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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,

Allereerst wil ik namens het bestuur iedereen welkom heten die zich, tijdens de
viering van Koninginnedag, als lid van onze vereniging heeft aangemeld. Als
bestuur van de dorpsvereniging, die de belangen van ons mooie Kloetinge wil
behartigen, vinden wij het belangrijk om een sterk vertegenwoordigende ach-
terban te hebben. In een vorige Klusdurper heb ik daar nog eens extra de aan-
dacht op gevestigd. 
Dankzij uw inbreng kunnen wij de belangen van ons dorp behartigen. Uw in-
breng is niet alleen afhankelijk van de jaarlijkse praatavonden, die zeer zinvol
kunnen zijn, maar natuurlijk kunnen ook andere zaken in de tussenliggende tijd
aan de orde komen, uw inbreng kan daarbij van belang zijn. De Stichting
Jeugdwerk Kloetinge heeft de laatste week voor de vakantie onze jeugd weer
een fantastische week bezorgd, de Klusdurpse dagen zijn dan ook niet meer
weg te denken. Dit alles dankzij de gastvrijheid van de familie Reijerse die hun
terrein daarvoor ter beschikking stelde en niet te vergeten de vele vrijwilligers. 
Zoals al eerder in de Klusdurper is vermeld beschikken we in de gemeente
Goes over een digitaal plein waarin nagenoeg alle wijken en dorpen een plaats
hebben gekregen, dat wil zeggen dat men vanuit www.goesweb.net zo een
overstap kan maken naar een wijk of dorp, ook Kloetinge met
www.kloetinge.goesweb.net speelt hierin een belangrijke rol.
De bedoeling van dit digitale plein is om bewoners direct te kunnen informeren
over zaken, die van belang zijn, in hun omgeving. Ook bestaat de mogelijkheid
om zelf actief deel te nemen door het plaatsen van artikelen over wat er leeft in
uw omgeving. Kortweg gezegd zo´n digitaal plein is een ontmoetingsplaats,
net als een dorpsplein, waar de laatste nieuwtjes de ronde doen.
Om de communicatie tussen u en het bestuur te bevorderen roep ik u op de
site te bezoeken, daar kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van
onze nieuwsbrief. Hiervoor gaat u naar de rechterkolom van de site naar aan-
melden nieuwsbrief. Waar ik niet aan voorbij wil gaan is dat op 12 september
onze trots de ‘Kloetingse molen’ aan de inwoners van Kloetinge, door wethou-
der Joost Adriaanse, is overgedragen. Dit deed hij door de sleutel van de
molen te overhandigen aan Thijs Bierens voorzitter van de stichting tot behoud
van de Kloetingse molen. Op monumentendag mochten de molenaars Jan
Willem Bruël en Rens Deurloo vele belangstellenden verwelkomen.
Graag wil ik tot slot de redactie dankzeggen voor de wijze waarop deze Klus-
durper weer tot stand is gekomen.

Ik wens u veel leesplezier.

Voorzitter 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

Klusd.08.2 A4:Opmaak 1  14-10-2008  13:11  Pagina 4    (Zwart/Black Plaat)

5

Klusdurper 2008.2

INHOUD

Beste Dorpsgenoten 3

Inhoudsopgave 5

Kloetingse overdenking 7

Feestelijke opening Geerteskerk 9

SMWO 11/13

Mister X 15/17

Ondernemend Kloetinge 19/21

Kloetingse weetjes… 23

De laatste schooldag 25

In memoriam Maarten Verstelle 27/29

Biefstukje voor zijne Koninklijke Hoogheid 31

Feestelijke overdracht Kloetingse Molen 33/35

Klusdurpse dagen 37/39

Activiteiten kalender Kloetinge 41

Bestuur en Redactie 42

Klusd.08.2 A4:Opmaak 1  14-10-2008  13:11  Pagina 5    (Zwart/Black Plaat)



6

ER IS
ALTIJD WEL IETS

TE VIEREN

WIJ BEZORGEN
THUIS EN

OP HET WERK

Enthousiaste
vrijwilligers voor de
Kloetingse fair 2010

Bent u het organisatie talent
en heeft u leuke ideeën om deze dag

te organiseren laat het dan weten.

Reacties naar de Klusdurper

GGeezzoocchhtt!!

Klusd.08.2 A4:Opmaak 1  14-10-2008  13:11  Pagina 6    (Zwart/Black Plaat)

Kloetingse overdenking

“Wie tusschen de
boomgaarden naar
Kloetinge wandelt,
heeft veel te over-
denken om erachter
te komen waarom
het juist Kloetinge
is, dat tot zo’n gaaf
dorp werd”

Dit schreef de Kloetingenaar Ir.
P.J. ’t Hooft (zijn naam leeft voort in
een bekend Zeeuws architectenbu-
reau) in zijn boekje: Dorpen in Zee-
land, verschenen in 1944. 
De redactie heeft mij gevraagd voor
De Klusdurper regelmatig een co-
lumn te schrijven. Ik wil daarin graag
wat Kloetingse bespiegelingen met
u delen, gedachtig het motto van
Buys Ballot.

Buys Ballot, eerste directeur van het
KNMI en in Kloetinge geboren (een
plaquette siert de zijgevel van het
huis Marktveld 20) zei het al: "Waar-
neming moet feiten leveren en be-
spiegeling moet tot waarnemingen
aansporen". 

