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vakmanschap is luisteren naar uw wensen en een omgeving creëren die perfect
aansluit op die wensen. Persoonlijk contact, deskundig advies en een goede be-
geleiding kunt u verwachten bij uw project. We regelen alles voor u vanaf de
tekening tot en met de oplevering.

• Nieuwbouw

• Utiliteitsbouw

• Verbouw / Onderhoud

• Verbouw winkels en horecapanden

• Restauratie / Renovatie

Albert Plesmanweg 19, 4462 GC Goes, Telefoon 0113 221040, Fax 0113 232750, www.jvandelinde.nl
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Beste Dorpsgenoten,

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK)
mocht ik de voorzittershamer uit handen van de heer J.A. Hoste ontvangen;
12½ jaar lang was hij het gezicht van de vereniging. Een groot deel daarvan
heb ik met hem samen mogen werken om de belangen van Kloetinge en zijn
bewoners te behartigen. Ik wil de heer Hoste danken voor de wijze waarop hij
12½ jaar leiding heeft gegeven aan de VDK. Het was voor mij ook een leer-
zame periode die mij heeft gesterkt in mijn beslissing om het voorzitterschap
van de VDK te aanvaarden. Op mij rust nu de taak de vereniging te besturen,
waarbij ik mij ervan bewust ben dat dit alleen mogelijk is met steun van mijn
medebestuurders en u als inwoner van Kloetinge. Ik prijs mij gelukkig met een
jong en enthousiast bestuur, jong omdat de laatste twee jaar veel nieuwe maar
vooral jonge gezichten achter de bestuurstafel te zien zijn. Tijdens de laatste
ledenvergadering/bewonersavond zijn Rob Moen en Carina van Dooren ons
bestuur komen versterken. Angelique Reijerse was hun een jaar eerder al voor-
gegaan. Niet onvermeld mag blijven dat zij allen als lid van de redactie ‘De
Klusdurper’ hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Ik voeg daaraan toe
Daniëlle v/d Linde en Ester Heemskerk die de redactie komen versterken en
heet hun dan ook van harte welkom.
Dit jaar hoopt het bestuur dat een lang gekoesterde wens van de Kloetingse
jeugd (een skatebaan) in vervulling zal gaan. Een tennistafel waar de jeugd van
het Oostmolenpark om heeft gevraagd zal naar verwachting ook dit jaar wor-
den gehonoreerd. Als uw nieuwe voorzitter vind ik het van belang dat zoveel
mogelijk inwoners van Kloetinge lid zijn van onze vereniging, het bestuur wordt
door overheden en instanties als spreekbuis van de Kloetingse gemeenschap
gezien. Hoe groter het leden aantal hoe groter onze geloofwaardigheid bij het
kenbaar maken van onze standpunten. Onze vereniging zal daarom op
Koninginnedag ook op het Marktveld vertegenwoordigd zijn.
Als laatste wil ik onder uw aandacht brengen dat naast ‘De Klusdurper’ ook
onze website www.kloetinge.goesweb.net, een uitstekend medium is om u
snel en direct te informeren over Kloetingse aangelegenheden. Zelfs het ont-
vangen van een nieuwsbrief behoort tot de mogelijkheden . U kunt, mits niet
commercieel, kosteloos berichten, oproepen en/of verenigingsmededelingen
laten plaatsen via kloetinge@goesweb.net.
Wat de bereikbaarheid van onze bestuursleden betreft: zowel in De Klusdurper
alsook op de website staan zij met naam en adres inclusief het e-mailadres
vermeld, zodat u ze desgewenst rechtstreeks kunt benaderen.

Ik wens u daarbij veel leesplezier.

De voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge,
Marinus Vuijk
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Oostmolenpark / J.C. Kempe
Praktijk voor Fysiotherapie

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

nieuwe voorzitter
Brassband Excelsior

Reacties naar:
secretaris@brassbandexcelsior.nl
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De kunstenaar

In de vorige editie van de Klusdurper werd een kunstenaar gezocht die een
nieuwe voorkant wilde ontwerpen c.q. maken. Aangezien ik een enorme
voorliefde heb voor het Zeeuwse Landschap en de bijbehorende dorpen,
ben ik direct aan de slag gegaan. Drie kenmerkende zaken uit Kloetinge
zijn weergegeven in een vlotte impasto-stijl: de kerktoren, het dorpsplein
en de molen. Om die afzonderlijke aspecten te benadrukken, heb ik geko-
zen voor verschillende belichtingen. De voorkant is een afspiegeling van
het dorp geworden: een prachtig dynamisch dorp met een historisch verle-
den.

Wie ik ben? Ik ben Wim van de
Wege, geboren in Terneuzen (1966).
In 1993 ben ik ‘geïmmigreerd’ naar
‘den overkant’ en hebben we (mijn
vrouw en ik) een huis gekocht in het
(toen) nieuwe Oostmolenpark. Daar-
bij sprak het dorp Kloetinge me
enorm aan: de prachtige historische
gebouwen met hun eigen verhalen,
het dromerige plein met de impo-
sante bomen en het landschappe-
lijke element dat gelukkig nog
aanwezig was. 
Al op jonge leeftijd was ik volop
bezig met kunst. Muziek, beeldende
kunsten en literatuur waren mijn fa-
voriete bezigheden na schooltijd. Na
de middelbare school heb ik orgel
en piano (DM en UM) gestudeerd

aan het Brabants Conservatorium, Nederlands aan de Hogeschool Rotter-
dam en nu zit ik in mijn eindfase aan de kunstacademie Willem de Koning
te Rotterdam.
Mijn werk als docent Beeldende Vorming en Muziek verricht ik al vele jaren
met plezier met daarnaast het vrije kunstenaarsschap. De voorliefde voor
het ‘Zeeuwse’ is terug te zien in mijn werken. Ruimte, wolkenluchten en de
Zeeuwse landschappen zijn gemeengoed geworden. Op mijn site
www.wimvandewege.nl zijn deze te zien.

Wees zuinig op Kloetinge en geniet van dit prachtige dorp.

Wim van de Wege

Klusdurper 2008.1
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel: 0113-215856

Verzekeringen
Hypotheken

Pensioenen

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

Ik las in de krant een artikel over een onderzoek naar criminaliteit. Het
bleek dat als er in een wijk veel criminaliteit was en men maakte er een
groene wijk van d.m.v. aanplant van plantsoenen en bomen, de criminali-
teit daalde. Dan leven wij in Kloetinge toch wel heerlijk met al die mooie
tuinen, daar komt blijkbaar veel positieve energie vanaf.

Maar hoeveel Kloetin-
genaren kennen onze
open tuinen nu eigen-
lijk? Over de grens,
zowel de Zeeuwse als
de Nederlandse, zijn
de tuinen erg bekend.
Alle tuinen hebben al
in diverse landelijke
bladen gestaan,
duitse-, deense-,
franse-, maar ook ne-
derlandse tuinbladen.
Een aantal is zelfs op

TV te bewonderen geweest. Van Omroep Zeeland en Maximaal TV tot het
programma van Henk Dijkman: ‘Passie voor tuinen’. Vanuit België, Duits-
land en Frankrijk worden regelmatig busreizen georganiseerd om onze
Kloetingse tuinen te bewonderen, dus blijkbaar zijn het pareltjes onder de
zon.

Ik maak eens een ronde en vang aan bij de Engelse tuin van Janny Schrij-
ver (Lenshoeklaan 12), degene die al het langst bij de club van de Beve-
landse tuinen zit. De club is ooit opgericht door Arend Jan van der Horst
die tuinen bij elkaar zocht van eenzelfde allure als waar hij voor stond. De
tuin van Janny ligt grotendeels achter het huis. Via de groen/witte voortuin
met het mispellaantje betreed je de achtertuin met taxus- en buxushagen
en pastelkleurige beplanting. Dat tuinieren ook levensgevaarlijk kan zijn
bleek wel toen deze winter vier bomen gekapt moesten worden. Eentje viel
de verkeerde kant op en vermorzelde een Engelse teakhouten bank, ge-
lukkig..

Een grappige anekdote ging over de hulp van een vriendin. Die dacht de
vrouw des huizes te verrassen door de – eindelijk – bemoste tuinbeelden
eens grondig met chloor te bewerken. Daar gaat je jarenlange yoghurt/kar-
nemelk resultaat. 

