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Beste Dorpsgenoten
Het najaarsnummer van de 38e jaargang van de Klusdurper ligt weer
voor u. De redactie is er opnieuw in geslaagd een mooi en informatief
dorpsblad aan u te presenteren, waarvoor mĳn waardering en dank.
Ons bestuurslid Leonard van Iwaarden ondersteunt namens het bestuur
de redactie. Zĳn taak bestaat hoofzakelĳk uit het onderhouden van
contacten met de adverteerders.
In het bestuur is afgesproken dat adverteerders de Klusdurper per post
toegezonden krĳgen. Ook wordt overwogen leden, die buiten Kloetinge
wonen, de Klusdurper per post toe te zenden.
Indien u de Klusdurper niet ontvangen heeft, kunt u dit kenbaar maken
via bestuur@vdkkloetinge.nl

Voorwoord

Koningsdag in Kloetinge

Website wĳzĳngoes.nl

Koningsdag in Kloetinge was, in

Op 1 oktober is de nieuwe website, wĳzĳngoes.nl, opengesteld.

tegenstelling tot vorig jaar, weer

Deze website heeft een algemene agenda, maar ook een agenda waarop alleen de activiteiten van wĳk en dorp staan. Het is

een feest waar iedereen met plezier
op terug kan zien.

voor iedereen mogelĳk de eigen wĳk- of dorpsactiviteiten op de agenda te

Het kersverse bestuur van de

zetten; deze komen automatisch via een e-mail bĳ de webbeheerders.

Oranjevereniging heeft er alles aan

Om vertraging te voorkomen heeft Kloetinge nu twee webbeheerders die

gedaan om weer de volle aandacht

een gezamenlĳk e-mailadres hebben. Dit komt binnenkort bĳ de contacten

op Kloetinge te vestigen.

op de site te staan.

Al vroeg was iedereen aanwezig

Stationspark 30
4462 DZ Goes
Tel. (0113) 23 16 74
E-mail: info@rwsgoes.nl

www.rwsgoes.nl

voor het Koningsontbĳt, dat

Opening Jeu de Boules baan

ondanks het dreigende weer, een

Na de onthulling van het bord

groot succes was.

‘rookvrĳe ruimte’, opende wethou-

Alle evenementen trokken de volle

der Van der Reest op 11 juni de Jeu

aandacht van zowel publiek als

de Boules baan.

deelnemers. Een vlucht met de ’heli’

Kloetinge heeft nu een ruimte waar

genoot veel belangstelling.

kinderen en ouderen een gezamen-

Het concert van Excelsior was deze

lĳke plek hebben, die bovendien

keer niet voor het Koetshuis, maar

rookvrĳ is.
Het bestuur spreekt haar dank uit

in de grote tent. Zo was het orkest
voor iedereen goed te horen en te

aan de Stichting S. Boone en de Rabobank Oosterschelde, die ieder € 1.000,-

zien.

doneerden.
FOTO’S RENÉ VAN DER VLIET

Al met al kan de Oranjevereniging
terugzien op een prachtige dag die
beslist voor herhaling vatbaar is.
Vacature penningmeester
Het bestuur is op zoek naar een
penningmeester. Dit omdat dat
de heer W. Logger per 1 januari
zĳn functie ter beschikking stelt.
Kandidaten kunnen zich aanmelden
bĳ de secretaris (zie het adres op de
website).
Belangstellende dorpsgenoten en leden van de Jeu de Boules vereniging Kapelle namen
alvast een kĳkje bĳ de nieuwe baan
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Regeren is vooruitzien: vacature

een inwerkperiode van ongeveer een jaar.

voorzitter

Zelf heb ik, voordat ik voorzitter werd in 2007, twee jaar met de heer Hoste

Voor de vereniging Dorpsbelangen

meegelopen om niet alleen de kneepjes van het voorzitterschap te leren,

zoeken wij een kandidaat-voorzitter.

maar ook kennis te maken met het ambtelijk apparaat en organisaties

Het moet iemand zijn met een breed

waarmee men te maken kan krijgen. We hopen binnenkort een enthousiaste

netwerk, communicatieve vaar-

kandidaat te mogen begroeten.

digheden en een brede kennis van

Verzekeringen | Hypotheken | Pensioenen

wat er in Kloetinge leeft. Wij willen

Ik wens u veel leesplezier,

deze kandidaat niet meteen voor de

Marinus Vuijk

leeuwen gooien, maar denken aan

voorzitter

Schenking aan Stichting Jeugdwerk
i.v.m. het 20-jarig bestaan

Vosmaerstraat 2
4461 HT Goes

FOTO’S NICOLE OLIVIER

NIJSSE ASSURANTIËN BV
Bel Nijsse Assurantiën: 0113 27 58 00 voor zekerheid

Stan en Jade overhandigen de cheque aan de oprichters van Stichting Jeugdwerk. Links Piet Bal en Marinus Vuĳk (VDK).

Tijdens de slotavond van de Klusdurpsedagen heeft een delegatie
van de Vereniging Dorpsbelangen,
bijgestaan door Klusdurpertjes Stan
en Jade, aan Petra en Gerrie Menheere een cheque ter waarde van
€ 1.000,- uitgereikt.
Petra en Gerrie zijn de oprichters
van Stichting Jeugdwerk Kloetinge
en hebben zich al 20 jaar met groot
enthousiasme ingezet voor de jeugd
van ons dorp. Hiervoor werden ze
eerder dit jaar onderscheiden met

Lewestraat 43, 4481 BC Goes/Kloetinge • tel. 0113 213 720 • info@colijnbv.nl

www.colijnbv.nl
6

Klusdurper - najaar 2019

het lidmaatschap in de orde van
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Koningsdag 2019
ORANJE

VERENIGING
KLOETINGE

Lentebodes
HESTER KRAAĲEVELD FOTOGRAFIE

Herstart Oranjevereniging Kloetinge
27 april 2019: Kloetinge heeft weer een
Koningsdag waar nog lang over nagesproken
zal worden!
Met een heel blĳ gevoel kĳkt het

2020. Misschien zal een van deze

bestuur van Oranjevereniging

voorbereidende activiteiten wel een

Kloetinge terug op Koningsdag

nieuwe win-actie zĳn? De winnaars

2019. Wat was het een feest!

van de acties van het afgelopen

Vol enthousiasme zĳn zĳ alweer

jaar hebben erg genoten van hun

begonnen met de voorbereidingen

prĳzen. Wie weet...?

voor 2020. Met elkaar gaat het feest

Heel veel mensen zĳn het afgelopen

nóg beter worden.

jaar lid geworden van de Oranje-

De komende maanden zullen

vereniging of hebben hun reeds

er activiteiten plaatsvinden

bestaand lidmaatschap bevestigd.

ter voorbereiding op 27 april

Bent u nog geen lid: meld u dan nu

Januari en februari zĳn de
maanden van de sneeuwklokjes.
Voor iedereen die uitkĳkt naar
het voorjaar geven sneeuwklokjes alvast een sprankje lentebloei.
Naast het bolgewasje bestaat ook
de sneeuwklokjesboom (Halesia
carolina); deze bloeit echter pas
vanaf half april met bloempjes
die inderdaad op sneeuwklokjes
lĳken.
De wetenschappelĳke naam Galanthus nivalis is afgeleid van de
Griekse woorden 'gala', dat melk
betekent, en 'anthos', dat staat
voor bloem; nivalis (Latĳn) betekent sneeuw.

aan door een mail te sturen naar
ovk03@oranjeverenigingkloetinge of
ga naar de website oranjeverenigingkloetinge.nl. Hoe meer leden, hoe
meer mooie activiteiten er georganiseerd kunnen worden!
Oranjevereniging Kloetinge houdt
u de komende maanden op de
hoogte.

FOTO HELMA VAN OOSTRUM

FOTO RENÉ VAN DER VLIET

FOTO RENÉ VAN DER VLIET

Het was volop genieten voor groot en klein

Op zondag 16 februari 2020 zĳn
ze weer volop te bewonderen in
de tuin van de familie Lenshoek
aan het Marktveld.

Step gevonden
Deze step is op Koningsdag
bĳ de feesttent blĳven staan.

Is hij van jou?
Dan kun je hem ophalen op
Marktveld 1. Of even bellen
naar 06 50996846.
Drukte bĳ de vrĳmarkt in de kerktuin
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FOTO’S CHARLES LINSEN

De maand september stond dit jaar
in Kloetinge volledig in het teken
van Gerard Menken. Het was 100 jaar
geleden dat deze veelzĳdige kunstenaar, die zo lang in Kloetinge heeft
gewoond, werd geboren.

Toine Wevers, voorzitter Brassband Excelsior
Bert Kreeft schreef speciaal voor Gerard Menken een lied

Gerard Menkenfestival Kloetinge

indrukwekkend en stijlvol
Overzichtstentoonstelling

bracht menig traantje.

waarin instrumentale en vocale

Met dank aan...

Op 31 augustus werden meer dan tweehonderd belangstellenden en geno-

Ook het normale ‘Concert bĳ de

koren samen optrokken.

Dit hele festival was niet mogelĳk

digden met gloedvolle muziek door een koperkwartet van Excelsior ontvan-

Buren’ op 22 september liet in dit

De uitsmĳter was wel de speciale

geweest zonder de ﬁnanciële steun

gen in de Grote kerk van Goes, waar een prachtige overzichtstentoonstelling

Menkenjaar een uiteenlopend scala

compositie die voor deze gelegen-

van het S. Boone fonds, het VSB

van het werk werd geopend. Deze tentoonstelling in de Grote Kerk, ingericht

van hoog getalenteerde muzikanten

heid was geschreven door Albert

fonds, het Bernhard Cultuurfonds

door Hennie Menken, was onderdeel van een combinatie met Historisch

horen en zien. Kortom een feest.

John Vervorst 'Jubilate Deo'. Een

en de Culturele Raad van Goes.

indrukwekkende compositie voor

Maar naast de al eerder genoemde

een totaaloverzicht.

Afsluitingsconcert

brassband en koor waarin een

instellingen en personen waren er

De officiële opening werd gedaan door mevrouw Marguerite Lincklaen

Op 29 september vond dan in de

groot aantal muzikale elementen is

nog vele anderen die zich voor het

Arriens, dochter van de onlangs overleden ambachtsvrouwe van Kloetinge.

Geerteskerk een indrukwekkend

verwerkt die ontleend zĳn aan het

welslagen van dit festival hebben

Tĳdens deze opening presenteerde Bert Kreeft ook zĳn speciaal voor Gerard

concert plaats ter afsluiting van dit

werk van Gerard Menken.

ingezet. Waarbĳ zeker genoemd

Menken geschreven lied.

festival. Op dit concert werd zowel

Voor alle aanwezigen was het

moeten worden Jaap Castelein, die

Museum de Bevelanden en Kunstuitleen van Goes. Samen zorgden zĳ voor

In de Grote Kerk van Goes was een atelier
van Gerard Menken nagebouwd

Een prachtige gelegenheid om
aandacht te besteden zowel aan
beeldend kunstenaar Menken als
aan de muzikant Menken. Het

apart als gezamenlĳk gemusiceerd

een bĳzondere ervaring om de

de website beheerde en Yann Sinke,

'Kunst' leerlingen Kloetingeseschool

door Brassband Excelsior en Musica

wereldpremière mee te maken van

die vorm heeft gegeven aan de

Al voor de zomervakantie was Angela Kuys van de Kunstuitleen Goes, samen

Cordis. Het stond volledig in de

dit grootse werk. Een waardige

posters en het drukwerk.

met bevriende kunstenaars Janneke Rottier, Willem Ploum, Jan Westerweel,

geest van Gerard Menken. Prachtige

afsluiting van het festival.