Het klimaat verandert en daar spe-
len we dus op in. Als ik rondkijk zie ik
palmen, olijven, abrikozen, bananen
en vijgenbomen in de tuinen staan.
Wijnstokken zijn al gemeen goed.
Er zijn al acht wijngaarden in Zee-
land. Nog niet in Kloetinge, maar wie
weet, drinken we over een paar jaar
‘Domain Geerte’ op een van de
dorpsfeesten.

Gerard Heerebout

Herfst

Zie toch de herfst niet zo somber in
voor alle eind is een begin
daarom moeten wij steeds leren
deze kringloop te accepteren

Herfst kleuren op de dag 
ontfutseld juist een gulle lach
maar ook de herfst in de nacht
heeft zijn schoonheid en zijn pracht

De geluiden van de lente zijn niet
meer
maar die keren na de winter weer
nu zijn er heel andere geluiden
die op de komende winter duiden

Zo daalt het rijp op het mos
en bedekt het hele bos
wat schittert in de ochtend zon
als teken dat een nieuwe dag
begon

terwijl hier voor het avondrood
de kale takken met zijn gloed om-
sloot
lieten de overwinteraars zich horen
zonder de serene rust te verstoren

Betreed men dan eigenwijs 
dit aardse paradijs
afkerig met een slecht humeur
keer dan weerom en sluit uw deur

7
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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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Feestelijke opening Geerteskerk

- UITNODIGING -

Het zal u niet ontgaan zijn: onze Geerteskerk is gerestaureerd. Om het
prachtige resultaat te vieren worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Voor de jongste kinderen (t/m 8 jaar) wordt een kleurwedstrijd uitgeschre-
ven. De oudere kinderen (t/m 12 jaar) kunnen meedoen aan een tekenwed-
strijd. De kleurplaten en tekenopdrachten worden eind september
verspreid via de kerk, de Kloetingseschool en via bakkerij Boer.

Op vrijdagavond 24 oktober is er een filmavond in de kerk voor de jeugd
van 12 t/m 18 jaar. De film begint om 20.30, vanaf 20.00 uur is de kerk
open. Welke film er vertoond wordt, dat blijft nog even een verrassing!
Natuurlijk staan de cola en popcorn klaar, de entree is gratis.

Zaterdag 25 oktober vindt de opening plaats. Eerst is er een bijeenkomst
met genodigden. De officiele opening begint om 13.30 uur. Belangstellen-
den zijn van harte welkom. Na afloop van de officiele opening, zo rond
14.45 uur, is ook iedereen welkom om onder het genot van een hapje, een
drankje en muziek de gerestaureerde Geerteskerk te bekijken. Om 16.15
uur is de prijsuitreiking van de kleur- en tekenwedstrijd. Als afsluiting van
deze feestelijke middag willen we om 16.30 uur met alle kinderen ballon-
nen oplaten.
Zaterdagavond is er een concert van Excelsior en Ons Boeregoed. De kerk
is om 19.30 uur open, het concert begint om 20.00 uur. Ook hiervoor geldt
dat de entree gratis is.

Het zou geweldig zijn als heel veel mensen de opening van de gerestau-
reerde Geerteskerk met ons willen vieren. Iedereen is welkom; betrokken
bij de kerk of niet, woonachtig in Kloetinge of elders. 
Tot ziens!

Namens de voorbereidingscommissie,

Rian Duininck
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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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Muzikale Feestmiddag senioren Wolphaartsdijk

De gezamenlijke Goese ouderensozen organiseren in samenwerking met
SMWO Ouderenwerk een muzikale feestmiddag. Woensdag 22 oktober
verzorgt de Zeeuws-Vlaamse liedjeszanger Piet Brakman een optreden in
De Griffioen te Wolphaartsdijk. Iedereen vanaf 55 jaar is welkom.

Zijn liedjes worden afgewisseld met humoris-
tische conferences die de tijdsgeest op zijn
kop zetten. De balans van een generatie
wordt opgemaakt met als saldo: ‘De jaren
komen niet terug, wel de seizoenen’.

De aanvang is 14.00 uur; zaal open om 13.30
uur. De entree bedraagt € 3,50. Soosleden
kunnen kaarten reserveren bij hun ouderen-
soos. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Zij kunnen voor informatie en het reserveren
van kaarten terecht bij:
Marianne van Strien (tel. nr. 0113-581767). 

Nieuwe uitgave Zilveren Gids

Er is een nieuwe uitgave van de Zilveren Gids verschenen. Deze informa-
tiegids voor 55-plus is een uitgave van SMWO Ouderenwerk.

De gids biedt informatie over gezondheidszorg en hulp- en dienstverle-
ning, maar gaat ook over geldzaken, wonen, vervoer en vrije tijd. Tal van
regelingen worden op een heldere manier uitgelegd. Een apart hoofdstuk
is gewijd aan de instanties waar mensen terecht kunnen voor advies en
hulp, bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren of belangenbeharti-
ging.

De Zilveren Gids is gratis af te halen bij SMWO aan de ’s-Heer Elsdorpweg
12. Verder kunt u voor een exemplaar terecht bij de informatiebalie van het
stadskantoor en bij de bibliotheek. Ook huisartsen, zorgcentra, en apothe-
ken kunnen u een Zilveren Gids verstrekken.

11
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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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Sport- en spelactiviteiten in Kloetinge

Sport- en spelactiviteiten voor kinderen in Kloetinge. Iedere donderdag
vinden er sport- en spelactiviteiten plaats op het schoolplein van de
Kloetingseschool. Medewerkers van SMWO begeleiden de activiteiten en
zorgen voor materialen. 

