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
Het gaat best goed met onze Meulenwiek.
De tekst is begrijpelijk en de bijgeplaatste
foto’s komen goed tot hun recht vinden de
lezers. Hoe meer foto’s hoe vriendelijker de
tekst overkomt. Het is een kwestie van
afwisseling tussen de verschillende edities
met toch vaste onderwerpen daarbij
opgenomen.
Leuke rubrieken, niet al te lange teksten,
onderwerpen voor specifieke doelgroepen
met kwalitatief goede foto’s. We gaan
proberen om foto’s voorrang te geven op de
geschreven tekst maar daarin zijn we ook
afhankelijk van het onderwerp en diegene
die het bij ons aanlevert. Hoe meer mensen
er aan onze Meulenwiek gaan meewerken
hoe leuker het wordt voor ons allen.
Graag willen we er toe over gaan om
mensen zelf iets te laten schrijven over een
onderwerp. Een rubriek die je dikwijls ziet is
‘ik geef de pen door aan…..’. Ook een
brievenbus met oproepjes willen we gaan
opnemen in onze nieuwsbrief.
Wij willen wel dat het kwalitatief goed moet
blijven en niet alleen maar bladvulling wordt
zoals bepaalde dorpsraden dat doen (elke
dag).
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Redactie, belangrijke
telefoonnummers en
handige links
Eindredacteur: Robert Asselman
Opmaak , ABN & spellingscontrole: Chris Van
Hoecke
Alle redactieleden dragen bij aan de
gepubliceerde artikelen in deze nieuwsbrief.
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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.

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

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.
Uit op zondag 7 juni met Dream Music
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

Kliko's
In het voorwoord van de maand mei hielden we een pleidooi om de kliko’s tijdig na lediging
weer op eigen terrein terug te zetten. Dat gaf een hoop reacties zodat we, samen met de
gemeente en de ZRD, zijn gaan uitzoeken wat er staat voorgeschreven om alles ordelijk te
laten verlopen.
Volgens ons stond alles beschreven in de APV van de gemeente. Navraag bij de gemeente gaf
nog meer verwarring want ook zij konden het ons niet zo 1-2-3 vertellen. Het stond ook niet op
hun website. Maar we zijn er toch wel met hun hulp en die van de ZRD uitgekomen. Wat is nu
de regel?
Om 07.30 uur moeten de kliko’s uiterlijk op straat staan binnen de bebouwde kom en om 07.00
uur buiten de bebouwde kom. De kliko moet dus uiterlijk om 07.30 uur buiten staan. Dit is dus
niet vanaf.
Door ZRD zijn speciale plaatsen aangeduid waar ze geplaatst kunnen worden. Dus niet zo
maar lukraak ergens aan de kant van de weg.
De ZRD is te bereiken on telefoonnummer 0900-4433333.
Een ongeschreven regel is dat de kliko de dag vóór het ophalen buiten gezet mag worden
vanaf het moment dat de zon ondergaat. Ook een ongeschreven regel is dat de kliko, nadat
deze geleegd is, vóór zonsondergang weer moet worden binnen gehaald.
De vragen hoe het dus moet wanneer iemand vroeger van huis weg moet dan 07.00 uur of
mensen die nachtdienst hebben gehad zijn hiermee dus opgelost.
Vanuit de gemeente Hulst is het volgende opgenomen:
bepalingen zijn opgenomen in de Afvalstoffenverordering Gemeente Hulst 2018 en meer
specifiek in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018:
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Hulst/CVDR613041.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Hulst/CVDR613384.html.
In artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit is de gevraagde informatie opgenomen:
Artikel 5. Tijdstip van aanbieding
Op grond van artikel 9 van de verordening worden de volgende regels gesteld:
1. Inzamelmiddelen met categorieën van huishoudelijke afvalstoffen moeten worden
aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de door de ZRD en
gemeente verstrekte jaarkalender, de afvalapp van de ZRD of het gemeentelijke
voorlichtingsblad.
2. Inzamelmiddelen met categorieën van huishoudelijke afvalstoffen moeten op de vastgestelde
inzameldag om uiterlijk 07.30 uur binnen de bebouwde kom of om uiterlijk 07.00 uur buiten de
bebouwde kom worden aangeboden.
3. Inzamelmiddelen met categorieën van huishoudelijke afvalstoffen mogen op de aangewezen
inzameldag slechts 1 keer worden aangeboden.
4. De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch
uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, voor 00.00 uur, terug zijn geplaatst op
het eigen perceel.
5. Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval worden op afroep ingezameld. Deze categorieën
mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken.
6. De wijkcontainers voor verpakkingsglas, textiel en plasticverpakkingsmateriaal en
drankenkartons mogen enkel worden gebruikt tussen 07.00 uur en 20.00 uur.
7. Voor de openingstijden van de milieustraat wordt verwezen naar het onderdeel
“milieustraten” op de internetpagina van de ZRD.
Het wordt wel algemeen geaccepteerd dat de rolemmers de avond van te voren worden
buitengezet.
In de praktijk is het ook wel gebleken dat niet iedereen zich hier precies aanhoudt. De ene met
een betere/duidelijkere reden dan de ander.

