euro
- Geen autogordel dragen: 150 euro
- Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden: 250 euro
- Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 250 euro
- Afslaan zonder richting aan te geven: 100 euro
- Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 50 euro
- Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 250 euro
- Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid
geven: 400 euro
- Een voertuig dubbel parkeren: 100 euro
- Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een parkeerschijf
in de auto aanwezig is: 100 euro
- Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 100 euro
- Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 150 euro
- Niet werkende remverlichting: 150 euro
- Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): 100 euro

Bijnamen
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.
De Does
De Fazant
De Jood
De Kale
De Kasseienklopper
De Kallot
De Karries
De Kats
De Kikker
De Kilo

uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Graauw
uit Hulst
uit Hulst
uit Nieuw Namen
uit Terhole
uit Lamswaarde
uit Clinge
uit Clinge
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De Poedel uit Clinge
Smet genoemd.

Jo van Goethem. Jo bezat veel poedels. Hij werd ook wel de Dikke

De Poets uit Kloosterzande
deze bijnaam gekregen had.

Fons Leijs. Wij hebben niet kunnen achterhalen waarom hij

De Rat uit Kloosterzande Ber Kegels. Hij was ontzettend vlug op het voetbalveld. Komt
oorspronkelijk uit Sint Jansteen waar de bewoners Steense Ratten worden genoemd.
De Poot uit Hulst Serafien Boone. Kon het niet verdragen dat hij niet mocht jagen op een
stuk land dat net beplant was met gepootte bomen. Hij brak ze allemaal af.
De Postduif uit Vogelwaarde

Dé Dobbelaar. Hij werkte bij de post PTT en hield duiven.

De Prins uit Walsoorden Karel Hermans. Hij was een zoon van schipper Hermans. De
laatste had goed geboerd en had twee eigen beurtschepen, een kolenhandel, een graanhandel
en een kaashandel. Er waren twee dienstmeiden in huis. Karel, die niet al te hard moest
meewerken, voelde zich in deze situatie prinsheerlijk.
De Pruis uit Sint Jansteen Charel van Remoortere. Een naam die rond 1900 ontstond naar
aanleiding van een geschiedenisles over de Frans-Pruisische Oorlog. De kinderen speelden de
oorlog op het schoolplein na. Charel van Remoorter zei: ”Ik ben de Pruis”. Dat is zo gebleven.
De Ren uit Sint Jansteen Theo Reijns. Het is een verbastering van een naam. Het heeft
geen enkele associatie met snelheid of ren voor dieren.
De Puit uit Lamswaarde Piet van Puyvelde. Het is een verbastering van een naam. De
achternaam was Puyvelde.
De Rand uit Graauw

Gen Vael. Hij had slechts een klein randje haar.

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.
Bemoedig de ander als de ander zichzelf niet respecteert
- Zegt iemand iets twijfelends of negatiefs over zichzelf? ‘Misschien is het een beetje raar ….’
Dan bemoedig je de ander om zichzelf te respecteren: ‘Nee, het is helemaal niet raar’.
Haal ook ongein uit met mensen met een handicap
Het getuigt van respect als je ook met gehandicapten kunt rondgeinen. Op die manier geef je
ze geen ‘speciale/zielige behandeling.’ Je behandelt ze juist onrespectvol door bijvoorbeeld
nooit boos op ze te worden of ze nooit ergens van te beschuldigen. Ze kunnen ook gerust wat
hebben. Behandel iedereen gelijkwaardig.
Zorg goed voor het milieu. Respectvolle mensen zijn een respectvolle rentmeester van de
aarde. Koester alles wat leeft.
Het is onbeleefd om tijdens het eten naar het toilet te gaan.
Leent u iets, geef het dan terug voor erom gevraagd moet worden.
Strek met gezelschap je benen niet uit onder tafel.
Aanstootgevend gedrag hoort niet.