Tijdens de pleintjesactiviteiten maken kinderen kennis met verschillende
vormen van sport en spel. Gekozen wordt voor vormen die ze ook zonder
aanwezigheid van begeleiding kunnen uitoefenen.
In het aanbod is veel aandacht voor het samen spelen en samen plezier
hebben en de regels die daarbij noodzakelijk zijn. 

Deelname en kosten. 
De activiteit is gratis. Om deel te nemen aan de pleintjesactiviteiten hoe-
ven kinderen zich niet vooraf aan te melden. Ze zijn vrij om mee te doen.
Wel is deelname op eigen risico, SMWO is niet verantwoordelijk voor enig
letsel opgelopen tijdens de activiteit.

Uitnodiging ontmoetingsmorgen Jonge moeders

Woon jij in de gemeente Goes, ben jij een jonge moeder en zou jij het leuk
vinden om andere (jonge) moeders te ontmoeten?
Samen met elkaar ervaringen uitwisselen over van alles en nog wat
(opvoeding, financiën, uitgaan) en om leuke dingen te doen.
Kom dan naar de ontmoetingsochtenden.

Locatie: Jeugdcentrum de Goese Polder
Joseph Lunslaan 13
4463 CV Goes

Voor wie: Jonge moeders tot 23 jaar 
(Er is oppas aanwezig)

Wanneer: 2de en 4de vrijdag van de maand 
Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur
Kosten: gratis
IInnffoorrmmaattiiee:: Monique Copper, SMWO brede scholen

06-12450425 of m.copper@smwo.nl

13
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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
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Mister X op onderzoek…

De Jachthuisstraat! Een wel zeer opmerkelijke brief be-
reikte onze koningin van Kloetinge, mevrouw Van Dijk van
’t Velde:?

Wie schreef deze brief aan onze juist zo aimabele mevrouw Van Dijk van ’t
Velde? Het gevolg is in ieder geval wel dat er ondertussen een zeer gezel-
lige receptie heeft plaatsgevonden op het Jachthuis waarbij alle bewoners
van de Jachthuisstraat waren uitgenodigd (zie pagina 17).

Zo ook Mister X. 
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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 was geldig vanaf 1 april t/m 1 juni 2008
maar 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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“Wij keken zeer vreemd op dat er opmerkingen zijn dat er op zondag bij
ons gemaaid zou worden want in onze beleving is dit nimmer gebeurd. Na-
vraag bij degene die bij ons maait kwam aan het licht dat hij dit meestal op
zaterdagochtend doet en af en toe op een doordeweekse dag in de na-
middag. Degene die maait is ook een hardwerkende man en heeft niet de
mogelijkheid dit overdag te doen maar ook hij tracht de zondagsrust te
eerbiedigen. 

Uiteraard stellen wij het zeer op prijs wanneer onbedoeld door ons overlast
wordt veroorzaakt en dat wij hier dan op attent gemaakt worden. In goed
overleg zullen wij dit dan indien mogelijk tot een minimum beperken.
Maar met een anonieme brief wordt het voor ons wel erg moeilijk om dit in
goed overleg te doen. Wij zouden het dan ook erg op prijs stellen om een
gesprek met de briefschrijver(s) aan te gaan zodat alles in goede banen
kan worden geleid.

Wij vertrouwen er echter op dat de schrijver(s) zich bij ons zal/zullen mel-
den want de deur van het Jachthuis staat altijd open voor een ieder voor
een goed of gezellig gesprek met een kopje thee of een glaasje wijn.
Mochten wij geen reactie ontvangen dan zullen wij de brief dan ook als
niet ontvangen beschouwen.

Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken: Wij hebben een
vriendelijk verzoek aan de hondenbezitters die hun honden uitlaten in het
opengestelde deel van de tuin van het Jachthuis. Wij zouden het zeer op
prijs stellen als de uitwerpselen netjes opgeruimd worden met name op de
oprit en de paden, aangezien er de laatste tijd behoorlijk veel overlast ver-
oorzaakt wordt.

Wat nog erger is zijn het grote aantal vernielingen die er plaatsvinden.
Zoals het hakken met een bijltje of groot kapmes in diverse bomen. Het
omhakken van een door ons geplante jonge eik. Het meest trieste is wel
het afbreken van een nog door de heer Van Dijk van ’t Velde geplante eik.
Het deed mevrouw Van Dijk van ’t Velde veel verdriet dat deze levende
herinnering aan haar man op zo’n brute wijze werd vernield. Het begint on-
derhand een zorgelijke situatie te worden, de vernielingen die plaatsvinden
aan onze bomen, struiken, hekwerken en afval wat her en der gedepo-
neerd wordt.

Met vriendelijke groet,
Jaap van Dijk van ’t Velde
Het Jachthuis
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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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Ondernemend Kloetinge ! ‘Franc Kruitbosch Reclame’

Ze kunnen je bijna niet ontgaan; die witte
bussen met felgekleurde kameleon erop.
De ondernemer ‘achter het stuur’; die kun
je met grote regelmaat in het dorp tegen-
komen met Frits, zijn hondje. Welk bedrijf
en welke man gaat schuil achter dit kleur-
rijke bedrijf?

De redactie wilde dit graag weten en
daarom brachten we een bezoek aan

Franc Kruitbosch en stelde hem de volgende vragen:

Vertel eens iets over je bedrijf.
Franc Kruitbosch Reclame is in 1986 opgericht. Wij houden ons voorna-
melijk bezig met het maken en monteren van buitenreclame en belettering.
Het accent ligt hierbij op productie. Op dit moment werken zes vaste
krachten en twee stagiaires bij het bedrijf. 

