Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.
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Voorwoord van bestuur
en redactie
Een belangrijk onderwerp hedentendage is
bestrijden van eenzaamheid. Toch ligt daar
niet altijd de grootste pijn. Eenzaamheid
kan heel schrijnend zijn maar het gebrek
aan zingeving bij veel ouderen breekt hen
nog meer op.
Het oplossen van eenzaamheid is dikwijls
kortstondig. Hoe hartverwarmend
kaartenacties of stoepkrijttekeningen voor
de deur ook zijn, als ouderen daarna weer
aan hun lot over worden gelaten, is het
effect heel gering. Je brengt verlichting
maar soms help je de ouderen beter door te
leren accepteren dat ze eenzaam zijn in
plaats van heel geforceerd te proberen om
ze uit hun isolement te halen.
Wij proberen meer in te spelen op zingeving
wat meer kans op slagen heeft. Tijdens
groepsgesprekken wisselen ouderen met
elkaar van gedachten over schurende
onderwerpen als spijt, verdriet of afscheid.
Daardoor kunnen ze elkaar steunen bij de
verwerking en maken ze als het ware de
balans op van een stukje van hun leven.
Help je mee?
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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.

Vrijdag 23 juli
Zondag 29 augustus
Vrijdag 3 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 23 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

Olympische Spelen ged. 5 weken
Uit op zondag in de Binnendèur met DJ Peter
Jeugdsoos Kloosterzande
Tunnel tolvrij
Vergadering seniorenraad (openbaar)
Prinsjesdag
Uit op zondag in de Binnendèur met Dream Music
Jeugdsoos Kloosterzande
Dierendag
Vergadering seniorenraad (openbaar)
Bestuursvergadering dorpsraad (van 19:00 tot 19:30 openbaar)
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 (van 19:00 tot 19:30 openbaar)
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.
Uit op Zondag 23 augustus met De Jumbo’s
Uit op Zondag 6 september met Dream Music
Uit op Zondag 4 oktober met De Sunny Boy
Uit op Zondag 1 november met DJ Peter
Uit op Zondag 6 december met Dream Music
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

De Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat controleert of de uitgaven van
de Nederlandse rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn. Rechtmatig omdat het in
overeenstemming met de genomen regels en besluiten moet zijn, doelmatig om na te gaan of
de bestede uitgaven ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben gehad.
De Rekenkamer rapporteert haar conclusies aan de Tweede Kamer. Kritiek van de Algemene
Rekenkamer kan voor de Tweede Kamer aanleiding zijn om ministers ter verantwoording te
roepen. De rapporten van de Algemene Rekenkamer worden als kamerstuk gedrukt en zijn
beschikbaar op Internet. Rapporten van de Algemene Rekenkamer hebben vooral ook een
grote publicitaire waarde. Een rapport (2003) als dat over de besluitvorming rond
de Betuweroute leidde tot een stevige politieke en publieke discussie.
Werkwijze
De Algemene Rekenkamer beslist geheel zelfstandig over het instellen van onderzoeken. De
Tweede Kamer kan bijvoorbeeld wel verzoeken tot het instellen van een onderzoek, maar dit
niet aan de Rekenkamer opdragen. De Algemene Rekenkamer wordt gerekend tot de Hoge
Colleges van Staat en is in het betreffende onderdeel van de Rijksbegroting opgenomen. Het
college telt een drietal leden en wordt ondersteund door ongeveer 260 medewerkers, geleid
door een secretaris.
Andere rekenkamers
Er bestaan ook gemeentelijke rekenkamers. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 is
iedere gemeente verplicht om een rekenkamerfunctie te hebben (eventueel samen met andere
gemeentes) en er is een Europese Rekenkamer. De meeste provincies werken samen voor
hun rekenkamers: Noordelijke Rekenkamer (Groningen, Friesland en Drenthe), Rekenkamer
Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland), Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland, Utrecht,
Noord-Holland en Zuid-Holland), Rekenkamer Zeeland en Zuidelijke Rekenkamer (NoordBrabant en Limburg). Ook de waterschappen hebben rekenkamers. Vergelijkbaar orgaan
in België is het Rekenhof.
Geschiedenis
In Frankrijk bestond er in 1318 al een rekenkamer. Filips de Stoute, hertog van Bourgondië
stelde in 1386 een rekenkamer in in Rijsel en zijn zoon Jan zonder Vrees creëerde een centrale
rekenkamer in Brussel. Hiermee probeerden de hertogen van Bourgondië grip te krijgen op de
belasting-inkomsten.
De eerste Hollandse Rekenkamer (ook: Grafelijkheidsrekenkamer) werd vóór 1444 opgericht
en was gevestigd in Den Haag. Op 28 februari 1443 beveelt Filips de Goede alle rekenplichtige
ambtenaren om hun rekeningen bij de Rekenkamer over te leggen. Deze rekenkamer bestond
uit twee rekenmeesters en een auditeur. Op 31 december 1446 werd Jan Quenin aangesteld
als Eerste Rekenmeester.
Vanaf 1868 was het kantoor van de Algemene Rekenkamer gevestigd op het Lange
Voorhout nummer 8. Dit werd al gauw te klein en in de loop der jaren werden ernaast gelegen
panden geannexeerd, totdat in 1990 werd besloten alles af te breken behalve de gevel, en er
een nieuw kantoor te bouwen dat helemaal tot de Kazernestraat doorliep en een ondergrondse
parkeergarage kreeg.
Bestuur
Het bestuur van de Algemene Rekenkamer wordt gevormd door het College. Leden worden bij
Koninklijk Besluit benoemd uit een door de Tweede Kamer opgemaakte bindende voordracht
van drie personen. De Tweede Kamer ontvangt hiertoe op haar beurt een – niet bindende –
aanbevelingslijst van zes kandidaten van de Algemene Rekenkamer zelf.
Twee leden van het College van de Algemene Rekenkamer zijn lid van de Tweede Kamer
geweest. Arno Visser (voormalig kamerlid van de VVD) is president van de Algemene
Rekenkamer (sinds 15 oktober 2015).
Ewout Irrgang (SP) collegelid (sinds 1 september 2017).
Barbara Joziasse is eveneens collegelid (sinds 1 januari 2021).
Paul Doop en Hanny Kemna zijn collegeleden in buitengewone dienst. Zij kunnen worden
opgeroepen om deel te nemen aan bepaalde werkzaamheden, zoals onderzoeken begeleiden,
externe werkzaamheden verrichten of optreden als vervanger van een collegelid.
Cornelis van der Werf is sinds 2018 secretaris.
Gemeentelijke rekenkamer
Gemeentelijk rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid, in Nederland. In 2006 dient elke gemeente
dergelijk onderzoek uit te kunnen voeren, hetzij door een eigen rekenkamer of
rekenkamerfunctie, hetzij in samenwerking met andere gemeenten.
De eerste gemeentelijke rekenkamer werd in 1996 in Delft ingesteld. Landelijke invoering
volgde vanaf maart 2002 in het kader van het dualisme, waarmee de ontstane
verwevingtussen gemeenteraad en gemeentebestuur teruggebracht diende te worden.
Essentie van het gemeentelijk dualisme is dat het college van B & W bestuurt, en dat de raad
controleert en kaders stelt. Een belangrijk instrument voor de controletaak van de raad werd de
gemeentelijke rekenkamer.
Het voornaamste verschil tussen een gemeentelijke rekenkamer en een rekenkamerfunctie is
dat bij de laatste, de gemeenteraad, meer vrijheid heeft in de samenstelling. Zo is het bij een
rekenkamerfunctie mogelijk dat ook raadsleden lid zijn.
Een gemeentelijke rekenkamer(functie) kan bestaan uit enkele raadsleden, externe leden of
een combinatie van beide, die benoemd worden door de gemeenteraad. Als er meerdere leden
zijn spreekt men van een rekenkamercommissie, als er één lid is van een directeursmodel. De
rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De rekenkamer heeft een eigen
budget om onderzoek uit te laten voeren.

