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
Er gebeurt veel in Nederland. Er wordt ook
veel geschreven en gepraat.
Praatprogramma’s vullen de avond op de
televisie. Van een dansleraar met een
Messiascomplex tot een minister die voor
de zoveelste keer moet uitleggen waarom
bepaalde maatregelen genomen zijn.
Diegenen die ‘niets te vertellen hebben en
dus ook geen besluiten kunnen en mogen
nemen’ willen graag op de voorgrond
treden. Ons is altijd geleerd dat je door
missers en fouten ervaring krijgt. Een leuke
eyeopener is ‘ook een klok die stil staat,
staat twee keer per dag op de juiste tijd’.
Ook bij ons in Kloosterzande gebeurt veel
maar dan op microniveau:
- Een aantal inwoners wil een
hondenlosloopterrein.
- Een aantal inwoners is elke dag druk
bezig om afval op te ruimen in bermen,
sloten en het strand van Perkpolder.
- Er lopen activiteiten om het zogenoemde
milieupark bij de supermarkt verplaatst te
krijgen. De groenstrook op het Marijkeplein
gaat op de schop en wordt ingericht voor de
markt op woensdag.
- Steeds verder gaan de activiteiten om
nieuwe rioleringen aan te leggen in onze
straten.
- Er wordt gesuggereerd dat Tieleman
Transport in vreemde handen is gekomen.
- Het fietspad naar Hengstdijk heeft meer
hobbels (van de boomstronken) gekregen
dan dat er bomen zijn bijgeplant.
- Het fietspad door Kuitaart en van Kuitaart
naar Terhole is en blijft gevaarlijk en zal
wellicht nog gevaarlijker worden wanneer
Perkpolder tot ontwikkeling komt.
Er gebeurt dus van alles. Nu nog de
opening van de horeca en restaurants en
misschien kunnen we wel vakantie houden
deze zomer of dit najaar.
Weet u wat er merkwaardig is aan de
connectie tussen inwoners en de
dorpsraad? De dorpsraad vraagt elke
maand wel om hulp van de inwoners en de
inwoners vragen de dorpsraad alleen maar
om hulp wanneer ze in de problemen
komen of dreigen te komen.
Veel leesplezier en indien u ons wilt
helpen….?
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De volgende D'n Meulenwiek verschijnt in mei
Met onder andere:
- Over zwerfvuil: opruimen en voorkomen

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.
Zondag 4 april
Maandag 5 april
Zaterdag 17 april
Zaterdag 24 april
Zondag 25 april
Vrijdag 30 april
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
Donderdag 10 juni
Vrijdag 11 juni
Zondag 20 juni
Vrijdag 25 juni
Zondag 27 juni
Vrijdag 2 juli
Zaterdag 3 juli
Zondag 4 juli
Donderdag 22 juli
Vrijdag 23 juli
Zondag 29 augustus
Vrijdag 3 september
Donderdag 9 september
Zaterdag 11 september
Vrijdag 17 september
Dinsdag 21 september
Zondag 26 september
Vrijdag 1 oktober
Vrijdag 1 oktober
Vrijdag 15 oktober
Donderdag 28 oktober
Vrijdag 29 oktober
Zaterdag 30 oktober
Zondag 31 oktober
Zondag 31 oktober
Maandag 1 november
Dinsdag 2 november
Dinsdag 2 november
Vrijdag 12 november
Dinsdag 16 november
Vrijdag 26 november
Zaterdag 27 november
Zondag 28 november
Donderdag 2 december
Zondag 5 december
Dinsdag 7 december
Vrijdag 10 december
Zondag 19 december

1e Paasdag
2e Paasdag
Koningsdag
Tunnel tolvrij
Uit op zondag in de Binnendèur met Dream Music
Jeugdsoos Kloosterzande
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Bestuursvergadering dorpsraad
Moederdag
Hemelvaartsdag
Jeugdsoos Kloosterzande
1e Pinksterdag
2e Pinkesterdag
Uit op zondag in de Binnendèur met Sunny Boy
Bestuursvergadering dorpsraad
EK voetbal t/m ...
Vaderdag
Jeugdsoos Kloosterzande
Uit op zondag in de Binnendèur met De Jumbo's
Vergadering seniorenraad (openbaar)
Molenstraatfeesten
Molenstraatfeesten
Bestuursvergadering dorpsraad
Olympische Spelen t/m ...
Uit op zondag in de Binnendèur met DJ Peter
Jeugdsoos Kloosterzande
Bestuursvergadering dorpsraad
Tunnel tolvrij
Vergadering seniorenraad (openbaar)
Prinsjesdag
Uit op zondag in de Binnendèur met Dream Music
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
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
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.
25 april
30 mei
27 juni
29 augustus
26 september
31 oktober
28 november
19 december

: 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

7 tips om knopen door te hakken
Iedereen heeft het wel eens moeilijk met keuzes maken. Maar
wat een echte bestuurder onderscheidt van een slechte
bestuurder, is dat hij of zij het probleem erkent en er ook wat
aan doet. Zoals bijvoorbeeld aan de hand van onderstaande
tips...
Vergeet faalangst
Stel jezelf eerst en vooral de vraag: komt je besluiteloosheid
voort uit het feit dat je bang bent om de mist in te gaan?
TIP: Laat je faalangst los, want je raakt er alleen maar door verlamd. Concentreer je liever op
het doel dat je wil bereiken.
Volg je (onder)buikgevoel
Hak je weleens knopen door op basis van emoties.
TIP: Het is niet slim om je (onder)buikgevoel volledig te negeren, aangezien je intuïtie ook kan
omschrijven als een rijke verzameling van kennis en levenservaring die je door de jaren heen
hebt opgebouwd.
Pas op met extra raad
In het Frans heet het 'l'embarras du choix': zo overweldigd worden door het aanbod van
adviezen, dat het niet meer lukt om de knoop door te hakken.
TIP: Je moet je soms het antwoord op een (eenvoudige) meerkeuzevraag schuldig blijven,
omdat je te lang nadenkt en uiteindelijk door de bomen het bos niet meer ziet. Zo kan goeie
raad van anderen ook voor verwarring zorgen.
Stel prioriteiten
Wil je de juiste keuze maken, dan mag je het doel niet uit het oog verliezen.
TIP: Maak op voorhand uit waar je prioriteiten liggen, en laat je niet (te veel)
beïnvloeden door bijkomende factoren.
Wat zou Churchill doen?
'De enige gids voor een mens is zijn geweten; het enige schild voor zijn geheugen is de
rechtschapenheid en oprechtheid van zijn handelingen.'
TIP: Met andere woorden: laat je naar eer en geweten leiden door de 'moreel aanvaardbare'
keuzes zodat je, ook als het even tegenzit, naar jezelf in de spiegel kan kijken.
Vermijd overanalyse
Er zijn oorlogen verloren omdat het weer niet mee zat. Met andere woorden: het is nu eenmaal
onmogelijk om álle factoren in te calculeren.
TIP: Laat je niet verlammen door de gedachte aan 'wat zou er kunnen gebeuren’, maar pas je
handelswijze gewoon aan van zodra je dat nodig acht.
Gooi een muntje op
'Wanneer je een keuze hoort te maken en je doet het niet, dan is dat ook een keuze'.
TIP: Een muntje opgooien is een mogelijke oplossing als je in een impasse geraakt.
Besluiteloosheid komt nu eenmaal vaak voor, omdat je moet kiezen uit twee negatieve of twee
gelijkaardige mogelijkheden. In beide gevallen zou het antwoord dan wel eens eenvoudigweg
'kop' of 'munt' kunnen zijn.