Klusdurper 2008.1
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TEUNIS VAN NES
Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

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

VERHUUR VAN TENTEN, 

PODIA EN DIVERSE 

PARTYBENODIGDHEDEN
Tervatenseweg 17 - 4481 NC Kloetinge
Tel.  0113-231324 - Fax.  0113-212945 
kloetinge@rbkverhuur.nl - www.rbkverhuur.nl
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Klusdurpse tuinen (vervolg)

De volgende stop is de intieme tuin van Tilly Quinten (Geertesplein 18).
Als je door het tuinpoortje binnenkomt zie je een enorme diversiteit aan
planten, om precies te zijn 242! Dankzij het metselwerk van man Jo is er
een nieuwe tuinmuur herrezen van 8700 steens boven en 2700 steens
onder de grond. Voor de voetballers onder ons, als je eens op zo’n groen
laken zou mogen ballen. Het grasveld ziet eruit om door een ringetje te
halen. Grappig detail: een vliegen etende plant of aasplant die geurt als
rottend vlees en daar komen de vliegen op af.

De volgende tuin die ik bezoek is de terptuin van Ton van Weele (Jacht-
huisstraat 10) gelegen op de terp van het oude Kloetinge. Door het hoog-
teverschil van 2 meter is er een terrassentuin ontstaan met veel intimiteit,
uitbundige bloemen en rozen. Het hoogteverschil, weet Ton mij te vertel-
len, is zo groot omdat het oude Kloetinge op een kreekrug is gebouwd. 
De kreekrug is ontstaan uit gevormde getijdegeulen die door omkering van
het reliëf hoger liggen waardoor zij bij uitstek een plaats waren voor een
nederzetting. 

En dan nog een thuiswedstrijd bij Frans Verhulst (Jachthuisstraat 18), een-
zelfde hoogteverschil van 2 meter geven de tuin direct spanning. De tuin
dwingt u tot lopen, want achter iedere haag is weer een tuinkamer ver-
stopt. Drie nieuwe muurfonteinen prikkelen daarnaast het gehoor om ook
ontdekt te worden. Weliswaar nu nog overspannen met het-ziet-er-niet-uit-
gaas i.v.m. het jonge kroost, maar met de open tuindagen wordt dat tijde-
lijk verwijderd.

Tot slot Hennie Menken en Fien van Schijndel. Na 25 jaar open huis, tuin
en keuken, ofwel gekkenhuis(?), zijn zij er dit jaar voor het eerst niet meer
bij. Het familiebedrijfje, want zelfs pa zag ik om eieren brommen, is geslo-
ten tijdens de open tuindagen. 

Rest mij nog u te melden dat de
open tuindagen dit jaar op 6-7-8 en
28-29 juni zijn. Voor verdere info:
www.bevelandsetuinen.nl

Veel kijkplezier!

Klusdurper 2008.1
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Ma. t/m vrij. geopend 

van 10.00 tot 21.30 uur, 

zat. / zon- en feestdagen 

van 10.00 tot 17.30 uur

Kattendijksedijk, Goes (volg richting haven/

Hollandsche Hoeve gebied) Tel. (0113) 23 33 88

 buitenterras met ligweide
 sportcafé met badbar
 baby/peuterspeelbad 
 wildwaterkreek 
 bubbelbanken 
 stoomcabines 
 jetstreams 
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Worksjop Kloetinge

Al een kleine 30 jaar lang zijn er knutselactiviteiten voor kinderen van 6 t/m
12 jaar in Kloetinge. Eerst onder de naam hobbyclub, later de Instuif en re-
cent is de naam omgedoopt in worksjop. Dit om aan te geven dat er geen
duffe werkjes worden gemaakt
maar dat we met de tijd mee
gaan. Uit de hobbyclub zijn an-
dere activiteiten ontstaan zoals
sinterklaas, jeugdsoos en als
laatste de kindervakantieweek
en tot slot heeft dit geresul-
teerd tot Stichting Jeugdwerk
Kloetinge.

Het knutselen heeft dus zijn
bestaansrecht bewezen. 
Om de veertien dagen wordt er
op de woensdagmiddag naar
hartenlust geknutseld, de knut-
seltrends worden gevolgd en
thema’s aan het seizoen aan-
gepast. Vooral het figuurzagen
is ieder jaar weer een gewilde
activiteit. Je hoeft geen lid te
worden maar je mag gewoon
op de middagen dat we
draaien, binnen stappen om
13.45 uur en meedoen. Om 15.15 uur kun je dan met je werkje weer naar
huis gaan. Ook kun je je feestje houden tegen dezelfde prijs, meld dit wel
even van tevoren bij de leiding, die zorgen dan voor een leuke attentie voor
de jarige.

De leiding probeert altijd iets te beden-
ken wat kinderen aanspreekt, er leuk uit-
ziet en bovendien waar voor hun geld
geeft. Een impressie van de werkjes, en
de agenda zijn te vinden op 

www.jeugdwerkkloetinge.nl

13

Klusdurper 2008.1

Klusd.08.1 excl.23 A4:Opmaak 1  27-03-2008  17:03  Pagina 13    (Zwart/Black Plaat)



14

veelzijdig

ddrruukk--
wweerrkk

voor handel, industrie en reklame

familiedrukwerk
en digitaal printen

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

k
ie

k
e
b
o
e Uitnodiging

Klusd.08.1 excl.23 A4:Opmaak 1  27-03-2008  17:03  Pagina 14    (Zwart/Black Plaat)

Lichtjestocht door Kloetinge

Georganiseerd door de Geerteskerk, vertrokken 23 december, opgedeeld
in groepen, toch zeker 350 mensen vanaf 17.00 uur voor een lichtjestocht.
De route werd aangegeven door glazen potjes met een waxinelichtje erin.
Onderweg stonden op verschillende plaatsen posten, die een stukje van
het kerstverhaal uitbeelden. Zo was er de werkplaats van Jozef, waar we
Jozef hard aan het werk zagen, de engel Gabriël, die de boodschap ver-
telde van de koning die geboren was, de herders in het veld, Maria en
Jozef op weg
naar Bethlehem,
de herberg, de
wijzen en natuur-
lijk de stal met
het kindje Jezus. 
Na afloop van de
tocht was er voor
iedereen wat
warms te drinken
met wat lekkers.
Wat het voor ons
zo bijzonder
maakte was dat
iedereen die we
om Hulp vroegen, of dat nou een plekje was voor een post, voor schapen
bij de herders en de stal, aankleden van de etalage, lichtjes bij de wonin-
gen, enthousiast was om mee te doen. 

Kloetinge was een
plaatje met al die lichtjes
en groepen mensen die
samen op weg waren,
het verhaal van kerst
volgend. 

We willen dan ook ieder-
een die op welke manier
dan ook een bijdrage
heeft geleverd bedanken
voor de fantastische me-
dewerking. En we hopen
het over een paar jaar te
kunnen herhalen.

Klusdurper 2008.1
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Bent u net als ik,
denkt u te lang na over wat

u met uw haar
aan moet...

kom dan naar haarmode

Voor alle Rodin’s onder de Klusdurpers nu 10% korting op all-in
verfbehandeling of op vertoon van deze advertentie

1 keer knippen voor €€ 12,50
(alleen op maandag)

Deze aktie is geldig vanaf 1 april t/m 1 juni 2008
en voor de echte denkers ook vanaf 1 oktober t/m 30 november 2008
(niet geldig in combinatie met andere akties).

Team haarmode Voe You
Piet Heinstraat 8, Goes
tel. 0113 - 22 14 24

Van maandag 8:30 t/m zaterdag 13:00 zijn wij met en zonder afspraak voor u aanwezig.
Voor behandelingen op donderdagavond graag eerst even bellen!!
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Nieuwe SMWO-telg

Het Steunpunt Zorg Vrijwilligers in Goes is op 1 januari 2008 onderge-
bracht bij de SMWO aan de ’s-Heer Elsdorpweg in Goes. Samen met
het huidige Steunpunt Vrijwilligerswerk van SMWO gaan zij verder
onder de naam:

Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk.

