Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.
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Contact:http://chris@dorpsraadkloosterzande.nl
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Voorwoord van het
bestuur

Voorwoord van de
redactie

Oud worden lijkt door taboes omgeven.
Ouderdom is iets waar niemand op zit te
wachten. Niemand wil uitsluitend door
ouderen worden omgeven en niemand wil
oud zijn. Oók de ouderen zelf niet. Dat
negatieve beeld blokkeert veel ouderen en
weerhoudt hen ervan om op een
realistische manier naar hun talenten en
hun tekortkomingen te kijken. Van dat
negatieve beeld hebben veel mensen last.

Beste lezer,
deze nieuwsbrief heeft even op zich laten
wachten. Dit was te wijten aan wat
gezondheidsperikelen.
Intussen is de schade ingehaald en heeft u
onze eerste editie van het nieuwe jaar vóór
u. Graag wens ik u een gezond, virusvrij en
knuffelrijk 2021 toe.

Toch denken wij dat de sleutel vooral bij de
ouderen zelf ligt. En vooral bij de groep
tussen de 65 en de 75, de periode die als
de derde levensfase wordt aangeduid. Het
is belangrijk voor ons allemaal dat je die
ouderen in hun kracht zet en leert
accepteren dat ze oud zijn, maar hen er
tegelijkertijd bewust van maakt dat ze nog
wel héél veel waarde kunnen toevoegen in
het contact met jongere generaties.
De vragen ‘hoe willen we op een goede
manier oud worden’ en ‘welke
maatschappelijke arrangementen zijn
daarvoor nodig ’ willen we graag aan u
voorleggen. Ik hoorde een stelling van een
geriatrisch specialist die me aan het denken
heeft gezet namelijk: ‘als oudere moet je
beseffen dat het niet in het algemeen
belang is om alles uit de kast te halen om
jou als individu te redden’. Hier schrok ik
toch wel van en deze samenwerking gaat
echt niet vanzelf!
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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
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0900-8112
slechthorenden
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0900-8844
spoed
Voor doven en
0900-1844
slechthorenden
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0900-8810
de politie
HAP Zorgsaam
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De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in februari
Met o.a. volgende onderwerpen:
- cafe’s in het Land van Hulst
- Ad Franken: verhalen van een ex-kloriaan
- bijnamen van februari en de uitslag van januari
- jeugdsoos Kloosterzande

Evenementen 2021
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.

Zaterdag 30 januari
Zondag 31 januari

Tunnel tolvrij
Uit op zondag in de Binnendèur met Sunny Boy

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 in 2021
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.
Zondag 31 januari
Zondag 28 februari
Zondag 28 maart
Zondag 25 april
Zondag 30 mei
Zondag 27 juni
Zondag 29 augustus
Zondag 26 september
Zondag 31 oktober
Zondag 28 november
Zondag 19 december

met Sunny Boy
met De Jumbo’s
met DJ Peter
met Dream Music
met Sunny Boy
met De Jumbo’s
met DJ Peter
met Dream Music
met De Jumbo’s
met Sunny Boy
met 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.
Mattie Asselman
Monique Burm
Ben Colpaart
Stella van Stevendaal

Robert Asselman
Erik Burdach
Nelleke Deij
Yvonne de Kock

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

Droomtraject Kloosterzande
Wie herinnert zich nog het droomtraject van april 2011 dat we hielden samen met Stichting
Welzijn Hulst (nu Hulst voor Elkaar geheten)?
Op zondag 15 mei werd de droommarkt gehouden in en buiten Hotel van Leuven van 14.00 tot
17.00 uur.
We hielden er gemengde gevoelens aan over wat zeker niet geheel de schuld was van de
gemeente maar ook van onze eigen inwoners. Zelfs de Provincie Zeeland heeft hiervoor een
bijdrage geleverd.
Een leefbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd door leerlingen van groep 7 en 8 van de
basisschool Ter Duinen en basisschool De Sandeschool. Op basis van die 221 ingevulde
enquêtes werden plannen opgezet.
Van de geïnterviewden waren:
95 mensen onder de 25 jaar
70 mensen tussen de 25 en 55 jaar
38 mensen van 55 jaar of ouder
Van 18 mensen was de leeftijd jammer genoeg niet bekend
Wij hadden 7 meerkeuzevragen opgesteld:
1. Wat vindt u het leukste aan Kloosterzande?
2. Wat vindt u het minst leuk aan Kloosterzande?
3. Wat moet absoluut behouden blijven in Kloosterzande?
4. Wat wilt u graag kwijt in Kloosterzande?
5. Zijn er activiteiten in Kloosterzande die u fijn vindt en waar u graag aan meedoet?
6. Aan welke nieuwe activiteiten zou u graag deelnemen in Kloosterzande?
7. Als u mag dromen over hoe Kloosterzande er over 10 jaar uitziet, waar droomt u dan van?
De antwoorden van de meerkeuzevragen werden uitgedrukt in tabellen. Dat gaf een duidelijk
beeld hoe de meningen verdeeld waren onder de diverse leeftijdscategorieën. Wij hanteerden
drie groepen:
0 t/m 25 jaar
26 t/m 55 jaar
ouder dan 55 jaar
Op maandag 31 januari werd de eerste bijeenkomst gehouden in de zaal van Hotel van Leuven
samen met Ellen Verstraten van Hulst voor Elkaar. Er waren 21 personen aanwezig. Het
beschikbare bedrag voor de organisatoren was 5000 euro.
De onderwerpen die besproken werden waren:
- gemeenschaps- en zorgcentrum
- verkeer
- Vredeslaantje
- Hulsterweg wandelbos
- Skatebaan
- welkomstborden
- dorpskern
- zwembad
- kunst
- Perkpolder
- bereikbaarheid
- uitgaan voor de jeugd
- camcorder op Walsoorden
- ATB mountainbike routes
- wandelroutes
- speelplaats bij Ter Duinen