Dodenherdenking 4 mei
4 Mei verplicht ons om telkens opnieuw te herdenken, vooraleer op 5 mei de bevrijding te
kunnen vieren. Samen vormen deze historisch gemarkeerde dagen de herinnering aan de
Tweede Wereldoorlog en de jaren van bezetting van Nederland en voormalig Nederlands-Indië,
nu 76 jaar geleden.
Dit blijft de meest recente zwarte periode van onvrijheid in de geschiedenis van het Koninkrijk.
Velen zeulen nog de zware bagage uit dat verleden met zich mee.
De jaren van oorlog en bezetting hebben duidelijk gemaakt wat het betekent als de rechtsstaat,
de Grondwet en democratie terzijde worden geschoven.
Als rechten en vrijheden van burgers worden afgenomen, als groepen mensen om hun ras,
kleur, geaardheid en levensovertuiging systematisch worden buitengesloten, worden vervolgd
en vermoord.
Naast de honderdduizenden slachtoffers door oorlogen en dictatoriaal geweld denken we hierbij
de laatste jaren ook aan de vele afschrikwekkende vormen van terreur en geweld overal op
deze wereld.
Een veilig bestaan is een levensvoorwaarde voor ons mensen en zonder veiligheid geldt ook
geen vrijheid, echter het handhaven is nooit een absolute zekerheid.
Ook op dit moment leven we in een vreemde tijd.
Een ongekende pandemie heeft de wereld in zijn greep.
Velen ervaren nog elke dag de gevolgen van het coronavirus.
Het aantal besmettingen blijft te hoog evenals de vele ziekenhuisopnames en de omvang van
de IC’s-bezetting als ook de werkdruk in de ziekenhuizen.
De coronacrisis leidde tot de invoering van veel beperkingen en critici refereerden zelfs aan een
oorlogssituatie. Voor het eerst sinds 1945 realiseren we ons als burgers, dat de vrijheid van ons
Nederlanders om overal te gaan en staan waar we willen, serieus is ingeperkt.
Volgens experts is de vergelijking tussen deze coronaperiode en de Tweede Wereldoorlog
helemaal niet zo vergezocht.
Zeker ook als we denken aan de net opgeheven avondklok, een maatregel die we ook
sedertdien in het vrije Westen niet meer gewend waren.
Veel mensen ervaren dat ook als bedreigend.
Volgens vooraanstaande organisaties laten de coronamaatregelen zien hoe angstig het is om in
onzekerheid te verkeren over de dag van morgen.
Tegelijk dragen ze mogelijk ook bij aan het besef over de gevolgen van onderdrukking en
opsluiting, hoewel corona ons slechts dwingt in ons eigen huis te verblijven, waar de koelkast
meestal nog goed is gevuld.
Vrijdenkers en complotdenkers betraden het podium om de pandemie te betwijfelen en te
weerspreken. Demonstranten, die de Overheid als schuldige aanwijzen en daartegen in het
verweer komen.
Demonstraties, die geregeld uitliepen op ernstige schermutselingen met geweld, die vaak veel
weg hadden van mini-oorlogssituatie, waarbij de veiligheid van burgers en hun beschermers in
het geding was en is.
Het is de taak van onze overheid de veiligheid te waarborgen van onze open en pluriforme
samenleving en van elke burger in onze democratische rechtsstaat, maar als burger zelf staan
we hier natuurlijk niet buitenspel.
De verworvenheid om in vrijheid te mogen leven, mogen we koesteren maar dit schept tegelijk
een verantwoordelijkheid deze te beschermen.
Wij burgers kunnen de handen ineenslaan als de gemeenschappelijke veiligheid, de vrijheid en
grondrechten op het spel staan.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei doet steeds opnieuw een appèl op iedereen om zich in te
zetten voor de waarde van vrijheid.
Vanuit de vrijheid van nu kijken we vandaag terug op de onvrijheid van toen.
Oorlog en geweld markeren het leven en de dood van zovelen.
De 2e Wereldoorlog is het ijkpunt van onze herdenking. Voor ons vrije burgers van deze tijd
hoort de boodschap van 4 Mei te zijn, dat we de oorlog aan de oorlog verklaren.
Oorlog en vijandschap mogen nooit het laatste woord hebben.
Onophoudelijk moeten wij hen blijven gedenken, die daartegen ten strijde trokken en hun leven
ervoor hebben gelaten.
Hun liefde voor volk en vaderland, hun onvoorwaardelijk getoonde moed, dapperheid en inzet
maakte hen terecht tot helden die we nooit mogen vergeten. Dit gedrag verdient louter blijvend
ongekend diep respect en waardering.
Dodenherdenking krijgt pas een fundamentele betekenis wanneer we ons bewust en bereid zijn
de zwarte bladzijden uit onze historie naar boven te willen halen, om willen zien naar een tijd die
ons iets te zeggen heeft. Herinneringen die voor ons mensen van deze tijd, nieuwe andere
generaties, een waarschuwende achtergrond hebben.
‘Niet wegkijken, niet goedpraten, niet uitwissen’, sprak de koning vorig jaar.
Wij landgenoten mogen deze verschrikking niet alleen vanuit de geschiedenisboeken aan ons
voorbij laten gaan.
Herinneren dus om nooit te mogen vergeten.
Tegen deze achtergrond gedenken wij vandaag allen, die hun leven hebben gegeven voor onze
vrijheid, allen, die slachtoffer zijn geworden van elke vorm van oorlog voeren, terreur, geweld en
onderdrukking.
Wij gedenken hen met diep respect, met veel bewondering en grote dankbaarheid. Woorden
schieten daarvoor te kort.
Daarom worden wij dadelijk weer stil, heel stil…

Spreuk van de maand
Soms wil iemand gezien worden door (zo lang mogelijk) afwezig te zijn.

Geef vaker een complimentje
Een welgemeend compliment geven, we doen het maar weinig. Dat is niet gek: we hebben
onze kostbare aandacht nodig voor de zaken die moeten gebeuren of punten die nog moeten
worden afgewerkt. Voor de dingen die al goed gaan of die we vanzelfsprekend zijn gaan
vinden, hebben we minder oog. Je kunt pas een compliment geven wanneer je dat wat je prijst
eerst opmerkt.
Toch is het jammer dat we zo weinig veren in spreekwoordelijke achterwerken steken. Vleierij
heeft namelijk veel positieve effecten, voor diegene die het compliment ontvangt én voor jou als
‘complimentgever’. Met een pluim (‘Ik vond dat je dat agendapunt laatst in de vergadering heel
goed uitlegde’) geef je sociale erkenning en geef je iemand een goed gevoel over zichzelf en
wat hij heeft gedaan. Het zorgt voor meer coöperatie en meer vertrouwen. Je vergroot ermee
het geluk bij diegene én bij jezelf. Je trekt de sociale banden aan en stijgt zelf in de achting van
de persoon die je complimenteert. Complimenten werken het beste wanneer ze specifiek zijn
(‘heel goed dat je bij de jeugdsoos het initiatief neemt’ in plaats van ‘je bent een baas!’) en
persoonlijk worden overgebracht, in plaats van bijvoorbeeld per mail of met een appje. In een
werkcontext zijn uitingen van lof over gedrag gepaster dan pluimen over uiterlijk. Tegenover de
vrouw van je baas zeggen dat ze er sexy uitziet komt wat moeilijker te liggen. Het
allerbelangrijkste: zorg ervoor dat het compliment gemeend is. Terwijl je naar je schoenen kijkt
mompelen ‘Eh, leuke broek of zo’ - doe het maar niet.
En: goed voorbeeld doet volgen!
Schatje hier en schatje daar …
De meeste (echte) Zeeuwen zijn redelijk nuchter in wat ze doen en wat ze zeggen. Ik mag
mezelf daaronder rekenen zonder mezelf daarmee boven anderen te verheffen. Mensen die
‘anders zijn’ vallen ons op. Die pik je er zo uit. Wij houden niet zo van dat overdreven gedoe.
Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.
Een voorbeeld: er zijn van die stelletjes die om de haverklap hun partner aanspreken met
‘schatje’. Bij alles wat er gebeurt is het schatje hier en schatje daar. Toch zeker wanneer ze pas
het bed met elkaar gedeeld hebben. Ook vele moeders maken zich hier ‘schuldig’ aan. De
kinderen worden niet meer benoemd met hun naam maar het is ‘schatje hier en schatje daar’.
Weet je wat ik dan denk? Dan denk ik altijd: dat blijft niet goed gaan, binnen enkele jaren is de
liefde voorbij en vechten ze elkaar de tent uit. Iedereen kent wel voorbeelden uit zijn familie,
buurt of kennissenkring.
Ik heb ook wel eens zo’n stelletje gekend die niets anders over en tegen elkaar wist te vertellen
dan van ‘schatje hier en schatje daar’. Ze waren ook zóó gelukkig met elkaar en hun
gezinnetje. Ze waren zelfs bijna 25 jaar getrouwd. En wat denk je: een jaar daarna was het
echtscheiding. Ze zijn verhuisd en ik heb ze nooit meer gezien. Jammer en ongelukkig voor
diegene die het aanging en natuurlijk ook hun familie.
Daarom zeg ik maar niet al te dikwijls: ‘schatje hier en schatje daar’ want dat blijft toch niet
goed gaan. Mijn opa zei dan: ‘vreet ze op nu het nog kan …later heb je er spijt van’.