Honderden kerken sluiten komende jaren hun
deuren
De komende jaren sluiten in Nederland honderden kerkgebouwen hun deuren. Tot 2030
kan dat aantal oplopen tot zo’n duizend katholieke parochies en protestantse kerken. Te
weinig kerkgangers, te weinig inkomsten, te weinig vrijwilligers om de boel draaiende te
kunnen houden.
In vele kernen zal de parochie ‘aan de eredienst worden onttrokken’ zoals dat officieel heet.
Velen die hier werden gedoopt, ter communie ging en er trouwden zijn treurig over het droeve
einde dat hun kerk te wachten staat. In Zeeuws-Vlaanderen ligt de strijd om het behoud van de
kerken alweer enkele jaren achter ons. In kleine dorpen als Stoppeldijk en Graauw staan de
kerkgebouwen te verloederen. De kleine kerk van het dorp Terhole heeft inmiddels een andere
bestemming gekregen.
De rooms-katholieke kerken van Graauw, Sint Jansteen, Terhole en Stoppeldijk (Vogelwaarde)
moesten hun deuren definitief sluiten. Dat heeft de bisschop van Breda besloten op advies van
het bestuur van de Oost-Zeeuws-Vlaamse parochie Heilige Maria der Zee.
Kapelfunctie
De basiliek in Hulst wordt de parochiekerk. De kerken in Kloosterzande, Clinge en Koewacht
blijven open. Vijf andere kerkgebouwen krijgen een kapelfunctie, die in Boschkapelle
(Vogelwaarde), Hengstdijk, Lamswaarde, Heikant en Nieuw Namen. Daarnaast blijft de
bedevaartskapel in Kapellebrug bestaan.
Minder mensen
De kerken moeten deels sluiten omdat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Hierdoor
kunnen het onderhoud en de stookkosten van de gebouwen niet meer opgebracht worden. "De
bisschop heeft grotendeels onze plannen overgenomen," zegt pastoor Wiel Wiertz. "En daar
zijn we zeer content mee."
Bijeenkomst
In Terhole was dinsdagavond een bijeenkomst om de plannen toe te lichten. "Ik heb het wel
zien aankomen," zegt een bezoekster. "De kerk hier op Terhole moest opengemaakt worden
voor acht man, soms 15. Het koor is er ook niet meer. Dat bestond nog uit drie man."
Het is nog onduidelijk wat er met de kerkgebouwen gaat gebeuren die moeten sluiten. Alleen
met het kerkgebouw van Terhole zijn plannen om er mogelijk een multifunctioneel centrum van
te maken.
Onze inwoners zijn niet zo heel kritisch over herbestemming kerk. Heel wat inwoners
zouden graag zien dat leegstaande kerken een nieuwe functie krijgen, blijkt uit een
digitale enquête. Maar als puntje bij paaltje komt, valt herbestemmen niet mee.
Op de website kerk.zeepeil.nl gaven zo’n 300 Zeeuwen hun mening over de vraag welke
kerken in ieder geval behouden zouden moeten blijven en welke herbestemmingen voor
kerkgebouwen geschikt zijn. Grote overeenstemming is er volgens hem over bestemmingen die
in het verlengde van de oorspronkelijke functie liggen. Tenminste, daar waar het gaat om de
kerk als gemeenschaps-centrum. Een groot deel van de ondervraagden heeft geen moeite met
een bibliotheek, dorpshuis of uitvaartcentrum in het godshuis. De kerk ombouwen tot woning of
atelier kan volgens het merendeel ook prima. Lastiger wordt het als een bedehuis verandert in
een kantoor, oefenlokaal van een band, in een school of een café-restaurant. En de kerk
verbouwen tot parkeergarage of supermarkt is voor maar liefst 83 procent niet bespreekbaar.
Welke conclusie trekt u hieruit?
„Mensen zien de noodzaak van herbestemming, maar de meesten willen dat de nieuwe
bestemming zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke blijft. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
Overigens accepteert 40 procent ook geen moskee, tempel of synagoge. Dat is dus eigenlijk
inconsequent, als je bedenkt dat een kerk dan haar oorspronkelijke functie behoudt.”
Je kunt je voorstellen dat een moskee gevoeliger ligt dan een synagoge.
„Dat is mogelijk. We hebben daar niet bewust naar gevraagd. Feit is dat een overgang van de
ene naar de andere geloofsgemeenschap per definitie gevoelig ligt. In Goes is er sprake van
geweest dat de vrijkomende gereformeerde Westerkerk hergebruikt zou gaan worden door de
groeiende geloofsgemeenschap van de gereformeerd vrijgemaakten. Deze verkenning liep op
niets uit, ondanks het feit dat het gebouw voldoende ruimte bood. Weer de ‘moederkerk’ gaan
gebruiken, bleek gevoelig te liggen. Voor rooms-katholieken is een overname door protestanten
of het delen van een kerkgebouw ook niet altijd bespreekbaar vanwege hun visie op het
kerkgebouw als een gewijde ruimte.”
De kerkgang in Zeeland nam de afgelopen jaren iets toe, berekende het CBS onlangs.
Moet u geen slag om de arm houden?
„Dat is een heel belangrijk punt. Volgens de monumentenzorg moet een ingreep omkeerbaar
zijn. Want waarom een prachtig gebouw vertimmeren als het na een paar decennia zijn oude
functie terug kan krijgen? Zo’n scenario is denkbaar. Tegelijk veranderen geloof en liturgie met
de tijd, ook binnen één denominatie. Een gemeente gaat van een bankenplan naar losse
stoelen, bijvoorbeeld. Of de plaats van samenkomst verandert. Maar goed, voorzichtig zijn met
een kerkgebouw blijft wenselijk. En inderdaad, evangelische groeperingen en orthodoxgereformeerde kerken als de Gereformeerde Gemeenten zijn grote groeiers. Dat is niet alleen
zichtbaar in de statistieken, ook in kerkbouw.”
Er komen nog steeds nieuwe kerken bij, terwijl elders in de provincie de mooiste kerken
dichtgaan.
„Overname is wat ons betreft een optie die vaker en diepgaander verkend zou moeten worden.
Hier ligt ook een rol voor de burgerlijke gemeente. Het Platform Historische Kerken (provinciaal
contactorgaan van SCEZ, EH.) dringt er bij de burgerlijke gemeente op aan dat zij in contact
treedt met kerken, liefst één keer per jaar. De gemeente praat immers ook met schoolbesturen
en de Kamer van Koophandel? Kerken vormen een belangrijke maatschappelijke speler. Niet
alleen vanwege hun gebouwen, maar ook om hun sociale rol. De problematiek rondom het
gebruik en behoud van kerkgebouwen kan buitengewoon complex zijn en gevoelig liggen.
Samen optrekken is dus belangrijk.”
Zeeuws-Vlaanderen likt zijn wonden
Van de veertig kerken zijn er inmiddels elf herbestemd. Vier gebouwen staan leeg, zes andere
sluiten het komende halfjaar hun deuren. Dat betekent tien kerksluitingen in drie jaar tijd. Over
een halfjaar doet minder dan de helft van de veertig kerken nog dienst als gebedshuis.
Sommetjes waar niemand vrolijk van wordt. Met het project ”Kerk, krimp en kans. Impuls voor
Zeeuws-Vlaanderen” hoopt de provincie het tij te keren.
Sluis, een kleine gemeente met 22.000 inwoners, is volgens David Koren, adviseur bij de
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), het meest pregnante voorbeeld van krimp en
ontkerkelijking in Zeeland. Om sloop en verloedering voor te blijven, sloegen de SCEZ, de
provincie Zeeland en de gemeente Sluis de handen ineen. De partijen –die met ”Kerk, krimp en
kans” uitvoering geven aan een pilot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed– willen niet
alleen dolgraag een herbestemming vinden voor monumentale en beeldbepalende gebouwen,
maar ook de bevolkingskrimp in Zeeuws-Vlaanderen een halt toeroepen. Het ideaal is dat de
leegstaande kerk gaat fungeren als ontmoetingsplek door er zo veel mogelijk voorzieningen in
onder te brengen of door (horeca)ondernemers er een bedrijf te laten beginnen. Deze maand
hadden er daarom twee ondernemersbijeenkomsten plaats. De gedachte is: in Amsterdam of
Utrecht staan ondernemers in de rij voor bijzondere panden op een mooie locatie. Waarom dan
hier niet? Volgende week wordt tijdens twee debatavonden in Zeeuws-Vlaanderen de uitslag
gepresenteerd van een digitaal onderzoek naar de ideeën van de Zeeuwse bevolking over
leegstaand religieus erfgoed.
Aanvankelijk leek de ontkerkelijking in Zeeland mee te vallen, zeker in vergelijking met de
Randstad en de rooms-katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg, schetst Koren. Zeker,
er was sprake van afkalving, maar ook van „geloofsaanwas.” Kregen orthodox-gereformeerde
en evangelische kerken er niet nog steeds leden bij?
Maar het onderzoeksrapport ”Historische Kerken in Zeeland” (2005) maakte veel duidelijk.
Zeeland stond aan de vooravond van de grote sluiting van kerkgebouwen. Nog geen tien jaar
later likt Zeeuws-Vlaanderen zijn wonden. Het bisdom Breda, waar Zeeuws-Vlaanderen onder
valt, voegde massaal parochies samen. Had zeven jaar geleden nog vrijwel ieder dorp een
parochie, nu zijn er in deze regio nog maar drie over. Pijnlijk, noemt Koren deze processen. „Ze
raken aan de identiteit van gemeenschappen. Iedereen wil zijn eigen kerk openhouden. Maar
dat betekent dat er elders een moet sluiten.”
De Protestantse Kerk in Nederland kampt in Zeeland eveneens met vergrijzing en
ontkerkelijking. Daarbij komt dat de gevolgen van de kerkfusie in 2004 nog steeds merkbaar
zijn. Het samenvoegen van gereformeerde kerken en hervormde gemeenten verloopt soms
moeizaam. De Protestantse Kerk heeft in vergelijking met de Rooms-Katholieke Kerk echter
meer financiële armslag en minder beheerslasten. Protestantse kerken zijn nu eenmaal vaak
wat soberder van bouw en inrichting dan rooms-katholieke.
In Zeeuws-Vlaanderen is het niet meer uitzonderlijk dat een kerklid ettelijke kilometers moet
reizen op zondagmorgen. Erger nog is dat de band met het ‘eigen’ kerkgebouw wordt
doorgesneden. „Al gaan mensen weinig naar de kerk”, zegt Koren, „het gebouw is een
belangrijk deel van hun identiteit. Ze zijn er gedoopt en gehuwd, ze willen vanuit hun kerk
begraven worden. Zien ze de torenspits, dan zijn ze thuis. Als je een kerkgebouw laat
verdwijnen, haal je de ziel uit de gemeenschap.”
Reuring rond Aardenburgse Sint-Baafs
Velen vinden het een juweel van een gebouw, de monumentale Sint-Baafskerk in Aardenburg,
bekend van de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion in het Zeeuws-Vlaamse stadje.
De kerk zit echter in de gevarenzone. Geld voor onderhoud is er niet. Slechts een handvol
mensen bezoekt op zondag nog de protestantse eredienst. Voor de instandhouding van een
kerk die in de ”Top 100 van de Nederlandse monumenten” staat, is wel een rijke partij te
vinden, zou je zeggen. Maar niets is minder waar. Het Rijk wil ervan af. Plannen om in de kerk,
waar ook oude grafkelders zijn, het gemeentelijk Archeologisch Museum te vestigen, strandden
omdat de plaatselijke bevolking ertegen was. De reden: onzekerheid over de toekomst van het
huidige onderkomen van het Archeologisch Museum, het voormalige stadhuis. Saillant detail:
dit pand stamt uit de wederopbouwperiode en is dus betrekkelijk jong.