Gerard Weezepoel en fotograaf Charles Linssen, aan de slag gegaan met

muziek van o.a. Giovanni Gabrieli,

leerlingen van de Kloetingse school (zie omslag). Op pagina 35 van deze
Klusdurper meer hierover.

initiatief van Henk Kramer (een oud
Menken om deze herdenking vorm
te geven, is omarmd door Brassband
Excelsior. En in samenwerking met
vele andere culturele instellingen in
Goes en Kloetinge (Historisch Museum de Bevelanden, de Kloetingse-

Op 15 september was de Geerteskerk
in Kloetinge het podium voor een
uniek, drukbezocht concert van
Carel Kraayenhof. Dit evenement
was georganiseerd door 'Concert bĳ
de Buren'. Kraayenhof en Juan Pablo

school, de Geerteskerk, Concert

Dobal wisten de bezoekers te raken

bĳ de Buren, Kunstuitleen Goes en

met hun prachtige Argentĳnse muziek.

vocaal ensemble Musica Cordis) is

Met name het slotstuk, bekend van

dit festival tot stand gekomen.

10

Argentĳnse muziek

FOTO CARELKRAAYENHOF.NL

leerling van Menken) en mevrouw

Carel Kraayenhof
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de traan van Maxima, Adios Nonina,

Het koperkwartet van Excelsior

Mw. Hennie Menken
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Vrijwillige hulp thuis in
laatste levensfase

De geschiedenis
van Kloetinge tot 1750 (1)

Wanneer u zelf of uw dierbare
te horen heeft gekregen dat het
einde nabij is, is dat zwaar.
U wilt samen het best mogelijke
uit de laatste periode halen.
Onze vrijwilligers kunnen u
daarbij helpen.
Wij bieden tijd, aandacht en
ondersteuning aan u en aan
uw naasten.

Ons dorp Kloetinge kent een boeiende geschiedenis waarover de afgelopen decennia diverse boeken,
artikelen en archeologische rapporten zĳn verschenen. Met name het nooit officieel uitgegeven
boekwerk ‘Veldnamen van Kloetinge’, opgesteld door de heren A.J. Blok en L.J. Moerland, bevat een
schat aan wetenswaardigheden over het dorp, de parochie en de ambachtsheerlĳkheid Kloetinge in
vroegere tĳden. Op basis hiervan en nader archief- en literatuuronderzoek zal in een aantal artikelen

noord- en zuid-beveland

getracht worden de geschiedenis van één van de oudste woonkernen van Zuid-Beveland verder uit te
Neem voor meer informatie
contact met ons op.
Aan onze hulp zijn geen
kosten verbonden.
Een terminaalverklaring is
niet nodig.

ClaraThuis | 06-23496684
www.clarathuis.nl | info@clarathuis.nl

Fruit uit eigen
boomgaard!
Zomerweg 1-5 - KLOETINGE - TEL. 0113-214841

diepen en te reconstrueren.
De parochiestiching

ter Maelstede (1248), later kortweg

De parochie Kloetinge wordt voor het eerst genoemd in een pauselĳke

Kapelle, en Kattendĳke (1251) van

oorkonde uit 1216 voor het kapittel van Sint-Pieter te Utrecht. Nadere analy-

de moederparochie Kloetinge

ses hebben echter aangetoond dat de inhoud van deze oorkonde de situatie

afgescheiden.

weergeeft op een onbekend tĳdstip in de tweede helft van de 12e eeuw. Op
dat moment was de oppervlakte van de parochie Kloetinge veel groter dan

Het Outdorp Cloetinge

een kleine eeuw later. Toen werden namelĳk de nieuwe parochies Capelle

In de eerste helft van de 14e eeuw
komen we in verkoopaktes twee

PLATTEGROND DORP KLOETINGE (1832)

bĳzonderheden tegen met betrekking tot het oude dorp Kloetinge. De
eerste betreft een verkooptransactie
in het Outdorp van Kloetinge en de

Praktĳk voor

tweede de verkoop van hofsteden

osteopathie
Klaas
Put Hoek

binnen de poortgrachten van

N

Kloetinge. In beide gevallen waren

1

hierbĳ edelen van het van oorsprong
Zuid-Bevelandse geslacht Van der

H

Maalstede betrokken.

S

Het Outdorp van Cloetinge wordt
genoemd in een verkoopakte uit
1340: In Cloetinge in het ambacht

W
Kloetnge
Kerk

2

3

van Boudins kinderen van der
Maelstede int Outdorp van Cloetinge
aan Joncvrou Lisebet Ghise NobelsL EG E N DA

ESTER HEEMSKERK
O

Jachthuisstraat 18
Kloetinge - 0113- 222249

G

Klusdurper - najaar 2019

W
O
G

OSTEOPATHIEHEEMSKERK.NL
12

H
N
S

Klusdurper - najaar 2019

= De Middeleeuwse Poortgracht
rondom de dorpskern van
Kloetinge
= Locatie bĳgevoegde foto’s
= Hoogwerf de Hemberch
= Hofstede ‘t Noorthof
= Het Steenhof (neerhof van
hoogwerf ‘t Wal)
= Hoogwerf ‘t Wal in de Oude
Vĳverboomgaard (het Outdorp)
= De Oostkeure
= Het Gasthuis

13

14

zende huiserven als ic Gillis zelve

ende mĳn voirvaders, heeren tot
Waenskinderen, die tot desen daghe
toe beseten ende gebruyct hebben
binnen der portgraft van Cloetingen
en der buten. In een vervolgartikel
komen we nader op dit adellĳke
geslacht uit Kloetinge terug.
De Poortgracht
Van het oude Zuid-Beveland is
bekend dat in de 14e eeuw naast

Middeleeuwen met name bestemd

van de Heren van Kruiningen liep. In

vermeld in een oorkonde uit dat

voor huisvesting van vreemdelingen

1344 oorkondt Jan van Henegouwen,

jaar waarin Imaina van Borselen,

en zieke reizigers. Aan de oostkant

Heer van Beaumont, “dat wĳ geven

weduwe van ridder Hendrik Berthout

van het Gasthuis bevond zich een

met desen brieve Wolferdt van der
Maelstede twee gemeten (0,78 ha)
hofsteden liggende in Cloetingen
binnen der poertgraft.”
De eertĳdse poortgracht rondom
het oude dorp Kloetinge mag
daarom uniek genoemd worden
voor Zuid-Beveland. Het is gelukkig
mogelĳk gebleken om op basis van
een reeks verkoopaktes uit met
name de 16e en begin 17e eeuw de
loop van de Kloetingse poortgracht
in z’n geheel te reconstrueren. De
totale lengte was ruim 1,5 km. Aan
de noordkant van de dorpskom zĳn
hiervan duidelĳke overblĳfselen in
het landschap bewaard gebleven,
met name de sloten aan de west- en
oostkant van het Noordeinde en de
grachten behorende bĳ de hoogwerf
’t Wal aan de noordoost- en oostkant van het Markveld. Zie hiervoor
de foto’s met de nummers 1, 2 en
3 welke ook op de plattegrond zĳn
aangegeven.

uit Mechelen en daarvoor getrouwd

perceeltje van 125 roeden (0,15 ha)

met Gerard van der Maalstede,

dat eertĳds den Esel werd genoemd,

veertien gemet land (5,5 ha) in de

de oude benaming voor een drassig

parochie Nisse schenkt aan het

of schraal stuk weiland. Dit perceel-

klooster Jeruzalem bĳ Biezelinge.

tje grensde verder oostwaarts aan ’t

Dit met de last om jaarlĳks uit de

Meulpitje, een voormalige openbare

opbrengst drie pond oude Vlaamse

drinkput aan de westkant van de

op bepaalde wĳze te verdelen onder

zuidelĳke afslag van de Kapelseweg

de dienstdoende priester van het

naar de Oostmolenweg.

klooster, het convent en twaalf

Ten zuiden van het Gasthuis lag

kerken en kerkelĳke instellingen.

het Gasthuis boogaertken. Hiervan

Hiertoe behoorden dus onder meer

is bekend dat het aan de westkant

het gasthuis en de armenstichting in

begrensd werd door de poortgracht.

Kloetinge.

Deze maakte hier -vanuit het

Tĳdens de laatste restauratie van de

noorden gezien- een bocht om een

kerk is gebleken dat voor de kap-

feld een houten voorganger gehad.

boogert, een vroone van 1 gemet
en 75 roeden (0,49 ha) binnen de
poortgrachte, welke zich in westelĳke richting uitstrekte tot aan de
Cleenen Steenwech (de zuidtak van
de huidige Brederodestraat).

Het Gasthuis en de armenstichting

De Oostkeure

het dorp steevast met die van de

Van het Middeleeuwse Kloetinge is

Van het oude Breda is overgeleverd

Oostkeure en de oostzĳde van de

bekend dat er aan de zuidkant van

dat zich ook daar het gasthuis

Nieuwstraat gezamenlĳk. Deze

constructie bovenin het koor hout is
gebruikt dat uit ca 1320 stamt. Onze
kerk is dus iets jonger dan eerder is
verondersteld, maar heeft ongetwĳ-

Foto 3: restant poortgracht, te zien langs pad vanaf
(rechts naast) Geerteshuis in de Jachthuisstraat
naar de Moerpitwei en het voetbalveld

waarbinnen de zuidelĳke tak van de
Nieuwstraat (nu Jachthuisstraat) lag.
In Kloetingse belastingregisters
uit de 17de en 18de eeuw beginnen
de lĳsten van hoofdbewoners in

de Oudstraat (later Schoolstraat en

net buiten de omringende gracht

aparte vermelding moet een reden

sprake was van een gracht om het

De kerk

nu Schimmelpenninckstraat) een

bevond, dit vanwege besmettingsge-

hebben gehad en dat was dat dit

dorp. De laatste betrof echter geen

Tĳdens de bouw van de huidige

Gasthuis stond. De exacte ligging

vaar. In dit verband moeten we nog

bebouwde gebied zich eertĳds

poortgracht, want de omschrĳving

kerk moet de parochie Kloetinge al

was ten zuidoosten van de noordelĳ-

iets bĳzonders van het oude Kloetin-

buiten de poortgracht, en dus ook

uit 1325 luidt: “der nuwer grafte die

een behoorlĳk aantal ingezetenen

ke afslag naar de huidige Jachthuis-

ge noemen en dat is de Oostkeure.

buiten de oorspronkelĳke dorps-

omme torp lopet.” Dit houdt wel
in dat er daar al eerder een gracht
was aangelegd welke hoogstwaar-

hebben gehad, want in 1282 waren

straat. Gasthuizen waren in de volle

Hiermee werd het gebied aangeduid

kom, bevond (zie de plattegrond).