Wat leveren en maken jullie zoal?
We beletteren onder andere voertuigen, gevels en ruiten, bewegwijzering
en maken afdrukken op canvas. Ook worden lichtreclame, spandoeken en
kunststof letters geproduceerd. Zelfs het printen van behang is mogelijk. 

Door welk soort klanten worden jullie ingeschakeld?
Onze klanten zijn heel uiteenlopend; van de slager op de hoek tot een mul-
tinational. 95% van onze klanten zijn bedrijven, waaronder ook reclamebu-
reaus. Een klein deel is particulier. Het zijn vooral klanten uit de regio. 

In de vorige Klusdurper lazen we dat bouwbedrijf Van de Linde in 1990
Kloetinge verliet. Klopt het dat zij in het pand zaten waar jullie nu in
gehuisvest zijn?
Dat klopt inderdaad. Zij zijn met hun bedrijf gestart in dit pand. Na hun ver-
trek in 1990 heb ik een deel van het pand betrokken. We hebben geleide-
lijk aan extra ruimte in het pand kunnen huren. Vanuit onze huidige
productieruimte is de oude timmermanswerkplaats van wijlen mijnheer
J. van de Linde nog te zien, de oprichter van dat bedrijf.
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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.
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Franc en Frits?
Ja, Frits is onze bedrijfshond. Hij is 9 jaar oud en gaat al zijn hele leven da-
gelijks met mij mee naar het werk.

Van de zaak, via Frits, komen we op hele andere onderwerpen.

De hondenhaltes met poepzakjes en afvalbak staan al weer een jaar
of twee in Kloetinge. Hoe bevallen ze jou als hondenbezitter?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik me nog niet altijd aan de regels houd. Mijn
ervaring is echter wel dat de natuur van mijn hond zodanig is dat hij zijn
achterste meestal vanzelf in de bosjes steekt.

Je woont in ’s-Heer Arendskerke. Bevalt het werken in Kloetinge?
Ja zeker, de sfeer is hier erg goed. We zitten op een mooie locatie, er is
leuk contact met de buren en Kloetinge is gewoon een erg sfeervol dorp.
Ik kan erg genieten van het wonen en werken op een dorp.
Door bezoekers van buitenaf wordt je soms weer extra geattendeerd op
deze mooie locatie.

Waar hou je je graag mee bezig in je vrije tijd? 
Met mijn kinderen Irvin (12), Jody (2) en Nando (6mnd), skiën met vrienden
en hardlopen. Ook ben ik wel vaak met mijn werk bezig. Zo fiets ik bijvoor-
beeld wel eens een rondje met mijn dochter en dan rijden we langs de di-
verse panden op het industrieterrein … (in plaats van langs de schaapjes
en koetjes in de wei)? 

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van Franc Kruitbosch Reclame,
kijk dan eens op www.fkr.nu.

´Franc, bedankt voor het leuke gesprek en de rondleiding in je bedrijf!´
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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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Kloetingse weetjes …

Oproep contributie 2008-2009. Graag maken wij u
er op attent op het overmaken van de tweejaar-
lijkse contributie. Wij verzoeken u dan ook vrien-
delijk het bedrag van € 10,-- over te maken op onze
bankrekening 3205.98.233 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge. 

In mei is door de Bloemenvereniging Kloetinge een mini-fair georganiseerd
bij Hoogstrate groente en fruit aan de Zomerweg. Het voornemen bestaat
om dit evenement volgend jaar te herhalen.

In 2006 verscheen het nostalgische fotoboek ‘Kloetinge in vroeger tijden’
van auteur Cees van den Bovenkamp. De laatste exemplaren zijn te koop
voor 5 euro bij de familie Verburg, Marktveld 16 in Kloetinge, telefoon 22
71 49. Op = op.

Op Koninginnedag 2008 heeft de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge 75
nieuwe leden mogen verwelkomen.

Het is de vraag of de gezellige knutselmiddagen voor de jeugd van 6 t/m
12 jaar, georganiseerd door stichting Jeugdwerk, volgend jaar vervolgd
kunnen worden. Het aantal deelnemende kinderen is helaas de laatste tijd
niet zo groot. Zie de activiteitenkalender of www.jeugdwerkkloetinge.nl
voor aanvullende informatie. 

Van de hand van Ingrid Minderhoud uit Kloetinge is onlangs gedichtenbun-
del ‘De intentie’ verschenen. Haar gedichten staan te boek als 'herken-
baar, ontroerend, vrolijk en confronterend'. (ISBN-nummer
978-80-8834-491-6).

Chantal van Zaaidijk, de trekpaardmerrie van Arno Aarnoudse, is onlangs
Nederlands kampioen geworden op de landelijke trekpaardkeuring. Het
paard is zelf gefokt door Arno Aarnoudse.

Gerard Menken, Kloetings kunstenaar in memoriam, was hoofdgastdeel-
nemer van de kunst en natuurroute in Wemeldinge die onlangs is gehou-
den.

Met een instemmingsformulier heeft de vereniging Dorpsbelangen de be-
woners van het Oostmolenpark de mogelijkheid geboden voorkeur aan te
geven tussen twee locaties in de wijk voor de plaatsing van een tennistafel
en basketbalpaal.