Krachtenbundeling
Door het samengaan van beide organisaties worden de krachten gebun-
deld. Het Steunpunt Zorg Vrijwilligers en het Steunpunt Vrijwilligerswerk
gaan binnen SMWO nauw samenwerken op het gebied van bemiddeling
en opleiding van (zorg)vrijwilligers, en de bemiddeling bij maatschappelijke
stages en sociale activering. Door deze fusie vindt het Steunpunt Zorg Vrij-
willigers ook een betere aansluiting bij de welzijnsactiviteiten van SMWO.
En voor de cliënten is het kastje niet ver meer van de muur, omdat er
onder één dak doorverwezen kan worden. 

Vrijwillige thuiszorg/Steunpunt Mantelzorg
Deze nieuwe loot aan de SMWO-stam houdt zich bezig met vrijwillige
thuiszorg en is ook een steunpunt voor mantelzorgers. Ze richt zich met
name op cliënten uit Goes en Noord-Beveland en zorgt voor inzet van vrij-
willigers bij hulpvragers thuis. Deze vrijwilligers doen bijvoorbeeld bood-
schappen of klusjes voor oudere of zieke mensen. Gespecialiseerde
vrijwilligers kunnen, indien nodig, ook zorgtaken overnemen bij thuiswo-
nende dementerenden. 
Ook het Steunpunt Mantelzorg wordt voortgezet onder de paraplu van de
SMWO. Mensen die intensief zorgen voor een naaste kunnen hier een be-
roep op doen. In de nieuwe situatie wordt het activiteitenaanbod voor
mantelzorgers verder geprofessionaliseerd en uitgebreid. Mantelzorgers
kunnen hier dan nog beter dan voorheen terecht voor informatie, advies en
ondersteuning, voorlichting, gerichte cursussen en bijeenkomsten voor lot-
genotencontact.

Mieke Loeve
Coördinator Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk
0113-277122

Klusdurper 2008.1
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Oostmolenweg 5, 4481 PJ  Kloetinge
Tel. 0113 22 33 26

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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Naschoolse activiteiten KIK Kinderen in Kloetinge

Graag willen wij u informeren over de ontwikkelingen van KIK (Kinderen in
Kloetinge), het samenwerkingsverband tussen de Kloetingseschool en
Stichting Kinderopvang de Bevelanden.
In 2008 zijn wij gestart op de Kloetingseschool met naschoolse activiteiten
die door de SMWO georganiseerd worden. De activiteiten vinden in de
school zelf plaats.
Op de donderdagmiddag zijn er elke week pleintjes activiteiten waar aller-
lei sport-en spel mogelijkheden worden aangeboden. Kinderen uit Kloe-
tinge van 8 t/m 12 jaar zijn na schooltijd tot 17.00 uur van harte welkom
om mee te komen doen. De pleintjes activiteiten zijn gratis.

Verder zijn er diverse cursussen op stapel. Zo hebben kinderen uit groep 5
en 6 in januari en februari meegedaan met een cursus drama. 
Deze activiteit is afgesloten met een voorstelling die de kinderen zelf ge-
maakt hebben.

Op 14 maart begint de cursus techniek (sluit aan bij het Ontdekkasteel).
Kinderen uit groep 5 en 6 gaan in 8 lessen kennismaken met stroom en
elektriciteit en diverse werkstukken maken. Deze kunnen familie en be-
langstellenden in de laatste les op 23 mei komen bewonderen.

In mei/juni sluiten we af met een cursus fotografie voor kinderen uit groep
7 en 8. De cursus wordt door een gastdocent gegeven met ondersteuning
van vrijwilligers van de fotoclub Goes.
Goed kijken naar je wijk, wat valt je op is het thema waar de kinderen mee
aan de slag gaan. Ook deze cursus wordt afgesloten met een echte ten-
toonstelling.

Per cursus kunnen 12 kinderen meedoen. De cursus wordt gegeven door
een gastdocent met assistentie van een stagiaire van de SMWO.
De kinderen krijgen via school een uitnodiging mee. Dit gebeurt een paar
weken voordat de cursus van start gaat. Per antwoordstrook kunnen zij
zich opgeven.
De kinderen krijgen bericht thuisgestuurd als zij mee kunnen doen. Voor de
cursussen wordt een bijdrage gevraagd.
Deelname is op eigen risico.

Voor verdere vragen en/of informatie kunt u terecht bij Monique Copper,
0113-277111 of m.copper@smwo.nl

Klusdurper 2008.1
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Als u een opgeruimd gevoel wilt

Voor thuiszorg en de verhuur, uitleen en verkoop van 
hulpmiddelen. Tel: 0113 - 27 36 36.

Naereboutsestraat 20
4461 GT  Goes

Bij het huishouden komt heel wat kijken. Misschien verloopt alles 
niet meer zo vlekkeloos als voorheen. Thuiszorg Ter Weel Zorgstroom 
verricht voor u huishoudelijke taken die u zelf niet meer kunt. 
Schoonmaken, strijken of boodschappen doen. Zorg waarbij u 
zich thuis voelt.

Klusd.08.1 excl.23 A4:Opmaak 1  27-03-2008  17:03  Pagina 20    (Zwart/Black Plaat)

Activiteitenkalender Kloetinge april - oktober 2008

April
9 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
9 lezing ‘Chakra-kleurdiagnostiek’ (ver. de Bron), Amicitia 
23 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
26 jeugdsoos, Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)
30 koninginnedag met vele activiteiten voor jong en oud –

uitgebreide informatie in bijgaande uitgave van de 
Oranjevereniging.

Mei
4 dodenherdenking, Amicitia 19.30 uur 
7 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
10 Nationale molendag (openstelling Kloetingse molen)
21 lezing ‘Emotionele intelligentie, een voorwaarde voor

geluk’, Amicitia (ver. de Bron)
21 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
31 jeugdsoos, Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Juni
4 knutselmiddag – 6 t/m 12 jr (st. Jeugdwerk)
4 lezing ‘De 10 wetten van de Kabbalist', Amicita

(ver. de Bron) 
6 t/m 8 open tuindagen

28 jeugdsoos, Amicitia –12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)
28 en 29 open tuindagen

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

Augustus
13 t/m 15 Klusdurpsedagen (st. Jeugdwerk)

September
13 Open Monumentendag (o.a. Geerteskerk, molen

(m.m.v. schutterij Ravenstein)

Klusdurper 2008.1
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 Tot ziens

op het Marktveld

Programmaboekje 2008

Kloetinge
Oranjevereniging

Foto’s: website Oranjevereniging
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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

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

CITROËN

Autobedrijf
Van Fraassen B.V.

Voorstad 79  -  4461 KM  Goes
telefoon 0113 - 22 73 53

Internet: www.vanfraassen.nl
E-mail: vanfraassen@planet.nl
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Samenstelling Bestuur Oranjevereniging Kloetinge:

Rob van Diemen (voorzitter) Ravensteinlaan 62 211709
Wim Sturm (penningmeester) Lewestraat 5 250088
Secretariaat (vacant)
Jan Willem Bruel Brederodestraat 26 229007
Marc Harinck Zomerweg 26 232618
Els Zuurveld Schimmelpenninckstr 33 211299
Monique Koole WF Hermanslaan 41 250234
Erica Vermeulen Hemstraat 8 233387

Ereleden: dhr. W.F.K. Lenshoek
dhr. P. Remijn

Erelid in memoriam dhr. B.M. van Nieuwenhuyze

Oranjevereniging Kloetinge is opgericht op 8 oktober 1936.
Kamer van Koophandel nr. 22052455
ABN AMRO nr. 44.48.36.810

Lidmaatschap

Bijna 500 gezinnen zijn inmiddels lid van onze vereniging. Wilt u ook lid
worden? Geef je dan op bij één van onze bestuursleden, of op 30 April in
de tent. De contributie bedraagt € 5,- per gezin per jaar en wordt één keer
per 2 jaar bij u opgehaald.

Bent u lid en was u niet thuis toen we dit jaar de contributie bij u kwamen
ophalen maak dan a.u.b. uw lidmaatschapsgeld a € 10,- over op bovenge-
noemd banknummer. o.v.v. contributie 2008 – 2009.

Kloetinge
Oranjevereniging

www.oranjeverenigingkloetinge.nl
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Koninginnedag 30 April
Vlag uithangen

De vlag zal gewoontegetrouw om 8.00 uur
op de toren van de Geerteskerk wappe-
ren.

