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Mededeling van het bestuur VDK 

Beste Dorpsgenoten,

Naar aanleiding van het verschijnen van de vernieuwde Klusdurper in 
het voorjaar van 2006 hebben wij veel positieve reacties mogen 
ontvangen. Zoals u zult begrijpen is dit voor het redactieteam een 
stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan. De redactie is er in 
geslaagd de tweede Klusdurper van dit jaar te laten verschijnen. Hierin 
zijn ook nu weer interessante artikelen opgenomen. Naar aanleiding 
van de uitslag van de enquête om af te zien van de bouw van een vaste 
muziektent op het Geertesplein heeft het bestuur een notitie 
samengesteld over de besteding van het vrijgevallen dorpenbudget van 
ruim 55.000 euro voor de jaren t/m 2006. Een aantal ideeën is reeds bij 
het bestuur binnengekomen. Het bestuur doet een oproep aan de 
inwoners om met nog meer goed onderbouwde ideeën te komen. Het is 
de bedoeling om deze in een gezamenlijke vergadering van leden en 
bewoners op 17 november a.s. aan de orde te stellen. Verder wil ik u 
verwijzen naar de agenda voor deze gecombineerde vergadering en 
het artikel over het Dorpenbudget. 

Voorts treft u een aantal lezenswaardige artikelen aan, zoals over de 
publicatie van 2 boeken (buitenplaatsen van Kloetinge en een fotoboek 
van Kloetinge). Daarnaast is er wederom een ondernemende 
Kloetingenaar uitgelicht en hebben de leerlingen van de Kloetingse 
school een artistieke bijdrage geleverd. 

Tenslotte wil ik melding maken van mutaties in het bestuur.  
Allereerst de wijziging in het penningmeesterschap. De heer M. 
Wagenaar volgt per 1 januari 2007 de heer W. de Landgraaf op. Deze 
wordt dank gebracht voor zijn financiële inbreng. We zijn verheugd dat 
hij lid van het bestuur blijft. De heer P. Huisson stelt zich na zeven jaar 
bestuurslidmaatschap niet meer beschikbaar voor herbenoeming. In de 
komende ledenvergadering zullen wij afscheid van hem nemen. Voor 
zijn aandeel in het bestuur wil ik hem nu reeds hartelijk bedanken.  
Mevrouw Angelique Reijerse, lid van de redactiecommissie,  heeft zich 
bereid verklaard om de plaats van de heer Huisson in te nemen. Het 
bestuur stelt de ledenvergadering voor haar per 1 januari 2007 voor de 
duur van drie jaar te benoemen. 

Tenslotte wens ik u veel leesplezier. 

De voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, 
J.A. Hoste.
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Door de redactie 

Voorwoord 

Donderdag 19 mei is het dan zover! De 1
e
 vernieuwde Klusdurper is 

een feit. Dit hebben we 
onder het genot van een 
glas champagne gevierd. 
Zoals u op de foto kunt 
zien, zijn wij druk bezig 
met het invoegen van de 
1400 enquêtes voor de 
muziektent. Een hele klus!  

Zoals in de vorige Klusdurper 
uitgebreid vermeld maakte José 
Bouwense de tekening voor de 
voorkant van de Klusdurper 2006.  
Als dank ontving zij uit handen 
van de redactie een kadobon van 
schoonheidssalon/kapsalon 
d’Opknapperie.  

Het is de redactie gelukt een nieuwe creatieve Kloetingenaar te vinden 
die graag de voorzijde van de volgende jaargang vormgeeft. Wij 
wachten met spanning zijn ontwerp af.  