Praten met gebaren
Waarom men dikwijls praat met grofgebekte straattaal en daarbij nog wat vloeken is mij niet
altijd duidelijk. Zou het niet beter zijn om alleen maar gebaren te gebruiken en het geluid weg te
laten?
Ik herinner me nog het debat tussen Rutte en Wilders waarbij termen vielen als: “Doe’s normaal
man” met daarbij als antwoord “Doe zelf’s normaal”. Dat vond ik nog leuk en het bleef
fatsoenlijk toch?
Wanneer we naar een theater gaan van de één of andere conferencier kun je er geheid van op
aan dat de teksten zo grof mogelijk zullen zijn. Dikwijls voel ik me dan niet zo happy wanneer ik
daar naar zit te luisteren. Kan dat niet anders, denk ik dan?
Sinds die uitbarsting heeft Mark Rutte de teugels wat laten vieren. Dit in tegenstelling met Geert
Wilders die bij elke Kamervergadering zo grof mogelijk uit de hoek probeert te komen. Maar nu
is de situatie veranderd. De coronacrisis dwingt onze premier om mensen te waarschuwen voor
overdracht van het virus. En dat lukt het best in een taalgebruik dat aanslaat bij de doelgroep.
“Gewoon je bek houden!” lijkt mij de beste manier om te communiceren met andere mensen.
Maar ja, eén van de meest gebruikte vormen is dus de zogenaamde straattaal. Sommige
mensen accepteren dat als ‘het nieuwe normaal’. Hoe word je steeds beter in het gebruik van
straattaal ga je je misschien afvragen. Moet je daarvoor oefenen? Moet je er boeken op
naslaan? Ik heb wel een zogenoemd Bargoens woordenboek liggen, in mijn bibliotheekkast,
van wel bijna twee honderd bladzijden. Allerlei schuttingwoorden in zowel het Amsterdams, het
Rotterdams, het Haags en noem maar op. In de taal van het Hulsters en/of het Klôôsterse heb
ik niet kunnen vinden maar ongetwijfeld kunnen wij hier in het Land van Hulst er ook wel wat
van.
Waarom letten de BOA’s hier niet op of de burgemeester wanneer hij zijn rondje maakt langs
de kernen van onze gemeente? Waarom hebben we een Wet op de Privacy, de AVG, als die
toch niet gebruikt wordt voor dergelijke dingen? Toch kan ik er ook wel om lachen want stel je
een burgemeester of een trainer van een voetbalelftal voor die uitleg geeft op de manier van
een doventolk: met gebaren dus. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?

Nieuws van/voor de jongeren
Jeugdsoos Kloosterzande
Op initiatief van onze voorzitter en onder begeleiding van het bestuur van dorpsraad
Kloosterzande hebben wij een jongerensoos opgericht. Met behulp van bottum-up gelden, van
de gemeente Hulst, zijn wij eind 2019 begonnen met een basis te leggen voor een deugdelijke
activiteit welke jaren vooruit kan met goed en sterk materiaal.
Middels het bedrijf Buffalo uit Amsterdam, waar onze voorzitter en zijn echtgenote, ook naar toe
zijn geweest, hebben wij een keuze gemaakt. Op ons verzoek melden zich vijftien vrijwilligers
voor de begeleiding tijdens de soosbijeenkomsten. Door een vijftal personen zijn alle
computermaterialen gekocht. Natuurlijk waren er ook spullen nodig om dit alles op te bergen.
Deze wilden we in het begin zelf maken maar op advies hebben we toch professionele flightcases gekocht. Als basisplaats is gekozen voor de Binnendeur. We zijn dan ook zeer trots dat
we een complete activiteit met alle benodigde materialen kunnen overdragen aan Hulst voor
Elkaar, aan alle vrijwilligers en zeker ook aan al onze jongeren van Kloosterzande en
omstreken.

Jeugdsoos Kloosterzande
Hulst voor Elkaar heeft half mei 2021 de Jeugdsoos van Kloosterzande als project
overgedragen gekregen van de Dorpsraad Kloosterzande. Hulst voor Elkaar is ontzettend blij
met deze jeugdsoos die door de Dorpsraad Kloosterzande mogelijk is gemaakt. Alle jeugdsozen
in de Gemeente Hulst vallen nu onder Hulst voor Elkaar en worden aangestuurd door diverse
vrijwilligersgroepen vanuit de dorpen zelf. In Kloosterzande staat een enthousiaste groep
vrijwilligers klaar om de jeugd van tal van leuke soosavonden te gaan bieden in de Binnendeur.
Het is nog even afwachten op de opening omtrent de Corona maatregelen maar iedereen staat
in de startblokken!
Met vriendelijke groet,
Mariska Sijs

