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Beste Dorpsgenoten,

Na de tegenvallende zomer kondigt zich nu de herfst aan. Ter gelegenheid
hiervan is een herfstgedicht en een artikel over paddenstoelen in de
Klusdurper opgenomen, naast veel andere lezenswaardige artikelen. Zo kunt u
iets lezen over de Kunstuitleen van Emergis, Sint Sebastiaans gilde van
Kloetinge en de activiteitenkalender. De Kloetingse weetjes mochten ook in
deze Klusdurper niet ontbreken. In verband met de ontvangst van de school-
kinderen door de Ambachtsvrouwe is een dankwoord aan haar opgenomen
en het Kloetingse bedrijfsleven komt ook weer aan de beurt met een artikel
over Aadépé, natuurlijk de Klusdurpse dagen en een artikel over Veilig honk.
Verder is een artikel opgenomen over de onthulling van het overzichtspaneel
van voetpaden aan het Geertesplein in Kloetinge door wethouder Dieleman.
Daarmee is het Hoge Pad vanaf de Zomerweg tot aan de Tervatenseweg offi-
cieel weer in gebruik genomen. De agenda voor de ledenvergadering van de
VDK/bewonersavond op 21 november 2007 in Amicitia is apart bijgesloten.
Tenslotte wil ik graag rapporteren over de speeltoestellen voor de jeugd op
het Wesselopark, te bekostigen uit het dorpsbudget.
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. Dit heeft er toe geleid
dat de VV Kloetinge in principe een gedeelte van haar oefenveld wil afstaan
voor het plaatsen van de speeltoestellen, t.w. een skatebaan en een voetbal-
kooi. Van de VV Kloetinge 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 kostenra-
ming 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. Op 8 oktober
jl. heeft een deputatie van het bestuur nog gesproken met wethouder
Dieleman en voorzitter Van de Weele van de VV Kloetinge. Afgesproken is dat
het bestuur van de voetbalvereniging het plan binnenkort in een bestuursver-
gadering zal bespreken. Het bestuur van de VDK heeft er bij de voorzitter van
de VV Kloetinge op aangedrongen om uitsluitsel te geven vóór de ledenverga-
dering van de VDK op 21 november 2007. Uit het dorpsbudget wil de VDK
ook bekostigen een tafeltennistafel en twee basketbalpalen voor de jeugd in
de nieuwbouwwijk Oostmolenpark.
In de ledenvergadering van 21 november a.s. hoop ik u meer nieuws te kun-
nen vertellen over de besteding van het dorpsbudget.

Veel leesplezier.

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

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. 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!

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.
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VeiligeHonkeninKloetinge

Watiseenveilighonkzultudenken?
VeiligHonkiseenprojectdatin2001gestartisindegemeente
Halderberge(NB).Inmiddelsishetprojectindieregioovergenomendoor
eengrootaantalscholen,gemeentenendepolitie.NaTholen,Veereen
BorselezijnKapelleenReimerswaaldevolgendeZeeuwsegemeentendie
eraandeelnemen.

VeiligHonkiseenprojectwaarbijschoolgaandekindereneenveilige
plaatsgegevenwordtlangshunroutenaardemiddelbareschool.
\LangsdezerouteszijnbewonersbenaderdomalsVeiligHonktefunge-
ren.Bijdezeadressenkunnendekinderenaankloppenvoorhulp,alsdat
nodigis.

OokKloetingeheeftvanaf1december2006tweeVeiligeHonkent.w.
FamilieKopmels,Kapelseweg41ende
FamilieKarman,Schimmelpenninckstraat6.
ZijzijnhiervoorbenaderddoordegemeenteKapelle.

VoorwaardenvooreenVeiligHonk
Vrijwilligerswonenlangsderouteenzijninderegelvaakthuis.Dekans
opeengeslotendeurisdaardoorkleiner.DevrijwilligerheefthetVeilig
Honk-bordindetuinstaanofgoedzichtbaarachterhetraamvande
woningbevestigd.ZowetenpasserendekinderendatzeophetVeilig
Honk-adresgerusthulpkunnenvragen.

Vrijwilligersmoetenvanzelfsprekendvanonbesprokengedragzijn.Het
gaatimmersomhetbiedenvanveiligheid.Zijwordendaaromgevraagd
eenverklaringvangoedgedragteoverleggen.

Meerinformatie
Voorverderevragenkuntucontact
opnemenmetdecontactpersoonvan
degemeenteKapelle,mw.J.
Roovers,tel.0113-333110.

6

EdelsmederijVanessavanWeele

Vernissage.eigenontwerp
.vervaardigenvansieradennaareigenidee
.restauratiesenreparatiesvansieraden
.importeurexclusievemurano-glassieraden

Openingstijden:

dinsdag:09:30tot17:30uur
woensdag:09.30tot11.30uurJachthuisstraat6
donderdag:09.30tot17.30uur4481ALKloetinge
zaterdag:09.30tot13.00uurtel:06-51553196
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makelaardijSPAANS
B.V.

Heeftueenmakelaar“klassiekestijl”nodig?
Meteeneigentijdseverkoopvisie?

Danbentubijonsaanhetjuisteadresvoordeze
uniekecombinatievanklassiekenmodern!

Informeereensvrijblijvendnaarde
verkoopmogelijkhedenvooruwwoning!

Kijktuvooronsactuelewoningaanbodop:

WWW.MAKELAARDIJSPAANS.NL

’s-HeerHendrikskinderendijk92
4461ECGOES

Tel.0113-220210

41

Herfst

Nu de bladeren bijna zijn gevallen
is mijn gazon een goudgeel tapijt

Toch zal ik alles moeten verwijderen
en dat kost me enorm veel tijd

Door de dikke laag die er ligt
gaat dit niet met de machine
Nee, die twee handen van mij

moeten die oude hark bedienen

Zal er een dag mee bezig zijn
mogelijk is mijn gazon weer groen
Want door een harde westenwind

zal de boom zich van alle blaadjes ontdoen

De bladeren in mijn rotstuin
zijn een bescherming voor de planten

In het voorjaar rapen we die wel
zodat men bloei ziet aan alle kanten

4

Oostmolenpark / J.C. Kempe
Praktijk voor Fysiotherapie

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

u
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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

41

Herfst

Nudebladerenbijnazijngevallen
ismijngazoneengoudgeeltapijt

Tochzalikallesmoetenverwijderen
endatkostmeenormveeltijd

Doordedikkelaagdieerligt
gaatditnietmetdemachine
Nee,dietweehandenvanmij

moetendieoudeharkbedienen

Zalereendagmeebezigzijn
mogelijkismijngazonweergroen
Wantdooreenhardewestenwind

zaldeboomzichvanalleblaadjesontdoen

Debladereninmijnrotstuin
zijneenbeschermingvoordeplanten

Inhetvoorjaarrapenwediewel
zodatmenbloeizietaanallekanten

4

Oostmolenpark/J.C.Kempe
PraktijkvoorFysiotherapie

M.Nijhofflaan36,4481DKKloetinge,tel.0113-214907

u
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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

7

Slotwoord van de Voorzitter

Het is voor mij de laatste keer dat ik het voorwoord voor de Klusdurper
schrijf. Zoals u in de bijgevoegde agenda voor de ledenvergadering
tevens bewonersavond hebt kunnen lezen, heb ik mij voor het voorzitter-
schap niet meer herverkiesbaar gesteld. Na 12½ jaar voorzitterschap van
de 25-jarige Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge acht ik de tijd gekomen
om er mee te stoppen. Ik kijk terug op een plezierige tijd die ik zeker in
het begin zal missen. Als mijn opvolger heeft het bestuur unaniem voorge-
steld de heer M. Vuijk, die ik graag alle succes toewens. De heer Vuijk is
tot grote tevredenheid reeds jaren vice-voorzitter van de VDK.
In de ledenvergadering waarin ik destijds werd gekozen tot voorzitter was
nogal wat oppositie tegen het beleid van het gemeentebestuur. Er was
immers een voornemen om Amicitia af te breken en er woningen te bou-
wen. Op het sportveld zou dan een nieuw gebouw verrijzen. De bevolking
was hier tegen. Met name het bestuur van de Peuterspeelzaal heeft zich
toen heftig geweerd. Het resultaat hiervan was dat na overleg van de VDK
met de gemeente het voornemen van tafel werd gehaald en dat de VDK
toestemming van de gemeente kreeg om Amicitia te vernieuwen en uit te
breiden voor 1 miljoen gulden tot wat het nu is. Het zou te ver voeren om
alle belangrijke besluiten de revue te laten passeren. Ik wil dan ook vol-
staan om er slechts enkele te noemen. Om te beginnen wil ik vermelden
het opknappen en gedeeltelijk verleggen van het voetpad het Hoge Pad.
Het Vogelzangspad dat geheel van verlichting is voorzien en gedeeltelijk is
verbreed. De kosten hiervan werden door de gemeente gedragen en de
VDK behoefde om die reden het dorpsbudget daarvoor niet aan te spre-
ken. Dit wordt thans aangewend om speelwerktuigen voor de jeugd te
plaatsen op het sportveld, nadat een voorstel voor een muziektent door
de bevolking werd afgewezen. Thans zijn er plannen bij de gemeente in
ontwikkeling om de afspiegeling van de wil van de bevolking meer door te
laten klinken. Wethouder J. Adriaanse kan u tijdens de aanstaande leden-
vergadering uiteen zetten hoe men dit vorm wil geven. Bij dit soort struc-
turele veranderingen kunnen wij rekenen op de steun van de Stichting
voor Maatschappelijk Welzijn Oosterschelde (SMWO), een organisatie die
de laatste jaren voor de dorpen van de gemeente Goes steeds belangrij-
ker is gaan worden. Ik wil eindigen met de VDK een goede toekomst toe
te wensen en de leden dank te brengen voor het vertrouwen dat zij in mij
hebben gesteld. De bestuursleden wil ik bedanken voor de plezierige
samenwerking.
Het gaat u allen goed.

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

12

Verhuurvan:
•marktkramenmetgekleurdezeilen
•partykramen
•party-enalutenten
•scheerlijntenten
•podia(on)overdekt
•toiletwagens
•tafelsenstoelen
•tapijttegels
•verlichting
•diversepartybenodigdheden

Tervatenseweg17-4481NCKloetinge
Tel.0113-231324-Fax0113-212945

www.rbkverhuur.nl

ERIS
ALTIJDWELIETS

TEVIEREN

WIJBEZORGEN
THUISEN

OPHETWERK

www.daanskralen.nl
Vooraluwkinderfeestjes,
workshops
ensieradenopmaat

33

Klusdurpsedagen2007

WillemdeFluiterzitaaneentafeltjeindeWok-Innmeteenboekvoor
zich.Hierinstaanraadsels,spreukenmaarookeenoudebladzijdeuiteen
logboekmetdaarindevertellingvaneenschatdieinhetVerreOostente
vindenzalzijn.Eendeelervanheefthijookgevondenbijhetraad-
selachtigeboek;tweediamanten.Wathijnietweetisdatditdeogenvan
eendraakzijndie,eenmaaltotlevengewekt,vreugdegevenaanelk
nieuwjaarvoordechinezen.Zouhijhetalwetendanheefthijdaargeen
boodschapaanwanthijwilgraageengroteschat!Zijnschepenheefthij
achterzichverbrand(letterlijkenfiguurlijk)omdeschattevinden.

Plotszwaaitereendeuropenindepoortenkomenertweelollige
chinezentevoorschijn.ZijwetendeschattevindenenwillenWillemwel
helpen,maarmetzijndrieënzullenzehetnietreddendusnodigenzealle
kinderenuitommeetekomen.Eenmaaldoordepoortheenziende
kinderenpasdatzeinhetverreOostenbelandzijn.
DechinezenkunnenWillemwelaandeschathelpenmaarinruildaarvoor
willenzedetweediamantenhebbendieWilleminzijnbezitheeft.Geen
puntdenktWillem;ikhebstrakstochveelmeer.

Alopde2edagkomtereentoverkoloverdemuurheengelopendieeen
mysterieuzeboodschapaandemuurprikt.Stilzwijgendgaathijweer
weg.Pasopdag3blijktwaterisgebeurd.Dechinezenhebbennl.de
ogengeplaatstbijdedraakmaarnaéénfonkelinginzijnogengeeftdie

hetalop.Totaalzonderlevenslust.Algauw
wordthetraadselopgelostdoordatde

toverkoltentoneleverschijnt.De
schatkokerisnl.nognietvol,pas
dankomtdedraaktotleven.Door

dezijderoute(gekozennaamvoor
despelen)tevolgenkunnendekinderen
weerpuntenverdienenendekokerzo

vullen.Eenmaalvol(eindspektakel)wilde
tovenaarwelhelpendoorhetdrakenhartop

detongvandedraakteleggen(=delotus)maarnoghelptditniet.Inruil
voordekokerzalhijdedraakdefinitieftotlevenwekken.

MaarwaaromzouWillemdieafstaan?Alshijdekokernietheeft,heefthij
helemaalnietsmeer.Wijzendnaardepiraatdieophangtzegtdetovenaar
dathijkankiezen;ofdekokeroftotheteindederdagenronddolenover
de7wereldzeeënnetalsdepiraatdiedaarhangt/zweeft.
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BesteDorpsgenoten,

Nadetegenvallendezomerkondigtzichnudeherfstaan.Tergelegenheid
hiervaniseenherfstgedichteneenartikeloverpaddenstoeleninde
Klusdurperopgenomen,naastveelanderelezenswaardigeartikelen.Zokuntu
ietslezenoverdeKunstuitleenvanEmergis,SintSebastiaansgildevan
Kloetingeendeactiviteitenkalender.DeKloetingseweetjesmochtenookin
dezeKlusdurpernietontbreken.Inverbandmetdeontvangstvandeschool-
kinderendoordeAmbachtsvrouweiseendankwoordaanhaaropgenomen
enhetKloetingsebedrijfslevenkomtookweeraandebeurtmeteenartikel
overAadépé,natuurlijkdeKlusdurpsedageneneenartikeloverVeilighonk.
Verderiseenartikelopgenomenoverdeonthullingvanhetoverzichtspaneel
vanvoetpadenaanhetGeertespleininKloetingedoorwethouderDieleman.
DaarmeeishetHogePadvanafdeZomerwegtotaandeTervatensewegoffi-
cieelweeringebruikgenomen.Deagendavoordeledenvergaderingvande
VDK/bewonersavondop21november2007inAmicitiaisapartbijgesloten.
Tenslottewilikgraagrapporterenoverdespeeltoestellenvoordejeugdop
hetWesselopark,tebekostigenuithetdorpsbudget.
HieroverisdoordeVDKintensiefoverleggevoerdmetdegemeente,de
StichtingMaatschappelijkWerkOosterschelde(SMWO),deStichting
JeugdwerkKloetingeendeVoetbalverenigingKloetinge.Ditheeftertoegeleid
datdeVVKloetingeinprincipeeengedeeltevanhaaroefenveldwilafstaan
voorhetplaatsenvandespeeltoestellen,t.w.eenskatebaaneneenvoetbal-
kooi.VandeVVKloetingemagvoortseenveldjewordengebruiktvoorhet
organiserenvandezomervakantieweekdoordeStichtingJeugdwerk
Kloetinge.Degemeenteismomenteelbezighetdefinitieveplanmetkostenra-
mingtemaken.Nagereedkomingervankandedefinitievebeslissingoverde
uitvoeringwordengenomen.Hetplanpastinderecreatievebestemmingvan
hetbestemmingsplan,zodateenwijziginghiervannietnodigis.Op8oktober
jl.heefteendeputatievanhetbestuurnoggesprokenmetwethouder
DielemanenvoorzitterVandeWeelevandeVVKloetinge.Afgesprokenisdat
hetbestuurvandevoetbalvereniginghetplanbinnenkortineenbestuursver-
gaderingzalbespreken.HetbestuurvandeVDKheefterbijdevoorzittervan
deVVKloetingeopaangedrongenomuitsluitseltegevenvóórdeledenverga-
deringvandeVDKop21november2007.UithetdorpsbudgetwildeVDK
ookbekostigeneentafeltennistafelentweebasketbalpalenvoordejeugdin
denieuwbouwwijkOostmolenpark.
Indeledenvergaderingvan21novembera.s.hoopikumeernieuwstekun-
nenvertellenoverdebestedingvanhetdorpsbudget.

Veelleesplezier.

DevoorzittervandeVerenigingDorpsbelangenKloetinge,
J.A.Hoste.

BestuurVerenigingDorpsbelangenKloetinge

Voorzitter
Dhr.J.A.HosteSchalklaan2216525

Penningmeester:penningmeestervdk@hetnet.nl
Dhr.M.WagenaarOostmolenweg35222091

Secretaris:secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com
Dhr.F.LankesterKapelseweg24226144

Vice-voorzitter
Dhr.M.C.VuijkM.Nijhofflaan70250316

Leden
Dhr.A.W.deLandgraafStelleweg1223473
Mw.M.vanNieuwenhuijzeBredeweg14214306
Mw.A.ReijerseManneeweg7221155

Redactie:Klusdurper@kloetinge.com
AngeliqueReijerseManneeweg7221155
CarinavanDoorenJachthuisstraat34227682
HelmavanOostrumMarktveld1217971
RobMoenW.F.Hermanslaan20219351

KloetingeheeftookeenplekopdevernieuwdewebsitevanGoes.
Kijktuookeensophttp://www.kloetinge.goesweb.net

WiltulidwordenvandeVerenigingDorpsbelangenKloetinge?
Neemdancontactopmetéénvandebestuursleden!

DeKlusdurperiseenuitgavevandeVerenigingDorpsbelangenKloetingeenverschijnt
tweemaalperjaar(voorjaarennajaar).Hetwordthuisaanhuisbezorgd.Oplage1.400.

Kopij/Advertentiesrichtenaanderedactie.
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Veilige Honken in Kloetinge

Wat is een veilig honk zult u denken?
Veilig Honk is een project dat in 2001 gestart is in de gemeente
Halderberge (NB). Inmiddels is het project in die regio overgenomen door
een groot aantal scholen, gemeenten en de politie. Na Tholen, Veere en
Borsele zijn Kapelle en Reimerswaal de volgende Zeeuwse gemeenten die
eraan deelnemen.

Veilig Honk is een project waarbij schoolgaande kinderen een veilige
plaats gegeven wordt langs hun route naar de middelbare school.
\Langs deze routes zijn bewoners benaderd om als Veilig Honk te funge-
ren. Bij deze adressen kunnen de kinderen aankloppen voor hulp, als dat
nodig is.

Ook Kloetinge heeft vanaf 1 december 2006 twee Veilige Honken t.w.
Familie Kopmels, Kapelseweg 41 en de
Familie Karman, Schimmelpenninckstraat 6.
Zij zijn hiervoor benaderd door de gemeente Kapelle.

Voorwaarden voor een Veilig Honk
Vrijwilligers wonen langs de route en zijn in de regel vaak thuis. De kans
op een gesloten deur is daardoor kleiner. De vrijwilliger heeft het Veilig
Honk-bord in de tuin staan of goed zichtbaar achter het raam van de
woning bevestigd. Zo weten passerende kinderen dat ze op het Veilig
Honk-adres gerust hulp kunnen vragen.

Vrijwilligers moeten vanzelfsprekend van onbesproken gedrag zijn. Het
gaat immers om het bieden van veiligheid. Zij worden daarom gevraagd
een verklaring van goed gedrag te overleggen.

Meer informatie
Voor verdere vragen kunt u contact
opnemen met de contactpersoon van
de gemeente Kapelle, mw. J.
Roovers, tel. 0113-333110.

6

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
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Kunstuitleen (Activiteitendienst Emergis)

Werkervaringsplaats voor cliënten.

De activiteitendienst is in februari 2005 gestart met Kunstuitleen Emergis.
De Kunstuitleen heeft een dubbele doelstelling. Ten eerste biedt de
Kunstuitleen een afzetmarkt voor de cliënten die binnen het tekenlokaal
schilderijen en werkstukken maken. Ten tweede biedt de Kunstuitleen een
leerwerkplaats waar kunstenaars o.a. kunnen leren (samen)werken in
opdracht, zorg dragen voor de administratie en het verrichten van hand –
en spandiensten.

Hoe werkt het?

Tegen een vergoeding worden schilderijen en werkstukken van cliënten
verhuurd of verkocht aan geïnteresseerden. Klanten kunnen een keuze
maken uit de showmap van de kunstuitleen, waarin kleurenfoto’s staan
van de beschikbare kunstwerken en (huur)prijzen. De klanten krijgen 1
maand van tevoren bericht dat de huurtermijn afloopt, met de mogelijk-
heid tot een verlenging van het contract.

De organisatie en uitvoering van de Kunstuitleen wordt in belangrijke mate
door de cliënten van het tekenlokaal gedragen. De schilderijen worden
eigendom van de kunstuitleen. Wanneer de kunstuitleen een schilderij ver-
huurd of verkoopt, gaat er éénmalig €20,00 naar de kunstenaar.

