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VandeRedactie

 
 
Misschien hebben jullie er al eens van gehoord: Pop Podium Goes en 
Jongerendisco in Opa Kees. Deze dingen zijn georganiseerd door ons, 
Young Goes Active, het Jongeren Platform van Goes. Wij zijn nu al 
meer dan 2 jaar bezig om voor jullie allerlei leuke dingen te 
organiseren.  
 
Op vrijdag 16 juni  2006 hebben wij voor de 2

de
 keer een Poppodium 

georganiseerd op de Grote Markt.. Daar traden onder andere op: 
Tweak, een Haagse band, Misty Basement, een Zeeuwse band, Void of 
Air, ook een band van Zeeuwse bodem. Dit evenement willen wij 
jaarlijks houden, omdat wij willen dat er voor jongeren meer te doen is.  
 
Behalve het organiseren van activiteiten voor jongeren, houden wij ons 
ook bezig met allerlei zaken waar jongeren mee te maken hebben in 
hun wijk of in het centrum van Goes. Zo hebben wij advies gegeven 
over het Rapport Veilig Uitgaan en over graffiti. Verder gaan we 
adviseren over de nieuwe jeugdnota. We vergaderen 1x per maand. 
 
Ben jij tussen de 13 en 23 jaar, wil jij mee praten, denken, organiseren 
en lol hebben? Dan is Young Goes Active op zoek naar jou! Wij zoeken 
nieuwe leden! 
 
Stuur een mailtje naar: d.oste@goes.nl   
(naam, leeftijd en adres) 
en dan nodigen we je uit voor een LEUKE vergadering. 
 
Groeten, 
 
Iedereen uit het Jongerenplatform Goes 
 
 

Jongerenplatform Goes, 
 

Heet je van harte welkom op onze nieuwe website! 
www.jpfgoes.jvquint.nl  

We zijn nog druk bezig aan de site, sommige dingen werken hierdoor 
misschien nog niet naar behoren. Excuses voor dit ongemak. 

342
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EdelsmederijVanessa van Weele

Vernissage. eigen ontwerp
. vervaardigen van sieraden naar eigen idee
. restauraties en reparaties van sieraden
. importeur exclusieve murano-glas sieraden

Openingstijden:

dinsdag:09:30 tot 17:30 uur
woensdag:09.30 tot 11.30 uurJachthuisstraat 6
donderdag:09.30 tot 17.30 uur4481 AL Kloetinge
zaterdag:09.30 tot 13.00 uurtel: 06-51553196

an de redactie

Beste Dorpsgenoten, 
  
Na de milde winter kondigt zich de lente reeds aan, een maand eerder 
dan in andere jaren. De knoppen ontluiken en de vogels bouwen hun 
nesten. Dit nieuwe begin geldt ook voor de Vereniging Dorpsbelangen 
Kloetinge (VDK). Ons actief redactieteam heeft voor u de eerste 
Klusdurper in het jaar 2007 geschreven. Veel leesplezier. 
 
Een tussentijdse rapportage over de speeltoestellen voor de jeugd op het 
Wesselopark, te bekostigen uit het dorpsbudget, wil ik u niet onthouden. 
Hierover is door de VDK intensief overleg gevoerd met de gemeente, de 
Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde (SMWO), de Stichting 
Jeugdwerk Kloetinge en de Voetbalvereniging Kloetinge (VVK). Dit heeft 
er toe geleid dat de VVK een gedeelte van haar oefenveld heeft 
afgestaan voor het plaatsen van de speeltoestellen, t.w. een skatebaan 
en een voetbalkooi. Van de VVK mag voorts een veldje worden gebruikt 
voor het organiseren van de zomervakantieweek door de Stichting 
Jeugdwerk Kloetinge. De gemeente is momenteel bezig het definitieve 
plan met kostenraming te maken. Na gereedkoming ervan kan de 
definitieve beslissing over de uitvoering worden genomen. Het plan past 
in de recreatieve bestemming van het bestemmingsplan, zodat een 
wijziging hiervan niet nodig is. Uit het dorpsbudget wil de VDK ook 
bekostigen een tafeltennistafel en twee basketbalpalen voor de jeugd in 
het Oostmolenpark. Een lang gekoesterde wens van de VDK betreft het 
verbeteren van het Hoge Pad. Momenteel is het gedeelte vanaf de 
Zomerweg tot aan het verderop gelegen weiland voorzien van 
houtsnippers. Bij het gedeelte over het weiland is gebleken dat opnieuw 
schelpen moeten worden aangebracht. Dat zal dit voorjaar gebeuren, 
zodat dan het gehele pad goed begaanbaar zal zijn. Daarna zal  het pad 
worden voorzien van bordjes waarop de routes zijn aangegeven. 
Aangezien het pad volgens de gemeente een voetpad is, zal de 
gemeente fietssluisjes plaatsen om hiermee fietsers te weren. De VDK 
heeft de afgelopen tijd overleg gevoerd met de gemeente waar het 
betreft de ontsluiting van het plan Mannee. Met name heeft zij zich er 
sterk voor gemaakt om te voorkomen dat het bouwverkeer van de 
Tervatenseweg en het Noordeinde gebruik gaat maken. Bij de gemeente 
bestudeert men momenteel de vraag of onteigening van de strook grond 
voor de aanleg van de ontsluitingsweg in zijn geheel mogelijk is zonder 
de weg in zijn geheel aan te leggen. In de hoop dat de studie op deze 
vraag positief voor Kloetinge mag uitvallen besluit ik hiermee mijn  
voorwoord. De voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, 
 
J.A. Hoste 

edede in  van et e t r 

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   
Dhr. J.A. Hoste Schalklaan 2 216 525 
 
 
Penningmeester: penningmeestervdk@hetnet.nl  
Dhr. M. Wagenaar Oostmolenweg 35 222 091 
 
 
Secretaris: secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com 
Dhr. F. Lankester Kapelseweg 24 226 144 

Vice-voorzitter 
Dhr. M.C. Vuijk M. Nijhofflaan 70 250 316 
 
Leden 
Dhr. A.W. de Landgraaf Stelleweg 1 223 473 
Mw. M. van Nieuwenhuijze Bredeweg 14 214 306 
Mw. H. van Rees Marktveld 7 213 305 
Mw. A. Reijerse Manneeweg 7 221 155 
 
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 W.F. 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! 
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Oostmolenpark-Noord wordt Riethoek 
 
Oostmolenpark-Noord gaat Riethoek heten op voorstel van de 
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge. Daarmee wordt de historische 
naam van dit gebiedje in ere hersteld. Het is een oude veldnaam. 
De plannen voor deze nieuwe wijk zijn nu in het stadium van het 
stedenbouwkundige plan. Het college heeft dit eind maart vastgesteld. 
Voor de omwonenden werd in april een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. (De bijeenkomst was niet bedoeld voor geïnteresseer-
den in een woning.) 
Riethoek komt grofweg te liggen achter de Buys Ballotstraat, de 
Parallelweg en de 's-Gravenpolderseweg. De ontsluiting komt aan de 
's-Gravenpolderseweg. Aannemer NBU bouwt een kleine tweehonderd 
woningen. Dat zijn woningen in alle maten en soorten (en prijsklassen). 
Vrijstaand, in een rijtje, twee-onder-een-kap, gelijkvloerse en 
patiowoningen. De woningen worden in jaren-dertigstijl gebouwd (in 
dezelfde sfeer als het deel Watership Down in het huidige 
Oostmolenpark). Naar verwachting start de verkoop halverwege 2008 
en begin 2009 de bouw. 
 
 

 

Van de redactie

405
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makelaardijSPAANS
B.V.

Heeft u een makelaar “klassieke stijl” nodig?
Met een eigentijdse verkoopvisie?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres voor deze
unieke combinatie van klassiek en modern!

Informeer eens vrijblijvend naar de
verkoopmogelijkheden voor uw woning!

Kijkt u voor ons actuele woningaanbod op:

WWW.MAKELAARDIJSPAANS.NL

’s-Heer Hendrikskinderendijk 92
4461 EC  GOES

Tel. 0113 - 220 210

Oostmolenpark / J.C. Kempe
Praktijk voor Fysiotherapie

M. Nijhofflaan 36, 4481 DK Kloetinge, tel. 0113-214907

INHOUD 
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Oostmolenpark-Noord wordt Riethoek 
 
Oostmolenpark-Noord gaat Riethoek heten op voorstel van de 
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge. Daarmee wordt de historische 
naam van dit gebiedje in ere hersteld. Het is een oude veldnaam. 
De plannen voor deze nieuwe wijk zijn nu in het stadium van het 
stedenbouwkundige plan. Het college heeft dit eind maart vastgesteld. 
Voor de omwonenden werd in april een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. (De bijeenkomst was niet bedoeld voor geïnteresseer-
den in een woning.) 
Riethoek komt grofweg te liggen achter de Buys Ballotstraat, de 
Parallelweg en de 's-Gravenpolderseweg. De ontsluiting komt aan de 
's-Gravenpolderseweg. Aannemer NBU bouwt een kleine tweehonderd 
woningen. Dat zijn woningen in alle maten en soorten (en prijsklassen). 
Vrijstaand, in een rijtje, twee-onder-een-kap, gelijkvloerse en 
patiowoningen. De woningen worden in jaren-dertigstijl gebouwd (in 
dezelfde sfeer als het deel Watership Down in het huidige 
Oostmolenpark). Naar verwachting start de verkoop halverwege 2008 
en begin 2009 de bouw. 
 
 

 

Van de redactie
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makelaardij SPAANSB.V.

Heeft u een makelaar “klassieke stijl” nodig?
Met een eigentijdse verkoopvisie?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres voor deze
unieke combinatie van klassiek en modern!

Informeer eens vrijblijvend naar de
verkoopmogelijkheden voor uw woning!

Kijkt u voor ons actuele woningaanbod op:

WWW.MAKELAARDIJSPAANS.NL

’s-Heer Hendrikskinderendijk 92
4461 EC  GOES

Tel. 0113 - 220 210

Oostmolenpark/ J.C. Kempe
Praktijk voor Fysiotherapie

M. Nijhofflaan 36, 4481 DK Kloetinge, tel. 0113-214907

INHOUD 
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Verhuur van:
• marktkramen met gekleurde zeilen
• partykramen
• party- en alutenten
• scheerlijntenten
• podia (on)overdekt
• toiletwagens
• tafels en stoelen
• tapijttegels
• verlichting
• diverse partybenodigdheden

Tervatenseweg 17 - 4481 NC  Kloetinge
Tel. 0113-231324 - Fax 0113-212945

www.rbkverhuur.nl

ER IS
ALTIJD WEL IETS

TE VIEREN

WIJ BEZORGEN
THUIS EN

OP HET WERK

www.daanskralen.nl
Voor al uw kinderfeestjes,
workshops
en sieraden op maat

Mededeling van het bestuur VDK 

Oproep contributie 2007-2008 
 
Graag maken wij u er op attent op het overmaken van de tweejaarlijkse 
contributie. 
 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk het 
bedrag van € 10,-- over te maken op onze 
bankrekening 3205.98.233 t.n.v. Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge.  
 
 
Wilt u hierbij uw adresgegevens vermelden, zodat eventuele 
mutaties in onze ledenlijst verwerkt kunnen worden. 
 
 
“De Klusdurper“ wordt op elk woonadres in Kloetinge bezorgd. Een zeer 
enthousiaste redactie staat garant voor veel wetenswaardigheden 
“binnen ons Dorp” Kloetinge. 
Ook proberen wij uw belangen naar de gemeente en andere instanties 
zo goed mogelijk te behartigen en heeft u stemrecht tijdens onze 
jaarlijkse ledenvergadering. 
 
Wordt als u nog geen lid bent, maar toch actief wil mee beslissen over 
het wel en wee binnen ons dorp, lid van de vereniging Dorpsbelangen. 
Dit kunt u doen via een van onze bestuursleden of via onze website  
http://www.kloetinge.goesweb.net. 
 
Mensen die buiten het dorp wonen en die “De Klusdurper” willen 
ontvangen kunnen gewoon lid worden van de vereniging, zorg voor een 
duidelijk adres bij het storten van het geld zodat u bekend bent bij ons.  
 
Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge. 
 
Marco Wagenaar 
Kloetinge 
E mail: penningmeestervdk@hetnet.nl 

edede in  van et e t r 

Door de redactie 

Wat deed je voordat je in 2000 je eigen zaak startte? 
Ik volgde een opleiding aan de Vakschool voor edelsmeden in 

Amsterdam. 

 
Waar haal je je inspiratie uit? 
De klant geeft bij de meeste opdrachten met haar eigen verhaal aan 

wat zij graag in een sieraad verwerkt ziet. Ik probeer dit zo goed 

mogelijk vorm te geven. 

 
Wanneer ben je gelukkig? 
Heel vaak! Geluk is niet een constant iets. Het zijn de kleine dingen in 

het leven waar je van moet genieten (denk ik). 

 

Kun je iets vertellen over de geschiedenis van het pand waar je 
zaak is gevestigd? 
Het pand aan de Jachthuisstraat heeft vroeger dienst gedaan als 

kruidenier en verfwinkel. Voor ik het betrok deed deze dienst als 

schuur. 

 

Jullie wonen in Goes. Waarom gaat jullie dochter naar de 
Kloetingse school? 
Het feit dat de Kloetingseschool een ‘dorpsschool’ is spreekt ons aan. 

Daarnaast zit er ook een praktisch aspect aan deze keuze omdat mijn 

werk ook in Kloetinge is.  

 

Zijn er dingen die je mist in Kloetinge? 
Het zou leuk zijn indien er een plaats in het centrum van het dorp zou 

zijn waar je elkaar kunt ontmoeten. 

 

Zoals u wel begrijpt kunt u terecht bij 

Vernissage voor uw sieraad op maat en 

andere unieke sieraden. 

 

´Vanessa, bedankt voor het leuke gesprek!´ 

 

 

In de volgende Klusdurper zal een andere 

ondernemende Kloetingenaar worden 

uitgelicht. 

oor de redactie

Meer weten? Ga naar www.rabobank.nl, of stap eens

binnen bij de Rabobank bij u in de buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.

De mond van d'r moeder...
...de serre van d'r vader.
Nieuw: de Generatiehypotheek.

Praktijk voor osteopathie

Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 18
4481 AL Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249
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Van de Redactie

 
 
Misschien hebben jullie er al eens van gehoord: Pop Podium Goes en 
Jongerendisco in Opa Kees. Deze dingen zijn georganiseerd door ons, 
Young Goes Active, het Jongeren Platform van Goes. Wij zijn nu al 
meer dan 2 jaar bezig om voor jullie allerlei leuke dingen te 
organiseren.  
 
Op vrijdag 16 juni  2006 hebben wij voor de 2

de
 keer een Poppodium 

georganiseerd op de Grote Markt.. Daar traden onder andere op: 
Tweak, een Haagse band, Misty Basement, een Zeeuwse band, Void of 
Air, ook een band van Zeeuwse bodem. Dit evenement willen wij 
jaarlijks houden, omdat wij willen dat er voor jongeren meer te doen is.  
 
Behalve het organiseren van activiteiten voor jongeren, houden wij ons 
ook bezig met allerlei zaken waar jongeren mee te maken hebben in 
hun wijk of in het centrum van Goes. Zo hebben wij advies gegeven 
over het Rapport Veilig Uitgaan en over graffiti. Verder gaan we 
adviseren over de nieuwe jeugdnota. We vergaderen 1x per maand. 
 
Ben jij tussen de 13 en 23 jaar, wil jij mee praten, denken, organiseren 
en lol hebben? Dan is Young Goes Active op zoek naar jou! Wij zoeken 
nieuwe leden! 
 
Stuur een mailtje naar: d.oste@goes.nl   
(naam, leeftijd en adres) 
en dan nodigen we je uit voor een LEUKE vergadering. 
 
Groeten, 
 
Iedereen uit het Jongerenplatform Goes 
 
 

Jongerenplatform Goes, 
 

Heet je van harte welkom op onze nieuwe website! 
www.jpfgoes.jvquint.nl  

We zijn nog druk bezig aan de site, sommige dingen werken hierdoor 
misschien nog niet naar behoren. Excuses voor dit ongemak. 
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Edelsmederij
Vanessa van Weele
Ve
rn
iss
ag
e . eigen ontwerp

. vervaardigen van sieraden naar eigen idee

. restauraties en reparaties van sieraden

. importeur exclusieve murano-glas sieraden

Openingstijden:

dinsdag : 09:30 tot 17:30 uur
woensdag : 09.30 tot 11.30 uur Jachthuisstraat 6
donderdag : 09.30 tot 17.30 uur 4481 AL Kloetinge
zaterdag : 09.30 tot 13.00 uur tel: 06-51553196

an de redactie

Beste Dorpsgenoten, 
  
Na de milde winter kondigt zich de lente reeds aan, een maand eerder 
dan in andere jaren. De knoppen ontluiken en de vogels bouwen hun 
nesten. Dit nieuwe begin geldt ook voor de Vereniging Dorpsbelangen 
Kloetinge (VDK). Ons actief redactieteam heeft voor u de eerste 
Klusdurper in het jaar 2007 geschreven. Veel leesplezier. 
 
Een tussentijdse rapportage over de speeltoestellen voor de jeugd op het 
Wesselopark, te bekostigen uit het dorpsbudget, wil ik u niet onthouden. 
Hierover is door de VDK intensief overleg gevoerd met de gemeente, de 
Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde (SMWO), de Stichting 
Jeugdwerk Kloetinge en de Voetbalvereniging Kloetinge (VVK). Dit heeft 
er toe geleid dat de VVK een gedeelte van haar oefenveld heeft 
afgestaan voor het plaatsen van de speeltoestellen, t.w. een skatebaan 
en een voetbalkooi. Van de VVK mag voorts een veldje worden gebruikt 
voor het organiseren van de zomervakantieweek door de Stichting 
Jeugdwerk Kloetinge. De gemeente is momenteel bezig het definitieve 
plan met kostenraming te maken. Na gereedkoming ervan kan de 
definitieve beslissing over de uitvoering worden genomen. Het plan past 
in de recreatieve bestemming van het bestemmingsplan, zodat een 
wijziging hiervan niet nodig is. Uit het dorpsbudget wil de VDK ook 
bekostigen een tafeltennistafel en twee basketbalpalen voor de jeugd in 
het Oostmolenpark. Een lang gekoesterde wens van de VDK betreft het 
verbeteren van het Hoge Pad. Momenteel is het gedeelte vanaf de 
Zomerweg tot aan het verderop gelegen weiland voorzien van 
houtsnippers. Bij het gedeelte over het weiland is gebleken dat opnieuw 
schelpen moeten worden aangebracht. Dat zal dit voorjaar gebeuren, 
zodat dan het gehele pad goed begaanbaar zal zijn. Daarna zal  het pad 
worden voorzien van bordjes waarop de routes zijn aangegeven. 
Aangezien het pad volgens de gemeente een voetpad is, zal de 
gemeente fietssluisjes plaatsen om hiermee fietsers te weren. De VDK 
heeft de afgelopen tijd overleg gevoerd met de gemeente waar het 
betreft de ontsluiting van het plan Mannee. Met name heeft zij zich er 
sterk voor gemaakt om te voorkomen dat het bouwverkeer van de 
Tervatenseweg en het Noordeinde gebruik gaat maken. Bij de gemeente 
bestudeert men momenteel de vraag of onteigening van de strook grond 
voor de aanleg van de ontsluitingsweg in zijn geheel mogelijk is zonder 
de weg in zijn geheel aan te leggen. In de hoop dat de studie op deze 
vraag positief voor Kloetinge mag uitvallen besluit ik hiermee mijn  
voorwoord. De voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, 
 
J.A. Hoste 

ededein van et etr 

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   
Dhr. J.A. Hoste Schalklaan 2 216 525 
 
 
Penningmeester: penningmeestervdk@hetnet.nl  
Dhr. M. Wagenaar Oostmolenweg 35 222 091 
 
 
Secretaris: secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com 
Dhr. F. Lankester Kapelseweg 24 226 144 

Vice-voorzitter 
Dhr. M.C. Vuijk M. Nijhofflaan 70 250 316 
 
Leden 
Dhr. A.W. de Landgraaf Stelleweg 1 223 473 
Mw. M. van Nieuwenhuijze Bredeweg 14 214 306 
Mw. H. van Rees Marktveld 7 213 305 
Mw. A. Reijerse Manneeweg 7 221 155 
 
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 W.F. 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! 
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 Door de redactie 

Kloetingse weetjes … 
 
De jeugdsoos bestaat bijna 10 jaar. Stichting Jeugdwerk heeft van het 
Oranjefonds een toezegging ontvangen van een gift van € 5000,- voor 
de aanschaf van nieuwe geluids- en lichtapparatuur ten behoeve van 
de jeugdsoos. 
 