Vanuit de dorpsraad was er een reünie gestart voor de jongens- en meisjesschool van de
Groenendijk die werd gehouden op 13 – 20 en 27 maart. Er is daarna nog een extra reünie-dag
georganiseerd voor oud-leerlingen met de geboortejaren van 1937 en eerder.
Op 14 december werd er een vervolg gegeven aan de droommarkt in Hotel van Leuven. Hierbij
waren 15 personen aanwezig. De agenda was bedoeld om uitleg te geven over het
droomtraject, de thema’s te bepalen en een startbijeenkomst te beleggen voor uitvoering van
de actiepunten.
Vanuit de aanwezigen werden er droomcoaches benoemd namelijk:
- Stan de Bakker
: verkeer
- Izaak Boerdam
: voorzieningen, infrastructuur en recreatie
- Tjarda Schakelaar
: jeugd
- Frans Serrarens
: dorpsverfraaiing en promotie
Wat is er verwezenlijkt:
De onderwerpen die de laatste jaren zijn besproken en (gedeeltelijk) uitgevoerd zijn onder
andere:
- verlichting ’t Kerkje
- snoeien overtollige wild groei rondom ’t Kerkje (klus- en kuisdag)
- verlichtingskabel Willem Tell vanaf ’t Kerkje
- officiële herdenkingsborden oorlogsslachtoffers terug op Kloosterzande (in ’t Kerkje)
- Polen herdenkingsmonument Poolsplein
- Kerkenpadje richting Hoek en Bos opgeknapt
- Kerkenpad (Groenendijk) asfalteren
- wandelbos (Hof te Zandepark) van paden voorzien
- zitbankjes bij deze wandelpaden
- natuurspeelweide voorzien van een kabelbaan
- putdeksels Cloosterstraat
- putdeksels Groenendijk (50%)
- vijver Oosthof gedempt
Plantdag vijver Oosthof
Parkeervakken vijver Oosthof
- vernieuwing Hulsterweg tot politiekazerne
- afvlakken remmers Hulsterweg nabij voormalige politiekazerne en Ber v Bellen
- 30 km zone van de Oudeweg tot Cloosterstraat
- de buurt ondersteunen om het bergbezinkbassin niet tussen de bewoning maar op een open
stuk grond te plaatsen.
- fietspad richting Hengstdijk vernieuwd
- fietspad richting Kuitaart vernieuwd
- een aantal verkeersremmers in het dorp
- kruispunt bij Den Eeck overzichtelijk gemaakt
- extra parkeerplaatsen Churchillhof
- dorpshuis Den Binnendèur
- ondersteunen Plan Perkpolder waar mogelijk en naar wensen van de dorpsraad
- sloop Melkfabriek
- renovatie voormalige garage Ronny van Troost
- vandalisme Bloemenbuurt
- bomen snoeien Emmastraat/zwembad
- jaarlijks terugkerende Dikke-bandenrace
- jaarlijks terugkerende Halloween
- jaarlijks terugkerend Kunst Weekend
- jaarlijks terugkerende Kerstverlichting bij binnenkomst dorp
- Keuredag
- herdenking watersnood ‘53
De Gemeentelijke Commissie Leefbaarheid beoordeelt de ingediende initiatieven.
Zij bekijken of ze voldoen aan de gestelde eisen.
Het laatste project, komende uit de bevolking, was het Bottom-up project:
- het koersbalproject: dit is later weer ingetrokken door de initiatiefnemers
- kwalen tegen ……, het idee van Barbara Everaard
- het fietstunneltje, beschilderen en verfraaien door leerlingen van het Getij en Linda Geus
- financieel bufferpotje voor kleine organisaties
- gezamenlijk opzetten door de verenigingen van een Activiteitenkalender
- Het Vertier van Katrien Kerckhaert, huiskamerproject tegen eenzaamheid voor jong en oud
- verfraaien van de entree van Walsoorden door de inwoners gemaakt en onderhouden (hieruit
is de nieuwe dorpsraad Walsoorden ontstaan)
- de jeugdsoos
Gelukkig kunnen we beamen dat de natuurspeeltuin Hof te Zandepark een succes aan het
worden is. In deze is het niet nodig om te beschrijven wie er allemaal aan mee heeft gewerkt.
Onze leus is en blijft: SAMENWERKEN.
Het gras maaien in dit park is en blijft een discussie met als pijnpunten: de dienst
gemeentewerken of Dethon of vrijwilligers uit Kloosterzande.
Het vervoer van het materiaal is geregeld middels een jaarlijkse vergoeding.
Ik denk dat we niet mogen mopperen als je bekijkt wat er allemaal is gerealiseerd de laatste
jaren in samenwerking met de gemeente Hulst.
Het zou raar zijn wanneer we geen wensen meer zouden hebben voor de toekomst ongeacht
wanneer ze ooit het levenslicht hebben gezien.
Hopelijk kunnen we een beroep (blijven) doen op onze inwoners en het bedrijfsleven om
projecten tot uitvoering te brengen.