Klusdurper 2008.2
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De laatste schooldag

Mij is gevraagd een stukje te
schrijven over de laatste
schooldag van de Kloetingse-
school.
Uiteraard heb ik ‘ja’ gezegd en
ben ik in de pen geklommen,
want dit lijkt me een uitste-
kende gelegenheid om deze
geslaagde dag in gedachten
nog eens door te lopen.
De voorpret voor de laatste
schooldag begon eigenlijk al

een jaar geleden, bij de belofte van mevrouw Van Dijk van het Jachthuis, dat zij we-
derom een muzikale invulling voor deze dag wilde verzorgen voor de Kloetingseschool.
Wij waren weer ontzettend blij met deze toezegging van mevrouw Van Dijk. Halverwege
het schooljaar begon ons contact over en weer te gaan over de invulling van deze dag.
Mevrouw Van Dijk wist een ontzettend leuke theatergroep, die jong en oud zou kunnen
vermaken. Na wat geregel van mevrouw Van Dijk was het rond; de theatergroep zou
een voorstelling verzorgen voor de Kloetingseschool op de laatste schooldag.
Toen de laatste schooldag was aangebroken scheen de zon prachtig en het beloofde
een mooie dag te gaan worden.
De kinderen verzamelden zich ’s ochtends met hun ouders bij de grote schuur van me-
vrouw Van Dijk in de Jachthuisstraat. 
Om half 10 gingen de schuurdeuren open en zochten de kinderen en hun ouders een
plekje in de schuur. Daar stonden honderden stoeltjes klaar en een groot podium voor
de artiesten.
Het theater-trio begon hun spel en vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut waren
alle kinderen geboeid. Ze keken hun ogen uit en het geluid van kindergelach klonk keer
op keer in de grote oude boerenschuur. 
De kinderen leerden ook hoe ze grote zeepbellen konden maken en ze deden de belofte
dit allemaal te gaan proberen in de grote vakantie.
Na een uur genieten zat de voorstelling er op en verlieten wij de schuur.
Bij het Jachthuis kregen alle kinderen een sleutelhanger met een foto van het Jachthuis
daarin als aandenken aan deze mooie dag. 
Vervolgens liepen we in een grote optocht weer terug naar
school, waar we onder het genot van een kopje koffie en een
ijsje voor de kinderen het begin van de grote vakantie vierden.
Al met al was het een erg bijzondere laatste schooldag en
graag wil ik nu van de mogelijkheid gebruik maken om me-
vrouw Van Dijk nogmaals te bedanken voor deze heerlijke
ochtend! 

Willemijn de Nooijer
Leerkracht Kloetingseschool
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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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In memoriam 

Maarten Verstelle     31 oktober 1932 – 18 juni 2008

Een markante Kloetingenaar is van ons
heengegaan. Als redactie wilden we graag
75 jaar Maarten Verstelle in beeld bren-
gen, daar hij door velen gemist wordt. 

Maarten Verstelle werd geboren in Oud-Sabbinge, ’t Ouweland. Hij ging op
school in Wolphaartsdijk en later naar de ambachtsschool in Goes.
Zijn opa was een Zeeuwse boer, met Zeeuwse knopen, en altijd op zoek
naar jongens die hem konden helpen op het land. Aangezien ze thuis met 5
jongens en 2 meisjes waren schoot dat lekker op. 
Zijn vader was tuinder in Wolphaartsdijk en moeder bestierde in kleder-
dracht een groentewinkel. Maarten vertelde me dat er werd gezegd dat zijn
vader de beste bloemkoolsteker van Zeeland was. Op tijd blad wegsnijden,
bij regen afdekken en op tijd weer openleggen voor de mooiste witte bloem-
kool!

Zijn eerste baan was bij motorzaak De Leeuw in Middelburg, onder de
hoede van leermeester Liza Kant en tante Neeltje. De motorzaak was be-
kend van de slogan: iedere Zeeuw een motor van De Leeuw. Eerst ging
Maarten met de bus naar Middelburg, alwaar hij zijn vrouw leerde kennen.
Maar later ging het op de motor via De Piet, eerst nog stiekem zonder rijbe-
wijs! Toen was het al een stoere vent: bij de Gruiter ( de oude Albert Heijn)
vloog hij uit de bocht en belandde tussen de koffie die in de aanbieding
was.. En in de pauze werden wel wedstrijdjes gedaan: al rijdend op een zij-
span werd door de bijrijder een wiel verwisseld en dan een tijd zetten!

In 1956 nam Maarten Verstelle in
Kloetinge de zaak van zijn oom over
en werd kruidenier, taxichauffeur, fiet-
senmaker en benzinepomphouder!
Zijn oom bepaalde ook wie er boek-
houder werd en daar zat wel enige
logica in: de betreffende man had 10
kinderen, dus fietsen genoeg om aan
te slijten! In 1958 werd de garage ge-
bouwd voor de taxi, met roldeur!
Maar het taxi rijden was snel van de baan, want als je wegbent loopt je fiet-
senzaak niet, aldus Maarten. Ook de kruidenierszaak werd gauw opge-
doekt, want kaas snijden met smout aan je handen was ook niet handig.
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In 1958 werd Annelies geboren. Toen zij eenmaal naar de kleuterschool
ging, pakte zijn vrouw haar werk als kleuterleidster weer op. Dat kon ge-
makkelijk want Maarten was toch altijd ‘thuis’. Van een nieuwe fiets kon-
den ze nooit lang genieten, want die werd zo weer als een ‘goed 2de
handsje’ verkocht. De laatste nieuwe fiets, een prachtige Peugeot in twee
kleuren, kreeg Annelies op haar 23e en die mocht pa nooit meer verkopen.
Ze fietst er nog op! De werkplaats was altijd open tijdens het eten. Als de
bel ging wist je het nooit. Soms was Maarten zo weer aan tafel, soms
moest het opgewarmd worden.