Kwaliteitseisen aan de kunstwerken

Voordat schilderijen worden opgenomen in de collectie van de
Kunstuitleen worden ze door een commissie, bestaande uit een activitei-
tenbegeleider, een professionele kunstenaar en een cliënt beoordeeld.
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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
sma

ak v
an lekker... de smaak van lekker... de sm

aak v
a

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’

23

Kloetingseweetjes…

•WieversterkthetteamvanKloetingebijde‘Hoofdcollecte’deeerste
weekvanfebruari2008?(HersenstichtingenFondsPsychische
Gezondheid)Opditmomentisslechtsééncollectantbeschikbaar
voorheelKloetinge.Ditgoededoelkanuwinzeterggoedgebruiken.
Info/aanmeldingbijmw.A.Verburg,tel228115(na19.00uur).

•Sinterklaaskomtditjaarop17novembernaarNederland.

•Erwordtgedachtaanhetorganiserenvaneen‘fair’inKloetinge.
Ideeënenvoorstellengraagnaarderedactie.

•Op10novemberaanstaandewordtereendiscogeorganiseerd.Voor
meerinformatiekunjeterechtbijstichtingjeugdwerk.

•DebiljartclubvanAmicitiaheefteennieuwbiljartlakengekregen.
GesponsordmetbudgetvandeVDK.

•WistudatdeKloetingsemoleneeneigenwebsiteheeft?
Kijkeensopwww.kloetingsemolen.nl

•OpditmomentwordterinopdrachtvandeNBUeenconceptvan
eenvoorontwerpbestemmingsplanvandeRiethoekopgesteld.Als
datplannaarwensisvandegemeentezalheteeninspraak-enover-
legproceduredoorlopen.Erkandandooreeniedergereageerdwor-
denophetvoorontwerpvoordathetplandeofficiëleprocedure
ingaat.

Hersenstichting
Nederland

22

(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)

DeBevelanden 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

Gezocht!

Kloetingsekunstenaar
voordevoorkantvan

volgendjaar!

Reactiesnaar:klusdurper@kloetinge.nl

Prioriteitenlijstjevoor
uwhypotheek?

Deadviseurdieverdergaat

Bijeenzo
belangrijke
beslissing
alshetsluitenvaneenhypotheekkiestuterechtvooreen
betrouwbareadviseur.
Vanuwadviseurverwachtuveel!Deskundigheid,inzeten
betrokkenheid.Ubentbijonsaanhetgoedeadres.

Bel0113-271919vooreenvrijblijvendeafspraak.

�delaagsterente

�allesvoorulatenregelen

�geldigheidsduurvandeofferte

�dehypotheekdiehetbestebij

upast
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Hurenofkopenvaneenschilderij

Voorhethuren/kopenvaneenschilderijkunnenklantenopafspraaklangs
komen.Klantenkunneneenkeuzemakenuitdeshowmapvandekunst-
uitleen.Deverhuur/verkoopvanschilderijenwordtvastgelegdineenover-
eenkomsttussenkunstuitleenenhuurder/koper.Dehuurtermijnvoorde
schilderijenis1jaar.

Huurprijzen:
Schilderijenvan1x1meterofgroterwordenverhuurdvoor€50,00per
jaarenschilderijendiekleinerzijndan1x1meterhebbeneenhuurprijs
van€40,00perjaar.DecollectievanKunstuitleenEmergisbestaatuit
ongeveer300schilderijen.

ContactpersoonKunstuitleen:
EmilyTreebuschkunstuitleen@emergis.nl
Tel.nummer:0113-267677
DeKunstuitleenisgevestigdinhettherapiegebouwvande
Activiteitendienst.
Locatie:Emergis,Oostmolenweg101,4481PMKloetinge.

37

De koker werd ook vandaag weer bijgevuld en er was nog een behoorlijk
deel dat de derde dag moest worden gewonnen.
Op de derde dag moest het dan toch gebeuren, de koker vol zien te krij-
gen en zo ook de draak wakker maken. De tobbedansbaan was bij alle
kinderen toch wel een groot succes en ook de piratentunnel, waar je
pekingeenden doorheen moest veroveren was een succes. Maar ook de
kleine, zelfgemaakt spelen vielen in de smaak, zoals het tangram en de
molshoop waar je balletjes in moest werpen.
Tijdens de eerste 2 dagen hadden de kinderen kompas leren lezen en die
kennis konden ze nu goed gebruiken bij het schat zoeken. Degene die de
schat had verstopt was inventief geweest, de kistjes kwamen tevoorschijn
uit fietstassen, van onder dekzeilen en zelfs uit een hoge conifeer!

Het eten was deze keer wel heel speciaal; zelf je eigen oosterse maaltijd
koken bestaande uit; klusdurpse nasi, ping saté, pong loempia en een
Willem de fluiter ei. Voor sommigen viel het koken niet mee (lees; leiding)
maar alle kinderen hebben gesmuld!

De dag werd afgesloten met het volstorten van de koker en als slotspek-
takel de drakendans. De zelfgemaakte draak ging al snel over het veld en
onder luid applaus liepen alle kinderen mee. Nieuw dit jaar was de veiling
van decoratiemateriaal (op de valreep) maar het leverde toch nog iets op
voor de pot van 2008!

Kortom; het waren weer geslaagde Klusdurpse dagen dankzij alle vrijwilli-
gers en niet te vergeten de eierkoeken van Bakker Boer, de appeltjes van
Hoogstrate, het hout en de steigers van Bouwbedrijf Van de Linde, de
ingrediënten van een Chinese groothandel, uien van fam. Nieuwenhuijze
en de ijsjes van de vereniging Dorpsbelangen. Maar niet in de allerlaatste
plaats door de firma Reijerse die al vanaf Koninginnedag hun kassen
beschikbaar stelden zodat we konden klussen aan de draak, de spelle-
tjes, de schatkoker en wat al niet meer om tenslotte op de dagen zelf hun
kassen en veld te mogen gebruiken voor deKlusdurpse dagen. Als
Stichting Jeugdwerk kunnen we hen niet genoeg bedanken!!

8

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
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Huren of kopen van een schilderij

Voor het huren/kopen van een schilderij kunnen klanten op afspraak langs
komen. Klanten kunnen een keuze maken uit de showmap van de kunst-
uitleen. De verhuur/verkoop van schilderijen wordt vastgelegd in een over-
eenkomst tussen kunstuitleen en huurder/koper. De huurtermijn voor de
schilderijen is 1 jaar.

Huurprijzen:
Schilderijen van 1x1 meter of groter worden verhuurd voor €50,00 per
jaar en schilderijen die kleiner zijn dan 1 x 1 meter hebben een huurprijs
van €40,00 per jaar. De collectie van Kunstuitleen Emergis bestaat uit
ongeveer 300 schilderijen.

Contactpersoon Kunstuitleen:
Emily Treebusch kunstuitleen@emergis.nl
Tel. nummer : 0113 - 267677
De Kunstuitleen is gevestigd in het therapiegebouw van de
Activiteitendienst.
Locatie: Emergis, Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge.

37

Dekokerwerdookvandaagweerbijgevuldenerwasnogeenbehoorlijk
deeldatdederdedagmoestwordengewonnen.
Opdederdedagmoesthetdantochgebeuren,dekokervolzientekrij-
genenzoookdedraakwakkermaken.Detobbedansbaanwasbijalle
kinderentochweleengrootsuccesenookdepiratentunnel,waarje
pekingeendendoorheenmoestveroverenwaseensucces.Maarookde
kleine,zelfgemaaktspelenvielenindesmaak,zoalshettangramende
molshoopwaarjeballetjesinmoestwerpen.
Tijdensdeeerste2dagenhaddendekinderenkompaslerenlezenendie
kenniskondenzenugoedgebruikenbijhetschatzoeken.Degenediede
schathadverstoptwasinventiefgeweest,dekistjeskwamentevoorschijn
uitfietstassen,vanonderdekzeilenenzelfsuiteenhogeconifeer!

Hetetenwasdezekeerwelheelspeciaal;zelfjeeigenoostersemaaltijd
kokenbestaandeuit;klusdurpsenasi,pingsaté,pongloempiaeneen
Willemdefluiterei.Voorsommigenvielhetkokennietmee(lees;leiding)
maarallekinderenhebbengesmuld!

Dedagwerdafgeslotenmethetvolstortenvandekokerenalsslotspek-
takeldedrakendans.Dezelfgemaaktedraakgingalsneloverhetvelden
onderluidapplausliepenallekinderenmee.Nieuwditjaarwasdeveiling
vandecoratiemateriaal(opdevalreep)maarhetleverdetochnogietsop
voordepotvan2008!

Kortom;hetwarenweergeslaagdeKlusdurpsedagendankzijallevrijwilli-
gersenniettevergetendeeierkoekenvanBakkerBoer,deappeltjesvan
Hoogstrate,hethoutendesteigersvanBouwbedrijfVandeLinde,de
ingrediëntenvaneenChinesegroothandel,uienvanfam.Nieuwenhuijze
endeijsjesvandeverenigingDorpsbelangen.Maarnietindeallerlaatste
plaatsdoordefirmaReijersediealvanafKoninginnedaghunkassen
beschikbaarsteldenzodatwekondenklussenaandedraak,despelle-
tjes,deschatkokerenwatalnietmeeromtenslotteopdedagenzelfhun
kassenenveldtemogengebruikenvoordeKlusdurpsedagen.Als
StichtingJeugdwerkkunnenwehennietgenoegbedanken!!

8

SchoonheidssalonPatricia

wetenschappelijkgetest&dierproefvrij

BuysBallotstraat14462AMGoes
Tel:0113-215856

Verzekeringen
Hypotheken

Pensioenen

NIJSSEASSURANTIËNBV
Vosmaerstraat2,4461HTGoes
Postbus118,4461ACGoes
Telefoon0113-275800
Telefax0113-275810

Klusd.nov.'07 A3:Klusd.opm.A3 apr'07  30-10-2007  13:39  Pagina 4

u

G
R

IJ
P

L
V

E
L

KOPPELVELKOPPELVEL

KOPPELVEL KOPPELVEL

2421

ActiviteitenkalenderKloetingenovember2007-april2008

November
3HobbybeursinAmicitia.
3JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).
7Lezing‘kristallenschedelmeditatie’,Amicitia(deBron).
14Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
17NajaarsconcertBrassbandExcelsior(StengeinHeinkenszand).
28Sinterklaas,Amicitia(st.Jeugdwerk).

December
8JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).
12Kerstbal(st.Jeugdwerk).
12Lezing‘kristallenschedelmeditatie’,Amicitia(deBron).
16KerstconcertdoorBrassbandExcelsior(kerkgebouwGoes

ZuidDeHoogte,16.00uur).
22of5-1JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).

24KerstnachtdienstinGeerteskerk(BrassbandExcelsior).

Januari
5of22-11JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).

9Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
23Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
30Lezing‘Reïncarnatieenkarma’,Amicitia(ver.deBron).
31Lampionnenoptocht(Oranjevereniging).

Februari
6Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
23JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).
23Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
27Lezing‘Helderziendewaarnemingen’,Amicitia(deBron).

Maart
12Lezing‘Hooggevoeligheid’,Amicitia(ver.deBron).
12Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
26Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
29JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).

April
9Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
23Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
26JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).
30Koninginnedag.

35

Willem kiest eieren voor zijn geld en geeft de koker af; de tovenaar vraagt
de kinderen of ze een rebus hebben opgelost; spreek de oplossing uit, (dit
is de toverspreuk) en zie daar de draak komt tot leven en er volgt een
groot feest.
Willem heeft uiteindelijk geen schat maar wel heel veel vrienden en nu slijt
hij zijn levensdagen in het verre oosten als een gelukkig man!

Bovenstaande is het verhaal van de klusdurpse dagen 2007. Niet zomaar
een hutje timmeren en wat spelletjes doen, nee …een heel verhaal zit
erachter.
Op dag 1 gingen de kinderen hun hutten bouwen en konden ze door klei-
ne opdrachtjes diamanten verdienen. Er werd ijverig getimmerd, gezaagd
en natuurlijk geschilderd. Al snel was de dag dan ook voorbij maar niet
nadat de verdiende diamanten in een koker waren gestort.
Er was al heel wat verzameld!

De tweede dag waren de weersvooruitzichten niet al te best en al snel
kwam het water met bakken uit de hemel. Geen nood, het regenplan werd
in werking gesteld en de kinderen moesten een spelparcours afleggen
met allerlei spelen van de speel-o-theek die (door de werkgroep) aan het
thema waren aangepast. Zo was er o.a. koi-vangen en oosters kegelen.
Na het middageten werd het 36 meter lange lijf van de draak in allerlei
kleuren geschilderd. Helaas was daar op de derde dag niet zoveel meer
van te zien omdat alle kleuren door elkaar heen waren gelopen.
De regen hield aan maar toch moest er worden opgeruimd. Ieder jaar is
het weer verbazingwekkend hoe snel alle kinderen het veld leeg hebben.
Na het opruimen was er limonade met een lekkere grote eierkoek.

10

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
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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

13

De Paddenstoel

De Romeinen vereerden de paddenstoelen. In Midden en Zuid-Amerika
bestaan er eeuwenoude rituelen. In Nederland was de paddenstoel vooral
in de Middeleeuwen een stuk minder populair. Paddenstoelen werden als
geheimzinnig beschouwd, omdat ze ogenschijnlijk ‘s nachts verschenen
en geen voedsel nodig hadden. De mysterieuze cirkels waarin de padden-
stoelen soms groeiden werden gezien als plaatsen waar heksen hun ritue-
len uitvoerden, vandaar ook de naam heksenkringen. Heksenkring krijgt
vertaald naar het Engels echter een stuk positievere betekenis, het
Engelse fairy-ring (feeënkring) komt voort uit een eeuwenoude folklore.
Men geloofde dat de paddenstoelen de voetstappen van in een kring dan-
sende feeën volgde. Tegenwoordig vinden we alleen nog in allerlei
sprookjes en mythen, de sporen van hoe wij vroeger over paddenstoelen
dachten.

Op dit moment wordt de paddenstoel en dan vooral de champignon
gezien als een zeer smakelijk ingrediënt in allerlei recepten. Veel andere
soorten eetbare paddenstoelen zijn nog relatief onbekend in de
Nederlandse keuken. Pas de laatste 15 jaar worden ook andere padden-
stoelensoorten op grote schaal gekweekt in Nederland.

Eetbaar of giftig?
Sommige paddenstoelen zijn goed te eten, maar andere zijn uiterst giftig.
De groene knolzwam is de giftigste van allemaal; als je hiervan eet, kun je
twaalf uur later dood zijn. Van andere giftige soorten kun je ernstig ziek
worden, maar volwassen mensen gaan er zelden aan dood. Het is moeilijk
om eetbare en giftige paddenstoelen uit elkaar te houden. Als je er geen
verstand van hebt, kun je ze beter laten staan. Een
bekende eetbare paddenstoel, naast de oester-
zwam, is de truffel.

Onder
1. Hoed
2. Ruwe ring om de steel
3. Knolvormige onderkant

Ook in Nederland groeien Paddenstoelen. We noe-
men enkele veel voorkomende:

Oesterzwam, Pleurotus ostreatus
Hoed vuilgrijs tot bruinzwart, later verblekend.
Schelpvormig. Lila plaatjes aflopend langs de steel. Algemeen aan stam-
men van loofbomen. Jong eetbaar. Groeit in het najaar.

29

Krijgtuvooralopdrachtenlokaalofvanuithetheleland?
Deagrarischedagbladenzittendoorhethelelandnetalsdedoelgroep
voordiebladen.Deenigelokaleopdrachtisdievandeprovincie.Hiervan
krijgikondermeeropdrachtenomZeeuwselandschappentefotografe-
ren,foto’stemakenopdevisserijdagenfoto’svoordedagvanhetplat-
telandwaarzezelfpublicatieshebbendiewordenopgesierdmeto.a.mijn
foto’s.

Mijnfoto’smaakikvoornamelijkinZeeland,België,BrabantenZuid-
Holland.

Watisvoorunueenleukeopdracht?
Eengerichteduidelijkeopdrachtmetvoldoendetijdzodatikeropuitkan
trekkenommooiefoto’stemaken.Dietijdhebiknodigomdatbijland-
schapfoto’shetweereenspelbrekerkanzijnenalsikfoto’smoetmaken
vandekustlijnisookhettijzeerbelangrijkomrekeningmeetehouden

Waarhaaltudeinspiratievandaan?
Ikbenergopdrachtgericht,zodraikeenopdrachthebtrekikeropuit.Zo
kreegiklaatsteenopdrachtomornamentenopeningebouwentefoto-
graferen.Vanafdatmomentgajeandersnaargebouwenkijkenenkomt
deinspiratievanzelf.

DeredactiebedanktdeheerDingemansevoorhetleukegespreken
wensthemveelsuccestoevoordetoekomst.
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PietHeinstraat8teGoestel.0113221424

Elkemaandknal-aanbiedingen!!!

Bijonsis
iedereenwelkom!!

Openingstijden:
Maaandag08.30t/m17:30
Dinsdag08:30t/m12:00en13:00t/m17:30
Woensdag08:30t/m18:00
Donderdag08:30t/m18:00
Vrijdag08:30t/m12:00en13:00t/m17.30
Zaterdag08:30t/m13:00

Opwoensdag,donderdagenzaterdagookzonderafspraak!

Haarmode
VoeYou

Geldigtotenmet15december2007.Eénbonperpersoon.Nietgeldigbijandereaanbiedingen.

Klusdurpkortingsbon
€2,50 korting

opeenknipbeurt

Klusdurpkortingsbon
€5,00 kortingoppermanent
ofverfbeurt
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Meer weten? Ga naar www.rabobank.nl,of stap eens

binnenbijdeRabobank bij u in de buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.

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

Praktijkvoorosteopathie

EsterHeemskerk
Jachthuisstraat18
4481ALKloetinge
Telefoon:0113-222249

7

SlotwoordvandeVoorzitter

HetisvoormijdelaatstekeerdatikhetvoorwoordvoordeKlusdurper
schrijf.Zoalsuindebijgevoegdeagendavoordeledenvergadering
tevensbewonersavondhebtkunnenlezen,hebikmijvoorhetvoorzitter-
schapnietmeerherverkiesbaargesteld.Na12½jaarvoorzitterschapvan
de25-jarigeVerenigingDorpsbelangenKloetingeachtikdetijdgekomen
omermeetestoppen.Ikkijkterugopeenplezierigetijddieikzekerin
hetbeginzalmissen.Alsmijnopvolgerheefthetbestuurunaniemvoorge-
stelddeheerM.Vuijk,dieikgraagallesuccestoewens.DeheerVuijkis
totgrotetevredenheidreedsjarenvice-voorzittervandeVDK.
Indeledenvergaderingwaarinikdestijdswerdgekozentotvoorzitterwas
nogalwatoppositietegenhetbeleidvanhetgemeentebestuur.Erwas
immerseenvoornemenomAmicitiaaftebrekenenerwoningentebou-
wen.Ophetsportveldzoudaneennieuwgebouwverrijzen.Debevolking
washiertegen.MetnamehetbestuurvandePeuterspeelzaalheeftzich
toenheftiggeweerd.HetresultaathiervanwasdatnaoverlegvandeVDK
metdegemeentehetvoornemenvantafelwerdgehaaldendatdeVDK
toestemmingvandegemeentekreegomAmicitiatevernieuwenenuitte
breidenvoor1miljoenguldentotwathetnuis.Hetzoutevervoerenom
allebelangrijkebesluitenderevuetelatenpasseren.Ikwildanookvol-
staanomerslechtsenkeletenoemen.Omtebeginnenwilikvermelden
hetopknappenengedeeltelijkverleggenvanhetvoetpadhetHogePad.
HetVogelzangspaddatgeheelvanverlichtingisvoorzienengedeeltelijkis
verbreed.Dekostenhiervanwerdendoordegemeentegedragenende
VDKbehoefdeomdieredenhetdorpsbudgetdaarvoornietaantespre-
ken.Ditwordtthansaangewendomspeelwerktuigenvoordejeugdte
plaatsenophetsportveld,nadateenvoorstelvooreenmuziektentdoor
debevolkingwerdafgewezen.Thanszijnerplannenbijdegemeentein
ontwikkelingomdeafspiegelingvandewilvandebevolkingmeerdoorte
latenklinken.WethouderJ.Adriaansekanutijdensdeaanstaandeleden-
vergaderinguiteenzettenhoemenditvormwilgeven.Bijditsoortstruc-
tureleveranderingenkunnenwijrekenenopdesteunvandeStichting
voorMaatschappelijkWelzijnOosterschelde(SMWO),eenorganisatiedie
delaatstejarenvoordedorpenvandegemeenteGoessteedsbelangrij-
kerisgaanworden.IkwileindigenmetdeVDKeengoedetoekomsttoe
tewensenendeledendanktebrengenvoorhetvertrouwendatzijinmij
hebbengesteld.Debestuursledenwilikbedankenvoordeplezierige
samenwerking.
Hetgaatuallengoed.