Wanhoop niet
Je komt er voor je gevoel nooit achter hoe het zit
tijdens de corona als student te zitten in de shit
Ik kwam er niet, ik had niets te doen, niets leek meer te mogen
ik wilde liefst alles, maar had weinig doorzettingsvermogen
Ik ging weg van huis om in de grote stad te gaan feesten en studeren
maar liet me door collega’s ompraten om overal tegen te gaan protesteren
Soms wist ik niet eens waarom ik meeliep in de stoet of stond op het plein
maar de anderen wilden meppen, plunderen en iets kapot maken voor de gein
Eerst thuis veel drinken, wat blowen tot ik zo stoned was als een garnaal
pas toen durfde ik van alles, soms nog het meeste van allemaal
Ik kreeg wel klappen, moest mee in een politiebus en raakte gewond
mijn medestudenten zeiden later dat ‘t kwam van die hond die me beet in mijn kont
Maar ik zeg wanhoop niet - wanhoop niet straks is het allemaal weer anders
we vinden wel een oplossing want wij zijn niet voor niets allemaal Nederlanders
Nu ben ik de lul, dat gaat altijd zo blijven en dat is de prijs voor al dat geklooi
misschien wordt ik nu ook dansleraar of advocaat voor die lui van minder allooi
Maar dan opeens hoeft er maar dit te gebeuren en alles gaat weer geweldig
en alles wordt weer mooi, kan ik weer op kot en zijn alle wetten weer ongeldig
Dan ga ik weer feesten en studeren, om een positie te krijgen hoog aan de top
en sla ik alles kort en klein wat dat werkvolk wil, want ik wil natuurlijk hogerop
Mijn vader zegt nu wel dat hoe hoger ik klim hoe dieper ik kan vallen
maar ik heb de coronatijd meegemaakt, al zijn mijn opa en oma mij wel ontvallen
Straks zijn we niet meer te houden zo gaat ‘t leven voor wie alles wil
student, vakkenvuller, bouwvakker of pennenlikker: zonder leeftijdsverschil
wanhoop niet - wanhoop niet, straks is weer genoeg plaats op alle ic’s
steek het maar op een ander hoor, of was jij ook zo’n gek, zo’n mafkees?