De vakanties werden doorgebracht op het ‘weitje van Janse’ in Zoute-
lande, eerst in een huurhuisje, later in een eigen caravan. Ook bezochten
ze het buitenland en van de Oostenrijkse vakanties heeft hij genoten.
De eerste keer kwamen ze ’s avonds laat aan en moesten ze plots nog
1700 m stijgen, waarvan het laatste deel onverhard. Zijn eerste reactie
was; niet uitpakken, morgen gaan we naar beneden en dan zoeken we
daar een hotel. Maar vele jaren lang bezochten ze deze plek met de hele
familie! Ook daar was hij altijd bezig, de boer helpen, zelfs kalfjes werden
op de wereld gezet. Of soms was er bij de plaatselijke fietsenmaker wel
wat te doen.

Behulpzaam was hij altijd en als er onderdelen niet bestonden dan maakte
hij ze zelf wel. Zo was hij ook duidelijk over klanten die wegliepen: bela-
chelijk! Je doet je best, levert alleen maar kwaliteit en dan gaan ze naar
een ander. Waarom? Gek was hij op alle kinderen en zij op hem. Er hebben
heel wat jongens in zijn werkplaats geknutseld aan hun brommertjes, altijd
in een gezellige sfeer. Maarten gaf alles ook zomaar mee en als je het niet
breed had kocht je een fiets op afbetaling. Hij vertelde me nog hoe gek hij
op zijn dochter was en dat die zo lekker kon koken. Ze waren twee handen
op een buik! De simpele dingen van het leven genoot hij van: de hond van
Annelies, een voederplank waar hij vanuit de werkplaats opkeek. En ver-
wend werden ze! Van pindakaas tot rozijntjes, generaties meesjes, merels

en tortelduifjes kwamen voorbij. En zijn
hobby’s: cryptogrammen, sport kijken
op TV, bowling (zelfs wedstrijden!), bil-
jart, snooker en rara: fietsen! En verder
kon hij lekker koken: mosselen, asper-
ges, de Zeeuwse pot, of buitenlands:
bami, gamba’s bakken! 
Zelfs de laatste jaren werkte hij nog van
9 – 5 en zaterdags ook! Hij was een te-
vreden man, wilde niet uitbreiden, het
was goed zo. 
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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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Een biefstukje bakken voor zijne koninklijke hoogheid

Ongetwijfeld hebben velen van u de Olympische spelen gevolgd. Wat u waarschijn-
lijk niet wist is dat er ook een Kloetingenaar in Beijing was. We hebben het over de
Kloetingse Joost Deurloo (24) die werkte als vrijwillige kok in het Holland Heineken
House. Een locatie in hartje Beijing waar de huldigingen plaatsvonden van de Neder-
landse medaillewinnaars en dit jaar meer dan 90.000 bezoekers over de vloer kwa-
men. Een unieke ervaring waar Joost ons op een ochtend vlak voor het vertrek naar
zijn werk over verteld: “Ik zag mijn kans schoon toen er koks gezocht werden voor
het werk in het Holland Heineken House en stuurde, net als duizenden anderen, mijn
CV op aan het uitzendbureau dat de vrijwilligers selecteerde. Ongeveer vier weken
later kon ik op gesprek komen in Amsterdam”. Een strenge selectieprocedure
volgde, maar de baan bleek Joost op het lijf geschreven want één week later kreeg
hij het bericht dat hij tot 1 van de 300 gelukkigen behoorde. Na de nodige voorlich-
ting over de werkzaamheden, een presentatie van Amnesty International, een toe-
lichting van de ambassadeur in Beijing en vaccinaties, was Joost ‘China-proof’. 
Enkele weken voor de spelen zei hij het thuisfront gedag en vertrok goed voorbereid
met een chartervlucht voor vier weken naar het andere eind van de wereld. 
In ‘the hottest place in town’ moest Joost tussen de feestende menigte en de sudde-
rende kookpannen het hoofd koel zien te houden. Tja, wie in het Holland Heineken
House wil werken moet tegen een stootje kunnen en van aanpakken weten. “Je
kookt voor de Olympic-club, maar ik heb ook een keer mogen koken voor leden van
het koninklijk huis. Het is soms best hectisch en je maakt lange dagen. De eerste
week maakte ik dagen van wel vijftien uur! Gelukkig werden dat er wel iets minder en
had ik tussendoor ook nog wat vrije
dagen. Daardoor kreeg ik de kans om en-
kele sportwedstrijden te bezoeken en iets
van het land te zien. Het is een uitdaging.
Je werkt in een heel andere omgeving dan
je gewend bent, maar het is vooral leuk en
heel bijzonder om de spelen van zo dicht-
bij mee te maken. Ik heb van alles gezien,
van bekende sporters tot de Chinese
muur. Ook het Zeeuwse vlaggetje waar ju-
doka Willebroordse tijdens de uitreiking
van haar bronzen medaille mee pronkte
was van mij afkomstig. Dat vond ik wel een bijzonder moment. Het hele gebeuren
was voor mij sowieso een unieke ervaring en ik heb een mooie herinnering als ba-
gage mee terug naar Nederland genomen”. Voorts drinkt Joost zijn laatste slok koffie
op en vertrekt naar het restaurant in Bruinisse waar hij werkt als sous-chef. Van-
avond bakt Joost geen biefstuk voor de leden van het koninklijk huis, maar zeker is
wel dat hij de gerechten met dezelfde toewijding zal bereiden als in Beijing. Koken
dat kan Joost overal ter wereld even lekker!
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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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�
Ziet u wel dat deze advertentie opvalt!