Vrijmarkt

U kunt vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur op de vrijmarkt struinen op zoek naar
leuke hebbedingetjes en dit kan van alles zijn. 
Maar als u liever zelf achter een kraam wilt staan kan dat ook. 
U kunt zich tot 27 april aanmelden na 18.00 uur bij:
Els Zuurveld Schimmelpenninckstraat 33, tel: 211299.

U betaalt € 20,- kraamhuur plus € 10,- borg.
Wees er snel bij want de ruimte is beperkt!

Kinderrommelmarkt

Van 9.00 uur tot 10.30 uur is er natuurlijk ook weer een
vrijmarkt voor de kinderen. Op het gras van het Marktveld
kunnen de kinderen gratis en voor niets hun speelgoed aan
de man brengen.
Aanmelden is dus niet nodig. Neem gewoon je spulletjes
mee en zoek een goed plaatsje. Het verkopen van eten en
drinken is niet toegestaan en na afloop neem je het niet
verkochte weer mee naar huis.

www.oranjeverenigingkloetinge.nl 
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Levering van: grond, zand, puin, bestratingsmaterialen

Aannemers- en Verhuurbedrijf
Sloopwerken
Transport

’s-Gravenpolderseweg 57 - GOES - tel. 0113 - 22 78 69

M. KATSMAN U w  a d r e s  v o o r :
• Gecreosoteerde palen
• Gewolmaniseerde palen
• Gewolmaniseerd tuinhout

o.a. schuttingplanken
rabatdelen
vierkante palen enz.

• Biels, nieuw en gebruikt

• Bankirai duurzaam hardhout
Westhavendijk 3a  Goes
Tel. 0113 - 21 19 42 -  Privé 0113 - 22 38 01

RONDHOUT en TUINHOUT

.... NET IETS INTIEMER !!

AMICITIA
- bruiloft
- receptie
- cursus
- vergaderingdiner

warm/koud/indisch buffet

alles is mogelijk

bel voor informatie: Kloetinge 0113-216565

relatiegeschenken • stickers • 

aktie- en toegiftartikelen • sportprijzen • beker
s 

delta-succes
schalklaan 1  4481 bn kloetinge
tel. 0113 - 21 57 97   fax 0113 - 23 31 34

eig
en

 g
ra

ve
er

inr
ich

tin
g

Uw adres voor ... sportprijzen en relatiegeschenken
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Koffie-uurtje

Vanaf 10.00 uur kunnen de ouderen in Amicitia terecht
voor een heerlijk kopje koffie en de bekende oranje tom
pouce. Dit jaar wederom na het succes van 2007 spelen
we BINGO met mooie prijzen. Deelname is gratis, en alle
ouderen zijn natuurlijk welkom.

Djembé Kids

Om 10.00 uur leven in de brouwerij met een optreden
van Djembé Kids op het Marktveld. Zij verzorgen een op-
treden en demonstreren de kunst van het spelen op de
Afrikaanse trommel.

Ballonnenoptocht

Van 11.15 uur tot 12.00 uur is de ballonnenoptocht. 
Showcorps ʻCONFETTIʼ gaat ons dit jaar weer voor in
de optocht. Als jouw ballon het verste weg gevonden
wordt win je een leuke prijs! Kaartjes voor de ballonnen-
wedstrijd zijn samen met een ballon gratis te verkrijgen in
de tent op het Marktveld.
Vanaf 9.00 uur kunnen we altijd hulp gebruiken voor het
opblazen van de ballonnen, bij voorbaat dank.

Ponyritjes

Op het Marktveld wordt er ruimte gemaakt
voor de ponyʼs van Tess van der Drift
waarop kinderen een ritje kunnen maken
onder de lindes.

www.oranjeverenigingkloetinge.nl 

relatiegeschenken • stickers • 

aktie- en toegiftartikelen • sportprijzen • beker
s 
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Het zit altijd goed
met een compleet financieel advies van RVS

R V S .  P e n s i o e n e n .  V e r z e k e r i n g e n .  H y p o t h e k e n .

• Advies over verzekeringen, 

hypotheken, vermogen opbouwen, 

lenen en pensioen

• Al uw financiële zaken precies op 

elkaar afgestemd

• Zeker en overzichtelijk

Geïnteresseerd?
Bel RVS adviseur Peter van Oord

voor een persoonlijk advies bij u thuis.

Peter van Oord, 

Lewestraat 84, 4481 BG Kloetinge, 

(0318) 66 75 94

Uw financiële zaken op een rij? 

Dan voelt u zich zelfverzekerder. 

De RVS adviseur zorgt voor inzicht in uw   

financiële situatie. Er is dan vaak meer

mogelijk dan u denkt, zoals het kopen 

van een bootje, eerder met 

pensioen of toch die wereldreis...
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Zeskamp

Van 11.00 uur tot 16.00 uur is er de niet meer weg te denken zeskamp
rondom de Vaete. In 2007 was het het team van De Jokers die de felbe-
geerde wisselbeker meenam naar huis, maar andere teams liggen op de
loer om dit jaar met de hoofdprijs naar huis te gaan.
Het is nu al duidelijk dat het weer een spannende en mooie strijd zal ople-
veren, want de spelen zijn spectaculairder dan ooit. We gaan natuurlijk nog
niets verklappen maar ook dit jaar houden ze het niet droog.
Zorg voor een Joker (dubbele punten), een captain en een team van mini-
maal 6 personen en geef je op.

Ook voor de jeugd zijn er dit jaar weer zeskampspelen ook zij kunnen deel-
nemen met een team van 6 personen. Net als de oudere deelnemers zor-
gen ook zij voor een joker en een captain. Voorwaarde is echter wel dat de
captain minimaal 18 jaar dient te zijn.

Leeftijdsgrenzen zijn voor jeugdteams Basisschool Groep 6 tot en met 14
jaar, bij de volwassenen is de leeftijd voor deelname vanaf 15 jaar. Verder
mogen bij volwassen teams maximaal 2 spelers worden opgesteld vanaf
de brugklas middelbaar onderwijs.
Geef je team op tot 25 april bij Erica Vermeulen, Hemstraat 8, telefoon
233387.

Lunch in de tent 

Hongerig geworden? Dan kunt u bij ons in de
tent een heerlijk broodje worst eten. Zo hoeft u
niets te missen want er blijft genoeg te zien en
te beleven. Ook voor koffie, frisdrank en een
biertje kunt u hier terecht. En wat de prijzen
voor de consumpties betreft die zijn zoals u van
ons gewend bent verrassend laag.

www.oranjeverenigingkloetinge.nl 
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gespecialiseerd in transport

Rijksweg 3a   4421 JJ  Kapelle  Y 0113-342020

TRANSPORT

Dekbedovertrekken

Hoeslakens

Dekbedden

Kussens

Spreien

Badlakens

Tafelzeil
Poncho’s

Kussenslopen
Lakens
KussenhoesjesFlanel

Niet alleen iedere dinsdag
op de markt in Goes...
maar nu ook 24 uur per dag
7 dagen per week op het
internet!

www.smulderstextiel.nlwww.smulderstextiel.nl

Maak zelf een
exclusieve hoed,tijdens een
tweedaagse workshop!!

MMoonniiqquuee  DDoommmmaannsscchheett

Parallelweg 9, Goes tel.0113-230040Eigenzinnige elegantie

Elke dag op het Molenplein in Goes
Di. van 9.00 tot 17.00 uur
Wo. van 9.00 tot 17.00 uur
Do. van 9.00 tot 14.00 uur
Vr. van 9.00 tot 17.00 uur
Za, van 9.00 tot 15.00 uur

voor heerlijke haring, k ibbeling of lekkerbek; de beste stek! !

tijdens
Koninginnedag

op het Marktveld

Maar ook

VISHANDEL  MARIJN
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Geerteskerk

Vorig jaar is een begin gemaakt met de restauratie van de binnenzijde van
de Geerteskerk. Hoe de situatie nu is kunt u zelf zien want de kerk is vanaf
10.00 tot 16.00 uur open voor publiek. De toren kan worden beklommen en
er is weer een boeken en rommelmarkt.