Ad Franken verhalen: Bjèren
Voor mijn vader die beter kost coifferen as bjèren.
Als je tegenwoordig de krant open slaat is het meestal niet zo fris wat men te melden heeft.
Bakken ellende worden over je heen gestort. Dat zal vroeger wel niet anders zijn gewist, maar
toen ik de beginselen van de leeskunst juist onder de knie had zal mij dat nog niet zo zijn
opgevallen.
”Dagblad de Stem” die in de kapsalon werd gelezen, kende vroeger een rubriekske, waarin
korte nieuwsberichtjes vermeld werden zoals een koei in de sloot geraakt, een hooiberg in de
brand, een pjèrd op‘ol, een vechtpartijken, openbare dronkenschap, uitgeglejen over een
bananenschil en meer van zulk belangwekkend nieuws.
In augustus 1947 stond er iets in te lezen waarvan ik de tekst letterlijk zal weergeven, want zo
iets leesde tegenwoordig nooit niemer:
“Dhr. F.F. herenkapper, te Kloosterzande, werd door de Kantonrechter in Terneuzen,
veroordeeld tot een geldboete van zes gulden, of een vervangende hechtenis van één dag
wegens het illegaal lozen van faecaliën.
Zijn volledige naam en adres hadden ze er trouwens gewoon bij kunnen zetten, want iedereen
wist natuurlijk wel dat dhr. F.F. Frans Franken was, kapper op Klôôster die ze ook wel wisten te
weunen.
De betekenis van het niet alledaagse woord faecaliën moest toch evekes opgezocht worden in
het “Verklarend Zakwoordenboekje van Van Dale” dat binnen handbereik lag.
Toen het moeilijk woord gevonden was, bleek het gewoon stront te zijn wat al werd vermoed en
ook helemaal in overeenstemming was met wat er plaats gevonden had.
Hier de uitleg van deze welriekende en smeuïge geschiedenis.
Achter in de’n of stond er bij ons een plonsplee. De houten deur toonde een uitgezaagd hartje
als teken dat je “het” er met liefde naar toe bracht, vooral als het een beetje nip zat. Op de met
schrale groene verf bewerkte toegangsdeur scheen altijd uitbundig de zon die er grote blaozen
op trok. Een verweerd bescheiden ingsel behoedde de deur dat die kost open waaien. Bij in
gebruik name moest de deur aan de binnenkant vast gezet worden met een roestig haakje aan
een oogje.
Als je dat in je haast vergat kon het gebeuren dat er tussen een verse pleeganger en de
zittende gebruiker van de poepdoos een enigszins benauwende communicatie ontstond over
de bezetting hiervan.
Het interieur oogde eenvoudig. Het zitgedeelte bestond uit een houten plank met hierin een
rond gat en een pleedeksel er op. De fysieke spanwijdte van het deksel en het gat bedroeg
ongeveer 30 centimeter. Op het deksel zat een handgreep die zowel voor een links- als een
rechtshandige gemakkelijk te bedienen was om die te kunnen verleggen vóór en na de
boodschap. In de wit gekalkte muur zat een roestige spijker. Aan een touwken bungelden op
maat gesneden kranten- vellekes die als toiletpapier dienst deden. Een eenvoudig stuksken zeil
sierde het houten vloerke van het schijthuis.
Iedereen maakte gebruik van die nuttige voorziening. Niet
alleen het achtpersoons gezin maar ook de klandizie van de kapsalon en de commiezen van de
douane die er een voorkamer van het huis huurden .
In de winterdag, als het donker was, werd de lokaliteit bezocht met een stallantjèrn. De plee
was dan net leeg geschept en kost het nogal “trekken” aan je gat. Bovendien kon het er
steenkoud zijn. Voor de leut moest je er dan niet zijn.
Door veelvuldig bezoek aan de accommodatie, kon het
gebeuren dat die plee midden in de zomer van 1947, vol was geraakt. Dat voelde je omdat het
op een gegeven ogenblik begon te spêten tegen ou gat. Je kon het ook zien aan de vette
strontmaôien die op de grond langs de buitenmuur kropen.
Maar wat moet je doen als die bjèrput ardstikken vol zit in t’ artje van de zomer? En dan nog
zo’nen langen wèrmen ook….
Affijn, met opgestroopte mouwen en frisse tegenzin ging mijn vader aan de slag met een
bjèrlepel, geleend van timmerman Ward van Kerckhoven en een paar zinken êmers om de
pleeput uit te scheppen. Zich van geen kwaad bewust zijnde, mieterde hij de inhoud van de
volle êmers gewoon in het afvoerputje achter het huis, in plek van in de sterfput om daar die
bucht te laten bezinken.
Juist toen hij daar mee aan de gang was, stapte veldwachter Floor van de Vijver, die naast het
gemeentehuis woonde, in uniform op zijn dienstfiets om zijn rondeke te gaan doen over
Klôôster en Groenendijk.
Hij ging rechts af richting Tasdijk, om via Hoek en Bosch, de Zoutedijk en het Poolsplein de
Cloosterstraat in
te draaien. Halverwege de Cloosterstraat begost zijn reukorgaan te prikkelen, en rook hij een
nogal penetrante geur.
Hij fietste een stukske door tot de moorsloot die tussen ”Het Witte Huis” en het ”Laantje” ligt.(
Willem de Zwijgerlaan.) Hij stapte van zijn fiets, keek naar de riolering die daar uitmondde, en
zag dat er bruine smurrie uitkwam. Het was hem nu wel duidelijk wat het precies was en waar
hij de verdachte kon vinden.
Die werd door bromsnor dan ook in een oogwenk opgespoord.
Er hoefde niet uitgelegd te worden waar mijn vader mee bezig was en dat dit ook niet was
toegestaan. Kortom, mijn vader kreeg een proces-verbaal van de veldwachter.
Na enkele weken werd van Justitie een bevel ontvangen dat hij in persoon moest verschijnen
op het Kantongerecht in Terneuzen in verband met de vermeende overtreding.
Mijn vader dus met zijn fiets, over de Zeedijk naar het Kantongerecht alwaar de rechtspleging
zou plaats vinden. Het bleek nog een beetje zoeken, maar hij had het uiteindelijk dan toch
gevonnen.
In de wachtkamer zaten nog meer daders van het kaliber van mijn vader die verdacht werden
van een strafbaar feit waaronder een struise vrouw uit Zaamslag. Ten overstaan van alle
andere opgeroepen verdachten vertelde ze omstandig, dat ze:
“een bon oai g’at omdat ze s’aoves mee eur fiets oai gerejen zonder achterlicht”.
En dat was vaneige’s geen werk gewist, van die pliesie. Ze zee dat ze tien kinderen aoi, en
da’sèt allemaôl wel eens tegen de rechter zou zeggen, wat ze ook deed.
”Oh, ja?” zei de rechter: “Heeft u tien kinderen?” ”Dan betaal maar tien gulden, u kunt dáár,
wijzend naar een hoek in de rechtszaal, afrekenen!” ”Volgende zaak a.u.b.!”
Nu was het de beurt aan mijn vader om voor het verdachten
hekje te gaan staan. Door de magistraat werd de dagvaarding van het strafbaar feit, waar een
luchtje aan zat voorgelezen, en vroeg of de feiten klopten.
Toen dat het geval bleek, vroeg de rechter aan de verdachte:
“Hoeveel kinderen heeft u?”
Hierop luidde het antwoord van mijn vader, geheel in overeenstemming met de waarheid:
“zes Edelachtbare” waarop de rechter antwoordde:
“Betaalt u dan maar zes gulden, u kunt dáár, wijzend naar de hoek van de rechtszaal,
afrekenen, volgende zaak a.u.b.!”
Na de geldboete te hebben voldaan, werd over de Zeedijk weer naar huis gefietst, waarbij hij
steeds moest denken aan die vrouw met haar tien kinderen, en dacht:
”Als ik er nou ook eens tien had gehad, net als die vrouw uit Zaamslag, of maar énen, hoeveel
zou dan het tarief zijn geweest?”