Herfst / Storm 
Aan de kinderen van de Kloetingseschool is gevraagd een tekening te 
maken met het thema herfst/storm. We hebben mooie tekeningen 
ontvangen van de kinderen van groep 3 en 6. De winnaars ontvangen 
een kleine verrassing op school uit handen van de leerkracht. Met dank 
aan de Kloetingseschool voor hun bijdrage. 
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Door de redactie 

Kloetinge in vroeger tijden 

In de Klusdurper van april jl. werd een oproep geplaatst voor het 
leveren van ‘Kloetingse foto’s’ uit vroeger tijden. Circa acht lezers onder 
u gaven gehoor aan dit verzoek. Mede hierdoor is het fotoboek 
‘Kloetinge in vroeger tijden’ tot stand gekomen.  
et boek bevat ongeveer 90 foto’s. Aan de hand van deze foto’s maakt 
de samensteller een visuele wandeling door het Kloetinge van toen. 
Op 25 september jl. nam ambachtsvrouwe, mevrouw van Dijk van ’t 
Velde-Rademacher Schorer, op het Jachthuis het eerste exemplaar in 
ontvangst. De redactie van de Klusdurper was bij deze gebeurtenis 
aanwezig. 

De heer Cees van den Bovenkamp, de auteur, werkte nauw samen met 
Bert Verburg. Deze laatste verrichte nauwkeurig speurwerk en correctie 
in het boek. Op de vele avonden die hij op pad was en bij de ‘oud 
Kloetingenaren’ vertoefde wist hij onder meer vele namen bij de 
beschikbare foto’s te verzamelen.  

Mevrouw van Dijk sprak een aantal woorden en sloot haar toespraak af 
met de volgende zin:  

“Zeeland houdt de geschiedenis hoog, 
en daarvan bent u een voorbeeld”. 

Wie nieuwsgierig is 
naar zoveel nostalgie 
kan voor 19,95 euro 
in het bezit komen 
van dit bijzondere 
foto album. Het boek 
is verkrijgbaar via de 
familie Verburg, 
Marktveld 16 in 
Kloetinge.
Telefoon 22 71 49. 
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Bericht van Stichting Jeugdwerk 

Klusdurpse dagen 2006 

De Klusdurpse dagen 2006 zitten er weer op. Ruim 150 kids & vrij- 
willigers bevolkten het terrein van Reijerse Groenvoorziening op 9,10 & 
11 augustus. Zowel dhr. Nieuwenhuijze als Reijerse Groenvoorziening 
hadden hun velden aangeboden voor de Klusdurpse dagen. Een 
bedankje is dan ook zeker op zijn plaats. 

De eerste dag begon met een cruise. Kapitein Jack was 
ietwat onhandig, struikelde en gooide daarmee het roer 
om waardoor iedereen strandde op het eiland 
Tropenkolder! Tot ieders verbazing was ook Dave daar 
gestrand (nog bekend van de indianen) en met hem een 
ietwat vreemde vlindertoerist. Om terug naar huis te 
kunnen moesten de kinderen komeetstof verdienen tijdens 

de Klusdurpse dagen. Al snel werd er druk gezaagd, getimmerd en 
gesjouwd om een eigen hut te bouwen. Af en toe viel er wat 
hemelwater naar beneden maar dat mocht de pret niet drukken. 
Iedereen had plezier en timmerde ijverig door. Dat we op Tropenkolder 
waren merkten de kids al snel, waar deelt de kerstman nu ijsjes uit 
samen met een pinguïn of loopt er een zwerver langs de hutten ? 

De tweede dag begon met een warming - up. Na de opening bouwden 
we verder aan de hutten 
en werd de wand 
geschilderd. Bij goed 
weer zou deze vrijdag 
als decor dienen. Na 
het middag eten werden 
er muziekinstrumenten 
gemaakt. Dat je met 
waardeloos materiaal 
nog zoveel kon doen 
was al snel duidelijk. 
Een stuk pallet met 
daarop platgeslagen 
bierdoppen en je hebt 
een heus muziekinstrument. Om mee te kunnen doen aan het 
slotspektakel werd er geoefend onder leiding van Dennis en het ging 
wonderwel goed. Ook het tropenkolder avonturenlied zat er al snel in! 
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Bericht van Stichting Jeugdwerk 

Maar aan alle leuke dingen komt een eind en diezelfde dag moesten de 
hutten al de container in. Geen nood, je kon er komeetstsof mee 
verdienen. Onder luid gejuich ging de eerste hut neer en was alles in 
mum van tijd weer opgeruimd.  