DevoorzittervandeVerenigingDorpsbelangenKloetinge,
J.A.Hoste.

12

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
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Klusdurpse dagen 2007

Willem de Fluiter zit aan een tafeltje in de Wok-Inn met een boek voor
zich. Hierin staan raadsels, spreuken maar ook een oude bladzijde uit een
logboek met daarin de vertelling van een schat die in het Verre Oosten te
vinden zal zijn. Een deel ervan heeft hij ook gevonden bij het raad-
selachtige boek; twee diamanten. Wat hij niet weet is dat dit de ogen van
een draak zijn die, eenmaal tot leven gewekt, vreugde geven aan elk
nieuw jaar voor de chinezen. Zou hij het al weten dan heeft hij daar geen
boodschap aan want hij wil graag een grote schat! Zijn schepen heeft hij
achter zich verbrand (letterlijk en figuurlijk) om de schat te vinden.

Plots zwaait er een deur open in de poort en komen er twee lollige
chinezen tevoorschijn. Zij weten de schat te vinden en willen Willem wel
helpen, maar met zijn drieën zullen ze het niet redden dus nodigen ze alle
kinderen uit om mee te komen. Eenmaal door de poort heen zien de
kinderen pas dat ze in het verre Oosten beland zijn.
De chinezen kunnen Willem wel aan de schat helpen maar in ruil daarvoor
willen ze de twee diamanten hebben die Willem in zijn bezit heeft. Geen
punt denkt Willem; ik heb straks toch veel meer.

Al op de 2e dag komt er een toverkol over de muur heen gelopen die een
mysterieuze boodschap aan de muur prikt. Stil zwijgend gaat hij weer
weg. Pas op dag 3 blijkt wat er is gebeurd. De chinezen hebben nl. de
ogen geplaatst bij de draak maar na één fonkeling in zijn ogen geeft die

het al op. Totaal zonder levenslust. Al gauw
wordt het raadsel opgelost doordat de

toverkol ten tonele verschijnt. De
schatkoker is nl. nog niet vol, pas
dan komt de draak tot leven. Door

de zijderoute (gekozen naam voor
de spelen) te volgen kunnen de kinderen
weer punten verdienen en de koker zo

vullen. Eenmaal vol (eindspektakel) wil de
tovenaar wel helpen door het drakenhart op

de tong van de draak te leggen (= de lotus) maar nog helpt dit niet. In ruil
voor de koker zal hij de draak definitief tot leven wekken.

Maar waarom zou Willem die afstaan? Als hij de koker niet heeft, heeft hij
helemaal niets meer. Wijzend naar de piraat die ophangt zegt de tovenaar
dat hij kan kiezen; of de koker of tot het einde der dagen ronddolen over
de 7 wereldzeeën net als de piraat die daar hangt/zweeft.
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Zwavelkop, Hypholoma
Algemene paddenstoel, gewoonlijk in bundels op boomstronken.
Geelachtige hoed, enigszins kegelvormig in het midden, dat roestbruin
van kleur is. Plaatjes en sporen purperbruin. Op loof- en naaldhoutstron-
ken. Hoofdzakelijk in september-oktober, overigens het gehele jaar door.

Grote Parasolzwam, Lepiota procera
Mooie soort, tot 40 cm hoogte; breedte van de hoed 10-25 cm. Hoed
bedekt met grijsbruine schubben. Stengel heeft een tekening van golven-
de, cirkelvormige banden. Algemeen: vaak in kleine groepjes, in lichte
bossen, bosweiden, in parken en tuinen, op grazige plaatsen in de dui-
nen. Jong eetbaar, zoet en pittig van smaak. Groeit in de nazomer en de
herfst.

Vliegenzwam, Amanita muscaria
Gemakkelijk herkenbaar. Paddenstoel van het geslacht Amanita met
scharlakenrode hoed, wit gevlekt. Vlekken ontstaan door uiteen
gescheurd wit vlies. Zeer giftig. Zeer algemeen, vooral op zure grond
onder of bij een berk en den. Groeit in oktober.

Weidechampignon Agaricus campestris
Bekende paddenstoel, als voedsel. Wit tot bruinachtige hoed, eerst half
bolvormig, later uitgespreid, droog, bij ouderdom licht geschubd. Steel vrij
kort en stevig, met ring maar zonder volva. Plaatjes eerst wit, dan roze en
later purperbruin kleurend. Vrij algemeen op al of niet begraasd schraal
grasland, op dijken en in duinen. Groeit in de nazomer en de herfst.

Geschubde Inktzwam, Coprinus comatus
Knotsvormige hoed, bedekt met witte en bruinachtige schubben. Bij rij-
pheid lossen de plaatjes op tot een zwarte, inktachtige vloeistof, vanaf de
rand naar boven; elke druppel bevat sporen. Jong eetbaar. Algemeen op
grazige, voedselrijke plaatsen, opgebrachte of opgespoten gronden en
oude vuilnisbelten, vaak massaal. Groeit vanaf mei.

Eekhoorntjesbrood, Boletus edulis
Korte en dikke boleet, voorzien van poriën, met aan de onderzijde van de
hoed een sponzig netwerk, vol met nauwe buisjes. Hoed eerst wit, later
lever- of donkerbruin kleurend, 6-25 cm breed, glad of gekreukeld. Bruin-
achtige steel met lichte, verticale lijntjes. Zeer algemeen in loof- en naald-
bossen, langs wegen, in parken. Eetbaar. Groeit vaak al in de zomer.

Wilt u meer informatie over de paddenstoel evenals heerlijke recepten dan
verwijzen wij u naar de bron: www.paddestoelen.net

30

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

14

druk-
werk VEELZIJDIGVOORHANDEL,INDUSTRIEENRECLAME

FAMILIEDRUKWERK

Voorstad41-Postbus3494460ASGoes-T216963-F250201-Ezeeland.druk@zeelandnet.nl
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OpeningHogepad

Op20juni2007ishetofficiëlebordvandewandelroutesdoorKloetinge
onthuld.DitbordisinsamenwerkingmetStichtingZeeuws
Landschapsbeheer,GemeenteGoes,VerenigingDorpsbelangenKloetinge
endeNationalepostcodeloterijtotstandgekomen.

InhetvoorjaarszonnetjelichtteeerstdeheerJaapHoste,voorzittervan
deVerenigingDorpsbelangen,detotstandkomingtoevanhetinereher-
steldeHogepad.HetHogepaddatuitomstreeks1100stamtwerdvervol-
gensdoorLoco-burgemeesterDielemanenKinderburgemeesterFabian,
onthuld.UkunthetbordvindenindetuinvandeGeerteskerkterhoogte
vanDeVaeterichtinghetMarktveld.
DeKloetingseschoolwasmetalle200leerlingenenbijbehorendeleer-
krachtenookaanwezig.Ruimvoordeopeninghaddendekindereneen
tekeninggekregendiezijmochteninkleuren.Detekening,gemaaktdoor
kunstenaarDennisMenheere,gafeenimpressievandedrinkput,
JachthuisendeKloetingseMolen.

NadeofficiëleopeninggingenLocoburgemeesterDielemanen
KinderburgemeesterFabianovertothetbekendmakenvandeprijswin-
naarsvandemooisteingekleurdetekening;

Groep1:SalGriep

Groep2:KristijanWagenaar

Groep3:AnkeKroes

Groep4:JudithGriep

Groep6:DaphneKoppejan

Groep8:EviGubbels.

Deprijzenzijnmedemogelijk
gemaaktdoorMarskramerGoes.

Nadatdeprijzenuitgereiktwaren,zijndekinderenweernaarhetschool-
pleingegaan.MetsteunvandeVerenigingDorpsbelangenKloetinge
kreegiederebezoekereenijsjeaangeboden.Endatsmaakte!
Dewandelrouteszijnbinnenkortbeschikbaarviagoesweb.net/kloetinge.
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Zwavelkop,Hypholoma
Algemenepaddenstoel,gewoonlijkinbundelsopboomstronken.
Geelachtigehoed,enigszinskegelvormiginhetmidden,datroestbruin
vankleuris.Plaatjesensporenpurperbruin.Oploof-ennaaldhoutstron-
ken.Hoofdzakelijkinseptember-oktober,overigenshetgehelejaardoor.

GroteParasolzwam,Lepiotaprocera
Mooiesoort,tot40cmhoogte;breedtevandehoed10-25cm.Hoed
bedektmetgrijsbruineschubben.Stengelheefteentekeningvangolven-
de,cirkelvormigebanden.Algemeen:vaakinkleinegroepjes,inlichte
bossen,bosweiden,inparkenentuinen,opgrazigeplaatsenindedui-
nen.Jongeetbaar,zoetenpittigvansmaak.Groeitindenazomerende
herfst.

Vliegenzwam,Amanitamuscaria
Gemakkelijkherkenbaar.PaddenstoelvanhetgeslachtAmanitamet
scharlakenrodehoed,witgevlekt.Vlekkenontstaandooruiteen
gescheurdwitvlies.Zeergiftig.Zeeralgemeen,vooralopzuregrond
onderofbijeenberkenden.Groeitinoktober.

WeidechampignonAgaricuscampestris
Bekendepaddenstoel,alsvoedsel.Wittotbruinachtigehoed,eersthalf
bolvormig,lateruitgespreid,droog,bijouderdomlichtgeschubd.Steelvrij
kortenstevig,metringmaarzondervolva.Plaatjeseerstwit,danrozeen
laterpurperbruinkleurend.Vrijalgemeenopalofnietbegraasdschraal
grasland,opdijkeneninduinen.Groeitindenazomerendeherfst.

GeschubdeInktzwam,Coprinuscomatus
Knotsvormigehoed,bedektmetwitteenbruinachtigeschubben.Bijrij-
pheidlossendeplaatjesoptoteenzwarte,inktachtigevloeistof,vanafde
randnaarboven;elkedruppelbevatsporen.Jongeetbaar.Algemeenop
grazige,voedselrijkeplaatsen,opgebrachteofopgespotengrondenen
oudevuilnisbelten,vaakmassaal.Groeitvanafmei.

Eekhoorntjesbrood,Boletusedulis
Korteendikkeboleet,voorzienvanporiën,metaandeonderzijdevande
hoedeensponzignetwerk,volmetnauwebuisjes.Hoedeerstwit,later
lever-ofdonkerbruinkleurend,6-25cmbreed,gladofgekreukeld.Bruin-
achtigesteelmetlichte,verticalelijntjes.Zeeralgemeeninloof-ennaald-
bossen,langswegen,inparken.Eetbaar.Groeitvaakalindezomer.

Wiltumeerinformatieoverdepaddenstoelevenalsheerlijkereceptendan
verwijzenwijunaardebron:www.paddestoelen.net
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Fantasierijk.Gemakkelijktecombineren.Contrasterend.
Zijnvormgevendekrachtbewijsthoutindeartistiekecombinatievanverschil-
lendepatronenentinten.Gedurfdgeplaatstecontrasten,speelsingestrooide
accentenverlevendigendeharmonievanhetnatuurlijkedesign.Ongewoonis
hetresultaat,enbuitengewoonfascinerendisheteffect.Kamerswinnenaan
ruimte,aankarakter.MetzijnbreedassortimentbiedtJW-parketruimtevoor
fantasie.Ontdekwatmogelijkis!Laatuinspireren.Uheeftdeideeën.
Enparketisdevloeromuuitteleven.

parket&vloeren
J.Valckestraat11,4461KBGoes

tel.0113-212041fax0113-250158

www.jwparket.nl

JW-Parket:natuurlijkwonenmetstijl

�INBRAAKBEVEILIGING�CAMERA-BEWAKING
�BRANDBEVEILIGING�MELDKAMERPAC
�TOEGANGSCONTROLE�ALARMOPVOLGING

*24-uursmeldkamerservice

BORG/BMI
Beveiligingsbedrijf

LEWESTRAAT43
GOES/KLOETINGE
Tel:0113-213720
www.colijnbv.nl
info@colijnbv.nl

BEVEILIGING

14
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Voorstad 41 - Postbus 349 4460 AS Goes - T 216963 - F 250201 - E zeeland.druk@zeelandnet.nl
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Opening Hogepad

Op 20 juni 2007 is het officiële bord van de wandelroutes door Kloetinge
onthuld. Dit bord is in samenwerking met Stichting Zeeuws
Landschapsbeheer, Gemeente Goes, Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge
en de Nationale postcodeloterij tot stand gekomen.

In het voorjaarszonnetje lichtte eerst de heer Jaap Hoste, voorzitter van
de Vereniging Dorpsbelangen, de totstandkoming toe van het in ere her-
stelde Hogepad. Het Hogepad dat uit omstreeks 1100 stamt werd vervol-
gens door Loco-burgemeester Dieleman en Kinderburgemeester Fabian,
onthuld. U kunt het bord vinden in de tuin van de Geerteskerk ter hoogte
van De Vaete richting het Marktveld.
De Kloetingseschool was met alle 200 leerlingen en bijbehorende leer-
krachten ook aanwezig. Ruim voor de opening hadden de kinderen een
tekening gekregen die zij mochten inkleuren. De tekening, gemaakt door
kunstenaar Dennis Menheere, gaf een impressie van de drinkput,
Jachthuis en de Kloetingse Molen.

Na de officiële opening gingen Loco burgemeester Dieleman en
Kinderburgemeester Fabian over tot het bekend maken van de prijswin-
naars van de mooiste ingekleurde tekening;

Groep 1: Sal Griep

Groep 2: Kristijan Wagenaar

Groep 3: Anke Kroes

Groep 4: Judith Griep

Groep 6: Daphne Koppejan

Groep 8: Evi Gubbels.

De prijzen zijn mede mogelijk
gemaakt door Marskramer Goes.

Nadat de prijzen uitgereikt waren, zijn de kinderen weer naar het school-
plein gegaan. Met steun van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge
kreeg iedere bezoeker een ijsje aangeboden. En dat smaakte!
De wandelroutes zijn binnenkort beschikbaar via goesweb.net/kloetinge.
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Het Gilde
Een gilde (vroeger: guld, vanwege het goud in de gezamenlijke kas) is van
oorsprong een beroepsgroep.

In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden
werden opgeleid in “het vak”. Na een gedegen opleiding kon een leerling
erkend worden als vakman met de titel “gezel” en uiteindelijk de titel
“meester” verkrijgen.

Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden, en beschermde hen.
Vaak had een gilde het alleenrecht op het uitoefenen van het vak, wat
leidde tot de zekerheid van kwaliteit van het werk, soms zelfs tot een
monopolie.

Voorbeelden van gildes:
Goud- en zilversmidsgilde, Schuttersgilde, Chirurgijnsgilde (waar naast de
chirurgijns de universitair opgeleide “doctores medicinae” en de
vroedvrouwen toe behoorden), Koopmansgilde en het Weversgilde.
Een groot maatschappelijk nadeel was de corrumperende werking van het
monopolie. De eeuwenoude werkwijzen mochten niet vernieuwd, laat
staan veranderd worden. Iemand met vernieuwende ideeën moest dus
ofwel lid worden van het gilde (en al deze ideeën dus opgeven), of een
ander beroep kiezen. Landen als Frankrijk en Nederland raakten hierdoor
in hun ontwikkeling in de 18e eeuw achterop vergeleken met Engeland.

Hedendaagse gildes
Tegenwoordig hebben slechts weinig gildes nog de rol van het vroegere
gilde. Met name in Zuid-Nederland en in België kent men nog de
schuttersgilden.

De schutterij of het schuttersgilde was een soort burgerwacht of militie
die in de Middeleeuwen werd opgericht om de stad te beschermen bij
een aanval en de orde te handhaven bij oproer of brand. Ze waren
meestal gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten: de handboog,
de voetboog of het geweer. Hun oefenterreinen hadden ze vaak op open
ruimtes binnen de stad, nabij de stadsmuren.
De schutterij was een steun voor het lokale gezag. Het systeem van
schutterijen werkte niet meer naar tevredenheid na vijfhonderd jaar.
Uiteindelijk werd onder koning Willem I de veel professionelere politie
opgericht. De schutterijen bleven oefenen en werden, net als de na het
opheffen van de schutterij ingestelde landweer en landstorm, als een
bruikbare ondersteuning bij oorlogen en opstanden gezien. De
schutterijen werden pas in 1901 opgeheven.

25

BEDANKT!ambachtsvrouwemevrouwVanDijk

MevrouwVanDijkiseenaantalmaandengeleden75jaargeworden.
ZijwildeditheuglijkefeitvierenmetdeKloetingseschooldoordekinderen
eenmuziekprojectaantebieden.
Opdonderdag28junikwameenmuziekgezelschapopschoolomsamen
metdekinderenallerleiliedjesintestuderen.

Aldezeliedjeszijn
vrijdagmorgen29
junialsafsluiting
vanhetschooljaar
tengehore
gebrachtinde
grotetentophet
terreinvanhet
Jachthuis.

Hetwasmaar
goeddatereen
tentstondwant
hetregende
behoorlijk.
Naafloopkre-
genallekinderen
eenzakjesnoep
meenaarhuis
enkonden
zegaangenie-
tenvaneenwel-
verdiende
vakantie.
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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.

 wijzijnugraagvandienst
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M.VERSTELLE
Hetadresvoorfietsen

Deskundige
ensnellereparatie

Jachthuisstraat2-KLOETINGE-Telelefoon216613

BATAVUS

GAZELLE

Meeuwsehandelsondernemingbv
A.Plesmanweg6Postbus1904460ADGoesTel.0113-212620Fax232214
www.meeuwse-goes.comE-mailinfo@meeuwse-goes.com

13

DePaddenstoel

DeRomeinenvereerdendepaddenstoelen.InMiddenenZuid-Amerika
bestaanereeuwenouderituelen.InNederlandwasdepaddenstoelvooral
indeMiddeleeuweneenstukminderpopulair.Paddenstoelenwerdenals
geheimzinnigbeschouwd,omdatzeogenschijnlijk‘snachtsverschenen
engeenvoedselnodighadden.Demysterieuzecirkelswaarindepadden-
stoelensomsgroeidenwerdengezienalsplaatsenwaarheksenhunritue-
lenuitvoerden,vandaarookdenaamheksenkringen.Heksenkringkrijgt
vertaaldnaarhetEngelsechtereenstukpositieverebetekenis,het
Engelsefairy-ring(feeënkring)komtvoortuiteeneeuwenoudefolklore.
Mengeloofdedatdepaddenstoelendevoetstappenvanineenkringdan-
sendefeeënvolgde.Tegenwoordigvindenwealleennoginallerlei
sprookjesenmythen,desporenvanhoewijvroegeroverpaddenstoelen
dachten.

Opditmomentwordtdepaddenstoelendanvooraldechampignon
gezienalseenzeersmakelijkingrediëntinallerleirecepten.Veelandere
soorteneetbarepaddenstoelenzijnnogrelatiefonbekendinde
Nederlandsekeuken.Pasdelaatste15jaarwordenookanderepadden-
stoelensoortenopgroteschaalgekweektinNederland.

Eetbaarofgiftig?
Sommigepaddenstoelenzijngoedteeten,maaranderezijnuiterstgiftig.
Degroeneknolzwamisdegiftigstevanallemaal;alsjehiervaneet,kunje
twaalfuurlaterdoodzijn.Vananderegiftigesoortenkunjeernstigziek
worden,maarvolwassenmensengaanerzeldenaandood.Hetismoeilijk
omeetbareengiftigepaddenstoelenuitelkaartehouden.Alsjeergeen
verstandvanhebt,kunjezebeterlatenstaan.Een
bekendeeetbarepaddenstoel,naastdeoester-
zwam,isdetruffel.

Onder
1.Hoed
2.Ruweringomdesteel
3.Knolvormigeonderkant

OokinNederlandgroeienPaddenstoelen.Wenoe-
menenkeleveelvoorkomende:

Oesterzwam,Pleurotusostreatus
Hoedvuilgrijstotbruinzwart,laterverblekend.
Schelpvormig.Lilaplaatjesaflopendlangsdesteel.Algemeenaanstam-
menvanloofbomen.Jongeetbaar.Groeitinhetnajaar.
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Krijgt u vooral opdrachten lokaal of vanuit het hele land?
De agrarische dagbladen zitten door het hele land net als de doelgroep
voor die bladen. De enige lokale opdracht is die van de provincie. Hiervan
krijg ik onder meer opdrachten om Zeeuwse landschappen te fotografe-
ren, foto’s te maken op de visserijdag en foto’s voor de dag van het plat-
teland waar ze zelf publicaties hebben die worden opgesierd met o.a. mijn
foto’s.