Dialect
Zeeuws dialect ABC nr. 1
A = abbelegaosie
B = je moe m’n zòvee babbeleguusjes nie op’angen
D = wat ’n oud daekje van ‘n wuuf
E = ’t Is echtelik en dechtelik waor
F = Ei was van z’n vak faktôôr
G = ei stong mij daor a brokke te klassinêêren ….maor maor
H = ’n lekker ‘abbesje van de weke, zei Kee, toe’k mit ’n kisje butter van strao kwam
I = ei is un Piet:tje-percie:s
J = d’r it jacht in de lucht
K = vroeger brocht de groen:boer ’t kacheltje nog wè’s mee ni stad, dan lie:p ’t los bie de
merrie, mè da’s noe te gevaerlik mé aol die auto’s
L = ‘ouw je labbe
M = ‘tis ’n echt maargedôôtje
N = ’n dunderdag bin’k nie nè de mart gewist
O = ’n vel obbeliën
P = om de zeuven jaer komt de waereld te pacht of te huu:r
R = ’n rabat van geplooid katoen ing aon de schouwe en dadánder ing aon de stee
S = ei je de saanten meegebrocht? Jae’t, tminsen, ‘ie:r ei j’avast onderd hulden, kommende
weeke brieng ik de rest
T = mien opoe kauwde altied op tabakskruud
U = hui, hui! ‘bitje, nies ò wild!
V = ’n boe:r vrandert dartie:n kêêren as’n over ’n ‘euldeil van twaolef voet gaet
W = ’t is ’n wabbes van ‘n veint
Z = ’t is al n’n èelen tijd aan’t zêêberen

Typisch Zeeuws
In Zeeland kom je enkele producten tegen die uniek zijn voor deze regio. Veel van deze
producten of gewoonten zijn wel bekend in de rest van Nederland, maar zijn van oorsprong
typisch Zeeuws. De producten hebben vaak een lange geschiedenis en stammen uit lang
vervlogen tijden. Deze producten zijn een onderdeel van de Zeeuwse cultuur en de manier van
hoe de Zeeuwen zich in de loop der eeuwen ontwikkeld hebben. Het Zeeuwse landschap en de
eeuwige strijd met het water hebben ervoor gezorgd dat de Zeeuwen trots zijn op hun land en
hun typische Zeeuwse gewoontes en producten.