De derde dag kwam de regen met bakken tegelijk 
naar beneden!! Vandaag mochten de kids verkleed 
komen in het thema van dit jaar: Tropenkolder.  
Nu hoefde men niet allemaal in een tarzan of jane 
pakje op te komen dagen. Je kon ook komen in een 
bont gekke koeien shirt, of een paarse zebrablouse. 
Immers, het was Tropenkolder dus alles kon. Na de 
warming-up stond de rest van de dag in het teken 
van de Tropenkoldertoer! 
Deze dreigde in het water te vallen maar de buien 
dreven gelukkig al snel over. Af en toe een buitje 
maar verder ging het prima! 
Je kon een grot in gaan en dan...ja dan shaked je 
toch even. Er was een reusachtige slingerbaan, 
bananen moesten worden gevangen en gedragen, een giraffe kreeg 
hoepels om zijn nek en een olifant had iets teveel hachee op:-0). Er 
werd veel komeetstof verdiend en aan het einde van de spelen konden 
de kids naar huis terugvaren. 

Wat hoort er bij thuiskomen? Juist; een groot feest en dat werd het 
zeker.  
Hardslag-percussie speelde samen met de kinderen het dak eraf. 
Nadat iedereen was bedankt, zijn spullen had gepakt, kreeg men bij de 
uitgang nog een ijsje en een presentje. Tegen 19.15 uur sloten de 
poorten voor de deelnemertjes definitief. 

Al met al kunnen we weer terug kijken op geslaagde Klusdurpse dagen! 
Dit jaar waren er naast de harde kern van vrijwilligers veel jeugdigen die 
veel werk hebben verzet. We hopen dat dit in de toekomst zo blijft...... 

Het zit er voor 2006 weer op maar...we komen terug in 2007!! 

Heb je misschien al een leuk thema voor 2007 in gedachten mail deze 
dan naar stjeugdwerk@zeelandnet.nl en wie weet kiezen we voor jouw 
idee!
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Door de redactie 

Over ambachtsheren en kasteelbergen 

1 november j.l. verscheen bij De Koperen Tuin een 
boek over de geschiedenis van twee buitenplaatsen in 
Kloetinge. Het Jachthuis en de buitenplaats Kloetinge 
aan het Marktveld hebben een bijzondere geschiede-
nis. Die is in grote lijnen bekend, maar nooit goed 
uitgezocht en opgeschreven. 
Journalist Marian Lenshoek-Smeets (foto) en historicus Ronald van 
Immerseel hebben gedegen archiefonderzoek gedaan en dit aangevuld 
met persoonlijke gesprekken, anekdotes en gedichten. Het 
gemeentearchief van Goes heeft veel gedaan om informatie boven 
water te krijgen, maar ook een aantal deskundige Kloetingenaren 
hebben hun medewerking verleend.  

De uitgave is meer dan een beschrijving van de twee Kloetingse 
buitenplaatsen; het schetst ook een beeld van een woelig Zuid-
Bevelands verleden. 
Zaterdagmiddag 4 november j.l. werd het boek gepresenteerd in de 
kerk van Kloetinge. De burgemeester van Goes, de heer van der Zaag, 
nam het eerste exemplaar officieel in ontvangst. Dit alles vond plaats 
tijdens een studiemiddag, georganiseerd door de Kastelenstichting 
Holland en Zeeland. Tijdens de bijeenkomst werden drie korte lezingen 
gegeven. Aansluitend bestond de mogelijkheid om onder begeleiding 
een rondwandeling te maken over de twee buitenplaatsen.  
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Door de redactie en de Kloetingse school groep 3 & 6 

Wintervoorspellingen

Zodra de herfstkleuren in beeld komen laten de wintervoorspellers van 
zich horen. Dat gebeurde eeuwen geleden ook al. Zo bestaan er 
weerspreuken, die in het herfstweer een voorbode van de naderende 
winter zien. 