Mijn foto’s maak ik voornamelijk in Zeeland, België, Brabant en Zuid-
Holland.

Wat is voor u nu een leuke opdracht?
Een gerichte duidelijke opdracht met voldoende tijd zodat ik erop uit kan
trekken om mooie foto’s te maken. Die tijd heb ik nodig omdat bij land-
schapfoto’s het weer een spelbreker kan zijn en als ik foto’s moet maken
van de kustlijn is ook het tij zeer belangrijk om rekening mee te houden

Waar haalt u de inspiratie vandaan?
Ik ben erg opdracht gericht, zodra ik een opdracht heb trek ik erop uit. Zo
kreeg ik laatst een opdracht om ornamenten op en in gebouwen te foto-
graferen. Vanaf dat moment ga je anders naar gebouwen kijken en komt
de inspiratie vanzelf.

De redactie bedankt de heer Dingemanse voor het leuke gesprek en
wenst hem veel succes toe voor de toekomst.
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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 december 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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(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
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St Sebastiaans of Handboog Gilde te Kloetinge

In Kloetinge vermoedt men dat het gilde is opgericht door de vroegere
ambachtsheer ter bescherming van zijn eigendommen. Ook in het heden
benoemt de Ambachtsvrouwe van Kloetinge naar haar welgevallen de
nieuwe gildebroeders.
Op de een of andere manier is het gilde uit Kloetinge nooit opgeheven.
Van generatie op generatie telde het gilde 24 leden inclusief het bestuur.
Het bestuur bestaat uit een hoofdman en tevens penningmeester en drie
dekens. De andere twintig leden worden broeders genoemd en de
aangetrouwde vrouwen, zusters. Een niet onbelangrijke schakel is de
bode die geen lid is van het gilde maar wel een centrale rol vervuld. Voor
deze rol ontvangt hij jaarlijks een toelage.
De taken veranderden en in plaats van burgerwacht ging het gilde zorg
dragen voor de begrafenissen van de overleden “gildebroeders en
zusters”. Een gildebroeder draagt op een begrafenis een zwarte hoed,
zwart pak, spierwit overhemd, zwarte stropdas, lange zwarte cape, zwarte
sokken, zwarte schoenen en tot slot zwarte handschoenen.

Voor het gilde kun je alleen gevraagd worden. Als men eenmaal is
toegetreden dan is dit in principe voor het leven. Slechts in zeldzame
gevallen kan men geroyeerd worden. Dit gebeurt wanneer men zonder
geldige reden drie maal een begrafenis of vergadering niet heeft bezocht.

Tijdens vergaderingen worden nog steeds oude gebruiken uitgevoerd,
men begroet elkaar met een hand en gebruikt daarbij alleen de namen
hoofdman, bode, deken of gildebroeder. Bij het niet komen, te laat komen
of schenden van de regels dient er een boete betaald te worden. Vroeger
kwam het gilde in de oude herberg samen, tegenwoordig op diverse
locaties. Een gedeelte van het doelhof (vroeger de schietbaan, vandaar de
naam) is nog steeds eigendom van het gilde. Middels erfpacht wordt hier
gebruik van gemaakt en het gilde ziet erop toe dat alles goed wordt
onderhouden.
Ondanks alle vernieuwingen van deze tijd blijft het St Sebastiaans of
Handboog Gilde van Kloetinge sterk en traditioneel. Een eeuwenoud
gebruik waar Kloetinge naar onze mening trots op mag zijn!

Dit artikel is tot stand gekomen door een interview met de heer Dekker.
Naast zijn huidige functie als Gildebroeder heeft de heer Dekker 34 jaar in
het bestuur gezeten en was hij de voormalig hoofdman van het St
Sebastiaans of Handboog Gilde in Kloetinge. Onze dank voor zijn
waardevolle inbreng.
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OndernemendKloetinge!

DeadvertentievanFotografieAadépéproductiesstaatalheellanginde
Klusdurper.Deredactiewistnietexactwieerachterdenaamschuilging
enbijvoorbeelddespecialisatievandefotograaf.Daarombeslotenwe
eeninterviewtehoudenmetdeheerDingemans,fotograafeneigenaar,
vanAadépéproducties.

HoelangwoontualinKloetinge?
Sinds1978,dusbijna30jaar,daarvoorwasikwoonachtigin
Heinkenszand.

Watwildeuvroegerworden?
Hadikeigenlijknooiteenduidelijkideeover.Ikbennaardeambachts-
schoolgegaanendaarnagaanwerken.Erwarentoennietzoveelmoge-
lijkhedenalservandaagdedagzijn.Ikhadeenbaanwantermoest
broodopdeplankkomenenkonalleenkiezenvooreendagopleiding
(zonderinkomsten,dusgeenoptie)enerwarencursussenmaardaarvoor
moestjeindesectorwerkzaamzijn.Doormiddelvanschriftelijkecursus-
senenveeloefenenhebikhetvakmeeigengemaakt.

Watvoorsoortfoto’smaaktu?
Voornamelijklandschapfoto’svooragrarischedagbladenenvoorboeken.

Opwelkevlakkenvanfotografiebentuspecialist?
Glasensieraden.DitdoeiknogafentoeineenstudioinKloetingedieik
nogaanhetinrichtenben.Vroegerhuurdeikdevoormaligetimmerwerk-
plaats.Maarikziternietechtachteraanhoor,omdathetfotograferenvan
50oorbellenofsleutelhangersmeeropproductiewerklijktendaarkanik
mijneinietzoinkwijt.Daarnaastbeniknuspecialistophetgebiedvan
landschapfoto’swaarikregelmatigvoorgevraagdwordt.

Richthetbedrijfzichvooralopparticuliereklantenofbedrijven?
Nauwelijksparticulieren,vroegerkwamernogweleenseentrouwreporta-
gevoorbijmaartegenwoordigeigenlijkalleenmaarbedrijven.

FOTOGRAFIE

18

Oostmolenweg5,4481PJKloetinge
Tel.+31(0)64642558

verzekeringen
hypotheken
financieringen

assurantiekantoor

Verzekeren
iseenkwestievanvertrouwen...
Serviceisdaarbijonmisbaar!!!

Belvoor‘ndeskundigadvies
afgestemdopuwpersoonlijke
omstandigheden

0113-211098

PR.IRENESTRAAT5-7

4481AZKLOETINGE

FOTOGRAFIE
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(0113)311444
-Overal te ontbieden
-Alle voorzieningen om thuis op te baren
-Aandacht voor uw persoonlijke wensen

informatie pakket op aanvraag verkrijgbaar
(gratis en vrijblijvend)

DeBevelanden 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
�VoiceOverIPtelefonie
�Datanetwerken
�ADSLvoorsnelinternet
�ISDN-aansluitingen

LEWESTRAAT43,4481BCGOES/KLOETINGE
Tel:0113-213720Internet:www.colijnbv.nl
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StSebastiaansofHandboogGildeteKloetinge

InKloetingevermoedtmendathetgildeisopgerichtdoordevroegere
ambachtsheerterbeschermingvanzijneigendommen.Ookinhetheden
benoemtdeAmbachtsvrouwevanKloetingenaarhaarwelgevallende
nieuwegildebroeders.
OpdeeenofanderemanierishetgildeuitKloetingenooitopgeheven.
Vangeneratieopgeneratieteldehetgilde24ledeninclusiefhetbestuur.
Hetbestuurbestaatuiteenhoofdmanentevenspenningmeesterendrie
dekens.Deanderetwintigledenwordenbroedersgenoemdende
aangetrouwdevrouwen,zusters.Eennietonbelangrijkeschakelisde
bodediegeenlidisvanhetgildemaarweleencentralerolvervuld.Voor
dezerolontvangthijjaarlijkseentoelage.
Detakenveranderdeneninplaatsvanburgerwachtginghetgildezorg
dragenvoordebegrafenissenvandeoverleden“gildebroedersen
zusters”.Eengildebroederdraagtopeenbegrafeniseenzwartehoed,
zwartpak,spierwitoverhemd,zwartestropdas,langezwartecape,zwarte
sokken,zwarteschoenenentotslotzwartehandschoenen.

Voorhetgildekunjealleengevraagdworden.Alsmeneenmaalis
toegetredendanisditinprincipevoorhetleven.Slechtsinzeldzame
gevallenkanmengeroyeerdworden.Ditgebeurtwanneermenzonder
geldigeredendriemaaleenbegrafenisofvergaderingnietheeftbezocht.

Tijdensvergaderingenwordennogsteedsoudegebruikenuitgevoerd,
menbegroetelkaarmeteenhandengebruiktdaarbijalleendenamen
hoofdman,bode,dekenofgildebroeder.Bijhetnietkomen,telaatkomen
ofschendenvanderegelsdientereenboetebetaaldteworden.Vroeger
kwamhetgildeindeoudeherbergsamen,tegenwoordigopdiverse
locaties.Eengedeeltevanhetdoelhof(vroegerdeschietbaan,vandaarde
naam)isnogsteedseigendomvanhetgilde.Middelserfpachtwordthier
gebruikvangemaaktenhetgildezieteroptoedatallesgoedwordt
onderhouden.
OndanksallevernieuwingenvandezetijdblijfthetStSebastiaansof
HandboogGildevanKloetingesterkentraditioneel.Eeneeuwenoud
gebruikwaarKloetingenaaronzemeningtrotsopmagzijn!

DitartikelistotstandgekomendooreeninterviewmetdeheerDekker.
NaastzijnhuidigefunctiealsGildebroederheeftdeheerDekker34jaarin
hetbestuurgezetenenwashijdevoormalighoofdmanvanhetSt
SebastiaansofHandboogGildeinKloetinge.Onzedankvoorzijn
waardevolleinbreng.
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Ondernemend Kloetinge!

De advertentie van Fotografie Aadépé producties staat al heel lang in de
Klusdurper. De redactie wist niet exact wie er achter de naam schuil ging
en bijvoorbeeld de specialisatie van de fotograaf. Daarom besloten we
een interview te houden met de heer Dingemans, fotograaf en eigenaar,
van Aadépé producties.

Hoe lang woont u al in Kloetinge?
Sinds 1978, dus bijna 30 jaar, daarvoor was ik woonachtig in
Heinkenszand.

Wat wilde u vroeger worden?
Had ik eigenlijk nooit een duidelijk idee over. Ik ben naar de ambachts-
school gegaan en daarna gaan werken. Er waren toen niet zoveel moge-
lijkheden als er vandaag de dag zijn. Ik had een baan want er moest
brood op de plank komen en kon alleen kiezen voor een dagopleiding
(zonder inkomsten, dus geen optie) en er waren cursussen maar daarvoor
moest je in de sector werkzaam zijn. Door middel van schriftelijke cursus-
sen en veel oefenen heb ik het vak me eigen gemaakt.

Wat voor soort foto’s maakt u?
Voornamelijk landschapfoto’s voor agrarische dagbladen en voor boeken.

Op welke vlakken van fotografie bent u specialist?
Glas en sieraden. Dit doe ik nog af en toe in een studio in Kloetinge die ik
nog aan het inrichten ben. Vroeger huurde ik de voormalige timmerwerk-
plaats. Maar ik zit er niet echt achteraan hoor, omdat het fotograferen van
50 oorbellen of sleutelhangers meer op productiewerk lijkt en daar kan ik
mijn ei niet zo in kwijt. Daarnaast ben ik nu specialist op het gebied van
landschapfoto’s waar ik regelmatig voor gevraagd wordt.

Richt het bedrijf zich vooral op particuliere klanten of bedrijven?
Nauwelijks particulieren, vroeger kwam er nog wel eens een trouwreporta-
ge voorbij maar tegenwoordig eigenlijk alleen maar bedrijven.

F O T O G R A F I E

18

Oostmolenweg 5, 4481 PJ Kloetinge
Tel. +31 (0)646 425 58

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

assurantiekantoor

F O T O G R A F I E
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Activiteitenkalender Kloetinge november 2007 - april 2008

November
3 Hobbybeurs in Amicitia.
3 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).
7 Lezing ‘kristallen schedel meditatie’, Amicitia (de Bron).
14 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
17 Najaarsconcert Brassband Excelsior (Stenge in Heinkenszand).
28 Sinterklaas, Amicitia (st. Jeugdwerk).

December
8 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).
12 Kerstbal (st. Jeugdwerk).
12 Lezing ‘kristallen schedel meditatie’, Amicitia (de Bron).
16 Kerstconcert door Brassband Excelsior (kerkgebouw Goes

Zuid De Hoogte, 16.00 uur).
22 of 5-1 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).

24 Kerstnachtdienst in Geerteskerk (Brassband Excelsior).

Januari
5 of 22-11 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).

9 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
23 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
30 Lezing ‘Reïncarnatie en karma’, Amicitia (ver. de Bron).
31 Lampionnenoptocht (Oranjevereniging).

Februari
6 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
23 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).
23 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
27 Lezing ‘Helderziende waarnemingen’, Amicitia (de Bron).

Maart
12 Lezing ‘Hooggevoeligheid’, Amicitia (ver. de Bron).
12 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
26 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
29 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).

April
9 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
23 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
26 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).
30 Koninginnedag.
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Willemkiesteierenvoorzijngeldengeeftdekokeraf;detovenaarvraagt
dekinderenofzeeenrebushebbenopgelost;spreekdeoplossinguit,(dit
isdetoverspreuk)enziedaardedraakkomttotlevenenervolgteen
grootfeest.
Willemheeftuiteindelijkgeenschatmaarwelheelveelvriendenennuslijt
hijzijnlevensdageninhetverreoostenalseengelukkigman!

Bovenstaandeishetverhaalvandeklusdurpsedagen2007.Nietzomaar
eenhutjetimmerenenwatspelletjesdoen,nee…eenheelverhaalzit
erachter.
Opdag1gingendekinderenhunhuttenbouwenenkondenzedoorklei-
neopdrachtjesdiamantenverdienen.Erwerdijveriggetimmerd,gezaagd
ennatuurlijkgeschilderd.Alsnelwasdedagdanookvoorbijmaarniet
nadatdeverdiendediamantenineenkokerwarengestort.
Erwasalheelwatverzameld!

Detweededagwarendeweersvooruitzichtennietaltebestenalsnel
kwamhetwatermetbakkenuitdehemel.Geennood,hetregenplanwerd
inwerkinggesteldendekinderenmoesteneenspelparcoursafleggen
metallerleispelenvandespeel-o-theekdie(doordewerkgroep)aanhet
themawarenaangepast.Zowasero.a.koi-vangenenoosterskegelen.
Nahetmiddagetenwerdhet36meterlangelijfvandedraakinallerlei
kleurengeschilderd.Helaaswasdaaropdederdedagnietzoveelmeer
vantezienomdatallekleurendoorelkaarheenwarengelopen.
Deregenhieldaanmaartochmoesterwordenopgeruimd.Iederjaaris
hetweerverbazingwekkendhoesnelallekinderenhetveldleeghebben.
Nahetopruimenwaserlimonademeteenlekkeregroteeierkoek.

10

TEUNISVANNES
Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

Autobedrijf
VanFraassenB.V.

Voorstad79,Goes
tel.0113-227353
www.vanfraassen.citroen.nlALLEENEENCITROËNRIJDTALSEENCITROËN

VANGILSTBOUWCOMPACT
Uwadresvoor:
verbouw/renovatie/onderhoud/schilderwerk

Kon.Wilhelminastraat384481ACKloetingetel.0113-214236/06-50521936

Kon.Wilhelminastr.14Tel.0113-228927
4481ABKloetingewww.rijschoolbehage.nl06-51602787
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HetGilde
Eengilde(vroeger:guld,vanwegehetgoudindegezamenlijkekas)isvan
oorsprongeenberoepsgroep.

Ineengildewerdkennisenervaringuitgewisseld.Nieuwegildeleden
werdenopgeleidin“hetvak”.Naeengedegenopleidingkoneenleerling
erkendwordenalsvakmanmetdetitel“gezel”enuiteindelijkdetitel
“meester”verkrijgen.

Hetgildebehartigdedebelangenvandegildeleden,enbeschermdehen.
Vaakhadeengildehetalleenrechtophetuitoefenenvanhetvak,wat
leiddetotdezekerheidvankwaliteitvanhetwerk,somszelfstoteen
monopolie.

Voorbeeldenvangildes:
Goud-enzilversmidsgilde,Schuttersgilde,Chirurgijnsgilde(waarnaastde
chirurgijnsdeuniversitairopgeleide“doctoresmedicinae”ende
vroedvrouwentoebehoorden),KoopmansgildeenhetWeversgilde.
Eengrootmaatschappelijknadeelwasdecorrumperendewerkingvanhet
monopolie.Deeeuwenoudewerkwijzenmochtennietvernieuwd,laat
staanveranderdworden.Iemandmetvernieuwendeideeënmoestdus
ofwellidwordenvanhetgilde(enaldezeideeëndusopgeven),ofeen
anderberoepkiezen.LandenalsFrankrijkenNederlandraaktenhierdoor
inhunontwikkelinginde18eeeuwachteropvergelekenmetEngeland.

Hedendaagsegildes
Tegenwoordighebbenslechtsweiniggildesnogderolvanhetvroegere
gilde.MetnameinZuid-NederlandeninBelgiëkentmennogde
schuttersgilden.

Deschutterijofhetschuttersgildewaseensoortburgerwachtofmilitie
dieindeMiddeleeuwenwerdopgerichtomdestadtebeschermenbij
eenaanvalendeordetehandhavenbijoproerofbrand.Zewaren
meestalgegroepeerdvolgenshetwapendatzegebruikten:dehandboog,
devoetboogofhetgeweer.Hunoefenterreinenhaddenzevaakopopen
ruimtesbinnendestad,nabijdestadsmuren.
Deschutterijwaseensteunvoorhetlokalegezag.Hetsysteemvan
schutterijenwerktenietmeernaartevredenheidnavijfhonderdjaar.
UiteindelijkwerdonderkoningWillemIdeveelprofessionelerepolitie
opgericht.Deschutterijenblevenoefenenenwerden,netalsdenahet
opheffenvandeschutterijingesteldelandweerenlandstorm,alseen
bruikbareondersteuningbijoorlogenenopstandengezien.De
schutterijenwerdenpasin1901opgeheven.

25

BEDANKT! ambachtsvrouwe mevrouw Van Dijk

Mevrouw Van Dijk is een aantal maanden geleden 75 jaar geworden.
Zij wilde dit heuglijke feit vieren met de Kloetingseschool door de kinderen
een muziekproject aan te bieden.
Op donderdag 28 juni kwam een muziekgezelschap op school om samen
met de kinderen allerlei liedjes in te studeren.

Al deze liedjes zijn
vrijdagmorgen 29
juni als afsluiting
van het schooljaar
ten gehore
gebracht in de
grote tent op het
terrein van het
Jachthuis.

Het was maar
goed dat er een
tent stond want
het regende
behoorlijk.
Na afloop kre-
gen alle kinderen
een zakje snoep
mee naar huis
en konden
ze gaan genie-
ten van een wel-
verdiende
vakantie.

20

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

Klusd.nov.'07A3:Klusd.opm.A3 apr'07  30-10-2007  13:39  Pagina 9



G
R

IJ
P

L
V

E
L

KOPPELVELKOPPELVEL

KOPPELVEL KOPPELVEL

u

9

Kunstuitleen(ActiviteitendienstEmergis)

Werkervaringsplaatsvoorcliënten.

Deactiviteitendienstisinfebruari2005gestartmetKunstuitleenEmergis.
DeKunstuitleenheefteendubbeledoelstelling.Teneerstebiedtde
Kunstuitleeneenafzetmarktvoordecliëntendiebinnenhettekenlokaal
schilderijenenwerkstukkenmaken.TentweedebiedtdeKunstuitleeneen
leerwerkplaatswaarkunstenaarso.a.kunnenleren(samen)werkenin
opdracht,zorgdragenvoordeadministratieenhetverrichtenvanhand–
enspandiensten.

Hoewerkthet?

Tegeneenvergoedingwordenschilderijenenwerkstukkenvancliënten
verhuurdofverkochtaangeïnteresseerden.Klantenkunneneenkeuze
makenuitdeshowmapvandekunstuitleen,waarinkleurenfoto’sstaan
vandebeschikbarekunstwerkenen(huur)prijzen.Deklantenkrijgen1
maandvantevorenberichtdatdehuurtermijnafloopt,metdemogelijk-
heidtoteenverlengingvanhetcontract.

DeorganisatieenuitvoeringvandeKunstuitleenwordtinbelangrijkemate
doordecliëntenvanhettekenlokaalgedragen.Deschilderijenworden
eigendomvandekunstuitleen.Wanneerdekunstuitleeneenschilderijver-
huurdofverkoopt,gaateréénmalig€20,00naardekunstenaar.