Jeugdsoos Kloosterzande
Als dorpsraad hebben we al vele projecten geïntroduceerd of geprobeerd te introduceren.
Velen lukten en sommigen niet. Aan bepaalde projecten zijn we kunnen beginnen omdat er wel
inwoners enthousiast waren maar uiteindelijk ook weer afhaakten door allerlei omstandigheden.
We hebben ook vragen gekregen zoals: ‘waarom zou je daar wel aan beginnen, straks moet je
het verder alleen uitvoeren’.
Met de jeugdsoos had ikzelf meer de gedachte van: ‘het is er nog nooit geweest dus waarom
niet geprobeerd met die vele mensen waarvan ik weet dat ze er zeker een aantal jaren aan
gaan meehelpen!’
Dankzij het Bottum-Up project van de gemeente en Hulst voor Elkaar zijn we kunnen starten. Al
was het meer dan een jaar keihard werken om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen.
Dankzij onze coördinator op het stadhuis hebben ook andere organisaties in onze kern gelden
gekregen voor hun doelstelling.
Het bestuur van de dorpsraad verbond zich aan de jeugdsoos organisatie voor een periode van
3 jaar. In deze drie jaar zou er een bestuursvorm moeten zijn uit de vrijwilligers om de
jeugdsoos te leiden.
Maar hoe start je nu een jeugdsoos, hoe begin je en wat is belangrijk?
Voor ons waren de accommodatie, de vrijwilligers als helpers en begeleiders vóór – tijdens – en
ná de bijeenkomsten, de muziektempel en het spelmateriaal de vertrekpunten om mee te
beginnen.
De datums van 2020, te weten oktober, november, december alsook januari, februari en maart
2021, hebben we niet door kunnen laten gaan in verband met de coronacrisis.
De andere datums voor 2021 zijn:
30 april
21 mei
25 juni
3 september
1 oktober
12 november
10 december
De airhockeytafel, zonder muntproever, is een 8ft grote tafel met een gewicht van 210 kg. Ze
heeft een ruimte nodig van 360 x 210 cm. Een geweldig mooi apparaat om te bespelen en ook
zeker om te zien.
Een pooltafel is een wens voor de toekomst. Ten eerste omdat we er geen ruimte voor hebben
en ten tweede hebben we dit ook, om financiële reden, besloten om nog niet aan te schaffen.
Het voetbalspel weegt 50 kg en heeft ingebouwde transportwieltjes en opvouwbare poten.
De tafeltennistafel weegt 94 kg en heeft transportwielen. Hij is opvouwbaar en daarna
speelklaar.
Een sjoelbak maakt het voor vele bezoekers compleet. Wat makkelijk lijkt is toch een heel
precisiewerk om de nodige punten te scoren.
Darten is heel populair en heeft in Nederland al heel veel talenten voortgebracht. Wij hebben er
twee, compleet met scoreborden. Eén dartbord hangt op de officiële hoogte en de andere is
aangepast aan de wat jongere en wellicht ook kleinere bezoekers. Uiteraard voor zowel
jongens als meisjes. Wij hebben de dartruimte afgeschermd met borden.
In de zaal staan ook vier gamecomputers. Een vijftal vrijwilligers zijn bij elkaar gaan zitten om
uit te zoeken wat het beste was voor onze jeugdsoos. Zij onderhouden ook dit materiaal v.w.b.
de aansluitingen, de benodigde spellen en alles wat er nog bij komt kijken. Elke soosavond is
altijd 1 maar wellicht meerdere vrijwilligers aanwezig voor uitleg en begeleiding.
Voor de muziekuitvoering hebben we even met de gedachten gespeeld om dit zelf te gaan
doen danwel te laten doen door de bezoekers. We moesten dan wel een complete
muziekinstallatie gaan kopen met bijbehorende accessoires en telkens zorgen dat de muziek
die onze doelgroep wil horen aanwezig zou zijn. Daar zijn we vrij vlug van afgestapt en zijn op
zoek gegaan naar organisaties die dit compleet per avond konden verzorgen. En dan ook nog
het liefst uit onze regio en nog liever uit onze eigen kern. Meerdere aanbiedingen kwamen
binnen met uiteraard ook een prijskaartje. Maar gelukkig ook eentje uit Kloosterzande zelf.
Toen deze jongens een uitvoering gaven op basisschool ’t Getij ben ik gaan kijken hoe ze het
deden en hoe het er uitzag aan apparatuur. We zijn gelukkig dat de keuze niet moeilijk was en
konden besluiten, L & M een contract aan te bieden voor 2020 en daarna wellicht ook 2021.
In de muziekzaal zullen ook zitzakken worden geplaatst die we gekregen hebben van Bar Goed
Perkpolder. L & M zorgen zelf voor hun verlichting, rookmachines etc.
We hebben mobiele kisten, zogenoemde cases, aangeschaft om alles in op te kunnen bergen.
Prachtig materiaal. Er is ook een tiltafel aangeschaft om bijvoorbeeld de zware airhockeytafel te
kunnen verplaatsen. Bij de verkiezingen in de Binnendéur was het al zover dat deze verplaatst
moest worden. Ook hier moeten we ARBO wetten naleven.
Hulst voor Elkaar gaat zorgdragen voor de vergunningen, verzekeringen, en het politietoezicht
buiten en zonodig binnen. De uiteindelijke verantwoording zal komen te liggen bij Hulst voor
Elkaar na overdracht door de dorpsraad. Uit de vrijwilligersgroep zal dan een bestuur moeten
worden gevormd.
Zijn er dan helemaal geen problemen meer?
Jawel. Bij de keuze voor een goede accommodatie was er de behoefte van genoeg
opslagruimte. Dit is voorgelegd aan de ambtenaren van de gemeente Hulst. Die geschikte
opslagruimte hebben we nog steeds niet. Een tafel van 120 bij 180 cm krijg je nu eenmaal niet
door een deuropening van 80 cm.
Ook blijven er toch wel financiële zorgen. De sponsoring is momenteel nog niet helemaal rond.
Met een huur voor de Binnendéur en een betaling voor de muziekuitvoering komen we voor
elke soosavond ongeveer 100 euro tekort. De inkom voor de bezoekers is gesteld op 2 euro
met ook een klanten-kortingskaart van 15 euro voor 10 soosavonden.
Wij houden jullie op de hoogte.

Landelijke Opschoondag 20 maart 2021
Op 20 maart 2021 was het weer Landelijke Opschoondag. Een goed initiatief om iedereen een
beetje meer bewust te maken van de hoeveelheden zwerfvuil die in de openbare ruimte
aanwezig zijn.
Maar er zijn - gelukkig - ook steeds meer mensen die het hele jaar door in de weer zijn met het
verzamelen van het afval langs onze wegen.
Op hun vraag wil de dorpsraad tijdens de vergadering van Wijk- en Dorpsraden op 1 april 2021
een oproep lanceren om het probleem samen aan te pakken.
De dorpsraad heeft nog een aantal afvalgrijpers, veiligheidshesjes en afvalzakringen in
voorraad. Wie daar gebruik van wil maken, kan contact opnemen met ons secretariaat.

Spreuk van de maand
Ik roddel niet! Ik observeer, analyseer en concludeer.

Wat is een vlog?
Eerst was er het dagboek op papier, toen een dagelijks verslag geschreven op internet (de
blog) en daarna het gefilmde dagboek.
Want dat is een vlog: een filmpje waarin iemand een ‘gewone’ dag uit zijn leven laat zien. Die
filmpjes zijn dan te zien op YouTube.
Vlogs zijn ongelooflijk populair onder jongeren. Zij volgen hun vlogger (de maker van zulk
video’s) meestal dagelijks, als een soap, en bouwen zo een band met hem of haar op.
De bekendste vlogger van Nederland is Enzo Knol heb ik me laten vertellen. In vlogs worden
gewone dagelijkse gebeurtenissen uitvergroot tot spectaculaire gebeurtenissen.
Je hebt ook vloggers die zich vooral richten op eten, make-up, reizen of sport.

Bijnamen van mensen uit onze eigenstreek: nr. 13
APRIL
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 Bal en Spruitje
De Dikke Piet
De Bezin
De Blanke Celia
De Blomkool
De Bonanza’s
De B’roesten
De Burgemeester van Walsoorden
De Fieten
De Gattenkraaier

uit Hulst
uit Hulst
uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Graauw
uit Sint Jansteen
uit Absdale
uit Walsoorden
uit Clinge
uit Clinge

Uitleg van maart 2021
Bonnie Snok uit Sint Jansteen Bonifatius IJsebaert. Bonifatius ofwel Bonnie was bakker en
bracht zijn brood rond met paard en wagen. Omdat hij nogal eens stevig aan de teugels snokte
kreeg hij de bijnaam Bonnie Snok. Snokken betekent in de streek trekken.
De Goudbuik uit Sint Jansteen Albert Bauwens. Albert ook wel bekend als de Smallen.
Albert had in de Eerste Wereldoorlog goed geboerd en is later vertegenwoordiger van Solo
Margarine geworden.
De Bouten uit Kloosterzande Familie Pauwels. Als je die naam in het bijzijn van een van de
familieleden durfde te noemen, kreeg je klappen. De verklaring is onbekend.
De Burgemeester van Kruisdorp uit Kloosterzande Annemarie Morcus. Annemarie bestuurt
Kruisdorp wordt er gezegd. Zij weet alles heel graag van een ander maar van zichzelf laat ze
niets los.
De Geit uit Nieuw Namen
leedvermaak.
De Graat uit Graauw

Miel de Kever. Miel lachte als een geit en niet zelden uit

Piet Roels.