Kloetinge alleen in Kruiningen

er al een gasthuis (hospitali) en een

Dit wordt ondersteund door een

armenstichting (Sancto Spiritui).

soortgelĳke situatie in het middelFOTO EGBERT LANTINGA

dr, weduwe van Lodewĳc van der
Maelstede. Gelet op de genoemde
oppervlakte in de akte (omgerekend
1,9 ha) en de ligging ervan in het
outdorp gaat het hier om de vrone
De Oude Vĳverboomgaard met
daarin de hoogwerf Het Wal ten
oosten van het Marktveld en twee
percelen aan de noordoostkant van
de Nieuwstraat (perceelnummers
326 en 328 op de plattegrond). Een
vrone is een stuk land waarop reeds
in het midden van de 14e eeuw
bebouwing stond en waarover later
geen belasting betaald hoefde te
worden. Van deze hoogwerf is uit
een verkoopakte van 1627 bekend
dat hierop toen nog een middeleeuws torentje stond. Dit betreft
Het Steenhuus van Cloetingen
binnen sinen voersten graften dat
de Kloetingse ambachtsheer Dirk
Klaaszoon in 1356 had opgedragen
aan Hertog Willem II en vervolgens
in erﬂeen terugkreeg. In 1453, dus
een kleine eeuw later, verkocht
zĳn kleinzoon Gillis Klaaszoon het
geheel aan Hendrik II van Borsele:
Klaas Hĳmanszoon, geestelĳke en
openbaar notaris te Goes, oorkondt
dat Gillis Klaaszoon uit Cloetingen
aan Hendrik II van Borsele, heer
van Veere enz., heeft verkocht een
omgracht (‘circunvallata’) kasteeltje
(‘quoddam fortilicium’) met aangren-

Deze kerkelĳke instellingen staan

FOTO EGBERT LANTINGA

FOTO PIET SMALLEGANGE

Foto 1: restant poortgracht, te zien vanaf dreef tussen Noordeinde 4 en 4a

schĳnlĳk toen alleen om het kasteel

Foto 2: restant poortgracht ten zuidwesten van Hoogwerf ‘t Wal
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Wie is Egbert Lantinga?
Egbert is in 1956 geboren te Middelburg en
woonde van 1961 tot 1974 in de Hemstraat te
Kloetinge. Vervolgens studeerde hĳ in Wageningen en was daar na zĳn promotieonderzoek tot medio 2019 universitair hoofddocent
in de milieuaspecten van de landbouw.
Reeds als leerling op de lagere school raakte
hĳ geïnteresseerd in de geschiedenis van Kloetinge. Hĳ werd hierbĳ vooral geïnspireerd door dhr. Adriaan Blok in het Gemeentehuis en was op 11-jarige leeftĳd
ook al regelmatig te vinden in het archief te Goes. Tĳdens de winter van 1968/1969
werd in de dorpskom van Kloetinge de riolering vernieuwd en hielp hĳ mee bĳ
het zoeken naar stukjes middeleeuws aardewerk. Eén stukje heeft hĳ echter als
herinnering achtergehouden en dat ligt nog steeds op zĳn werkkamer in Wageningen. In deze en de komende edities van de Klusdurper neemt hĳ ons mee in de
geschiedenis van Kloetinge.

Klusdurper - najaar 2019

eeuwse Sluis. Daar was zelfs sprake
van zowel een Oostkeure als een
Zuidkeure. Ze werden zo genoemd
omdat zĳ oorspronkelĳk ten oosten
en ten zuiden van -en dus buiten- het
rechtsgebied van de schepenen
lagen.
Tot slot, in 1581 -kort na de Reformatie- verkochten de Heylige Gheestmeesters hun Heylig Gheesthuys op
de Oostkeure. Deze personen waren
toen belast met de armenzorg in
Kloetinge.
Egbert Lantinga
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Uw uitvaartwensen in vertrouwde handen
Zorg
Roeland UitvaartZorg Aandacht
De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid! Respect
Volledige verzorging van de uitvaart ongeacht
uw verzekeringsmaatschappij
Verzorging van de overledene door of in samenwerking
met onze gekwaliﬁceerde medewerkers
Alle faciliteiten voor een stijlvolle thuisopbaring
Rouwcentrum beschikbaar voor opbaring,
afscheidsdienst of condoleance

Anthony Edenlaan 21
4463 JD Goes
T 0113 - 23 15 77
M 06 - 512 774 73
roeland-uitvaart.nl
info@roeland-uitvaart.nl

En ja hoor,
het was weer een
prachtige
zondagmiddag!
22 september 2019

Voor de negende keer inmiddels,

een geweldige muzikale beleving in de verschillende huiskamers. Het borreltje

met nieuwe locaties, veel bekende

na de concerten in de tuin van het Koetshuis was een gezellig feestje.

gezichten én nieuwe bezoekers.

We kunnen eigenlĳk niet wachten totdat het weer zover is!

Kortom een gezellige drukte op

gitaar, Undeﬁned met zang en

In 2020: 10e Concert bij de Buren.
Tot dan!

Machteld Cambridge samen met

Namens de initiatiefnemers,

Hans Heinhuis jazz zorgden voor

Angela Kuys

het dorpsplein. Amber & Carmen
Mertens op piano, Julio Melio

DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR!

Concert bij de Buren

concertbĳdeburen.nl

Facebook: Concert bĳ de Buren (Kloetinge)

antie
Uw gar abel
fort
voor com !
wonen

Uw vertrouwde specialist voor

Amber & Carmen Mertens

Undeﬁned

Sanitair- en verwarmingsinstallaties
Gas, water, airco en elektra
Dakbedekkingen en loodgieterswerk
Onderhoud en service

BEL: 0113 561386
Machteld Cambridge en Hans Heinhuis (net zichtbaar achter piano)
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Julio Melio
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Al gezien, de wederopstanding
van de Herberg aan het Geertesplein in hartje Kloetinge? Met
man en macht wordt er niet aan
gewerkt, maar langzaamaan is
vooruitgang te zien.

DE HERBERG
herrijst

Allereerst is de oude slagerĳ op de hoek

woensdag drie mannen aan het werk. Veel kunnen of mogen ze niet

van het Geertesplein en de Lewestraat

over de restauratieklus zeggen. Patrick Machielsen, die de Herberg voor

onder handen genomen. De achterzĳde is

de zomer van 2018 overnam van ‘gouwe ouwe’ Aad Bruĳns, is afwezig.

vernieuwd. Inmiddels is de voorzĳde ook

Eén bouwvakker vertelt dat de restauratie voorlopig niet is gedaan.

aangepakt, wat passanten direct zal zĳn

,,Volgend jaar zĳn we hier zeker nog wel bezig.”

Boven: De Herberg in de oude staat in de winter. Rechts de oude winkelruit van de
vroegere slagerĳ.
Links: De Herberg nu, met de twee oorspronkelĳk ogende vensters.

opgevallen. De grote etalageruit, waarschĳnlĳk in de jaren zestig of jaren zeventig

Bĳna ingestort

aangebracht om de winkel een moderne uit-

Vooraf is heel wat discussie met de Rĳksdienst voor Monumentenzorg

straling te geven, is vervangen door twee,

geweest, voordat het herstelplan is goedgekeurd. Dat is uiteindelĳk

oorspronkelĳk ogende vensters. Het ziet er

gelukt. Een eis van Monumentenzorg was onder meer dat de bĳna

al beter uit.

ingestorte achtermuur van de Herberg met originele oude stenen en

In de Herberg komen naar verluidt drie

Het grote werk moet dan nog beginnen,

authentiek voegwerk wordt herbouwd. Dat is voorwaar geen eenvoudi-

appartementen plus een aparte ruimte

de Herberg zelf. Half oktober zĳn er op een

ge klus.

in de hoofdzaal met de beeldbepalende
oude schouw. Aad Bruĳns mag, als het
gereed is, zĳn intrek weer nemen in de
vroegere, tot modern huis omgevormde
slagerĳ. Uit dank dat hĳ in 1973 het pand
aankocht dat hĳ zo behoedde voor de
sloop. Hĳ was daarna evenwel niet bĳ
machte het goed te onderhouden, laat
staan te restaureren. Dat gebeurt nu
(gelukkig) wel.
De Herberg is sinds 1984 een Rĳksmonument. Voor het eerst in 1596 was er al
sprake van dat het gebouw in gebruik
was als herberg én rechtszaal. Dat is dus

FOTO HELMA VAN OOSTRUM

De vernieuwde achterzĳde

Burendag
Ook in Kloetinge werd Burendag gevierd. Inwoners uit onder ander de
Ravensteĳnlaan, Klaasputhoek en Notenwei verzamelden zich weer bĳ
'hun vĳver' en bereidden een lekker maaltje op de bbq.
De feestelĳke verlichting, een hapje en drankje en goed gezelschap van
jong en oud droegen bĳ aan een geslaagde avond!

al meer dan vierhonderd jaar geleden.
Achterzĳde van de Herberg vóór de restauratie. (bron: Rĳksdienst Cultureel Erfgoed - fotograaf Gerard Dukker)
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Zandee
Kloetinge
c MAAIWERKEN

c GROENWERKEN

c BOOMVERZORGING

c CULTUURTECHNISCHE WERKEN
c GLADHEIDSBESTRIJDING

Uit Friesland naar Kloetinge
Kloetinge is een voorziening rijker,
Corylus, praktijk voor biografiek
en geneeskunst, van biografisch
coach Anne Crivits en antroposofisch arts Zoltán Schermann.
Ze komen helemaal uit Friesland.

Na een maandenlange verbouwing
zĳn Zoltán en Anne bĳna klaar om
volledig te verhuizen. Ze hopen dat
het eind dit jaar zover is. Geregeld

c TRANSPORT

zĳn ze al te vinden in hun praktĳkwoning op de hoek Julianastraat-Lewestraat, waarin eerder onder meer

Manneeweg 3 • Kloetinge • Tel. 0113-220886 • zandeekloetinge.nl

een bank en verzekeringsbedrĳf
zaten. Zoltán heeft er de afgelopen
weken zĳn eerste patiënten mogen
ontvangen.
Het is nogal een stap, van Friesland
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Voor al uw catering!

naar Kloetinge. Zoltán en Anne hebben verschillende redenen waarom
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T. 0113 - 853 485 | Piet Heinstraat 3A, Goes
T. 0113 - 853 485 | Piet Heinstraat 3A, Goes

www.atyourplace.nl
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Anne Crivits en Zoltán Schermann in hun sfeervol ingerichte praktĳk Corylus
op de hoek Julianastraat-Lewestraat.

W W W . K A L E B R I L . N L
W W W . K A L E B R I L . N L

o o k vo o r l u n c h v a n a f 8 pe rs o n e n | c a te r i n g l u xe h a pj e s | p a r t i je n
o o k vo o r l u n c h v a n a f 8 pe rs o n e n | c a te r i n g l u xe h a pj e s | p a r t i je n
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ze die hebben gemaakt. Zoltán is

Ideale ligging

antroposoﬁsch arts en verricht ook

Toeval bestaat niet zegt men, maar Zoltán en Anne zĳn wel haast bĳ toeval

acupunctuurbehandelingen. Hĳ

in Kloetinge gekomen. Ze zochten eerst op Walcheren, waarna ze hun zoek-

heeft door het hele land patiënten

gebied uitbreidden. Op een dag stopten ze aan de Lewestraat. Hun oog viel

en is dus niet aan één plaats gebon-

op het lege, witgeschilderde kantoorpand op de hoek met de Julianastraat.

den.

Kloetinge ligt ideaal, vinden Anne en Zoltán, want het is goed bereikbaar per
trein en auto. Ze vonden het bovendien meteen een mooie, prettige plek.

Welkom
Dat maakt de landverhuizing ge-

Geen nieuwe huisarts

makkelĳker, zeker omdat een groep

Voor alle duidelĳkheid: met Zoltán heeft Kloetinge geen nieuwe huisarts bin-

patiënten uit Middelburg Zoltán had

nen de grenzen. Zoltán heeft jaren geleden juist het huisartsenvak vaarwel

gevraagd één keer per maand een

gezegd. Hĳ voelde zich steeds meer gebonden aan protocollen en zag de

dag spreekuur in Zeeland te houden.

macht van zorgverzekeraars almaar toenemen. Patiënten moeten centraal

Hĳ was bĳ voorbaat welkom. Zoltán

staan, vindt hĳ, waarbĳ je naar de mens als geheel moet kĳken. Dan kom je

en Anne wilden bovendien graag

er niet met een consult van tien minuten. De basisverzekering vergoedt zĳn

een praktĳk aan huis. In Friesland

behandelingen niet, aanvullende verzekeringen wel.

moeten ze twintig kilometer overbruggen naar de praktĳk in Leeuwar-

Corylus

den. En kinderen én kleinkinderen

Corylus heet de praktĳk van Zoltán en Anne, de Latĳnse benaming voor

wonen dichterbĳ in Zeeland. Anne is

hazelaar. Wie naar de betekenis van corylus zoekt, komt onder meer dit

Belgische, kinderen en kleinkinderen

tegen: Hazelaarhout biedt de pelgrim een goede wandelstok. Dat is precies

wonen in Gent en omgeving.

wat Anne en Zoltán voor ogen staat.