Beatrix 70 jaar

In de Geerteskerk is er de gehele dag een ten-
toonstelling geopend over het leven van Koningin
Beatrix. Van haar geboorte tot heden is het leven
van onze vorstin zeer treffend in beeld gebracht.
Een bezoek aan deze expositie is dan ook meer
dan de moeite waard.

Schutterij Ravenstein

Niet meer weg te denken op deze dag zijn de leden van Schutterij Raven-
stein. Met veel plezier en deskundigheid geven zij de gehele dag door de-
monstraties over deze boeiende tak van sport. 
Schutterij Ravenstein is te vinden rondom de Geerteskerk.

Brassband Excelsior Kloetinge

Ook dit jaar zal Brassband Excelsior om 16.00 uur haar traditioneel gewor-
den Koninginnedagconcert verzorgen op het
Marktveld.
Voor het Koetshuis is iedereen welkom voor
muziek van hoge kwaliteit. De keuze van het
repertoire is ieder jaar een verrassing, maar
het Zeeuws volkslied zal niet ontbreken.

www.oranjeverenigingkloetinge.nl 

Tafelzeil
Poncho’s

Kussenslopen
Lakens
KussenhoesjesFlanel
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Zandee Kloetinge
• MAAIWERKEN  • GROENWERKEN  •CULTUURTECHNISCHE WERKEN

Manneeweg 3  Kloetinge  Tel.0113-220886  GSM 06-22495886

PEMA
scooteronderdelen
voor jong en oud

Alles voor uw scooter, bromfiets
en minibikes

Nu ook rollators!

Lewestraat 65   4481 BC Kloetinge

Tel. 0113 257579

w
w

w
.pem

a-scooteronderdelen.nl

PEMA

Goes
telefoon:

0113-270677 / 0113-270679

WWW.VIERLINDENGOES.NL 

Gezellige horeca, 
unieke binnenspeeltuin, 

maar óók……… 
de perfecte locatie voor al 

uw feesten en partijen !! 

 
 

Bezoek onze site voor alle info: 

Eeterij-spelerij Vierlinden 
Hollandsche Hoeve 
Kattendijksedijk 19 
4463 AL Goes 
0113 211865 
info@vierlindengoes.nl

WWW.VIERLINDENGOES.NL 

Gezellige horeca, 
unieke binnenspeeltuin, 

maar óók……… 
de perfecte locatie voor al 

uw feesten en partijen !! 

 
 

Bezoek onze site voor alle info: 

Eeterij-spelerij Vierlinden 
Hollandsche Hoeve 
Kattendijksedijk 19 
4463 AL Goes 
0113 211865 
info@vierlindengoes.nl

Gezellige horeca,
unieke binnenspeeltuin,

maar óók…… de perfecte locatie
voor al uw feesten en partijen !!

Bezoek onze site voor alle info:

WWW.VIERLINDENGOES.NL

Eeterij-spelerij Vierlinden
Hollandsche Hoeve
Kattendijksedijk 19
4463 AL Goes
0113 211865
info@vierlindengoes.nl
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Muzikale verrassing

Om 17.00 uur loopt het dagprogramma op zijn einde.
Vanaf deze tijd echter staat u nog een muzikale verras-
sing te wachten. Praat gezellig nog even wat na onder
het genot van een drankje, want de tent blijft tot 19.00 uur open. Ook wat
de inwendige mens betreft hoeft u niet naar huis want wij zorgen ervoor dat
er voldoende mogelijkheden zijn om een lekker hapje te kunnen kopen.

Loterij

Ook dit jaar heeft de Oranjevereniging weer een loterij
georganiseerd. Met deze loterij maakt u kans om mooie
prijzen te winnen. De loten worden de gehele dag door
verkocht in de tent en rond het Marktveld. De trekking is
om 18.00 uur in de tent na de uitslag van de zeskamp.

Jeugd Disco

Voor alle leerlingen die de basis-
school bezoeken is het swingen op
hedendaagse muziek. Uit je dak op
de Disco is het motto van 19.00 tot
20.30 uur in Amicitia.

Oranje Disco Party 25 +

Het slotstuk van hopelijk een mooie dag. Onze Oranje Disco Party in Amici-
tia viert dit jaar het eerste lustrum en is uitgegroeid tot een evenement wat
niemand in Kloetinge wil missen. Ook nu weer de vertrouwde muziek uit de
jaren 70, 80, en 90 met natuurlijk de vertrouwde DJʼs. 
Leden van de Oranjevereniging hebben gratis toegang, niet leden betalen
€ 5,- p.p.
De dresscode is Oranje.

www.oranjeverenigingkloetinge.nl 
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Joy Interior Advisor
Persoonlijk Interieuradvies

Een nieuw interieur geeft een heerlijk gevoel, alsof
je een nieuw huis binnen gaat.
U kunt bij Joy Interior Advisor terecht voor een
persoonlijk interieuradvies op maat.
Of het nu een gehele inrichting betreft of kleine
wijzigingen in uw huidige interieur.
Tijdens een gesprek bij u thuis worden wensen,
mogelijkheden, functionaliteit e.d. met u doorge-
nomen. Uw leefwijze en voorkeuren worden ver-
taald naar het interieur.
Aan de hand van moodboards, tekeningen of een
3D presentatie, gaat het interieur wat mij voor
ogen staat ook bij u leven.

Tel: 0113- 40 35 12 / 06- 40 08 87 52
joyadvisor@zeelandnet.nl
www.athomezeeland.nl

Wij verzorgen ook:
Koude en warme hapjes
Partijen en feestjes (50 pers.)

Tot ziens bij
Ronnie en Linda

Wij serveren U
Koffie met gebak

Broodjes met beleg
Stokbroodjes - Tosti’s

Uitsmijters
Omeletten

Warme lunchgerechten
Wafels - Poffertjes

Pannekoeken
Soft-ijs

Gasthuisstraat 22 - GOES  Tel. 0113-214034
(op de hoek parkeerterrein Oostwal)

De BultB R A S S E R I E
L U N C H C A F É
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Dodenherdenking 4 mei 2008.

Op 4 mei om 19.30 uur herdenken we de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog door middel van de jaarlijkse Dodenherdenking in vereni-
gingsgebouw Amicitia.

Na een korte toespraak vertrekken
we gezamenlijk vanuit Amicitia om
19.50 uur voor de ʻStille Tochtʼ naar
de begraafplaats.

Na de plechtigheid is er in Amicitia
nog de gelegenheid om een kopje
koffie te drinken.
Natuurlijk is de jeugd ook van harte
uitgenodigd om aan deze herdenking
deel te nemen.

Bevrijdingsdag 5 mei 2008.

In verband met de meivakantie zijn we helaas als bestuur van de oranje-
vereniging niet in staat een programma voor deze dag te organiseren.

Firma Hoogerland
Bloemen & Planten
Wij staan dinsdag en zaterdag
op de Markt en bij de Stenenbrug

Adres: ’s-Heer Hendrikskinderendijk 1 GOES Tel. 215402 (b.g.g. 343407)
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KR
IJ

GE
R

KO
ERIER POST

telefoon�
06 51 977 203

Koerier of
bezorger nodig?

Voor post
of kleine
pakketten
in de regio

Y 0113-231104 of 06-51977203
email: rdkrijger@zeelandnet.nl

Dit programmaboekje
werd ook correct bezorgd
door Krijger Koerier Post
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Zeeuws Volkslied

Geen dierder plek voor ons op aard,
Geen oord ter wereld meer ons waard;

Dan, waar beschermd door dijk en duin,
Ons toelacht veld en bosch en tuin.

Waar steeds d’ aloude eendracht woont,
En welvaart ’s landsmans werk bekroont;
Waar klinkt des leeuwen forsche stem:

‘Ik worstel moedig en ontzwem!’

Het land dat fier zijn zonen prijst,
En ons met trots de namen wijst
Van Bestevaer en Joost de Moor,
Die blinken zullen d’ eeuwen door.

Waarvan in de historieblaen
De Evertsen en Bankert staan;
Dat immer hoog in eere houdt

Den onverschrokken Naerebout.

Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
We dulden hier geen vreemde hand

Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn we trouw.

We hebben slechts een enk’le keus:
‘Oranje en Zeeland!’ da’s de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,

Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.
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Kloetingse weetjes …

° De redactie van de Klusdurper is blij met haar uitbreiding met twee
nieuwe leden, te weten Daniëlle van der Linde en Ester Heemskerk. 