Er is weer van alles te doen in ons dorp op Koninginnedag. Bent u 
benieuwd naar het programma? Kijk dan alvast op 
www.oranjeverenigingkloetinge.nl . Ook dit jaar heeft u weer een boekje 
met het programma in de bus ontvangen. 
 
Leerlingen uit groep zes en zeven van de 
Kloetingse school gaven 27 februari in Amicitia 
een concert ‘Kinderen voor Kinderen’. Zij haalden 
775 euro op voor KWF Kankerbestrijding.     
 
De jaarlijkse hobbybeurs in Amicitia zal dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 3 november a.s. Voor informatie en aanmelding kunt u al 
contact opnemen met Heleen Rombouts tel 223703 of Daniëlle 
Wagenaar tel 222091 of info@daanskralen.nl 
 
Jeugd die zich op Koninginnedag aanmeldt voor deelname aan alle 
Klusdurpse dagen (8 t/m 10 augustus) ontvangt (bij directe betaling) 
een korting van 3 euro. 
 
De contributie voor lidmaatschap van het bestuur Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge wordt voor twee jaar in rekening gebracht 
(2007-2008) 
 
De collecte ‘Hoofdzaken’ van de Hersenstichting en het Fonds 
Psychische Gezondheid heeft in januari van dit jaar in Kloetinge het 
bedrag van 710,08 euro opgebracht.  

 
In samenwerking met SMWO en het CIOS is er 
iedere donderdagmiddag Sport en Spel voor de 
Kloetingse kinderen van 8 t/m 12 jaar op het 
schoolplein van de Kloetingseschool. Bij slecht 
weer wordt uitgeweken naar de gymzaal van 
het Wesselopark.  

Op verzoek van de redactie 

De Kunstenaar  
 

Mijn naam is Dennis Menheere. Ik ben 21 jaar en 
woon al 20 jaar in Kloetinge. Ik heb mijn MAVO 
diploma behaald op het Goese lyceum en sindsdien 
ben ik altijd aan het werk geweest. Al een aantal 
jaren ben ik aan het sparen om hopenlijk volgend 
jaar aan de kunstacademie te kunnen studeren. Dat 
is namelijk erg duur en je hebt er eigenlijk een 
HAVO diploma voor nodig. Na je 21e kun je een 
talententest laten afnemen en dan bepalen ze of je 
daar alsnog aangenomen wordt. 
 
 

De nieuwe voorkant van de Klusdurper is een mix van verschillende 
technieken. Om te beginnen het simpele potlood en papier met een 
beetje grafiet potlood en later bijgewerkt met diverse digitale 
tekenprogramma's. Een procedure die ik vaker op mijn tekeningen 
toepas. 
Tekenen doe ik al zolang ik een potlood vast kan houden. Op de 
basisschool was al een beetje te zien dat ik ietsjes beter kon tekenen 
dan de rest van de klasgenoten. Naarmate ik ouder werd en meer 
oefende werd 
ik steeds 
beter. Op den 
duur tekende 
ik ook niet 
alleen meer. 
Langzaam 
aan ging ik 
over op 
schilderen, 
karikaturen 
maken, 
webpagina's 
maken, 
tekenfilms 
maken en 
alles wat 
maar met 
creativiteit te maken heeft. 
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�de laagste rente
�alles voor u laten regelen
�geldigheidsduur van de offerte
�de hypotheek die het beste bij mij past

Bij een zo belangrijke beslissing als het sluiten van een hypotheek kiest
u terecht voor een betrouwbare adviseur. Van uw adviseur verwacht u
veel! Deskundigheid, inzet en betrokkenheid. U bent bij ons aan het
goede adres. Bel 0113 - 27 19 19 voor een vrijblijvende afspraak.

Prioriteitenlijstje voor
uw hypotheek?

www.debruinehypotheken.nl

De adviseur die verder gaat

(0113) 311 444
-Overal te ontbieden
-Alle voorzieningen om thuis op te baren
-Aandacht voor uw persoonlijke wensen

informatie pakket op aanvraag verkrijgbaar
(gratis en vrijblijvend)

De Bevelanden J.C. Hoekman Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes(0113) 227525

Rouwcentra: Geldeloozepad 20 Goes - Kitskinderseweg 1 kapelle
Facilitair Bedrijf: Langeweg 1 's-Gravenpolder

www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een
zorgzame

begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

UITVAARTZORGCENTRUM

DB13

oor de redactie

Op verzoek van de redactie

R & G Computers
Op Maat Gebouwd

De aanschaf van een nieuwe PC.
Reparatie en softwareproblemen.
Periodiek onderhoud van hard- en software.
Aanvragen en aanleg van ADSL.

Tevens verkoop van gebruikte computers.
Inruil van gebruikte PC en Monitoren.
Aanleg van (draadloos) netwerken.
Service aan huis tegen betaalbare tarieven

Voor alles wat met de  computer te maken heeft bent u bij R&G Computers aan het juiste adres

Voor meer informatie ga naar www.reng-computers.nl

de smaak van lekker... de smaak van lekker... de smaak va

Brood & banket
Belegde broodjes
Bezorgservice
Ontbijtservice

U vindt ons in...
KLOETINGE Versmarkt, Lewestraat 57

0113-215066

KAPELLE Weststraat 4
0113-330511

GOES Winkelcentrum De Spinne
0113-231071

MIDDELBURG Verspassage
Langeville
0118-642092

R&G computers  Nieuwe Kerkstraat 16  4401 BJ Yerseke  Tel. 0113-574531 Fax 0113-574382 GSM 06-42273465

De Bocht van Guinea 4-6 Tel.: 0113 - 22 74 05
4461 BC Goes Fax: 0113 - 22 25 52

Lunch op reservering

Gastvrouw & Gastheer

Esther & Arjan Suijkerbuijk

woensdag gesloten

Restaurant ‘Het Binnenhof’

Gezocht!

Kloetingse kunstenaar
voor de voorkant van

volgend jaar!

Reacties naar:klusdurper@kloetinge.nl

Klusd.opm.A3 apr'07  23-04-2007  17:40  Pagina 5

BSO Ibbeltje, Zomerweg 2 

Lente op de BSO (buitenschoolse opvang) 
  
  

Op verzoek van de redactie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegenwoordig werk ik als freelance 'kunstenaar' voor een ieder die 
gebruik wil maken van mijn kwaliteiten, die overigens vrij breed zijn. 
In het verleden heb ik al opdrachten uitgevoerd als muurschilderingen, 
albumhoesjes en promotiemateriaal voor muziekbandjes over de hele 
wereld, karikatuurtekenen op verschillende evenementen, reclame 
posters voor grote namen, waarvan ook weer veel in de muziekwereld, 
verschillende webpagina's geanimeerd en nog veel meer. 
Op dit moment is mijn grootste persoonlijke project, naast het 
gebruikelijke tekenen en schilderen, een 11-delige tekenfilm genaamd 
Corey Stuck in Purgatory. Waarvan de eerste 2 delen vele prijzen 
hebben gewonnen op Newgrounds.com, ‘s werelds grootste site voor 
amateur-animators, waar meer dan 50.000 kunstenaars actief zijn. 
 
Ik ben beschikbaar voor alle opdrachten die ook maar een beetje met 
illustratie, schilderen of animatie te maken hebben. Meer informatie 
kunt u vinden op mijn website www.people.zeelandnet.nl/germen1 en 
binnenkort ook op www.dnz-art.com. (nog niet gelanceerd tot april)  

3411
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel: 0113-215856

Verzekeringen
Hypotheken

Pensioenen

NIJSSE ASSURANTIËN BV
Vosmaerstraat 2, 4461 HT Goes
Postbus 118, 4461 AC Goes
Telefoon 0113-275800
Telefax 0113-275810

Op verzoek van de redactie

O e t e  o er e  
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Tegenwoordig werk ik als freelance 'kunstenaar' voor een ieder die 
gebruik wil maken van mijn kwaliteiten, die overigens vrij breed zijn. 
In het verleden heb ik al opdrachten uitgevoerd als muurschilderingen, 
albumhoesjes en promotiemateriaal voor muziekbandjes over de hele 
wereld, karikatuurtekenen op verschillende evenementen, reclame 
posters voor grote namen, waarvan ook weer veel in de muziekwereld, 
verschillende webpagina's geanimeerd en nog veel meer. 
Op dit moment is mijn grootste persoonlijke project, naast het 
gebruikelijke tekenen en schilderen, een 11-delige tekenfilm genaamd 
Corey Stuck in Purgatory. Waarvan de eerste 2 delen vele prijzen 
hebben gewonnen op Newgrounds.com, ‘s werelds grootste site voor 
amateur-animators, waar meer dan 50.000 kunstenaars actief zijn. 
 
Ik ben beschikbaar voor alle opdrachten die ook maar een beetje met 
illustratie, schilderen of animatie te maken hebben. Meer informatie 
kunt u vinden op mijn website www.people.zeelandnet.nl/germen1 en 
binnenkort ook op www.dnz-art.com. (nog niet gelanceerd tot april)  
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel:0113-215856

Verzekeringen
Hypotheken

Pensioenen

NIJSSEASSURANTIËN BV
Vosmaerstraat 2, 4461 HT Goes
Postbus 118, 4461 AC Goes
Telefoon 0113-275800
Telefax 0113-275810

Op verzoek van de redactie

O ete oere 
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Lente op de BSO (buitenschoolse opvang)

Lente

Het voorjaar is gekomen,
de bladeren groeien aan de bomen,
Ze zijn nog zo teer en fijn,
zo zacht, groen en rein.

De winter is verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.
De kinderen spelen weer buiten,
de zon schijnt door de ruiten.

De dagen gaan weer lengen,
wat zal de lente ons brengen?
De donkere dagen zijn voorbij
en de voorjaarszon nabij.

Plant en bloem komen tot leven,
dat mogen we elk jaar weer beleven.

Het is een hele mooie tijd,
waar een ieder zich in verblijdt.

De vogels gaan weer fluiten,
om hun blijdschap te uiten.

Ze gaan nestelen in de struiken,
waar straks hun jongen ontluiken.

Ja, het is een wonderlijk iets,
men krijgt dit alles voor niets.

Laat de lente bloemen bloeien
laat ze geuren en groeien,
door de regen en de zon
tot een nieuwe levensbron.
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TEUNIS VAN NES
Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

Autobedrijf
Van Fraassen B.V.

Voorstad 79, Goes
tel. 0113 - 22 73 53
www.vanfraassen.citroen.nl ALLEEN EEN CITROËN RIJDT ALS EEN CITROËN

VAN GILST BOUWCOMPACT

Uw adres voor:
verbouw / renovatie / onderhoud / schilderwerk

Kon. Wilhelminastraat 38  4481 AC  Kloetinge  tel. 0113-214236 / 06-505 219 36

Kon. Wilhelminastr. 14 Tel. 0113-228927
4481 AB  Kloetinge www.rijschoolbehage.nl 06-51602787 BSO Ibbeltje, Zomerweg 2

Activiteitenkalender Kloetinge april - september 2007

April
25knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
25lezing ‘Familieopstellingen’, Amicitia (ver. de Bron)
28oranjebal 25+ Party (Oranjevereniging), Amicitia 22.00 uur
30koninginnedag met vele activiteiten voor jong en oud

(Oranjevereniging)
30oranjebal, Amicitia (st. Jeugdwerk)

2 t/m 11 jaar, 16.30 - 18.30 uur
12 t/m 16 jaar, 19.30 - 23.00 uur

Mei
4dodenherdenking, Amicitia 19.30 uur
5activiteiten Bevrijdingsdag, Marktveld (Oranjevereniging)
9knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
9lezing ‘Helderziende waarnemingen’, Amicitia (ver. de

Bron)
23knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
26jeugdsoos, Amicitia – 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Juni
6knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
6lezing ‘Eerlijk kijken naar jezelf’, Amicita (ver. de Bron)

15 t/m 17open tuindagen (10.00 - 17.00 uur)

Juli
1concert in de tuin van de ambachtsvrouw, Jachthuisstraat

(11.30 - 12.30 uur)
7 en 8open tuindagen (10.00 - 17.00 uur)

31 (o.v.b)jeugdsoos, Amicitia – 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Aug.
8 t/m 10Klusdurpsedagen (st. Jeugdwerk)

Sept.
8Open Monumentendag (o.a. Geerteskerk, molen) m.m.v.

schutterij Ravenstein
9concert Brassband Excelsior in de Manhuistuin in Goes

(12.30 - 13.30 uur)

Door de redactie
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Van de redactie 

Jong blijven in Zeeland 
 
Op donderdagavond 25 januari 2007 gaf schoonheidssalon 
d'Opknapperie, met medewerking van de Pascaut Group, een 
presentatie over biologische huidverjonging in Hotel Goes. Deze 
behandeling zit tussen de reguliere schoonheidsverzorging en 
plastische chirurgie in. 
Na de prettige ontvangst kregen we veel informatie over de mogelijke 
behandelingen. Naast het feit dat het tegen rimpels werkt, geeft het ook 
versteviging en door preventief te behandelen een totale verbetering 
van de huid.  
 
Na de pauze kwam gastspreekster Marijke Helwegen. Voor een aantal 
mensen reeds bekend en voor de redactie van de Klusdurper reden om 
eens met haar te praten. 

 
Marijke Helwegen is geboren te Heerlen op 29 december 1948.  
Ze begint haar loopbaan met een kantoorbaan maar dat blijkt niet haar 
beste kant te zijn. Wanneer ze zich tijdens haar werk stort op PR en 
aquisitie begint het succes. Ze komt terecht bij de kliniek van 
cosmetisch arts Robert Schoemacher. Eerst als vaste klant, maar 
aangezien ze zo'n grote hoeveelheid operaties heeft ondergaan, blijkt 
Helwegen ook geschikt om de potentiële cliënten van de kliniek te 
informeren over de verschillende operaties, de resultaten en de risico's. 
Marijke Helwegen is een Nederlands presentatrice, entertainster en het 
Nederlandse icoon van de plastische chirurgie.  
In 2005 wordt zij uitgeroepen tot Societyvrouw van het Jaar en krijgt zij 
de Society Award uitgereikt. 
Over haar leeftijd is Marijke altijd onduidelijk geweest. 'Leeftijd is niet 
meer dan een paar cijfers in je paspoort' is een van de uitspraken die ze 
in dit verband wel eens doet.” 
 
Marijke stelde zich eerst voor als een vrouw die ze absoluut niet is. 
Hierbij moet u denken aan een totaal verveelde tante die naast het 
afstruinen van society party’s uit onvrede maar tal van cosmetische 
operaties ondergaat om uiteindelijk nog oppervlakkiger te worden.  
Wie is Marijke dan wel? En om het streekgebonden te houden wilden 
we graag weten of men in de provincie Zeeland langer jong blijft dan in 
bijvoorbeeld de randstad. Minder haast, schonere lucht meer natuur 
enzovoorts. 
 

29 

                                                              Op verzoek van de redactie 

 

De Bloemenvereniging telt 

momenteel 148 leden. 

Deze leden komen voornamelijk 

uit Kloetinge maar ook uit Goes, 

’s-Heer Hendrikskinderen, 

’s-Heer Abtskerke en 

Wilhelminadorp. 

De leeftijd van de leden ligt 

tussen de 35 en 85 jaar. 

Het bestuur van de Bloemen-

vereniging bestaat uit 6 leden. 

Tweemaal per jaar vindt er een 

ledenvergadering plaats in het Geerteshuis te Kloetinge. Tijdens deze 

vergadering is er ook altijd een gastspreker die iets komt vertellen over 

de natuur. Er zijn al diverse onderwerpen besproken zoals bijvoorbeeld 

Stichting Zeeuws Landschap. 

Kortom een ondernemende Kloetingse vereniging! 

 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u terecht bij de heer Barentsen 

(voorzitter, tel. 213037) of mw. Lansen (penningmeester, tel. 220602). 

Het lidmaatschap bedraagt € 8,50 per jaar per gezin. 

 

Emailadres bloemenvereniging: bloemenver@zeelandnet.nl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! NIEUWE LEDEN ZIJN ALTIJD WELKOM ! 

32 13
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M.VERSTELLE
Het adres voor fietsen

D e s k u n d i g e  
e n  s n e l l e  r e p a r a t i e

Jachthuisstraat 2  -  KLOETINGE  -  Telelefoon 21 66 13 

BATAVUS

GAZELLE 

Meeuwse handelsonderneming bv
A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel. 0113-212620 Fax 232214
www.meeuwse-goes.com    E-mail info@meeuwse-goes.com

�

�

Piet Heinstraat 8 te Goes     tel. 0113 221424

Elke maand knal-aanbiedingen !!!

Bij ons is
iedereen welkom!!

Openingstijden:
Maaandag08.30 t/m 17:30
Dinsdag08:30 t/m 12:00 en 13:00 t/m 17:30
Woensdag08:30 t/m 18:00
Donderdag08:30 t/m 18:00
Vrijdag08:30 t/m 12:00 en 13:00 t/m 17.30
Zaterdag08:30 t/m 13:00

Op woensdag, donderdag en zaterdag ook zonder afspraak !

Haarmode
Voe You

Geldig tot en met 15 mei 2007. Eén bon per persoon. Niet geldig bij andere aanbiedingen.

Klusdurpkortingsbon
€ 2,50 korting

op een knipbeurt

Klusdurpkortingsbon
€5,00 korting op permanent
of verfbeurt

an de redactie

Op verzoek van de redactie
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Verhuur van:
• marktkramen met gekleurde zeilen
• partykramen
• party- en alutenten
• scheerlijntenten
• podia (on)overdekt
• toiletwagens
• tafels en stoelen
• tapijttegels
• verlichting
• diverse partybenodigdheden

Tervatenseweg 17 - 4481 NC  Kloetinge
Tel. 0113-231324 - Fax 0113-212945

www.rbkverhuur.nl

ER IS
ALTIJD WEL IETS

TE VIEREN

WIJ BEZORGEN
THUIS EN

OP HET WERK

www.daanskralen.nl
Voor al uw kinderfeestjes,
workshops
en sieraden op maat

Mededeling van het bestuur VDK 

Oproep contributie 2007-2008 
 
Graag maken wij u er op attent op het overmaken van de tweejaarlijkse 
contributie. 
 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk het 
bedrag van € 10,-- over te maken op onze 
bankrekening 3205.98.233 t.n.v. Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge.  
 
 
Wilt u hierbij uw adresgegevens vermelden, zodat eventuele 
mutaties in onze ledenlijst verwerkt kunnen worden. 
 
 
“De Klusdurper“ wordt op elk woonadres in Kloetinge bezorgd. Een zeer 
enthousiaste redactie staat garant voor veel wetenswaardigheden 
“binnen ons Dorp” Kloetinge. 
Ook proberen wij uw belangen naar de gemeente en andere instanties 
zo goed mogelijk te behartigen en heeft u stemrecht tijdens onze 
jaarlijkse ledenvergadering. 
 