Klusdurper - najaar 2019
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DANIQUE SLOOTWEG

‘Ik ben dan ook heel erg trots
dat ik Zeeland mocht vertegenwoordigen’

DENNIS VELDMANFOTOGRAFIE

is misschien wel één van de jongste
ondernemers van Kloetinge. Op haar 17e
heeft ze zichzelf als zzp’er ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel:
beroep DJ, Artiestennaam DJ Nikki.
Internetradio
Het begon allemaal toen ze 10 jaar was. Ze solliciteerde bĳ
een internetradiostation als radio DJ. Ze werd aangenomen
en kreeg een uur zendtĳd op de maandagmiddag van 16.0017.00 uur. Voor elke uitzending maakte ze een draaiboek

haar eigen kleedkamer backstage

drie terug te vinden. Maar afgelo-

Draaien en studeren

met alle voorzieningen van dien.

pen jaar kon niet beter en kwam ze

Haar agenda loopt aardig vol. Ze

Dan voel je jezelf ook écht artiest.

als winnaar uit de bus kwam. Als

draait nu in het vaste team van café

Grote clubs waar ze al gedraaid

beloning mocht ze Zeeland verte-

The Saloon in Goes en discotheek

heeft zĳn onder andere Ikon Ant-

genwoordigen in de landelĳke ﬁnale

Pinky in Renesse. Hier draait ze nu

werpen, Club Seven Den Haag en

in Amsterdam, categorie DJ. Helaas

ook één of twee keer per maand.

als hoogtepunt Escape in Amster-

viel ze daar buiten de prĳzen, maar

Ondanks haar jeugdige leeftĳd (18)

dam. Het enige wat ze mee hoeft

zoals ze zelf op facebook schreef:

heeft ze één of twee boekingen per

te nemen zĳn haar USB stickjes met

“Zondag was de landelĳke ﬁnale

weekend in o.a. cafés, clubs, festivals

muziek erop en d’r hoofdtelefoon.

van Kunstbende. Ik heb helaas niet
gewonnen, maar het was een super
ervaring om hier te mogen staan!
Ik ben dan ook heel erg trots dat ik
Zeeland mocht vertegenwoordigen,
dankjewel @kunstbendezld en
@kunstbende!!”

en schoolfeesten.

Landelĳke ﬁnale

waarin ze stap voor stap beschreef wat ze die uitzending

Naast het draaien doet ze al vanaf

ging doen.

haar 15e mee aan diverse DJ-contests waarvan Kunstbende de meest

DJ controller

bekende is. Jaarlĳks was ze in de top

Het draaien is op dit moment nog
goed te combineren met haar studie
communicatie aan de HZ University
of Applied Sciences in Vlissingen.

Voor haar 12 verjaardag kreeg ze een eenvoudige DJ cone

troller om daar wat mee spelen. Al snel werd ze gevraagd

ONDERNEMEND KLOETINGE

om op kinderfeestjes te draaien. Met de overgang van de

Wil je meer van haar weten, horen of zien? Volg Danique dan op haar social
media accounts of ga naar haar muziek/ﬁlmpjes via onderstaande links.

basisschool naar het middelbare onderwĳs stopte ze met de
radio-uitzendingen en ging door met de DJ controller.

facebook.com/NikkiTheDJ/
instagram.com/officialdjnikki
soundcloud.com/nikki-slootweg
youtu.be/gMf0nJa3MGM

Ze viel ook op bĳ SMWO en mocht op een wĳkfeest in GoesNoord een setje draaien.
De volgende stap was een verjaardagsfeestje in het toenmalig café Matisse op de Grote Markt in Goes. Dat beviel zo

MARTĲN FINCK FOTOGRAFIE

DENNIS VELDMANFOTOGRAFIE

goed dat ze op regelmatige basis in Matisse mocht komen
draaien. Ze is dan inmiddels 15 jaar.
Doordat het nu allemaal wat professioneler werd moest er ook betere apparatuur
komen. De aanschaf hiervan is voor haar
DJ carrière een goede beslissing geweest.
Ze werd maandelĳks één of meerdere
keren ingepland op de zaterdagavond.
Eigen kleedkamer
Inmiddels is Danique 18 jaar en heeft al
heel wat boekingen op haar naam staan
en op mooie plaatsen mogen draaien. Van
festivals tot aan grote clubs in Zeeland en
daarbuiten.
Mooie herinneringen zĳn er onder andere
aan Bevrĳdingsfestival Vlissingen, City of
Dance Middelburg, Klomppop Ovezande,
Vestrock Hulst en Krammerfest Bruinisse.
Bĳ de laatste twee festivals had ze zelfs
Foto tĳdens boeking in Escape Amsterdam
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Ook op het afgelopen Bevrĳdingsfestival Vlissingen zat Nikki achter het mengpaneel
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TEUNIS VAN NES

Radiateurenspecialist

• Waterpompen
• Thermostaten
• V-snaren
• Waterslangen
• Drukpompen
• Oliekoelers

0113-216261

Autokoeling

Lunchcafé / Brasserie
G a s t h uis s tr a a t 2 2
4461 JS G oes
0113-214 034
w w w.de bultg oe s.nl
info @ d e b ultg o e s.nl
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Hoe ga je om
met een
wandelend speldenkussen?
Beschermd.

Waarom zĳn er minder egels dan

een zeer pĳnlĳke dood.

De egel is in Nederland beschermd

vroeger?

Helaas sterven egels ook aan goed-

omdat hĳ in aantal achteruit gaat.

Het teruglopen van het aantal egels

bedoelde onwetendheid. Mensen

Hĳ staat op de lĳst van Natuur-

is, naast het verdwĳnen van hun

nemen kleine egels soms mee, den-

beschermingswetten. Het is dus

leefmilieu, vooral te wĳten aan het

kend dat zĳ door moeder verlaten

verboden de egel te verstoren of

verkeer.

zĳn of dat ze te klein zĳn voor de

te doden, maar ook om hem mee

Een andere belangrĳke doodsoor-

winterslaap. Deze egels gaan vaak

naar huis te nemen. Het is eveneens

zaak is vergif. Egels eten vergiftigde

dood door verkeerde voeding en

strafbaar een zieke egel thuis te

slakken en insecten en sterven dan

behandeling.

verzorgen, tenzĳ men een vergunning heeft.
In Nederland zĳn ongeveer 40 adressen met vergunning waar zieke of

D

lt
u
B
e

gewonde egels worden opgevangen.
Ook baby-egels jonger dan 4 weken
hebben dringend hulp nodig als de
moeder om de één of andere reden
niet (meer) voor ze kan zorgen.
Baby-egels in de opvang
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Wat kan ik bijvoeren?

Welke egels hebben hulp nodig?
•
•
•
•

Een egel kan zich oprollen tot een bal

Hoe ziet een egel eruit?
Een gezonde, volgroeide egel weegt
tussen de 800 en 1200 gram. De
spitse snuit is net als de buik zacht
behaard. De ± 6000 scherpe stekels,
waarmee de rug is bedekt, zĳn een

•
•
•
•
•
•
•
•
•

egels die overdag buiten lopen
egels met verwondingen
egels die in een net verstrikt zĳn
egels met vliegeneitjes, maden of veel
teken en vlooien
egels die snotteren, niezen of hoesten
egels die langere tĳd stil liggen of amper bewegen
egels die zich niet oprollen
egels die verzwakt, nat of onderkoeld zĳn (ook uit een vĳver)
sterk vermagerde egels
egels verstoord in een winternest, waarin hĳ niet meer kan blĳven
egels die in de sneeuw rondlopen
baby egeltjes zonder moeder, in dit geval, eerst bellen: 0118-628288
Pak de egel op met handschoenen aan en leg hem in een doos.
Sluit de doos goed, want ze kunnen klimmen als de beste. Geef ze
geen water of voer, maar breng de egel zo snel mogelĳk naar de
opvang.

uitstekende verdediging. Een egel

harde kattenbrokjes
• Roerei
• Pindasoep (recept pindasoep: 2
eetlepels pindakaas aangelengd
met warmwater tot het op een
saus gaat lĳken)
• Als snack: ongebrande pinda’s in
dop
• Als snack: meelwormen
Het hele jaar bĳvoeren

winterslaap in. De moeders volgen

Een egelmoeder is in het najaar

in december en de jongen kunnen

een egel, ze drinken veel water.

vaak uren per nacht bezig met het

pas in winterslaap als hun vetlaag

(vooral geen melk geven dat kan

verzamelen van voldoende voedsel

op tĳd dik genoeg is. Tĳdens de win-

de darm niet goed verdragen

voor zichzelf en haar jongen. Door

terslaap ontwaken dieren tussentĳds

en zal uiteindelĳk leiden tot een

extra voer aan te bieden maken zĳ

en is het belangrĳk dat er droogvoer

vroegtĳdige dood)

en de kids een veel grotere kans om

en water ter beschikking staan. In

de winter door te komen. Voor de

april en mei ontwaken de egels en

Op tuintelling.nl, kunt u zien waar in

• Drinken is heel belangrĳk voor

kan zich tot een bal oprollen als er

heel langzaam en zĳn lichaamstem-

mannetjes zit het werk er op en zĳ

zĳn ze sterk vermagerd en uitge-

Nederland mensen in hun tuin, egels

gevaar dreigt, zodat er van kop en

peratuur kan dalen tot 5 graden

eten deze maanden extra veel om in

hongerd. Het jaarrond bĳvoeren van

hebben waargenomen.

poten niets meer is te zien. Jonge

Celsius. Ook kleine, mits goed door-

winterslaap te kunnen gaan. Dat kan

egels vergroot hun overlevingskans

Ook kunt u zelf meedoen aan tellin-

egels rollen zich zelden helemaal

voede egels, kunnen overwinteren.

als hun beide vetlagen (een witte en

enorm. Net zoals het plaatsen van

gen van vogels, insecten, amﬁbieën

op.

Zĳ gaan veel later in winterslaap dan

een bruine laag) dik genoeg zĳn. Zĳ

egelwoonhuizen.

en zoogdieren en biedt de site hulp

Het gezichtsvermogen is slecht,

volwassen dieren. De jongen uit één

gaan, vanaf november, als eerste de

maar de reukzin daarentegen is zeer

nest overwinteren vaak samen.