Mussen
In mei leggen alle vogeltjes een ei, luidt het gezegde. Maar dan moet het vogeltje wel een nest
hebben. Liefst met in de buurt wat groen om te schuilen, zodat de kat geen stoorzender wordt.
Hoe maak je van je tuin een vogelparadijs? Als het lente wordt is vaak het moment
aangebroken om de tuin eens goed aan te pakken. Dan gaat het erom dat je even verder denkt
dan tuinplanten, dus ook denkt aan tuindieren. Mensen willen dat wel, maar ze weten niet hoe.
Als ze dan ontdekken dat de Vogelbescherming adviseurs heeft die je helpen, zijn ze heel blij.
Mussen nestelen graag in groepjes in een vogelvriendelijke tuin.
Een vogelvriendelijke tuin: is dat niet zo’n wilde tuin? Absoluut niet. Ik heb mensen geadviseerd
die een verwilderde tuin hadden die qua natuurwaarden eigenlijk niks voorstelde. Mussen
nestelen graag onder een oude dakpan, maar bij nieuwbouw zijn ze afhankelijk van nestkastjes.
Een diervriendelijke tuin hoeft ook niet rommelig te zijn. Wees alleen niet te netjes. Sommige
dieren en vogeltjes scharrelen graag op de grond, in hoeken en gaatjes, op zoek naar insecten.
In de winter, als het gesneeuwd heeft, is het fijn als onder de struiken nog wat blad ligt. Dan
kunnen roodborstjes en winterkoninkjes daar tenminste naar voedsel zoeken. Wil je graag
puttertjes in je tuin, laat dan planten die uitgebloeid zijn voor hen staan. Zij eten de zaden.
Groen is goed, is de vuistregel. Altijd beter dan steen en tegels. Toch: het ene groen is beter
dan het andere. Neem nu olijfbomen, palmen, oleanders en andere mediterrane planten, die
dankzij de zachte winters en het milde Zeeuwse klimaat in steeds meer tuinen verschijnen.
Plant liefst inheemse soorten. Onze dieren zijn aan inheemse soorten aangepast.
Nestkastjes
Bij gebrek aan bomen of holtes om in te broeden, kun je vogels helpen met nestkastjes. Op een
site als http://vivara.nl kun je lezen wat voor kastje een koolmeesje wil, of een roodborstje, of
mussen. Hang ze niet op een muur waar de zon vol op staat, dan wordt het te heet in het kastje.
Heb je een kleine tuin? Zet dan klimplanten tegen een muur waarin ze kunnen schuilen;
boksdoorn, klimhorentensia, een clematis of gewoon: klimop. Of plant een kleinblijvende boom
of heester, zoals het krentenboompje Amelanchier lamarckii. Vergeet niet dat vogels net als wij
water nodig hebben. Ik raad aan om een vogelschoteltje neer te zetten. En leg ergens zand,
zodat ze een stofbadje kunnen nemen.
Te weinig bomen
Wij hebben een kriek (zure kers) geplant. Elke boom is er een, en voor vogels zijn ze van
levensbelang als er in de openbare ruimte toch al weinig staan. Cobra Groeninzicht, een bureau
voor stedenbouwkundig advies, publiceerde cijfers uit 2018 waaruit blijkt dat de grote steden in
Zeeland er niet florissant bij staan. Tegenover elke Vlissinger staat slechts 1 boom. In
Middelburg is dat 1,5, Goes 2,5 en Terneuzen zit met 4,8 boom per inwoner precies op het
landelijk gemiddelde. Kloosterzande en Hulst bungelen ergens onderaan.
Zeeuwse gemeenten - maar ook woningbouwverenigingen - hebben tegenwoordig wel meer
oog voor stadsnatuur, geven ze desgevraagd aan. Deels is dat geen keuze, maar gewoon
omdat het moet. Als ze huizen slopen en daarna nieuw bouwen, zijn we wettelijk verplicht
advies in te winnen van een ecoloog. Die inventariseert wat voor vogels en andere dieren er
nestelen. Zij moeten dan voor vervangende ‘woonruimte’ zorgen. Zo willen wij graag nestkastjes
aan de nieuwe huizen in onze wijken. Gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen broeden daar
straks als vanouds.
Wij proberen ambtenaren die met projectontwikkelaars te maken hebben warm te maken voor
natuurinclusief bouwen. Dat houdt in dat je naar een nieuwbouwproject kijkt door de ogen van
vogels, insecten en andere dieren. Een ligusterhaagje bijvoorbeeld doet wonderen. Het is vaak
geen onwil, maar een gebrek aan kennis. Als ik zie dat ergens verbouwd wordt en daardoor
mussennesten verdwijnen, vertellen wij dat mussen beschermd zijn en dat er steeds minder
zijn. Dat realiseren mensen zich vaak niet.
Jaarlijks komen er in Zeeland tussen de 1000 en 1500 huizen bij. Vervangende nieuwbouw,
maar ook complete nieuwe wijken. De dakpannen liggen er keurig in het gelid, de daken zijn
belegd met zonnepanelen. Waar vindt een vogel hier nog onderdak? Hier en daar zijn strookjes
aarde vrijgelaten om te worden beplant, maar vooralsnog bepalen betegelde voortuintjes en
kale muren het beeld. Als ze daar nu een klimhortensia tegenaan laten groeien, of een
vuurdoorn naast de voordeur, dat zou zo veel schelen. Wij zien wel mogelijkheden. Hopelijk
komen er overal geveltuintjes.
Op een hoek staan op de tegels zowaar wat potten: met heide en een klokjesbloem. De duimen
gaan omhoog. Maar bij een olijf gaan ze weer naar beneden. IJzersterk, maar waardeloos voor
onze insecten en dus ook voor insectenetende vogels.
Nieuwe wijken zijn zeker niet altijd ideaal aangelegd. Ook in wijken met huurhuizen ontbreekt er
nog al wat. Op de overgang van de oude naar de nieuwe wijk worden bij wijze van openbaar
groen vakken met grassen ingeplant. Ertussen liggen schelpen. Het doet denken aan duinen,
zand en zee.
Dat is ongetwijfeld de bedoeling: passend bij het DNA van Zeeland. Maar waarom geen
duindoorn of hondsrozen? Dat past toch ook bij een watergemeente? Daar hebben de vogels
nog iets aan. Waarom geen kruiden in de perken? Op plaatsen waar de zon schijnt een toefje
ossentong aan de voet van een schutting, een kamperfoelie die zich optrekt aan de planken van
een schutting, een kluwen klimop die er overheen kruipt.
Elders torent een fors uitgegroeide viburnum boven een schutting uit. En daar, in een wolk van
gele bloemen, een forsythia. Dat is wat de dorpsraad Kloosterzande voor ogen staat om een
vogelvriendelijke kern te worden. Meer tips voor een vogelvriendelijke tuin
op http://www.vogelbescherming.nl

Nieuws van verenigingen en ondernemingen
Input vanwege Rijkswaterstaat over de aanpak van de zeedijken in Perkpolder
Voorgang aanpak zeedijken Perkpolder
Rijkswaterstaat is volop bezig om te bezien welke beheersmaatregelen getroffen moeten
worden voor de zeedijken. In de zeedijken is thermisch gereinigde grond (TGG) toegepast.
Gebleken is dat de grond minder schoon is dan verwacht. Rijkswaterstaat erkent deze
problematiek en zet zich in om mogelijke schade aan de ecologie en risico’s voor de
volksgezondheid te voorkomen.
Beperkte uitloging
Op dit moment is er sprake van zeer beperkt uitloging van schadelijk stoffen. De bovenzijde
van de dijken is zorgvuldig afgedekt met klei. Er zijn alleen fracties van stoffen traceerbaar in
het oppervlakte- en grondwater. De fracties zijn zodanig laag dat deskundigen, waaronder het
RIVM, ook nu nog steeds concluderen dat er geen directe gevolgen zijn. Rijkswaterstaat blijft
de komende jaren de uitloging van de stoffen meten (monitoring).
Beheersmaatregelen
Er wordt nu ook gewerkt aan oplossingen die preventief of correctief van aard kunnen zijn. Het
onderzoek hiernaar is in volle gang en mogelijke opties zullen nog voor het zomerreces worden
gepresenteerd. Uiteindelijk zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat in het najaar van
2021 een besluit hierover nemen.
Werkzaamheden op de dijken in juni/juli
De verschillende onderzoek brengen veldwerk met zich mee. Hierdoor zijn zeker tot in de
zomer diverse activiteiten waarneembaar op de dijken. Rijkswaterstaat geeft graag uitleg over
de inhoud van de werkzaamheden en nodigt met regelmaat belanghebbenden uit. Ook de
dorpsraden worden hiervoor uitgenodigd.
Onderzoek moestuinen en landbouwprecelen
In 2018 heeft het RIVM geconcludeerd dat de verwaaiing van TGG tijdens transport en aanleg
geen gevolgen heeft gehad voor de volksgezondheid. Dit op basis van de wetenschap die zij
over de materie hebben. Rijkwaterstaat wenst aantoonbaar te maken dat op percelen waar
voedsel verbouwd wordt geen schadelijke stoffen aanwezig zijn. Het onderzoek beperkt zich tot
de moestuinen en landbouwpercelen direct achter de zuidelijke en westelijke zeedijk bij
Walsoorden en Noordstraat. Omdat de verwachting is dat dit veldonderzoek eerdere conclusies
zal bevestigen zijn verderop gelegen percelen in Kloosterzande en Kreverhille buiten
beschouwing gelaten.
Vragen?
Rijkswaterstaat zal onder andere via artikelen in deze nieuwsbrief u blijven informeren over de
aanpak. Maar Rijkswaterstaat begrijpt ook dat er vragen bij de inwoners zijn over de
problematiek.
Door middel van (online-)informatiebijeenkomsten wordt de omgeving met regelmaat
bijgepraat. Het is ook mogelijk zelf contact op te nemen. De heer Ronald Kolk,
omgevingsmanager Rijkswaterstaat, staat jullie graag te woord. Hij is bereikbaar op 0650197141 of http://ronald.kolk@rws.nl