Wordt als u nog geen lid bent, maar toch actief wil mee beslissen over 
het wel en wee binnen ons dorp, lid van de vereniging Dorpsbelangen. 
Dit kunt u doen via een van onze bestuursleden of via onze website  
http://www.kloetinge.goesweb.net. 
 
Mensen die buiten het dorp wonen en die “De Klusdurper” willen 
ontvangen kunnen gewoon lid worden van de vereniging, zorg voor een 
duidelijk adres bij het storten van het geld zodat u bekend bent bij ons.  
 
Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge. 
 
Marco Wagenaar 
Kloetinge 
E mail: penningmeestervdk@hetnet.nl 

ededein van et etr 

Door de redactie 

Wat deed je voordat je in 2000 je eigen zaak startte? 
Ik volgde een opleiding aan de Vakschool voor edelsmeden in 

Amsterdam. 

 
Waar haal je je inspiratie uit? 
De klant geeft bij de meeste opdrachten met haar eigen verhaal aan 

wat zij graag in een sieraad verwerkt ziet. Ik probeer dit zo goed 

mogelijk vorm te geven. 

 
Wanneer ben je gelukkig? 
Heel vaak! Geluk is niet een constant iets. Het zijn de kleine dingen in 

het leven waar je van moet genieten (denk ik). 

 

Kun je iets vertellen over de geschiedenis van het pand waar je 
zaak is gevestigd? 
Het pand aan de Jachthuisstraat heeft vroeger dienst gedaan als 

kruidenier en verfwinkel. Voor ik het betrok deed deze dienst als 

schuur. 

 

Jullie wonen in Goes. Waarom gaat jullie dochter naar de 
Kloetingse school? 
Het feit dat de Kloetingseschool een ‘dorpsschool’ is spreekt ons aan. 

Daarnaast zit er ook een praktisch aspect aan deze keuze omdat mijn 

werk ook in Kloetinge is.  

 

Zijn er dingen die je mist in Kloetinge? 
Het zou leuk zijn indien er een plaats in het centrum van het dorp zou 

zijn waar je elkaar kunt ontmoeten. 

 

Zoals u wel begrijpt kunt u terecht bij 

Vernissage voor uw sieraad op maat en 

andere unieke sieraden. 

 

´Vanessa, bedankt voor het leuke gesprek!´ 

 

 

In de volgende Klusdurper zal een andere 

ondernemende Kloetingenaar worden 

uitgelicht. 

oor de redactie

Meer weten? Ga naar www.rabobank.nl,of stap eens

binnen bij de Rabobank bij u in de buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.

De mond van d'r moeder...
...de serre van d'r vader.
Nieuw:de Generatiehypotheek.

Praktijk voor osteopathie

Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 18
4481 AL Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249
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 Door de redactie 

Ondernemend Kloetinge !         “Edelsmederij Vernissage” 
 
Wat gebeurt er in het 
atelier/ de ontwerpstudio 
Vernissage in de 
Jachthuisstraat? En wie 
is daar zo creatief bezig? 
Dit vroegen wij ons af en 
daarom maakten wij een 
afspraak met Vanessa 
van Weele. 
 
Vernissage is een 
edelsmederij en 
Vanessa is de 

eigenares. Zij ontwerpt en maakt sieraden, ontwerpt sieraden naar idee 
van de klant, voert reparaties en restauraties uit en zij verkoopt 
sieraden.  
Vanessa is opgegroeid in Kloetinge en runt de edelsmederij sinds 2000. 
Zij woont met haar man en dochter in Goes. 
 
De redactie sprak met Vanessa en stelde haar de volgende vragen: 
 
Wat voor soort sieraden maak je?  
Eigenlijk allerlei soorten sieraden. Doordat ik veel in opdracht werk, zijn 
het geïndividualiseerde, gepersonaliseerde sieraden, elk sieraad is 
uniek. 
 
Met welke materialen werk je zoal? 
Ik werk met goud, zilver, staal en edelstenen. Sinds vorig jaar importeer 
ik ook sieraden van Muranoglas uit Italië (Ventiaans glas). Dit glas is 
gevuld met bladgoud of zilver en wordt gemaakt in allerlei kleuren. Ieder 
sieraad is uniek. Deze sieraden worden ook verkocht in mijn winkel.  
 
Op welke doelgroep richt je je?  
Klanten die iets unieks willen hebben, iets persoonlijks. Ik lever als het 
ware maatwerk. 
 
Wat is de prijsklasse van de sieraden die je maakt?  
Deze varieert van een zilveren oorbel tot juweel. 
 

V
ern
issage

Van de redactie 

Na enige tijd met haar gesproken te hebben blijkt het een artistieke 
vrouw van 58 jaar te zijn die niets liever duidelijk wil maken dan dat 
echte schoonheid van binnen uit komt. Door een balans te vinden 
tussen je uiterlijk en innerlijk, ontwikkel je uitstraling en charisma.  
Zorg goed voor jezelf was haar boodschap want dat komt je alleen 
maar ten goede. Eet gezond, beweeg regelmatig en tja als je je stoort 
aan rimpeltjes doe er dan ook gewoon iets aan. Ouder worden is niet 
alleen maar negatief. Daarbij zijn er nog nooit zoveel ouderen geweest 
en zoveel middelen om er iets aan te doen.  
Waarom heeft zij dan wel diverse operaties ondergaan?  
Puur omdat het onderdeel was van het PR werk van de kliniek van 
Robert Schumacher. Daarbij ging het slechts om 5 operaties waarvan 
de laatste 8 jaar geleden is uitgevoerd aldus mevrouw Helwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor alle belangstellenden werd ruim de tijd genomen en wij als 
redactie hebben een onderhoudende avond gehad.  
Het is dus niet streekgebonden want "echte schoonheid komt van 
binnen uit"! 

 

30 15

1431

Fantasierijk. Gemakkelijk te combineren. Contrasterend.
Zijn vormgevende kracht bewijst hout in de artistieke combinatie van verschil-
lende patronen en tinten. Gedurfd geplaatste contrasten, speels ingestrooide
accenten verlevendigen de harmonie van het natuurlijke design. Ongewoon is
het resultaat, en buitengewoon fascinerend is het effect. Kamers winnen aan
ruimte, aan karakter. Met zijn breed assortiment biedt JW-parket ruimte voor
fantasie. Ontdek wat mogelijk is! Laat u inspireren. U heeft de ideeën.
En parket is de vloer om u uit te leven.

parket & vloeren
J. Valckestraat 11, 4461 KB  Goes

tel. 0113-212041 fax 0113-250158

www.jwparket.nl

JW-Parket: natuurlijk wonen met stijl

� INBRAAKBEVEILIGING � CAMERA-BEWAKING
� BRANDBEVEILIGING � MELDKAMER PAC
� TOEGANGSCONTROLE � ALARMOPVOLGING

*24-uurs meldkamerservice

BORG/BMI
Beveiligingsbedrijf

LEWESTRAAT 43
GOES/KLOETINGE
Tel: 0113-213720
www.colijnbv.nl
info@colijnbv.nl

BEVEILIGING

druk-
werk VEELZIJDIG VOOR HANDEL, INDUSTRIE EN RECLAME 

FAMILIEDRUKWERK

Voorstad 41   -   Postbus 349  4460 AS  Goes   -   T216963  -  F250201  -  Ezeeland.druk@zeelandnet.nl
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 Door de redactie 

Ondernemend Kloetinge !         “Edelsmederij Vernissage” 
 
Wat gebeurt er in het 
atelier/ de ontwerpstudio 
Vernissage in de 
Jachthuisstraat? En wie 
is daar zo creatief bezig? 
Dit vroegen wij ons af en 
daarom maakten wij een 
afspraak met Vanessa 
van Weele. 
 
Vernissage is een 
edelsmederij en 
Vanessa is de 

eigenares. Zij ontwerpt en maakt sieraden, ontwerpt sieraden naar idee 
van de klant, voert reparaties en restauraties uit en zij verkoopt 
sieraden.  
Vanessa is opgegroeid in Kloetinge en runt de edelsmederij sinds 2000. 
Zij woont met haar man en dochter in Goes. 
 
De redactie sprak met Vanessa en stelde haar de volgende vragen: 
 
Wat voor soort sieraden maak je?  
Eigenlijk allerlei soorten sieraden. Doordat ik veel in opdracht werk, zijn 
het geïndividualiseerde, gepersonaliseerde sieraden, elk sieraad is 
uniek. 
 
Met welke materialen werk je zoal? 
Ik werk met goud, zilver, staal en edelstenen. Sinds vorig jaar importeer 
ik ook sieraden van Muranoglas uit Italië (Ventiaans glas). Dit glas is 
gevuld met bladgoud of zilver en wordt gemaakt in allerlei kleuren. Ieder 
sieraad is uniek. Deze sieraden worden ook verkocht in mijn winkel.  
 
Op welke doelgroep richt je je?  
Klanten die iets unieks willen hebben, iets persoonlijks. Ik lever als het 
ware maatwerk. 
 
Wat is de prijsklasse van de sieraden die je maakt?  
Deze varieert van een zilveren oorbel tot juweel. 
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Van de redactie 

Na enige tijd met haar gesproken te hebben blijkt het een artistieke 
vrouw van 58 jaar te zijn die niets liever duidelijk wil maken dan dat 
echte schoonheid van binnen uit komt. Door een balans te vinden 
tussen je uiterlijk en innerlijk, ontwikkel je uitstraling en charisma.  
Zorg goed voor jezelf was haar boodschap want dat komt je alleen 
maar ten goede. Eet gezond, beweeg regelmatig en tja als je je stoort 
aan rimpeltjes doe er dan ook gewoon iets aan. Ouder worden is niet 
alleen maar negatief. Daarbij zijn er nog nooit zoveel ouderen geweest 
en zoveel middelen om er iets aan te doen.  
Waarom heeft zij dan wel diverse operaties ondergaan?  
Puur omdat het onderdeel was van het PR werk van de kliniek van 
Robert Schumacher. Daarbij ging het slechts om 5 operaties waarvan 
de laatste 8 jaar geleden is uitgevoerd aldus mevrouw Helwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor alle belangstellenden werd ruim de tijd genomen en wij als 
redactie hebben een onderhoudende avond gehad.  
Het is dus niet streekgebonden want "echte schoonheid komt van 
binnen uit"! 
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Fantasierijk. Gemakkelijk te combineren. Contrasterend.
Zijn vormgevende kracht bewijst hout in de artistieke combinatie van verschil-
lende patronen en tinten. Gedurfd geplaatste contrasten, speels ingestrooide
accenten verlevendigen de harmonie van het natuurlijke design. Ongewoon is
het resultaat, en buitengewoon fascinerend is het effect. Kamers winnen aan
ruimte, aan karakter. Met zijn breed assortiment biedt JW-parket ruimte voor
fantasie. Ontdek wat mogelijk is! Laat u inspireren. U heeft de ideeën.
En parket is de vloer om u uit te leven.

parket & vloeren
J.Valckestraat 11,4461 KB  Goes

tel.0113-212041 fax 0113-250158

www.jwparket.nl

JW-Parket: natuurlijk wonen met stijl
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Van de  edactie 

Dodenherdenking 4 mei 2007 
 
    Vlagprotocol 
 

 
Halfstok vlaggen (altijd zonder oranje wimpel): 
Vanaf 18.00 uur wordt van alle openbare gebouwen de vlag halfstok 
gehangen. Particulieren worden verzocht de vlag eveneens halfstok te 
hangen.  
 
Vanaf 19.55 uur luiden in de hele gemeente de kerkklokken, terwijl van 
20.00 uur tot 20.02 uur 2 minuten stilte wordt gehouden. 
 
 
Ook dit jaar willen we de belangstellenden voor 
de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei om 
19.30 uur uitnodigen in Verenigingsgebouw  
"Amicitia" voor een korte bijeenkomst. Een korte 
toespraak wordt gegeven door iemand van het 
gemeentebestuur. Toon Hendrikse uit groep 8, 
de voorleeskampioen van de Kloetingseschool, 
zal een gedicht voordragen.  
De stille tocht vertrekt om 19.45 uur vanaf 
"Amicitia"  

 

Kranslegging door: 

 Wethouder van de Gemeente Goes  
 Kinderen van de Kloetingseschool  
 Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge  
 Bestuur Oranjevereniging 

 
Tevens zullen kinderen van de Kloetingseschool individueel een witte 
roos bij het monument leggen en krijgen alle aanwezigen de 
gelegenheid om bloemen neer te leggen. 
Na de plechtigheid is er in Amicitia nog de gelegenheid om een kopje 
koffie te drinken. Ook de jeugd wordt hierbij uitgenodigd om deel te 
nemen aan de herdenking.  

Oorlogsmonument J.M.Dicaire 
geadopteerd 

door de Kloetingseschool 

Over bloemetjes en bijtjes 
Een blik in de wonderlijke wereld van de honingbij 
 
Het voorjaar is weer aangebroken. Dat betekent onder meer dat we 
weer kunnen genieten van de overvloedige bloesem van de 
fruitbomen. Bijen spelen een belangrijke rol bij het bestuiven en 
bevruchten van die bloesems: 
door hun ‘werk’ komen er 
vruchten aan de bomen. 
 
Een bijenvolk is een wonderlijk 
volk. Eén bijenvolk telt op zijn 
hoogtepunt zo’n 50.000 bijen, waarvan één koningin, tienduizenden 
werksters en enkele honderden darren (mannelijke bijen).  
De koningin is de enige bij in het volk die kan zorgen voor nageslacht; 
in de zomer kan zij zo’n tweeduizend eitjes per dag (!) leggen.  
De werksters hebben vele taken te verrichten. De eerste drie weken 
van hun leven zijn ze ‘huisbij’: ze verrichten dan diverse taken in de 
bijenkast, zoals poetsen, larfjes voeren en bijenraten bouwen van was. 
De volgende (en tevens laatste) drie weken van hun leven zijn ze 
‘haalbij’: ze vliegen dan uit om nectar en stuifmeel te halen, het voedsel 
voor de bijen. 
 
Nectar en stuifmeel zijn te vinden in bloemen. Bijvoorbeeld in 
fruitbloesems, maar ook diverse andere bomen, struiken en kruiden 
hebben bloemen waar de bijen dol op zijn. De bijen nemen nectar en 
stuifmeel mee, in ruil voor het bestuiven van de bloemen.  
Eerst gaat een aantal speurbijen op zoek naar nectar- en 
stuifmeelbronnen. Als ze een bron gevonden hebben, vliegen ze terug 
naar de kast en maken ze binnen in de kast aan de andere bijen de 
afstand tot en de richting van de voedselbron bekend. Dit doen zij door 
middel van een bijzondere dans. 
De bijen brengen de nectar de kast binnen en maken er – door het 
water eruit te verdampen – honing van. Als er nou een hele bijenraat 
vol is met verzegelde celletjes, kan een imker de raat uit de kast halen 
en er de honing uit ‘slingeren’. 
 
Naast honing zijn er nog meer producten die een bijenvolk kan leveren: 
koninginnegelei (voor een ‘altijd jong blijvende huid’), was (o.a. voor 
boenwas en kaarsen), bijengif (tegen bijvoorbeeld reuma) en propolis 
(heeft een desinfecterende werking). 

28 17

2025

Thuiszorg van Zorgstroom...

T (0113) 27 36 36  ~  www.zorgstroom.nl

Naast huishoudelijke hulp, zorgadvies, 

verpleging en (gespecialiseerde) ver-

zorging aan huis is Zorgstroom er ook 

voor uitleen, verhuur en verkoop van 

zorg- en hulpmiddelen.

                wij zijn u graag van dienst
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Van de redactie 

Jong blijven in Zeeland 
 
Op donderdagavond 25 januari 2007 gaf schoonheidssalon 
d'Opknapperie, met medewerking van de Pascaut Group, een 
presentatie over biologische huidverjonging in Hotel Goes. Deze 
behandeling zit tussen de reguliere schoonheidsverzorging en 
plastische chirurgie in. 
Na de prettige ontvangst kregen we veel informatie over de mogelijke 
behandelingen. Naast het feit dat het tegen rimpels werkt, geeft het ook 
versteviging en door preventief te behandelen een totale verbetering 
van de huid.  
 
Na de pauze kwam gastspreekster Marijke Helwegen. Voor een aantal 
mensen reeds bekend en voor de redactie van de Klusdurper reden om 
eens met haar te praten. 

 
Marijke Helwegen is geboren te Heerlen op 29 december 1948.  
Ze begint haar loopbaan met een kantoorbaan maar dat blijkt niet haar 
beste kant te zijn. Wanneer ze zich tijdens haar werk stort op PR en 
aquisitie begint het succes. Ze komt terecht bij de kliniek van 
cosmetisch arts Robert Schoemacher. Eerst als vaste klant, maar 
aangezien ze zo'n grote hoeveelheid operaties heeft ondergaan, blijkt 
Helwegen ook geschikt om de potentiële cliënten van de kliniek te 
informeren over de verschillende operaties, de resultaten en de risico's. 
Marijke Helwegen is een Nederlands presentatrice, entertainster en het 
Nederlandse icoon van de plastische chirurgie.  
In 2005 wordt zij uitgeroepen tot Societyvrouw van het Jaar en krijgt zij 
de Society Award uitgereikt. 
Over haar leeftijd is Marijke altijd onduidelijk geweest. 'Leeftijd is niet 
meer dan een paar cijfers in je paspoort' is een van de uitspraken die ze 
in dit verband wel eens doet.” 
 
Marijke stelde zich eerst voor als een vrouw die ze absoluut niet is. 
Hierbij moet u denken aan een totaal verveelde tante die naast het 
afstruinen van society party’s uit onvrede maar tal van cosmetische 
operaties ondergaat om uiteindelijk nog oppervlakkiger te worden.  
Wie is Marijke dan wel? En om het streekgebonden te houden wilden 
we graag weten of men in de provincie Zeeland langer jong blijft dan in 
bijvoorbeeld de randstad. Minder haast, schonere lucht meer natuur 
enzovoorts. 
 

29 

                                                              Op verzoek van de redactie 

 

De Bloemenvereniging telt 

momenteel 148 leden. 

Deze leden komen voornamelijk 

uit Kloetinge maar ook uit Goes, 

’s-Heer Hendrikskinderen, 

’s-Heer Abtskerke en 

Wilhelminadorp. 

De leeftijd van de leden ligt 

tussen de 35 en 85 jaar. 

Het bestuur van de Bloemen-

vereniging bestaat uit 6 leden. 

Tweemaal per jaar vindt er een 

ledenvergadering plaats in het Geerteshuis te Kloetinge. Tijdens deze 

vergadering is er ook altijd een gastspreker die iets komt vertellen over 

de natuur. Er zijn al diverse onderwerpen besproken zoals bijvoorbeeld 

Stichting Zeeuws Landschap. 

Kortom een ondernemende Kloetingse vereniging! 

 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u terecht bij de heer Barentsen 

(voorzitter, tel. 213037) of mw. Lansen (penningmeester, tel. 220602). 

Het lidmaatschap bedraagt € 8,50 per jaar per gezin. 

 

Emailadres bloemenvereniging: bloemenver@zeelandnet.nl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! NIEUWE LEDEN ZIJN ALTIJD WELKOM ! 

3213

16 29

M.VERSTELLE
Het adres voor fietsen

Deskundige 
en snelle reparatie

Jachthuisstraat 2  -  KLOETINGE  -  Telelefoon 21 66 13 

BATAVUS

GAZELLE 

Meeuwse handelsonderneming bv
A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel. 0113-212620 Fax 232214
www.meeuwse-goes.com    E-mail info@meeuwse-goes.com

�

�

Piet Heinstraat 8 te Goes     tel. 0113 221424

Elke maand knal-aanbiedingen !!!

Bij ons is
iedereen welkom!!

Openingstijden:
Maaandag 08.30 t/m 17:30
Dinsdag 08:30 t/m 12:00 en 13:00 t/m 17:30
Woensdag 08:30 t/m 18:00
Donderdag 08:30 t/m 18:00
Vrijdag 08:30 t/m 12:00 en 13:00 t/m 17.30
Zaterdag 08:30 t/m 13:00

Op woensdag, donderdag en zaterdag ook zonder afspraak !