Noodverordening
Een noodverordening is in Nederland een verordening die door
een burgemeester, gezaghebber of voorzitter van een veiligheidsregio wordt vastgesteld indien
er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden.
Een noodverordening moet vervolgens worden bekrachtigd door de gemeenteraad.
Indien de gemeenteraad weigert de noodverordening te bekrachtigen, kan de burgemeester of
gezaghebber beroep aantekenen bij de commissaris van de Koning(in) of
de Rijksvertegenwoordiger, die de noodverordening alsnog kan bekrachtigen.
Een noodverordening vormt over het algemeen een ernstige inbreuk op grondrechten zoals de
vrijheid van beweging en de vrijheid van demonstratie, en wordt daarom zelden uitgevaardigd.
In tegenstelling tot een noodverordening, die moet worden gepubliceerd, kan een burgemeester
of gezaghebber ook een noodbevel uitvaardigen met een bevel voor één of meerdere personen.
De noodverordening wordt geregeld in artikel 176 Gemeentewet en artikel 179 Wet openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
De Wet veiligheidsregio's bepaalt dat in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke
betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de voorzitter van de
betreffende veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de
betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd is tot het bovenstaande.
Een minister kan de voorzitters van veiligheidsregio's een opdracht geven, wat kan resulteren in
noodverordeningen. De opdracht wordt soms door een veiligheidsregio of gemeente
gepubliceerd als bijlage bij een noodverordening.

Voorbeelden van vastgestelde noodverordeningen in Nederland
* Heerenveen, 1938. Tegen anti-oorlogspropaganda.
* Zierikzee, 1953. Om mensen te dwingen te evacueren.
* Lekkerkerk, 1980-1981. In verband met het gifschandaal.
* Amsterdam, 1981. Messenverbod op de Zeedijk
* Dodewaard, 1981. Tegen de blokkade van kerncentrale Dodewaard.
* Utrecht, 1982. De burgemeester van Utrecht vaardigt een noodverordening uit voor de
ontruiming van het bos Amelisweerd, dat werd bezet door duizenden actievoerders en deels
moest wijken voor de aanleg van de A27.
* Onderbanken, januari 2006. De juist aangetreden tijdelijke burgemeester van
Onderbanken Jos Zuidgeest vreest voor 'ernstige ongeregeldheden' als het ministerie van
Defensie in januari 2006 zal overgaan tot het kappen van 6 ha bos in Onderbanken om de
aanvliegroute van de AWACS-vliegtuigen veilig te stellen. Op 2 januari stelt hij daarom een
noodverordening vast, die het verblijf in het bos verbiedt met ingang van 5 januari 2006. De
gemeenteraad weigert op 4 januari deze noodverordening te bekrachtigen, waarop de
burgemeester beroep aantekent bij de Limburgse gouverneur Léon Frissen. Deze bekrachtigt
op 5 januari alsnog de noodverordening. Op 8 januari 2006, de dag voor de bomenkap, lopen
ca. 1500 mensen in een protesttocht naar de Schinveldse Bossen om de actievoerders
van GroenFront! en de Vereniging STOP awacs, die zich al sinds december 2005 in boomhutten
hebben verschanst, te steunen. Ondanks de noodverordening, duidelijke waarschuwingen van
de autoriteiten en een poging van de politie om de mensen tegen te houden, negeren velen het
verbod het bos in te gaan.
* Kerkrade, 2008. Tegen relschoppende hooligans van Fortuna Sittard.
* Leiden, jaarwisseling 2008-2009. Om herhaling van wanordelijkheden een jaar eerder te
voorkomen, wordt in vier wijken van Leiden een noodverordening ingesteld. Het is van 30
december 12.00 uur tot 1 januari 9.00 uur verboden om onherkenbaar op straat te lopen,
stokken en stenen bij zich te dragen en naar een plek te gaan waar relletjes zijn of dreigen uit te
breken.
* Haarlemmermeer, 26 februari – eind maart 2009. Gebied rondom het vliegtuigwrak van het
verongelukte toestel van Turkish Airlines-vlucht 1951. Dit om overlast voor de onderzoekers en
omwonenden te voorkomen.
* Haarlemmermeer, 7 maart 2009 – 8 maart 0.00 uur. Gebied rond de herdenkingsdienst voor
de slachtoffers van het neergestorte vliegtuig van Turkish Airlines-vlucht 1951 om
ongeregeldheden te voorkomen.
* Amsterdam, 4 mei 2009 16.00-21.00 uur, op de Dam in Amsterdam zodat de politie meer
bevoegdheden heeft tijdens de kranslegging, dit naar aanleiding van de mislukte aanslag op het
koningshuis van 30 april 2009.
* 's-Hertogenbosch, 23 mei 2009 10.00-20.00 uur. Om confrontaties tussen de
demonstrerende extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie en extreemlinkse demonstranten te
voorkomen. Hierbij worden 30 arrestaties verricht.
* Culemborg, 4 januari 2010. In de wijk Terweijde wordt een noodverordening voor twee
weken afgekondigd nadat er felle rellen zijn ontstaan tussen Molukkers en Marokkanen.
* Veendam, 20 maart 2010. Na een reeks branden, vermoedelijk aangestoken door
een pyromaan, mag niemand meer in Veendam rondlopen met potentieel brandgevaarlijke
middelen. De politie mag bovendien preventief fouilleren.
* Deventer, 25 maart 2010. Voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-Ajax.
* Bergen, 14 april 2010. Heidebrand maakt evacuatie noodzakelijk.
* Moerdijk, 6 januari 2011. Afsluiting industrieterrein in verband met een brand bij ChemiePack.
* Bergen, 2 mei 2011. Een grote duinbrand woedt in de duinen bij Schoorl, een
noodverordening moet onbevoegden uit het gebied houden om het werk van de brandweer
mogelijk te maken en dwingt eigenaren van onroerend goed de werkzaamheden van de
brandbestrijding toe te staan op hun percelen (hoewel dat laatste ook al toegestaan is op grond
van artikel 62 van de Wet veiligheidsregio's). De verordening wordt in de daaropvolgende dagen
diverse keren aangepast aan de situatie en op 5 mei ingetrokken.
* Veere, mei 2011. Noodverordening in verband met het ruimen van een 1000-ponder uit WO2
op 31 mei 2011, welke ligt bij het KNRM-station in Westkapelle.
* Deventer, 26-27 november 2011. Voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-FC Zwolle.
* Harderwijk, 27 november 2011. Noodverordening in verband met het vervoer van de orka
Morgan van Dolfinarium Harderwijk naar Loro Parque op Tenerife, waartegen protesten worden
verwacht door de Orca Coalitie of daarmee zich verbonden voelende personen.
* Heerlen, 2 december 2011. Noodverordening in verband met het instortingsgevaar van het
Loon.
* Maastricht, 19 april 2012. Noodverordening demonstratieverbod in verband met het bezoek
van de Turkse president Abdullah Gül en zijn vrouw. Bij dit bezoek was koningin Beatrix zelf ook
aanwezig.
* Haren, 21 september 2012. Noodverordening voor het openbaar nuttigen van drank in
verband met een uit de hand gelopen oproep op Facebook voor een verjaardagsfeest.
* Amsterdam, 20-26 maart 2014. De burgemeester van Amsterdam kondigt een
noodverordening af voor de gedeelten van het grondgebied van Amsterdam gelegen binnen
de ringweg A10, de omgeving van het Novotel, de omgeving van het Hilton Hotel, de omgeving
van het Okura Hotel en de ondergrondse parkeergarage, de omgeving van de Dam en de
omgeving van het Museumplein. De afkondiging wordt gedaan om de veiligheid van
internationale delegaties (53 landen) te kunnen waarborgen en ongeregeldheden te voorkomen
tijdens de Nuclear Security Summit 2014.
* Haarlemmermeer, 22-26 maart 2014. De burgemeester van Haarlemmermeer kondigt een
noodverordening af voor de gehele gemeente. De afkondiging wordt gedaan om de veiligheid
van internationale delegaties te kunnen waarborgen en ongeregeldheden te voorkomen. De
delegaties van 53 wereldleiders en staatshoofden zijn in Nederland voor de Nuclear Security
Summit 2014.
* Roermond, 17-20 december 2014. De burgemeester van Roermond kondigt op 17
december een noodverordening af nadat er bij een grote brand in jachthaven Het Steel in
Roermond veel asbest is vrijgekomen dat in grote delen van de binnenstad terecht is gekomen.
* Wateringen, 13 januari 2015. De burgemeester kondigt een noodverordening af nadat er bij
een brand in een loods grote hoeveelheden asbest zijn vrijgekomen in de omgeving.
* Alphen aan den Rijn, 3 augustus 2015. Noodverordening nadat twee bouwkranen zijn
omgevallen tijdens werkzaamheden aan de Koningin Julianabrug, waardoor huizen en
winkelpanden flink beschadigd zijn geraakt. De omgeving waar de kranen neervielen werd
afgezet.
* Rotterdam, 11 maart 2017. Er wordt een noodverordening uitgevaardigd nadat de Turkse
minister van familiezaken naar Rotterdam is gekomen om hier een groep Nederlandse Turken
toe te spreken. Dit uit overweging voor gevaarlijke omstandigheden en rellen.
* Noordwijk, 8 juni 2018. Er wordt een noodverordening uitgeroepen door burgemeester Jan
Rijpstra na een reeks brandstichtingen op en rond het Rederijkersplein. De noodverordening
geldt van 22.00 tot 06.00 uur en duurt tot zondag 17 juni 2018 23.59 uur.
Van maart t/m 30 november 2020 in alle veiligheidsregio's noodverordeningen verband houdend
met de coronacrisis. Ze zijn steeds gebaseerd op een landelijke modelverordening van
het Veiligheidsberaad maar verschillen per veiligheidsregio op aanvullende bepalingen. Ze
werden vervangen door landelijke regelingen.
* Eindhoven, 25 juni 2020. Noodverordening om rellen, die aangekondigd werden op sociale
media, te voorkomen. Eerder die week waren er ook al rellen in het nabijgelegen Helmond,
waarbij ongeveer 100 tot 150 jongeren kwamen opdagen.
* Den Haag, 28 juni 2020. Nadat er demonstranten naar een verboden demonstratie tegen de
coronamaatregelen zijn gekomen, wordt een noodverordening uitgevaardigd, zodat politie en
ME de demonstranten van het Malieveld kunnen verwijderen.
* Diverse plaatsen, jaarwisseling 2020-2021. Rond de jaarwisseling worden in diverse
plaatsen noodverordeningen uitgevaardigd vanwege de coronamaatregelen en het nationaal
vuurwerkverbod, teneinde samenscholing, brandstichting en wanordelijkheden te voorkomen.
Zo wordt op twee plekken in Hoogezand op 31 december een noodverordening uitgevaardigd.
* Diverse plaatsen, januari 2021. In verschillende plaatsen worden in de loop van eind januari
noodverordeningen uitgevaardigd ter voorkoming van een herhaling van
de ongeregeldheden die waren begonnen direct nadat op 23 januari een
nationale avondklok was ingesteld. Het gaat om in elk geval Apeldoorn, Gouda, Harderwijk, 'sHertogenbosch, Leerdam, Leeuwarden, Meppel, Rotterdam, SittardGeleen, Stein, Veen, Venlo, Venray en Weert.
Noodverordening of noodbevel?
In oefeningen komt de vraag nog wel eens aan de orde of een noodverordening of noodbevel
afdoende is om de situatie te beheersen. Hoe zat het ook alweer: welke noodbevoegdheid
gebruik ik als burgemeester: noodverordening of noodbevel?
De noodverordening richt zich tot aan een grote groep en is vaak van langere duur. Het
schenden van de verordening is een overtreding. Een noodverordening moet worden
afgekondigd, moet kenbaar worden gemaakt aan de betrokkenen en de gemeenteraad en moet
op tijd worden ingetrokken. Volgens de gemeentewet moet de gemeenteraad in de
eerstvolgende vergadering de verordening bekrachtigen. Daarmee heeft zij een controlefunctie.
Wanneer de gemeenteraad de noodverordening niet bekrachtigt, vervallen de daarin
opgenomen voorschriften.
De noodverordening geldt voor een afgebakend gebied, bijvoorbeeld in de volgende situaties:
* Burgemeesters zetten een noodverordening in om te voorkomen dat er tijdens Oud en
Nieuw auto’s worden gestookt op bepaalde plaatsen.
* Of om het gebied te ontruimen dat in de risicozone ligt tijdens een bomontruiming.
* Of om mensen te weren die van plan zijn een (tegen)demonstratie te houden.
Een noodbevel is zwaarder en richt zich specifiek op één of enkele personen. Overtreding van
een noodbevel is een misdrijf.
Noodbevel
artikel 175 Gemeentewet