° In de loop der jaren zijn diverse boeken geschreven over Kloetinge.
Een zevental boeken vindt u op www.kloetinge.goesweb.net

° Per 1 januari 2008 telde Kloetinge 3161 inwoners. 228 personen hier-
van zijn 80-plussers.

° Het Hoge pad wordt door fietsers kapot gereden. Er wordt gewerkt
aan een geschikte oplossing zodat fietsers geen gebruik meer kunnen
maken van het pad.

° De functie van de vroegere commandobunker zal niet wijzigen. Stich-
ting Wasteland blijft digitale gegevens van derden opslaan in de bun-
ker. 

° Brassband Excelsior zoekt een nieuwe voorzitter. 

° Door tijdig ingrijpen van de brandweer is februari jl. het afbranden van
een monumentale boerderij in de Jachthuisstraat voorkomen. 

° In de Stelleweg zijn ijsvogeltjes gesignaleerd. Zij
laten zich niet afschrikken door het geweld van
mens en machine, dat momenteel gaande is
vanwege de aanleg van nieuwbouwwijk ‘Man-
nee’. 

° De Stichting voor Regionale Zorg heeft plannen
om in Kloetinge te komen tot verpleeghuisbed-
den. De zorgwoningen worden gepland op de
plaats waar nu oude seniorenwoningen van de woonstichting staan.
Ook zullen er 40 nieuwe seniorenwoningen komen.
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Kloetinge
Oranjevereniging

Hang deze
poster op en
maak kans
op € 25,-
In dit boekje vindt u
nevenstaande poster.
Hang deze zichtbaar voor 
uw raam. De laatste week 
van april trekken we twee 
adressen in Kloetinge en 
indien hij er daadwerkelijk 
hangt heeft u � 25,- verdiend.

poster op enposter op en

Hang deze zichtbaar voor Hang deze zichtbaar voor 
uw raam. De laatste week uw raam. De laatste week 
van april trekken we twee van april trekken we twee 
adressen in Kloetinge en adressen in Kloetinge en 
indien hij er daadwerkelijk indien hij er daadwerkelijk 
hangt heeft u � 25,- verdiend.hangt heeft u � 25,- verdiend.

REGO fencing

REGO Tuinen

Autobedrijfvan FraassenCITROËN

parket&
vloeren

Franc KruitboschReclame

Meeuwsehandelsonderneming bv

Teunis van Nesradiateurenspecialist

RESTAURANT

J.C. Kempefysiotherapie

Kloetinge
Oranjevereniging

veelzijdig drukwerk

Oranjeposter 08 lc.indd   1

25-03-2008   10:48:22
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Bikinitips en zwemslipzaken

We moeten weer uit de winterkleding, maar zijn we al toonbaar. Weer al die
diëten. Wetenschappers hebben uitgerekend dat je na het volgen van een
streng dieet uiteindelijk 1½ kilo dikker wordt: de bekende jojo. Maar hoe
dan? Uiteindelijk is het allemaal discipline en gewoon gezond leven. Ik
vind het altijd leuk om in de supermarkt naar andere boodschappenkarren
te kijken: je bent wat je eet! Tips:
- ga nooit boodschappen doen als je honger hebt, want dan kom je gega-

randeerd met de verkeerde spullen thuis;
- er zijn gewoon bepaalde gangpaden waar je niet moet wezen. 

Ook boeiend: trek de koelkast eens open bij een ander en zet er zelf een
hangslot op! Discipline wederom. En als je weet dat dat je zwak is zorg
dan dat er wat te snaaien is en dan bedoel ik geen zoutjes, chips of snoep.
Neem een appel, of ander fruit. Pak een wortel of ander konijnenvoer maar
in ieder geval geen suikers. Poets in ieder geval je tanden na het eten,
want dat vermindert ook de lekkere trek. 

Verder vind ik de vier gouden tips van Daphne Deckers (uit: Schudden
voor gebruik) ook heel duidelijk:

1 Eet Als Je Honger Hebt. Dus niet uit
verdriet en al helemáál niet uit verveling
– er is genoeg te doen.

2 Eet Wat Je Maar Wilt. Zodra je van je-
zelf geen chocolade meer mag, kun je
nergens anders meer aan denken. Dus
zeur niet en neem gewoon af en toe
een bonbon.

3 Stop Als Je Vol Zit. Niemand wordt dik
van eten; je wordt dik van te véél eten.

4 Kom Uit Die Luie Stoel. Meer bewegen is minder wegen; zo simpel is
het. En dan bedoel ik niet dat je als bouwvakker al heel de dag licha-
melijk werk doet of als accountant zo’n zware boekentas zeult. 

Nee: lekker je hoofd leeg maken en bewegen als ontspanning. En voor de
dames onder ons: niet alleen de kaakspieren.

Klusdurper 2008.1
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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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Ondernemend Kloetinge

Afgelopen december vierde Bouwbedrijf Van de Linde b.v. alsnog haar 55-
jarige jubileum. Het bedrijf is gestart door dhr. en mevr. V/d Linde in een
werkplaatsje van ca. 40 m2 te Kloetinge. Intussen is het bedrijf uitgegroeid
tot een allround bouwbedrijf van aanzienlijk formaat en in 1990 verhuisd
naar bedrijventerrein ‘De Poel 1’ in Goes. Het bedrijf telt heden ten dage
60 vaste werknemers. Bovendien doen veel van de relaties ‘al jaren zaken’.
In 2003 heeft Marco v/d Linde het bedrijf volledig overgenomen van vader
Quinten v/d Linde. Marco bouwt als derde generatie verder aan het bouw-
bedrijf, voorttimmerend op de kennis en ervaring van zijn voorvaderen en
gevormd door de ervaringen die hij zelf heeft opgedaan. 

We stellen Marco een aantal vragen over het verleden en het heden van
het bedrijf:

Het blijkt dat de groei van het bedrijf niet van hinder is voor het be-
houd van oud vakmanschap. Zo treffen we bij binnenkomst een vitrine
met attributen uit vroegere tijden. Wat is in deze vitrine tentoonge-
steld?
Hierin liggen oude gereedschappen van mijn opa. We vinden er o.a. een
waterpas, schaafbeitels, rekenliniaal, spijkerweegschaal, enz. Hiermee blij-
ven oude technieken mooi bewaard en kan de huidige generatie zien waar
mijn opa vroeger mee werkte.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen tijdens Bouwbedrijf 
v/d Linde onder jouw directeurschap?
Een klein voorbeeld: de rekenliniaal in de vitrine is inmiddels vervangen
door een pc. En niet alleen de opkomst van de pc, als ik naga dan is er op
het gebied van interne bedrijfsvoering ook veel veranderd. Werden vroeger
dertig man aangestuurd door drie personen, is dat nu een verhouding van
één op vijf à zes man. Verder beschikken we over de modernste machines
en een eigen spuitcabine. Veel producten worden daar prefab gemaakt al-
vorens ze naar de bouwplaats getransporteerd worden. Maar ondanks alle
vernieuwingen, proberen we toch vast te houden aan traditie en kwaliteit. 
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Albert Plesmanweg 19, Goes
Telefoon 0113 - 221040             www.jvandelinde.nl
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Ondernemend Kloetinge (vervolg)

Waarin schuilt het geheim van jullie 55-jarig bestaan? 
‘Bouwen op vertrouwen!’ Oftewel: persoonlijk contact met de opdrachtge-
ver en garant staan voor gemaakte afspraken. 

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er uit?
Om 6.30 uur begin ik met werken. Ik werk dagelijks mijn agenda af, die
sterk wisselt en heel onvast is. Om 17.45 uur ga ik naar huis en vaak stopt
de werkdag daar niet mee.

Hard werken dus. Waar put je inspiratie uit?
Ik ben als het ware verweven met het bedrijf, er mee opgegroeid van kinds
af aan. Mijn opa & oma hebben het bedrijf opgebouwd, daar heb ik veel
respect voor. Ik wil dat graag op een verantwoorde manier voortzetten, dat
drijft mij. Het mooie vind ik om dingen in een goede sfeer of goede om-
standigheden tot een einde te brengen. 