De Groene Poliet uit Vogelwaarde Eufrasia Eeckhout. Gaf moeilijk geld uit. Ze liep
jarenlang in een jas die ooit zwart moet zijn geweest, maar inmiddels groen uitgeslagen was.
De Heilige Familie uit Vogelwaarde Familie Hamelink. De gezinsleden van Bert Hamelink
liepen zondags altijd arm in am naar de kerk. De vrouw van Bert, Rosalie de Vree, werd de
moeder van Smarten genoemd.
De Groene Reuling uit Hulst Honoré Reuling. Honoré werd bang van een paard dat wild
deed in de stoeterij in de Lange Nieuwstraat, waar tot voor enkele jaren Malcontent Mode was
gevestigd en liep huilend naar huis. Toen zijn moeder vroeg welk paard het was zei hij: “Die
groene.” Honoré was een van de zeven mensen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog
bij de beschieting van de basiliek zijn omgekomen. Hij was bekend als de Groene Reuling.
De Harde Kaak uit Heikant

Jef Franckevijle. Jef had een rechte kaaklijn.

Coronadrukte in natuurgebieden
Coronadrukte in natuurgebieden zorgt voor verdubbeling van aantal overtredingen
In de Zeeuwse natuurgebieden van Natuurmonumenten is afgelopen jaar het aantal
overtredingen verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de boswachters in het
gebied kwam dit vooral doordat veel meer mensen naar de natuurgebieden kwamen, in een tijd
waarin verder alles dicht was.
In 2020 hebben de handhavers van Natuurmonumenten bijna 600 overtredingen
geconstateerd, tegen 300 in 2019. Het ging met name om bezoekers die buiten de paden
liepen, loslopende honden in rustgebieden en hangjongeren die 's nachts werden betrapt in de
natuurgebieden.
Coronadrukte
Het heeft volgens de natuurorganisatie alles met coronadrukte te maken. "Terwijl veel openbare
voorzieningen, pretparken en winkels sloten tijdens de lockdown, bleef de natuur open voor het
publiek. Dat resulteerde in een forse toeloop naar de verschillende natuurgebieden in Zeeland",
schrijft Natuurmonumenten in een verklaring.
"Nooit eerder was het zo druk in onze gebieden", zegt ook boswachter en boa Jerry Meijs van
Natuurmonumenten, die onder andere Zeepeduinen, Zwaakse Weel en Dintelse Gorzen onder
zijn hoede heeft. "De natuur was nog zo'n beetje de enige plek waar mensen naartoe konden.
Als gastheer heten wij ook iedereen welkom. Alleen helaas zagen we ook dat een deel van de
bezoekers zich niet hield aan de regelgeving."
In niet alle gevallen werd er ook daadwerkelijk een boete uitgedeeld. Volgens Meijs is er in veel
gevallen een waarschuwing gegeven, toch gingen er ook 118 mensen daadwerkelijk op de bon.
"Veelal mensen die zich ver buiten de paden bevonden en dwars door de rustgebieden
struinden, maar ook loslopende honden die door gesloten gebieden het wild opjaagden."

Veel zwerfafval
Daarnaast werd er volgens Meijs opvallend veel zwerfafval aangetroffen in de natuurgebieden,
van mondkapjes tot toiletpapier. Ook kregen de boswachters vaker met nachtelijk bezoek te
maken. "We troffen regelmatig rumoerige jongeren aan in een van de bunkers in de
Zeepeduinen, maar ook oudere hangjongeren op een van de parkings grenzend aan het bos."
Wel een kanttekening bij de eerdergenoemde aantallen: die overtredingen zijn niet allemaal
binnen onze provinciegrenzen begaan. Sommige natuurgebieden die in beheer zijn van de
Zeeuwse boswachters vallen (deels) buiten de provincie. Het gaat om gebieden in
natuurgebied Dintelse Gorzen (West-Brabant) en de Kop van Goeree-Overflakkee (ZuidHolland). Daar is volgens Natuurmonumenten zo'n vijftien procent van de 'Zeeuwse'
overtredingen begaan.
Hoewel Natuurmonumenten blij is met de belangstelling voor de natuur, hoopt de
natuurbeschermingsorganisatie wel dat mensen bewuster en met meer respect omgaan met de
natuur. "We zien de recreatieve druk op de natuurgebieden enorm toenemen", vertelt
boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten.
'Leefgebieden steeds meer onder druk'
"Daar was voor de pandemie al sprake van, en dat is door de lockdown alleen maar verder
toegenomen", aldus Begijn. "Leefgebieden van dieren en planten staan steeds meer onder
druk en rustgebieden dreigen hun functie als rustplek voor de dieren te verliezen."
In een promotiecampagne in samenwerking met de Provincie Zeeland dagen de natuurpartijen
bezoekers uit om ook eens minder bekende gebieden te bezoeken dan de doorgaans toch al
drukbezochte gebieden. "De Zak van Zuid-Beveland bijvoorbeeld", vertelt Paul Begijn. "Een
verrassend en veelzijdig landschap waarin je in alle rust kunt genieten van prachtige kreken en
welen en mooie kleinschalige cultuurlandschappen."
'Behoefte aan natuur is enorm'
De lockdown heeft volgens Begijn één ding wel duidelijk gemaakt. De behoefte aan meer
natuur is enorm in een dichtbevolkt land als Nederland. "We hebben natuur nodig om even op
adem te komen, even onze zinnen te verzetten en te kunnen genieten van het onbekende.
Daarom is het van groot belang om ervoor te zorgen dat natuurgebieden robuust zijn en er
belangrijke verbindingen zijn met andere gebieden, zodat de natuur een plek blijft voor mens en
dier."