Haarmode
Voe You

Geldig tot en met 15 mei 2007. Eén bon per persoon. Niet geldig bij andere aanbiedingen.

Klusdurpkortingsbon
€ 2,50

korting
op een knipbeurt

Klusdurpkortingsbon
€ 5,00

korting op permanent
of verfbeurt
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Bloemenvereniging Kloetinge 
  

De Bloemenvereniging is opgericht in 1914 door oud leerlingen van 

Land- en tuinbouw wintercursussen te Kloetinge. 

 

Bijna 100 jaar geleden was het dan ook echt voor de boeren bestemd. 

Zo staat er letterlijk in het reglement van 1914: 

"Het geleerde op de land - en tuinbouw wintercursussen te 

onderhouden en uit te 

breiden" 

Wat organiseert de 

Bloemenvereniging 

anno 2007 zoal voor 

zijn leden? 

 

Workshops met Kerst 

en Pasen in het 

Geerteshuis. 

Uitstapjes naar bijv: 

Sint Annaland Natte 

Laarzentocht, de heide, 

Gentse Floralien, 

tuinbezoek Nisse, Meeuwenkolonie Burgh Haamstede en de 

glastuinbouw waar bijv. paprika’s worden gekweekt. 

 

In de maand mei organiseert de Bloemenvereniging jaarlijks de 

stekjesbeurs waar leden stekjes kunnen ruilen. Deze stekjesbeurs vindt 

plaats bij Boerderij Het Middenhof, Abbekindersezandweg te Kloetinge. 

 

De jaarlijkse bloemenavond is in september. 

De leden kweken de stekjes van de stekjesbeurs op tot grote planten. 

Degene met de grootste plant wint een prijs. Tevens worden er 

bloemstukken gemaakt. En ook hier wordt een prijswinnaar uitgekozen. 

Tijdens deze avond komt er ook altijd een gastspreker iets over de 

natuur vertellen. 

 

In het late voorjaar en in de zomer kunnen de bijen gaan zwermen: 
ongeveer de helft van het volk vliegt dan met de oude koningin uit de 
kast, op zoek naar een andere woonplaats. De meeste imkers proberen 
het zwermen tegen te gaan door op tijd kunstzwermen te maken.  
Mocht u eens een bijenzwerm aantreffen, dan kunt u ons bellen. Wij 
kijken dan of wij de zwerm kunnen komen ophalen. U kunt ook een 
andere imker of de politie bellen. 
Raak in ieder geval niet in paniek, want bijen zijn geen wespen: bijen 
zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd in bloemen en niet in limonade, 
vlees en dergelijke. Wel kunnen ze lastig worden wanneer u bepaalde 
luchtjes bij u draagt, zoals de geur van parfum, aftershave, zweet en 
alcohol. Maar nogmaals, over het algemeen zijn het vreedzame dieren. 
 
 
 
 
 
 

FOTO BIJENKASTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Drie bijenkasten in onze boomgaard (februari 2007) 

 
Zelf hebben wij nu drie bijenvolken in onze boomgaard staan. Enkele 
werkzaamheden die wij moeten verrichten zijn: in het vroege voorjaar 
de volken inspecteren, in het late voorjaar en de zomer kunstzwermen 
maken (ter voorkoming van het zwermen), ziekten bestrijden, en in het 
najaar bijenvolken samenvoegen en de volken gereed maken voor de 
winter. En natuurlijk, als er voldoende van in de raten zit: in de zomer 
honing slingeren! 
 
René en Daniëlle van Oostrum, tel. 0113-343917 

26 19

1827

(0113) 311 444
- Overal te ontbieden
- Alle voorzieningen om thuis op te baren
- Aandacht voor uw persoonlijke wensen

informatie pakket op aanvraag verkrijgbaar
(gratis en vrijblijvend)

De Bevelanden J.C. Hoekman
Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113) 227525

Rouwcentra: Geldeloozepad 20 Goes - Kitskinderseweg 1 kapelle
Facilitair Bedrijf: Langeweg 1 's-Gravenpolder

www. u i t v a a r t z o r g c e n t r um . n l

Voor een
zorgzame

begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

U I T V A A R T Z O R G C E N T R U M

DB13

TELECOMMUNICATIE

� Telefooncentrales
� Voice Over IP telefonie
� Datanetwerken
� ADSL voor snel internet
� ISDN-aansluitingen

LEWESTRAAT 43, 4481 BC GOES/KLOETINGE
Tel: 0113-213720   Internet: www.colijnbv.nl

Oostmolenweg 5,4481 PJ  Kloetinge

verzekeringen
hypotheken
financieringen

assurantiekantoor

Verzekeren
is een kwestie van vertrouwen...
Service is daarbij onmisbaar!!!

Bel voor ‘n deskundig advies
afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

0113-211098

PR. IRENESTRAAT 5-7

4481 AZ  KLOETINGE

FOTOGRAFIE

Op verzoek van de redactie
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Klusd.opm.A3 apr'07  23-04-2007  17:40  Pagina 10

Bloemenvereniging Kloetinge 
  

De Bloemenvereniging is opgericht in 1914 door oud leerlingen van 

Land- en tuinbouw wintercursussen te Kloetinge. 

 

Bijna 100 jaar geleden was het dan ook echt voor de boeren bestemd. 

Zo staat er letterlijk in het reglement van 1914: 

"Het geleerde op de land - en tuinbouw wintercursussen te 

onderhouden en uit te 

breiden" 

Wat organiseert de 

Bloemenvereniging 

anno 2007 zoal voor 

zijn leden? 

 

Workshops met Kerst 

en Pasen in het 

Geerteshuis. 

Uitstapjes naar bijv: 

Sint Annaland Natte 

Laarzentocht, de heide, 

Gentse Floralien, 

tuinbezoek Nisse, Meeuwenkolonie Burgh Haamstede en de 

glastuinbouw waar bijv. paprika’s worden gekweekt. 

 

In de maand mei organiseert de Bloemenvereniging jaarlijks de 

stekjesbeurs waar leden stekjes kunnen ruilen. Deze stekjesbeurs vindt 

plaats bij Boerderij Het Middenhof, Abbekindersezandweg te Kloetinge. 

 

De jaarlijkse bloemenavond is in september. 

De leden kweken de stekjes van de stekjesbeurs op tot grote planten. 

Degene met de grootste plant wint een prijs. Tevens worden er 

bloemstukken gemaakt. En ook hier wordt een prijswinnaar uitgekozen. 

Tijdens deze avond komt er ook altijd een gastspreker iets over de 

natuur vertellen. 

 

In het late voorjaar en in de zomer kunnen de bijen gaan zwermen: 
ongeveer de helft van het volk vliegt dan met de oude koningin uit de 
kast, op zoek naar een andere woonplaats. De meeste imkers proberen 
het zwermen tegen te gaan door op tijd kunstzwermen te maken.  
Mocht u eens een bijenzwerm aantreffen, dan kunt u ons bellen. Wij 
kijken dan of wij de zwerm kunnen komen ophalen. U kunt ook een 
andere imker of de politie bellen. 
Raak in ieder geval niet in paniek, want bijen zijn geen wespen: bijen 
zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd in bloemen en niet in limonade, 
vlees en dergelijke. Wel kunnen ze lastig worden wanneer u bepaalde 
luchtjes bij u draagt, zoals de geur van parfum, aftershave, zweet en 
alcohol. Maar nogmaals, over het algemeen zijn het vreedzame dieren. 
 
 
 
 
 
 

FOTO BIJENKASTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Drie bijenkasten in onze boomgaard (februari 2007) 

 
Zelf hebben wij nu drie bijenvolken in onze boomgaard staan. Enkele 
werkzaamheden die wij moeten verrichten zijn: in het vroege voorjaar 
de volken inspecteren, in het late voorjaar en de zomer kunstzwermen 
maken (ter voorkoming van het zwermen), ziekten bestrijden, en in het 
najaar bijenvolken samenvoegen en de volken gereed maken voor de 
winter. En natuurlijk, als er voldoende van in de raten zit: in de zomer 
honing slingeren! 
 
René en Daniëlle van Oostrum, tel. 0113-343917 

2619

18 27

(0113) 311 444
-Overal te ontbieden
-Alle voorzieningen om thuis op te baren
-Aandacht voor uw persoonlijke wensen

informatie pakket op aanvraag verkrijgbaar
(gratis en vrijblijvend)

De Bevelanden J.C. Hoekman Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes(0113) 227525

Rouwcentra: Geldeloozepad 20 Goes - Kitskinderseweg 1 kapelle
Facilitair Bedrijf: Langeweg 1 's-Gravenpolder

www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een
zorgzame

begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

UITVAARTZORGCENTRUM

DB13

TELECOMMUNICATIE

�Telefooncentrales
�Voice Over IP telefonie
�Datanetwerken
�ADSL voor snel internet
�ISDN-aansluitingen

LEWESTRAAT 43,4481 BC GOES/KLOETINGE
Tel:0113-213720   Internet:www.colijnbv.nl

Oostmolenweg 5, 4481 PJ  Kloetinge

verzekeringen
hypotheken
financieringen

assurantiekantoor

Verzekeren
is een kwestie van vertrouwen...
Service is daarbij onmisbaar !!!

Bel voor ‘n deskundig advies
afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

0113-211098

PR. IRENESTRAAT 5-7

4481 AZ  KLOETINGE

F O T O G R A F I E

Op verzoek van de redactie

Op verzoek van de redactie
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Lente op de BSO (buitenschoolse opvang)

Lente

Het voorjaar is gekomen,
de bladeren groeien aan de bomen,
Ze zijn nog zo teer en fijn,
zo zacht,groen en rein.

De winter is verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.
De kinderen spelen weer buiten,
de zon schijnt door de ruiten.

De dagen gaan weer lengen,
wat zal de lente ons brengen?
De donkere dagen zijn voorbij
en de voorjaarszon nabij.

Plant en bloem komen tot leven,
dat mogen we elk jaar weer beleven.

Het is een hele mooie tijd,
waar een ieder zich in verblijdt.

De vogels gaan weer fluiten,
om hun blijdschap te uiten.

Ze gaan nestelen in de struiken,
waar straks hun jongen ontluiken.

Ja,het is een wonderlijk iets,
men krijgt dit alles voor niets.

Laat de lente bloemen bloeien
laat ze geuren en groeien,
door de regen en de zon
tot een nieuwe levensbron.
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1035

TEUNIS VAN NES
Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

Autobedrijf
Van Fraassen B.V.

Voorstad 79, Goes
tel. 0113 - 22 73 53
www.vanfraassen.citroen.nlALLEEN EEN CITROËN RIJDT ALS EEN CITROËN

VAN GILST BOUWCOMPACT

Uw adres voor:
verbouw / renovatie / onderhoud / schilderwerk

Kon.Wilhelminastraat 38  4481 AC  Kloetinge  tel. 0113-214236 / 06-505 219 36

Kon. Wilhelminastr. 14Tel. 0113-228927
4481 AB  Kloetingewww.rijschoolbehage.nl06-51602787BSO Ibbeltje, Zomerweg 2

Activiteitenkalender Kloetinge april - september 2007

April
25 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
25 lezing ‘Familieopstellingen’, Amicitia (ver. de Bron)
28 oranjebal 25+ Party (Oranjevereniging), Amicitia 22.00 uur
30 koninginnedag met vele activiteiten voor jong en oud

(Oranjevereniging)
30 oranjebal, Amicitia (st. Jeugdwerk)

2 t/m 11 jaar, 16.30 - 18.30 uur
12 t/m 16 jaar, 19.30 - 23.00 uur

Mei
4 dodenherdenking, Amicitia 19.30 uur
5 activiteiten Bevrijdingsdag, Marktveld (Oranjevereniging)
9 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
9 lezing ‘Helderziende waarnemingen’, Amicitia (ver. de

Bron)
23 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
26 jeugdsoos, Amicitia – 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Juni
6 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
6 lezing ‘Eerlijk kijken naar jezelf’, Amicita (ver. de Bron)

15 t/m 17 open tuindagen (10.00 - 17.00 uur)

Juli
1 concert in de tuin van de ambachtsvrouw, Jachthuisstraat

(11.30 - 12.30 uur)
7 en 8 open tuindagen (10.00 - 17.00 uur)

31 (o.v.b) jeugdsoos, Amicitia – 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Aug.
8 t/m 10 Klusdurpsedagen (st. Jeugdwerk)

Sept.
8 Open Monumentendag (o.a. Geerteskerk, molen) m.m.v.

schutterij Ravenstein
9 concert Brassband Excelsior in de Manhuistuin in Goes

(12.30 - 13.30 uur)

Door de redactie
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Van de  edactie 

Dodenherdenking 4 mei 2007 
 
    Vlagprotocol 
 

 
Halfstok vlaggen (altijd zonder oranje wimpel): 
Vanaf 18.00 uur wordt van alle openbare gebouwen de vlag halfstok 
gehangen. Particulieren worden verzocht de vlag eveneens halfstok te 
hangen.  
 
Vanaf 19.55 uur luiden in de hele gemeente de kerkklokken, terwijl van 
20.00 uur tot 20.02 uur 2 minuten stilte wordt gehouden. 
 
 
Ook dit jaar willen we de belangstellenden voor 
de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei om 
19.30 uur uitnodigen in Verenigingsgebouw  
"Amicitia" voor een korte bijeenkomst. Een korte 
toespraak wordt gegeven door iemand van het 
gemeentebestuur. Toon Hendrikse uit groep 8, 
de voorleeskampioen van de Kloetingseschool, 
zal een gedicht voordragen.  
De stille tocht vertrekt om 19.45 uur vanaf 
"Amicitia"  

 

Kranslegging door: 

 Wethouder van de Gemeente Goes  
 Kinderen van de Kloetingseschool  
 Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge  
 Bestuur Oranjevereniging 

 
Tevens zullen kinderen van de Kloetingseschool individueel een witte 
roos bij het monument leggen en krijgen alle aanwezigen de 
gelegenheid om bloemen neer te leggen. 
Na de plechtigheid is er in Amicitia nog de gelegenheid om een kopje 
koffie te drinken. Ook de jeugd wordt hierbij uitgenodigd om deel te 
nemen aan de herdenking.  

Oorlogsmonument J.M.Dicaire 
geadopteerd 

door de Kloetingseschool 

Over bloemetjes en bijtjes 
Een blik in de wonderlijke wereld van de honingbij 
 
Het voorjaar is weer aangebroken. Dat betekent onder meer dat we 
weer kunnen genieten van de overvloedige bloesem van de 
fruitbomen. Bijen spelen een belangrijke rol bij het bestuiven en 
bevruchten van die bloesems: 
door hun ‘werk’ komen er 
vruchten aan de bomen. 
 
Een bijenvolk is een wonderlijk 
volk. Eén bijenvolk telt op zijn 
hoogtepunt zo’n 50.000 bijen, waarvan één koningin, tienduizenden 
werksters en enkele honderden darren (mannelijke bijen).  
De koningin is de enige bij in het volk die kan zorgen voor nageslacht; 
in de zomer kan zij zo’n tweeduizend eitjes per dag (!) leggen.  
De werksters hebben vele taken te verrichten. De eerste drie weken 
van hun leven zijn ze ‘huisbij’: ze verrichten dan diverse taken in de 
bijenkast, zoals poetsen, larfjes voeren en bijenraten bouwen van was. 
De volgende (en tevens laatste) drie weken van hun leven zijn ze 
‘haalbij’: ze vliegen dan uit om nectar en stuifmeel te halen, het voedsel 
voor de bijen. 
 
Nectar en stuifmeel zijn te vinden in bloemen. Bijvoorbeeld in 
fruitbloesems, maar ook diverse andere bomen, struiken en kruiden 
hebben bloemen waar de bijen dol op zijn. De bijen nemen nectar en 
stuifmeel mee, in ruil voor het bestuiven van de bloemen.  
Eerst gaat een aantal speurbijen op zoek naar nectar- en 
stuifmeelbronnen. Als ze een bron gevonden hebben, vliegen ze terug 
naar de kast en maken ze binnen in de kast aan de andere bijen de 
afstand tot en de richting van de voedselbron bekend. Dit doen zij door 
middel van een bijzondere dans. 
De bijen brengen de nectar de kast binnen en maken er – door het 
water eruit te verdampen – honing van. Als er nou een hele bijenraat 
vol is met verzegelde celletjes, kan een imker de raat uit de kast halen 
en er de honing uit ‘slingeren’. 
 
Naast honing zijn er nog meer producten die een bijenvolk kan leveren: 
koninginnegelei (voor een ‘altijd jong blijvende huid’), was (o.a. voor 
boenwas en kaarsen), bijengif (tegen bijvoorbeeld reuma) en propolis 
(heeft een desinfecterende werking). 

2817

20 25

Thuiszorg van Zorgstroom...

T (0113) 27 36 36  ~  www.zorgstroom.nl

Naast huishoudelijke hulp, zorgadvies, 

verpleging en (gespecialiseerde) ver-

zorging aan huis is Zorgstroom er ook 

voor uitleen, verhuur en verkoop van 

zorg- en hulpmiddelen.

                wij zijn u graag van dienst

Op verzoek van de redactie

an de redactie
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 Door de redactie 

Kloetingse weetjes … 
 
De jeugdsoos bestaat bijna 10 jaar. Stichting Jeugdwerk heeft van het 
Oranjefonds een toezegging ontvangen van een gift van € 5000,- voor 
de aanschaf van nieuwe geluids- en lichtapparatuur ten behoeve van 
de jeugdsoos. 
 
Er is weer van alles te doen in ons dorp op Koninginnedag. Bent u 
benieuwd naar het programma? Kijk dan alvast op 
www.oranjeverenigingkloetinge.nl . Ook dit jaar heeft u weer een boekje 
met het programma in de bus ontvangen. 
 
Leerlingen uit groep zes en zeven van de 
Kloetingse school gaven 27 februari in Amicitia 
een concert ‘Kinderen voor Kinderen’. Zij haalden 
775 euro op voor KWF Kankerbestrijding.     
 
De jaarlijkse hobbybeurs in Amicitia zal dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 3 november a.s. Voor informatie en aanmelding kunt u al 
contact opnemen met Heleen Rombouts tel 223703 of Daniëlle 
Wagenaar tel 222091 of info@daanskralen.nl 
 
Jeugd die zich op Koninginnedag aanmeldt voor deelname aan alle 
Klusdurpse dagen (8 t/m 10 augustus) ontvangt (bij directe betaling) 
een korting van 3 euro. 
 
De contributie voor lidmaatschap van het bestuur Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge wordt voor twee jaar in rekening gebracht 
(2007-2008) 
 
De collecte ‘Hoofdzaken’ van de Hersenstichting en het Fonds 
Psychische Gezondheid heeft in januari van dit jaar in Kloetinge het 
bedrag van 710,08 euro opgebracht.  

 
In samenwerking met SMWO en het CIOS is er 
iedere donderdagmiddag Sport en Spel voor de 
Kloetingse kinderen van 8 t/m 12 jaar op het 
schoolplein van de Kloetingseschool. Bij slecht 
weer wordt uitgeweken naar de gymzaal van 
het Wesselopark.  

Op verzoek van de redactie 

De Kunstenaar  
 

Mijn naam is Dennis Menheere. Ik ben 21 jaar en 
woon al 20 jaar in Kloetinge. Ik heb mijn MAVO 
diploma behaald op het Goese lyceum en sindsdien 
ben ik altijd aan het werk geweest. Al een aantal 
jaren ben ik aan het sparen om hopenlijk volgend 
jaar aan de kunstacademie te kunnen studeren. Dat 
is namelijk erg duur en je hebt er eigenlijk een 
HAVO diploma voor nodig. Na je 21e kun je een 
talententest laten afnemen en dan bepalen ze of je 
daar alsnog aangenomen wordt. 
 