Veel spreuken wijzen op de winterkou die we na een zachte herfst 
mogen verwachten: ”is oktober warm en fijn, het zal een strenge winter 
zijn”. Uit de cijfers blijkt dat niet: van de vijftien zachtste oktober 
maanden van drie eeuwen metingen werden er slechts drie gevolgd 
door een koude winter. Er zijn ook voorbeelden waarbij een koude 
oktober gevolgd werd door een strenge winter, zoals in 1939/1940. 
Andere weer regels zijn gebaseerd op de stand van planeten of het 
verband tussen zonnevlekken en de winter. Het oppervlak van de zon 
kent donkere vlekken, zonnevlekken genaamd. Het aantal 
zonnevlekken is een maat voor de activiteit van de zon: hoe meer er te 
zien zijn, hoe actiever de zon. Een aantal koude winters in Nederland 
viel inderdaad samen met een periode met weinig zonnevlekken, maar 
dat geldt ook voor een aantal zachte winters. Voor ons land gaat ook 
dat verband niet op. 

Sophie
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Door de redactie en de Kloetingse school groep 3 & 6 

Sommige weer regels zijn de laatste decennia nog eens goed 
onderzocht en op waarde beoordeeld. Vooral de regels van de Duitse 
meteoroloog Baur uit de jaren 50 zijn befaamd.  Is de eerste helft van 
december in Berlijn meer dan 2 graden warmer dan normaal dan is de 
kans groot dat de hele winter zacht is. Over een periode van 150 jaar 
waren er maar 10 uitzonderingen. Ook voor oktober heeft hij een regel: 
een warme oktober in Midden-Europa met in Duitsland ten westen van 
de Oder weinig regen wordt vaak gevolgd door een koude januari.  

Ook wetenschappers houden zich bezig met seizoensverwachtingen, 
maar de winterverwachtingen voor 
Europa blijken nog weinig waarde 
te hebben. Soms zijn er langzaam 
veranderende invloeden op het 
weer, die een voorspelling van het 
gemiddelde mogelijk maken. Zoals 
de temperatuur van de Noordzee, 
die maar langzaam verandert. 
Daardoor wordt een zachte maand 
aan de kust vaak gevolgd door 
nog zachter weer. 

Een uitzonderlijke zachte herfst
betekent echter niets voor de 
komende winter. Het grillige weer  
laat zich niet in simpele regels 
vangen, dus er valt weinig te 
zeggen over de komende winter. 
Hoogstens dat het in ons land vaker 
dooit (80% van onze winters zijn 
zacht) en de opwarming van de 
laatste decennia  

     de kans op een zachte winter  
     iets vergroot. Dat neemt niet  
     weg dat er ook nog altijd een  
     kans is dat we wel weer eens  
     een schaatswinter kunnen  
     krijgen. 
       Bron: KNMI 

Larissa

Jochem

Maud
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Door de redactie 

Activiteitenkalender Kloetinge november 2006 – april 2007 
November  

1 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 
4 KNFM concours Terneuzen (Brassband Excelsior) 
4 Boekpresentatie buitenplaatsen Kloetinge (Geerteskerk) 

15 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 
17 Leden-/bewonersavond v Dorpsbelangen (in Amicitia) 
25 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. jeugdwerk) 
25 Hobby tentoonstelling in Amicitia 10:00 – 16:00 
29 Sinterklaasfeest in Amicitia – 2 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 

December  
6 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 

17 Kerstconcert in de Geerteskerk (mmv Excelsior) 
20 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 
24 Kerstnachtdienst in de Geerteskerk (mmv Excelsior) 

Januari  
10 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 
24 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 
27 Jeugdsoos in Amicitia–12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk) 
31 Lampionnenoptocht (Oranjevereniging) 

Februari
7 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 

14 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 
24 Jeugdsoos in Amicitia–12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk) 

Maart
7 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 

28 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 
31 Jeugdsoos in Amicitia–12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk) 

April
11 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 
25 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk) 
30 Koninginnedag 
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Door de redactie 

Kloetingse weetjes … 

* De stellingmolen van Kloetinge is gekocht door de gemeente Goes. 
De gemeente draagt het beheer over aan een stichting. De gemeente 
wordt adviseur.  

* In augustus besloot de gemeente Goes dat het Kloetingse 
huiskamerrestaurant 'Eten bij Fien'  aan de Jachthuisstraat mag 
openblijven.  