Gebruik handschoenen wanneer je een
egel moet oppakken

In de ﬂanken slaat de egel in de

De paartĳd

herfst een vetvoorraad op, die hem

Na de winterslaap, in de lente,

Zeer nuttige dieren

in staat stelt tĳdens de winterslaap

begint de paartĳd. Aan de paring

Als ze drie tot vier weken oud zĳn

te overleven.

zelf gaat een langdurig liefdesspel

gaan ze met moeder mee op haar

vooraf, waarbĳ het vrouwtje uren-

nachtelĳke voedseltochten. Zodoen-

Hoe leeft een egel?

lang de avances van het mannetje,

de leren ze wat ze wel en wat ze

Een egel is een nachtdier. In de

die om haar heen loopt te draaien,

niet kunnen eten. Ze krĳgen steeds

herfst als het koud wordt en voed-

afwĳst. Ten slotte lopen ze lange tĳd

minder moedermelk. Na 6 weken

selschaarste dreigt, zoekt de egel

achter elkaar aan, de zogenaamde

wegen ze ongeveer 300 gram en

een overwinteringsplaats. De egel

‘egelcarrousel’, waarna het vrouwtje

kunnen ze zelfstandig leven. Nadat

bouwt een nest van bladeren en

zich plat op de grond drukt met de

de moeder de jongen verlaten heeft,

takjes onder een heg, in een com-

stekels vlak langs het lichaam, zodat

blĳven deze nog lang bĳ elkaar,

posthoop of in een stapel hout. Zĳn

het mannetje haar kan bevruchten.

vaak ook tĳdens de winterslaap. In

hartslag daalt, de ademhaling gaat

Aan het eind van de draagtĳd, onge-

de vrĳe natuur bereiken egels zelden

veer 35 dagen, maakt het vrouwtje

de leeftĳd van vĳf jaar.

een hol, bekleed met bladeren, dor

Egels zĳn nuttige dieren. Zĳ eten

gras, takjes en restjes papier. Meest-

veel schadelĳke insecten en slakken.

al bestaat de worp uit drie tot zes

Ook regenwormen, aas, fruit en wat

jongen. Ze zĳn blind, doof en kaal.

plantaardig voedsel staan op het

De eerste witte stekels liggen in de

egelmenu.

door vocht gezwollen huid, die lang-

Het is van het grootste belang dat

zaam slinkt, zodat ze na een dag

wĳ egels helpen voort te bestaan.

goed zichtbaar zĳn. Drie dagen later

Met goede voorlichting hopen wĳ

beginnen de grĳs -bruine jeugdste-

veel leed bĳ deze dieren te voorko-

kels uit de huid te groeien.

men.

De egel bouwt zĳn nest van bladeren en takjes
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bĳ het herkennen van de soorten.
FOTO MARIAN AARNOUTSE

sterk ontwikkeld.
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• Katten/hondenvoer uit blik of

Voorkomen is beter dan genezen
Wat kunt u zelf doen?
• Leg een plankje in de tuinvĳver schuin tegen de kant. Egels kunnen zwemmen, maar niet tegen de steile kanten opklimmen. Ze worden moe, onderkoeld en zullen verdrinken.
• Gebruik geen slakkengif of ander gif. Egels eten de vergiftigde slakken en
gaan dood.
• Maak uw gemeente attent op plaatsen waar geregeld egels worden doodgereden. Wellicht biedt een plaatselĳke afscherming voldoende veiligheid.
• Laat een nest jonge egels met rust. De moeder komt pas terug als u weg
bent. Handel alleen als u zeker weet dat het nest voorgoed verlaten is.
• Zorg voor compost- of bladerhopen in de tuin om de egel een geschikte
overwinteringsplaats te geven. Ook kunt u een houten egelhuisje maken.
• Verbrand nooit stapels takken, die langere tĳd liggen, zonder eerst te controleren of er egels onder zitten.
• Geef nooit melk te drinken. Alleen water. Melk veroorzaakt diarree.
• Dek open putten en keldergaten af met gaas of iets dergelĳks.
• Hang fĳnmazige netten voor bessenstruiken e.d. niet tot op de grond. Egels
raken er in verstrikt.
• Verplaats nooit een egel omdat u denkt dat hĳ niet veilig is. Vrouwtjes kunnen jongen hebben.
• Ruim rondslingerend afval op. Lege blikjes, jampotten, prikkeldraad en
plastic zakken.
• Neem contact op met Vogel- en Zoogdieropvang de Mikke als u twĳfelt over
de gezondheid van een egel of als u andere vragen heeft.

VOGEL-EN ZOOGDIEROPVANG DE MIKKE: TEL. 0118-628288
Geopend elke dag van 9:00 uur tot 17:00 uur
In juni - juli - augustus ook van 19:00 uur tot 21:00 uur

Klusdurper - najaar 2019

Via een plankje kunnen egels uit een
tuinvĳver klimmen

ROBOTMAAIERS
Wist u dat deze automatische maaiers
veel slachtoffers maken onder egels.
Laat daarom uw maaier ’s nachts uit
en geef zo egels de kans voedsel te
zoeken zonder door de robotmaaier
overreden te worden.
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Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Voorzorgzame
een begeleiding

• Overal te ontbieden

• Eigen rouwcentrum met aula

TUINBEREGENING

en koffiekamer
• Rouwkamers 24 uur per dag

Meeuwse

toegang zonder afspraak
• Alle voorzieningen om thuis op te baren
• Aandacht voor uw persoonlijke wensen

handelsonderneming bv

• Informatiepakket op aanvraag
verkrijgbaar (gratis en vrijblijvend)

A. Plesmanweg 6 | Postbus 190 | 4460 AD Goes
Tel. 0113-21262 | E-mail: info@meeuwse-goes.com

(0113) 311 444

www.meeuwse-goes.com

Geldeloozepad 20 | 4463 AJ Goes | www.uitvaartzorgcentrum.nl

Verenigingsgebouw

‘Amicitia’

BOUW EEN EGELHUISJE!
BOUWINSTRUCTIES

EGELHUISJE
PLAATSEN

Gebruik onbehandeld hout en gebruik zo min
mogelijk verf/beits.
Zorg dat je het dak open kunt maken, dan
kun je het huisje in het voorjaar
schoonmaken.
Maak een tunnel van 13x13 cm voor de
ingang. Dit houdt predatoren en
nieuwsgierige huisdieren buiten.
Zet het huisje op een kleine verhoging, zodat
vocht uit de bodem niet in het huisje trekt.
Zorg voor voldoende ventilatie in het huisje,
bijvoorbeeld met luchtgaten.
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Voorka

13 cm 13
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Plaats het huisje op een
rustig, begroeid plekje in je
tuin. Het kan verleidelijk zijn om
de ingang zo te plaatsen dat je de egel
ziet komen en gaan, maar er bestaat een
kans dat het huisje dan onbewoond blijft.
Plaats de ingang het liefst in de buurt
van de schutting en/of begrenzing van je
tuin (mét egelsnelweg) en dek het toe
met takken of bladeren.
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PARTIJEN
BEDRIJFSFEESTEN
VERGADERINGEN
CURSUSSEN

NESTMATERIAAL

MEER INFORMATIE

Er zijn verschillende materialen waarmee je
je egelhuisje kunt vullen, waaronder droge
bladeren en krantensnippers. Zorg er in
ieder geval voor dat het nestmateriaal
droog is. Zo voorkom je schimmel. Egels
gaan ook vaak zelf op zoek naar
nestmateriaal. Voer blad- en tuinafval
daarom niet af, maar bewaar het op een
hoop. Grote kans dat een egel hier graag
een bedje van maakt!

Voor meer informatie over egelhuisjes,
egelhuisjes schoonmaken en andere tips
over egels, ga naar

WWW.EGELSNELWEG.NL

Schimmelpenninckstraat 14 4461 AH Kloetinge info@amicitia-kloetinge.nl
Inlichtingen: Meindert Storm 0113-216565 / 06-28399659
28
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FOTO HENK SCHALKOORT

Vlnr: Piet Verhage, Loekie Boone, Jaap Huissen, Cees Meulenberg en Henk Vreeke

28 November jl. was het zover. Na maanden van timmeren, schilderen,
lĳmen en ander kluswerk kon het opgeknapte interieur van de Goese klipper
Avontuur weer aan boord worden gehesen. Op de foto staat een aantal
vrĳwilligers gereed om deze vanuit de schuur van de familie Meulenberg in
Kloetinge naar de Museumhaven te vervoeren.

NIEUWBOUW • VERBOUW
RENOVATIE • RESTAURATIE

In Klusdurp klussen aan de Avontuur
De Goese Avontuur is de laatste nog

Varend uitje

varende Zeeuwse 2-mast klipper en

Het schip beschikt over alle van toepassing zĳnde certiﬁcaten en is uitgerust

landelĳk erkend als varend monu-

met marifoon, telefoon en de nodige navigatie- en veiligheidsmiddelen,

ment. Het schip (37,5 m lang en 6,4

waaronder AED.

m breed) werd gebouwd in 1914 en

De afgelopen jaren brachten al vele gasten een bezoek aan boord, zoals

is onlangs geheel gerenoveerd. In

voor vakantietochten, schoolwerkweken, personeelsfeesten, familiefeesten

5 slaaphutten kunnen 20 gasten

en in het kader van zakenrelaties.

overnachten en voor de dagtochten

Ook om in het huwelĳksbootje te stappen is de Avontuur een prachtige

kunnen maar liefst 50 gasten meeva-

locatie. De Gemeente Goes en Reimerswaal hebben het schip aangemerkt als

ren over de Zeeuwse wateren.

‘huis der gemeente‘.
Ingrĳpende renovatie
Omdat het schip al 105 jaar oud is werd het hoog tĳd voor een ﬂinke
renovatie. In het najaar van 2018 verhuisde de klipper naar de werf in
Harlingen, waar het werd voorzien van een geheel nieuw vlak (de bodem).
Daarnaast moest de ingang worden verplaatst, tanks worden vervangen en
is het complete sanitair vernieuwd. De buitenzĳde is gestraald en opnieuw
behandeld. Ook de motor is onder handen genomen, evenals het relevante
leidingwerk. Een enorme klus die duurde tot afgelopen juli.
Om dit alles te kunnen realiseren is de complete binnenzĳde vooraf gestript
door de 20 vrĳwilligers.

ALBERT PLESMANWEG 19, 4462 GC GOES • TEL. 0113 221040 • WWW.JVANDELINDE.NL
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Vanaf 20 april 2020 vaart hij in een geheel nieuw jasje

Op de werf in Harlingen werd de complete bodem vernieuwd

Mastreparatie

Ook de koelkast werd vervangen

Waarom dit Zeeuwse
schip behouden?

De nieuwe inrichting heeft als thema

afzuiginstallatie.

Wel moest steeds het budget

het authentieke verenigen met een

De vraag van de stichting was, waar

worden bewaakt omdat geld schaars

eigentĳdse uitstraling. De stalen

vinden we hiervoor ruimte?

is tĳdens dit soort grote renovaties,

Uit op het water is net even iets anders.

wanden laten nu de klinknagels

Gelukkig stelden Cees en Ria

die al gauw een kleine 2 ton belo-

Gezinnen/families beleven de dag van hun leven,

zien die 104 jaar geleden werden

Meulenberg in Kloetinge geheel

pen.

omdat de Zeeuwse Delta één van de mooiste

toegepast. Het vernieuwde meu-

belangeloos hun ruime schuur ter

Subsidie werd verleend door de

watersportgebieden van ons land is. Het water is

bilair heeft juist een comfortabele

beschikking. Er mocht geklust,

Provincie, Gemeente en talloze

schoon, eb en vloed houden de uitgestrekte kreken

moderne uitstraling.

geschilderd en getimmerd worden

andere verstrekkers die op de site

en schorren in stand. De Oosterschelde is een

zoveel het maar nodig was. Een

worden vernoemd.

Europees erkend nationaal park met ongekende

De werkruimte in Klusdurp

uniek aanbod dat met beide handen

Het bestuur heeft, samen met de

mogelĳkheden.

Vanaf afgelopen januari moest er

dankbaar werd aangegrepen.

20 vrĳwilligers, vele uren gestoken

De zeehonden zĳn volop aanwezig en aan boord

werk vooraf worden georganiseerd.