 

De nieuwe voorkant van de Klusdurper is een mix van verschillende 
technieken. Om te beginnen het simpele potlood en papier met een 
beetje grafiet potlood en later bijgewerkt met diverse digitale 
tekenprogramma's. Een procedure die ik vaker op mijn tekeningen 
toepas. 
Tekenen doe ik al zolang ik een potlood vast kan houden. Op de 
basisschool was al een beetje te zien dat ik ietsjes beter kon tekenen 
dan de rest van de klasgenoten. Naarmate ik ouder werd en meer 
oefende werd 
ik steeds 
beter. Op den 
duur tekende 
ik ook niet 
alleen meer. 
Langzaam 
aan ging ik 
over op 
schilderen, 
karikaturen 
maken, 
webpagina's 
maken, 
tekenfilms 
maken en 
alles wat 
maar met 
creativiteit te maken heeft. 
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� de laagste rente
� alles voor u laten regelen
� geldigheidsduur van de offerte
� de hypotheek die het beste bij mij past

Bij een zo belangrijke beslissing als het sluiten van een hypotheek kiest
u terecht voor een betrouwbare adviseur. Van uw adviseur verwacht u
veel! Deskundigheid, inzet en betrokkenheid. U bent bij ons aan het
goede adres. Bel 0113 - 27 19 19 voor een vrijblijvende afspraak.

Prioriteitenlijstje voor
uw hypotheek?

www.debruinehypotheken.nl

De adviseur die verder gaat

(0113) 311 444
- Overal te ontbieden
- Alle voorzieningen om thuis op te baren
- Aandacht voor uw persoonlijke wensen

informatie pakket op aanvraag verkrijgbaar
(gratis en vrijblijvend)

De Bevelanden J.C. Hoekman
Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113) 227525

Rouwcentra: Geldeloozepad 20 Goes - Kitskinderseweg 1 kapelle
Facilitair Bedrijf: Langeweg 1 's-Gravenpolder

www. u i t v a a r t z o r g c e n t r um . n l

Voor een
zorgzame

begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

U I T V A A R T Z O R G C E N T R U M

DB13

oor de redactie

Op verzoek van de redactie

R & G ComputersOp Maat Gebouwd

De aanschaf van een nieuwe PC.
Reparatie en softwareproblemen.
Periodiek onderhoud van hard- en software.
Aanvragen en aanleg van ADSL.

Tevens verkoop van gebruikte computers.
Inruil van gebruikte PC en Monitoren.
Aanleg van (draadloos) netwerken.
Service aan huis tegen betaalbare tarieven

Voor alles wat met de  computer te maken heeft bent u bij R&G Computers aan het juiste adres

Voor meer informatie ga naarwww.reng-computers.nl

desmaakvanlekker...desmaakvanlekker...desmaakva

Brood & banket
Belegde broodjes
Bezorgservice
Ontbijtservice

U vindt ons in...
KLOETINGEVersmarkt, Lewestraat 57

0113-215066

KAPELLEWeststraat 4
0113-330511

GOESWinkelcentrum De Spinne
0113-231071

MIDDELBURGVerspassage
Langeville
0118-642092

R&G computers  Nieuwe Kerkstraat 16  4401 BJ Yerseke  Tel.0113-574531 Fax 0113-574382 GSM 06-42273465

De Bocht van Guinea 4-6Tel.: 0113 - 22 74 05
4461 BC GoesFax: 0113 - 22 25 52

Lunch op reservering

Gastvrouw & Gastheer

Esther & Arjan Suijkerbuijk

woensdag gesloten

Restaurant ‘Het Binnenhof’

Gezocht!

Kloetingse kunstenaar
voor de voorkant van

volgend jaar!

Reacties naar:klusdurper@kloetinge.nl
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Lunch op reservering

Gastvrouw & Gastheer

Esther & Arjan Suijkerbuijk

woensdag gesloten

Restaurant ‘Het Binnenhof’

Gezocht!

Kloetingse kunstenaar
voor de voorkant van

volgend jaar!

Reacties naar:klusdurper@kloetinge.nl
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Van de  edactie 

Dodenherdenking 4 mei 2007 
 
    Vlagprotocol 
 

 
Halfstok vlaggen (altijd zonder oranje wimpel): 
Vanaf 18.00 uur wordt van alle openbare gebouwen de vlag halfstok 
gehangen. Particulieren worden verzocht de vlag eveneens halfstok te 
hangen.  
 
Vanaf 19.55 uur luiden in de hele gemeente de kerkklokken, terwijl van 
20.00 uur tot 20.02 uur 2 minuten stilte wordt gehouden. 
 
 
Ook dit jaar willen we de belangstellenden voor 
de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei om 
19.30 uur uitnodigen in Verenigingsgebouw  
"Amicitia" voor een korte bijeenkomst. Een korte 
toespraak wordt gegeven door iemand van het 
gemeentebestuur. Toon Hendrikse uit groep 8, 
de voorleeskampioen van de Kloetingseschool, 
zal een gedicht voordragen.  
De stille tocht vertrekt om 19.45 uur vanaf 
"Amicitia"  

 

Kranslegging door: 

 Wethouder van de Gemeente Goes  
 Kinderen van de Kloetingseschool  
 Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge  
 Bestuur Oranjevereniging 

 
Tevens zullen kinderen van de Kloetingseschool individueel een witte 
roos bij het monument leggen en krijgen alle aanwezigen de 
gelegenheid om bloemen neer te leggen. 
Na de plechtigheid is er in Amicitia nog de gelegenheid om een kopje 
koffie te drinken. Ook de jeugd wordt hierbij uitgenodigd om deel te 
nemen aan de herdenking.  

Oorlogsmonument J.M.Dicaire 
geadopteerd 

door de Kloetingseschool 

Over bloemetjes en bijtjes 
Een blik in de wonderlijke wereld van de honingbij 
 
Het voorjaar is weer aangebroken. Dat betekent onder meer dat we 
weer kunnen genieten van de overvloedige bloesem van de 
fruitbomen. Bijen spelen een belangrijke rol bij het bestuiven en 
bevruchten van die bloesems: 
door hun ‘werk’ komen er 
vruchten aan de bomen. 
 
Een bijenvolk is een wonderlijk 
volk. Eén bijenvolk telt op zijn 
hoogtepunt zo’n 50.000 bijen, waarvan één koningin, tienduizenden 
werksters en enkele honderden darren (mannelijke bijen).  
De koningin is de enige bij in het volk die kan zorgen voor nageslacht; 
in de zomer kan zij zo’n tweeduizend eitjes per dag (!) leggen.  
De werksters hebben vele taken te verrichten. De eerste drie weken 
van hun leven zijn ze ‘huisbij’: ze verrichten dan diverse taken in de 
bijenkast, zoals poetsen, larfjes voeren en bijenraten bouwen van was. 
De volgende (en tevens laatste) drie weken van hun leven zijn ze 
‘haalbij’: ze vliegen dan uit om nectar en stuifmeel te halen, het voedsel 
voor de bijen. 
 
Nectar en stuifmeel zijn te vinden in bloemen. Bijvoorbeeld in 
fruitbloesems, maar ook diverse andere bomen, struiken en kruiden 
hebben bloemen waar de bijen dol op zijn. De bijen nemen nectar en 
stuifmeel mee, in ruil voor het bestuiven van de bloemen.  
Eerst gaat een aantal speurbijen op zoek naar nectar- en 
stuifmeelbronnen. Als ze een bron gevonden hebben, vliegen ze terug 
naar de kast en maken ze binnen in de kast aan de andere bijen de 
afstand tot en de richting van de voedselbron bekend. Dit doen zij door 
middel van een bijzondere dans. 
De bijen brengen de nectar de kast binnen en maken er – door het 
water eruit te verdampen – honing van. Als er nou een hele bijenraat 
vol is met verzegelde celletjes, kan een imker de raat uit de kast halen 
en er de honing uit ‘slingeren’. 
 
Naast honing zijn er nog meer producten die een bijenvolk kan leveren: 
koninginnegelei (voor een ‘altijd jong blijvende huid’), was (o.a. voor 
boenwas en kaarsen), bijengif (tegen bijvoorbeeld reuma) en propolis 
(heeft een desinfecterende werking). 

2817

20 25

Thuiszorg van Zorgstroom...

T (0113) 27 36 36  ~  www.zorgstroom.nl

Naast huishoudelijke hulp, zorgadvies, 

verpleging en (gespecialiseerde) ver-

zorging aan huis is Zorgstroom er ook 

voor uitleen, verhuur en verkoop van 

zorg- en hulpmiddelen.

                wij zijn u graag van dienst

Op verzoek van de redactie

an de redactie
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Lente op de BSO (buitenschoolse opvang)

Lente

Het voorjaar is gekomen,
de bladeren groeien aan de bomen,
Ze zijn nog zo teer en fijn,
zo zacht,groen en rein.

De winter is verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.
De kinderen spelen weer buiten,
de zon schijnt door de ruiten.

De dagen gaan weer lengen,
wat zal de lente ons brengen?
De donkere dagen zijn voorbij
en de voorjaarszon nabij.

Plant en bloem komen tot leven,
dat mogen we elk jaar weer beleven.

Het is een hele mooie tijd,
waar een ieder zich in verblijdt.

De vogels gaan weer fluiten,
om hun blijdschap te uiten.

Ze gaan nestelen in de struiken,
waar straks hun jongen ontluiken.

Ja,het is een wonderlijk iets,
men krijgt dit alles voor niets.

Laat de lente bloemen bloeien
laat ze geuren en groeien,
door de regen en de zon
tot een nieuwe levensbron.
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KOPPELVEL KOPPELVEL

KOPPELVELKOPPELVEL

24 21

1035

TEUNIS VAN NES
Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

Autobedrijf
Van Fraassen B.V.

Voorstad 79, Goes
tel. 0113 - 22 73 53
www.vanfraassen.citroen.nlALLEEN EEN CITROËN RIJDT ALS EEN CITROËN

VAN GILST BOUWCOMPACT

Uw adres voor:
verbouw / renovatie / onderhoud / schilderwerk

Kon.Wilhelminastraat 38  4481 AC  Kloetinge  tel. 0113-214236 / 06-505 219 36

Kon. Wilhelminastr. 14Tel. 0113-228927
4481 AB  Kloetingewww.rijschoolbehage.nl06-51602787BSO Ibbeltje, Zomerweg 2

Activiteitenkalender Kloetinge april - september 2007

April
25 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
25 lezing ‘Familieopstellingen’, Amicitia (ver. de Bron)
28 oranjebal 25+ Party (Oranjevereniging), Amicitia 22.00 uur
30 koninginnedag met vele activiteiten voor jong en oud

(Oranjevereniging)
30 oranjebal, Amicitia (st. Jeugdwerk)

2 t/m 11 jaar, 16.30 - 18.30 uur
12 t/m 16 jaar, 19.30 - 23.00 uur

Mei
4 dodenherdenking, Amicitia 19.30 uur
5 activiteiten Bevrijdingsdag, Marktveld (Oranjevereniging)
9 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
9 lezing ‘Helderziende waarnemingen’, Amicitia (ver. de

Bron)
23 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
26 jeugdsoos, Amicitia – 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Juni
6 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
6 lezing ‘Eerlijk kijken naar jezelf’, Amicita (ver. de Bron)

15 t/m 17 open tuindagen (10.00 - 17.00 uur)

Juli
1 concert in de tuin van de ambachtsvrouw, Jachthuisstraat

(11.30 - 12.30 uur)
7 en 8 open tuindagen (10.00 - 17.00 uur)

31 (o.v.b) jeugdsoos, Amicitia – 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Aug.
8 t/m 10 Klusdurpsedagen (st. Jeugdwerk)

Sept.
8 Open Monumentendag (o.a. Geerteskerk, molen) m.m.v.

schutterij Ravenstein
9 concert Brassband Excelsior in de Manhuistuin in Goes

(12.30 - 13.30 uur)

Door de redactie
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Bloemenvereniging Kloetinge 
  

De Bloemenvereniging is opgericht in 1914 door oud leerlingen van 

Land- en tuinbouw wintercursussen te Kloetinge. 

 

Bijna 100 jaar geleden was het dan ook echt voor de boeren bestemd. 

Zo staat er letterlijk in het reglement van 1914: 

"Het geleerde op de land - en tuinbouw wintercursussen te 

onderhouden en uit te 

breiden" 

Wat organiseert de 

Bloemenvereniging 

anno 2007 zoal voor 

zijn leden? 

 

Workshops met Kerst 

en Pasen in het 

Geerteshuis. 

Uitstapjes naar bijv: 

Sint Annaland Natte 

Laarzentocht, de heide, 

Gentse Floralien, 

tuinbezoek Nisse, Meeuwenkolonie Burgh Haamstede en de 

glastuinbouw waar bijv. paprika’s worden gekweekt. 

 

In de maand mei organiseert de Bloemenvereniging jaarlijks de 

stekjesbeurs waar leden stekjes kunnen ruilen. Deze stekjesbeurs vindt 

plaats bij Boerderij Het Middenhof, Abbekindersezandweg te Kloetinge. 

 

De jaarlijkse bloemenavond is in september. 

De leden kweken de stekjes van de stekjesbeurs op tot grote planten. 

Degene met de grootste plant wint een prijs. Tevens worden er 

bloemstukken gemaakt. En ook hier wordt een prijswinnaar uitgekozen. 

Tijdens deze avond komt er ook altijd een gastspreker iets over de 

natuur vertellen. 

 

In het late voorjaar en in de zomer kunnen de bijen gaan zwermen: 
ongeveer de helft van het volk vliegt dan met de oude koningin uit de 
kast, op zoek naar een andere woonplaats. De meeste imkers proberen 
het zwermen tegen te gaan door op tijd kunstzwermen te maken.  
Mocht u eens een bijenzwerm aantreffen, dan kunt u ons bellen. Wij 
kijken dan of wij de zwerm kunnen komen ophalen. U kunt ook een 
andere imker of de politie bellen. 
Raak in ieder geval niet in paniek, want bijen zijn geen wespen: bijen 
zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd in bloemen en niet in limonade, 
vlees en dergelijke. Wel kunnen ze lastig worden wanneer u bepaalde 
luchtjes bij u draagt, zoals de geur van parfum, aftershave, zweet en 
alcohol. Maar nogmaals, over het algemeen zijn het vreedzame dieren. 
 
 
 
 
 
 

FOTO BIJENKASTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Drie bijenkasten in onze boomgaard (februari 2007) 

 
Zelf hebben wij nu drie bijenvolken in onze boomgaard staan. Enkele 
werkzaamheden die wij moeten verrichten zijn: in het vroege voorjaar 
de volken inspecteren, in het late voorjaar en de zomer kunstzwermen 
maken (ter voorkoming van het zwermen), ziekten bestrijden, en in het 
najaar bijenvolken samenvoegen en de volken gereed maken voor de 
winter. En natuurlijk, als er voldoende van in de raten zit: in de zomer 
honing slingeren! 
 
René en Daniëlle van Oostrum, tel. 0113-343917 

2619

18 27

(0113) 311 444
-Overal te ontbieden
-Alle voorzieningen om thuis op te baren
-Aandacht voor uw persoonlijke wensen

informatie pakket op aanvraag verkrijgbaar
(gratis en vrijblijvend)

De Bevelanden J.C. Hoekman Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes(0113) 227525

Rouwcentra: Geldeloozepad 20 Goes - Kitskinderseweg 1 kapelle
Facilitair Bedrijf: Langeweg 1 's-Gravenpolder

www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een
zorgzame

begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

UITVAARTZORGCENTRUM

DB13

TELECOMMUNICATIE

�Telefooncentrales
�Voice Over IP telefonie
�Datanetwerken
�ADSL voor snel internet
�ISDN-aansluitingen

LEWESTRAAT 43,4481 BC GOES/KLOETINGE
Tel:0113-213720   Internet:www.colijnbv.nl

Oostmolenweg 5, 4481 PJ  Kloetinge

verzekeringen
hypotheken
financieringen

assurantiekantoor

Verzekeren
is een kwestie van vertrouwen...
Service is daarbij onmisbaar !!!

Bel voor ‘n deskundig advies
afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

0113-211098

PR. IRENESTRAAT 5-7

4481 AZ  KLOETINGE

F O T O G R A F I E

Op verzoek van de redactie

Op verzoek van de redactie
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Bloemenvereniging Kloetinge 
  

De Bloemenvereniging is opgericht in 1914 door oud leerlingen van 

Land- en tuinbouw wintercursussen te Kloetinge. 

 

Bijna 100 jaar geleden was het dan ook echt voor de boeren bestemd. 

Zo staat er letterlijk in het reglement van 1914: 

"Het geleerde op de land - en tuinbouw wintercursussen te 

onderhouden en uit te 

breiden" 

Wat organiseert de 

Bloemenvereniging 

anno 2007 zoal voor 

zijn leden? 

 

Workshops met Kerst 

en Pasen in het 

Geerteshuis. 

Uitstapjes naar bijv: 

Sint Annaland Natte 

Laarzentocht, de heide, 

Gentse Floralien, 

tuinbezoek Nisse, Meeuwenkolonie Burgh Haamstede en de 

glastuinbouw waar bijv. paprika’s worden gekweekt. 

 

In de maand mei organiseert de Bloemenvereniging jaarlijks de 

stekjesbeurs waar leden stekjes kunnen ruilen. Deze stekjesbeurs vindt 

plaats bij Boerderij Het Middenhof, Abbekindersezandweg te Kloetinge. 

 

De jaarlijkse bloemenavond is in september. 

De leden kweken de stekjes van de stekjesbeurs op tot grote planten. 

Degene met de grootste plant wint een prijs. Tevens worden er 

bloemstukken gemaakt. En ook hier wordt een prijswinnaar uitgekozen. 

Tijdens deze avond komt er ook altijd een gastspreker iets over de 

natuur vertellen. 

 

In het late voorjaar en in de zomer kunnen de bijen gaan zwermen: 
ongeveer de helft van het volk vliegt dan met de oude koningin uit de 
kast, op zoek naar een andere woonplaats. De meeste imkers proberen 
het zwermen tegen te gaan door op tijd kunstzwermen te maken.  
Mocht u eens een bijenzwerm aantreffen, dan kunt u ons bellen. Wij 
kijken dan of wij de zwerm kunnen komen ophalen. U kunt ook een 
andere imker of de politie bellen. 
Raak in ieder geval niet in paniek, want bijen zijn geen wespen: bijen 
zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd in bloemen en niet in limonade, 
vlees en dergelijke. Wel kunnen ze lastig worden wanneer u bepaalde 
luchtjes bij u draagt, zoals de geur van parfum, aftershave, zweet en 
alcohol. Maar nogmaals, over het algemeen zijn het vreedzame dieren. 
 
 
 
 
 
 

FOTO BIJENKASTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Drie bijenkasten in onze boomgaard (februari 2007) 

 
Zelf hebben wij nu drie bijenvolken in onze boomgaard staan. Enkele 
werkzaamheden die wij moeten verrichten zijn: in het vroege voorjaar 
de volken inspecteren, in het late voorjaar en de zomer kunstzwermen 
maken (ter voorkoming van het zwermen), ziekten bestrijden, en in het 
najaar bijenvolken samenvoegen en de volken gereed maken voor de 
winter. En natuurlijk, als er voldoende van in de raten zit: in de zomer 
honing slingeren! 
 
René en Daniëlle van Oostrum, tel. 0113-343917 

26 19

1827

(0113) 311 444
- Overal te ontbieden
- Alle voorzieningen om thuis op te baren
- Aandacht voor uw persoonlijke wensen

informatie pakket op aanvraag verkrijgbaar
(gratis en vrijblijvend)

De Bevelanden J.C. Hoekman
Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113) 227525

Rouwcentra: Geldeloozepad 20 Goes - Kitskinderseweg 1 kapelle
Facilitair Bedrijf: Langeweg 1 's-Gravenpolder

www. u i t v a a r t z o r g c e n t r um . n l

Voor een
zorgzame

begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

U I T V A A R T Z O R G C E N T R U M

DB13

TELECOMMUNICATIE

� Telefooncentrales
� Voice Over IP telefonie
� Datanetwerken
� ADSL voor snel internet
� ISDN-aansluitingen

LEWESTRAAT 43, 4481 BC GOES/KLOETINGE
Tel: 0113-213720   Internet: www.colijnbv.nl

Oostmolenweg 5,4481 PJ  Kloetinge

verzekeringen
hypotheken
financieringen

assurantiekantoor

Verzekeren
is een kwestie van vertrouwen...
Service is daarbij onmisbaar!!!