* Het tunneltje bij de Schimmelpenninckstraat / Oostmolenweg is 
onlangs opnieuw geasfalteerd en geschilderd. De tunnel is inmiddels al 
geruime tijd graffiti-vrij …

* Mark uit de Willemstraat heeft 190 handtekeningen verzameld voor de 
aanschaf / komst van een skatebaan voor de jeugd van Kloetinge. 

* De ledenvergadering / bewonersavond van de Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge voor de bewoners van Kloetinge vindt plaats 
op vrijdag 17 november 2006 in Amicitia. Aanvang 19.30 uur. 

* Er bestaan plannen om de Cyber-bunker aan de zomerweg te 
verhuren aan een motorclub. 

* De Klusdurper komt tot stand door subsidie van de Gemeente Goes 
en de bijdragen van 36 adverteerders. 

* De gemiddelde leeftijd in Kloetinge is op dit moment 41 jaar. 

* Sinterklaas een feestje geeft in Amicitia op 29 november van 13.15 tot 

15.00 uur. Op geven via stjeugdwerk@zeelandnet.nl of surf naar 

www.jeugdwerkkloetinge.nl of wacht tot het aanmeldingsformulier in je 
brievenbus valt. Kosten € 3,50 per feestganger!  

* Op 25 november a.s. zal er een hobby tentoonstelling worden 
gehouden in Amicitia. Indien u ook graag een plaatsje wilt hebben kunt 
u contact opnemen met mevr. Rombaut. Tel: 06-4877 7482 
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Bijdrage SMWO 

55+ in beweging 

SCALA

Mensen die vanwege een aandoening of beperking moeilijk aansluiting 
kunnen vinden bij een reguliere sportgroep kunnen vanaf woensdag 30 
augustus wekelijks terecht in de gymzaal aan de Bergweg. Er wordt 
veel rekening gehouden met verschillen in vaardigheid. Scala is voor de 
leeftijdsgroep 50-70 jaar. De aanvang is 15.00 uur.  

Kookcursus mannen 55-plus 

Voor mannen die het koken nog niet in de 
vingers hebben organiseert SMWO een 
kookcursus. In 9 lessen wordt onder 
deskundige leiding geleerd hoe eenvoudige, 
maar toch verantwoorde maaltijden 
klaargemaakt worden. De cursus start op 26 september. De locatie is 
het Goese Lyceum voor Beroepsonderwijs aan de Bergweg te Goes. 
De kosten bedragen € 60,-- (inclusief ingrediënten).  

Opfriscursus rijvaardigheid 55+ 

Inmiddels hebben al zo’n 200 senioren deelgenomen aan een 
opfriscursus. Voor alle andere 55+ weggebruikers start 9 november een 
cursus in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. De cursus omvat 4 
lessen en bestaat uit: de theorie van verkeersregels, een ogentest en 
een reactietest. Op de laatste middag zal aandacht besteed worden 
aan "Beter bewegen voor Ouderen" door Sport Zeeland.  
Verder rijden de cursisten in eigen auto met een erkende rij-instructeur, 
waarna men advies krijgt over de rijvaardigheid. De rijvaardigheidstest 
is geen examen en heeft dus geen gevolgen voor het rijbewijs. 
De kosten bedragen € 20, -- voor het hele pakket. 

Voor  informatie over bovenstaande cursussen kunt u contact opnemen 
met : SMWO afd. Ouderenwerk  Tel. 277 179
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Bericht van de gemeente Goes

Doe mee met het declaratiefonds!

  Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk   

  om voldoende geld vrij te maken voor    

  activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of   

  maatschappelijk gebied. Wanneer u een uitkering van  

   de gemeente ontvangt of een ander laag  

   inkomen heeft, kan het moeilijk zijn om geld 

voor deze dingen opzij te zetten. Om u en uw gezin toch in staat te 

stellen om mee te doen aan dergelijke activiteiten heeft de gemeente 

het declaratiefonds in het leven geroepen. 