Op deze bĳzondere locatie in

in het invullen van de benodigde

wordt, indien gewenst, verteld wat er zoal leeft in

O.a. het behandelen van de nieuwe

Kloetinge ontstonden tĳdens de

formulieren, het ontwerp- en teken-

deze prachtige wateren. Zo kunnen we ieder die dit

houten vloerdelen, het timmeren

werkzaamheden en vergaderingen

werk en de realisatie van deze grote

wil kennis laten maken met ‘onze‘ unieke wateren.

van een nieuwe bar, behandeling

ook talloze ideeën hoe het nog

klus om het schip te behouden.

Vooral ook de jongeren hebben hiervoor veel

van sommige mastdelen, fornuis en

beter en mooier kon.

Archieffoto Avontuur op de Oosterschelde
FOTO RENÉ VAN DER VLIET

De nieuwe bar gaat op de platte kar

belangstelling.

FOTO HENK SCHALKOORT

STICHTING ZEEUWSE KLIPPER AVONTUUR
Ligplaats:
Houtkade Goes
Boekingen: Uitsluitend aanvragen via de site
onder boekingen
Website:
avontuurgoes.nl

Vlnr: Klaas Priester, Johan Joosse (bemanningsleden), Peter Bilterĳst
(voorzitter stichting) en Rob Koers (schipper)

Bemanningsleden gezocht
Natuurlĳk is er altĳd gecertiﬁceerde bemanning aan boord tĳdens de zeiltochten.
Een aantal schippers lost elkaar bĳ toerbeurt af. Graag zouden we nog enkele extra schippers willen toevoegen
aan de huidige crew. Bezitters van een groot vaarbewĳs wordt verzocht te reageren om enkele keren per jaar deze
unieke klipper te ‘schipperen‘, indien gewenst tegen betaling.
Mensen met zeilervaring of actief in de watersport zĳn van harte welkom als 1e of 2e maat. Zĳ helpen de schipper,
maar ook de gasten, bĳ het zeilen en aan- en afmeren.
Belangstellenden kunnen reageren via: avontuurgoes.nl
Ook het boeken van het schip, of zo maar eens een tochtje meemaken, kan via deze website worden geregeld.
Even pauze voor de vrĳwilligers. Vlnr: Ria en Cees Meulenberg,
Jolanda Schippers, Jaap Huissen en Jaap Baaĳens.
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Eind juli arriveerde de Avontuur weer in eigen wateren
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Klusdurper
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De omslag
Op de cover, de super vrolijke kunstwerken van de leerlingen
van de Kloetingseschool.

Het project:
In het Gerard Menken Festival deden ook de leerlingen van
De Kloetingseschool mee.
DORPSBLAD
Najaar 2019
VAN KLOETINGE
Kunstuitleen de Bevelanden bracht in samenwerking met de
kunstenaars Janneke Rottier, Willem Ploum, Jan Westerweel,
Gerard Weezepoel en fotograaf Charles Linssen de hele
school in beweging. De verschillende kunstenaars daagden de kinderen uit tot
het maken van werk met het project ‘In de voetsporen van…… Gerard Menken’.
Uitgangspunt was de kinderen zo frank en vrij als kon te laten kijken, proberen
en zonder aan een perfect eindresultaat te denken iets op het doek te zetten
of een goed plaatje te fotograferen. De groepen 1/2 maakten een land- of
zeeschap. Groep 3 maakte ook een landschap nadat ze van heel diverse kunstenaars voorbeelden hadden bekeken. Groep 4/5 stond, volgens de leerlingen,
voor de onmogelijke taak een zelfportret te schilderen. Groep 6 maakte
stillevens. Groep 7/8 ging fotograferen. Allemaal, de kinderen, leerkrachten,
kunstenaars en ik (Angela Kuys/Kunstuitleen de Bevelanden) hebben er enorm
veel plezier aan beleefd, we zouden het veel vaker moeten doen!
Gerard Menken zou vol trots zijn geweest als hij had gezien met hoeveel durf
de kinderen gewerkt hebben!
wijzijngoes.nl
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sleutel tot succes
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Gevestigd in Kloetinge
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LE

zoals broek, rok of jurk
korter maken
of rits inzetten:

IS

Naai- of verstelwerk?

Jaargang 38 | Nummer 2

K

EL

A

Ivon Mannaert

M

A

06-13074680

(ook voor uw borduurwerk!)

PERSOONLIJK advies op maat voor:
e-mail: info@atelierivon.nl

• verkoop van uw woning
• aankoopbemiddeling
• gratis waardebepaling
Wat heeft Leo Leunis Makelaardij te bieden:

VAN G ILST BOUWCOMPACT
verbouw
renovatie
onderhoud
schilderwerk
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•
•
•
•

speciale tarieven
goed verkoopadvies
goede services
gevoel voor de klant

Pip en
Sproet...

FOTO HELMA VAN OOSTRUM

Meer info?
www.atelierivon.nl

twee jongen uit een ‘septembernestje’ eten uit de hand van Jolan.
Moeder Loen kĳkt toe en ziet dat
het goed is.

www.leoleunismakelaardij.nl
Kon. Wilhelminastraat 38
4481 AC Kloetinge
tel. 0113-214236 / 06-505 219 36
Klusdurper - najaar 2019

info@leoleunismakelaardij.nl

& 06 233 633 81
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Amateurkunstenaar

Willem van Wijngaarden
vertelt

LEER
KIJKEN

“Willem, leer kĳken.” Met die opdracht stuurde mĳn arts in het
AMC mĳ eind jaren 80 op pad. Op pad in het leven, dat drastisch
was veranderd door ernstige whiplash-letsel. “Probeer een hobby
waar je moet leren om creatief te kĳken“, was zĳn advies. De
‘creatieve’ hersenhelft moest geprikkeld worden.

Weglaten
In deze periode -jaren 90- ging het abstracte mĳ boeien
Ik ging via het ROC op les bĳ Johan Adriaanse, een bezielende leraar. Abstract is voor mĳ ook een vorm van laten
zien en weglaten. Het komt dan ook echt aan op kleur,
lĳn en compositie. Zo heb ik geprobeerd op de muziek van
Vivaldi de Vier Jaargetĳden weer te geven. En begrippen
als Energie, Beweging, Melodie en Zachtheid.

En zo zat ik op woensdagmorgen op een tekenclub, met
een wit vel en een potlood voor mĳn neus. Stap voor
stap, naar houtskool, krĳt, ecoline, verf. Ik vond het
niks. Kleine velletjes, ‘postzegeltjes’ noemde ik ze.
Mĳn leraar greep in: “Hier, een groot vel, grotere
kwasten, tubes verf, ga je gang.” Dat was het helemaal! Later beseft ik, dat leren kĳken ook handvatten nodig heeft én hulp en vooral geduld.

Tussen ZEE en LAND
Als Rotterdammer, maar 40 jaar in Kloetinge, boeit me
hier nog altĳd de grens tussen zee en land. In de afgelopen 10 jaar heb ik, soms een vleugje expressionistisch,
soms abstract, die grenzen getracht weer te geven.
Schilderen niet naar voorbeeld maar uit herinnering of
fantasie. Deze zomer hing deze collectie in de Geerteskerk
(met veel interessante reacties). Vanaf januari a.s. is deze
collectie te zien in de Schakel (waar we sinds kort wonen).
Ik zou zeggen: Kom eens kĳken!!

Pastel, aquarel of acryl
Al doende ontdekte ik wat me het meest beviel. Je leert
van voorbeelden en ziet dat 10 mensen verschillend tekenen, het anders interpreteren. Ik ging meer voor de snellere
techniek met aquarel en acryl, Ik was te ongeduldig voor
de langzamer drogende olieverf. Aquarel is spannend door
het spel van water en verf. Johannes Milhous leerde me dat,
buiten op locatie, in een groepje: tubetjes verf, plat bord als
palet, stoeltje, schraagje, potje water én hoed op. De inbreng
van geur en licht en geluiden geven (als het goed is) een aparte toets op het vel papier. Daar leerde ik ook de functie van
het 'weglaten' in een schilderĳ.

FOTO’S ERIK VERSENDAAL

Fotokaarten van deze schilderĳen zĳn ook te koop in de
Kopie-Kado-winkel van Gors, Lange Vorststraat 12 in Goes.
De opbrengst van deze kaarten is voor Gors.

Ella is geboren!
FOTO RU JIN

Ru en Sam van Frituur d’n Hoek zijn in augustus de
gelukkige ouders geworden van een lief klein meisje.
Wij wensen hen veel geluk met elkaar!

D'N HOEK
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FYSIO

Kempe

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE & DRY NEEDLING

n Praktijkadres: De Schakel
‘s- Gravenpolderseweg 9-408, Goes

n T 0113 - 214 907
M 0611 137 855

n fysiokempe@zeelandnet.nl
fysiokempe.nl

Schoonheidssalon
ssurantiekantoor

Reeds 50 jaar uwen
uw vertro
meer dan waard!

DE

Patricia

Lelie

‘Het moet
wel gezellig
zijn’

verzekeringen
financieringen

Gert Trimpe Burger

Verzekeren is een kwestie
van vertrouwen...

BUITENMENS

Service is daarbij onmisbaar !!!
Bel voor ‘n deskundig advies
afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

Patijnweg 86 - 4461 LS Goes
0650 844 139

1 0113-211098
Prinses Irenestraat 5-7 | 4481 AZ Kloetinge | huyzen@zeelandnet.nl

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Dit was
‘the middle of
nowhere’

Een mooie plek is het nog steeds, al is er in de loop van de tĳd veel veranderd. Gert herinnert zich dat er hele grote, oude populieren aan het einde
van de Oostmolenweg stonden. Allemaal verdwenen. Zo ver als het oog

Het is haast onvoorstelbaar.

reikte, stonden er fruitbomen. Nog altĳd zĳn er boomgaarden, maar niet zo

Gert Trimpe Burger woont nog

veel meer. Gert heeft er zelf een ﬂink aantal opgeruimd. Niet uit weelde, het

steeds in het huis waar hĳ 58

fruitteeltbedrĳf bracht niet genoeg op. ,,In Frankrĳk betalen mensen graag

jaar geleden geboren is, aan de

voor kwalitatief voedsel, in Nederland moet voedsel vooral goedkoop zĳn.”

Oostmolenweg aan de zuid-

Frituur
D’N HOEK

Fruittelers en grondeigenaren

Van huis uit is Gert fruitteler. Hĳ staat in een lange traditie waarin Kloe-

oostrand van Kloetinge. ,,Toen

tinge een belangrĳke rol speelt. ,,Onze familie heeft een geschiedenis van

ik kind was, was dit the middle

fruittelers en grondeigenaren.” Eén van zĳn voorvaderen, Jan Trimpe, was

of nowhere. Tien auto’s per dag

burgemeester van Kloetinge van 1853 tot 1879. Zĳn naam staat nog op de

kwamen voorbĳ, nu soms wel
tien per minuut.”

eerste steen van wat nu dorpshuis Amicitia is, lange tĳd de lagere school
van Kloetinge. ,,De naam Trimpe en de achternaam van Jan Trimpe’s vrouw,
Burger, dreigden te verdwĳnen. Mĳn verre voorvader vroeg de namen samen
te mogen voegen. Bĳ Koninklĳk Besluit is dat toen goedgekeurd. De naam

Lewestraat 1 - 4481 BB Kloetinge

Trimpe Burger was geboren. Het aardige is, iedereen die Trimpe Burger heet,

Tel. 0113 - 230805
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Hengelo. Veel kinderen van mĳn

af. Ik wil op pad zĳn.” Hĳ werkt nu

leeftĳd namen nooit de trein. De

als zelfstandige zonder personeel

wereld was toen, in de jaren zestig,

(zzp’er) voor de Vereinigte Hagelver-

nog zoveel kleiner dan nu.”

sicherung als taxateur bĳ hagel- en

FOTO HENK SCHALKOORT

natuurschade in de landbouw en bĳ

FO TO PIET SMALLEGANGE

Schoonheid van de HERFST

Hard werken

het adviesbureau voor de fruitteelt

Aan het Goese Lyceum slaagde

Fruit Consult. Eén van zĳn speciali-

Gert in 1979 voor het havo, waarna

teiten bĳ Fruit Consult is de bewaar-

hĳ naar Tiel trok, naar Middelbare

baarheid van fruit te verbeteren.