Hier had u bijvoorbeeld kunnen staan.
Informeer eens naar de mogelijkheden bij de redactie.

Klusd.08.2 A4:Opmaak 1  14-10-2008  13:48  Pagina 32    (Zwart/Black Plaat)

Feestelijke overdracht sleutel Kloetingse Molen

‘Wees zuinig op wat je hebt’ luidt het ge-
zegde. Dat geldt zeker voor de zorg van mo-
numenten. Het blijkt dat de onvervangbaar-
heid van dit erfgoed nog te veel wordt onder-
schat. Iets dat we zeker ter harte moeten
nemen als het gaat om onze 300 jaar oude
Kloetingse molen! In 1998 is de molen voor
het laatst gerestaureerd en anno 2008 is ver-
dere restauratie dringend nodig. De ‘Stichting
tot behoud van de Molen te Kloetinge’ gaat
daar van nu af aan voor zorgen. 

De molen is destijds, in het kader van een red-
dingsplan, aangekocht door de gemeente
Goes. Op 12 september jl. is de molen terug

in handen Kloetingse bewoners gegeven, althans
in de handen van de stichting. Een feestelijke
aangelegenheid die, onder het genot van een
glaasje champagne, geopend werd met een toe-
spraak van o.a. dhr. Bierens en de Ambachts-
vrouwe van Kloetinge. 
De stichting waar de heer Bierens voorzitter van
is, gaat de molen van nu af aan beheren en stelt
alles in het werk om de molen in stand te houden. 
Dhr. Bierens nam op 12 september de sleutel in
ontvangst van de Goese wethouder Adriaanse 
en droeg deze vervolgens over aan de twee mo-
lenaars, t.w. Jan Willem Bruel en Rens Deurloo.
Zij weten als vrijwilligers de molen draaiend en
malend te houden. Bovendien wonen zij vlakbij
de molen en dat is belangrijk voor het toezicht. Jan Willem kwam begin
jaren ’70 al als kleine jongen met zijn driewielertje uit het dorp naar de
molen en heeft gaandeweg het vak geleerd. Molenaar Rens, die slechts
luttele meters bij de molen vandaan woont, leerde twee jaar geleden de
‘kneepjes van het vak’. Hij wist er met zijn komst voor te zorgen dat de
molen nog meer omwentelingen maakte. Bovendien komt zijn kennis van
hout en bouw erg van pas want samen voeren de molenaars allerhande
onderhoudswerkzaamheden uit. Toch moet er de komende jaren nog veel
gebeuren om deze beeldbepalende molen helemaal op te knappen en dat
kunnen de molenaars niet zonder hulp. 
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OPROEP: De molenaars zijn dringend op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die de molen een warm hart toedragen en willen hel-

pen klussen. (Schilderwerk binnen, kleine reparaties, enz.)
Voor meer info kunt u eens binnenlopen bij de molen of telefonisch
contact opnemen: Jan Willem: 06-51260223 of Rens: 06-50876261.

Vlak voor de officiële overdracht heeft de stich-
ting er al voor gekozen de buitenkant van de
molen op te laten knappen. Daarbij ging het
om het herstel van voeg- en pleisterwerk
en het voorzien van een nieuwe verflaag.
Ook de bestrating bij de molen is ver-
nieuwd. De molen ziet er nu stralend wit
uit, doch wie goed kijkt ziet dat de ‘korte
spruit’. (horizontale balk aan de achter-
kant) nodig vernieuwd moet worden. In-
dien daaraan niets gebeurt, zal de molen
over enkele jaren niet meer kunnen draaien. Daarnaast zullen op termijn
o.a. de windborden en het hekwerk moeten worden vernieuwd. Genoeg
onderhoud aan de buitenkant, maar ook in de molen moeten de nodige

werkzaamheden uitgevoerd worden. Met
name het kruiwerk nazien, de as lichten, het
gaande werk herstellen en het nodige schil-
derwerk verrichten. Enkele werkzaamheden
moeten zelfs uitgevoerd worden door een ge-
specialiseerd molenmakersbedrijf.
Helaas blijkt uit de begroting dat de totale
kosten van de werkzaamheden zo hoog zijn
dat de subsidie van de overheid onvoldoende
is om deze te dekken. Bij elkaar gaat het om
een investering van meer dan 130.000 euro.
Een groot bedrag waarbij het bestuur een ge-
deelte van de financiering, 80.000 euro, via
sponsoring en donateurs bij elkaar moet krij-
gen. Ook inwoners van Kloetinge kunnen een
steentje bijdragen, bijvoorbeeld door het bak-

ken van pannenkoeken met meel van de Kloetingse molen. Met de aan-
koop van volkorenmeel sponsort u de molen en zeker weten dat uw
pannenkoeken daarmee extra goed smaken! Meel is zaterdags tussen 10
en 13 uur te verkrijgen. Sowieso is iedere geïnteresseerde welkom als de
molen draait.

korte spruit

lange spruit

korte schoor
staartbalk van de
Hollandsche molen

lange schoor

Kruipaal kruias (kruiwiel)
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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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Klusdurpse dagen 2008
Er was eens…..