Via het declaratiefonds kunt u onder meer een vergoeding krijgen voor: 

 lidmaatschapskosten voor verenigingen; 

 lesgelden voor de muziek- en balletschool of andere lessen; 

 cursusgelden voor het ROC Zeeland en de Zeeuwse 

Volksuniversiteit; 

 het abonnementsgeld voor de bibliotheek en toneel- en 

theatervoorstellingen; 

 een zwembadkaart of zwemlessen; 

 een voordeelurenkaart; 

 evenementen en attracties (o.a. pretparken) binnen en buiten Goes; 

 bioscoopbezoek. 

Naast de vergoeding van lidmaatschapskosten, lesgelden, enz. kunt u 

een extra bijdrage van € 18,00 krijgen voor sportkleding of andere 

benodigdheden voor uw sport en hobby (als daar binnen het 

beschikbare bedrag nog ruimte voor is).  

Hoogte van de vergoeding  

Voor ieder gezinslid geldt een maximale vergoeding van € 125,00 per 

jaar. Dit bedrag wordt bereikt door de kosten van lidmaatschappen, 

abonnementen, lesgelden, Voordeelurenkaart, etc. bij de gemeente te 

declareren. De één bereikt het maximale bedrag doordat de vergoeding 

voor één activiteit € 125,00 of meer bedraagt, de ander komt op dit 

bedrag door de vergoedingen van meerdere activiteiten bij elkaar op te 

tellen. De gemeente verstrekt de vergoeding steeds per kalenderjaar. 

De kosten kunnen echter betrekking hebben op activiteiten die 

doorlopen tot in het volgende jaar.  
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Bericht van de gemeente Goes 

Extra vergoeding  

De gemeente kan de vergoeding van € 125,00 verhogen met een extra 
bedrag van € 49,00 als tegemoetkoming in de kosten van de telefoon 
voor ouderen (65+) en gehandicapten. Er kan een vergoeding verstrekt 
worden voor de kosten van een vaste aansluiting of mobiele telefoon. 

Tegemoetkoming schoolgaande kinderen 

Deelnemers aan het declaratiefonds met kinderen in het voortgezet 
onderwijs, kunnen tevens gebruik maken van een tegemoetkoming in 
de kosten die aan de school betaald moeten worden voor schoolreisjes 
en/of excursies. 

Voor wie is het declaratiefonds bedoeld? 

Het declaratiefonds is bedoeld voor alle inwoners van Goes die rond 
moeten komen van een inkomen dat lager is dan of gelijk is aan de 
bijstandsnorm (voor inwoners ouder dan 65 jaar de AOW-norm) 
vermeerderd met 16%. Het maakt daarbij niet uit of u een 
bijstandsuitkering van de gemeente heeft, een minimum inkomen uit 
loon, AOW, AOW aangevuld met een klein pensioen, een lage WW-
uitkering, een lage arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.. Waar de 
inkomensgrens om voor het declaratiefonds in aanmerking te komen 
precies ligt, vindt u in de folder over het declaratiefonds. Deze is 
verkrijgbaar bij de Publieksbalie in het Stadskantoor en in de Wijk 
infowinkels in de Goese Polder en Goes-Oost. In de folder leest u 
verder hoe u een aanvraag kunt indienen en op welke manier de 
uitbetaling van deze vergoeding plaatsvindt. 

Meer informatie  

Meer informatie vindt u in een speciale folder, die samen met het 
aanvraagformulier verkrijgbaar is bij de balie van de afdeling Sociale 
Zaken in het stadskantoor. U kunt de folder ook telefonisch opvragen 
via tel. 24 96 00 of per e-mail via socialezaken@goes.nl 
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Door de redactie 

Ondernemend Kloetinge !   “Catering @ Your Place” 

De redactie ging op bezoek in het oude pand van slager 
Krijger aan de Schimmelpenninckstraat. Sinds 2001 zit 
hier cateringbedrijf @ Your Place. Het bedrijf wordt 
gerund door Ronald van Overbeeke en Edward Ippel 
(33 en 39 jaar). Beide heren zijn full-time kok bij 
Emergis, en geven daarnaast uitvoering aan de 
volledige bedrijfsvoering van het cateringbedrijf. We 
spraken met Ronald van Overbeeke. 

Hoe lang hebben jullie je zaak al in Kloetinge? 
We zijn in 2001 gestart met ons cateringbedrijf. Eerst 

hebben we de oude slagerij verbouwd en aangepast aan de huidige 
strenge eisen die onder andere de Keuringsdienst van Waren stelt. 