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
- er komt regen van
Da’s n’en ’n onnuêzele wuutere
- dat is een onnozele dwaas
Ons vuulteputje zit vol
- ons vuil(bezink)putje zit vol
IJ gao d’oogte van z’n uus uurzette
- hij gaat de hoogte van zijn huis bepalen
Me gao nog mao ’s twééveuren
- 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

Corona en handen wassen
CORONAVIRUS: belangrijkste adviezen voor senioren
Algemeen:
- Was uw handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn
- Houd 1,5 meter afstand
Via de handen kunnen makkelijk ziekteverwekkers worden verspreid. Door regelmatig je
handen te wassen met water en zeep, verklein je de kans dat je zelf of iemand in je omgeving
ziek wordt.
Wanneer handen wassen?
- als je handen vuil zijn;
- voor het (klaarmaken van) eten; en na aanraken van rauw vlees.
- na toiletbezoek;
- na hoesten, niezen in de handen (Tip: nies of hoest in de arm!)
- na neus snuiten;
- na buitenspelen;
- na verschonen van een kind;
- na aaien of knuffelen van (huis-)dieren;
- na schoonmaken. Dus ook nadat je een vaatdoekje hebt gebruikt.
Hoe moet ik mijn handen wassen?
Volg tijdens het handen wassen de volgende stappen:
- Maak je handen goed nat.
- Neem wat vloeibare zeep uit een pompje.
- Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn
met zeep.
- Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in.
- Wrijf ook tussen de vingers.
- Neem ook de polsen mee.
- Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water.
- Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.
- Bij het drogen van de handen kunnen er ziekteverwekkers op de handdoek komen. Doe
stoffen handdoeken regelmatig in de was.

Speciaal voor senioren:
- Vermijd grote groepen
- Mijd het openbaar vervoer
- Beperk sociale contacten
- Werk/blijf zoveel mogelijk thuis
- Schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op
Informeer u goed:
- Ga naar betrouwbare sites
- Kijk op: www.rivm.nl voor de meest actuele informatie rondom het coronavirus of bel de
plaatselijke GGD of huisartenpraktijk
Blijf omzien naar elkaar:
- Blijf verbonden met elkaar zodat niemand zich alleen hoeft te voelen.
- Bel, schrijf of mail zodat u in contact blijft.
- Zorg voor elkaar.

Veelgestelde vragen over handen wassen
Hoe vaak moet ik mijn handen wassen?
Door regelmatig je handen te wassen zorg je ervoor dat je handen schoon worden. Zo voorkom
je dat de bacteriën op je handen waar je ziek van kunt worden zich verspreiden. Was daarom je
handen bijvoorbeeld; vóór het eten klaarmaken, vóór het eten, na het toilet bezoek, na contact
met dieren, na het buiten spelen, bij het verzorgen van een zieke of op het werk.
Hoe lang moet ik mijn handen wassen?
Het is belangrijk je handen op een goede manier te wassen. Was je handen net zolang tot ze
schoon zijn.
Geldt dit ook als ik of mijn huisgenoot ziek is?
De momenten waarop je je handen moet wassen, veranderen niet als jij of je huisgenoot ziek
is. Maar het is wel extra belangrijk dat je je handen goed genoeg wast. Droog je handen bij
ziekte bij voorkeur met een papieren handdoek. Heb je alleen een stoffen handdoek? Doe deze
dan dagelijks in de was.
Kan ik mijn sieraden aanhouden tijdens het handen wassen?
Het is beter om sieraden af te doen tijdens het handen wassen. Onder sieraden blijven vuil en
bacteriën gemakkelijk zitten. Als het niet lukt het sieraad af te doen, was deze dan mee tijdens
het handen wassen.
Mag ik ook een zeepblok gebruiken in plaats van vloeibare zeep?
Ja, je kunt thuis ook een zeepblok gebruiken. Op andere plekken, zoals op het werk, kan het
echter praktischer zijn om vloeibare zeep in een houder met een pompje te gebruiken.
Kan ik ook handalcohol of handgel gebruiken?
Bij voorkeur was je je handen met stromend water en vloeibare zeep. Handalcohol of
alcoholgel gebruik je als er geen handenwasgelegenheid is en je handen niet zichtbaar of niet
voelbaar vuil zijn. Dus bijvoorbeeld als je je neus gesnoten hebt en je hebt geen water, zeep en
handdoek in de buurt. Als je handalcohol of handgel gebruikt, controleer dan of op het etiket
een toelatingsnummer staat en volg de gebruiksaanwijzing. Meer informatie over het gebruik
van desinfectiemiddelen en het toelatingsnummer is te vinden op de pagina zorgvuldig gebruik
van desinfecterende middelen in huis.
Moet ik koud of warm water gebruiken tijdens het handen wassen?
Het maakt niet uit of je koud of warm water gebruikt. Vuil en bacteriën laten bij koud water even
goed los als met warm water. Kies wat je prettig vindt.
Kan ik mijn handen beter drogen met een doek of een blazer?
Belangrijk is dat je handen goed droog worden. Bij het gebruik van een blazer blijven de
handen vaak nog nat. Een schone, droge doek gebruiken is beter.
Met dank aan de KBO