Bel voor ‘n deskundig advies
afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

0113-211098

PR. IRENESTRAAT 5-7

4481 AZ  KLOETINGE

FOTOGRAFIE

Op verzoek van de redactie

Op verzoek van de redactie
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Van de redactie 

Jong blijven in Zeeland 
 
Op donderdagavond 25 januari 2007 gaf schoonheidssalon 
d'Opknapperie, met medewerking van de Pascaut Group, een 
presentatie over biologische huidverjonging in Hotel Goes. Deze 
behandeling zit tussen de reguliere schoonheidsverzorging en 
plastische chirurgie in. 
Na de prettige ontvangst kregen we veel informatie over de mogelijke 
behandelingen. Naast het feit dat het tegen rimpels werkt, geeft het ook 
versteviging en door preventief te behandelen een totale verbetering 
van de huid.  
 
Na de pauze kwam gastspreekster Marijke Helwegen. Voor een aantal 
mensen reeds bekend en voor de redactie van de Klusdurper reden om 
eens met haar te praten. 

 
Marijke Helwegen is geboren te Heerlen op 29 december 1948.  
Ze begint haar loopbaan met een kantoorbaan maar dat blijkt niet haar 
beste kant te zijn. Wanneer ze zich tijdens haar werk stort op PR en 
aquisitie begint het succes. Ze komt terecht bij de kliniek van 
cosmetisch arts Robert Schoemacher. Eerst als vaste klant, maar 
aangezien ze zo'n grote hoeveelheid operaties heeft ondergaan, blijkt 
Helwegen ook geschikt om de potentiële cliënten van de kliniek te 
informeren over de verschillende operaties, de resultaten en de risico's. 
Marijke Helwegen is een Nederlands presentatrice, entertainster en het 
Nederlandse icoon van de plastische chirurgie.  
In 2005 wordt zij uitgeroepen tot Societyvrouw van het Jaar en krijgt zij 
de Society Award uitgereikt. 
Over haar leeftijd is Marijke altijd onduidelijk geweest. 'Leeftijd is niet 
meer dan een paar cijfers in je paspoort' is een van de uitspraken die ze 
in dit verband wel eens doet.” 
 
Marijke stelde zich eerst voor als een vrouw die ze absoluut niet is. 
Hierbij moet u denken aan een totaal verveelde tante die naast het 
afstruinen van society party’s uit onvrede maar tal van cosmetische 
operaties ondergaat om uiteindelijk nog oppervlakkiger te worden.  
Wie is Marijke dan wel? En om het streekgebonden te houden wilden 
we graag weten of men in de provincie Zeeland langer jong blijft dan in 
bijvoorbeeld de randstad. Minder haast, schonere lucht meer natuur 
enzovoorts. 
 

29 

                                                              Op verzoek van de redactie 

 

De Bloemenvereniging telt 

momenteel 148 leden. 

Deze leden komen voornamelijk 

uit Kloetinge maar ook uit Goes, 

’s-Heer Hendrikskinderen, 

’s-Heer Abtskerke en 

Wilhelminadorp. 

De leeftijd van de leden ligt 

tussen de 35 en 85 jaar. 

Het bestuur van de Bloemen-

vereniging bestaat uit 6 leden. 

Tweemaal per jaar vindt er een 

ledenvergadering plaats in het Geerteshuis te Kloetinge. Tijdens deze 

vergadering is er ook altijd een gastspreker die iets komt vertellen over 

de natuur. Er zijn al diverse onderwerpen besproken zoals bijvoorbeeld 

Stichting Zeeuws Landschap. 

Kortom een ondernemende Kloetingse vereniging! 

 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u terecht bij de heer Barentsen 

(voorzitter, tel. 213037) of mw. Lansen (penningmeester, tel. 220602). 

Het lidmaatschap bedraagt € 8,50 per jaar per gezin. 

 

Emailadres bloemenvereniging: bloemenver@zeelandnet.nl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! NIEUWE LEDEN ZIJN ALTIJD WELKOM ! 

3213

16 29

M.VERSTELLE
Het adres voor fietsen

Deskundige 
en snelle reparatie

Jachthuisstraat 2  -  KLOETINGE  -  Telelefoon 21 66 13 

BATAVUS

GAZELLE 

Meeuwse handelsonderneming bv
A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel. 0113-212620 Fax 232214
www.meeuwse-goes.com    E-mail info@meeuwse-goes.com

�

�

Piet Heinstraat 8 te Goes     tel. 0113 221424

Elke maand knal-aanbiedingen !!!

Bij ons is
iedereen welkom!!

Openingstijden:
Maaandag 08.30 t/m 17:30
Dinsdag 08:30 t/m 12:00 en 13:00 t/m 17:30
Woensdag 08:30 t/m 18:00
Donderdag 08:30 t/m 18:00
Vrijdag 08:30 t/m 12:00 en 13:00 t/m 17.30
Zaterdag 08:30 t/m 13:00

Op woensdag, donderdag en zaterdag ook zonder afspraak !

Haarmode
Voe You

Geldig tot en met 15 mei 2007. Eén bon per persoon. Niet geldig bij andere aanbiedingen.

Klusdurpkortingsbon
€ 2,50

korting
op een knipbeurt

Klusdurpkortingsbon
€ 5,00

korting op permanent
of verfbeurt

an de redactie

Op verzoek van de redactie
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Van de  edactie 

Dodenherdenking 4 mei 2007 
 
    Vlagprotocol 
 

 
Halfstok vlaggen (altijd zonder oranje wimpel): 
Vanaf 18.00 uur wordt van alle openbare gebouwen de vlag halfstok 
gehangen. Particulieren worden verzocht de vlag eveneens halfstok te 
hangen.  
 
Vanaf 19.55 uur luiden in de hele gemeente de kerkklokken, terwijl van 
20.00 uur tot 20.02 uur 2 minuten stilte wordt gehouden. 
 
 
Ook dit jaar willen we de belangstellenden voor 
de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei om 
19.30 uur uitnodigen in Verenigingsgebouw  
"Amicitia" voor een korte bijeenkomst. Een korte 
toespraak wordt gegeven door iemand van het 
gemeentebestuur. Toon Hendrikse uit groep 8, 
de voorleeskampioen van de Kloetingseschool, 
zal een gedicht voordragen.  
De stille tocht vertrekt om 19.45 uur vanaf 
"Amicitia"  

 

Kranslegging door: 

 Wethouder van de Gemeente Goes  
 Kinderen van de Kloetingseschool  
 Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge  
 Bestuur Oranjevereniging 

 
Tevens zullen kinderen van de Kloetingseschool individueel een witte 
roos bij het monument leggen en krijgen alle aanwezigen de 
gelegenheid om bloemen neer te leggen. 
Na de plechtigheid is er in Amicitia nog de gelegenheid om een kopje 
koffie te drinken. Ook de jeugd wordt hierbij uitgenodigd om deel te 
nemen aan de herdenking.  

Oorlogsmonument J.M.Dicaire 
geadopteerd 

door de Kloetingseschool 

Over bloemetjes en bijtjes 
Een blik in de wonderlijke wereld van de honingbij 
 
Het voorjaar is weer aangebroken. Dat betekent onder meer dat we 
weer kunnen genieten van de overvloedige bloesem van de 
fruitbomen. Bijen spelen een belangrijke rol bij het bestuiven en 
bevruchten van die bloesems: 
door hun ‘werk’ komen er 
vruchten aan de bomen. 
 
Een bijenvolk is een wonderlijk 
volk. Eén bijenvolk telt op zijn 
hoogtepunt zo’n 50.000 bijen, waarvan één koningin, tienduizenden 
werksters en enkele honderden darren (mannelijke bijen).  
De koningin is de enige bij in het volk die kan zorgen voor nageslacht; 
in de zomer kan zij zo’n tweeduizend eitjes per dag (!) leggen.  
De werksters hebben vele taken te verrichten. De eerste drie weken 
van hun leven zijn ze ‘huisbij’: ze verrichten dan diverse taken in de 
bijenkast, zoals poetsen, larfjes voeren en bijenraten bouwen van was. 
De volgende (en tevens laatste) drie weken van hun leven zijn ze 
‘haalbij’: ze vliegen dan uit om nectar en stuifmeel te halen, het voedsel 
voor de bijen. 
 
Nectar en stuifmeel zijn te vinden in bloemen. Bijvoorbeeld in 
fruitbloesems, maar ook diverse andere bomen, struiken en kruiden 
hebben bloemen waar de bijen dol op zijn. De bijen nemen nectar en 
stuifmeel mee, in ruil voor het bestuiven van de bloemen.  
Eerst gaat een aantal speurbijen op zoek naar nectar- en 
stuifmeelbronnen. Als ze een bron gevonden hebben, vliegen ze terug 
naar de kast en maken ze binnen in de kast aan de andere bijen de 
afstand tot en de richting van de voedselbron bekend. Dit doen zij door 
middel van een bijzondere dans. 
De bijen brengen de nectar de kast binnen en maken er – door het 
water eruit te verdampen – honing van. Als er nou een hele bijenraat 
vol is met verzegelde celletjes, kan een imker de raat uit de kast halen 
en er de honing uit ‘slingeren’. 
 
Naast honing zijn er nog meer producten die een bijenvolk kan leveren: 
koninginnegelei (voor een ‘altijd jong blijvende huid’), was (o.a. voor 
boenwas en kaarsen), bijengif (tegen bijvoorbeeld reuma) en propolis 
(heeft een desinfecterende werking). 

28 17

2025

Thuiszorg van Zorgstroom...

T (0113) 27 36 36  ~  www.zorgstroom.nl

Naast huishoudelijke hulp, zorgadvies, 

verpleging en (gespecialiseerde) ver-

zorging aan huis is Zorgstroom er ook 

voor uitleen, verhuur en verkoop van 

zorg- en hulpmiddelen.

                wij zijn u graag van dienst

Op verzoek van de redactie

an de redactie
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 Door de redactie 

Ondernemend Kloetinge !         “Edelsmederij Vernissage” 
 
Wat gebeurt er in het 
atelier/ de ontwerpstudio 
Vernissage in de 
Jachthuisstraat? En wie 
is daar zo creatief bezig? 
Dit vroegen wij ons af en 
daarom maakten wij een 
afspraak met Vanessa 
van Weele. 
 
Vernissage is een 
edelsmederij en 
Vanessa is de 

eigenares. Zij ontwerpt en maakt sieraden, ontwerpt sieraden naar idee 
van de klant, voert reparaties en restauraties uit en zij verkoopt 
sieraden.  
Vanessa is opgegroeid in Kloetinge en runt de edelsmederij sinds 2000. 
Zij woont met haar man en dochter in Goes. 
 
De redactie sprak met Vanessa en stelde haar de volgende vragen: 
 
Wat voor soort sieraden maak je?  
Eigenlijk allerlei soorten sieraden. Doordat ik veel in opdracht werk, zijn 
het geïndividualiseerde, gepersonaliseerde sieraden, elk sieraad is 
uniek. 
 
Met welke materialen werk je zoal? 
Ik werk met goud, zilver, staal en edelstenen. Sinds vorig jaar importeer 
ik ook sieraden van Muranoglas uit Italië (Ventiaans glas). Dit glas is 
gevuld met bladgoud of zilver en wordt gemaakt in allerlei kleuren. Ieder 
sieraad is uniek. Deze sieraden worden ook verkocht in mijn winkel.  
 
Op welke doelgroep richt je je?  
Klanten die iets unieks willen hebben, iets persoonlijks. Ik lever als het 
ware maatwerk. 
 
Wat is de prijsklasse van de sieraden die je maakt?  
Deze varieert van een zilveren oorbel tot juweel. 
 

V
er
n
is
sa
ge

Van de redactie 

Na enige tijd met haar gesproken te hebben blijkt het een artistieke 
vrouw van 58 jaar te zijn die niets liever duidelijk wil maken dan dat 
echte schoonheid van binnen uit komt. Door een balans te vinden 
tussen je uiterlijk en innerlijk, ontwikkel je uitstraling en charisma.  
Zorg goed voor jezelf was haar boodschap want dat komt je alleen 
maar ten goede. Eet gezond, beweeg regelmatig en tja als je je stoort 
aan rimpeltjes doe er dan ook gewoon iets aan. Ouder worden is niet 
alleen maar negatief. Daarbij zijn er nog nooit zoveel ouderen geweest 
en zoveel middelen om er iets aan te doen.  
Waarom heeft zij dan wel diverse operaties ondergaan?  
Puur omdat het onderdeel was van het PR werk van de kliniek van 
Robert Schumacher. Daarbij ging het slechts om 5 operaties waarvan 
de laatste 8 jaar geleden is uitgevoerd aldus mevrouw Helwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor alle belangstellenden werd ruim de tijd genomen en wij als 
redactie hebben een onderhoudende avond gehad.  
Het is dus niet streekgebonden want "echte schoonheid komt van 
binnen uit"! 

 

3015

14 31

Fantasierijk. Gemakkelijk te combineren. Contrasterend.
Zijn vormgevende kracht bewijst hout in de artistieke combinatie van verschil-
lende patronen en tinten. Gedurfd geplaatste contrasten, speels ingestrooide
accenten verlevendigen de harmonie van het natuurlijke design. Ongewoon is
het resultaat, en buitengewoon fascinerend is het effect. Kamers winnen aan
ruimte, aan karakter. Met zijn breed assortiment biedt JW-parket ruimte voor
fantasie. Ontdek wat mogelijk is! Laat u inspireren. U heeft de ideeën.
En parket is de vloer om u uit te leven.

parket & vloeren
J.Valckestraat 11,4461 KB  Goes

tel.0113-212041 fax 0113-250158

www.jwparket.nl

JW-Parket: natuurlijk wonen met stijl

�INBRAAKBEVEILIGING�CAMERA-BEWAKING
�BRANDBEVEILIGING�MELDKAMER PAC
�TOEGANGSCONTROLE�ALARMOPVOLGING

*24-uurs meldkamerservice

BORG/BMI
Beveiligingsbedrijf

LEWESTRAAT 43
GOES/KLOETINGE
Tel:0113-213720
www.colijnbv.nl
info@colijnbv.nl

BEVEILIGING

druk-
werk

VEELZIJDIG VOOR HANDEL,  INDUSTRIE EN RECLAME 

FAMILIEDRUKWERK

Voorstad 41   -   Postbus 349  4460 AS  Goes   -   T 216963  -  F 250201  -  E zeeland.druk@zeelandnet.nl

k
ie
k
e
b
o
e Uitnodiging

an de redactie

oor de redactie

Klusd.opm.A3 apr'07  23-04-2007  17:40  Pagina 8

 Door de redactie 

Ondernemend Kloetinge !         “Edelsmederij Vernissage” 
 
Wat gebeurt er in het 
atelier/ de ontwerpstudio 
Vernissage in de 
Jachthuisstraat? En wie 
is daar zo creatief bezig? 
Dit vroegen wij ons af en 
daarom maakten wij een 
afspraak met Vanessa 
van Weele. 
 
Vernissage is een 
edelsmederij en 
Vanessa is de 

eigenares. Zij ontwerpt en maakt sieraden, ontwerpt sieraden naar idee 
van de klant, voert reparaties en restauraties uit en zij verkoopt 
sieraden.  
Vanessa is opgegroeid in Kloetinge en runt de edelsmederij sinds 2000. 
Zij woont met haar man en dochter in Goes. 
 
De redactie sprak met Vanessa en stelde haar de volgende vragen: 
 
Wat voor soort sieraden maak je?  
Eigenlijk allerlei soorten sieraden. Doordat ik veel in opdracht werk, zijn 
het geïndividualiseerde, gepersonaliseerde sieraden, elk sieraad is 
uniek. 
 
Met welke materialen werk je zoal? 
Ik werk met goud, zilver, staal en edelstenen. Sinds vorig jaar importeer 
ik ook sieraden van Muranoglas uit Italië (Ventiaans glas). Dit glas is 
gevuld met bladgoud of zilver en wordt gemaakt in allerlei kleuren. Ieder 
sieraad is uniek. Deze sieraden worden ook verkocht in mijn winkel.  
 
Op welke doelgroep richt je je?  
Klanten die iets unieks willen hebben, iets persoonlijks. Ik lever als het 
ware maatwerk. 
 
Wat is de prijsklasse van de sieraden die je maakt?  
Deze varieert van een zilveren oorbel tot juweel. 
 

V
ern
issage

Van de redactie 

Na enige tijd met haar gesproken te hebben blijkt het een artistieke 
vrouw van 58 jaar te zijn die niets liever duidelijk wil maken dan dat 
echte schoonheid van binnen uit komt. Door een balans te vinden 
tussen je uiterlijk en innerlijk, ontwikkel je uitstraling en charisma.  
Zorg goed voor jezelf was haar boodschap want dat komt je alleen 
maar ten goede. Eet gezond, beweeg regelmatig en tja als je je stoort 
aan rimpeltjes doe er dan ook gewoon iets aan. Ouder worden is niet 
alleen maar negatief. Daarbij zijn er nog nooit zoveel ouderen geweest 
en zoveel middelen om er iets aan te doen.  
Waarom heeft zij dan wel diverse operaties ondergaan?  
Puur omdat het onderdeel was van het PR werk van de kliniek van 
Robert Schumacher. Daarbij ging het slechts om 5 operaties waarvan 
de laatste 8 jaar geleden is uitgevoerd aldus mevrouw Helwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor alle belangstellenden werd ruim de tijd genomen en wij als 
redactie hebben een onderhoudende avond gehad.  
Het is dus niet streekgebonden want "echte schoonheid komt van 
binnen uit"! 

 

30 15

1431

Fantasierijk. Gemakkelijk te combineren. Contrasterend.
Zijn vormgevende kracht bewijst hout in de artistieke combinatie van verschil-
lende patronen en tinten. Gedurfd geplaatste contrasten, speels ingestrooide
accenten verlevendigen de harmonie van het natuurlijke design. Ongewoon is
het resultaat, en buitengewoon fascinerend is het effect. Kamers winnen aan
ruimte, aan karakter. Met zijn breed assortiment biedt JW-parket ruimte voor
fantasie. Ontdek wat mogelijk is! Laat u inspireren. U heeft de ideeën.
En parket is de vloer om u uit te leven.

parket & vloeren
J. Valckestraat 11, 4461 KB  Goes

tel. 0113-212041 fax 0113-250158

www.jwparket.nl

JW-Parket: natuurlijk wonen met stijl

� INBRAAKBEVEILIGING � CAMERA-BEWAKING
� BRANDBEVEILIGING � MELDKAMER PAC
� TOEGANGSCONTROLE � ALARMOPVOLGING

*24-uurs meldkamerservice

BORG/BMI
Beveiligingsbedrijf

LEWESTRAAT 43
GOES/KLOETINGE
Tel: 0113-213720
www.colijnbv.nl
info@colijnbv.nl

BEVEILIGING

druk-
werk VEELZIJDIG VOOR HANDEL, INDUSTRIE EN RECLAME 

FAMILIEDRUKWERK

Voorstad 41   -   Postbus 349  4460 AS  Goes   -   T216963  -  F250201  -  Ezeeland.druk@zeelandnet.nl
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387

12 33

Verhuur van:
• marktkramen met gekleurde zeilen
• partykramen
• party- en alutenten
• scheerlijntenten
• podia (on)overdekt
• toiletwagens
• tafels en stoelen
• tapijttegels
• verlichting
• diverse partybenodigdheden

Tervatenseweg 17 - 4481 NC  Kloetinge
Tel. 0113-231324 - Fax 0113-212945

www.rbkverhuur.nl

ER IS
ALTIJD WEL IETS

TE VIEREN

WIJ BEZORGEN
THUIS EN

OP HET WERK

www.daanskralen.nl
Voor al uw kinderfeestjes,
workshops
en sieraden op maat

Mededeling van het bestuur VDK 

Oproep contributie 2007-2008 
 
Graag maken wij u er op attent op het overmaken van de tweejaarlijkse 
contributie. 
 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk het 
bedrag van € 10,-- over te maken op onze 
bankrekening 3205.98.233 t.n.v. Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge.  
 