We zien de naam van het bedrijf niet alleen terug in bijvoorbeeld de
advertentie in de Klusdurper, maar ook bij sponsering van sportver-
enigingen. Ben je zelf ook zo sportief? Of waarom deze sponsering?
Wij zijn opgegroeid in een gezin met fanatiek sportende ouders. Het was
kiezen: korfbal of voetbal. De meiden kozen voor korfbal, de jongens voor
voetbal. Mijn sportiviteit van tegenwoordig reikt niet meer zo ver, maar wat
niet is kan misschien weer komen? 
Met een zodanige afkomst vind ik het mooi dat je als bedrijf een financiële
bijdrage kan leveren aan de sportverenigingen van Kloetinge. Een bijdrage
om de samenleving gezond te houden. 

Hecht je extra belang aan werken op het dorp Kloetinge?
Jazeker! Natuurlijk respecteer ik hoe het gaat en gun iedereen op basis
van: ‘gelijke basis gelijke competitie’ zijn werk. Het is uiteindelijk de klant
die beslist. Als we dan een werk op Kloetinge uit mogen voeren, ben ik
daar toch heel trots op.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen waarvoor V/d Linde
staat in de komende 10 jaar? Of wat zou je nog graag gerealiseerd
zien?
Ik wil handhaven wat we reeds bereikt hebben en de interne kwaliteit nog
verder doorvoeren. Stabieler in de markt komen te staan en up-to-date blij-
ven. Niet vooraan, niet achteraan, maar gewoon goed op de hoogte.
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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
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Van Vaete tot Gajeshoek

Wandeling in
Kloetinge o.l.v.
IVN-gidsen: 
N. van der Velden
& M. Renard

In september 2006 begonnen Nel v/d Velden en Mieke Renard met de
opleiding voor natuurgids van de Vereniging voor natuur- en milieu-
educatie (IVN). Behalve een leerzame periode leverde het ook een his-
torische wandeling op die loopt in- en om Kloetinge. 

Een van de opdrachten die de gidsen kregen, was het vinden van een
‘eigen gebiedje’ in de directe woonomgeving waar zij de natuur een jaar
lang konden volgen. 
‘Tijdens onze zoektocht naar dat stukje terrein raakten we in gesprek met
Adri Hoogstrate uit Kloetinge die ons spontaan zijn boomgaard in Gasjes-
hoek aanbood. We hebben het als bijzonder prettig ervaren een dergelijke
mentor dicht bij te hebben. Met al onze vragen over de werkzaamheden in
de boomgaard, de groei en de bloei, konden we bij hem terecht. Vanuit
onze cursus hebben we in de boomgaard verschillende opdrachten uitge-
voerd, we leerden er veel over de vogels, de natuurwaarden en de ecolo-
gie van het gebied en een uitgebreid bodemonderzoek d.m.v.
grondboringen was ronduit verrassend!’ 

Voor de afronding van de opleiding in maart 2008, kregen V/d Velden en
Renard de opdracht een eindwerkstuk te maken waarin zij moesten laten
zien wat zij geleerd hadden. Uiteindelijk kozen zij voor een wandeling in en
om Kloetinge. Een gebied dat zeker het bekijken waard is!

Deze wandeling vanuit het oude hart van Kloetinge naar de al even oude
Gasjeshoek, verbindt twee unieke gebieden met elkaar in cultuur, natuur
en historie.

Speciaal voor de Klusdurper willen de kersverse natuurgidsen deze bijzon-
dere wandeling graag bewandelen en stelt Adri Hoogstrate speciaal zijn
boomgaard open.
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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
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Van Vaete tot Gajeshoek (vervolg)

De gidsen vergezellen u graag op: 

Klusdurper 2008.1
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ZATERDAG 12 APRIL 2008

De prijs bedraagt € 2,50 p.p., incl. consumptie.
Stevige wandelschoenen gewenst!

De wandeling is 6 km, gedeeltelijk over onverharde weg en daardoor
niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Deze kunnen zich
eventueel bij het fietstunneltje weer bij ons aansluiten.
Tot ziens bij het startpunt!

Aanmelden vóór donderdag 10 april 12.00 uur bij:
Nel van der Velden of
Tel.: 0113-223221
mob.06-47773709
Email: veldsat@zeelandnet.nl

Let op: het aantal deelnemers is beperkt! (max. 20 personen per excursie)
Bij genoeg belangstelling zullen er zeker meerdere data volgen.

Dankbetuiging erelidmaatschap vereniging dorpsbelangen Kloetinge

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereni-
ging Dorpsbelangen Kloetinge op 21 november 2007
ben ik als voorzitter afgetreden na 12,5 jaar deze functie
met veel plezier te hebben uitgeoefend. Hiervoor be-

noemde de ledenvergadering mij tot erelid van de vereniging. De leden
wil ik voor deze eervolle benoeming hartelijk bedanken, evenals voor het
fraaie boeket bloemen dat mijn vrouw in ontvangst mocht nemen. Het
erelidmaatschap is naderhand bevestigd in de vorm van een fraaie oor-
konde die mij tijdens een gezellige bijeenkomst met het bestuur is uitge-
reikt door de nieuwe voorzitter de heer M.C. Vuijk, evenals een glazen
schaal met symbolische afbeeldingen van hulp en vriendschap.
Graag wens ik het vernieuwde bestuur en zijn voorzitter alle succes toe
voor de toekomst. 

J.A. Hoste

Mieke Renard  
Tel.: 06-51213118
Email: renard@zeelandnet.nl
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Restauratie Geerteskerk Kloetinge 2007 – 2008

Foto’s: Sjouke Postma 
Tekst: Els Drost-Koudijs

De kerk in het midden van Kloetinge:
U loopt of rijdt er waarschijnlijk regelmatig langs: In de tuin van de Geer-
teskerk staan bouwketen aan de ene kant en een groot bord aan de an-
dere kant. Het kan u nauwelijks ontgaan zijn: Er wordt gerestaureerd. Dit
prachtige 13de eeuwse monument, met veel unieke details, moet behou-
den blijven, zodat ook komende generaties in en om de kerk er van kun-
nen blijven genieten. Daarvoor is deze ingrijpende restauratie begonnen
aan dakconstructie en binnenmuren. 
De restauratie bestaat uit 3 onderdelen:
• De constructie van de kap 
• Het pleisterwerk in het schip
• Het metselwerk in het koor

De restauratie is begin mei
2007 gestart en zal onge-
veer tot juli 2008 duren.
Op dit moment is de dak-
constructie grondig geres-
taureerd en zijn de muren in
het schip opnieuw gepleis-
terd. Als de banken terugge-
plaatst zijn en ook de
vloeren van de zijbeuken
opnieuw betegeld zijn, is het
schip klaar en kan deze

ruimte weer gebruikt worden. Dan is het koor aan de beurt. In het koor
wordt ook gewerkt aan de dakconstructie en de wanden worden schoon-
gespoten, waar nodig worden stenen vervangen.

De financiën:
Met de restauratie is een bedrag gemoeid van ca. 1,2 miljoen euro. Deze
restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een rijkssubsidie van
805.000 euro. 
De Protestantse Gemeente van Kloetinge is eigenaar van het kerkgebouw
en daarmee verantwoordelijk voor dit kerkelijke en culturele erfgoed. Zij
moet het verschil tussen kosten en subsidie, zijnde ca. € 378.000,- zelf
opbrengen. Van dit bedrag was voor aanvang van de restauratie al ca.
45% binnen, bijeengebracht met allerlei acties en collecten. Er was toen
een tekort van € 205.000. Inmiddels zijn er door een groot aantal fondsen
toezeggingen gedaan. Dit geeft vertrouwen op een goede afloop. 
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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 smaak van lekker... de smaak van lekker... de smaak va

Brood & banket
Belegde broodjes
Bezorgservice
Ontbijtservice

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’

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

0113-215066

KAPELLE Weststraat 4
0113-330511

GOES Winkelcentrum De Spinne
0113-231071

HEINKENSZAND Dorpsstraat 56
0113-561413

MIDDELBURG Verspassage
Lange Viele
0118-642092
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Restauratie Geerteskerk Kloetinge 2007 – 2008 (vervolg)

Ook in 2008 zullen er nog allerlei activiteiten plaatsvinden, om het nog ont-
brekende bedrag bij elkaar te brengen. Zo zal met Koninginnedag een
boeken- en rommelmarkt gehouden worden en zal de kerktoren weer open
zijn voor bezichtiging.