Nieuws en wetenswaardigheden april
Geen nieuws maar wel goed om te weten …
In 1904 was de heer P.A. Adriaansens wethouder en tevens voorzitter van de harmonie. Over
‘twee petten op’ gesproken.
In 1905 kreeg harmonie St.Cecilia een zilveren legpenning, geschonken door H.M. de
Koningin, bij loting toegewezen.
Vrouwen
Iets niet begrijpen kan heel verstandig zijn. Veel vragen, vragen niet om een antwoord. Weet je
wel dat veel vrouwen veel vragen hebben maar niet altijd wachten op het antwoord?
Financiele problemen
Een advies aan mensen die nu in financiële problemen zitten: durf te zeggen dat je een
financieel probleem hebt en vraag om ondersteuning. Wacht daar niet te lang mee, want hoe
langer je wacht, hoe groter de ellende wordt.
Beter dan
Beter dan de onwetenden zijn zij die boeken (kunnen) lezen;
Beter dan dezen zijn zij die het gelezene (kunnen) onthouden;
Beter dan dezen zijn zij die het gelezene (kunnen) begrijpen;
Beter dan dezen zijn zij die daarmee aan het werk (kunnen) gaan.
Van d’Ee tot Hontenisse
Zeeuws-Vlaanderen gedenkt elk jaar de bevrijding in 1944. In Eede zette wijlen Koningin
Wilhelmina, na enkele jaren van ballingschap, haar eerste stap op vaderlandse bodem.
In Hoofdplaat, waar Canadezen een heroïsche strijd voerden, start jaarlijks de bevrijdingsmars
en in Axel, Hulst, Graauw en Kloosterzande vindt een stille plechtigheid plaats ter
nagedachtenis van gevallen bevrijders.
Een berg is …
Een berg is even hoog of men deze nu moet beklimmen of dat men in zijn ravijn valt, zo ook dat
het beter is om tegen een berg op te kijken dan in zijn afgrond te vallen.
Kwantiteit of kwaliteit
Hoe groter het aanbod van mensen is om elkaar te helpen, hoe meer kwaliteit er komt
bovendrijven. Kwantiteit levert in de breedte kwaliteit (indien er concurrentie is).
Op aarde leven ruim 8 miljard mensen en er schijnen volgens wetenschappers tot nu toe zo’n
115 miljard mensen te hebben geleefd. Er zijn meer doden dan levenden; wij, die ademen, zijn
in de minderheid.
Handige websites:
Brandweer Nederland
http://www.brandweernederland.nl
Politie Keurmerk Veilig Wonen
http://www.politiekeurmerk.nl
Nederlandse Brandwonden Stichting
http://www.brandwondenstichting.nl
Veilig Bankieren
http://www.veiligbankieren.nl
KBO Nederland
http://www.kbo.nl
Slachtofferhulp
http://www.slachtofferhulp.nl
OF: 0900 – 0101 (lokaal tarief van ma – vr van 09.00 – 17.00 uur)
Nieuws uit ons dorp
- Enkele inwoners zijn bezig om een hondenuitlaatterrein te verwezenlijken aan de Hulsterweg
tegenover de Vakwinkel.
- De Beatrixstraat is een zwarte plek in onze kern. Hopelijk gaan de huizen tegen de vlakte die
nu al maandenlang onbewoond zijn. Het plannetje van de gemeente en van Woongoed kan
dan ten uitvoering worden gebracht.
- Iedereen zal weer blij zijn wanneer men op de terrasjes kan zitten van de café’s in ons dorp.
Wij vragen ons wel af of dit ook van toepassing is voor onze eigen inwoners. Wij weten dat dit
voor de coronatijd ook niet zo geweldig was.
- Gelukkig komen er bijna geen klachten over ons industrieterrein aan de Hulsterweg en Hoek
en Bosch.
- Gelukkig blijven vele inwoners hun auto volgooien met benzine en diesel in ons tankstation
aan de Provinciale weg. We moeten er niet aan denken dat deze voorziening zou verdwijnen.
- Dorpsraad Kloosterzande weet dat elke mogelijkheid het voordeel in zich heeft dat men de
inwoners aan het denken kan zetten.
- Een inwoner, die hier pas is komen wonen vroeg ons of de naam van Hoek en Bosch nu is
Hoek en Bosch met ch van achter of gewoon Bos. Wie het weet mag het ons toesturen.
- Het bestuur van de dorpsraad wordt liever verweten dat men is versleten dan dat men is
vastgeroest.
- De dorpsraad heeft de medewerking gekregen van enkele enthousiaste inwoners om elke
maand ons te voorzien van foto’s. Wij zijn ze daar erg dankbaar voor.

Als je maar doorzettingsvermogen hebt en goed kunt praten
Ik ken een dansleraar die het geschopt heeft tot onrustzaaier eerste klas. Dat is knap al zou ik
hem het liefst een schop onder zijn kont geven. En eerlijk is eerlijk ….zover heeft hij het ook
geschopt.
Boschkapelle
In wat oude berichten lazen wij dat in 1988 bisschop Ernst een team van pastores voor de regio
Noord benoemde, namelijk twee priesters van de Paters Maristen te Hulst en één priester van
het bisdom Breda. Het waren: pater J. ter Braak s.m., pater A. Bun s.m en pastor F. Leijgraaf.
Wij hebben niet kunnen achterhalen wat de betekenis was van de afkorting s.m. Wie kan meer
duidelijkheid verschaffen?
Knappe koppen
Het is bijzonder knap en ook heel lastig om met 50 procent (kennis)informatie voor 100 procent
te moeten beslissen. Dat is een duivels dilemma wanneer het gaat over mensenlevens.
Niemand kan met onwetendheid iemand anders zekerheid geven. In de politiek moeten er
besluiten genomen worden die zowel economisch, sociaal als psychologisch veel impact
hebben op onze samenleving. Tussen onwetendheid en intellect zit een groot gat. Ongetwijfeld
zullen er universiteiten en bureaus starten met onderzoeken naar de gevolgen van besluiten.
Ook zullen er analyses gemaakt worden en conclusies moeten worden getrokken die invloed
hebben voor de toekomst. Soms zijn die erger dan de kwaal. Maar een vast gegeven is wel:
Wie het verleden niet kent, niet begrijpt of verkeerd interpreteert, kan zomaar overgaan tot
dezelfde (misdadige) praktijk als in het verleden, en dan falen we als mensheid opnieuw.
Contact met de Dorpsraad
De Dorpsraad wil ideeën van bewoners horen, richting geven en omzetten in daden. Het is dus
belangrijk dat u als inwoner van Kloosterzande uw wensen kenbaar maakt!
De gezamenlijke rode draad die we daaruit kunnen vormen voor ons dorp bepaalt de keuzes,
die we namens ons allemaal, maken en bespreken met u.
Wij rekenen op alle inwoners en dus ook op u!

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.
Iemand in de ogen aankijken
In Nederland vinden wij het van respect getuigen als we iemand aankijken die met ons praat,
terwijl in andere culturen dat als onbeleefd gezien wordt. Zeker als je in gesprek bent met
ouderen, kan dat als onbeleefd worden uitgelegd. Dit geldt onder meer in Surinaamse en
Marokkaanse kringen.
Geen mes op tafel
Wij vinden het vanzelfsprekend dat we met mes en vork eten, maar in veel Aziatische landen
gebruikt men geen mes aan tafel. Het mes is iets dat alleen gebruikt wordt om mee te doden of
verwonden.
Eten met je rechterhand
Wij eten dan wel met mes en vork, maar in veel Arabische landen wordt veelal met de hand
gegeten. Hiervoor gebruikt men alleen de rechterhand, want de linkerhand wordt als onrein
gezien, omdat die dient voor na het toiletbezoek.