In het gebouw zijn oude elementen uit de slagerij van vroeger bewaard 
gebleven. De voorbereidingen voor uitbreiding van het pand zijn al  
getroffen. De fundering van de toekomstige opslagruimte achter het 
bestaande gebouw is al aanwezig. 

Woont u zelf in Kloetinge? 
Ik woon tegen Kloetinge aan, namelijk in Goes-Oost, samen met mijn 
vrouw en zoontje van twee. Mijn compagnon woont in Heinkenszand.

Waarom is er gekozen voor Kloetinge? 
Het pand sprak ons erg aan. Ook erg centraal gelegen en de ligging 
biedt ook de nodige sociale controle. 

Waarom een cateringbedrijf? 
Zowel mijn compagnon als ik hebben gewerkt in de horeca. We zagen 
dat er veel vraag was naar catering. Zodoende zijn we ook in deze 
branche terecht gekomen. 

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf? 
Alle aspecten van ons bedrijf voeren wij met zijn tweeën uit; dit betekent 
dat we onder andere het eerste telefonisch contact zelf hebben met de 
klant, we bereiden zelf de hapjes en gerechten en brengen / halen de 
producten en materialen. Op deze manier blijven de lijnen kort en 
hebben we direct contact met onze klanten.
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Door de redactie 

Richt het bedrijf zich vooral op particuliere klanten of bedrijven? 

Voor we ons bedrijf startten zagen we dat er weinig betaalbare catering 

voor particulieren werd aangeboden. Op dat gegeven wilden we 

inspelen. Onze klanten zijn echter zowel bedrijven als particulieren. Het 

gebied dat we ‘bedienen’ strekt zich uit van Vlissingen tot Halsteren. 

We zien ook dat de Kloetingenaren ons steeds beter weten te vinden. 

Wat zijn voor jullie de leukste opdrachten?

Ieder feestje heeft zijn eigen reden en is daarom leuk. De verzorging 

van de hapjes voor een verjaardag van een 90-jarige dame vind ik net 

zo leuk als bijvoorbeeld een opening van een zaak of een thema-buffet.

Kunt u nog een leuke aanbieding doen aan onze lezers? 

Al onze klanten krijgen dezelfde kwaliteit tegen de dezelfde scherpe 

prijs geleverd. De prijzen die we hanteren zijn voor iedereen gelijk, hier 

kunnen we dan ook geen uitzondering op maken.  

Wat mist u in Kloetinge? 

Op die vraag kan ik eigenlijk niet zo’n duidelijk antwoord geven. 

Kloetinge is voor mij voornamelijk de plaats waar mijn werkomgeving 

zich bevind. Mijn sociale leven speelt zich niet af in Kloetinge. 

Wij bedanken Ronald van Overbeeke vriendelijk voor zijn medewerking 

en het leuke gesprek dat we met hem hadden.  

Meer informatie over Catering @ Your Place en  

wat zij zoal voor u kunnen verzorgen leest u op 

www.atyourplace.nl 

In de volgende Klusdurper zal een andere ondernemende 

Kloetingenaar worden uitgelicht. 
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Mededeling van het bestuur VDK 

Muziektent “de uitslag” 

Uitgevoerd door SMWO in opdracht van de  
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge(VDK) in 
de periode van 22-05-06 t/m 02-06-06. 

Kloetinge (inclusief het Oostmolenpark) kent 
1261 huishoudens. Alle huishoudens hebben 
een stemkaart ontvangen die was toegevoegd 
aan de Klusdurper van mei 2006. 
In de Klusdurper van mei is een informatieartikel opgenomen over de 
historie van de muziektent en de stappen die de VDK de afgelopen 3 
jaar heeft ondernomen om een muziektent te realiseren, dit op 
verzoek van inwoners van Kloetinge. 