Noodverordening
artikel 176 Gemeentewet
Gericht op een ieder die er mee te maken krijgt
Gericht tot één of meerdere personen
(algemeen verbindend voorschrift)
Na opvolging bevel is rechtstoestand
Schept een blijvende rechtstoestand
uitgewerkt
Bekendmaking aan degene(n) tot wie Algemene bekendmaking op een door de burgemeester
het bevel zich richt; indien mogelijk
te bepalen wijze (bijv. media, internet, gemeentehuis en
ook het bevel op schrift uitreiken
politiebureau)
Niet naleving: sanctie artikel 184
Niet naleving: sanctie artikel 443 Wetboek van
Wetboek van strafrecht (misdrijf)
strafrecht (overtreding)
Bestuursrechtelijke (marginale)
Bestuurlijke controle: bekrachtiging door gemeenteraad
toetsing en Gemeenteraad kan zich
(A); melding aan Commissaris van de Koningin (B); en
achteraf uitspreken over het gebruik.
(straf)rechterlijke toetsing bij geschil (C).

Ad Franken verhalen
Vraijen
Die meid van de ”bloedmjère” was zeker al rond de veertig jaar oud en was nooit aan een
vraijer keunen kommen.
Als je vroeger om een of andere reden als meid overschoot, dan werd je onderwijzeres of je
trad in bij een of andere kloosterorde. En dan ga je denken waarom is ze dan geen
onderwijzeres geworden of nonneke.
Nu is er niemand volmaakt maar in haar geval was ze niet zo bespraakt. Ze kon wel uit haar
woorden komen hoor, maar ze deed er nogal lang over om enkele zinnen te produceren, en
dan is het ook wat onhandig om voor een klas te staan, of een litanie uit te spreken. Absolute
zekerheid is niet te geven waarom die professie bij haar niet in aanmerking kwam, maar is
eigenlijk ook niet zo van belang.
Zoals gezegd zei ze nooit veel. Maar als ze sprak dan was dat wel altijd erg zorgvuldig en in
een aangepast tempo, op de manier van:
kom – me - kik – er – van - daôg - nie – dan - kom - me - kik - er - mis- schien - mèr’n
- wel.
Op een keer vertelde ze eens dat ze mêê d’Ulsterse kermis uit was gewist mêê n’n jongevent. Dat moet n’n alven zachten of n’n alven gaôren zijn geweest denk ik, maar ja, als je
nooit je kans grijpt is het altijd mis, nietwaar.? Het moet het ook n‘n grôten leuteraar gewist zijn,
ênen die uit het agrarisch geslacht was voortgekomen en ook nog nooit aan de meid aôij
keunen geraôken.
Na de kermis bezocht te hebben, hadden ze samen op ‘n oekske gestaan zei ze. In ’t donker
nog wel, waarbij ze lijzig vertelde:
“Het - was - toch -- niks - mee - ‘m - gôôr’n - ôôr ! Want - ij - aôij - êêl - den rand - van - mijne’n - nieve’n - ’oed - nat - gezê - verd.!”
Ook vertelde ze nog dat ze:
”liever - ’n schôôl - mister aôij - g’had, - of - ‘n - ambte - jèr, maôr - gêne’n mêê - môôr
- aôn - zijn - gat!”…..
Of ze ooit de ware liefde heeft gevonden, meen ik sterk te mogen betwijfelen!

Spreuk van de maand
Draaiend om je eigen as zie je alles, maar kom je geen stap verder.

Dialect ABC
A = ’t is ‘n’êêlen ambrás, zôô’n fêêste; ‘k sà bliee weze, as’t vòbie is
B = boane
D = ‘k moe mijn’n was nog loaten opstieven
G = wie:m eit die rute gebroke? Dà’s Jan zeker wi, bie die:n gaed-ook aolles even geweldig
H = haraos
K = kattebak
L = lankzoamerand
M = meulen
N = neffest
O = ondsdul
P = pjerd
R = rijf
S = schjèr
T = terref
U = Usdijk
V = vjers
W = wjèr
Z = ’n mèns wor zachjes ‘ene ’n dagje ouwer

Er zat een kalf achter de heg en het kwispelde met zijn staart.
D'r zat nun mutten achter de wjer en ij rokelde mee zijn kodde.

het nuttige met het aangename combineren
Ne zeise wett'n es gien verletten. Je verbetert de sniee en je ruster nog mee

Ik knip de heg met de heggenschaar
´K nip dn w´jér mee d´n w´jér sch´jér

in de knoop / in de war
in de knossel

Ja maar natuurlijk!
Áh vanigenst!

We gaan lekker feesten
We gamme lekker bjéren

Het is n’n lul van n’n vent
‘tIs n’n ehte zjeker

Wat betekent deze seinvlag?