Eerste steen lagere school, nu Amicitia,
gelegd door verre voorvader Gert Trimpe
Burger

Fruitteeltschool aldaar. Toch was hĳ

Gert mag het fruitbedrĳf beëindigd

naar eigen zeggen niet voorbestemd

hebben, op zĳn erf is nog volop

om het bedrĳf van zĳn vader over

leven. Een drumschool zit er van

Heel eng

te nemen. ,,Mĳn broer Henk wel, ik

Edwin van Vlierden die hem overnam

Terug naar de tĳd dat Gert jong was,

voetbalde liever. Maar ja, toen mĳn

van de eerste drumleraar Stephan

naar de tĳd dat het fruitteeltbedrĳf

broer voor de derde keer in tien jaar

van Zĳl. De drumschool heet Multi

van zĳn ouders nog in the middle

een hernia kreeg, heb ik het bedrĳf

Music van Vlierden. ,,Je hoort er niks

of nowhere was. Gert ging als kind

toch overgenomen. Het is heel hard

van, als je over de Oostmolenweg

uiteraard naar school in Kloetinge,

werken in de fruitteelt. Veel vrienden

rĳdt, alles is zo goed geïsoleerd.”

eerst naar kleuterschool ’t Terpje

hebben gestudeerd, hebben een

aan het Geertesplein en later de

leuke baan én meer vrĳe tĳd. Ik wist

Kloetingseschool. Rĳksweg A58 was

niet of ik wel in de fruitteelt wilde

er nog niet. Al het verkeer – ‘zo

blĳven, of ik dit tot mĳn pensioen

heel druk was het nog niet’ – moest

zou willen blĳven doen.”

via de Patĳnweg ofwel de Oude

Dat heeft ook met nog iets anders te

Een paardenpension is er ook,

Rĳksweg. Gert ﬁetste naar school,

maken, Gert houdt van gezelligheid

waarvoor de boomgaard in weiland

waarbĳ hĳ de Oude Rĳksweg moest

en dat vond hĳ op het bedrĳf steeds

is omgezet. In de loods heeft een

oversteken, zonder ﬁetstunneltje.

minder. ,,Vroeger werkten we in de

sorteermachine voor appels en peren

oogsttĳd veel met huisvrouwen.

plaatsgemaakt voor paardenstallen.

Hartstikke leuk was dat. Maar steeds

De OTrimpische Spelen zĳn het

meer vrouwen kregen een vaste

jaarlĳkse hoogtepunt van het paar-

baan. Vervolgens hebben we nog

dengebeuren, waarbĳ alle paarden

“De eerste keer is ze
nog stiekem achter
me aangereden”

met asielzoekers gewerkt, Koerden,

van stal gaan en hun eigenaren laten

,,Mĳn moeder vond dat heel eng en

hele gezinnen. Heel warm was dat.

zien wat ze waard zĳn tĳdens allerlei

reed altĳd mee, tot ik een jaar of

Ze waren blĳ iets te kunnen doen.

wedstrĳdjes en vaardigheidsspelle-

acht, zeven was. Toen wilde ik per

Daarna kwamen er Portugezen,

tjes.

se alleen. De eerste keer is ze nog

ook in familieverband. Dat ging ook

Gert heeft mede dankzĳ het

stiekem achter me aangereden, weet

heel goed. En tot slot Polen, harde

paardenpension nog altĳd een

ik, tot ze had gezien dat ik heel goed

werkers, maar die betaalde je en weg

directe binding met het landleven.

oplette.”

waren ze. Er was geen gezelligheid

’s Ochtends staat hĳ al vroeg op om

Gert heeft een leuke jeugd gehad.

meer, plus de vaak lage prĳzen. Sinds

de paarden te voederen en, zeker

Vriendjes kwamen geregeld bĳ hem

2011 heb ik geen boomgaard meer.”

zo leuk, het is gezellig druk met de
paardenliefhebbers.

FOTO HENK SCHALKOORT

thuis voetballen. Reizen deed hĳ
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‘De OTrimpische Spelen
zijn het jaarlijkse
hoogtepunt’

ook, nou ja, reizen, meer in elk geval

Op pad zĳn

dan zĳn klasgenoten. ,,Mĳn moeder

Dankzĳ zelfstudie had Gert zich

komt uit Hengelo, Overĳssel. Mĳn

inmiddels ontwikkeld tot hypo-

vader heeft haar ontmoet, toen zĳ

theek- en verzekeringsdeskundige.

verpleegster was in een Rotterdams

Met een collega runde hĳ van 2003

ziekenhuis. Mĳn vaders zus werkte

tot 2007 het Advieshuis Zeeland in

daar ook. Zo hebben ze elkaar leren

Zierikzee. ,,Ik vond het heel leuk

kennen. En ik ging later nogal eens

eens iets anders te doen, maar op

mee met mĳn ouders in de trein naar

den duur kwamen de muren op me

Klusdurper - najaar 2019

VOLGENDE LELIE
Gert Trimpe Burger
geeft de Lelie door aan
Dick Harinck die een
akkerbouwbedrĳf aan de
Bredeweg bĳ Kloetinge
heeft. Gert: ,,Hĳ is een
landbouwer met visie.”
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Ook op
Facebook
Ook op
Ook op
Facebook
Facebook

Hallo
Hallo
Hallo

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Voorzorgzame
een begeleiding

• Overal te ontbieden

• Eigen rouwcentrum met aula
en koffiekamer

Weststraat 2, Kapelle, 0113 340707

De dagen gaan korten en af en toe springt de kachel van de school automatisch aan, omdat
de binnentemperatuur weer wat aan de frisse kant wordt. En eindelĳk, eindelĳk kunnen
we jullie met enige stelligheid melden dat dit het laatste stukje Klusdurper wordt dat we
schrĳven vanuit ons oude gebouw. Jawel, de nieuwbouw vordert gestaag, loopt iets voor
op het schema en gaat naar alle waarschĳnlĳkheid opgeleverd worden tussen Sinterklaas
en Kerst. Maar daarover straks meer. Eerst wat kunst…

• Rouwkamers 24 uur per dag
toegang zonder afspraak
• Alle voorzieningen om thuis op te baren
• Aandacht voor uw persoonlijke wensen
• Informatiepakket op aanvraag
verkrijgbaar (gratis en vrijblijvend)

Weststraat 2, Kapelle, 0113 340707
Weststraat 2, Kapelle, 0113 340707

NIEUWS

Het project was uitstekend georgani-

FOTO ANGELA KUYS

■ een groot assortiment levensmiddelen
■ een groot assortiment levensmiddelen
lekker
brood
van bakkerij
’t Zand
■ een
groot
assortiment
levensmiddelen
■ lekker brood van bakkerij ’t Zand
een uitgekiend
assortiment
in onze slijterij
■ lekker
brood van
bakkerij ’t Zand
■ een uitgekiend assortiment in onze slijterij
bloemen/kadohoek
met streekproducten
uitgekiend assortiment
in onze slijterij
■ een
■ bloemen/kadohoek met streekproducten
ambachtelijke slagerij
■streekproducten
verse pizza’s
met
■ bloemen/kadohoek
■ ambachtelijke slagerij ■ verse pizza’s
■ ambachtelijke slagerij ■ verse pizza’s

Uitvaartverzorging

van

ELKE DAG
ELKE
DAG
ELKE
DAG
EURO’S GOEDKOPER!
EURO’S
EURO’S GOEDKOPER!
GOEDKOPER!

seerd en gecoördineerd door Angela
Kuys van de kunstuitleen in Goes.
En we maken gelĳk even van de
gelegenheid gebruik om de mooie
samenwerking die we hebben
met de Geerteskerk nog eens te

(0113) 311 444

benadrukken. Eén of twee keer per

Geldeloozepad 20 | 4463 AJ Goes | www.uitvaartzorgcentrum.nl

jaar ‘zoeken’ we elkaar op om te
bespreken op welke manier we de
bezoekers op een leuke en creatieve
manier kunnen verrassen. En tot
op heden lukt dat erg goed. En
natuurlĳk krĳgen we wel eens de
vraag waarom een openbare school
samenwerkt met een kerk van de
protestantse gemeente. ‘Waarom
niet ?’ is dan ons antwoord. We
Willem Ploumen in Groep 3
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zĳn een openbare school, maar
geen heidense school. We hebben

Gerard Menken project

leerlingen van allerlei gezindten, die

Ter ere van het honderdste geboortejaar van Gerard Menken, hebben we met

met respect voor elkaars mening

onze leerlingen uitvoerig stilgestaan bĳ het werk van Gerard Menken, die

op een plezierige manier zichzelf

gedurende zĳn laatste levensjaren in Kloetinge heeft gewoond en gewerkt.

ontwikkelen. De Geerteskerk hoort

Gerard Menken was niet alleen een begenadigd musicus, maar ook een

bĳ het dorp Kloetinge. Een prachtig

bevlogen en succesvol beeldend kunstenaar.

gebouw dat uitstekend past bĳ onze

Dat heeft ons er toe besloten een aantal dagen in te zoomen op het werk

opvatting over het omgaan met

van Gerard Menken.

elkaar en waar we het niet hebben

Onder leiding van echte kunstenaars: Janneke Rottier, Willem Ploum, Jan

over wat je moet geloven, maar wel

Westerweel, Gerard Weezepoel en Charles Linssen, hebben onze leerlingen

dat je vrĳ bent om te denken en te

zich ontpopt tot heuse artiesten. Ze zĳn aan de slag geweest met landschap-

zĳn wie je bent.

pen, stillevens, portretten en fotograﬁe en ze hebben anders leren kĳken

En het is elke keer genieten om

naar dingen waar je normaal gesproken gewoon voorbĳ ﬁetst.

samen te werken met die gedreven

Het resultaat mag er zĳn ! Een kleurrĳk geheel van schilderĳtjes en foto’s.

club-vrĳwilligers achter de schermen

De werken waren samengebracht in een expositie, die in de Geerteskerk te

van de Geerteskerk. Daar kan

bewonderen was. Misschien heb je de expositie wel bezocht.

Kloetinge oprecht trots op zĳn!