De wereldbol, het Land van Hulst en een Minibib
Een wereldbol
Een wereldbol is een kaart van het oppervlak van de aarde in de vorm van een bol. Een
wereldbol wordt ook wel globe, aardbol, hemelbol of aardglobe genoemd.
De aardglobe van Da Vinci, zoals de Aristoteliaanse globe ook wel wordt genoemd, is dé
wereldglobe waarop veel landen hun naam voor het eerst gegraveerd is.
Nu hebben we 15 wereldbollen gekregen na een oproep in de krant. We hebben ze opgehaald
in heel Zeeland. Van Nieuw-Namen, Axel, Zuidzande en Hoek in Zeeuws-Vlaanderen maar ook
uit Zuid Beveland, Schouwen en Walcheren. We hebben er toch heel wat kilometers voor
moeten rijden maar het was de moeite waard en we hebben er een hele leuke dag aan gehad.
Nogmaals wil ik alle mensen hiervoor hartelijk bedanken. Een aantal zijn al weggegeven aan de
school, aan bekenden en aan vrienden. Wie interesse heeft in een wereldbol mag bellen.
Misschien is er nog wel eentje beschikbaar.

Het Land van Hulst bekijken
Het Land van Hulst bekijken in het voorjaar, zomer en het najaar: het is allemaal apart heel
mooi. Op de fiets, over lieve dijkjes, aan de zoete kant of aan de zoute kant, langs watergangen,
over de wallen van Hulst, door de polder, stille dorpjes en gehuchten. Geniet er van. Van de
landbouw en van de mooie vergezichten. Ken je het Land van Hulst of ken je het niet, het blijft
altijd mooi. De verassingen rijgen zich aaneen. Monumenten zijn er talrijk, de Clingse en
Steense bossen zijn rustgevend en de bewegingen op de Schelde zijn een lust voor vele
fotografen. In elk dorp, of in ieder geval daar vlakbij, is er wel een terras te vinden voor een
hapje en een drankje. Wil je weer verder dan kun je gebruik maken van het voet-/fietsveer van
Perkpolder naar Hansweert. Het land van Saeftinghe moet je zeker een keer in je leven bezocht
hebben. Wil je meer informatie voor wandelroute’s en fietsroute’s? Kijk onder andere op de
website van dorpsraad Kloosterzande.
Van d’Ee tot Hontenisse
Wie, zelfs na tien jaar beroepshalve observeren, de Zeeuwsch-Vlaming meent te kennen en zijn
taal te kunnen verstaan, vergist zich. Daarvoor is deze Zeeuwsch-Vlaming te tolerant. Ik blijf
daarom gast in zijn land. Want als gastheer vind je nergens zijn gelijke.
Cor J. de Boer

Mini-bibliotheken
Er komen steeds meer minibibliotheken in de kernen van onze gemeente. Soms bij particulieren
en soms in de dorpshuizen of in kastjes langs de weg. Zo ook hier bij ons in Kloosterzande.
Bezoekers van die stalletjes kunnen boeken brengen en meenemen. Het is allemaal een
kwestie van vertrouwen.
Lezen wordt langzaamaan weer steeds populairder nu toch zeker in de coronatijd. Minibiebs zijn
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. In de Binnendéur, die jammer genoeg maar
zeldzaam open is, wordt de minibieb verzorgd door de KBO.
Er is een mediatheek bij ’t Getij maar ‘de loop er naar toe’ is niet iets waarvan wij zeggen dat het
een meerwaarde heeft om sociale contacten op te doen.
Een leestafel met tijdschriften en kranten ontbreekt in de Binnendeur. Alleen het personeel
gebruikt de mogelijkheid om de krant hier te lezen. Wij willen graag de inwoners bij elkaar
krijgen voor een praatje, een bakje koffie of thee en dus de eenzaamheid bestrijden. Ook folders
van de apotheek en huisartsen zouden op tafel kunnen liggen.
Een minibibliotheek is meestal alleen maar mogelijk door de inzet van vrijwilligers en bijdragen
van sponsors.

De wijze raad van de voorzitter voor je verder gaat
Een vriend is wie, tijdens je leven, zegt wat anderen na je dood vertellen.

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.