Antoine Kessen
Antoine Alcide Louis Guillaume Marie Kessen (18 maart 1947) was
een Nederlands politicus van de VVD.
Hij werd geboren in Heer waar zijn vader A.L.H.M. Kessen toen burgemeester was. A.A.L.G.M.
Kessen werkte na zijn studie Nederlands en administratief recht aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen op de gemeentesecretarie van Venlo.
In mei 1978 ging hij werken als stafmedewerker bij het Kabinet van de Koningin in Den Haag.
Daarnaast was hij voor de VVD actief in de lokale politiek in zijn woonplaats Zoetermeer.
In februari 1986 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Hontenisse en vanaf januari 1991
was Kessen de burgemeester van Hulst.
Eind 1992 promoveerde hij op het proefschrift Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden:
Intergemeentelijke grensoverschrijdende samenwerking.
Op 1 januari 2003 fuseerden Hulst en Hontenisse tot de nieuwe gemeente Hulst waarvan
Kessen de waarnemend burgemeester werd. Hij was een hele actieve burgemeester die hield
van het bourgondische leven.
Vijf maanden later, op 1 juli 2003, volgde Jan-Frans Mulder hem op als burgemeester van
Hulst.

Voorgangers als burgemeester waren M.Somers 1986 – 1991 en F.A.W. Jacobs.

Bijnamen van mensen uit onze eigen streek:
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.
Dolf Den Dekker
Dolf Rozenkrans
Dolly Dot
Dubbeltje Gas
Duister Geval
Door Toot
Ejemie
Fiel de Nuve
Fons de Djûrl
Fonske Tin
De Leurder

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

JUNI
De Tinnegieter uit Hulst
De Torenvalk uit Hulst

Doorke Rombout.
Guust de Cauwer.

De Tuinkabouter uit Hulst

Harry Kamoen.

De Vuile Vest uit Kloosterzande
De Witten uit Kloosterzande

Wannes Burm.

Pouwels.

De kwastenkoning uit Kloosterzande Jos Morcus. Werd zo genoemd door zijn collega’s
omdat hij altijd kwasten en potten verf rondbracht.
De Zilveren Naald uit Lamswaarde
Den Artiest uit Absdale
Den Bazelaar uit Clinge

Leo de Deijne.

Fons Willems.

Den Bies uit Vogelwaarde

René Bisschop.

Den Blauwen uit Graauw

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.
- Zorg goed voor het milieu
- Je stelt je open voor de wijze raad van anderen. Bijvoorbeeld: ‘Wat vind je belangrijk’, en
vervolgens erken je ze.
- Haal je voeten van tafel, ook bij vrienden
- Blijf stil zitten aan tafel
- Gebruik je servet of je zakdoek om iets schoon te maken in plaats van het tafelkleed.

Nieuws over ondersteuning in provincie en
gemeente
Algemene bepalingen in de Provincie en in onze gemeente
* ambtelijke bijstand: bijstand, verleend door onder het gezag van het college van
gedeputeerde staten of B & W van een gemeente werkzame ambtenaren;
* bijstand: ondersteuning bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of
andere ondersteuning niet zijnde een verzoek om informatie;
* fractiemedewerker: ambtenaar die werkzaamheden verricht voor een en wordt aangemeld
als medewerker.
* De griffier en de secretaris dragen gezamenlijk en ieder voor zich zorg voor een vlotte,
efficiënte en correcte afhandeling van verzoeken om informatie of bijstand.
* Zij voeren daartoe overleg zo vaak als nodig is.

Verzoeken om informatie of bijstand
Een lid van provinciale staten kan de griffier verzoeken om feitelijke informatie van geringe
omvang of om inzage in of afschrift van bij provinciale staten, gedeputeerde staten of de
commissaris van de Koning berustende schriftelijke stukken en ander materiaal dat gegevens
bevat. Een verzoek kan namens een lid van provinciale staten gedaan worden door een
fractiemedewerker.
- De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk de verzochte informatie, voor zover deze daarover
kan beschikken. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is, verzoekt de griffier de
secretaris één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk de resterende
informatie zo spoedig mogelijk verstrekken.
Verzoek om bijstand
Een lid van provinciale staten kan de griffier of een medewerker van de griffie verzoeken om
bijstand. Een verzoek kan namens een statenlid gedaan worden door een fractiemedewerker.
- De verzochte bijstand wordt zo spoedig mogelijk verleend, voor zover dit naar het oordeel
van de griffier in redelijkheid kan worden gevergd. Als de griffier de verzochte bijstand niet kan
verlenen, verzoekt hij de secretaris om een of meer ambtenaren aan te wijzen die ambtelijke
bijstand verlenen.
* De secretaris weigert het verzoek om ambtelijke bijstand als:
° naar zijn oordeel niet aannemelijk is gemaakt dat de ambtelijke bijstand betrekking heeft
op werkzaamheden van provinciale staten;
° dit naar zijn oordeel het belang van de provincie kan schaden;
° het verlenen van de verzochte ambtelijke bijstand naar zijn oordeel in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
* Als de secretaris het verzoek om ambtelijke bijstand weigert, deelt hij dit met redenen
omkleed mee aan de griffier en aan het lid van provinciale staten door of namens wie het
verzoek is ingediend. De griffier of het Statenlid kan de commissaris van de Koning verzoeken
met de griffier en de secretaris en zo nodig het Statenlid in overleg te treden over het alsnog
laten verlenen van de ambtelijke bijstand. De commissaris van de Koning geeft zo spoedig
mogelijk gehoor aan dit verzoek.
Geschil over verleende ambtelijke bijstand
* Een statenlid dat niet tevreden is over de aan hem verleende ambtelijke bijstand, kan de
griffier verzoeken hierover in overleg te treden met de secretaris.
* Als overleg met de secretaris niet leidt tot een ook voor het statenlid bevredigende
oplossing, kan deze de commissaris van de Koning verzoeken met de griffier en de secretaris
en zo nodig het statenlid in overleg te treden over de aan hem verleende ambtelijke bijstand.
De commissaris van de Koning geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan dit verzoek.
Verstrekking informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand
Als het college of een of meer leden van het college informatie wensen over een verzoek om
ambtelijke bijstand of over de inhoud van verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich daartoe
rechtstreeks tot het betrokken statenlid. Een lid van provinciale staten kan aangeven dat een
verzoek om ambtelijk bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden.

Fractieondersteuning:
Recht op financiële bijdrage
* Provinciale staten verstrekt een in de staten vertegenwoordigde fractie voor de duur van de
zittingsperiode jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van het functioneren van de
fractie.
* De financiële bijdrage bestaat uit een basisbedrag voor elke fractie en daarnaast een
bedrag per zetel van de fractie. De helft van het in de provinciebegroting geraamde
totaalbedrag voor fractieondersteuning wordt uitgekeerd in een gelijk bedrag per fractie en de
helft in een bijdrage voor elke zetel die een fractie bezet in provinciale staten.
* De Algemene subsidieverordening van de provincie Zeeland is niet van toepassing op
bijdragen die op grond van deze verordening worden verstrekt.
Besteding financiële bijdrage
* De financiële bijdrage wordt uitsluitend besteed aan ondersteuning van inhoudelijke aard
die ertoe strekt de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de
fractie te versterken.
* De financiële bijdrage wordt niet gebruikt ter bekostiging van:
° uitgaven die in strijd zijn met wettelijke voorschriften;
° betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke
partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten
of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de ondersteuning van de fractie op
basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst;
° giften, beleggingen en leningen;
° uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor
vergoeding van overheidswege;
° uitgaven in verband met verkiezingsactiviteiten;
° bovenwettelijke vergoedingen aan staten- of commissieleden;
° uitgaven die bestreden dienen te worden uit vergoedingen die de leden toekomen
ingevolge de vigerende Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie
Zeeland;
Verandering zeteltal en splitsing of samenvoeging fractie
* Als één of meer statenleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden
wordt een proportioneel deel van het basisbedrag van de financiële bijdrage ter ondersteuning
van de fractie waar zij uittreden, toebedeeld aan de nieuw gevormde fractie, dit tot een
maximum van het aan het begin van de statenperiode vastgestelde basisbedrag. Daarnaast
heeft de nieuwe fractie recht op een vergoeding naar rato van het aantal statenzetels.
* Als één of meer statenleden van één of meer fracties zich aansluiten bij een andere fractie,
wordt het voor elk van deze zetels beschikbaar gestelde variabele deel van de financiële
bijdrage ter ondersteuning van de fractie waar zij uittreden, aan de fractie waarbij aangesloten
wordt.
* Als zich een situatie als bedoeld in het eerste of tweede lid voordoet, worden de verleende
voorschotten naar evenredigheid van het nog resterende aantal maanden van het jaar
waarvoor het voorschot is verleend onverwijld bijgesteld overeenkomstig de uit het eerste of
tweede lid voortvloeiende verdeling.
* Indien een fractie tijdens de zittingsperiode ophoudt te bestaan vervalt het recht op een
financiële bijdrage ter ondersteuning van die fractie op grond van deze verordening per
opheffingsdatum.