Het houden van deze enquête is afgesproken tijdens de laatste 
praatavond van november 2005. Toen werd bij de presentatie van de 
muziektentplannen duidelijk dat er in Kloetinge geen eensgezindheid 
bestond over de muziektent. 
Het bestuur van de VDK en de inwoners van Kloetinge wilden m.b.t. de 
muziektent feitelijk één ding weten, namelijk of er op het Geerstesplein 
tegenover het Marktveld een vaste beeldbepalende muziektent wordt 
gewenst door de bewoners. 

Dit is dan ook het vertrekpunt geweest van deze enquête of zo u wilt 
referendum. Bewoners kunnen aangeven of ze voor of tegen de komst 
van de muziektent zijn. Van de 1261 huishoudens hebben 473 
huishoudens hun kaart teruggestuurd, en zijn er 472 geldige stemmen 
uitgebracht, dat is 37,4 % van de stemmen. 

Het houden van de enquête op deze manier is goed verlopen. De 
uitslag van de enquête is bindend bij 35% of meer. De uitslag van deze 
enquête is bindend, dit betekent dat het bestuur van de VDK dien 
overeenkomstig zal handelen. 

Voor een muziektent hebben 20,5 % van de kiezers gestemd tegen een 
muziektent hebben 79,3 % van de kiezers gestemd. 

De uitslag laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De inwoners van 
Kloetinge willen geen vaste beeldbepalende muziektent op het 
Geerstesplein tegenover het Marktveld. 
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Door de redactie 

Herfst

De wolken jagen door de lucht voortgedreven door de wind 
de bladeren vallen van de bomen worden opgeraapt door een kind 

de regen suist weer neer 
zwelt samen aan met de wind als een krachtige storm 

het kind huppelt vrolijk door die geeft niet om regen of wind 
en de bomen eeuwen oud kijken zuchtend op hen neer 

ze waaien met hun takken heen en weer 

de herfst 

wat een pracht van een jaargetij ondanks veel regen en wind 
iedere keer onstuimig en vrij ik voel me net weer een klein kind 

herfst geeft je een ongekende kracht met zijn wonderlijke kleurenpracht 

In memoriam 

De heer A.J. Blok 

In april dit jaar is de heer Blok overleden. Hij was ruim 22 jaar voorzitter 
van Excelsior. Bij zijn aftreden in 1989 werd hij benoemd tot 

erevoorzitter. Ook na zijn aftreden bleef hij nauw betrokken bij 
Excelsior. De heer Blok is 89 jaar geworden.

In memoriam 

Jan C. Blok 

In juni dit jaar is in zijn woonplaats Kloetinge, de Zeeuwse rock & roll 
pioneer Jan Blok overleden. Hij richtte begin jaren 60 het bandje The 

Rocking Devils op en speelde met diverse grootheden uit de rock & roll 
geschiedenis. In 2005 verscheen zijn laatste cd “Nature”.  

Jan Blok is 62 jaar geworden 
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De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt 
tweemaal per jaar,voorjaar en najaar. Het wordt huis aan huis bezorgd. Oplage 1.400 

Kopij/Advertenties richten aan de redactie. 

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge 

Voorzitter   
De heer J.A. Hoste    Schalklaan 2  216 525 

Penningmeester
De heer A.W. de Landgraaf   Stelleweg 1  223 473 

Secretaris   
De heer F. Lankester    Kapelseweg 24 226 144 

secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com

Vice-voorzitter 
De heer M.C. Vuijk     M. Nijhofflaan 70 250 316 

Leden

De heer P. Huisson    Oude Notenwei 3  216 248 
Mevrouw M. van Nieuwenhuijze   Bredeweg 14  214 306 
Mevrouw H. van Rees    Marktveld 7  211 697 
De heer M. Wagenaar    Oostmolenweg 35 222 091 

Redactie:      Klusdurper@kloetinge.com

Angelique Reijerse     Manneeweg 7  221 155 
Carina van Dooren    Jachthuisstraat 34 227 682 
Helma van Oostrum    Marktveld 1  217 971 
Rob Moen           WF Hermanslaan 20 219 351 

Kloetinge heeft ook een plek op de vernieuwde website van Goes.  
Kijkt u ook eens op http://www.kloetinge.goesweb.net

Wilt u lid worden van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge?  
Neem dan contact op met één van de bestuursleden! 