Zeeuwse woorden en gezegden
De zunne heit ’n klippel in z’n bek
Da’s n’en ’n onnuêzele wuutere
Ons vuulteputje zit vol
IJ gao d’oogte van z’n uus uurzette
Me gao nog mao ’s twééveuren

- er komt regen van
- dat is een onnozele dwaas
- ons vuil(bezink)putje zit vol
- hij gaat de hoogte van zijn huis bepalen
- wij gaan slapen in een bed dat niet
opgemaakt is
IJ loopt ’n bietje strukelpôôtig
- hij loopt een beetje struikelend
‘K ènt in ’t ruusen hôôr’n
- ik heb het terloops gehoord
Ge ku ne puit ’t vel nie afdoen
- het is onmogelijk
Ie was nog jongk, toen-as die overtugienge bie z’n begonnen
- hij was nog jong toen hij tot inkeer kwam
De nôôrdôôster hoere bluuft zeven weke loere
- drukt afkeer uit van aanhoudende
noordoosten-wind
’t Is ier ook n’n behôôrlukken mussenist
- het is hier een behoorlijke bende

Ad Franken verhalen
Goeie Klandizie

Tot de klantenschare van de kapsalon behoorden niet alleen de boeren, burgers en buitenlui,
maar ook de notabelen van het dorp.
Daarbij o.a. burgemeester van Hootegem, secretaris Verstraaten, notaris Verbist, maar ook de
geestelijken van Groenendijk.
De notaris kwam wekelijks om zijn kale schedel te laten boenen. Dat gebeurde stiekem op
zondag, met dichtgeschoven gordijnen, tegen dubbel tarief.
De geestelijken kwamen om een “kruintje” te laten zetten, als teken dat God op hen
neergedaald was.
Ik vond het vreemd dat het tarief voor een kruintje zetten niet vermeld stond op de tarieflijst,
die alleen knippen en scheren vermeldde.
Omdat ik ook nooit heb gezien dat de geestelijken voor de verrichte werkzaamheden
betaalden, vermoed ik dat mijn vader beloond werd met een of meer “aflaten”.
Die heeft hij later, toen hij op bijna 84 jarige leeftijd plotseling overleed, hard nodig gehad want,
hoewel gelovig, werd de Heer af en toe door hem wel eens luid aangeroepen als niet zijnde zijn
beste Vriend, op dat moment.
Mensen troffen elkaar in de salon, en er werd verteld hoe de beeten, de petetters, de terf of het
vlas er bij stond op het land.
Er werd een kaartje gelegd, een spelletje gedaan en de krant aan elkaar voorgelezen. Het was
bij de kapper altijd een sociaal treffen.
In de zomermaanden kwam het wel eens voor, dat ik flesjes bier moest gaan halen bij
Maerman of Piet Serrarens, dat koel gehouden werd in een zinken emmer, gevuld met koud
water.
Het werd dan wel eens zo gezellig dat klanten, die ’s middags de kapsalon waren binnen
gekomen ‘s avonds om 22.00 uur ongeknipt naar huis gingen, als hun vrouw hen al niet voor
geweest was om ze te halen. “Lank oar, doet geen zeer” werd er toen gezegd, waarbij beloofd
werd “de kommende week” wel weer terug te komen.
Een van de leutigste klanten was Geert Streefkerk. Die lachte altijd. Om niks, en nog niet zo
zachtjes ook. De “kiet” stond dan werkelijk altijd op zijn kop. Op een warme zomeravond lagen
wij in bed. We hoorden de mensen praten en lachen in de kapsalon en konden de slaap niet
vatten. We riepen naar beneden dat we ”groten durst” hadden en niet konden slapen. Komt
Geert Streefkerk lachend met een emmer water naar boven en vroeg met een bulderende stem
vriendelijk; “wie er hier zuipen moest”. Doodse stilte. Niemand dus van het halve dozijn, waarna
Geert de emmer met water op de zolder liet staan en brullend van de lach, de trap weer
afdaalde.
Achteraf denk ik dat hij aan een vorm van “narcolepsie” leed, waarvan ik hoop dat hij daar zelf
geen notie van heeft gehad.
Sommige klanten brachten wel eens iets mee voor die jong van de kapper, en staken thuis
eerst hun zakken vol mee “pjeren”, appels, een stuk spek of iets anders van ’t verken.
Het zal in ’51 geweest zijn dat we verhuisden naar het andere eind van de Cloosterstraat
nr.117, waar Anna Huisman toen haar drogisterij nog had. Het was daar dat op een rustige
middag dat Ed Steijns in de kappersstoel zat om zijn weelderige zwarte kuif te laten
fatsoeneren.
Ed en zijn tweelingbroer Wim, leken als twee druppels water op elkaar. Ik heb mij wel eens
laten vertellen dat ze zo erg op elkaar leken dat ze elkaars verkering wel eens ruilden, of dat
Wim zijn broer naar zijn meid stuurde en andersom.
Die meiden zou daar dan geen erg in gehad hebben……..
Hij was op dat ogenblik de enige klant, toen er een vreemdeling de kapsalon binnen wandelde.
Het bleek een reiziger te zijn die wat tijd over had, om zich van zijn overtollig haar te laten
ontdoen.
Nadat Ed geknipt was, en zijn behandeling had voldaan, sprong hij op zijn fiets, waarna de
vreemdeling plaats nam om geknipt te worden.
Mijn vader onderhield de reiziger, door veel tegen hem te praten, maar weinig te zeggen, wat
hij normaal eigenlijk altijd deed.
Toen Ed, die een paar honderd meter verder op het Poolsplein woonde, thuis kwam zei hij
tegen Wim: “Loat ouw eigen ook is gauw knippen, d’r zit er nou genen enen bij de kapper”,
althans iets van die strekking.
Nu was het Wim die zijn fiets pakte om er vlug mee naar de kapper te rijden.
Op het moment dat Wim de kapsalon binnen stapte, ziet de vreemdeling vanuit zijn ooghoeken
in de spiegel, Wim binnen komen en zegt tegen mijn vader: “Verrek, nou heb je hem daar
alweer!” waarop mijn vader zei: “Ja hij is mijn beste klant, want die komt elke dag twee keer!”.