Hondenplons 2021
Op zaterdag 18 september 2021 organiseren we wederom een hondenplons te
Kloosterzande!
(Deze datum is onder voorbehoud van een eventueel uitstel door de gemeente Hulst.)
Per hond is 1 ticket nodig, annulatie is niet mogelijk, doorverkopen is toegestaan.
Beschrijving
Omdat we de hondenplons voor iedereen leuk willen houden én omdat het ontzettend populair
is laten we slechts een beperkt aantal honden toe.
We hebben verschillende opties bekeken en ideaal zal er helaas geen enkele zijn voor
iedereen, maar we hebben voor deze manier gekozen zodat we het toch laagdrempelig kunnen
houden én leuk voor iedereen, zowel voor de bezoekers als voor ons als organisatie met onze
vrijwilligers die deze dag belangeloos helpen.
Praktische gegevens
Adres: Zwembad de Honte
Emmastraat 19, 4587 BL Kloosterzande
Openingstijden: 13.00 – 17.00u
Organisatie: The Dog Company in samenwerking met de gemeente Hulst
Toegang: € 7,50 voor ticket (per hond). Let op: annulatie is niet toegestaan, doorverkopen mag
wel.
Privacy
Tijdens het bezoek worden er beeldmateriaal gemaakt door diverse fotografen (zowel amateurs
als professioneel). Daarom kunnen we niet anders dan stellen dat je door het bezoeken van dit
evenement hier geen enkel probleem mee hebt. Ook niet met het gebruik van het
beeldmateriaal door de fotograaf of The Dog Company. The Dog Company kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of misbruik van foto’s waar u of uw hond(en) op
te zien zijn.
Meer informatie kan opgevraagd worden via e-mail.
Sarah van het hondensalon Hairs and Cares zal die dag ook aanwezig zijn om je hond te
föhnen en eventueel de nagels te knippen. Info volgt hierover via mail.
Kom jij ook naar de hondenplons?
Speciaal voor hond en baas is het zwembad een extra dag geopend. Tussen 13 en 17u ben je
welkom met hond. Zowel het kleine als het grote bad is toegankelijk voor jou en je hond. Neem
zeker ook iets leuks mee om in het water te spelen, zoals een balletje of een ander leuk
speeltje.
Om de hondenplons zowel voor jou als je hond op een leuke manier te laten verlopen vindt je
hieronder de voorwaarden.
Voorwaarden ticket hondenplons:
- 1 ticket is een toegangsbewijs voor 1 hond. Indien u met meerdere honden wenst te bezoeken
dan dient u dus voor elke hond een ticket aan te schaffen.
- Als bezoeker van dit evenement dien je je aan de regels van het zwembad en de organisatie
te houden en dien je eventuele aanwijzingen op te volgen.
- Bezoek aan het zwembad is op eigen risico, de organisatie, het zwembad of de gemeente
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.
- Tijdens de hondenplons staat het volledige zwembad de Honte tot onze beschikking. Er kan
dus gezwommen worden in het grote bad, maar ook het kinderbad en de zonneweide zijn
geopend. Er zijn drinkbakken voorzien, maar een eigen drinkbak meenemen is geen luxe. Er
zijn douches en tuinslangen beschikbaar.
- Geef je hond de tijd en de ruimte om te wennen aan de nieuwe omgeving. De ene hond kan
sneller met een nieuwe situatie omgaan dan een andere.
- Houdt rekening met de persoonlijke zone van jouw hond en de andere honden. Niet elke hond
vindt het leuk dat een soortgenoot dichtbij komt, ook niet in het water.
- Controleer je hond goed nadat je gezwommen hebt, door het zwemmen kunnen de nagels
poreuzer worden.
- Geef je hond af en toe een beetje rust tussen de zwempogingen.
- De chloorpompen staan volledig uit. Laat je hond echter extra schoon drinkwater drinken en
spoel hem na het zwemmen af met de tuinslang.
- Als je zelf een t-shirt en/of een lange zwembroek aandoet voorkom je krassen van de nagels
op je lichaam.
- Speelgoed voor je hond is toegestaan in het water, houdt echter wel rekening met de andere
honden en mensen.
- Laat je hond niet zwemmen met een volle maag, laat minimaal een 30 minuten voor en na het
zwemmen.
- De hondenplons is niet geschikt om je hond te leren zwemmen, hiervoor kan je beter een
rustiger moment kiezen.
- Borstel je hond van te voren zodat er niet teveel haar in het zwembad komt.
- Annulatie van je ticket is niet mogelijk! Doorverkopen van je ticket is toegestaan.

Nieuws van de redactie
De redactie heeft versterking gekregen van 2 nieuwe medewerkers, die elk een eigen expertise
meebrengen. Zij zullen zich binnenkort aan de lezers voorstellen.
Om ons de tijd te geven hen in te werken en om hen de kans te geven hun kennis en ideeën in
te brengen, gaan we er 2 maanden tussenuit met de nieuwsbrief. Het volgende nummer
verschijnt dus begin september.
We wensen iedereen intussen een fijne vakantieperiode en hopen u in het najaar weer als
trouwe lezer te mogen begroeten.

Nieuws uit eigen streek
Dorpsraden missen de informele contacten: ‘Juist daar worden zaken aan de orde
gesteld’
Juist van de informele ontmoetingen moeten dorps- en wijkraden het hebben. Dat die er
nu vanwege corona niet inzitten, zien ze als een flinke beperking. Er gaan stemmen op
om te vergaderen met als agendapunt 1: een pizza-, pannenkoeken of stamppotmaaltijd.
Zoiets als ‘een gewone vergadering’, met inwoners in een groter verband, bestaat in tijden van
corona niet meer. Besturen van dorps- en wijkraden in de gemeente Hulst vergaderen onderling
nog wel, vaak digitaal. Door elkaar te ontmoeten kom je tot iets meer dan online. Het is dan ook
niet zo dat alles nu stilligt. Maar soms is het lastig. „Als verkeerswerkgroep zou je je normaal
gesproken met zijn allen buigen over een plattegrond om de knelpunten aan te wijzen. Dat kan
nu niet”.
De dorpsraad is ook geen orgaan voor schriftelijke communicatie denk ik. „Rare ideeën breng je
bijvoorbeeld niet via de mail naar voren, want dan blijft het altijd als raar idee te boek staan.
Tijdens een gewone vergadering kun je iets raars wel opperen en kan er door het gesprek iets
nuttigs uit ontstaan.”
Verder is de hinder beperkt. De contacten met de gemeenten lopen voor de meeste dorpsraden
gewoon door, al gaan die nu vaker digitaal of telefonisch. De grootste beperking zit ‘m richting
de inwoners. „Door elkaar te ontmoeten kom je tot iets, of dat informele contact nu plaatsvindt
bij een voetbalwedstrijd of bij onze vergaderingen.” Om als inwoner een e-mail te sturen, moet
je toch een drempel over, denk ik.
Mensen lijken minder bezig te zijn met de leefbaarheid in hun wijk. Er speelt niks urgents. Op
allerlei manieren proberen dorps- en wijkraden de inwoners op de hoogte te houden en bij
ontwikkelingen te betrekken. Soms laat een dorpsraad zich voeden door schriftelijke enquêtes,
soms is het een nieuwsbrief en krijgen inwoners stellingen voorgelegd om over na te denken.
„We zijn een klein dorp. Als er echt iets is, weten mensen ons wel te vinden of krijgen we het te
horen van de gemeente”, denken wij.
Toekomst van het dorp
Er zijn inwoners die zitting hebben in bijna elke organisatie die er in een dorp is. Ze hebben
overal een stem in. Of dat gunstig is moeten de inwoners zelf beslissen. Als dorpsraadsbestuur
gaan wij daar niet over.

Ik heb de vrijheid om boos te zijn
Hoera, ik heb de vrijheid ….
Ik heb de vrijheid om boos te zijn: als me onrecht wordt aangedaan of wanneer ik zie dat
bijvoorbeeld een collega onrechtvaardig wordt behandeld of dat kinderen worden gepest. Je
ziet het niet altijd aan me.
Ik heb de vrijheid om verdrietig te zijn: mijn lichaam verzet zich en alles gaat langzamer, ik
verlies ook mijn energie. Er komen momenten dat ik kan huilen en mijn emoties niet de baas
ben. Het is dan niet altijd erg dat een ander dit ziet.
Ik heb de vrijheid om bang te zijn: voor een spin, om op een hoge ladder te klimmen, voor
een enge man of voor iets wat dreigt te gebeuren. Bang zijn maakt me voorzichtig maar ook
zeker socialer. Ik ga scherper kijken en mijn oogbewegingen versnellen, daardoor zie ik eerder
gevaarlijke momenten. Mijn lichaam komt in een staat van paraatheid zodat ik sneller kan
handelen of vluchten. Soms ga ik dan zweten en dat is niet fijn. Vroeger zeiden ze: hij doet het
in z’n broek van bangigheid.
Ik heb de vrijheid om blij te zijn: ik heb dan geen stress, positieve gevoelens overheersen en
mijn verlangen wordt vervuld.
Ik heb de vrijheid om verliefd te zijn: ik voel me verbonden met een ander, het geeft minder
stress en daardoor ontspanning. Ik wil dan contact maken en het geeft zin aan mijn leven.