 
Wilt u hierbij uw adresgegevens vermelden, zodat eventuele 
mutaties in onze ledenlijst verwerkt kunnen worden. 
 
 
“De Klusdurper“ wordt op elk woonadres in Kloetinge bezorgd. Een zeer 
enthousiaste redactie staat garant voor veel wetenswaardigheden 
“binnen ons Dorp” Kloetinge. 
Ook proberen wij uw belangen naar de gemeente en andere instanties 
zo goed mogelijk te behartigen en heeft u stemrecht tijdens onze 
jaarlijkse ledenvergadering. 
 
Wordt als u nog geen lid bent, maar toch actief wil mee beslissen over 
het wel en wee binnen ons dorp, lid van de vereniging Dorpsbelangen. 
Dit kunt u doen via een van onze bestuursleden of via onze website  
http://www.kloetinge.goesweb.net. 
 
Mensen die buiten het dorp wonen en die “De Klusdurper” willen 
ontvangen kunnen gewoon lid worden van de vereniging, zorg voor een 
duidelijk adres bij het storten van het geld zodat u bekend bent bij ons.  
 
Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge. 
 
Marco Wagenaar 
Kloetinge 
E mail: penningmeestervdk@hetnet.nl 

ededein van et etr 

Door de redactie 

Wat deed je voordat je in 2000 je eigen zaak startte? 
Ik volgde een opleiding aan de Vakschool voor edelsmeden in 

Amsterdam. 

 
Waar haal je je inspiratie uit? 
De klant geeft bij de meeste opdrachten met haar eigen verhaal aan 

wat zij graag in een sieraad verwerkt ziet. Ik probeer dit zo goed 

mogelijk vorm te geven. 

 
Wanneer ben je gelukkig? 
Heel vaak! Geluk is niet een constant iets. Het zijn de kleine dingen in 

het leven waar je van moet genieten (denk ik). 

 

Kun je iets vertellen over de geschiedenis van het pand waar je 
zaak is gevestigd? 
Het pand aan de Jachthuisstraat heeft vroeger dienst gedaan als 

kruidenier en verfwinkel. Voor ik het betrok deed deze dienst als 

schuur. 

 

Jullie wonen in Goes. Waarom gaat jullie dochter naar de 
Kloetingse school? 
Het feit dat de Kloetingseschool een ‘dorpsschool’ is spreekt ons aan. 

Daarnaast zit er ook een praktisch aspect aan deze keuze omdat mijn 

werk ook in Kloetinge is.  

 

Zijn er dingen die je mist in Kloetinge? 
Het zou leuk zijn indien er een plaats in het centrum van het dorp zou 

zijn waar je elkaar kunt ontmoeten. 

 

Zoals u wel begrijpt kunt u terecht bij 

Vernissage voor uw sieraad op maat en 

andere unieke sieraden. 

 

´Vanessa, bedankt voor het leuke gesprek!´ 

 

 

In de volgende Klusdurper zal een andere 

ondernemende Kloetingenaar worden 

uitgelicht. 

oor de redactie

Meer weten? Ga naar www.rabobank.nl,of stap eens

binnen bij de Rabobank bij u in de buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.

De mond van d'r moeder...
...de serre van d'r vader.
Nieuw:de Generatiehypotheek.

Praktijk voor osteopathie

Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 18
4481 AL Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249
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Van de redactie 

Jong blijven in Zeeland 
 
Op donderdagavond 25 januari 2007 gaf schoonheidssalon 
d'Opknapperie, met medewerking van de Pascaut Group, een 
presentatie over biologische huidverjonging in Hotel Goes. Deze 
behandeling zit tussen de reguliere schoonheidsverzorging en 
plastische chirurgie in. 
Na de prettige ontvangst kregen we veel informatie over de mogelijke 
behandelingen. Naast het feit dat het tegen rimpels werkt, geeft het ook 
versteviging en door preventief te behandelen een totale verbetering 
van de huid.  
 
Na de pauze kwam gastspreekster Marijke Helwegen. Voor een aantal 
mensen reeds bekend en voor de redactie van de Klusdurper reden om 
eens met haar te praten. 

 
Marijke Helwegen is geboren te Heerlen op 29 december 1948.  
Ze begint haar loopbaan met een kantoorbaan maar dat blijkt niet haar 
beste kant te zijn. Wanneer ze zich tijdens haar werk stort op PR en 
aquisitie begint het succes. Ze komt terecht bij de kliniek van 
cosmetisch arts Robert Schoemacher. Eerst als vaste klant, maar 
aangezien ze zo'n grote hoeveelheid operaties heeft ondergaan, blijkt 
Helwegen ook geschikt om de potentiële cliënten van de kliniek te 
informeren over de verschillende operaties, de resultaten en de risico's. 
Marijke Helwegen is een Nederlands presentatrice, entertainster en het 
Nederlandse icoon van de plastische chirurgie.  
In 2005 wordt zij uitgeroepen tot Societyvrouw van het Jaar en krijgt zij 
de Society Award uitgereikt. 
Over haar leeftijd is Marijke altijd onduidelijk geweest. 'Leeftijd is niet 
meer dan een paar cijfers in je paspoort' is een van de uitspraken die ze 
in dit verband wel eens doet.” 
 
Marijke stelde zich eerst voor als een vrouw die ze absoluut niet is. 
Hierbij moet u denken aan een totaal verveelde tante die naast het 
afstruinen van society party’s uit onvrede maar tal van cosmetische 
operaties ondergaat om uiteindelijk nog oppervlakkiger te worden.  
Wie is Marijke dan wel? En om het streekgebonden te houden wilden 
we graag weten of men in de provincie Zeeland langer jong blijft dan in 
bijvoorbeeld de randstad. Minder haast, schonere lucht meer natuur 
enzovoorts. 
 

29 

                                                              Op verzoek van de redactie 

 

De Bloemenvereniging telt 

momenteel 148 leden. 

Deze leden komen voornamelijk 

uit Kloetinge maar ook uit Goes, 

’s-Heer Hendrikskinderen, 

’s-Heer Abtskerke en 

Wilhelminadorp. 

De leeftijd van de leden ligt 

tussen de 35 en 85 jaar. 

Het bestuur van de Bloemen-

vereniging bestaat uit 6 leden. 

Tweemaal per jaar vindt er een 

ledenvergadering plaats in het Geerteshuis te Kloetinge. Tijdens deze 

vergadering is er ook altijd een gastspreker die iets komt vertellen over 

de natuur. Er zijn al diverse onderwerpen besproken zoals bijvoorbeeld 

Stichting Zeeuws Landschap. 

Kortom een ondernemende Kloetingse vereniging! 

 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u terecht bij de heer Barentsen 

(voorzitter, tel. 213037) of mw. Lansen (penningmeester, tel. 220602). 

Het lidmaatschap bedraagt € 8,50 per jaar per gezin. 

 

Emailadres bloemenvereniging: bloemenver@zeelandnet.nl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! NIEUWE LEDEN ZIJN ALTIJD WELKOM ! 

32 13

1629

M.VERSTELLE
Het adres voor fietsen

D e s k u n d i g e  
e n  s n e l l e  r e p a r a t i e

Jachthuisstraat 2  -  KLOETINGE  -  Telelefoon 21 66 13 

BATAVUS

GAZELLE 

Meeuwse handelsonderneming bv
A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel. 0113-212620 Fax 232214
www.meeuwse-goes.com    E-mail info@meeuwse-goes.com

�

�

Piet Heinstraat 8 te Goes     tel. 0113 221424

Elke maand knal-aanbiedingen !!!

Bij ons is
iedereen welkom!!

Openingstijden:
Maaandag08.30 t/m 17:30
Dinsdag08:30 t/m 12:00 en 13:00 t/m 17:30
Woensdag08:30 t/m 18:00
Donderdag08:30 t/m 18:00
Vrijdag08:30 t/m 12:00 en 13:00 t/m 17.30
Zaterdag08:30 t/m 13:00

Op woensdag, donderdag en zaterdag ook zonder afspraak !

Haarmode
Voe You

Geldig tot en met 15 mei 2007. Eén bon per persoon. Niet geldig bij andere aanbiedingen.

Klusdurpkortingsbon
€ 2,50 korting

op een knipbeurt

Klusdurpkortingsbon
€5,00 korting op permanent
of verfbeurt

an de redactie

Op verzoek van de redactie
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Lente op de BSO (buitenschoolse opvang)

Lente

Het voorjaar is gekomen,
de bladeren groeien aan de bomen,
Ze zijn nog zo teer en fijn,
zo zacht, groen en rein.

De winter is verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.
De kinderen spelen weer buiten,
de zon schijnt door de ruiten.

De dagen gaan weer lengen,
wat zal de lente ons brengen?
De donkere dagen zijn voorbij
en de voorjaarszon nabij.

Plant en bloem komen tot leven,
dat mogen we elk jaar weer beleven.

Het is een hele mooie tijd,
waar een ieder zich in verblijdt.

De vogels gaan weer fluiten,
om hun blijdschap te uiten.

Ze gaan nestelen in de struiken,
waar straks hun jongen ontluiken.

Ja, het is een wonderlijk iets,
men krijgt dit alles voor niets.

Laat de lente bloemen bloeien
laat ze geuren en groeien,
door de regen en de zon
tot een nieuwe levensbron.

G
R

IJ
P

L
V

E
L

KOPPELVELKOPPELVEL

KOPPELVEL KOPPELVEL

2421

10 35

TEUNIS VAN NES
Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

Autobedrijf
Van Fraassen B.V.

Voorstad 79, Goes
tel. 0113 - 22 73 53
www.vanfraassen.citroen.nl ALLEEN EEN CITROËN RIJDT ALS EEN CITROËN

VAN GILST BOUWCOMPACT

Uw adres voor:
verbouw / renovatie / onderhoud / schilderwerk

Kon. Wilhelminastraat 38  4481 AC  Kloetinge  tel. 0113-214236 / 06-505 219 36

Kon. Wilhelminastr. 14 Tel. 0113-228927
4481 AB  Kloetinge www.rijschoolbehage.nl 06-51602787 BSO Ibbeltje, Zomerweg 2

Activiteitenkalender Kloetinge april - september 2007

April
25knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
25lezing ‘Familieopstellingen’, Amicitia (ver. de Bron)
28oranjebal 25+ Party (Oranjevereniging), Amicitia 22.00 uur
30koninginnedag met vele activiteiten voor jong en oud

(Oranjevereniging)
30oranjebal, Amicitia (st. Jeugdwerk)

2 t/m 11 jaar, 16.30 - 18.30 uur
12 t/m 16 jaar, 19.30 - 23.00 uur

Mei
4dodenherdenking, Amicitia 19.30 uur
5activiteiten Bevrijdingsdag, Marktveld (Oranjevereniging)
9knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
9lezing ‘Helderziende waarnemingen’, Amicitia (ver. de

Bron)
23knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
26jeugdsoos, Amicitia – 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Juni
6knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
6lezing ‘Eerlijk kijken naar jezelf’, Amicita (ver. de Bron)

15 t/m 17open tuindagen (10.00 - 17.00 uur)

Juli
1concert in de tuin van de ambachtsvrouw, Jachthuisstraat

(11.30 - 12.30 uur)
7 en 8open tuindagen (10.00 - 17.00 uur)

31 (o.v.b)jeugdsoos, Amicitia – 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Aug.
8 t/m 10Klusdurpsedagen (st. Jeugdwerk)

Sept.
8Open Monumentendag (o.a. Geerteskerk, molen) m.m.v.

schutterij Ravenstein
9concert Brassband Excelsior in de Manhuistuin in Goes

(12.30 - 13.30 uur)

Door de redactie
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BSO Ibbeltje, Zomerweg 2 

Lente op de BSO (buitenschoolse opvang) 
  
  

Op verzoek van de redactie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegenwoordig werk ik als freelance 'kunstenaar' voor een ieder die 
gebruik wil maken van mijn kwaliteiten, die overigens vrij breed zijn. 
In het verleden heb ik al opdrachten uitgevoerd als muurschilderingen, 
albumhoesjes en promotiemateriaal voor muziekbandjes over de hele 
wereld, karikatuurtekenen op verschillende evenementen, reclame 
posters voor grote namen, waarvan ook weer veel in de muziekwereld, 
verschillende webpagina's geanimeerd en nog veel meer. 
Op dit moment is mijn grootste persoonlijke project, naast het 
gebruikelijke tekenen en schilderen, een 11-delige tekenfilm genaamd 
Corey Stuck in Purgatory. Waarvan de eerste 2 delen vele prijzen 
hebben gewonnen op Newgrounds.com, ‘s werelds grootste site voor 
amateur-animators, waar meer dan 50.000 kunstenaars actief zijn. 
 
Ik ben beschikbaar voor alle opdrachten die ook maar een beetje met 
illustratie, schilderen of animatie te maken hebben. Meer informatie 
kunt u vinden op mijn website www.people.zeelandnet.nl/germen1 en 
binnenkort ook op www.dnz-art.com. (nog niet gelanceerd tot april)  

34 11
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel:0113-215856

Verzekeringen
Hypotheken

Pensioenen

NIJSSEASSURANTIËN BV
Vosmaerstraat 2, 4461 HT Goes
Postbus 118, 4461 AC Goes
Telefoon 0113-275800
Telefax 0113-275810

Op verzoek van de redactie

O ete oere 
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel: 0113-215856

Verzekeringen
Hypotheken

Pensioenen

NIJSSE ASSURANTIËN BV
Vosmaerstraat 2, 4461 HT Goes
Postbus 118, 4461 AC Goes
Telefoon 0113-275800
Telefax 0113-275810

Op verzoek van de redactie

O e t e  o er e  
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 Door de redactie 

Kloetingse weetjes … 
 
De jeugdsoos bestaat bijna 10 jaar. Stichting Jeugdwerk heeft van het 
Oranjefonds een toezegging ontvangen van een gift van € 5000,- voor 
de aanschaf van nieuwe geluids- en lichtapparatuur ten behoeve van 
de jeugdsoos. 
 
Er is weer van alles te doen in ons dorp op Koninginnedag. Bent u 
benieuwd naar het programma? Kijk dan alvast op 
www.oranjeverenigingkloetinge.nl . Ook dit jaar heeft u weer een boekje 
met het programma in de bus ontvangen. 
 
Leerlingen uit groep zes en zeven van de 
Kloetingse school gaven 27 februari in Amicitia 
een concert ‘Kinderen voor Kinderen’. Zij haalden 
775 euro op voor KWF Kankerbestrijding.     
 
De jaarlijkse hobbybeurs in Amicitia zal dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 3 november a.s. Voor informatie en aanmelding kunt u al 
contact opnemen met Heleen Rombouts tel 223703 of Daniëlle 
Wagenaar tel 222091 of info@daanskralen.nl 
 
Jeugd die zich op Koninginnedag aanmeldt voor deelname aan alle 
Klusdurpse dagen (8 t/m 10 augustus) ontvangt (bij directe betaling) 
een korting van 3 euro. 
 
De contributie voor lidmaatschap van het bestuur Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge wordt voor twee jaar in rekening gebracht 
(2007-2008) 
 
De collecte ‘Hoofdzaken’ van de Hersenstichting en het Fonds 
Psychische Gezondheid heeft in januari van dit jaar in Kloetinge het 
bedrag van 710,08 euro opgebracht.  

 
In samenwerking met SMWO en het CIOS is er 
iedere donderdagmiddag Sport en Spel voor de 
Kloetingse kinderen van 8 t/m 12 jaar op het 
schoolplein van de Kloetingseschool. Bij slecht 
weer wordt uitgeweken naar de gymzaal van 
het Wesselopark.  

Op verzoek van de redactie 

De Kunstenaar  
 

Mijn naam is Dennis Menheere. Ik ben 21 jaar en 
woon al 20 jaar in Kloetinge. Ik heb mijn MAVO 
diploma behaald op het Goese lyceum en sindsdien 
ben ik altijd aan het werk geweest. Al een aantal 
jaren ben ik aan het sparen om hopenlijk volgend 
jaar aan de kunstacademie te kunnen studeren. Dat 
is namelijk erg duur en je hebt er eigenlijk een 
HAVO diploma voor nodig. Na je 21e kun je een 
talententest laten afnemen en dan bepalen ze of je 
daar alsnog aangenomen wordt. 
 
 

De nieuwe voorkant van de Klusdurper is een mix van verschillende 
technieken. Om te beginnen het simpele potlood en papier met een 
beetje grafiet potlood en later bijgewerkt met diverse digitale 
tekenprogramma's. Een procedure die ik vaker op mijn tekeningen 
toepas. 
Tekenen doe ik al zolang ik een potlood vast kan houden. Op de 
basisschool was al een beetje te zien dat ik ietsjes beter kon tekenen 
dan de rest van de klasgenoten. Naarmate ik ouder werd en meer 
oefende werd 
ik steeds 
beter. Op den 
duur tekende 
ik ook niet 
alleen meer. 
Langzaam 
aan ging ik 
over op 
schilderen, 
karikaturen 
maken, 
webpagina's 
maken, 
tekenfilms 
maken en 
alles wat 
maar met 
creativiteit te maken heeft. 
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�de laagste rente
�alles voor u laten regelen
�geldigheidsduur van de offerte
�de hypotheek die het beste bij mij past

Bij een zo belangrijke beslissing als het sluiten van een hypotheek kiest
u terecht voor een betrouwbare adviseur. Van uw adviseur verwacht u
veel! Deskundigheid, inzet en betrokkenheid. U bent bij ons aan het
goede adres. Bel 0113 - 27 19 19 voor een vrijblijvende afspraak.

Prioriteitenlijstje voor
uw hypotheek?

www.debruinehypotheken.nl

De adviseur die verder gaat

(0113) 311 444
-Overal te ontbieden
-Alle voorzieningen om thuis op te baren
-Aandacht voor uw persoonlijke wensen

informatie pakket op aanvraag verkrijgbaar
(gratis en vrijblijvend)

De Bevelanden J.C. Hoekman Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes(0113) 227525

Rouwcentra: Geldeloozepad 20 Goes - Kitskinderseweg 1 kapelle
Facilitair Bedrijf: Langeweg 1 's-Gravenpolder

www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een
zorgzame

begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

UITVAARTZORGCENTRUM

DB13

oor de redactie

Op verzoek van de redactie

R & G Computers
Op Maat Gebouwd

De aanschaf van een nieuwe PC.
Reparatie en softwareproblemen.
Periodiek onderhoud van hard- en software.
Aanvragen en aanleg van ADSL.

Tevens verkoop van gebruikte computers.
Inruil van gebruikte PC en Monitoren.
Aanleg van (draadloos) netwerken.
Service aan huis tegen betaalbare tarieven

Voor alles wat met de  computer te maken heeft bent u bij R&G Computers aan het juiste adres

Voor meer informatie ga naar www.reng-computers.nl

de smaak van lekker... de smaak van lekker... de smaak va

Brood & banket
Belegde broodjes
Bezorgservice
Ontbijtservice

U vindt ons in...
KLOETINGE Versmarkt, Lewestraat 57

0113-215066

KAPELLE Weststraat 4
0113-330511

GOES Winkelcentrum De Spinne
0113-231071

MIDDELBURG Verspassage
Langeville
0118-642092

R&G computers  Nieuwe Kerkstraat 16  4401 BJ Yerseke  Tel. 0113-574531 Fax 0113-574382 GSM 06-42273465

De Bocht van Guinea 4-6 Tel.: 0113 - 22 74 05
4461 BC Goes Fax: 0113 - 22 25 52

Lunch op reservering

Gastvrouw & Gastheer

Esther & Arjan Suijkerbuijk

woensdag gesloten

Restaurant ‘Het Binnenhof’

Gezocht!