Ad Franken ( Adrie van de kapper)

Spreuk van de maand
Alleen wie luistert heeft iets te zeggen.

ABC voor een bruiloft
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z

is de Amor, de grootste vorstin
is het Bruidje, heel sexy en naar de bruidegom zijn zin
is het gegeven Cadeautje, beloond door een zoen
is het Drammen wat paartjes tegen elkaar soms doen
is de bruid als Engel als ze slaapt
is de Feeks die naast de bruidegom ligt als hij gaapt
is de Gekkigheid die de bruidegom uithaalt op zijn vrijgezellenfeest
zijn de Huisgasten op de bruiloft, dikwijls zo bezopen als een beest
is de Ingang van deze zaal, waardoor men binnenkomt
is de Jaloersheid van de mannen, als het bruidje voorbijkomt
is Kunstje wat de bruidegom voor zijn vrienden heeft geflikt
is de liefde die blijft bestaan, ook na elk conflict
is de bruidegom als Minnaar die doet wat hij kan
is het N….n wat pas gebeurt na de bruidsnacht als een echte man
is de Orkaan die opsteekt wanneer hij in het verkeerde bed is gestapt
is het Plan welke hij moet gebruiken als hij is betrapt
is de Rust die bruid en bruidegom verdienen na dit gezellige feest
is de Superrekening die men gaat krijgen en het meest wordt gevreesd
is het Trouwen dat men moest omdat het bedje extra werd gevuld
is het Uur van sluiten nadat de zanger het laatste liedje heeft gebruld
zijn alle Vrouwen waarmee de bruidegom is vreemd gegaan
is de Wreedheid die hij zijn bruidje hiermee heeft aangedaan
is Wegwezen nu alles is bekend gemaakt van hem en van haar

De Hertogin Hedwigepolder
Wie uit onze streek heeft nog nooit van de Hedwigepolder gehoord en wie van ons is er nog
nooit geweest? Het zullen niet veel mensen zijn die hier ontkennend op moeten antwoorden.
De Hedwigepolder is of was ooit wereldberoemd nieuws uit Zeeland. De ene keer zou de
polder ontpolderd worden en de andere keer ging het weer niet door. Het was een show van
jewelste die ruim 10 jaar heeft geduurd. Allerlei ‘slimme mensen’ melden zich o.a. via de media
omdat zij wel wisten wat het beste was voor de polder, voor Antwerpen en ook nog wel een
klein beetje voor de mensen uit Het Land van Hulst.
Het is en bleef een politiek en bestuurlijke soap met veel negatieve gevoelens in onze
samenleving.
De politieke bestuurders uit Middelburg en Den Haag hebben er misschien niet wakker van
gelegen. Voor de havenbaronnen was het een gewin van de eigen portemonnee en voor alle
pseudo wetenschappers was het een tijdverdrijf.
De vragen die overgebleven zijn, zijn onder andere: wie is er nu slechter en wie is er beter van
geworden? Of zijn er alleen maar verliezers?
In het onlangs verschenen boekje van Dik Kruis ‘Van de Hertogin Hedwige geleerd!’ wordt
geprobeerd de puzzel te ontwarren zoals er is gemanoeuvreerd om te komen wat nu in de
praktijk gebeurd. Zijn er lessen geleerd uit deze materie, vraagt hij zich af. Hij bekijkt het vanuit
vijf invalshoeken of sferen namelijk:
Vanuit de politiek-bestuurlijke sfeer
Vanuit natuurbeleidsmatige sfeer
Vanuit de sfeer van de maatschappelijke beleving
Vanuit de sfeer van regionale meerwaarde
Vanuit organisatorische sfeer