Ken uw regio: deel 2
Vanaf de mei editie gaan we u informeren over onze Oost Zeeuws Vlaamse regio met allerlei
gehuchtjes, polders en alles wat daarbij hoort.
Of u nu van Kloosterzande komt, uit Hulst of van Sint Jansteen, uit Middelburg of zelfs uit
Canada wij wensen u er veel plezier mee.
We hebben het moeten verdelen over vele maanden. Ik hou me aanbevolen voor verbeteringen.
Ik zou zeggen: pak je fiets en kijk rond, neem foto’s en stuur eens iets op naar de redactie zoals
jij dat beleeft hebt. Veel plezier.
Poonhaven
Poonhaven is een buurtschap in de gemeente Terneuzen. Het buurtschap ligt tussen de
Kwakkel en Kampen. Poonhaven bestaat voornamelijk uit boerderijen en kleine losstaande
dijkhuizen langs de Poonhaven en de Kampersedijk.
Poonhaven is vernoemd naar een landbouwhaventje dat van 1821 tot 1877 fungeerde als
haven voor Zaamslag. Het was een typisch haventje voor poonschuiten. De haven lag aan
het Hellegat, een zeearm die oorspronkelijk Hulst verbond met de Westerschelde. Door het
indijken van de Van Lijndenpolder in 1877 verdween het haventje, dat inmiddels grotendeels
was dichtgeslibd, definitief. De havenfunctie werd overgenomen door het haventje van Griete.
Poon
De Poon is een zeilend vrachtschip van de Zuid-Nederlandse binnenwateren. Het is sterk
verwant aan de Noord-Nederlandse tjalk. Het kwam voor van de 13e tot de 20e eeuw en enkele
exemplaren werden zelfs in ijzer gebouwd.

De titel van dit blok
Stoppeldijkveer
Stoppeldijkveer is een buurtschap in de gemeenten Terneuzen en Hulst. Deze in de
regio Zeeuws-Vlaanderen gelegen buurtschap bevindt zich ten zuidwesten van Vogelwaarde,
ten zuiden van de buurtschap Sluis. De buurtschap bestaat uit drie wegen: Stoppeldijkveer,
Stoppelveerdijk en de Drie Gezustersdijk. Stoppeldijkveer bestaat uit zo'n twintigtal woningen.
De buurtschap heeft na het straatnaambord geen plaatsnaambord. De buurtschap strekt zich uit
over een oude dijk die het achterliggende land beschermde tegen het water van het "Hellegat",
een inmiddels volledig ingepolderde zeearm. In vroeger tijden bestond er een veerdienst over
deze kreek, waar de naam Stoppeldijkveer nog aan herinnert. Ook het 1 kilometer westelijker
gelegen Zaamslagveer (gemeente Terneuzen), de vroegere "overkant", verwijst hiernaar. De
buurtschap dankt haar naam aan Stoppeldijk, onderdeel van het huidige Vogelwaarde. Deze
plaats had een veer over het Hellegat. Dit veer droeg de naam de Veer van Stoppeldijk.
Langzamerhand is dit veranderd in Stoppeldijkveer. De Stoppeldijkpolder in ingedijkt in 1645.

Catharinapolder
De Catharinapolder is een polder (1846) die behoort tot de Polders tussen Hulst en Appelzak,
ten zuidoosten van Zaamslag. Het kreekje heet Den Auwer. Deze polder is ontstaan uit
aanwassen in het restant van het Hellegat, welke na de afdamming ervan in 1789 aangroeiden.
In 1843 werd een aanvraag tot inpoldering van deze schorren ingediend, welke eigendom
waren van de Burgerlijke Godshuizen van de stad Gent. Allereerst werd een dam in het
Hellegat aangelegd, iets ten zuiden van Stoppeldijkveer. De polder kwam in 1846 gereed is is
vernoemd naar Catharina Seydlitz, de dochter van één der opdrachtgevers. Tegen de dam lag
het paviljoen, een voormalige directiewoning. In de polder vindt men de Catharinahof, de
Catharinastraat en de Seydlitzstraat. Vanzelfsprekend was het scheepvaartverkeer van en naar
Hulst nu niet meer mogelijk.

Van Lyndenpolder
De Van Lyndenpolder is een polder behorend tot de Polders tussen Hulst en Appelzak, ten
noordwesten van Vogelwaarde. Deze polder kwam tot stand door een afdamming van
het Hellegat, dichter bij de monding. Het betrof een zeedijk van 800 meter lengte. De polder
kwam gereed in 1877. Ze werd vernoemd naar Rudolph Willem van Lynden, die Commissaris
des Konings in Zeeland was. De polder is 174 ha groot. De Polders tussen Hulst en
Appelzak zijn een complex van polders, dat zich bevindt ten westen en noorden van Hulst en
waarvan het zuidelijk deel zich in de gemeente Hulst en het noordelijk deel zich in de
gemeente Terneuzen bevindt. Het betreft herdijkingen van één of meermalen ondergelopen
oudere polders, en ook de indijkingen van delen van het Hellegat.
De volgende polders behoren tot dit complex:
Absdalepolder
Riet- en Wulfsdijkpolder
Catharinapolder
Willem III polder
Van Lyndenpolder
Hellegatpolder
Rudolph Willem graaf van Lynden (Emmerik (Dld.), 8 december 1808 - Middelburg, 19
april 1876) was een Nederlands politicus en bestuurder. Van Lynden begon zijn carrière op 24jarige leeftijd als burgemeester van Apeldoorn. Hierna was hij voor
verschillende kiesdistricten lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Van 1850 tot 1860 was
hij gedeputeerde van diezelfde provincie. Hij sloot zijn carrière af als Commissaris des
Konings van de provincie Zeeland.

Appelzak
Appelzak is een veel voorkomende naam van een doodlopend zeegeultje in een zandplaat,
vlak bij de kust. De naam wordt gegeven aan:
* Een geul in de Wielingen, ter hoogte van de monding van het Zwin
* Een geul in de Westerschelde, in het Paulinaschor
* Een doodlopende geul in de Platen van Hulst
* Een doodlopende geul nabij de Ballastplaat bij de Haven van Antwerpen, nabij de
rechteroever van de Westerschelde, vlak nadat deze België heeft verlaten.
* Een restant van de monding van het Hellegat, dat na de totstandkoming van
de Hellegatpolder nog enkele tientallen jaren bleef bestaan.