Kwaliteitseisenaandekunstwerken

Voordatschilderijenwordenopgenomenindecollectievande
Kunstuitleenwordenzedooreencommissie,bestaandeuiteenactivitei-
tenbegeleider,eenprofessionelekunstenaareneencliëntbeoordeeld.

36

R&GComputersOpMaatGebouwd

DeaanschafvaneennieuwePC.
Reparatieensoftwareproblemen.
Periodiekonderhoudvanhard-ensoftware.
AanvragenenaanlegvanADSL.

Tevensverkoopvangebruiktecomputers.
InruilvangebruiktePCenMonitoren.
Aanlegvan(draadloos)netwerken.
Serviceaanhuistegenbetaalbaretarieven

VooralleswatmetdecomputertemakenheeftbentubijR&GComputersaanhetjuisteadres

Voormeerinformatieganaarwww.reng-computers.nl

desmaakvanlekker...des
maa

kva
nlekker...desmaakva

Brood&banket
Belegdebroodjes
Bezorgservice
Ontbijtservice

Uvindtonsin...
KLOETINGEVersmarkt,Lewestraat57

0113-215066

KAPELLEWeststraat4
0113-330511

GOESWinkelcentrumDeSpinne
0113-231071

MIDDELBURGVerspassage
Langeville
0118-642092

R&GcomputersNieuweKerkstraat164401BJYersekeTel.0113-574531Fax0113-574382GSM06-42273465

DeBochtvanGuinea4-6Tel.:0113-227405
4461BCGoesFax:0113-222552

Lunchopreservering

Gastvrouw&Gastheer

Esther&ArjanSuijkerbuijk

woensdaggesloten

Restaurant‘HetBinnenhof’

23

Kloetingse weetjes …

• Wie versterkt het team van Kloetinge bij de ‘Hoofdcollecte’ de eerste
week van februari 2008? (Hersenstichting en Fonds Psychische
Gezondheid) Op dit moment is slechts één collectant beschikbaar
voor heel Kloetinge. Dit goede doel kan uw inzet erg goed gebruiken.
Info/aanmelding bij mw. A. Verburg, tel 228 115 (na 19.00 uur).

• Sinterklaas komt dit jaar op 17 november naar Nederland.

• Er wordt gedacht aan het organiseren van een ‘fair’ in Kloetinge.
Ideeën en voorstellen graag naar de redactie.

• Op 10 november aanstaande wordt er een disco georganiseerd. Voor
meer informatie kun je terecht bij stichting jeugdwerk.

• De biljartclub van Amicitia heeft een nieuw biljartlaken gekregen.
Gesponsord met budget van de VDK.

• Wist u dat de Kloetingse molen een eigen website heeft?
Kijk eens op www.kloetingsemolen.nl

• Op dit moment wordt er in opdracht van de NBU een concept van
een voorontwerp bestemmingsplan van de Riethoek opgesteld. Als
dat plan naar wens is van de gemeente zal het een inspraak- en over-
legprocedure doorlopen. Er kan dan door een ieder gereageerd wor-
den op het voorontwerp voordat het plan de officiële procedure
ingaat.

Hersenstichting
Nederland

22

(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

Gezocht!

Kloetingse kunstenaar
voor de voorkant van

volgend jaar!

Reacties naar:klusdurper@kloetinge.nl

Prioriteitenlijstje voor
uw hypotheek?

D e a d v i s e u r d i e v e r d e r g a a t

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.

� de laagste rente

� alles voor u laten regelen

� geldigheidsduur van de offerte

� de hypotheek die het beste bij

u past
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HetGilde
Eengilde(vroeger:guld,vanwegehetgoudindegezamenlijkekas)isvan
oorsprongeenberoepsgroep.

Ineengildewerdkennisenervaringuitgewisseld.Nieuwegildeleden
werdenopgeleidin“hetvak”.Naeengedegenopleidingkoneenleerling
erkendwordenalsvakmanmetdetitel“gezel”enuiteindelijkdetitel
“meester”verkrijgen.

Hetgildebehartigdedebelangenvandegildeleden,enbeschermdehen.
Vaakhadeengildehetalleenrechtophetuitoefenenvanhetvak,wat
leiddetotdezekerheidvankwaliteitvanhetwerk,somszelfstoteen
monopolie.

Voorbeeldenvangildes:
Goud-enzilversmidsgilde,Schuttersgilde,Chirurgijnsgilde(waarnaastde
chirurgijnsdeuniversitairopgeleide“doctoresmedicinae”ende
vroedvrouwentoebehoorden),KoopmansgildeenhetWeversgilde.
Eengrootmaatschappelijknadeelwasdecorrumperendewerkingvanhet
monopolie.Deeeuwenoudewerkwijzenmochtennietvernieuwd,laat
staanveranderdworden.Iemandmetvernieuwendeideeënmoestdus
ofwellidwordenvanhetgilde(enaldezeideeëndusopgeven),ofeen
anderberoepkiezen.LandenalsFrankrijkenNederlandraaktenhierdoor
inhunontwikkelinginde18eeeuwachteropvergelekenmetEngeland.

Hedendaagsegildes
Tegenwoordighebbenslechtsweiniggildesnogderolvanhetvroegere
gilde.MetnameinZuid-NederlandeninBelgiëkentmennogde
schuttersgilden.

Deschutterijofhetschuttersgildewaseensoortburgerwachtofmilitie
dieindeMiddeleeuwenwerdopgerichtomdestadtebeschermenbij
eenaanvalendeordetehandhavenbijoproerofbrand.Zewaren
meestalgegroepeerdvolgenshetwapendatzegebruikten:dehandboog,
devoetboogofhetgeweer.Hunoefenterreinenhaddenzevaakopopen
ruimtesbinnendestad,nabijdestadsmuren.
Deschutterijwaseensteunvoorhetlokalegezag.Hetsysteemvan
schutterijenwerktenietmeernaartevredenheidnavijfhonderdjaar.
UiteindelijkwerdonderkoningWillemIdeveelprofessionelerepolitie
opgericht.Deschutterijenblevenoefenenenwerden,netalsdenahet
opheffenvandeschutterijingesteldelandweerenlandstorm,alseen
bruikbareondersteuningbijoorlogenenopstandengezien.De
schutterijenwerdenpasin1901opgeheven.
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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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Activiteitenkalender Kloetinge november 2007 - april 2008

November
3 Hobbybeurs in Amicitia.
3 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).
7 Lezing ‘kristallen schedel meditatie’, Amicitia (de Bron).
14 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
17 Najaarsconcert Brassband Excelsior (Stenge in Heinkenszand).
28 Sinterklaas, Amicitia (st. Jeugdwerk).

December
8 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).
12 Kerstbal (st. Jeugdwerk).
12 Lezing ‘kristallen schedel meditatie’, Amicitia (de Bron).
16 Kerstconcert door Brassband Excelsior (kerkgebouw Goes

Zuid De Hoogte, 16.00 uur).
22 of 5-1 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).

24 Kerstnachtdienst in Geerteskerk (Brassband Excelsior).

Januari
5 of 22-11 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).

9 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
23 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
30 Lezing ‘Reïncarnatie en karma’, Amicitia (ver. de Bron).
31 Lampionnenoptocht (Oranjevereniging).

Februari
6 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
23 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).
23 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
27 Lezing ‘Helderziende waarnemingen’, Amicitia (de Bron).

Maart
12 Lezing ‘Hooggevoeligheid’, Amicitia (ver. de Bron).
12 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
26 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
29 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).

April
9 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
23 Knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk).
26 Jeugdsoos in Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).
30 Koninginnedag.

35

Willemkiesteierenvoorzijngeldengeeftdekokeraf;detovenaarvraagt
dekinderenofzeeenrebushebbenopgelost;spreekdeoplossinguit,(dit
isdetoverspreuk)enziedaardedraakkomttotlevenenervolgteen
grootfeest.
Willemheeftuiteindelijkgeenschatmaarwelheelveelvriendenennuslijt
hijzijnlevensdageninhetverreoostenalseengelukkigman!

Bovenstaandeishetverhaalvandeklusdurpsedagen2007.Nietzomaar
eenhutjetimmerenenwatspelletjesdoen,nee…eenheelverhaalzit
erachter.
Opdag1gingendekinderenhunhuttenbouwenenkondenzedoorklei-
neopdrachtjesdiamantenverdienen.Erwerdijveriggetimmerd,gezaagd
ennatuurlijkgeschilderd.Alsnelwasdedagdanookvoorbijmaarniet
nadatdeverdiendediamantenineenkokerwarengestort.
Erwasalheelwatverzameld!

Detweededagwarendeweersvooruitzichtennietaltebestenalsnel
kwamhetwatermetbakkenuitdehemel.Geennood,hetregenplanwerd
inwerkinggesteldendekinderenmoesteneenspelparcoursafleggen
metallerleispelenvandespeel-o-theekdie(doordewerkgroep)aanhet
themawarenaangepast.Zowasero.a.koi-vangenenoosterskegelen.
Nahetmiddagetenwerdhet36meterlangelijfvandedraakinallerlei
kleurengeschilderd.Helaaswasdaaropdederdedagnietzoveelmeer
vantezienomdatallekleurendoorelkaarheenwarengelopen.
Deregenhieldaanmaartochmoesterwordenopgeruimd.Iederjaaris
hetweerverbazingwekkendhoesnelallekinderenhetveldleeghebben.
Nahetopruimenwaserlimonademeteenlekkeregroteeierkoek.

10

TEUNISVANNES
Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

Autobedrijf
VanFraassenB.V.

Voorstad79,Goes
tel.0113-227353
www.vanfraassen.citroen.nlALLEENEENCITROËNRIJDTALSEENCITROËN

VANGILSTBOUWCOMPACT
Uwadresvoor:
verbouw/renovatie/onderhoud/schilderwerk

Kon.Wilhelminastraat384481ACKloetingetel.0113-214236/06-50521936

Kon.Wilhelminastr.14Tel.0113-228927
4481ABKloetingewww.rijschoolbehage.nl06-51602787
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(0113)311444
-Overal te ontbieden
-Alle voorzieningen om thuis op te baren
-Aandacht voor uw persoonlijke wensen

informatie pakket op aanvraag verkrijgbaar
(gratis en vrijblijvend)

DeBevelanden 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
�VoiceOverIPtelefonie
�Datanetwerken
�ADSLvoorsnelinternet
�ISDN-aansluitingen

LEWESTRAAT43,4481BCGOES/KLOETINGE
Tel:0113-213720Internet:www.colijnbv.nl

19

StSebastiaansofHandboogGildeteKloetinge

InKloetingevermoedtmendathetgildeisopgerichtdoordevroegere
ambachtsheerterbeschermingvanzijneigendommen.Ookinhetheden
benoemtdeAmbachtsvrouwevanKloetingenaarhaarwelgevallende
nieuwegildebroeders.
OpdeeenofanderemanierishetgildeuitKloetingenooitopgeheven.
Vangeneratieopgeneratieteldehetgilde24ledeninclusiefhetbestuur.
Hetbestuurbestaatuiteenhoofdmanentevenspenningmeesterendrie
dekens.Deanderetwintigledenwordenbroedersgenoemdende
aangetrouwdevrouwen,zusters.Eennietonbelangrijkeschakelisde
bodediegeenlidisvanhetgildemaarweleencentralerolvervuld.Voor
dezerolontvangthijjaarlijkseentoelage.
Detakenveranderdeneninplaatsvanburgerwachtginghetgildezorg
dragenvoordebegrafenissenvandeoverleden“gildebroedersen
zusters”.Eengildebroederdraagtopeenbegrafeniseenzwartehoed,
zwartpak,spierwitoverhemd,zwartestropdas,langezwartecape,zwarte
sokken,zwarteschoenenentotslotzwartehandschoenen.

Voorhetgildekunjealleengevraagdworden.Alsmeneenmaalis
toegetredendanisditinprincipevoorhetleven.Slechtsinzeldzame
gevallenkanmengeroyeerdworden.Ditgebeurtwanneermenzonder
geldigeredendriemaaleenbegrafenisofvergaderingnietheeftbezocht.

Tijdensvergaderingenwordennogsteedsoudegebruikenuitgevoerd,
menbegroetelkaarmeteenhandengebruiktdaarbijalleendenamen
hoofdman,bode,dekenofgildebroeder.Bijhetnietkomen,telaatkomen
ofschendenvanderegelsdientereenboetebetaaldteworden.Vroeger
kwamhetgildeindeoudeherbergsamen,tegenwoordigopdiverse
locaties.Eengedeeltevanhetdoelhof(vroegerdeschietbaan,vandaarde
naam)isnogsteedseigendomvanhetgilde.Middelserfpachtwordthier
gebruikvangemaaktenhetgildezieteroptoedatallesgoedwordt
onderhouden.
OndanksallevernieuwingenvandezetijdblijfthetStSebastiaansof
HandboogGildevanKloetingesterkentraditioneel.Eeneeuwenoud
gebruikwaarKloetingenaaronzemeningtrotsopmagzijn!

DitartikelistotstandgekomendooreeninterviewmetdeheerDekker.
NaastzijnhuidigefunctiealsGildebroederheeftdeheerDekker34jaarin
hetbestuurgezetenenwashijdevoormalighoofdmanvanhetSt
SebastiaansofHandboogGildeinKloetinge.Onzedankvoorzijn
waardevolleinbreng.
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Ondernemend Kloetinge!

De advertentie van Fotografie Aadépé producties staat al heel lang in de
Klusdurper. De redactie wist niet exact wie er achter de naam schuil ging
en bijvoorbeeld de specialisatie van de fotograaf. Daarom besloten we
een interview te houden met de heer Dingemans, fotograaf en eigenaar,
van Aadépé producties.

Hoe lang woont u al in Kloetinge?
Sinds 1978, dus bijna 30 jaar, daarvoor was ik woonachtig in
Heinkenszand.

Wat wilde u vroeger worden?
Had ik eigenlijk nooit een duidelijk idee over. Ik ben naar de ambachts-
school gegaan en daarna gaan werken. Er waren toen niet zoveel moge-
lijkheden als er vandaag de dag zijn. Ik had een baan want er moest
brood op de plank komen en kon alleen kiezen voor een dagopleiding
(zonder inkomsten, dus geen optie) en er waren cursussen maar daarvoor
moest je in de sector werkzaam zijn. Door middel van schriftelijke cursus-
sen en veel oefenen heb ik het vak me eigen gemaakt.

Wat voor soort foto’s maakt u?
Voornamelijk landschapfoto’s voor agrarische dagbladen en voor boeken.

Op welke vlakken van fotografie bent u specialist?
Glas en sieraden. Dit doe ik nog af en toe in een studio in Kloetinge die ik
nog aan het inrichten ben. Vroeger huurde ik de voormalige timmerwerk-
plaats. Maar ik zit er niet echt achteraan hoor, omdat het fotograferen van
50 oorbellen of sleutelhangers meer op productiewerk lijkt en daar kan ik
mijn ei niet zo in kwijt. Daarnaast ben ik nu specialist op het gebied van
landschapfoto’s waar ik regelmatig voor gevraagd wordt.

Richt het bedrijf zich vooral op particuliere klanten of bedrijven?
Nauwelijks particulieren, vroeger kwam er nog wel eens een trouwreporta-
ge voorbij maar tegenwoordig eigenlijk alleen maar bedrijven.

F O T O G R A F I E
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Oostmolenweg 5, 4481 PJ Kloetinge
Tel. +31 (0)646 425 58

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
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(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
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St Sebastiaans of Handboog Gilde te Kloetinge

In Kloetinge vermoedt men dat het gilde is opgericht door de vroegere
ambachtsheer ter bescherming van zijn eigendommen. Ook in het heden
benoemt de Ambachtsvrouwe van Kloetinge naar haar welgevallen de
nieuwe gildebroeders.
Op de een of andere manier is het gilde uit Kloetinge nooit opgeheven.
Van generatie op generatie telde het gilde 24 leden inclusief het bestuur.
Het bestuur bestaat uit een hoofdman en tevens penningmeester en drie
dekens. De andere twintig leden worden broeders genoemd en de
aangetrouwde vrouwen, zusters. Een niet onbelangrijke schakel is de
bode die geen lid is van het gilde maar wel een centrale rol vervuld. Voor
deze rol ontvangt hij jaarlijks een toelage.
De taken veranderden en in plaats van burgerwacht ging het gilde zorg
dragen voor de begrafenissen van de overleden “gildebroeders en
zusters”. Een gildebroeder draagt op een begrafenis een zwarte hoed,
zwart pak, spierwit overhemd, zwarte stropdas, lange zwarte cape, zwarte
sokken, zwarte schoenen en tot slot zwarte handschoenen.

Voor het gilde kun je alleen gevraagd worden. Als men eenmaal is
toegetreden dan is dit in principe voor het leven. Slechts in zeldzame
gevallen kan men geroyeerd worden. Dit gebeurt wanneer men zonder
geldige reden drie maal een begrafenis of vergadering niet heeft bezocht.

Tijdens vergaderingen worden nog steeds oude gebruiken uitgevoerd,
men begroet elkaar met een hand en gebruikt daarbij alleen de namen
hoofdman, bode, deken of gildebroeder. Bij het niet komen, te laat komen
of schenden van de regels dient er een boete betaald te worden. Vroeger
kwam het gilde in de oude herberg samen, tegenwoordig op diverse
locaties. Een gedeelte van het doelhof (vroeger de schietbaan, vandaar de
naam) is nog steeds eigendom van het gilde. Middels erfpacht wordt hier
gebruik van gemaakt en het gilde ziet erop toe dat alles goed wordt
onderhouden.
Ondanks alle vernieuwingen van deze tijd blijft het St Sebastiaans of
Handboog Gilde van Kloetinge sterk en traditioneel. Een eeuwenoud
gebruik waar Kloetinge naar onze mening trots op mag zijn!

Dit artikel is tot stand gekomen door een interview met de heer Dekker.
Naast zijn huidige functie als Gildebroeder heeft de heer Dekker 34 jaar in
het bestuur gezeten en was hij de voormalig hoofdman van het St
Sebastiaans of Handboog Gilde in Kloetinge. Onze dank voor zijn
waardevolle inbreng.
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OndernemendKloetinge!

DeadvertentievanFotografieAadépéproductiesstaatalheellanginde
Klusdurper.Deredactiewistnietexactwieerachterdenaamschuilging
enbijvoorbeelddespecialisatievandefotograaf.Daarombeslotenwe
eeninterviewtehoudenmetdeheerDingemans,fotograafeneigenaar,
vanAadépéproducties.

HoelangwoontualinKloetinge?
Sinds1978,dusbijna30jaar,daarvoorwasikwoonachtigin
Heinkenszand.

Watwildeuvroegerworden?
Hadikeigenlijknooiteenduidelijkideeover.Ikbennaardeambachts-
schoolgegaanendaarnagaanwerken.Erwarentoennietzoveelmoge-
lijkhedenalservandaagdedagzijn.Ikhadeenbaanwantermoest
broodopdeplankkomenenkonalleenkiezenvooreendagopleiding
(zonderinkomsten,dusgeenoptie)enerwarencursussenmaardaarvoor
moestjeindesectorwerkzaamzijn.Doormiddelvanschriftelijkecursus-
senenveeloefenenhebikhetvakmeeigengemaakt.

Watvoorsoortfoto’smaaktu?
Voornamelijklandschapfoto’svooragrarischedagbladenenvoorboeken.

Opwelkevlakkenvanfotografiebentuspecialist?
Glasensieraden.DitdoeiknogafentoeineenstudioinKloetingedieik
nogaanhetinrichtenben.Vroegerhuurdeikdevoormaligetimmerwerk-
plaats.Maarikziternietechtachteraanhoor,omdathetfotograferenvan
50oorbellenofsleutelhangersmeeropproductiewerklijktendaarkanik
mijneinietzoinkwijt.Daarnaastbeniknuspecialistophetgebiedvan
landschapfoto’swaarikregelmatigvoorgevraagdwordt.

Richthetbedrijfzichvooralopparticuliereklantenofbedrijven?
Nauwelijksparticulieren,vroegerkwamernogweleenseentrouwreporta-
gevoorbijmaartegenwoordigeigenlijkalleenmaarbedrijven.

FOTOGRAFIE
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Oostmolenweg5,4481PJKloetinge
Tel.+31(0)64642558
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M.VERSTELLE
Hetadresvoorfietsen

Deskundige
ensnellereparatie

Jachthuisstraat2-KLOETINGE-Telelefoon216613

BATAVUS

GAZELLE

Meeuwsehandelsondernemingbv
A.Plesmanweg6Postbus1904460ADGoesTel.0113-212620Fax232214
www.meeuwse-goes.comE-mailinfo@meeuwse-goes.com
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DePaddenstoel

DeRomeinenvereerdendepaddenstoelen.InMiddenenZuid-Amerika
bestaanereeuwenouderituelen.InNederlandwasdepaddenstoelvooral
indeMiddeleeuweneenstukminderpopulair.Paddenstoelenwerdenals
geheimzinnigbeschouwd,omdatzeogenschijnlijk‘snachtsverschenen
engeenvoedselnodighadden.Demysterieuzecirkelswaarindepadden-
stoelensomsgroeidenwerdengezienalsplaatsenwaarheksenhunritue-
lenuitvoerden,vandaarookdenaamheksenkringen.Heksenkringkrijgt
vertaaldnaarhetEngelsechtereenstukpositieverebetekenis,het
Engelsefairy-ring(feeënkring)komtvoortuiteeneeuwenoudefolklore.
Mengeloofdedatdepaddenstoelendevoetstappenvanineenkringdan-
sendefeeënvolgde.Tegenwoordigvindenwealleennoginallerlei
sprookjesenmythen,desporenvanhoewijvroegeroverpaddenstoelen
dachten.