WIE HEEFT ER GELIJK GEHAD?
De auteur was ambtelijk opdrachtgever, programma-manager en bestuurlijk-strategisch
adviseur. Hij was dus zeker niet een onafhankelijke buitenstaander. Er mag wel geconcludeerd
worden dat het een kenner is geweest die zowel voor als achter de schermen mocht kijken.
Wij zullen u meenemen in zijn beschrijvingen:
Hedwiges lessen
De natuur van de Westerschelde in slechte staat van instandhouding
Het probleem: de Westerschelde is uit balans
De oplossing: extra ruimte voor de rivier te beginnen met minimaal 600 hectare
De organisatie achter het project Hedwige-Prosperpolder
Hedwiges lessen in de politiek-bestuurlijke sfeer
Hedwiges lessen in de natuurbeleidssfeer
Hedwiges lessen in de sfeer van maatschappelijke beleving
Hedwiges lessen in het creëren van regionale meerwaarde
Hedwiges lessen in de organisatorische sfeer
Conclusies

Nieuws van verenigingen en ondernemingen
Project Zenna
Net te laat binnen gekomen voor de eindejaarsfeesten: een mooi geschenkidee!
https://www.ginaheynze.nl/blog/493358_project-zenna

Bijnamen van mensen uit onze eigenstreek nr. 10
Januari 2021
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 Poedel
De Poets
De Rat
De Poot
De Postduif
De Prins
De Pruis
De Ren
De Puit
De Rand

uit Clinge
uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Hulst
uit Vogelwaarde
uit Walsoorden
uit Sint Jansteen
uit Sint Jansteen
uit Lamswaarde
uit Graauw

Uitslag van december
Alida Lank Our uit Sint Jansteen Alida Noens. Alida had altijd lang haar dat los hing.
Our betekent haar.
Alma de Zweter uit Sint Jansteen Alma de Guchtenaire. Haar vader serveerde in café De
Kroon. Als hij met een dienblad vol glazen bier rondliep, gutste het zweet van zijn gezicht.
Amelie Muile uit Vogelwaarde Amelie Scheers. Amelie was altijd aan het woord.
André De Lamp Is Aan uit Hulst André Verstraeten. André speelde na het avondeten vaak op
de wallen en werd altijd door zijn moeder binnengeroepen met de woorden: “André, naar huis
komen, de lamp is aan.”
Anna Pap uit Hulst Anna de Bruijn. Anna was papperig corpulent.
Baas Ko uit Kloosterzande Jacobus Neeteson. Ook wel Ko Zonne genoemd. Was opzichter
(baas) in het Kroondomein, waar de Koninklijke familie weleens jaagt.
Bert Flap uit Kloosterzande Bert de Waal. Had oren die er mochten zijn
Baos Nâ uit Heikant Rudolf van Acker. Werd zo genoemd omdat hij na iedere zin het woordje
nâ gebruikte. Was zijn stopwoord.
Ben Kwik uit Graauw Joos d’Haens. In de film The Long Hot Summer (1958) speelde Paul
Newman de rol van Ben Quick. Joos reed in dezelfde Opel als Ben Quick en kreeg daarom de
bijnaam Ben Quick.
Betje van Usdijk uit Hengstdijk Betje de Witte. Met haar leeftijd van 105 jaar en 10 maanden
was ze een tijdlang de oudste inwoner van Nederland. Ze overleed 9 september 1928.
Grootmoeder van Ward Asselman ofwel Ward de Kruik.

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

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.
- Zet uw radio niet te hard, want dan veroorzaakt u burengerucht of verstoort u de rust van uw
omgeving.
- Wees behulpzaam waar dat nodig is. Wees niet alleen behulpzaam wanneer het u wordt
gevraagd maar doe het ook uit uzelf.
- Wanneer je onenigheid hebt met je geliefden houd je dan alleen bezig met de huidige situatie.
Breng het verleden niet ter sprake.
- Een liefdevolle atmosfeer in je huis is een fundament van je leven.
- Leef een goed, eerbaar leven. Als je ouder wordt en terugkijkt, zul je er een tweede keer van
kunnen genieten.
- 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.
- Weest niet bang uw gevoelens te tonen.