Nieuws uit Kloosterzande
Hoe houden we Kloosterzande veilig?
Vroeger was sociale controle de gewoonste zaak van de wereld. Mensen kenden elkaar en
elkaars eigendommen. Als er iets vreemds gebeurde werd daar snel op gereageerd. Deze
"bemoeienis" voorkwam ongewenste situaties en verhoogde het gevoel van veiligheid in de
gemeenschap.
Nu we minder thuis zijn en elkaar niet altijd persoonlijk kennen, is sociale controle in de
traditionele vorm niet meer vanzelfsprekend. Toch hebben we ook in onze individualiserende
samenleving behoefte aan een vorm van onderlinge oplettendheid.
Het gebruik van sociale media kan hier een rol in spelen doordat de inwoners elkaar informeren
via een Whatsappgroep.
De Dorpsraad Kloosterzande adviseert, mede vanwege de beperkingen die een
Whatsappgroep met zich meebrengt, om gebruik te maken van Veilige Buurt. Met deze app
kunt u een bijdrage leveren aan de buurtpreventie in Kloosterzande.
Het gebruik van Veilige Buurt is verrassend eenvoudig. Op de website www.veiligebuurt.nl vindt
u meer informatie.
De kracht van buurtpreventie staat of valt met het aantal deelnemers. Wij nodigen u van harte
uit om dit bericht te delen met uw vrienden en familieleden in Kloosterzande.

Smartphone als fototoestel
Doet jouw smartphone ook bijna dagelijks dienst als fototoestel? De meeste telefoons hebben
tegenwoordig indrukwekkende camera’s waar je prachtige foto’s mee maakt. Meestal delen we
die beelden op de sociale media, maar misschien wil je van bepaalde foto’s ook graag een
versie op je pc bewaren? Daarom leggen we uit hoe je gemakkelijk foto’s van je smartphone
naar je computer overzet.
Je moet de laatste jaren al een heel straf fototoestel kopen om je smartphonecamera te
overtreffen. Meer zelfs, de meeste gebruikers kijken bij de keuze voor een smartphone bijna
altijd eerst naar de specificaties van de camera. Of camera’s, want de nieuwste toestellen
beschikken al over een systeem met vier tot vijf verschillende lenzen. Zo maak je foto’s van een
indrukwekkend hoog niveau.
De meeste foto’s blijven weliswaar op je smartphone staan en sterven een stille dood wanneer
je een nieuw toestel (met nóg betere camera’s) koopt. Zonde, want er zitten vast een paar heel
mooie herinneringen tussen. Facebook en Instagram zijn voor sommige foto’s een soort
vangnet, maar eigenlijk verdienen ze toch een plekje in een mooi fotoalbum. Daarom moet je
zeker overwegen om je leukste foto’s ook op je pc te bewaren.
Maar hoe zet je foto’s van je smartphone op je computer? Hieronder leggen we uit hoe je dit,
afhankelijk van je mobiele telefoon en computer, het snelst kunt doen.
Foto’s van smartphone naar Windows overzetten:
1. Verbind je smartphone met je computer. De gemakkelijkste oplossing is het gebruik van
een usb-kabel. Hiermee krijgt je computer toegang tot de mappen in je smartphone, en dus ook
je fotobestanden.
2. Mogelijk zie je nu een pop-upscherm verschijnen. Als dat niet het geval is, ga je naar ‘Deze
computer’ en zoek je de smartphone tussen je verbonden apparaten. Klik het toestel
vervolgens aan.
3. Via het pop-upscherm kan je doorgaans meteen kiezen om je foto’s te openen. In andere
gevallen open je het mapje ‘DCIM’ (Digital Camera IMages). Dit verzamelt alle mediabestanden
op je smartphone.
4. Nu kan je kiezen welke foto’s je naar je computer wil verplaatsen. Als je meerdere foto’s wil
downloaden, dan kan je ze best allemaal tegelijk selecteren om tijd te besparen.
5. Kopieer de foto’s en maak een mapje op je computer aan. Dit kan een algemene map zijn of
maak meteen een album om de mooiste foto’s van een reis te verzamelen. Je moet ze nu enkel
nog plakken of naar de nieuwe map slepen en je computer doet de rest. Zorg er uiteraard voor
dat je smartphone intussen met je computer verbonden blijft.
Foto’s van Android naar Mac overzetten:
Heb je een smartphone met Android als besturingssysteem maar is je computer een Mac? Dan
is het ook mogelijk om je foto’s over te zetten, maar de procedure is wel iets omslachtiger.
Oude smartphones kunnen wellicht wel nog via een usb-kabel met de Mac-pc verbonden
worden, maar voor toestellen met minstens Android 3 als besturingssysteem heb je een extra
applicatie nodig.
Download Android File TransferNieuw venster eerst op je Mac en volg daarna de volgende
stappen:
1. Start de app Android File Transfer en verbind je smartphone en je Mac met behulp van een
usb-kabel.
2. Normaal moet je nu op het scherm van je smartphone een melding zien die vraagt om de
usb-connectie te aanvaarden.
3. Zoek nu naar het mapje waarin je foto’s bewaard zijn, vermoedelijk zal dit
opnieuw DCIM heten.
4. Kopieer de foto’s die je wil overzetten en plak ze in een mapje op je Mac.
Het is ook mogelijk om foto’s en bestanden draadloos over te zetten, via Bluetooth:
1. Zet de Bluetooth-functie aan op zowel je smartphone als je Mac.
2. Selecteer in het menu van je Mac eerst ‘Systeemvoorkeuren’ en klik op ‘Bluetooth’.
3. Kies je smartphone in de lijst met beschikbare apparaten.
4. Selecteer op je smartphone nu de gewenste foto’s en kies de optie ‘foto’s overzetten’.
Bluetooth is niet de snelste manier om foto’s van je smartphone naar je computer te
transfereren, maar het werkt wel heel goed.
Foto’s van iPhone naar Windows overzetten
Ook voor eigenaars van een iPhone is het perfect mogelijk om foto’s naar een computer met
Windows over te zetten:
1. Verbind je iPhone en je pc met een usb-kabel. Ontgrendel je iPhone en bevestig als je
toestel vraagt of je deze computer vertrouwt.
2. Open de foto-applicatie op je computer en selecteer ‘importeren -> van een usb-apparaat’.
3. Kies nu de gewenste foto’s op je iPhone en volg dezelfde procedures die we hierboven al
hebben uitgelegd.