Opditmomentwordtdepaddenstoelendanvooraldechampignon
gezienalseenzeersmakelijkingrediëntinallerleirecepten.Veelandere
soorteneetbarepaddenstoelenzijnnogrelatiefonbekendinde
Nederlandsekeuken.Pasdelaatste15jaarwordenookanderepadden-
stoelensoortenopgroteschaalgekweektinNederland.

Eetbaarofgiftig?
Sommigepaddenstoelenzijngoedteeten,maaranderezijnuiterstgiftig.
Degroeneknolzwamisdegiftigstevanallemaal;alsjehiervaneet,kunje
twaalfuurlaterdoodzijn.Vananderegiftigesoortenkunjeernstigziek
worden,maarvolwassenmensengaanerzeldenaandood.Hetismoeilijk
omeetbareengiftigepaddenstoelenuitelkaartehouden.Alsjeergeen
verstandvanhebt,kunjezebeterlatenstaan.Een
bekendeeetbarepaddenstoel,naastdeoester-
zwam,isdetruffel.

Onder
1.Hoed
2.Ruweringomdesteel
3.Knolvormigeonderkant

OokinNederlandgroeienPaddenstoelen.Wenoe-
menenkeleveelvoorkomende:

Oesterzwam,Pleurotusostreatus
Hoedvuilgrijstotbruinzwart,laterverblekend.
Schelpvormig.Lilaplaatjesaflopendlangsdesteel.Algemeenaanstam-
menvanloofbomen.Jongeetbaar.Groeitinhetnajaar.
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Krijgt u vooral opdrachten lokaal of vanuit het hele land?
De agrarische dagbladen zitten door het hele land net als de doelgroep
voor die bladen. De enige lokale opdracht is die van de provincie. Hiervan
krijg ik onder meer opdrachten om Zeeuwse landschappen te fotografe-
ren, foto’s te maken op de visserijdag en foto’s voor de dag van het plat-
teland waar ze zelf publicaties hebben die worden opgesierd met o.a. mijn
foto’s.

Mijn foto’s maak ik voornamelijk in Zeeland, België, Brabant en Zuid-
Holland.

Wat is voor u nu een leuke opdracht?
Een gerichte duidelijke opdracht met voldoende tijd zodat ik erop uit kan
trekken om mooie foto’s te maken. Die tijd heb ik nodig omdat bij land-
schapfoto’s het weer een spelbreker kan zijn en als ik foto’s moet maken
van de kustlijn is ook het tij zeer belangrijk om rekening mee te houden

Waar haalt u de inspiratie vandaan?
Ik ben erg opdracht gericht, zodra ik een opdracht heb trek ik erop uit. Zo
kreeg ik laatst een opdracht om ornamenten op en in gebouwen te foto-
graferen. Vanaf dat moment ga je anders naar gebouwen kijken en komt
de inspiratie vanzelf.

De redactie bedankt de heer Dingemanse voor het leuke gesprek en
wenst hem veel succes toe voor de toekomst.
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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 december 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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Het Gilde
Een gilde (vroeger: guld, vanwege het goud in de gezamenlijke kas) is van
oorsprong een beroepsgroep.

In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden
werden opgeleid in “het vak”. Na een gedegen opleiding kon een leerling
erkend worden als vakman met de titel “gezel” en uiteindelijk de titel
“meester” verkrijgen.

Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden, en beschermde hen.
Vaak had een gilde het alleenrecht op het uitoefenen van het vak, wat
leidde tot de zekerheid van kwaliteit van het werk, soms zelfs tot een
monopolie.

Voorbeelden van gildes:
Goud- en zilversmidsgilde, Schuttersgilde, Chirurgijnsgilde (waar naast de
chirurgijns de universitair opgeleide “doctores medicinae” en de
vroedvrouwen toe behoorden), Koopmansgilde en het Weversgilde.
Een groot maatschappelijk nadeel was de corrumperende werking van het
monopolie. De eeuwenoude werkwijzen mochten niet vernieuwd, laat
staan veranderd worden. Iemand met vernieuwende ideeën moest dus
ofwel lid worden van het gilde (en al deze ideeën dus opgeven), of een
ander beroep kiezen. Landen als Frankrijk en Nederland raakten hierdoor
in hun ontwikkeling in de 18e eeuw achterop vergeleken met Engeland.

Hedendaagse gildes
Tegenwoordig hebben slechts weinig gildes nog de rol van het vroegere
gilde. Met name in Zuid-Nederland en in België kent men nog de
schuttersgilden.

De schutterij of het schuttersgilde was een soort burgerwacht of militie
die in de Middeleeuwen werd opgericht om de stad te beschermen bij
een aanval en de orde te handhaven bij oproer of brand. Ze waren
meestal gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten: de handboog,
de voetboog of het geweer. Hun oefenterreinen hadden ze vaak op open
ruimtes binnen de stad, nabij de stadsmuren.
De schutterij was een steun voor het lokale gezag. Het systeem van
schutterijen werkte niet meer naar tevredenheid na vijfhonderd jaar.
Uiteindelijk werd onder koning Willem I de veel professionelere politie
opgericht. De schutterijen bleven oefenen en werden, net als de na het
opheffen van de schutterij ingestelde landweer en landstorm, als een
bruikbare ondersteuning bij oorlogen en opstanden gezien. De
schutterijen werden pas in 1901 opgeheven.
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BEDANKT!ambachtsvrouwemevrouwVanDijk

MevrouwVanDijkiseenaantalmaandengeleden75jaargeworden.
ZijwildeditheuglijkefeitvierenmetdeKloetingseschooldoordekinderen
eenmuziekprojectaantebieden.
Opdonderdag28junikwameenmuziekgezelschapopschoolomsamen
metdekinderenallerleiliedjesintestuderen.

Aldezeliedjeszijn
vrijdagmorgen29
junialsafsluiting
vanhetschooljaar
tengehore
gebrachtinde
grotetentophet
terreinvanhet
Jachthuis.

Hetwasmaar
goeddatereen
tentstondwant
hetregende
behoorlijk.
Naafloopkre-
genallekinderen
eenzakjesnoep
meenaarhuis
enkonden
zegaangenie-
tenvaneenwel-
verdiende
vakantie.
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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.

 wijzijnugraagvandienst
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Zwavelkop,Hypholoma
Algemenepaddenstoel,gewoonlijkinbundelsopboomstronken.
Geelachtigehoed,enigszinskegelvormiginhetmidden,datroestbruin
vankleuris.Plaatjesensporenpurperbruin.Oploof-ennaaldhoutstron-
ken.Hoofdzakelijkinseptember-oktober,overigenshetgehelejaardoor.

GroteParasolzwam,Lepiotaprocera
Mooiesoort,tot40cmhoogte;breedtevandehoed10-25cm.Hoed
bedektmetgrijsbruineschubben.Stengelheefteentekeningvangolven-
de,cirkelvormigebanden.Algemeen:vaakinkleinegroepjes,inlichte
bossen,bosweiden,inparkenentuinen,opgrazigeplaatsenindedui-
nen.Jongeetbaar,zoetenpittigvansmaak.Groeitindenazomerende
herfst.

Vliegenzwam,Amanitamuscaria
Gemakkelijkherkenbaar.PaddenstoelvanhetgeslachtAmanitamet
scharlakenrodehoed,witgevlekt.Vlekkenontstaandooruiteen
gescheurdwitvlies.Zeergiftig.Zeeralgemeen,vooralopzuregrond
onderofbijeenberkenden.Groeitinoktober.

WeidechampignonAgaricuscampestris
Bekendepaddenstoel,alsvoedsel.Wittotbruinachtigehoed,eersthalf
bolvormig,lateruitgespreid,droog,bijouderdomlichtgeschubd.Steelvrij
kortenstevig,metringmaarzondervolva.Plaatjeseerstwit,danrozeen
laterpurperbruinkleurend.Vrijalgemeenopalofnietbegraasdschraal
grasland,opdijkeneninduinen.Groeitindenazomerendeherfst.

GeschubdeInktzwam,Coprinuscomatus
Knotsvormigehoed,bedektmetwitteenbruinachtigeschubben.Bijrij-
pheidlossendeplaatjesoptoteenzwarte,inktachtigevloeistof,vanafde
randnaarboven;elkedruppelbevatsporen.Jongeetbaar.Algemeenop
grazige,voedselrijkeplaatsen,opgebrachteofopgespotengrondenen
oudevuilnisbelten,vaakmassaal.Groeitvanafmei.

Eekhoorntjesbrood,Boletusedulis
Korteendikkeboleet,voorzienvanporiën,metaandeonderzijdevande
hoedeensponzignetwerk,volmetnauwebuisjes.Hoedeerstwit,later
lever-ofdonkerbruinkleurend,6-25cmbreed,gladofgekreukeld.Bruin-
achtigesteelmetlichte,verticalelijntjes.Zeeralgemeeninloof-ennaald-
bossen,langswegen,inparken.Eetbaar.Groeitvaakalindezomer.

Wiltumeerinformatieoverdepaddenstoelevenalsheerlijkereceptendan
verwijzenwijunaardebron:www.paddestoelen.net
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Fantasierijk.Gemakkelijktecombineren.Contrasterend.
Zijnvormgevendekrachtbewijsthoutindeartistiekecombinatievanverschil-
lendepatronenentinten.Gedurfdgeplaatstecontrasten,speelsingestrooide
accentenverlevendigendeharmonievanhetnatuurlijkedesign.Ongewoonis
hetresultaat,enbuitengewoonfascinerendisheteffect.Kamerswinnenaan
ruimte,aankarakter.MetzijnbreedassortimentbiedtJW-parketruimtevoor
fantasie.Ontdekwatmogelijkis!Laatuinspireren.Uheeftdeideeën.
Enparketisdevloeromuuitteleven.

parket&vloeren
J.Valckestraat11,4461KBGoes

tel.0113-212041fax0113-250158

www.jwparket.nl

JW-Parket:natuurlijkwonenmetstijl

�INBRAAKBEVEILIGING�CAMERA-BEWAKING
�BRANDBEVEILIGING�MELDKAMERPAC
�TOEGANGSCONTROLE�ALARMOPVOLGING

*24-uursmeldkamerservice

BORG/BMI
Beveiligingsbedrijf

LEWESTRAAT43
GOES/KLOETINGE
Tel:0113-213720
www.colijnbv.nl
info@colijnbv.nl

BEVEILIGING
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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
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Opening Hogepad

Op 20 juni 2007 is het officiële bord van de wandelroutes door Kloetinge
onthuld. Dit bord is in samenwerking met Stichting Zeeuws
Landschapsbeheer, Gemeente Goes, Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge
en de Nationale postcodeloterij tot stand gekomen.

In het voorjaarszonnetje lichtte eerst de heer Jaap Hoste, voorzitter van
de Vereniging Dorpsbelangen, de totstandkoming toe van het in ere her-
stelde Hogepad. Het Hogepad dat uit omstreeks 1100 stamt werd vervol-
gens door Loco-burgemeester Dieleman en Kinderburgemeester Fabian,
onthuld. U kunt het bord vinden in de tuin van de Geerteskerk ter hoogte
van De Vaete richting het Marktveld.
De Kloetingseschool was met alle 200 leerlingen en bijbehorende leer-
krachten ook aanwezig. Ruim voor de opening hadden de kinderen een
tekening gekregen die zij mochten inkleuren. De tekening, gemaakt door
kunstenaar Dennis Menheere, gaf een impressie van de drinkput,
Jachthuis en de Kloetingse Molen.

Na de officiële opening gingen Loco burgemeester Dieleman en
Kinderburgemeester Fabian over tot het bekend maken van de prijswin-
naars van de mooiste ingekleurde tekening;

Groep 1: Sal Griep

Groep 2: Kristijan Wagenaar

Groep 3: Anke Kroes

Groep 4: Judith Griep

Groep 6: Daphne Koppejan

Groep 8: Evi Gubbels.

De prijzen zijn mede mogelijk
gemaakt door Marskramer Goes.

Nadat de prijzen uitgereikt waren, zijn de kinderen weer naar het school-
plein gegaan. Met steun van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge
kreeg iedere bezoeker een ijsje aangeboden. En dat smaakte!
De wandelroutes zijn binnenkort beschikbaar via goesweb.net/kloetinge.
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Zwavelkop, Hypholoma
Algemene paddenstoel, gewoonlijk in bundels op boomstronken.
Geelachtige hoed, enigszins kegelvormig in het midden, dat roestbruin
van kleur is. Plaatjes en sporen purperbruin. Op loof- en naaldhoutstron-
ken. Hoofdzakelijk in september-oktober, overigens het gehele jaar door.

Grote Parasolzwam, Lepiota procera
Mooie soort, tot 40 cm hoogte; breedte van de hoed 10-25 cm. Hoed
bedekt met grijsbruine schubben. Stengel heeft een tekening van golven-
de, cirkelvormige banden. Algemeen: vaak in kleine groepjes, in lichte
bossen, bosweiden, in parken en tuinen, op grazige plaatsen in de dui-
nen. Jong eetbaar, zoet en pittig van smaak. Groeit in de nazomer en de
herfst.

Vliegenzwam, Amanita muscaria
Gemakkelijk herkenbaar. Paddenstoel van het geslacht Amanita met
scharlakenrode hoed, wit gevlekt. Vlekken ontstaan door uiteen
gescheurd wit vlies. Zeer giftig. Zeer algemeen, vooral op zure grond
onder of bij een berk en den. Groeit in oktober.

Weidechampignon Agaricus campestris
Bekende paddenstoel, als voedsel. Wit tot bruinachtige hoed, eerst half
bolvormig, later uitgespreid, droog, bij ouderdom licht geschubd. Steel vrij
kort en stevig, met ring maar zonder volva. Plaatjes eerst wit, dan roze en
later purperbruin kleurend. Vrij algemeen op al of niet begraasd schraal
grasland, op dijken en in duinen. Groeit in de nazomer en de herfst.

Geschubde Inktzwam, Coprinus comatus
Knotsvormige hoed, bedekt met witte en bruinachtige schubben. Bij rij-
pheid lossen de plaatjes op tot een zwarte, inktachtige vloeistof, vanaf de
rand naar boven; elke druppel bevat sporen. Jong eetbaar. Algemeen op
grazige, voedselrijke plaatsen, opgebrachte of opgespoten gronden en
oude vuilnisbelten, vaak massaal. Groeit vanaf mei.

Eekhoorntjesbrood, Boletus edulis
Korte en dikke boleet, voorzien van poriën, met aan de onderzijde van de
hoed een sponzig netwerk, vol met nauwe buisjes. Hoed eerst wit, later
lever- of donkerbruin kleurend, 6-25 cm breed, glad of gekreukeld. Bruin-
achtige steel met lichte, verticale lijntjes. Zeer algemeen in loof- en naald-
bossen, langs wegen, in parken. Eetbaar. Groeit vaak al in de zomer.

Wilt u meer informatie over de paddenstoel evenals heerlijke recepten dan
verwijzen wij u naar de bron: www.paddestoelen.net
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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

� 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

14

druk-
werk VEELZIJDIGVOORHANDEL,INDUSTRIEENRECLAME

FAMILIEDRUKWERK

Voorstad41-Postbus3494460ASGoes-T216963-F250201-Ezeeland.druk@zeelandnet.nl
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OpeningHogepad

Op20juni2007ishetofficiëlebordvandewandelroutesdoorKloetinge
onthuld.DitbordisinsamenwerkingmetStichtingZeeuws
Landschapsbeheer,GemeenteGoes,VerenigingDorpsbelangenKloetinge
endeNationalepostcodeloterijtotstandgekomen.

InhetvoorjaarszonnetjelichtteeerstdeheerJaapHoste,voorzittervan
deVerenigingDorpsbelangen,detotstandkomingtoevanhetinereher-
steldeHogepad.HetHogepaddatuitomstreeks1100stamtwerdvervol-
gensdoorLoco-burgemeesterDielemanenKinderburgemeesterFabian,
onthuld.UkunthetbordvindenindetuinvandeGeerteskerkterhoogte
vanDeVaeterichtinghetMarktveld.
DeKloetingseschoolwasmetalle200leerlingenenbijbehorendeleer-
krachtenookaanwezig.Ruimvoordeopeninghaddendekindereneen
tekeninggekregendiezijmochteninkleuren.Detekening,gemaaktdoor
kunstenaarDennisMenheere,gafeenimpressievandedrinkput,
JachthuisendeKloetingseMolen.

NadeofficiëleopeninggingenLocoburgemeesterDielemanen
KinderburgemeesterFabianovertothetbekendmakenvandeprijswin-
naarsvandemooisteingekleurdetekening;

Groep1:SalGriep

Groep2:KristijanWagenaar

Groep3:AnkeKroes

Groep4:JudithGriep

Groep6:DaphneKoppejan

Groep8:EviGubbels.

Deprijzenzijnmedemogelijk
gemaaktdoorMarskramerGoes.

Nadatdeprijzenuitgereiktwaren,zijndekinderenweernaarhetschool-
pleingegaan.MetsteunvandeVerenigingDorpsbelangenKloetinge
kreegiederebezoekereenijsjeaangeboden.Endatsmaakte!
Dewandelrouteszijnbinnenkortbeschikbaarviagoesweb.net/kloetinge.
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Meer weten? Ga naar www.rabobank.nl,of stap eens

binnenbijdeRabobank bij u in de buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.

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

Praktijkvoorosteopathie

EsterHeemskerk
Jachthuisstraat18
4481ALKloetinge
Telefoon:0113-222249

7

SlotwoordvandeVoorzitter

HetisvoormijdelaatstekeerdatikhetvoorwoordvoordeKlusdurper
schrijf.Zoalsuindebijgevoegdeagendavoordeledenvergadering
tevensbewonersavondhebtkunnenlezen,hebikmijvoorhetvoorzitter-
schapnietmeerherverkiesbaargesteld.Na12½jaarvoorzitterschapvan
de25-jarigeVerenigingDorpsbelangenKloetingeachtikdetijdgekomen
omermeetestoppen.Ikkijkterugopeenplezierigetijddieikzekerin
hetbeginzalmissen.Alsmijnopvolgerheefthetbestuurunaniemvoorge-
stelddeheerM.Vuijk,dieikgraagallesuccestoewens.DeheerVuijkis
totgrotetevredenheidreedsjarenvice-voorzittervandeVDK.
Indeledenvergaderingwaarinikdestijdswerdgekozentotvoorzitterwas
nogalwatoppositietegenhetbeleidvanhetgemeentebestuur.Erwas
immerseenvoornemenomAmicitiaaftebrekenenerwoningentebou-
wen.Ophetsportveldzoudaneennieuwgebouwverrijzen.Debevolking
washiertegen.MetnamehetbestuurvandePeuterspeelzaalheeftzich
toenheftiggeweerd.HetresultaathiervanwasdatnaoverlegvandeVDK
metdegemeentehetvoornemenvantafelwerdgehaaldendatdeVDK
toestemmingvandegemeentekreegomAmicitiatevernieuwenenuitte
breidenvoor1miljoenguldentotwathetnuis.Hetzoutevervoerenom
allebelangrijkebesluitenderevuetelatenpasseren.Ikwildanookvol-
staanomerslechtsenkeletenoemen.Omtebeginnenwilikvermelden
hetopknappenengedeeltelijkverleggenvanhetvoetpadhetHogePad.
HetVogelzangspaddatgeheelvanverlichtingisvoorzienengedeeltelijkis
verbreed.Dekostenhiervanwerdendoordegemeentegedragenende
VDKbehoefdeomdieredenhetdorpsbudgetdaarvoornietaantespre-
ken.Ditwordtthansaangewendomspeelwerktuigenvoordejeugdte
plaatsenophetsportveld,nadateenvoorstelvooreenmuziektentdoor
debevolkingwerdafgewezen.Thanszijnerplannenbijdegemeentein
ontwikkelingomdeafspiegelingvandewilvandebevolkingmeerdoorte
latenklinken.WethouderJ.Adriaansekanutijdensdeaanstaandeleden-
vergaderinguiteenzettenhoemenditvormwilgeven.Bijditsoortstruc-
tureleveranderingenkunnenwijrekenenopdesteunvandeStichting
voorMaatschappelijkWelzijnOosterschelde(SMWO),eenorganisatiedie
delaatstejarenvoordedorpenvandegemeenteGoessteedsbelangrij-
kerisgaanworden.IkwileindigenmetdeVDKeengoedetoekomsttoe
tewensenendeledendanktebrengenvoorhetvertrouwendatzijinmij
hebbengesteld.Debestuursledenwilikbedankenvoordeplezierige
samenwerking.
Hetgaatuallengoed.