Baalhoek en Kruispolderhaven
Baalhoek
Baalhoek is een gehucht in de regio Zeeuws-Vlaanderen, in de Nederlandse provincie Zeeland,
direct gelegen aan de zeedijk nabij Kloosterzande. De buurtschap ligt aan de Scheldeweg en de
Kruispoldersedijk ten zuiden van de Westerschelde, ten noorden van Kruispolderhaven en ten
oosten van Kruisdorp. Tegen de zeedijk aan ligt het Schor van Baalhoek.
Baalhoek heeft als postcode 4587, de postcode van Kloosterzande.
De naam Baalhoek komt van een oude pier met een veerdienst. Deze pier had de naam Ten
Ballen. De pier is uiteindelijk in de Schelde verdwenen. In 2008 had de buurtschap 20 huizen en
50 inwoners. Baalhoek heeft een wit plaatsnaambord. De families Baart (links, laatste huis aan
de rechterkant) en de Bruijn (rechts, laatste huis Scheldeweg 16), Edy Annaert (thans
woonachtig in de oude school op Terhole) zijn oorspronkelijke bewoners van oudsher.

Baalhoekkanaal
Het gehucht heeft enige bekendheid verworven omdat er jarenlang plannen hebben bestaan
voor een 'Baalhoekkanaal' dat de haven van Antwerpen verder zou moeten ontsluiten.
In 1967 al werd een voorstudie uitgevoerd naar de aanleg van dit kanaal. Het zou de route van
de Westerschelde naar de Linkeroever van de Schelde nabij Antwerpen aanmerkelijk bekorten.
Tot een daadwerkelijke uitvoering van dit plan is het echter nooit gekomen, mede door
langdurige protesten van landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties. Zij waren tegen het
geplande tracé dat dwars door polders met landbouwgrond voerde.
Het dijktraject "Saeftinghe 2" is gelegen in de Melopolder (gedeelte), de Kleine Molenpolder en
de Kruispolder tussen dijkpaal 108,35 (jachthaven van Paal) en dijkpaal 131,9 (Baalhoek) aan
de linkeroever van de Westerschelde in de gemeente Hulst (Zeeuws-Vlaanderen). De
beheerder was het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, nu onderdeel van het waterschap
Scheldestromen. Ten oosten is het dijktraject Saeftinghe 1 gelegen (Van Alsteinpolder en
Koningin Emmapolder) en ten westen het dijktraject Kruispolder en Wilhelmuspolder. Bij de
ingang van de haven van Paal bevindt zich een havendam met een kruinhoogte van NAP+5,95
m. Aan de zeewaartse zijde van de teen van de dijk is een schor aanwezig met een gemiddelde
hoogte van ongeveer NAP+3,3 m. In de jachthaven van Paal is geen voorland aanwezig. In het
dijktraject zijn een aantal constructies aanwezig, te weten het spuibekken bij de haven van Paal,
de haven van Paal, de uitwateringssluis Paal en de strekdam bij Baalhoek.