Er warmpjes bij zitten
Het is een uitdrukking die meestal in figuurlijke zin gebruikt wordt. Iemand zit er warmpjes bij,
als hij/zij geen geldzorgen heeft, een goede financiële reserve heeft.
Tegenwoordig komt in een bepaalde context steeds vaker de letterlijke zin aan bod: je zit er
warmpjes bij als je huis goed geïsoleerd is. Omgekeerd kan je dan van wat extra koelte
genieten als iedereen tijdens een hittegolf voor pampus ligt. En als klap op de vuurpijl: je
bespaart nog op je energierekening, zodat je er op termijn ook figuurlijk warmpjes bij zit.
Wie een nieuwe woning bouwt, krijgt pas de nodige toelatingen op voorwaarde dat aan
bepaalde energiezuinige voorwaarden voldaan is. Maar heb je een oudere woning, dan loopt
de energieteller flink door tijdens een pittige winterprik. En in de zomer kan je de hitte niet
buiten houden.

Boeren en drugs
Hoe weerbaar zijn boeren tegen de georganiseerde drugsmaffia?
Hoewel de meeste tuinders en boeren zijn opgewassen tegen de verleidingen van
drugscriminaliteit, liggen wel tal van gevaren op de loer. Dat blijkt uit onderzoek van
TwynstraGudde in opdracht van het Landelijk Aanjaagteam Ondermijning (ATO) en de
Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).
Als we de populaire televisieserie ‘Hollands Hoop’ (NPO) mogen geloven, spelen Nederlandse
boeren en drugscriminelen al geruime tijd onder één hoedje. Tegen een lucratieve vergoeding
wordt in een leegstaande stal of schuur een hennepkwekerij of XTC-laboratorium onderbracht.
De risico’s zijn voor beide partijen miniem, vooral omdat de meeste plattelandsdorpen niet eens
beschikken over een politiebureau.
De stikstofcrisis waarin ons land sinds 2019 verkeert heeft agrariërs volgens sommigen zelfs
een extra motief gegeven om in zee te gaan met drugscriminelen. Naast dat de agrarische
sector in ons land verantwoordelijk is voor maar liefst 46% van alle stikstofuitstoot, gaat 75%
van wat Nederlandse boeren produceren naar het buitenland, aldus het CBS. Op grond hiervan
concluderen tal van politici dat het inkrimpen van de land- en tuinbouwsector onvermijdelijk is,
met grote financiële onzekerheid én leegstaand van agrarisch vastgoed tot gevolg.
Van biet naar wiet?
Al met al lijken er meer dan voldoende redenen te zijn waarom Nederlandse boeren zich
momenteel zou kunnen laten verleiden door drugscriminelen. Maar “is het werkelijk zo dat
boeren en tuinders in grote aantallen van biet naar wiet en van kalf naar cocaïne
overstappen?”, vragen de experts van TwynstraGudde zich af. In opdracht van het ATO en de
ZLTO nam het adviesbureau de sector onder de loep.
“In dit onderzoek hebben we geprobeerd meer zicht te krijgen op de context, de aard en de
omvang van drugscriminaliteit en ondermijnende effecten daarvan op boeren en tuinders. We
zochten ook naar factoren die de betrokkenheid van agrariërs verklaren en naar
aangrijpingspunten voor instrumenten om die factoren tijdig te onderkennen en waar mogelijk
en relevant weg te nemen”, laten de onderzoekers weten in hun rapport.
Niet alles geloven wat je hoort
In het onderzoek komt naar voren dat land- en tuinbouwexperts en agrariërs kritisch zijn over
de bekende verhalen uit de media, over anonieme bronnen en over lastig te controleren
beweringen die meer dan eens in worden herhaald als waarheid. “Boeren en tuinders geven
aan last te hebben van de negatieve reputatie en vinden dat de nadruk bij drugscriminaliteit niet
alleen op het platteland moet liggen omdat dit stigmatiserend werkt.”
Cijfers over het aantal agrariërs dat een rol heeft gespeeld bij drugscriminaliteit zijn nagenoeg
niet beschikbaar, stellen de onderzoekers: “Het achterhalen van relevante casuïstiek over
drugscriminaliteit waarbij boeren en tuinders betrokken zijn geraakt, leverde heel weinig
concrete resultaten op. Er worden wel drugsproductielocaties gevonden in het buitengebied,
maar deze locaties en de personen die erbij betrokken zijn verschillen volgens de experts
dusdanig van elkaar dat het lastig is echte patronen te vinden.”
Maar waar rook is, daar is soms toch echt wel vuur
Dat betekent geenszins dat er niets aan de hand is. Zowel land- en tuinbouwexperts als
agrariërs erkennen alom dat drugscriminaliteit in het buitengebied een groot probleem is.
“Boeren en tuinders geven aan dat drugscriminelen ‘soms’ (41%) dan wel ‘veel’ (31%)
gebruikmaken van agrarische bedrijfsgebouwen of agrarische terreinen in Zeeland, NoordBrabant en Zuid-Gelderland. Slechts 3% van de ondervraagden denkt dat drugscriminelen
hiervan geen gebruik maken. Op dit vlak zien we per regio maar weinig verschillen.”
Verder zegt twee derde van de land- en tuinbouwers dat drugscriminelen weleens gebruik
hebben gemaakt van agrarische bedrijfsgebouwen en -terreinen bij hen in de buurt. Deze
aantallen verschillen sterk per regio: in Noord-Brabant gaat het bijvoorbeeld om circa 78% en in
Zeeland om 48%. “Van de boeren en tuinders die weten dat criminelen gebruikmaken van
agrarische gebouwen, zegt 30% weleens contact te hebben gehad met de eigenaren of de
huurders van deze gebouwen”, geven de onderzoekers aan.
Iets minder dan 20% van de land- en tuinbouwers laat weten dat hij of zij weleens iemand aan
de deur heeft gehad die hun agrarische bedrijfsgebouw of agrarische terrein wilde gebruiken,
waarbij ze vermoedden dat deze vraag van doen had met druggerelateerde activiteiten. “In de
regio’s Midden en West-Brabant is dit aantal iets hoger dan in Oost-Brabant en Gelderland. In
Zeeland gaat het om een aanmerkelijk lager percentage.”
“Ik ken een paar schuren waarvan het mij niet zou verwonderen dat het daar gebeurt. Maar wie
ben ik nu om daarvoor te bellen?”
Een champignonkweker uit Noord-Brabant legt aan de onderzoekers uit waarom het bij
dergelijke ongevraagde ontmoetingen met criminelen niet altijd even makkelijk, maar wel
noodzakelijk is om heel stevig in je schoenen te blijven staan. “Het overkomt velen. Mensen
schamen zich daarvoor en dat zeg je gewoon niet zomaar. Het kan niet zo zijn dat je het niet
weet. Sommigen zijn naïef of voelen zich niet verantwoordelijk. Maar dat is heel dom, want het
is jouw toko, dus jij bent wel verantwoordelijk. Jouw naam gaat eraan.”
Gevaar voor eigen leven
Omdat criminelen geweld doorgaans niet schuwen, is het niet eenvoudig om als boer of tuinder
vermoedens van drugscriminaliteit te melden. Toch zegt het merendeel van de respondenten
tegen de onderzoekers van TwynstraGudde dat ze een melding zou maken bij vermoedens van
druggerelateerde activiteiten op agrarische bedrijfsterreinen.
Een krappe 40% van de ondervraagden geeft aan niet te weten of ze wel een melding zouden
doen bij dergelijke vermoedens. Met name boeren en tuinders uit Noord-Brabant die weten niet
of ze aan de bel zouden trekken. “Het percentage ondervraagden dat bij kennis of vermoedens
van druggerelateerde activiteiten dit zou melden ligt hoger bij respondenten in Zeeland (71%)
dan in de andere regio’s waar ZLTO-leden actief zijn”, aldus de onderzoekers.
Een varkenshouder uit Noord-Brabant gaat verder in op de complexiteit rondom het al dan niet
melden van druggerelateerde activiteiten: “Ik ken een paar schuren waarvan het mij niet zou
verwonderen dat het daar gebeurt. Maar wie ben ik nu om daarvoor te bellen? Ik wil me niet
bemoeien met andermans zaken. En misschien heb je die mensen weleens nodig. Ik weet ook
niet waarom ze dat doen, misschien wel uit pure noodzaak. […] Op het platteland wordt er niet
echt geklikt.”
“De toekomst van veel agrariërs ziet er de komende tien jaar anders uit. Een flink aantal stallen
zal vrijkomen die zeker de aandacht zullen trekken van drugscriminelen.”
Denken in oplossingen
Naast dat de onderzoekers van TwynstraGudde een beeld hebben geschetst van de huidige
situatie op het platteland, dragen ze ook enkele ideeën aan die kunnen bijdragen aan het
verminderen van druggerelateerde activiteiten in het buitengebied. Allereest moet een
oplossing worden gevonden om de toenemende leegstand aan te pakken: “Herbestemming
van agrarisch vastgoed blijft onverminderd belangrijk, maar het slopen is nu misschien wel
belangrijker.”
Daarnaast is het belangrijk dat het platteland vitaler wordt gemaakt, vooral omdat op die manier
de mate van ondermijning kan worden verminderd. Daartoe moet een beter verdienmodel voor
agrarische ondernemers worden ontwikkeld. Denk hierbij onder andere aan hogere prijzen voor
agrarische producten, waardoor boeren minder vatbaar zijn voor aantrekkelijke voorstellen van
drugscriminelen. “Het terugkrijgen van waardering voor de agrarische sector is onderdeel van
een vitalere plattelandsomgeving”, aldus TwynstraGudde.
Voor een vitalere plattelandsomgeving en een structurele oplossing voor de toenemende
leegstand in het buitengebied is eveneens vertrouwen tussen en een goede informatiepositie
van de betrokken partijen van cruciaal belang. De onderzoekers geven aan dat het vergroten
van de aanwezigheid én de aanspreekbaarheid van de overheid in het buitengebied en het
investeren in de meldingsbereidheid hieraan flink kunnen bijdragen.
Peter Noordanus, voorzitter van Strategisch Beraad Ondermijning & Georganiseerde
Criminaliteit, onderschrijft de conclusies van TwynstraGudde: “De toekomst van veel agrariërs
ziet er de komende tien jaar anders uit. Een flink aantal stallen zal vrijkomen die zeker de
aandacht zullen trekken van drugscriminelen. Boeren in Nederland en de overheid moeten zich
daarom samen inzetten voor een vitalere en veiligere plattelandsomgeving.”