DevoorzittervandeVerenigingDorpsbelangenKloetinge,
J.A.Hoste.

12

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
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Klusdurpse dagen 2007

Willem de Fluiter zit aan een tafeltje in de Wok-Inn met een boek voor
zich. Hierin staan raadsels, spreuken maar ook een oude bladzijde uit een
logboek met daarin de vertelling van een schat die in het Verre Oosten te
vinden zal zijn. Een deel ervan heeft hij ook gevonden bij het raad-
selachtige boek; twee diamanten. Wat hij niet weet is dat dit de ogen van
een draak zijn die, eenmaal tot leven gewekt, vreugde geven aan elk
nieuw jaar voor de chinezen. Zou hij het al weten dan heeft hij daar geen
boodschap aan want hij wil graag een grote schat! Zijn schepen heeft hij
achter zich verbrand (letterlijk en figuurlijk) om de schat te vinden.

Plots zwaait er een deur open in de poort en komen er twee lollige
chinezen tevoorschijn. Zij weten de schat te vinden en willen Willem wel
helpen, maar met zijn drieën zullen ze het niet redden dus nodigen ze alle
kinderen uit om mee te komen. Eenmaal door de poort heen zien de
kinderen pas dat ze in het verre Oosten beland zijn.
De chinezen kunnen Willem wel aan de schat helpen maar in ruil daarvoor
willen ze de twee diamanten hebben die Willem in zijn bezit heeft. Geen
punt denkt Willem; ik heb straks toch veel meer.

Al op de 2e dag komt er een toverkol over de muur heen gelopen die een
mysterieuze boodschap aan de muur prikt. Stil zwijgend gaat hij weer
weg. Pas op dag 3 blijkt wat er is gebeurd. De chinezen hebben nl. de
ogen geplaatst bij de draak maar na één fonkeling in zijn ogen geeft die

het al op. Totaal zonder levenslust. Al gauw
wordt het raadsel opgelost doordat de

toverkol ten tonele verschijnt. De
schatkoker is nl. nog niet vol, pas
dan komt de draak tot leven. Door

de zijderoute (gekozen naam voor
de spelen) te volgen kunnen de kinderen
weer punten verdienen en de koker zo

vullen. Eenmaal vol (eindspektakel) wil de
tovenaar wel helpen door het drakenhart op

de tong van de draak te leggen (= de lotus) maar nog helpt dit niet. In ruil
voor de koker zal hij de draak definitief tot leven wekken.

Maar waarom zou Willem die afstaan? Als hij de koker niet heeft, heeft hij
helemaal niets meer. Wijzend naar de piraat die ophangt zegt de tovenaar
dat hij kan kiezen; of de koker of tot het einde der dagen ronddolen over
de 7 wereldzeeën net als de piraat die daar hangt/zweeft.
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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

GAZELLEGAZELLE

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
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De Paddenstoel

De Romeinen vereerden de paddenstoelen. In Midden en Zuid-Amerika
bestaan er eeuwenoude rituelen. In Nederland was de paddenstoel vooral
in de Middeleeuwen een stuk minder populair. Paddenstoelen werden als
geheimzinnig beschouwd, omdat ze ogenschijnlijk ‘s nachts verschenen
en geen voedsel nodig hadden. De mysterieuze cirkels waarin de padden-
stoelen soms groeiden werden gezien als plaatsen waar heksen hun ritue-
len uitvoerden, vandaar ook de naam heksenkringen. Heksenkring krijgt
vertaald naar het Engels echter een stuk positievere betekenis, het
Engelse fairy-ring (feeënkring) komt voort uit een eeuwenoude folklore.
Men geloofde dat de paddenstoelen de voetstappen van in een kring dan-
sende feeën volgde. Tegenwoordig vinden we alleen nog in allerlei
sprookjes en mythen, de sporen van hoe wij vroeger over paddenstoelen
dachten.

Op dit moment wordt de paddenstoel en dan vooral de champignon
gezien als een zeer smakelijk ingrediënt in allerlei recepten. Veel andere
soorten eetbare paddenstoelen zijn nog relatief onbekend in de
Nederlandse keuken. Pas de laatste 15 jaar worden ook andere padden-
stoelensoorten op grote schaal gekweekt in Nederland.

Eetbaar of giftig?
Sommige paddenstoelen zijn goed te eten, maar andere zijn uiterst giftig.
De groene knolzwam is de giftigste van allemaal; als je hiervan eet, kun je
twaalf uur later dood zijn. Van andere giftige soorten kun je ernstig ziek
worden, maar volwassen mensen gaan er zelden aan dood. Het is moeilijk
om eetbare en giftige paddenstoelen uit elkaar te houden. Als je er geen
verstand van hebt, kun je ze beter laten staan. Een
bekende eetbare paddenstoel, naast de oester-
zwam, is de truffel.

Onder
1. Hoed
2. Ruwe ring om de steel
3. Knolvormige onderkant

Ook in Nederland groeien Paddenstoelen. We noe-
men enkele veel voorkomende:

Oesterzwam, Pleurotus ostreatus
Hoed vuilgrijs tot bruinzwart, later verblekend.
Schelpvormig. Lila plaatjes aflopend langs de steel. Algemeen aan stam-
men van loofbomen. Jong eetbaar. Groeit in het najaar.

29

Krijgtuvooralopdrachtenlokaalofvanuithetheleland?
Deagrarischedagbladenzittendoorhethelelandnetalsdedoelgroep
voordiebladen.Deenigelokaleopdrachtisdievandeprovincie.Hiervan
krijgikondermeeropdrachtenomZeeuwselandschappentefotografe-
ren,foto’stemakenopdevisserijdagenfoto’svoordedagvanhetplat-
telandwaarzezelfpublicatieshebbendiewordenopgesierdmeto.a.mijn
foto’s.

Mijnfoto’smaakikvoornamelijkinZeeland,België,BrabantenZuid-
Holland.

Watisvoorunueenleukeopdracht?
Eengerichteduidelijkeopdrachtmetvoldoendetijdzodatikeropuitkan
trekkenommooiefoto’stemaken.Dietijdhebiknodigomdatbijland-
schapfoto’shetweereenspelbrekerkanzijnenalsikfoto’smoetmaken
vandekustlijnisookhettijzeerbelangrijkomrekeningmeetehouden

Waarhaaltudeinspiratievandaan?
Ikbenergopdrachtgericht,zodraikeenopdrachthebtrekikeropuit.Zo
kreegiklaatsteenopdrachtomornamentenopeningebouwentefoto-
graferen.Vanafdatmomentgajeandersnaargebouwenkijkenenkomt
deinspiratievanzelf.

DeredactiebedanktdeheerDingemansevoorhetleukegespreken
wensthemveelsuccestoevoordetoekomst.

16
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�

PietHeinstraat8teGoestel.0113221424

Elkemaandknal-aanbiedingen!!!

Bijonsis
iedereenwelkom!!

Openingstijden:
Maaandag08.30t/m17:30
Dinsdag08:30t/m12:00en13:00t/m17:30
Woensdag08:30t/m18:00
Donderdag08:30t/m18:00
Vrijdag08:30t/m12:00en13:00t/m17.30
Zaterdag08:30t/m13:00

Opwoensdag,donderdagenzaterdagookzonderafspraak!

Haarmode
VoeYou

Geldigtotenmet15december2007.Eénbonperpersoon.Nietgeldigbijandereaanbiedingen.

Klusdurpkortingsbon
€2,50 korting

opeenknipbeurt

Klusdurpkortingsbon
€5,00 kortingoppermanent
ofverfbeurt
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ActiviteitenkalenderKloetingenovember2007-april2008

November
3HobbybeursinAmicitia.
3JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).
7Lezing‘kristallenschedelmeditatie’,Amicitia(deBron).
14Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
17NajaarsconcertBrassbandExcelsior(StengeinHeinkenszand).
28Sinterklaas,Amicitia(st.Jeugdwerk).

December
8JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).
12Kerstbal(st.Jeugdwerk).
12Lezing‘kristallenschedelmeditatie’,Amicitia(deBron).
16KerstconcertdoorBrassbandExcelsior(kerkgebouwGoes

ZuidDeHoogte,16.00uur).
22of5-1JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).

24KerstnachtdienstinGeerteskerk(BrassbandExcelsior).

Januari
5of22-11JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).

9Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
23Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
30Lezing‘Reïncarnatieenkarma’,Amicitia(ver.deBron).
31Lampionnenoptocht(Oranjevereniging).

Februari
6Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
23JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).
23Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
27Lezing‘Helderziendewaarnemingen’,Amicitia(deBron).

Maart
12Lezing‘Hooggevoeligheid’,Amicitia(ver.deBron).
12Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
26Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
29JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).

April
9Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
23Knutselmiddag–6t/m12jr(st.Jeugdwerk).
26JeugdsoosinAmicitia–12t/m16jr(st.Jeugdwerk).
30Koninginnedag.

35

Willem kiest eieren voor zijn geld en geeft de koker af; de tovenaar vraagt
de kinderen of ze een rebus hebben opgelost; spreek de oplossing uit, (dit
is de toverspreuk) en zie daar de draak komt tot leven en er volgt een
groot feest.
Willem heeft uiteindelijk geen schat maar wel heel veel vrienden en nu slijt
hij zijn levensdagen in het verre oosten als een gelukkig man!

Bovenstaande is het verhaal van de klusdurpse dagen 2007. Niet zomaar
een hutje timmeren en wat spelletjes doen, nee …een heel verhaal zit
erachter.
Op dag 1 gingen de kinderen hun hutten bouwen en konden ze door klei-
ne opdrachtjes diamanten verdienen. Er werd ijverig getimmerd, gezaagd
en natuurlijk geschilderd. Al snel was de dag dan ook voorbij maar niet
nadat de verdiende diamanten in een koker waren gestort.
Er was al heel wat verzameld!

De tweede dag waren de weersvooruitzichten niet al te best en al snel
kwam het water met bakken uit de hemel. Geen nood, het regenplan werd
in werking gesteld en de kinderen moesten een spelparcours afleggen
met allerlei spelen van de speel-o-theek die (door de werkgroep) aan het
thema waren aangepast. Zo was er o.a. koi-vangen en oosters kegelen.
Na het middageten werd het 36 meter lange lijf van de draak in allerlei
kleuren geschilderd. Helaas was daar op de derde dag niet zoveel meer
van te zien omdat alle kleuren door elkaar heen waren gelopen.
De regen hield aan maar toch moest er worden opgeruimd. Ieder jaar is
het weer verbazingwekkend hoe snel alle kinderen het veld leeg hebben.
Na het opruimen was er limonade met een lekkere grote eierkoek.
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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
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Huren of kopen van een schilderij

Voor het huren/kopen van een schilderij kunnen klanten op afspraak langs
komen. Klanten kunnen een keuze maken uit de showmap van de kunst-
uitleen. De verhuur/verkoop van schilderijen wordt vastgelegd in een over-
eenkomst tussen kunstuitleen en huurder/koper. De huurtermijn voor de
schilderijen is 1 jaar.

Huurprijzen:
Schilderijen van 1x1 meter of groter worden verhuurd voor €50,00 per
jaar en schilderijen die kleiner zijn dan 1 x 1 meter hebben een huurprijs
van €40,00 per jaar. De collectie van Kunstuitleen Emergis bestaat uit
ongeveer 300 schilderijen.

Contactpersoon Kunstuitleen:
Emily Treebusch kunstuitleen@emergis.nl
Tel. nummer : 0113 - 267677
De Kunstuitleen is gevestigd in het therapiegebouw van de
Activiteitendienst.
Locatie: Emergis, Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge.
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Dekokerwerdookvandaagweerbijgevuldenerwasnogeenbehoorlijk
deeldatdederdedagmoestwordengewonnen.
Opdederdedagmoesthetdantochgebeuren,dekokervolzientekrij-
genenzoookdedraakwakkermaken.Detobbedansbaanwasbijalle
kinderentochweleengrootsuccesenookdepiratentunnel,waarje
pekingeendendoorheenmoestveroverenwaseensucces.Maarookde
kleine,zelfgemaaktspelenvielenindesmaak,zoalshettangramende
molshoopwaarjeballetjesinmoestwerpen.
Tijdensdeeerste2dagenhaddendekinderenkompaslerenlezenendie
kenniskondenzenugoedgebruikenbijhetschatzoeken.Degenediede
schathadverstoptwasinventiefgeweest,dekistjeskwamentevoorschijn
uitfietstassen,vanonderdekzeilenenzelfsuiteenhogeconifeer!

Hetetenwasdezekeerwelheelspeciaal;zelfjeeigenoostersemaaltijd
kokenbestaandeuit;klusdurpsenasi,pingsaté,pongloempiaeneen
Willemdefluiterei.Voorsommigenvielhetkokennietmee(lees;leiding)
maarallekinderenhebbengesmuld!

Dedagwerdafgeslotenmethetvolstortenvandekokerenalsslotspek-
takeldedrakendans.Dezelfgemaaktedraakgingalsneloverhetvelden
onderluidapplausliepenallekinderenmee.Nieuwditjaarwasdeveiling
vandecoratiemateriaal(opdevalreep)maarhetleverdetochnogietsop
voordepotvan2008!

Kortom;hetwarenweergeslaagdeKlusdurpsedagendankzijallevrijwilli-
gersenniettevergetendeeierkoekenvanBakkerBoer,deappeltjesvan
Hoogstrate,hethoutendesteigersvanBouwbedrijfVandeLinde,de
ingrediëntenvaneenChinesegroothandel,uienvanfam.Nieuwenhuijze
endeijsjesvandeverenigingDorpsbelangen.Maarnietindeallerlaatste
plaatsdoordefirmaReijersediealvanafKoninginnedaghunkassen
beschikbaarsteldenzodatwekondenklussenaandedraak,despelle-
tjes,deschatkokerenwatalnietmeeromtenslotteopdedagenzelfhun
kassenenveldtemogengebruikenvoordeKlusdurpsedagen.Als
StichtingJeugdwerkkunnenwehennietgenoegbedanken!!
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SchoonheidssalonPatricia

wetenschappelijkgetest&dierproefvrij

BuysBallotstraat14462AMGoes
Tel:0113-215856

Verzekeringen
Hypotheken

Pensioenen

NIJSSEASSURANTIËNBV
Vosmaerstraat2,4461HTGoes
Postbus118,4461ACGoes
Telefoon0113-275800
Telefax0113-275810
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Hurenofkopenvaneenschilderij

Voorhethuren/kopenvaneenschilderijkunnenklantenopafspraaklangs
komen.Klantenkunneneenkeuzemakenuitdeshowmapvandekunst-
uitleen.Deverhuur/verkoopvanschilderijenwordtvastgelegdineenover-
eenkomsttussenkunstuitleenenhuurder/koper.Dehuurtermijnvoorde
schilderijenis1jaar.

Huurprijzen:
Schilderijenvan1x1meterofgroterwordenverhuurdvoor€50,00per
jaarenschilderijendiekleinerzijndan1x1meterhebbeneenhuurprijs
van€40,00perjaar.DecollectievanKunstuitleenEmergisbestaatuit
ongeveer300schilderijen.

ContactpersoonKunstuitleen:
EmilyTreebuschkunstuitleen@emergis.nl
Tel.nummer:0113-267677
DeKunstuitleenisgevestigdinhettherapiegebouwvande
Activiteitendienst.
Locatie:Emergis,Oostmolenweg101,4481PMKloetinge.
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De koker werd ook vandaag weer bijgevuld en er was nog een behoorlijk
deel dat de derde dag moest worden gewonnen.
Op de derde dag moest het dan toch gebeuren, de koker vol zien te krij-
gen en zo ook de draak wakker maken. De tobbedansbaan was bij alle
kinderen toch wel een groot succes en ook de piratentunnel, waar je
pekingeenden doorheen moest veroveren was een succes. Maar ook de
kleine, zelfgemaakt spelen vielen in de smaak, zoals het tangram en de
molshoop waar je balletjes in moest werpen.
Tijdens de eerste 2 dagen hadden de kinderen kompas leren lezen en die
kennis konden ze nu goed gebruiken bij het schat zoeken. Degene die de
schat had verstopt was inventief geweest, de kistjes kwamen tevoorschijn
uit fietstassen, van onder dekzeilen en zelfs uit een hoge conifeer!

Het eten was deze keer wel heel speciaal; zelf je eigen oosterse maaltijd
koken bestaande uit; klusdurpse nasi, ping saté, pong loempia en een
Willem de fluiter ei. Voor sommigen viel het koken niet mee (lees; leiding)
maar alle kinderen hebben gesmuld!

De dag werd afgesloten met het volstorten van de koker en als slotspek-
takel de drakendans. De zelfgemaakte draak ging al snel over het veld en
onder luid applaus liepen alle kinderen mee. Nieuw dit jaar was de veiling
van decoratiemateriaal (op de valreep) maar het leverde toch nog iets op
voor de pot van 2008!

Kortom; het waren weer geslaagde Klusdurpse dagen dankzij alle vrijwilli-
gers en niet te vergeten de eierkoeken van Bakker Boer, de appeltjes van
Hoogstrate, het hout en de steigers van Bouwbedrijf Van de Linde, de
ingrediënten van een Chinese groothandel, uien van fam. Nieuwenhuijze
en de ijsjes van de vereniging Dorpsbelangen. Maar niet in de allerlaatste
plaats door de firma Reijerse die al vanaf Koninginnedag hun kassen
beschikbaar stelden zodat we konden klussen aan de draak, de spelle-
tjes, de schatkoker en wat al niet meer om tenslotte op de dagen zelf hun
kassen en veld te mogen gebruiken voor deKlusdurpse dagen. Als
Stichting Jeugdwerk kunnen we hen niet genoeg bedanken!!

8

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
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Kunstuitleen (Activiteitendienst Emergis)

Werkervaringsplaats voor cliënten.

De activiteitendienst is in februari 2005 gestart met Kunstuitleen Emergis.
De Kunstuitleen heeft een dubbele doelstelling. Ten eerste biedt de
Kunstuitleen een afzetmarkt voor de cliënten die binnen het tekenlokaal
schilderijen en werkstukken maken. Ten tweede biedt de Kunstuitleen een
leerwerkplaats waar kunstenaars o.a. kunnen leren (samen)werken in
opdracht, zorg dragen voor de administratie en het verrichten van hand –
en spandiensten.

Hoe werkt het?

Tegen een vergoeding worden schilderijen en werkstukken van cliënten
verhuurd of verkocht aan geïnteresseerden. Klanten kunnen een keuze
maken uit de showmap van de kunstuitleen, waarin kleurenfoto’s staan
van de beschikbare kunstwerken en (huur)prijzen. De klanten krijgen 1
maand van tevoren bericht dat de huurtermijn afloopt, met de mogelijk-
heid tot een verlenging van het contract.

De organisatie en uitvoering van de Kunstuitleen wordt in belangrijke mate
door de cliënten van het tekenlokaal gedragen. De schilderijen worden
eigendom van de kunstuitleen. Wanneer de kunstuitleen een schilderij ver-
huurd of verkoopt, gaat er éénmalig €20,00 naar de kunstenaar.

Kwaliteitseisen aan de kunstwerken

Voordat schilderijen worden opgenomen in de collectie van de
Kunstuitleen worden ze door een commissie, bestaande uit een activitei-
tenbegeleider, een professionele kunstenaar en een cliënt beoordeeld.

36

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
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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’
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Kloetingseweetjes…

•WieversterkthetteamvanKloetingebijde‘Hoofdcollecte’deeerste
weekvanfebruari2008?(HersenstichtingenFondsPsychische
Gezondheid)Opditmomentisslechtsééncollectantbeschikbaar
voorheelKloetinge.Ditgoededoelkanuwinzeterggoedgebruiken.
Info/aanmeldingbijmw.A.Verburg,tel228115(na19.00uur).

•Sinterklaaskomtditjaarop17novembernaarNederland.

•Erwordtgedachtaanhetorganiserenvaneen‘fair’inKloetinge.
Ideeënenvoorstellengraagnaarderedactie.

•Op10novemberaanstaandewordtereendiscogeorganiseerd.Voor
meerinformatiekunjeterechtbijstichtingjeugdwerk.

•DebiljartclubvanAmicitiaheefteennieuwbiljartlakengekregen.
GesponsordmetbudgetvandeVDK.