Klusdurper - najaar 2019
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Fancy Fair

gebouw. En wat is het dan leuk dat

Begin oktober organiseren we een

onze wethouder Loes Meeuwisse een

Fancy Fair. Waarschĳnlĳk is die

mooi schilderĳ koopt voor in haar

al geweest wanneer u dit stukje

kantoor in het gemeentehuis.

leest. Op allerlei manier gaan we

FOTO PIET SMALLEGANGE

FOTO KLOETINGSESCHOOL - A.V.D. MEER

opbrengst is voor het nieuwe

proberen geld in te zamelen om

Lilly, Jamilla en Renske hebben hun keus al gemaakt

Nieuwe juf en nieuwe meester

iets moois aan te schaffen voor op

In het voorjaar hebben we afscheid

het schoolplein. Wat wĳ willen is

genomen van juf Caroline. Juf

best duur en dat komt omdat het

Caroline heeft lang op onze school

computergestuurd is. Een interactief

gewerkt en is nu overgestapt naar

speeltoestel, waarmee kinderen

het Schengehof in ’s Heer Arends-

kunnen spelen, maar ook leren en

kerke. Juf Caroline is vervangen

bewegen. Dat kan voor, onder en na

door meester Ralph. Vlak voor de

schooltĳd en het toestel heeft ook

zomervakantie hebben we afscheid

een programma voor volwassenen

genomen van juf Jorine. In haar

(ook minder validen). Wees gerust,

plaats werkt nu juf Bianca. En ja, dat

het apparaat kan ook uitgezet

Het nieuwe Integraal Kindcentrum aan de Zomerweg

Kinderkunstweek

helpen.

zorgt ervoor dat er, met de directie

worden.

verhuizen, want we krĳgen veel zaken nieuw, zoals het meubilair. Maar

Dat het afgelopen schooljaar echt

Het project hebben we afgesloten

meegerekend, 4 meesters werkzaam

Nu maar hopen dat we het benodig-

boeken en ander papierwerk, computers en touchscreens zullen verhuisd

een kunstig schooljaar was hebben

met een grote expositie in Amicitia.

zĳn op onze school. Dat is heden ten

de geld binnen een afzienbare tĳd

moeten worden. Dat zĳn allemaal zaken die we tot en met vrĳdag voor de

we laten zien door ook nog eens

Onze kunst was te koop en de

dage best een unicum.

binnen hebben. Natuurlĳk laten we

vakantie nog gebruiken in ons oude gebouw.

mee te doen aan de kinderkunst-

bĳ de aanleg van het plein rekening

Jammer genoeg zal de bouw in de weken naar de oplevering best nog

week, waaraan menig Zeeuwse

houden met het feit dat er een elek-

wel voor wat overlast gaan zorgen. Zo gaat de Zomerweg ongeveer drie

basisschool deelneemt. Voor onze

triciteits- en datakabel voorhanden

maanden lang op de schop. Van begin oktober tot eind december. Ook in de

school was het de eerste keer dat

moeten zĳn. Heeft u onze Fancy Fair

Ravensteinlaan zal er nog wat aan de weg gewerkt moeten worden (januari)

we daar aan mee deden. Het thema

bezocht ? Hartelĳk dank daarvoor.

om het parkeerterreintje naast ons gebouw te realiseren.

was: Energieke Kunst.

U leest nu waar het geld voor gaat

Indien u in de buurt woont of om moet rĳden vanwege dit ongemak, dan

We waren de week begonnen met

dienen.

bieden wĳ daar onze oprechte excuses voor aan. Ook ouders, leerlingen en

een bezoekje aan de kunstuitleen in

leerkrachten ondervinden hiervan hinder. Maar als het klaar is, dan staat er

Goes, waar je kunst kunt bekĳken,

Nieuwbouw

ook wat.

maar ook kunt lenen. Voor sommige

Lang gaat het niet meer duren,

We krĳgen vaak de vraag over wat er nu met het oude gebouw gaat gebeu-

kinderen was het de eerste echte

over een paar maanden gaan we

ren. Daarover weten wĳ niet zoveel. Er zĳn wel projectontwikkelaars geweest

kennismaking met kunst.

over naar ons nieuwe gebouw.

die de school van binnen en van buiten goed hebben bekeken, maar we

Er is bĳ de kunstuitleen genoeg

We mikken op 2 maart als eerste

weten niet wat ze er eventueel mee van plan zĳn. Ook horen wĳ geruchten

inspratie opgedaan om ook zelf aan

‘lesdag’. Dat is de maandag na de

dat er senioren-appartementen zouden komen. Van dat plan is ons echter

het werk te gaan. Gedurende de

voorjaarsvakantie en die vakantie

niets bekend. Maar goed, wĳ weten ook niet alles. Het enige wat wĳ weten

week was er een aantal kunstenaars

is een mooie week om alles klaar

is dat het perceel voor de gemeente Goes weer wat euro’s in het laatje moet

te maken. Heel veel gaan we niet

brengen.

bĳ ons op bezoek om ons op weg te

Yalp Sona speeltoestel

DE STRIP VAN DANKER JAN OREEL

Nieuwe website
Op de nieuwe website wĳzĳngoes.nl
vind je via > Kloetinge > INFORMATIE
heel veel info over ons mooie dorp!!

Zeker eens bekijken.
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Bent u al lid

F OTO G R A F I E

van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK)?

Oostmolenweg 5
4481 PJ Kloetinge
Tel. 0113 22 33 26

Vaak geven inwoners uit Kloetinge aan dat zĳ al lid zĳn van de VDK. Soms is dit echter niet het geval,
maar zĳn ze lid van de Oranjevereniging. Dat is natuurlĳk prima! Maar de VDK en de Oranjevereniging
zĳn 2 verschillende verenigingen met ieder hun eigen doelstellingen. De Oranjevereniging zet zich in
voor alle activiteiten rond de jaarlĳkse Koningsdag en VDK zet zich in voor Kloetinge in het algemeen
en voor onze leden in het bĳzonder.

Zonder uw steun en inbreng
zouden we dit niet kunnen
Er worden verschillende activiteiten ondernomen
om de leefbaarheid in Kloetinge te verbeteren,
zoals bĳvoorbeeld:
• Het signaleren en aanhangig maken bĳ de
daartoe bevoegde instanties van alle zaken die
de leefbaarheid in Kloetinge kunnen verbeteren
(zoals veilige ﬁetsroutes naar de Kloetingse
school en het opstarten van de buurtpreventie
WhatsApp).
• Het in stand houden en bevorderen van goede
contacten met de Gemeente Goes t.b.v. de
vertegenwoordiging van Kloetinge binnen de
gemeente.

U kunt zich als lid inschrijven via:
• een inschrĳfformulier
bĳ de kassa van Bakker Boer (Kloetinge) of
• een mailtje
naar administratie@vdkkloetinge.nl of
• online inschrĳven
wĳzĳngoes.nl/aanmelding-lidmaatschap-vdk

• Het ondersteunen van initiatieven die bewoners
binnen Kloetinge willen ondernemen, zoals het
realiseren van een jeu de boulesbaan en een
dorpsboomgaard.
• Het informeren van de inwoners over het dorp,
door het uitgeven van het dorpsblad ‘De Klusdurper’, de digitale nieuwsbrief en het vullen
van de nieuwe website www.wĳzĳngoes.nl met
alle informatie over Kloetingse zaken.
U kunt de VDK steunen met een lidmaatschap van
€ 10,- per jaar per huisadres.
Veel dorpsgenoten zĳn al lid, maar we hopen én
verwachten dat iedereen lid gaat worden.

Kunnen we op u rekenen?
Alvast bedankt!
Namens het bestuur van de VDK
Nicole Olivier,
administratie Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

(advertentie)

Ter overname aangeboden:

op Allemanshoek

200 m2, waarvan 2/3 wijngaard
en 1/3 moestuin.
INFO: Rinus Vos, tel. 214942 of Wim de Moor, tel. 211693
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GRATIS VOLKSTUIN
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U kunt zich tot het einde van dit
jaar nog opgeven als vrĳwilliger
op onderstaand adres:
THEO ALMEKINDERS
Tel: 0113-259897
Email: brienzzld@gmail.com

FOTO ARJAN BOT

Onderhoud
De lindenlaantjes vormen mooie toegangspoorten naar de ingangen van het
monumentale kerkgebouw. Dit alles is een
rustpunt in de gemeente Kloetinge, wat bĳ
velen een gevoel van thuiskomen geeft.
Ieder voorjaar, in maart of april, afhankelĳk
van de weersomstandigheden, wordt er
door een groep vrĳwilligers een hoop werk
verzet om deze laantjes te onderhouden.
In ongeveer twee dagen tĳd worden
snoeiwerkzaamheden verricht en wordt het
snoeihout opgeruimd.
Iedereen neemt zĳn eigen snoeischaar
mee. Andere vrĳwilligers komen met hun
aanhanger en nemen, indien nodig, ook
nog extra ladders mee.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
De groep vrĳwilligers is een gezellige groep
en tĳdens alle werkzaamheden wordt er
veel besproken en is er op gezette tĳden
koffie of thee met iets lekkers van bakker
Boer. Bĳ deze werkzaamheden geldt ook
weer, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Wilt u ook deel uitmaken van deze vrĳwilligersploeg, meld u dan aan bĳ het college
van kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters ziet u
heel graag komen.
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FOTO VV KLOETINGE
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RONDOM DE GEERTESKERK

Walking football
Zin om op latere leeftĳd nog een balletje te trappen? Dat kan bĳ vv Kloetinge
vanaf 55+ met Walking Football, een
voetbalvorm in wandeltempo. Ervaar
zelf hoe leuk het is. Op donderdagavond
wordt er van 19.00 tot 20.00 uur op het
Wesselopark getraind. De deelnemers zĳn
enthousiast over het spelletje.

OPROEP REDACTIELID KLUSDURPER
Ben jĳ ook zo enthousiast over de nieuwe
Klusdurper en wil je als redactielid meehelpen
ons dorpsblad leuk te houden?
Neem contact op met één van de redactieleden
op pagina 3 en doe (eens) mee.

WE KIJKEN NAAR JE UIT!
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Activiteitenkalender
NOV
4

10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

29

20:00 - 22:00
Amicitia

Kunstkring Kloetinge. Lezing Anna van Suchtelen over de
wandelroute 'De slag om de Schelde' in Ellewoutsdijk.

30

Riethoek

Sint & Piethoek.

DEC
2

10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

10

19:30 - 22:00
Amicitia

Heemkundige kring. Archeologische vondsten in 2019 op de
Bevelanden. Lezing door Karel Jan Kerckhaert, archeoloog
voor de Bevelanden.

18

20:00
Amicitia
(De Bron)

Medicinale cannabis. Lezing door Lisette Wijnkoop over
het zowel het medicinaal gebruik van cannabis als over de
bijzondere effecten van CBD-olie.

22

16:00 - 18:30
Geerteskerk

Concert Excelsior.

22

20:00
Geerteskerk

Lessons and Carols met Mucica Cordis.

24

22:00 - 23:30
Geerteskerk

Kerstnachtdienst met muzikale medewerking van Brassband
Excelsior.

6

10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

15

20:00
Amicitia
(De Bron)

Quantumfysica en Manifestatie. Feit of ﬁctie? Zoals altijd ligt
de waarheid in de eigen ervaring. Op deze lezing van Ann
Verschueren leer je alles over zelf manifesteren.

3

10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

16

10:00 - 16:00
Marktveld

Sneeuwklokjesdag. Open tuin buitenplaats Kloetinge.

2

10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

8

Geerteskerk

Lezing door Geert Mak (Nederlands jurist, auteur en
journalist).

11

20:00
Amicitia
(De Bron)

Hoe liefde uitgangspunt van wetenschap kan zijn. Lezing
door George Ramkes, met muziek, stiltemomenten en
ruimte voor dialoog.

10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

Geerteshuis

Slag om de Schelde
29/11

Sint & Piet
in de Riethoek 30/11

Archeologische
vondsten 10/12

Lisette Wijnkoop
18/12

Concert Excelsior
22/12

Lessons and Carols
22/12

Kerstnachtdienst
24/12

Ann Verschueren
16/1

Sneeuwklokjesdag
16/2

Geert Mak
8/3

George Ramkes
11/3

JAN 2020

FEB

MRT

APR
6

Amicitia: Schimmelpenninckstraat 14
Geerteshuis: Jachthuisstraat 14
Vereniging De Bron is in juni 1997 gestart met als doelstelling: Het op nuchtere wijze onder de aandacht brengen van onderwerpen die helderheid over onszelf en onze omgeving kunnen verschaffen.
De Bron is een idealistische vereniging die werkt op non-proﬁt basis (verenigingdebron.nl).
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