Nieuws en wetenswaardigheden
Geen nieuws maar wel goed om te weten …
- Een goede haan wordt niet vet.
- Een belofte van een vrijer is gelijk aan de belofte van een schipper: voorbij zodra de wind gaat
liggen.
- Mannen luisteren naar elkaar, vrouwen kijken naar elkaar.
Op 20 maart 2002 werd Joan Seijdlitz gekozen tot voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sint
Cecilia. Hij kwam in de plaats van Willy Menu die deze functie 25 jaar had bekleed.
Geen groep doet zoveel vrijwilligerswerk en verricht zoveel mantelzorg als de actieve senioren
tussen de 65 en 75 jaar.
Dorpsraad Kloosterzande
De bestuursleden van de dorpsraad lachen als ze anderen de fouten en dwaasheden zien
begaan, die zijzelf hebben (moeten) begaan om wijs te worden.
We hebben iets gelezen en gehoord over ’t Poppeke maar te weinig om er iets van te kunnen
melden, zo ook over de voetbalclub en de tennisclub.
Komt er nog wel eens iemand in Sporthal Hontenisse? Alles is vernieuwd en ogeknapt hebben
we gehoord maar ook daar is ons te weinig van bekend om te vermelden.
Van d’Ee tot Hontenisse
De grootste mouterij van Nederland staat in Kloosterzande. Deze mouterij exporteert zijn
product, de voornaamste grondstof voor bierbrouwerijen, over de gehele wereld. In het
bedrijfslaboratorium wordt de kwaliteit van de gerstsoorten en het eindproduct gecontroleerd.
Er wordt steeds meer in uiterst kleine hoeveelheden speciale bieren gebrouwen.
Op veel plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen waren sociëteiten gevestigd, waarvan sommige al
eeuwen bestaan. Mannen en vrouwen beoefenen het handboogschieten op de ‘liggende’ en
‘staande’ wip. Waren het vroeger nog ‘gewone’ bogen, tegenwoordig zijn ze uitgerust als
katrolboog met stabilisators en vizieren. Bekende namen van sociëteiten waren Hubertus,
Batavieren, Willem Tell, Sint Sebastiaan, Concordia, Ons Vermaak en nog tal van andere.
Plezierig waren ook zeker de kermisschietingen in tal van lokaties. Vele verhalen zijn hierover
te vertellen.
Ouwe knarren
Het gaat er niet om hoe oud men is, doch hoe men oud is.
Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.
N’n Belg en n’n Nederlander (geen Zeeuw hoor)
N’n Belg leeft rijk en sterft arm; n’n Nederlander leeft arm en sterft rijk.
23. Nieuws en wetenswaardigheden MEI
Geen nieuws maar wel goed om te weten …
Geveinsde liefde is als waterverf: een korte regenbui spoelt haar weg.
Een vrouw laat zich graag naar haar gunsten vragen, ook al wil ze die niet geven.
Veel vogels vliegen uit het nest voordat ze slagpennen hebben.
In 1905 vierde de heer J.F. Rosseel burgemeester van Ossenisse zijn 25 jarige jubileum.
Op 26 juli 2002 overleed Bas Rijk te Kloosterzande. Hij was geboren in Oudelande, in de zak
van Zuid-Beveland. Hij is een erkentelijk voorzitter geweest van harmonie St.Cecilia. Zijn
aardappelloods is bij velen in Kloosterzande nog bekend vanwege de Midzomerfeesten en zijn
plaats bij viaduct D’n Eeck.
Van d’Ee tot Hontenisse
Elk jaar, op 12 december, reikt Aardenburg aan mensen die zich voor het stadje verdienstelijk
hebben gemaakt de kikkerorde uit. Het kikkersymbool is ontleend aan de scheldnaam die de
Aardenburgse muziekvereniging opdeed toen ze eens op een muziekconcours verscheen in
hel-groenen uniformen.
Één op de drie mensen positief tegenover kernenergie
Er is weer veel onderzocht in de afgelopen periode. Uit een recent onderzoek blijkt dat in
Nederland één op de drie mensen positief staat tegenover kernenergie. Evenveel mensen zijn
neutraal over deze energiebron en slechts een vijfde ziet kernenergie als negatief.
Kerntechnologie is breder dan energie alleen: de bescheiden nucleaire sector van
uraniumverrijking, energieopwekking en productie van medische isotopen. Dat laatste raakt de
mensen om positief te zijn over kernenergie.
60 Plussers
Ben je 60 jaar of ouder? Dan kan er al eens iets voor je veranderen. Zo is er een bijzondere
regeling voor je tijdskrediet en heb je recht op seniorvakantie bijvoorbeeld.
Eens de leeftijd van zestig bereikt, komt je pensioen steeds dichterbij. Maar sommige 60plussers blijven liefst aan de slag en gaan zelfs op zoek naar een nieuwe job of maken een
carrièreswitch. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar zeker wél realistisch. Als 60-plusser heb jij
immers ook je sterktes! Je moet je er alleen bewust van zijn en ze slim in de verf zetten. Daarbij
helpen sommige mensen je graag...
Een typisch geval van mee willen tellen maar niets kunnen
Vele leden in de Tweede Kamer maar ook in onze gemeenteraad hebben vele vragen aan of
het kabinet of aan het college van B&W. Dat is goed en kan heel verdienstelijk zijn om
vooruitgang te boeken.
Het vreemde is daarna wel dat de vragenstellers met de gegeven antwoorden helemaal niets
(kunnen) doen of niets gaan doen. Ikzelf zit dikwijls bij mezelf te denken als ik naar die
‘woordenspelletjes’ van die lui zit te luisteren: ”Oké prima, nu weet je het antwoord en de juiste
toedracht maar wat ga je nu met die wijsheid doen? Heb je alleen maar mensen bezig
gehouden om dit alles op papier te laten zetten of ga je er werkelijk iets mee doen?”
En wat denk je dat de conclusie van mij is: HELEMAAL NIETS doen ze er mee.
Werkverschaffing!!
Vroeger en nu
Je leerde ons heel veel, alleen je leerde ons niet hoe we zonder jou verder moeten leven.
Als je vergeet dat je vroeger kind bent geweest word je later onherroepelijk een vervelend groot
mens.
Ik vond de lock-down een verademing.
Je moet altijd in staat zijn iets te relativeren van je eigen standpunten en te zoeken naar
compromissen maar dat wil niet zeggen dat je met alle winden moet meewaaien.
Mensen zijn bereidt alles te geloven ofwel omdat ze bang zijn dat het waar is, ofwel omdat ze
bang zijn dat het niet waar is.
Ken jij ook het Galilieo-effect: In 1623 ze de paus in het Vaticaan: “Ik voel niet dat de aarde
rond de zon draait, dus draait ie niet”. Tegenwoordig hebben we ook mensen die beweren: “Ik
zie geen Covid-besmettingen, dus bestaan ze niet”. Een kleine groep Nederlanders verkondigt
steeds fanatieker dat het virus niet bestaat omdat ze bang zijn dat ze ongelijk hebben. Achter
hun protesten en fanatisme gaat dus angst schuil. Angst dat wat je hoopt dat niet waar is, wel
waar zal blijken. Maar toegeven van die angst voelt zodanig vernederend, dat je ‘m met alle
mogelijke middelen het zwijgen oplegt, verdringt en/of ontkent. Wie jouw ontkenning niet deelt
is daarom een vijand. Hoe krom kan iemand toch zijn?
Gaan we straks na de corona feesten om te feesten, zoals verslaafden gebruiken om te
gebruiken? Het probleem daarbij is wel dat je er geen plezier meer aan beleeft, het heeft geen
kick meer. Verloren tijd kun je volgens echt niet meer inhalen. Hetzelfde is dat je ook geen
slaap kunt inhalen. Verloren studententijd kun je ook niet inhalen.
Een verwerkingsproces verloopt altijd chaotisch en daar horen onverstandige dingen bij.
Omgaan met de waarheid is een worsteling.
Perfectionisme is geen stoornis maar een karaktertrek.
Perfectionisten zijn, naast piekeraars, slecht in ongemak.
Ik kan goed omgaan met dingen die ik niet kan verdragen.
Ik speel dagelijks wedstrijden die ik niet winnen kan.
Er zijn mensen die het fascinerend vinden dat ik onuitstaanbaar ben en hoe ik daarmee om ga.

De mannen van Ambras ‘Nie jaogen’ (2010)
List de Schelde
Daor val nie veel te raopen, ’t is maor nen zaddoek groot
Veel slik, pielen en schaopen, bij mist oorde nen boot
noordwesten wind kan raozen over’t verdonken land
ij dust, In t Zicht Der Schelde daor ‘ang gistren aon de wand
refrein:
Die kaffekees list de schelde, een taofel uit den ouwen tijd
List achter komde binnen, maor welkom zij j‘ altijd
Agge moeg gaoj naor binnen, Kaffee Verdronken Land
Aon den toog zette ouw zinnen, en zurgen aon de kant
Begin ouw maog te grollen, zolank ijjier geen last
Nen pot mee stravven mosterd, wa’ bruin brood, nen goeien ast
refrein
de tijd ang aon de muren nen stoeren zilten kop
de kaoi uit vroeger tijden drink ouwen borrel op
dan kommen de veraolen: ij je Willem nog gekend?
de sturm van ’53, kende gulder ‘t monument ?
de kaoi vol outen boten, de vissers van de Paol
den Emma of de Kouter, die doen ulder veraol
van lamsoor in de schorren, om mossels naor t wad
ik gaon een botjen steken, gjernout steuren in het Gat
refrein:
die kaffeekes, list de schelde een verse pint nen ouwen toog
de vissers aon de muren wij ouwen ‘t weer nie droog
(P. Scheerders/Trad.)

À d’ ons ‘aor maor goed lig
Refrein:
Addons aor maor goed ligt en ons tanden blinken
Onze schoen’n gepoetst zijn en ons voet’n nie stinken
Pakken wij een lekker pintsjen
Om op de kerremes te drinken
‘K zat in ’t kaffee gist’renaved zo zat as een kanon
Mijnen maot kwam binnen mee nen kop as nen ballon
Ik zee Pier oe ist mee ou??
Da kan nie beter, goed en mee ou??
Refrein
Ik ging schieten op de prang mee de kermes op Usdijk
Schoot een veugelken of 2 in ’t kaffee van Piet van Dijk
nog een pintjen bij Piet de Waol
Sjuust nie te veel, ‘kost nog zitten op mijn zaol
Refrein
Ik ree naor uis gist’renaved scharrelewiets op mijn velo
De politie hiel’ mij tegen, jao wadde, allo
’t is awel dagge pinten pak
Ge krijg nen bon om te slaopen in den bak
Refrein
Ik kwam thuis bij mijn vrouwken, begost mee goeie moed
Maor nao een toot of vier verloor ik mijnen moed
‘k Èn den oogen geschoten, Katrijn
Maor ’t bleek een eel klein veugelken te zijn
Refrein
(J. Bruggeman/Bew. P. Scheerders)

Buurten
Naast officiële kernen omvat de gemeente ook buurtschappen:
- Absdale
- Baalhoek
- Boschkapelle
- Drie Hoefijzers
- Duivenhoek
- D’n Eeck
- Emmadorp
- Fluitershoek
- Groenendijk
- Halfeind
- Hoefkensdijk
- Hoek en Bosch
- ’t Hoekje
- ’ t Jagertje
- Kalverdijk
- Kampen
- Kamperhoek
- Keizerrijk
- De Knapaf
- Knuitershoek
- Krabbenhoek
- Kreverhille
- Kruisdorp
- Kruispolderhaven
- Luntershoek
- Margret
- Molenhoek
- Ossenisse
- Terhole
- Noordstraat
- Oude Kaai
- Oude Stoof
- Paal
- Patrijzenhoek
- Pauluspolder
- Perkpolder
- Prosperdorp
- De Rape
- Roskam
- Roverberg
- Ruischendegat
- Schapershoek
- Scheldevaartshoek
- Schuddebeurs
- Sluis / Drie Gezusters
- Statenboom
- Stoppeldijk / Rapenburg
Er zijn er nog veel meer. In de volgende edities van de Meulenwiek komt er iets meer uitleg
over deze buurten en kernen.

De wijze raad van de voorzitter
Als je alles van tevoren wist, zou je nooit meer iets verknoeien. Maar juist wanneer je je vergist
zul je groeien.
Alles heeft een begin en een einde. Wanneer je hier vrede mee hebt komt alles goed.
Zij die niet snel iets beloven, komen hun belofte het meest trouw na.

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.