•WistudatdeKloetingsemoleneeneigenwebsiteheeft?
Kijkeensopwww.kloetingsemolen.nl

•OpditmomentwordterinopdrachtvandeNBUeenconceptvan
eenvoorontwerpbestemmingsplanvandeRiethoekopgesteld.Als
datplannaarwensisvandegemeentezalheteeninspraak-enover-
legproceduredoorlopen.Erkandandooreeniedergereageerdwor-
denophetvoorontwerpvoordathetplandeofficiëleprocedure
ingaat.

Hersenstichting
Nederland

22

(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)

DeBevelanden 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

Gezocht!

Kloetingsekunstenaar
voordevoorkantvan

volgendjaar!

Reactiesnaar:klusdurper@kloetinge.nl

Prioriteitenlijstjevoor
uwhypotheek?

Deadviseurdieverdergaat

Bijeenzo
belangrijke
beslissing
alshetsluitenvaneenhypotheekkiestuterechtvooreen
betrouwbareadviseur.
Vanuwadviseurverwachtuveel!Deskundigheid,inzeten
betrokkenheid.Ubentbijonsaanhetgoedeadres.

Bel0113-271919vooreenvrijblijvendeafspraak.

�delaagsterente

�allesvoorulatenregelen

�geldigheidsduurvandeofferte

�dehypotheekdiehetbestebij

upast
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BesteDorpsgenoten,

Nadetegenvallendezomerkondigtzichnudeherfstaan.Tergelegenheid
hiervaniseenherfstgedichteneenartikeloverpaddenstoeleninde
Klusdurperopgenomen,naastveelanderelezenswaardigeartikelen.Zokuntu
ietslezenoverdeKunstuitleenvanEmergis,SintSebastiaansgildevan
Kloetingeendeactiviteitenkalender.DeKloetingseweetjesmochtenookin
dezeKlusdurpernietontbreken.Inverbandmetdeontvangstvandeschool-
kinderendoordeAmbachtsvrouweiseendankwoordaanhaaropgenomen
enhetKloetingsebedrijfslevenkomtookweeraandebeurtmeteenartikel
overAadépé,natuurlijkdeKlusdurpsedageneneenartikeloverVeilighonk.
Verderiseenartikelopgenomenoverdeonthullingvanhetoverzichtspaneel
vanvoetpadenaanhetGeertespleininKloetingedoorwethouderDieleman.
DaarmeeishetHogePadvanafdeZomerwegtotaandeTervatensewegoffi-
cieelweeringebruikgenomen.Deagendavoordeledenvergaderingvande
VDK/bewonersavondop21november2007inAmicitiaisapartbijgesloten.
Tenslottewilikgraagrapporterenoverdespeeltoestellenvoordejeugdop
hetWesselopark,tebekostigenuithetdorpsbudget.
HieroverisdoordeVDKintensiefoverleggevoerdmetdegemeente,de
StichtingMaatschappelijkWerkOosterschelde(SMWO),deStichting
JeugdwerkKloetingeendeVoetbalverenigingKloetinge.Ditheeftertoegeleid
datdeVVKloetingeinprincipeeengedeeltevanhaaroefenveldwilafstaan
voorhetplaatsenvandespeeltoestellen,t.w.eenskatebaaneneenvoetbal-
kooi.VandeVVKloetingemagvoortseenveldjewordengebruiktvoorhet
organiserenvandezomervakantieweekdoordeStichtingJeugdwerk
Kloetinge.Degemeenteismomenteelbezighetdefinitieveplanmetkostenra-
mingtemaken.Nagereedkomingervankandedefinitievebeslissingoverde
uitvoeringwordengenomen.Hetplanpastinderecreatievebestemmingvan
hetbestemmingsplan,zodateenwijziginghiervannietnodigis.Op8oktober
jl.heefteendeputatievanhetbestuurnoggesprokenmetwethouder
DielemanenvoorzitterVandeWeelevandeVVKloetinge.Afgesprokenisdat
hetbestuurvandevoetbalvereniginghetplanbinnenkortineenbestuursver-
gaderingzalbespreken.HetbestuurvandeVDKheefterbijdevoorzittervan
deVVKloetingeopaangedrongenomuitsluitseltegevenvóórdeledenverga-
deringvandeVDKop21november2007.UithetdorpsbudgetwildeVDK
ookbekostigeneentafeltennistafelentweebasketbalpalenvoordejeugdin
denieuwbouwwijkOostmolenpark.
Indeledenvergaderingvan21novembera.s.hoopikumeernieuwstekun-
nenvertellenoverdebestedingvanhetdorpsbudget.

Veelleesplezier.

DevoorzittervandeVerenigingDorpsbelangenKloetinge,
J.A.Hoste.

BestuurVerenigingDorpsbelangenKloetinge

Voorzitter
Dhr.J.A.HosteSchalklaan2216525

Penningmeester:penningmeestervdk@hetnet.nl
Dhr.M.WagenaarOostmolenweg35222091

Secretaris:secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com
Dhr.F.LankesterKapelseweg24226144

Vice-voorzitter
Dhr.M.C.VuijkM.Nijhofflaan70250316

Leden
Dhr.A.W.deLandgraafStelleweg1223473
Mw.M.vanNieuwenhuijzeBredeweg14214306
Mw.A.ReijerseManneeweg7221155

Redactie:Klusdurper@kloetinge.com
AngeliqueReijerseManneeweg7221155
CarinavanDoorenJachthuisstraat34227682
HelmavanOostrumMarktveld1217971
RobMoenW.F.Hermanslaan20219351

KloetingeheeftookeenplekopdevernieuwdewebsitevanGoes.
Kijktuookeensophttp://www.kloetinge.goesweb.net

WiltulidwordenvandeVerenigingDorpsbelangenKloetinge?
Neemdancontactopmetéénvandebestuursleden!

DeKlusdurperiseenuitgavevandeVerenigingDorpsbelangenKloetingeenverschijnt
tweemaalperjaar(voorjaarennajaar).Hetwordthuisaanhuisbezorgd.Oplage1.400.

Kopij/Advertentiesrichtenaanderedactie.
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Veilige Honken in Kloetinge

Wat is een veilig honk zult u denken?
Veilig Honk is een project dat in 2001 gestart is in de gemeente
Halderberge (NB). Inmiddels is het project in die regio overgenomen door
een groot aantal scholen, gemeenten en de politie. Na Tholen, Veere en
Borsele zijn Kapelle en Reimerswaal de volgende Zeeuwse gemeenten die
eraan deelnemen.

Veilig Honk is een project waarbij schoolgaande kinderen een veilige
plaats gegeven wordt langs hun route naar de middelbare school.
\Langs deze routes zijn bewoners benaderd om als Veilig Honk te funge-
ren. Bij deze adressen kunnen de kinderen aankloppen voor hulp, als dat
nodig is.

Ook Kloetinge heeft vanaf 1 december 2006 twee Veilige Honken t.w.
Familie Kopmels, Kapelseweg 41 en de
Familie Karman, Schimmelpenninckstraat 6.
Zij zijn hiervoor benaderd door de gemeente Kapelle.

Voorwaarden voor een Veilig Honk
Vrijwilligers wonen langs de route en zijn in de regel vaak thuis. De kans
op een gesloten deur is daardoor kleiner. De vrijwilliger heeft het Veilig
Honk-bord in de tuin staan of goed zichtbaar achter het raam van de
woning bevestigd. Zo weten passerende kinderen dat ze op het Veilig
Honk-adres gerust hulp kunnen vragen.

Vrijwilligers moeten vanzelfsprekend van onbesproken gedrag zijn. Het
gaat immers om het bieden van veiligheid. Zij worden daarom gevraagd
een verklaring van goed gedrag te overleggen.

Meer informatie
Voor verdere vragen kunt u contact
opnemen met de contactpersoon van
de gemeente Kapelle, mw. J.
Roovers, tel. 0113-333110.

6

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
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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

7

Slotwoord van de Voorzitter

Het is voor mij de laatste keer dat ik het voorwoord voor de Klusdurper
schrijf. Zoals u in de bijgevoegde agenda voor de ledenvergadering
tevens bewonersavond hebt kunnen lezen, heb ik mij voor het voorzitter-
schap niet meer herverkiesbaar gesteld. Na 12½ jaar voorzitterschap van
de 25-jarige Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge acht ik de tijd gekomen
om er mee te stoppen. Ik kijk terug op een plezierige tijd die ik zeker in
het begin zal missen. Als mijn opvolger heeft het bestuur unaniem voorge-
steld de heer M. Vuijk, die ik graag alle succes toewens. De heer Vuijk is
tot grote tevredenheid reeds jaren vice-voorzitter van de VDK.
In de ledenvergadering waarin ik destijds werd gekozen tot voorzitter was
nogal wat oppositie tegen het beleid van het gemeentebestuur. Er was
immers een voornemen om Amicitia af te breken en er woningen te bou-
wen. Op het sportveld zou dan een nieuw gebouw verrijzen. De bevolking
was hier tegen. Met name het bestuur van de Peuterspeelzaal heeft zich
toen heftig geweerd. Het resultaat hiervan was dat na overleg van de VDK
met de gemeente het voornemen van tafel werd gehaald en dat de VDK
toestemming van de gemeente kreeg om Amicitia te vernieuwen en uit te
breiden voor 1 miljoen gulden tot wat het nu is. Het zou te ver voeren om
alle belangrijke besluiten de revue te laten passeren. Ik wil dan ook vol-
staan om er slechts enkele te noemen. Om te beginnen wil ik vermelden
het opknappen en gedeeltelijk verleggen van het voetpad het Hoge Pad.
Het Vogelzangspad dat geheel van verlichting is voorzien en gedeeltelijk is
verbreed. De kosten hiervan werden door de gemeente gedragen en de
VDK behoefde om die reden het dorpsbudget daarvoor niet aan te spre-
ken. Dit wordt thans aangewend om speelwerktuigen voor de jeugd te
plaatsen op het sportveld, nadat een voorstel voor een muziektent door
de bevolking werd afgewezen. Thans zijn er plannen bij de gemeente in
ontwikkeling om de afspiegeling van de wil van de bevolking meer door te
laten klinken. Wethouder J. Adriaanse kan u tijdens de aanstaande leden-
vergadering uiteen zetten hoe men dit vorm wil geven. Bij dit soort struc-
turele veranderingen kunnen wij rekenen op de steun van de Stichting
voor Maatschappelijk Welzijn Oosterschelde (SMWO), een organisatie die
de laatste jaren voor de dorpen van de gemeente Goes steeds belangrij-
ker is gaan worden. Ik wil eindigen met de VDK een goede toekomst toe
te wensen en de leden dank te brengen voor het vertrouwen dat zij in mij
hebben gesteld. De bestuursleden wil ik bedanken voor de plezierige
samenwerking.
Het gaat u allen goed.

De voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge,
J.A. Hoste.
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Verhuurvan:
•marktkramenmetgekleurdezeilen
•partykramen
•party-enalutenten
•scheerlijntenten
•podia(on)overdekt
•toiletwagens
•tafelsenstoelen
•tapijttegels
•verlichting
•diversepartybenodigdheden

Tervatenseweg17-4481NCKloetinge
Tel.0113-231324-Fax0113-212945

www.rbkverhuur.nl

ERIS
ALTIJDWELIETS

TEVIEREN

WIJBEZORGEN
THUISEN

OPHETWERK

www.daanskralen.nl
Vooraluwkinderfeestjes,
workshops
ensieradenopmaat

33

Klusdurpsedagen2007

WillemdeFluiterzitaaneentafeltjeindeWok-Innmeteenboekvoor
zich.Hierinstaanraadsels,spreukenmaarookeenoudebladzijdeuiteen
logboekmetdaarindevertellingvaneenschatdieinhetVerreOostente
vindenzalzijn.Eendeelervanheefthijookgevondenbijhetraad-
selachtigeboek;tweediamanten.Wathijnietweetisdatditdeogenvan
eendraakzijndie,eenmaaltotlevengewekt,vreugdegevenaanelk
nieuwjaarvoordechinezen.Zouhijhetalwetendanheefthijdaargeen
boodschapaanwanthijwilgraageengroteschat!Zijnschepenheefthij
achterzichverbrand(letterlijkenfiguurlijk)omdeschattevinden.

Plotszwaaitereendeuropenindepoortenkomenertweelollige
chinezentevoorschijn.ZijwetendeschattevindenenwillenWillemwel
helpen,maarmetzijndrieënzullenzehetnietreddendusnodigenzealle
kinderenuitommeetekomen.Eenmaaldoordepoortheenziende
kinderenpasdatzeinhetverreOostenbelandzijn.
DechinezenkunnenWillemwelaandeschathelpenmaarinruildaarvoor
willenzedetweediamantenhebbendieWilleminzijnbezitheeft.Geen
puntdenktWillem;ikhebstrakstochveelmeer.

Alopde2edagkomtereentoverkoloverdemuurheengelopendieeen
mysterieuzeboodschapaandemuurprikt.Stilzwijgendgaathijweer
weg.Pasopdag3blijktwaterisgebeurd.Dechinezenhebbennl.de
ogengeplaatstbijdedraakmaarnaéénfonkelinginzijnogengeeftdie

hetalop.Totaalzonderlevenslust.Algauw
wordthetraadselopgelostdoordatde

toverkoltentoneleverschijnt.De
schatkokerisnl.nognietvol,pas
dankomtdedraaktotleven.Door

dezijderoute(gekozennaamvoor
despelen)tevolgenkunnendekinderen
weerpuntenverdienenendekokerzo

vullen.Eenmaalvol(eindspektakel)wilde
tovenaarwelhelpendoorhetdrakenhartop

detongvandedraakteleggen(=delotus)maarnoghelptditniet.Inruil
voordekokerzalhijdedraakdefinitieftotlevenwekken.

MaarwaaromzouWillemdieafstaan?Alshijdekokernietheeft,heefthij
helemaalnietsmeer.Wijzendnaardepiraatdieophangtzegtdetovenaar
dathijkankiezen;ofdekokeroftotheteindederdagenronddolenover
de7wereldzeeënnetalsdepiraatdiedaarhangt/zweeft.
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makelaardijSPAANS
B.V.

Heeftueenmakelaar“klassiekestijl”nodig?
Meteeneigentijdseverkoopvisie?

Danbentubijonsaanhetjuisteadresvoordeze
uniekecombinatievanklassiekenmodern!

Informeereensvrijblijvendnaarde
verkoopmogelijkhedenvooruwwoning!

Kijktuvooronsactuelewoningaanbodop:

WWW.MAKELAARDIJSPAANS.NL

’s-HeerHendrikskinderendijk92
4461ECGOES

Tel.0113-220210

41

Herfst

Nu de bladeren bijna zijn gevallen
is mijn gazon een goudgeel tapijt

Toch zal ik alles moeten verwijderen
en dat kost me enorm veel tijd

Door de dikke laag die er ligt
gaat dit niet met de machine
Nee, die twee handen van mij

moeten die oude hark bedienen

Zal er een dag mee bezig zijn
mogelijk is mijn gazon weer groen
Want door een harde westenwind

zal de boom zich van alle blaadjes ontdoen

De bladeren in mijn rotstuin
zijn een bescherming voor de planten

In het voorjaar rapen we die wel
zodat men bloei ziet aan alle kanten

4

Oostmolenpark / J.C. Kempe
Praktijk voor Fysiotherapie

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

u
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40

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

41

Herfst

Nudebladerenbijnazijngevallen
ismijngazoneengoudgeeltapijt

Tochzalikallesmoetenverwijderen
endatkostmeenormveeltijd

Doordedikkelaagdieerligt
gaatditnietmetdemachine
Nee,dietweehandenvanmij

moetendieoudeharkbedienen

Zalereendagmeebezigzijn
mogelijkismijngazonweergroen
Wantdooreenhardewestenwind

zaldeboomzichvanalleblaadjesontdoen

Debladereninmijnrotstuin
zijneenbeschermingvoordeplanten

Inhetvoorjaarrapenwediewel
zodatmenbloeizietaanallekanten

4

Oostmolenpark/J.C.Kempe
PraktijkvoorFysiotherapie

M.Nijhofflaan36,4481DKKloetinge,tel.0113-214907

u
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Beste Dorpsgenoten,

Na de tegenvallende zomer kondigt zich nu de herfst aan. Ter gelegenheid
hiervan is een herfstgedicht en een artikel over paddenstoelen in de
Klusdurper opgenomen, naast veel andere lezenswaardige artikelen. Zo kunt u
iets lezen over de Kunstuitleen van Emergis, Sint Sebastiaans gilde van
Kloetinge en de activiteitenkalender. De Kloetingse weetjes mochten ook in
deze Klusdurper niet ontbreken. In verband met de ontvangst van de school-
kinderen door de Ambachtsvrouwe is een dankwoord aan haar opgenomen
en het Kloetingse bedrijfsleven komt ook weer aan de beurt met een artikel
over Aadépé, natuurlijk de Klusdurpse dagen en een artikel over Veilig honk.
Verder is een artikel opgenomen over de onthulling van het overzichtspaneel
van voetpaden aan het Geertesplein in Kloetinge door wethouder Dieleman.
Daarmee is het Hoge Pad vanaf de Zomerweg tot aan de Tervatenseweg offi-
cieel weer in gebruik genomen. De agenda voor de ledenvergadering van de
VDK/bewonersavond op 21 november 2007 in Amicitia is apart bijgesloten.
Tenslotte wil ik graag rapporteren over de speeltoestellen voor de jeugd op
het Wesselopark, te bekostigen uit het dorpsbudget.
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. Dit heeft er toe geleid
dat de VV Kloetinge in principe een gedeelte van haar oefenveld wil afstaan
voor het plaatsen van de speeltoestellen, t.w. een skatebaan en een voetbal-
kooi. Van de VV Kloetinge 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 kostenra-
ming 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. Op 8 oktober
jl. heeft een deputatie van het bestuur nog gesproken met wethouder
Dieleman en voorzitter Van de Weele van de VV Kloetinge. Afgesproken is dat
het bestuur van de voetbalvereniging het plan binnenkort in een bestuursver-
gadering zal bespreken. Het bestuur van de VDK heeft er bij de voorzitter van
de VV Kloetinge op aangedrongen om uitsluitsel te geven vóór de ledenverga-
dering van de VDK op 21 november 2007. Uit het dorpsbudget wil de VDK
ook bekostigen een tafeltennistafel en twee basketbalpalen voor de jeugd in
de nieuwbouwwijk Oostmolenpark.
In de ledenvergadering van 21 november a.s. hoop ik u meer nieuws te kun-
nen vertellen over de besteding van het dorpsbudget.

Veel leesplezier.

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

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. 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!

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.
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VeiligeHonkeninKloetinge

Watiseenveilighonkzultudenken?
VeiligHonkiseenprojectdatin2001gestartisindegemeente
Halderberge(NB).Inmiddelsishetprojectindieregioovergenomendoor
eengrootaantalscholen,gemeentenendepolitie.NaTholen,Veereen
BorselezijnKapelleenReimerswaaldevolgendeZeeuwsegemeentendie
eraandeelnemen.

VeiligHonkiseenprojectwaarbijschoolgaandekindereneenveilige
plaatsgegevenwordtlangshunroutenaardemiddelbareschool.
\LangsdezerouteszijnbewonersbenaderdomalsVeiligHonktefunge-
ren.Bijdezeadressenkunnendekinderenaankloppenvoorhulp,alsdat
nodigis.

OokKloetingeheeftvanaf1december2006tweeVeiligeHonkent.w.
FamilieKopmels,Kapelseweg41ende
FamilieKarman,Schimmelpenninckstraat6.
ZijzijnhiervoorbenaderddoordegemeenteKapelle.

VoorwaardenvooreenVeiligHonk
Vrijwilligerswonenlangsderouteenzijninderegelvaakthuis.Dekans
opeengeslotendeurisdaardoorkleiner.DevrijwilligerheefthetVeilig
Honk-bordindetuinstaanofgoedzichtbaarachterhetraamvande
woningbevestigd.ZowetenpasserendekinderendatzeophetVeilig
Honk-adresgerusthulpkunnenvragen.

Vrijwilligersmoetenvanzelfsprekendvanonbesprokengedragzijn.Het
gaatimmersomhetbiedenvanveiligheid.Zijwordendaaromgevraagd
eenverklaringvangoedgedragteoverleggen.

Meerinformatie
Voorverderevragenkuntucontact
opnemenmetdecontactpersoonvan
degemeenteKapelle,mw.J.
Roovers,tel.0113-333110.

6

EdelsmederijVanessavanWeele

Vernissage.eigenontwerp
.vervaardigenvansieradennaareigenidee
.restauratiesenreparatiesvansieraden
.importeurexclusievemurano-glassieraden

Openingstijden:

dinsdag:09:30tot17:30uur
woensdag:09.30tot11.30uurJachthuisstraat6
donderdag:09.30tot17.30uur4481ALKloetinge
zaterdag:09.30tot13.00uurtel:06-51553196
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