De kerk is open:
De kerk is tijdens de restauratie op zondagen wel in gebruik. Ten tijde van
de restauratie van het schip vonden de diensten plaats in het ‘koor’ (de
oostkant) van de kerk. Daarna is de kerk ca. 2 maanden gesloten geweest.
Voor Pasen zal het schip weer in gebruik genomen kunnen worden. 
In het koor gaat de restauratie dan nog door. 

Op de site van de Geerteskerk www.pknkloetinge.nl kunt u op de hoogte
blijven van de restauratie, de activiteiten en de ontwikkelingen.

Vindt u het ook belangrijk dat de kerk in Kloetinge nog heel lang meegaat?
U kunt een bijdrage storten op Postbank: rek nr. 518882 t.n.v. Protestantse
Gemeente i.w. Kloetinge, o.v.v. Restauratiefonds.
Kerkvoogdij SOW-Gemeente Kloetinge, Postbus 2066, 4460 MB Goes. 
Postbank: 518882 t.n.v. Protestantse Gemeente i.w. Kloetinge, 
o.v.v. restauratiefonds
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de smaak van lekker... de smaak van lekker... de smaak va Februari 2008:
Mannen in witte
pakken.
Stukadoors leggen
de laatste hand aan
het pleisterwerk aan
de zuidzijde

Zo dichtbij kom je nooit meer.
Door de steigers was deze

close-up van één van de tien
fratskoppen mogelijk. 
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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

Jachthuisstraat 18
4481 AL  Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249

Ester Heemskerk
Praktijk voor osteopathie

Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 18
4481 AL Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249
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Bijzondere vondsten in Kloetingse Vate

In het midden van het Marktveld ligt de Vate van Kloetinge. Volgens
geschiedkundigen is de Vate ontstaan in de twaalfde of dertiende
eeuw als kreek tijdens overstromingen, en zou dienst hebben gedaan
als haventje. Maar recentelijk bodemonderzoek door de heer Adri
Hoogstrate wijst uit dat er op deze plaats nooit een haventje bestaan
zou hebben.

De geschiedenis van de Vate is twijfelachtig en voor Kloetinger Adri Hoog-
strate was dat reden om nader onderzoek te verrichten. Al lange tijd is hij
geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van Zuid-Beveland, met Kloe-
tinge in het bijzonder. Tijdens baggerwerkzaamheden, die begin 2007 zijn
afgerond, lag de Vate geheel droog en zag Adri kans om met zijn grond-
boor de Vate aan een bodemonderzoek te onderwerpen. 

Tijdens deze bo-
ringen is er door
Adri een veenaf-
zetting gevonden.
Op foto’s die hij
toont is een vaste
kleibodem te zien
waaronder deze
laag verborgen
ligt. ‘De veen-
diepte ligt op on-
geveer 2,5 meter
onder het water-
oppervlak en zul

je in het gehele dorp terugvinden. Kloetinge is immers een veenrijk ge-
bied.’ Ter plaatse van de Vate tonen deze afzettingen volgens Adri aan dat
de Kloetingse Vate onmogelijk is ontstaan uit een kreek. Kloetinge ligt der-
mate hoog dat er op de plek van de Vate geen natuurlijke dieptes kunnen
zijn geweest zoals kreken. En als de Vate zou zijn ontstaan uit overstromin-
gen, dan zou de bodem nu zandresten moeten bevatten. Bij overstromin-
gen spoelde veen weg en ontstonden kreken die zich later opvulden met
zanderig materiaal. De Vate heeft ook geen dienst gedaan als haven. Wel
heeft er een zgn. haventje gelegen in het noorden, bij het oude Veerhuis
aan het Noordeinde. Daar was het eindpunt.
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makelaardij SPAANSB.V.

Bent u op zoek naar een dynamisch
makelaarskantoor met ruim 30 jaar ervaring

en een heldere, moderne verkoopvisie?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

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
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Bijzondere vondsten in Kloetingse Vaete (vervolg)

Rond het begin van de jaartelling, de Romeinse tijd, was Zeeland dun be-
volkt. Het gebied rond Kloetinge maakt dan deel uit van een uitgestrekt
veengebied. Door rijzing van de zeespiegel kwam over het veen een dik
kleipakket dat was begroeid met zoutwaterplanten (schorren) en was door-
sneden met kreekjes en geulen. De oude kaarten die Adri laat zien, tonen
waar oude kreken ongeveer gelopen hebben. Omstreeks de tiende eeuw
werden nederzettingen gesticht die steeds werden opgehoogd en be-
schermd moesten worden tegen de oprukkende zee. Inwoners hadden te-
midden van al dat onbruikbare water (brak of zout) ook bruikbaar (zoet)
water nodig. Zij gingen daarom over tot het aanleggen van een reservoir
(stelle of vate) om zoet water op te vangen. Deze fungeerde als waterput
voor mens en dier en hulp bij brand (detail: het begrip ‘vate’ verwijst in de
Germaanse taal naar: ‘water’).

Behalve dat Adri de geschiedenis van
de Vate heeft herontdekt, heeft hij er
ook een historische schat gevonden.
‘Na de boringen kwam ik nog twee bij-
zondere vondsten tegen.’ Het zijn een
theekopje en het deksel van een boter-
vloot, in scherven gevonden op de
bodem van de Vate. ‘Aan het type aar-
dewerk te zien, zijn de vondsten niet
heel oud. Dat heeft er vermoedelijk mee
te maken dat de Vate in 1912 al eens
eerder is uitgebaggerd. De zomer van
1912 kende namelijk een heel droge pe-
riode en vermoedelijk is de Vate toen
leeggehaald en zijn heel oude schatten
destijds al boven gekomen’. Grote
schat of kleine schat, in ieder geval
heeft Adri een grote schat aan informa-

tie gevonden. En de oude schatten? Die pronken nu op de schoorsteen-
mantel naast zijn ‘jonge schatten’ ofwel naast de olijke portretten van
Adri’s kleinkinderen. 
En voor iedereen die na het lezen van dit artikel meer wil weten over de
oudheid van Kloetinge organiseert de Klusdurper op 12 april a.s., o.l.v. 2
IVN-gidsen, een wandeling door historisch Kloetinge.
De wandeling start bij de Vate en leid naar de boomgaard van Hoogstrate
die, bij wijze van uitzondering, voor deze wandeling is opengesteld. Meer
informatie hierover op bladzijde 47.
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Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

Voorzitter
Dhr. M.C. Vuijk M. Nijhofflaan 70 250 316

Penningmeester: penningmeestervdk@hetnet.nl
Dhr. M. Wagenaar Oostmolenweg 35 222 091

Secretaris: secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com
Dhr. F. Lankester Kapelseweg 24 226 144

Vice-voorzitter
Mw. M. van Nieuwenhuijze Bredeweg 14 214 306

Leden
Mw. C van Dooren Jachthuisstraat 34 227 682
Mw. A. Reijerse Manneeweg 7 221 155
Dhr. R. Moen WF Hermanslaan 20 219 351

Redactie: Klusdurper@kloetinge.com
Angelique Reijerse Manneeweg 7 221 155
Carina van Dooren Jachthuisstraat 34 227 682
Helma van Oostrum Marktveld 1 217 971
Danielle van de Linde Kon. Wilhelminastraat 29 258 418
Ester Heemskerk Jachthuisstraat 18 228 169
Rob Moen WF Hermanslaan 20 219 351

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

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

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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REGO Tuinen

REGO fencing

REGO Tuinen

REGO fencing
HEKWERKEN

AFRASTERINGEN

TOEGANGSPOORTEN

Manneeweg 7, Kloetinge  |  Tel. 06 - 20 28 58 07

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

Manneeweg 7, Kloetinge  |  Tel. 06 - 53 29 59 26
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KLOETINGE

Dorpsblad van Kloetinge

Geef uw bedrijf of product merkwaarde Bouw uw merk met ons!

check wigmanvandijk.nl of bel 0113 - 232 734

Wij bouwen merken.

Dat is de hoofdzaak!

geertesplein 5/5d | 4481 an kloetinge | jan tinbergenstraat 264 | 7559 st hengelo | info@wigmanvandijk.nl

reclame- en communicatiebureau
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