Bijnamen van mensen uit onze eigen streek: nr. 15
JUNI
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 Tinnegieter
De Torenvalk
De Tuinkabouter
De Vuile Vest
De Witten
De kwastenkoning
De Zilveren Naald
Den Artiest
Den Bazelaar
Den Bies
Den Blauwen

uit Hulst
uit Hulst
uit Hulst
uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Kloosterzande
uit Lamswaarde
uit Absdale
uit Clinge
uit Vogelwaarde
uit Graauw

Nr. 14 MEI
De Suiker uit Hulst Familie Buijsrogge. Lastig om herkomst vast te stellen. Een veel
gehoorde uitleg is dat er een suikerbakker in de familie was, maar ook de overgrootvader was
dat niet en werd ook al Suiker genoemd. Het blijft vooralsnog een raadsel.
De Swies uit Hulst Alexander Everaert. Ordebewaker in de basiliek. Een verklaring kan zijn
dat zijn bijnaam verwijst naar de bewakingseenheid van de Paus in Vaticaanstad; de Zwitserse
Garde. Van oorsprong waren dat Zwitsere huursoldaten.
De Tingel uit Hulst

Nel Cock. Nel was zo lang als een tingel. Een tingel is een brandnetel.

De Sterke uit Nieuw Namen Guustaaf de Maaijer. Kreeg zijn bijnaam omdat hij op jonge
leeftijd metselaars hielp met het aangeven van stenen. Hij deed dat heel vlug. De metselaars
spraken er vol lof over en moedigden hem aan. Ze zeiden: “Wat zijt gij toch een sterken.” Als ze
dat zeiden de de Sterke nog beter zijn best. Er is een boek gemaakt van de Sterke door Paul
de Schipper.
De Tos uit Hengstdijk

Camiel de Kort. Dobbelde veel. Hij won ook meestal bij het tossen.

De Vara uit Walsoorden Adriaan van Delft. Was postbode en altijd op de hoogte van de
laatste nieuwtjes. Een verklaring is dat hij linkse opvattingen had. De Vara was de spreekbuis
van de socialisten. Maar het kan ook zijn dat hij als postbode gewoon de Vara-gids bezorgde.
De Vetklip uit Clinge Frans Lernout. Klip betekent in onze streek gulp. Verder laat de
bijnaam weinig aan de fantasie over.
De Vuile Vest uit Sint Jansteen Sooi de Wit. Hij was een broer van de Kuiser. Had echter
weinig idealen wat betreft reinheid.
De Weipaol uit Sint Jansteen Guido de Rechter. Guido is een redelijk tennisser geworden,
maar in zijn jonge jaren dachten weinig mensen dat er een sportcarrière voor hem in het
verschiet lag. Guido was nogal stijf van leden en had de soepelheid van een weidepaal (n’n
waipoal).
De Water en Vuur Boer uit Kloosterzande Ko van Arenthals. Zijn boerderij overstroomde in
1906. Later had hij een boerderij op Noord-Beveland en die brandde uit in 1908.
Het plastiek zaksken uit Kloosterzande Jos Morcus. Verzamelde zijn geld altijd liever in een
plastiek zaksken dan in de officiële portemonnee van zijn club.

De wijze raad van de voorzitter voor je verder gaat
Wat en wie niets oplevert kan toch waardevol zijn al was het alleen maar al door er aandacht
aan te schenken.

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.
- Waardeer de ander. Je geeft anderen het gevoel dat ze gewaardeerd worden bijvoorbeeld
door de ander te bedanken.
-Geef een compliment.
- Stap in de energie van een ander.
- Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.
- Wees de grootste fan van de ander en leer van hem/haar.
- Bemoedig de ander als die zichzelf niet respecteert.

Simpele trucs om minder te piekeren
Heb je soms het gevoel dat je aan veel te veel dingen tegelijk aan het denken bent? Erger nog,
je maakt je constant zorgen om al dan niet nutteloze dingen. Blijf je in een vicieuze piekercirkel
zitten? Gebruik dan deze tips om die te doorprikken.
1. Wees bewust
Je bent je er niet altijd bewust van dat je aan het piekeren bent. Stap 1 is dus om opmerkzaam
te zijn en te weten dat jij je zorgen aan het maken bent. Voel je plots dat je je gestresseerd
voelt? Distantieer je even van de situatie en her-evalueer de context. Eens jij je bewuster bent
van je piekerreflex, zal deze slechte gewoonte je sneller opvallen en kan je ingrijpen.
2. Vraag om anderen hun mening
Raak je toch niet uit een situatie of probleem en begin je je er op suf te piekeren? Consulteer
een collega of een vriend(in). Soms staren we onszelf blind… Een frisse kijk op een probleem
is vaak het perspectief dat je nodig hebt. Met twee ben je sterker dan alleen.
3. Blijf positief
Je zorgen maken gebeurt vaak uit angst. In je hoofd maak je dan al snel een lijstje met dingen
die fout zouden kunnen lopen. Probeer in de plaats eens om aan alle dingen te denken die wél
goed kunnen gaan. Focus daarop.
4. Zoek afleiding
Heb je een piekeraanval? Verander eens van omgeving. Ga iets anders doen. Even een
nieuwe locatie of andere bezigheid kan je hele gedachtenproces omgooien. Je kan ook een
nieuwe activiteit opnemen waar je je energie in kwijt kan en jij meer controle over je gedachten
krijgt. Ga daarom even een rondje joggen, dans de stress eruit, brei, of leer een nieuw
instrument.
5. Creëer visuele stopsignalen
Plak een geschreven kleefbriefje dat je eraan herinnert om te stoppen met je zorgen te maken
op je bureau of op de spiegel. Visuele hulpmiddelen kunnen je helpen om bewuster met je
gedachten om te springen. Ze zijn een hint als je weer even op automatische piloot je stress
aan het opjagen bent.
6. Wees niet te perfectionistisch
Alles kan niet altijd perfect zijn. Hoe geweldig het gevoel ook is als alles tot in de details klopt,
vaak leidt dit ook tot teleurstelling en faalangst. Probeer daarom je perfectionisme te vervangen
door een gevoel van voldoening als je gewoon vooruitgang boekt.
7. Stel jezelf een goede afloop voor
Focus op een goede afloop. Verwerk het in je ochtendmeditatiesessie, je schietgebedje of
herhaal het gewoon voor jezelf. Door jezelf te richten op het einddoel, kan jij je angst een beetje
beter in de hand houden en jezelf beter motiveren.
8. Stel een timer in
Geef jij jezelf te veel tijd om een beslissing te maken? Dan creëer je ook ruimte om te
panikeren en elk mogelijk negatief scenario op te bouwen. Je zal jezelf te veel perspectieven
en mogelijkheden beginnen voorstellen, en uiteindelijk zit je met meer stress dan voorheen.
Zorg daarom dat je op voorhand een tijdslimiet opstelt. Bepaal hoelang jij over een probleem of
onderwerp mag nadenken alvorens je een beslissing moet maken. Stel je tijd bij aan de hand
van de complexiteit van het probleem en de grootte van je beslissing.
9. Leer loslaten
Hou je graag de teugels strak in handen? Laat ze soms even vieren… Eventjes de controle uit
handen geven, kan je een hoop zorgen besparen. Als je stopt met alles zelf te doen, kan je de
verantwoordelijkheid leren delen. Dat is een hoop stress die al van je schouders valt. Niet alles
kan in jouw macht liggen.
10. Omring jezelf met positieve mensen
Maak jij je snel zorgen dan is iemand die die zorgen bevestigt wel de laatste persoon die jou
moet aanmoedigen. Twee piekeraars helpen geen een, hoe goed hun bedoelingen ook zijn.
Omring je daarom met mensen die positief in het leven staan. Zo bekijk je de dingen ook eens
door een iets rozere bril en krijg je een nieuw perspectief.
11. Leef nu
In plaats van altijd te denken wat er allemaal volgende week en volgende maand kan misgaan,
sta eventjes stil bij wat er nu goed gaat. Vergeet niet om terug te blikken op de geslaagde
momenten in het leven en om te genieten van wat jij nu aan het doen bent. Overanalyseer het
verleden niet en pieker je niet suf over wat nog moet komen.
Natuurlijk wil jij al je opdrachten tot een goed einde brengen. Niemand wil je aanmoedigen om
te slabakken of je voeten aan projecten te vegen. Het is een mooie eigenschap dat jij inzit met
je werk, medemens, problemen in plaats van alles zomaar aan het lot over te laten. Maar soms
moet je dingen uit handen durven geven en het zijn beloop laten gaan. Op een bepaald punt,
haalt piekeren niet meer uit en maak je je zorgen om niets (of toch niets waar jij iets aan kan
veranderen). Mindful, gefocust, positief en bewust je tijd besteden is de boodschap. Zo mis je
niets, leer je bij en herpak je jezelf sneller, zodat je er weer met volle moed tegenaan kan.