Omtrent Klooster
Lest vonne kik een ouwe kaart,
mee daarop de Waterstraat
een pjèrd, een kar, een boerstee.
Oge bomen nog opzaai,
der liepen muttes in de waai
en op ’t ende een café
Knapaf zo noemden ze ’t toen
ge kost er kaarten mee of zonder roem,
en puiten, pieren, pieken.
En mee de kermis ieder blaai,
koste bij Kriekaert op de waai,
mee pijl en boog naar pluimpkes schieten.
En tussendeur ’s naar Sies en Mille,
of om ’n pintjes naar Den Bas.
’t Is allemaal zo lank geleeën,
maar soms wou ik dat ’t nog zo was.
In de winkel van Paulien,
da was toen nog geen zelfbedien,
was van alles, ’t stond er vol.
En in de smis van Door van Laer’,
maakten ze van alles aan makaar,
zelfs een oor aan een kastrol.
De dansvloer werd er afgehuurd,
als er een feest was in de buurt,
maar om twaalf uur was het sluiten.
En had je in de zomer zin,
in kazzen van Anna Courtin,
dan gingde maar list achterbuiten.
En op Kreevil was een caféken,
van Ko Puwels en Triene Klement.
’t Is ook alweer zo lank gelejen,
een pilsken kostte er vijftig cent.
Walsoorden was een durp op zich,
mee een postkantoor, ’t is ook al dicht,
twee werme bakkers in de straat.
Ne winkel vol mee electriek,
waar is gebleven ’t Nieuwe Diep,
’t is van Walsoorden weggevaagd.
En ik weet nie of ge da’ nog weet,
maar de Kruisweg is eelmaal verleed,
weg de Café’s van Wies en Ward,
’n Viaduct voor ’t snelverkeer,
auto’s razen naar ’t veer,
en er staat een loods vol mee patat.
Nou willen ze nog mee nun tunnel,
onder de Westerschelde gaon.
Maar mee den boot is ’t veel plezanter,
maar daor trekken z’ulder niks van aan.
Den Lesten Stuiver op den Drogendijk,
die ligt ook mee de grond gelijk,
de Stuiverstraat is aangeleed.
Vroeger was daar den Binnenpad,
die kwam uit op de Verkensmart,
misschien agge da nog wel weet.
IJskoud was ter bij Joos den Tin,
’n flesken bier bij Kees Courtin,
kapotte schoenen maakte Guite.
De zusters stonden voor de klas,
wie kende der nie Moeke Sas,
en in de sloten zongen puiten.
’t Lievenhuis zijn z’aan ’t verbouwen,
weg is’t verschil van erm en rijk.
Want ieder heeft een luxe kamer,
subsidie kregen ze van ’t rijk.
Wie heeft er Floorken nie gekend,
da was toch ne kontenten vent,
een touwken alt over zijn pet.
En mee nen bessem en ’n schop,
voogtij straat en kerkplein op,
geen mens die of daar nog op let.
Geen missen ost meer in de kerk,
de koster è d’eel ander werk,
de jongensschool is afgebroken.
En dan die mooie pastorie,
oe kregen ze ’t in ulder kloten.
De meulen maal al lank geen graan meer,
weg is ook al de roomfabriek.
Weg Dumoleijn zijn brouweraaiken,
weg de kios van het muziek.
Ze kwaomen vroeger list de deuren,
mee van alles en nog wa leuren,
lik nestelingen, elastiek.
En Jasken aai ’n duivemand,
en nog een doosken in zijn ‘and,
mee koekskes, snoepkes en nog iet.
Van Hijften leurden alt mee vis,
van Groenendijk tot op Usnis,
en Stien Kluts aai ne grote pak.
Crombeen die kwam mee zijnen beer,
naar de zeug al was ‘t vijf keer,
maar mee de geit moste zelf op pad.
En iedereen aai een klein verken,
en ook w oenders voor een aai.
N’n of mee bezen en petetters,
en nog wa kolen en piraai.
Den Burgemeester was nie mis,
windmeules wou tij op Usnis,
en dan de Perk tegen de dijk.
Een schoon café voor zon en strand,
daddis een eel gezellig pand,
waar agge naar de zee soms kijkt.
In ’t Laantjes wou tij bouwen gaan,
’n Sporthal zou ter ook gauw staan,
al stemde iedereen ook tegen.
De meulen is ’s avonds verlicht,
da d’is toch wel een mooi gezicht,
ij straal ou al van verre tegen.
Zo keumen nog een tijdjen deurgaan,
wa weg is kom nie meer terug.
Maar een ding weten wij eel zeker,
’t ga toch ammel veels te vlug.
Maar een ding weten wij eel zeker …
’t t Ga toch ammel veels te vlug …
Met dank aan de mannen van AMBRAS en Tilly Mahu

Parels van wijsheid voor de ondernemer (nr.4)
Slim uitbesteden
Focus je alleen op het werk dat jou het meest oplevert.
Als zelfstandige ondernemer is dat alles waar jouw kennis en expertise voor nodig is. En dat is
slechts een deel van het klantenwerk – echt niet alles, het netwerken en het schrijven van
legendarische blogartikelen. Besteedt de rest (of zoveel mogelijk) uit. Ga geen werk doen dat je
voor 10 euro per uur kan uitbesteden.
En doe geen werk waar jij 5 uur mee bezig bent en iemand anders een uurtje – vaak levert
die persoon in dat uurtje ook nog beter werk dan jij doet. Die 5 uur zijn 5x zoveel waard als je
aan het werk besteedt dat jou het meest oplevert.

Test
Test titels. Test salespagina’s. Test lange en korte artikelen. Test de U.S.P’s van jouw product.
Test met SEO. Test of veel bloggen beter werkt.
Blijf constant data verzamelen en op een gegeven moment weet je dat A beter is dan B. Zo
word je beter – niet door hunches.

Fail fast
Heb je projecten of doe je dingen waar je veel tijd aan kwijt bent en die eigenlijk niets
opleveren?
Kap ermee.

Behandel je onderbewuste – je geest – als je lichaam
En wat is goed voor jouw lichaam?
Voeding
Rust
Beweging
Wat is goed voor jouw onderbewuste? Precies hetzelfde.
Voeding: jij bepaalt waarmee jij jouw geest voedt. Jij bepaalt wat voor programma’s je kijkt, wat
voor artikelen je leest, welke blogs je volgt en wat voor boeken je leest.
Voedt jij je geest enkel met reality-shows en buzzfeed-artikelen? Dan zal dit ook invloed
hebben op jouw geest. Op jouw output. Tuurlijk is af en toe snacken prima. Regelmatig vast
ook. Maar hou het voor de rest zo gezond mogelijk. Consumeer gevarieerd. En probeer elke
dag je ‘groenten en fruit’ binnen te krijgen.

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.