Een woordje vanuit Woonzorgcentrum SintAntonius
Beste inwoners van Kloosterzande en
omstreken,
Op verzoek van de voorzitter van de dorpsraad
schrijf ik een stukje over Woonzorgcentrum
Antonius.
Graag blik ik terug op 2020. Door het
coronavirus was het voor iedereen een veel
bewogen jaar. Ook voor de bewoners,
medewerkers en vrijwilligers van Antonius. In
maart 2020 besloot het kabinet dat verpleeg- en
verzorgingshuizen geen bezoek meer mochten
ontvangen. Een zware periode voor onze
bewoners en hun naasten.
Door de geldende maatregelen en richtlijnen van
het RIVM moesten we ook de activiteiten voor de
bewoners aanpassen. Het was mooi om te zien
hoe iedereen zich inspanden om het voor de
bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.
Prachtige buitenoptredens werden er gegeven
door onder andere Jan Hamelink, Frans
Verwilligen, Zangers van Toen, Fabrice Marijke
en Mascha. Daarnaast werden de bewoners
veelvuldig getrakteerd op lekker eten.
Hartverwarmend waren ook de vele presentjes
die werden afgegeven voor onze bewoners.
Dankzij de gemeenschap van Kloosterzande en
omstreken hebben wij prachtige nieuwe duofietsen
gesponsord gekregen. Toen alle
maatregelen in de zomer versoepeld werden, is
daar veelvuldig gebruik van gemaakt. Onze
enthousiaste vrijwilligers hebben meer dan 150
ritten gereden! En onze bewoners genoten volop!
Speciaal voor de bewoners die van een rolstoel
afhankelijk zijn is er ondertussen een rolstoelfiets
aangeschaft. Dat wordt dus genieten deze
zomer!
Mede namens onze bewoners wil ik iedereen
hartelijk danken voor de hartverwarmende
gebaren, inzet, samenwerking en steun. Dankzij
jullie heeft 2020 toch een mooi en positief randje
gekregen!
Ik wens iedereen een mooi en gezond 2021 toe!
Wilma Morcus, team Welzijn

De wijze raad van de voorzitter
Een vooroordeel is er altijd vroeg bij, zelfs nog voor er iets begonnen is.

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.