Kloetingse kunstenaar
voor de voorkant van

volgend jaar!

Reacties naar:klusdurper@kloetinge.nl
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Van de Redactie

 
 
Misschien hebben jullie er al eens van gehoord: Pop Podium Goes en 
Jongerendisco in Opa Kees. Deze dingen zijn georganiseerd door ons, 
Young Goes Active, het Jongeren Platform van Goes. Wij zijn nu al 
meer dan 2 jaar bezig om voor jullie allerlei leuke dingen te 
organiseren.  
 
Op vrijdag 16 juni  2006 hebben wij voor de 2

de
 keer een Poppodium 

georganiseerd op de Grote Markt.. Daar traden onder andere op: 
Tweak, een Haagse band, Misty Basement, een Zeeuwse band, Void of 
Air, ook een band van Zeeuwse bodem. Dit evenement willen wij 
jaarlijks houden, omdat wij willen dat er voor jongeren meer te doen is.  
 
Behalve het organiseren van activiteiten voor jongeren, houden wij ons 
ook bezig met allerlei zaken waar jongeren mee te maken hebben in 
hun wijk of in het centrum van Goes. Zo hebben wij advies gegeven 
over het Rapport Veilig Uitgaan en over graffiti. Verder gaan we 
adviseren over de nieuwe jeugdnota. We vergaderen 1x per maand. 
 
Ben jij tussen de 13 en 23 jaar, wil jij mee praten, denken, organiseren 
en lol hebben? Dan is Young Goes Active op zoek naar jou! Wij zoeken 
nieuwe leden! 
 
Stuur een mailtje naar: d.oste@goes.nl   
(naam, leeftijd en adres) 
en dan nodigen we je uit voor een LEUKE vergadering. 
 
Groeten, 
 
Iedereen uit het Jongerenplatform Goes 
 
 

Jongerenplatform Goes, 
 

Heet je van harte welkom op onze nieuwe website! 
www.jpfgoes.jvquint.nl  

We zijn nog druk bezig aan de site, sommige dingen werken hierdoor 
misschien nog niet naar behoren. Excuses voor dit ongemak. 

3 42

396

Edelsmederij
Vanessa van Weele
Ve
rn
iss
ag
e . eigen ontwerp

. vervaardigen van sieraden naar eigen idee

. restauraties en reparaties van sieraden

. importeur exclusieve murano-glas sieraden

Openingstijden:

dinsdag : 09:30 tot 17:30 uur
woensdag : 09.30 tot 11.30 uur Jachthuisstraat 6
donderdag : 09.30 tot 17.30 uur 4481 AL Kloetinge
zaterdag : 09.30 tot 13.00 uur tel: 06-51553196

an de redactie

Beste Dorpsgenoten, 
  
Na de milde winter kondigt zich de lente reeds aan, een maand eerder 
dan in andere jaren. De knoppen ontluiken en de vogels bouwen hun 
nesten. Dit nieuwe begin geldt ook voor de Vereniging Dorpsbelangen 
Kloetinge (VDK). Ons actief redactieteam heeft voor u de eerste 
Klusdurper in het jaar 2007 geschreven. Veel leesplezier. 
 
Een tussentijdse rapportage over de speeltoestellen voor de jeugd op het 
Wesselopark, te bekostigen uit het dorpsbudget, wil ik u niet onthouden. 
Hierover is door de VDK intensief overleg gevoerd met de gemeente, de 
Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde (SMWO), de Stichting 
Jeugdwerk Kloetinge en de Voetbalvereniging Kloetinge (VVK). Dit heeft 
er toe geleid dat de VVK een gedeelte van haar oefenveld heeft 
afgestaan voor het plaatsen van de speeltoestellen, t.w. een skatebaan 
en een voetbalkooi. Van de VVK mag voorts een veldje worden gebruikt 
voor het organiseren van de zomervakantieweek door de Stichting 
Jeugdwerk Kloetinge. De gemeente is momenteel bezig het definitieve 
plan met kostenraming te maken. Na gereedkoming ervan kan de 
definitieve beslissing over de uitvoering worden genomen. Het plan past 
in de recreatieve bestemming van het bestemmingsplan, zodat een 
wijziging hiervan niet nodig is. Uit het dorpsbudget wil de VDK ook 
bekostigen een tafeltennistafel en twee basketbalpalen voor de jeugd in 
het Oostmolenpark. Een lang gekoesterde wens van de VDK betreft het 
verbeteren van het Hoge Pad. Momenteel is het gedeelte vanaf de 
Zomerweg tot aan het verderop gelegen weiland voorzien van 
houtsnippers. Bij het gedeelte over het weiland is gebleken dat opnieuw 
schelpen moeten worden aangebracht. Dat zal dit voorjaar gebeuren, 
zodat dan het gehele pad goed begaanbaar zal zijn. Daarna zal  het pad 
worden voorzien van bordjes waarop de routes zijn aangegeven. 
Aangezien het pad volgens de gemeente een voetpad is, zal de 
gemeente fietssluisjes plaatsen om hiermee fietsers te weren. De VDK 
heeft de afgelopen tijd overleg gevoerd met de gemeente waar het 
betreft de ontsluiting van het plan Mannee. Met name heeft zij zich er 
sterk voor gemaakt om te voorkomen dat het bouwverkeer van de 
Tervatenseweg en het Noordeinde gebruik gaat maken. Bij de gemeente 
bestudeert men momenteel de vraag of onteigening van de strook grond 
voor de aanleg van de ontsluitingsweg in zijn geheel mogelijk is zonder 
de weg in zijn geheel aan te leggen. In de hoop dat de studie op deze 
vraag positief voor Kloetinge mag uitvallen besluit ik hiermee mijn  
voorwoord. De voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, 
 
J.A. Hoste 

ededein van et etr 

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   
Dhr. J.A. Hoste Schalklaan 2 216 525 
 
 
Penningmeester: penningmeestervdk@hetnet.nl  
Dhr. M. Wagenaar Oostmolenweg 35 222 091 
 
 
Secretaris: secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com 
Dhr. F. Lankester Kapelseweg 24 226 144 

Vice-voorzitter 
Dhr. M.C. Vuijk M. Nijhofflaan 70 250 316 
 
Leden 
Dhr. A.W. de Landgraaf Stelleweg 1 223 473 
Mw. M. van Nieuwenhuijze Bredeweg 14 214 306 
Mw. H. van Rees Marktveld 7 213 305 
Mw. A. Reijerse Manneeweg 7 221 155 
 
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 W.F. 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! 

Klusd.opm.A3 apr'07  23-04-2007  17:40  Pagina 1

38 7

1233

Verhuur van:
• marktkramen met gekleurde zeilen
• partykramen
• party- en alutenten
• scheerlijntenten
• podia (on)overdekt
• toiletwagens
• tafels en stoelen
• tapijttegels
• verlichting
• diverse partybenodigdheden

Tervatenseweg 17 - 4481 NC  Kloetinge
Tel. 0113-231324 - Fax 0113-212945

www.rbkverhuur.nl

ER IS
ALTIJD WEL IETS

TE VIEREN

WIJ BEZORGEN
THUIS EN

OP HET WERK

www.daanskralen.nl
Voor al uw kinderfeestjes,
workshops
en sieraden op maat

Mededeling van het bestuur VDK 

Oproep contributie 2007-2008 
 
Graag maken wij u er op attent op het overmaken van de tweejaarlijkse 
contributie. 
 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk het 
bedrag van € 10,-- over te maken op onze 
bankrekening 3205.98.233 t.n.v. Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge.  
 
 
Wilt u hierbij uw adresgegevens vermelden, zodat eventuele 
mutaties in onze ledenlijst verwerkt kunnen worden. 
 
 
“De Klusdurper“ wordt op elk woonadres in Kloetinge bezorgd. Een zeer 
enthousiaste redactie staat garant voor veel wetenswaardigheden 
“binnen ons Dorp” Kloetinge. 
Ook proberen wij uw belangen naar de gemeente en andere instanties 
zo goed mogelijk te behartigen en heeft u stemrecht tijdens onze 
jaarlijkse ledenvergadering. 
 
Wordt als u nog geen lid bent, maar toch actief wil mee beslissen over 
het wel en wee binnen ons dorp, lid van de vereniging Dorpsbelangen. 
Dit kunt u doen via een van onze bestuursleden of via onze website  
http://www.kloetinge.goesweb.net. 
 
Mensen die buiten het dorp wonen en die “De Klusdurper” willen 
ontvangen kunnen gewoon lid worden van de vereniging, zorg voor een 
duidelijk adres bij het storten van het geld zodat u bekend bent bij ons.  
 
Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge. 
 
Marco Wagenaar 
Kloetinge 
E mail: penningmeestervdk@hetnet.nl 

edede in  van et e t r 

Door de redactie 

Wat deed je voordat je in 2000 je eigen zaak startte? 
Ik volgde een opleiding aan de Vakschool voor edelsmeden in 

Amsterdam. 

 
Waar haal je je inspiratie uit? 
De klant geeft bij de meeste opdrachten met haar eigen verhaal aan 

wat zij graag in een sieraad verwerkt ziet. Ik probeer dit zo goed 

mogelijk vorm te geven. 

 
Wanneer ben je gelukkig? 
Heel vaak! Geluk is niet een constant iets. Het zijn de kleine dingen in 

het leven waar je van moet genieten (denk ik). 

 

Kun je iets vertellen over de geschiedenis van het pand waar je 
zaak is gevestigd? 
Het pand aan de Jachthuisstraat heeft vroeger dienst gedaan als 

kruidenier en verfwinkel. Voor ik het betrok deed deze dienst als 

schuur. 

 

Jullie wonen in Goes. Waarom gaat jullie dochter naar de 
Kloetingse school? 
Het feit dat de Kloetingseschool een ‘dorpsschool’ is spreekt ons aan. 

Daarnaast zit er ook een praktisch aspect aan deze keuze omdat mijn 

werk ook in Kloetinge is.  

 

Zijn er dingen die je mist in Kloetinge? 
Het zou leuk zijn indien er een plaats in het centrum van het dorp zou 

zijn waar je elkaar kunt ontmoeten. 

 

Zoals u wel begrijpt kunt u terecht bij 

Vernissage voor uw sieraad op maat en 

andere unieke sieraden. 

 

´Vanessa, bedankt voor het leuke gesprek!´ 

 

 

In de volgende Klusdurper zal een andere 

ondernemende Kloetingenaar worden 

uitgelicht. 

oor de redactie

Meer weten? Ga naar www.rabobank.nl, of stap eens

binnen bij de Rabobank bij u in de buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.

De mond van d'r moeder...
...de serre van d'r vader.
Nieuw: de Generatiehypotheek.

Praktijk voor osteopathie

Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 18
4481 AL Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249
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Oostmolenpark-Noord wordt Riethoek 
 
Oostmolenpark-Noord gaat Riethoek heten op voorstel van de 
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge. Daarmee wordt de historische 
naam van dit gebiedje in ere hersteld. Het is een oude veldnaam. 
De plannen voor deze nieuwe wijk zijn nu in het stadium van het 
stedenbouwkundige plan. Het college heeft dit eind maart vastgesteld. 
Voor de omwonenden werd in april een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. (De bijeenkomst was niet bedoeld voor geïnteresseer-
den in een woning.) 
Riethoek komt grofweg te liggen achter de Buys Ballotstraat, de 
Parallelweg en de 's-Gravenpolderseweg. De ontsluiting komt aan de 
's-Gravenpolderseweg. Aannemer NBU bouwt een kleine tweehonderd 
woningen. Dat zijn woningen in alle maten en soorten (en prijsklassen). 
Vrijstaand, in een rijtje, twee-onder-een-kap, gelijkvloerse en 
patiowoningen. De woningen worden in jaren-dertigstijl gebouwd (in 
dezelfde sfeer als het deel Watership Down in het huidige 
Oostmolenpark). Naar verwachting start de verkoop halverwege 2008 
en begin 2009 de bouw. 
 
 

 

Van de redactie

405
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makelaardijSPAANS
B.V.

Heeft u een makelaar “klassieke stijl” nodig?
Met een eigentijdse verkoopvisie?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres voor deze
unieke combinatie van klassiek en modern!
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Oostmolenpark-Noord wordt Riethoek 
 
Oostmolenpark-Noord gaat Riethoek heten op voorstel van de 
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge. Daarmee wordt de historische 
naam van dit gebiedje in ere hersteld. Het is een oude veldnaam. 
De plannen voor deze nieuwe wijk zijn nu in het stadium van het 
stedenbouwkundige plan. Het college heeft dit eind maart vastgesteld. 
Voor de omwonenden werd in april een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. (De bijeenkomst was niet bedoeld voor geïnteresseer-
den in een woning.) 
Riethoek komt grofweg te liggen achter de Buys Ballotstraat, de 
Parallelweg en de 's-Gravenpolderseweg. De ontsluiting komt aan de 
's-Gravenpolderseweg. Aannemer NBU bouwt een kleine tweehonderd 
woningen. Dat zijn woningen in alle maten en soorten (en prijsklassen). 
Vrijstaand, in een rijtje, twee-onder-een-kap, gelijkvloerse en 
patiowoningen. De woningen worden in jaren-dertigstijl gebouwd (in 
dezelfde sfeer als het deel Watership Down in het huidige 
Oostmolenpark). Naar verwachting start de verkoop halverwege 2008 
en begin 2009 de bouw. 
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VandeRedactie

 
 
Misschien hebben jullie er al eens van gehoord: Pop Podium Goes en 
Jongerendisco in Opa Kees. Deze dingen zijn georganiseerd door ons, 
Young Goes Active, het Jongeren Platform van Goes. Wij zijn nu al 
meer dan 2 jaar bezig om voor jullie allerlei leuke dingen te 
organiseren.  
 
Op vrijdag 16 juni  2006 hebben wij voor de 2

de
 keer een Poppodium 

georganiseerd op de Grote Markt.. Daar traden onder andere op: 
Tweak, een Haagse band, Misty Basement, een Zeeuwse band, Void of 
Air, ook een band van Zeeuwse bodem. Dit evenement willen wij 
jaarlijks houden, omdat wij willen dat er voor jongeren meer te doen is.  
 
Behalve het organiseren van activiteiten voor jongeren, houden wij ons 
ook bezig met allerlei zaken waar jongeren mee te maken hebben in 
hun wijk of in het centrum van Goes. Zo hebben wij advies gegeven 
over het Rapport Veilig Uitgaan en over graffiti. Verder gaan we 
adviseren over de nieuwe jeugdnota. We vergaderen 1x per maand. 
 
Ben jij tussen de 13 en 23 jaar, wil jij mee praten, denken, organiseren 
en lol hebben? Dan is Young Goes Active op zoek naar jou! Wij zoeken 
nieuwe leden! 
 
Stuur een mailtje naar: d.oste@goes.nl   
(naam, leeftijd en adres) 
en dan nodigen we je uit voor een LEUKE vergadering. 
 
Groeten, 
 
Iedereen uit het Jongerenplatform Goes 
 
 

Jongerenplatform Goes, 
 

Heet je van harte welkom op onze nieuwe website! 
www.jpfgoes.jvquint.nl  

We zijn nog druk bezig aan de site, sommige dingen werken hierdoor 
misschien nog niet naar behoren. Excuses voor dit ongemak. 
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EdelsmederijVanessa van Weele

Vernissage. eigen ontwerp
. vervaardigen van sieraden naar eigen idee
. restauraties en reparaties van sieraden
. importeur exclusieve murano-glas sieraden

Openingstijden:

dinsdag:09:30 tot 17:30 uur
woensdag:09.30 tot 11.30 uurJachthuisstraat 6
donderdag:09.30 tot 17.30 uur4481 AL Kloetinge
zaterdag:09.30 tot 13.00 uurtel: 06-51553196

an de redactie

Beste Dorpsgenoten, 
  
Na de milde winter kondigt zich de lente reeds aan, een maand eerder 
dan in andere jaren. De knoppen ontluiken en de vogels bouwen hun 
nesten. Dit nieuwe begin geldt ook voor de Vereniging Dorpsbelangen 
Kloetinge (VDK). Ons actief redactieteam heeft voor u de eerste 
Klusdurper in het jaar 2007 geschreven. Veel leesplezier. 
 
Een tussentijdse rapportage over de speeltoestellen voor de jeugd op het 
Wesselopark, te bekostigen uit het dorpsbudget, wil ik u niet onthouden. 
Hierover is door de VDK intensief overleg gevoerd met de gemeente, de 
Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde (SMWO), de Stichting 
Jeugdwerk Kloetinge en de Voetbalvereniging Kloetinge (VVK). Dit heeft 
er toe geleid dat de VVK een gedeelte van haar oefenveld heeft 
afgestaan voor het plaatsen van de speeltoestellen, t.w. een skatebaan 
en een voetbalkooi. Van de VVK mag voorts een veldje worden gebruikt 
voor het organiseren van de zomervakantieweek door de Stichting 
Jeugdwerk Kloetinge. De gemeente is momenteel bezig het definitieve 
plan met kostenraming te maken. Na gereedkoming ervan kan de 
definitieve beslissing over de uitvoering worden genomen. Het plan past 
in de recreatieve bestemming van het bestemmingsplan, zodat een 
wijziging hiervan niet nodig is. Uit het dorpsbudget wil de VDK ook 
bekostigen een tafeltennistafel en twee basketbalpalen voor de jeugd in 
het Oostmolenpark. Een lang gekoesterde wens van de VDK betreft het 
verbeteren van het Hoge Pad. Momenteel is het gedeelte vanaf de 
Zomerweg tot aan het verderop gelegen weiland voorzien van 
houtsnippers. Bij het gedeelte over het weiland is gebleken dat opnieuw 
schelpen moeten worden aangebracht. Dat zal dit voorjaar gebeuren, 
zodat dan het gehele pad goed begaanbaar zal zijn. Daarna zal  het pad 
worden voorzien van bordjes waarop de routes zijn aangegeven. 
Aangezien het pad volgens de gemeente een voetpad is, zal de 
gemeente fietssluisjes plaatsen om hiermee fietsers te weren. De VDK 
heeft de afgelopen tijd overleg gevoerd met de gemeente waar het 
betreft de ontsluiting van het plan Mannee. Met name heeft zij zich er 
sterk voor gemaakt om te voorkomen dat het bouwverkeer van de 
Tervatenseweg en het Noordeinde gebruik gaat maken. Bij de gemeente 
bestudeert men momenteel de vraag of onteigening van de strook grond 
voor de aanleg van de ontsluitingsweg in zijn geheel mogelijk is zonder 
de weg in zijn geheel aan te leggen. In de hoop dat de studie op deze 
vraag positief voor Kloetinge mag uitvallen besluit ik hiermee mijn  
voorwoord. De voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, 
 
J.A. Hoste 

edede in  van et e t r 

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   
Dhr. J.A. Hoste Schalklaan 2 216 525 
 
 
Penningmeester: penningmeestervdk@hetnet.nl  
Dhr. M. Wagenaar Oostmolenweg 35 222 091 
 
 
Secretaris: secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com 
Dhr. F. Lankester Kapelseweg 24 226 144 

Vice-voorzitter 
Dhr. M.C. Vuijk M. Nijhofflaan 70 250 316 
 
Leden 
Dhr. A.W. de Landgraaf Stelleweg 1 223 473 
Mw. M. van Nieuwenhuijze Bredeweg 14 214 306 
Mw. H. van Rees Marktveld 7 213 305 
Mw. A. Reijerse Manneeweg 7 221 155 
 
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 W.F. 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! 
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