Dialect ABC
Zeeuws dialect ABC nr. 3
A = ’t is ‘n’êêlen ambrás, zôô’n fêêste; ‘k sà bliee weze, as’t vòbie is
B = die aerǝme bêêste
D = ‘k moe mijn’n was nog loaten opstieve
G = wie:m eit die rute gebroke? Dà’s Jan zeker wi, bie die:n gaed-ook aolles even geweldig
H = haraos
I = ‘tIs n’n ehte zjeker
K = in de knossel
L = we gamme lekker bjéren
M = d'r zat nun mutten achter de wjer en ij rokelde mee zijn kodde
N = ne zeise wett'n es gien verletten. Je verbetert de sniee en je ruster nog mee
O = grôôtbroeken
P = pjerd
R = kroten
S = schjèr
T = terref
V = Áh vanigenst!
W = ´k nip dn w´jér mee d´n w´jér sch´jér
Z = ’n mèns wor zachjes ‘ene ’n dagje ouwer

Mijn opa
Een beetje zelfspot wanneer ik dood zal zijn
Opa was oud, seniel en versleten
maar daar wilden de artsen niet van weten
En eigenlijk wou opa lang al dood
maar zolang er leven is nietwaar, is er hoop
Maar opa mompelde: "Wat zal ik nou nog hopen”
maar nee, ze maakten opa toch weer open
Hij zei: “Met wat ik heb, ga 'k liever rustig dood"
maar opa kreeg de kans niet dat hij de ogen sloot
Het was telkens een drukte om hem heen met slangen
op zijn buik, in zijn arm, in zijn lies en op zijn wangen
Eerst wassen, infuus, bloed aftappen, god god wat een kruis
en dan mocht opa even liggen en na een tijdje weer naar huis
Wat opa lekker vond, dat mocht hij echt niet hebben
Dan zei hij: "Ach, wat zal ik er van zeggen”
En als je opa vroeg: "Hoe is het er nou mee?"
zei hij: “Ik leef nog, nietwaar, dus de dokters zijn tevree"
En telkens toen het toch weer dreigde af te lopen
was er toch een keer dat er echt niets meer viel te hopen
Toch moest opa nog weer gauw naar het ziekenhuis
aan de zuurstoffles blies hij toch nog de laatste adem uit
In zijn bidprentje stond dat opa kalm was overleden
dat klopte, want om 't bed stonden bedrukt alle familieleden
’t Waren er veel op zijn kamer, net naast een drukke ziekenzaal
maar door al die witte jassen en de vele slangen leek het bijna machinaal
En toen is opa met de lift weggebracht en onopvallend weggereden
want wie let er nu op een dode in al die drukke steden
In van die stille auto’s en met al dat snelverkeer
heb je als dode opa bijna geen bestaansrecht meer
Een opa zoals jij sterft maar eenmaal in zijn leven
toch hebben ze mij dikwijls meerdere kansen gegeven
Treur niet, wees blij en lach er om
ik ben weg en kom zeker niet weerom!!

Nieuws van de gemeente Hulst
Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur
U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort
uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:
* U krijgt een kopie.
* U mag het document bekijken.
* U krijgt een samenvatting van de inhoud.
* U krijgt informatie over de inhoud.
Iedereen kan een verzoek indienen voor informatie. Er zijn uitzonderingen op de stukken die u
mag inzien. Dit zijn bijvoorbeeld documenten:
* die over de staatsveiligheid gaan
* waardoor de koning en regering in gevaar komen
* waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
* waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming
persoonsgegevens)
Ook kan de gemeente ervoor kiezen de informatie niet openbaar te maken als er een gevaar
dreigt voor:
* handelsrelaties met andere landen of organisaties, en de economische belangen van de
overheid
* strafzaken
* inspectie, controle en toezicht door de overheid
* als de aanvrager voordeel krijgt door voorkennis
Voorwaarden
De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:
* De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of
provincie).
* U mag geen stukken inzien:
- die over de staatsveiligheid gaan
- waardoor de koning en regering in gevaar komen
- waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
- waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming
persoonsgegevens)
Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken.
Denk bijvoorbeeld aan:
* opsporing en vervolging van strafbare feiten
* inspectie, controle en toezicht door de overheid
* voorkennis voorkomen bij de aanvrager
Bijzonderheden
* Handleiding Wet hergebruik overheidsinformatie
* Dataportaal van de overheid
* Informatie over Wet openbaarheid van bestuur
Wetten
* Wet openbaarheid van bestuur
* Wet hergebruik van overheidsinformatie
Aanvraag
Wob-verzoeken ingediend via elektronische weg zullen niet in behandeling worden
genomen. Zie hiervoor de nadere toelichting onder "Direct regelen".
Termijn
U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode
mag de gemeente eenmaal verlengen.
Aanpak
Zo doet u een verzoek om informatie:
* Neem contact op met de gemeente.
* Geef mondeling of schriftelijk door:
- waarover u informatie wilt hebben
- welke documenten u wilt bekijken
- hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen
Bezwaar & beroep
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit
binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak
(voorziening) aan bij de rechtbank.
Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken
dan beroep aan bij de rechtbank.
Bericht van de gemeente Hulst

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.