Al eeuwen zijn Koning Kruk’s ridders op zoek naar de
vierkante tafel maar tevergeefs. De koning is wanho-
pig en zit in zijn kasteel met de tovenaar te wachten…
De tovenaar is echter verstrooid en is vergeten dat hij,
voor de veiligheid de tafel heeft verstopt in zijn eigen
toren en als extra zekerheid de deur onzichtbaar heeft
getoverd. Tijdens de opening krijgen de kinderen het
verhaal van de tafel te horen en worden ze uitgeno-
digd om de tafel te gaan zoeken. Daarbij krijgen ze
hulp van de hofnar en een ‘gewone jongen en meisje’

die zich al snel ontpoppen tot ridder vergiet en ridderin steelpan.
De eerste 2 dagen kunnen ze de deur terug ‘toveren’ en op de derde dag is de
sleutel van de deur het enige wat ze nog moeten hebben. Deze bemachtigen ze
door allerlei opdrachten te doen en uiteindelijk zal de deur open kunnen en kan de
tafel naar buiten worden gedragen! En zo leeft iedereen nog lang en gelukkig!

Bovenstaande is het verhaal van de klusdurpse dagen 2008. Zoals altijd niet zo-
maar een hutje timmeren en wat spelletjes doen, nee …een heel verhaal zit erach-
ter.
De dagen werden geopend door de koning en een omroeper die, te paard, het ver-
haal uit de doeken deed. Dat de kinderen bij een kasteel waren beland was wel
duidelijk. Men kon al ver van tevoren de omtrekken van de kasteelmuren met zijn
torens zien. Enkele vaders en vrijwilligers hadden nl. op de zaterdag een imposant
bijwerk neergezet.
Op dag 1 gingen de kinderen hun hutten bouwen en konden ze door kleine op-
drachtjes munten verdienen. Er werd ijverig getimmerd, gezaagd en natuurlijk ge-
schilderd. Al snel was de dag dan ook voorbij. Er waren al heel wat muntjes
verdiend! Ridder vergiet waakte hierover. Iedereen ging naar huis met een ridder-
werkboek. Daarin staan tips over hoe je ridder wordt en wat je zoal moet weten als
ridder zijnde. 

De tweede dag begon spectaculair; de roofvogelshow. Ademloos keek men toe en
als extraatje ging de valkenier bij iedere hut langs met een uil zodat de kinderen
deze van dichtbij konden bekijken en aanraken.
Na de boterham kon men weer verder gaan aan de opdrachten en de hutten. Een
van de opdrachten was een eigen wapenschild te maken. Creativiteit alom!!
Bij middeleeuwen hoort een buffet en die gingen de kinderen zelf! maken. Om de
werkgroep de gelegenheid te geven alles klaar te zetten, en ter ondersteuning van
het verhaal, kwamen er 2 kwakzalvers het veld op die het sleutelgat tevoorschijn
toverden. Ridder vergiet kocht dit meteen maar nu nog de passende sleutel!! 

de smaak van lekker... de smaak van lekker... de smaak va
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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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Het koken kon beginnen. Zo was er groente en tomatensoep, pannenkoek met
vruchten en een stukje cake na. Dat het koken aanslaat blijkt wel uit de vraag van
een meisje op de vrijdag hoe laat we weer gingen koken want dat vond ze wel heel
erg leuk! Bij het koken maakten 2 groepen appel- en perenmoes voor de dag erna.
Wat smaakt er nu beter dan je eigen gesneden, geklopte, gewassen en gekookte
eten? Blijkbaar niets want alles ging er goed in!

Op de derde dag moest het dan toch gebeuren, de sleutel van de deur moest ge-
vonden worden .Voordat het zover was werden de hutten in recordtempo afgebro-
ken. Dit ging zo snel dat het frietbakken nog niet klaar was. Nadat iedereen
voorzien was van friet met appel- en perenmoes ging het spektakel van start; de
highlandgames. De kasteelrenbaan viel bijzonder in de smaak. Het weer werkte
dan ook mee want men kon er in zwemkledij vanaf. Het ringsteken in een kruiwa-
gen was hilarisch en het water dragen maar wat leuk. De griezeltunnel leidde tot
griezelen of giechelen, wat wil je dan ook. Je moest door een hele grote bak glib-
berige macaroni kruipen in het donker! (voor de ouders; er lagen zaklampen gereed
hoor !)

Nadat de spelen waren gespeeld; de verzamelde sleutels waren geteld kwam DE
sleutel te voorschijn. De deur ging open en van blijdschap werd iedereen tot ridder
geslagen. Alle kinderen kregen hun ridderboekje mee naar huis met achterin hun
riddernaam. Mochten ze ooit post krijgen op die naam dan heeft Koning Kruk hen
nodig!

Kortom; het waren weer geslaagde Klusdurpse dagen dankzij alle vrijwilligers en
niet te vergeten het stokbrood van Bakker Boer, de peren en fruit van Hoogstrate,
het hout van Van de Linde, de drakentaart van maitre Paul, friet van Lamb-Wes-
ton/Meijer, pannenkoekenmix en salade o.a betaalt van de donatie van de dorps-
vereniging, groeidoek van Wildkamp, de steigers geheel gesponsord door HDV
steigerbouw, vervoer door W. van der Endt, Kloosterman die dozen reed, verf van
Schultz schilders en stof van
Woontrend. Mochten we iemand
vergeten zijn….toch heel erg be-
dankt!.
Maar niet in de allerlaatste plaats
door de firma Reijerse die al vanaf
Koninginnedag hun kas beschik-
baar stellen zodat we kunnen klus-
sen aan de kasteelmuur, de
spelletjes, het scorebord, wat al
niet meer om tenslotte op de
dagen zelf hun kas en veld te mogen gebruiken voor de Klusdurpse dagen. Als
Stichting Jeugdwerk kunnen we hen niet genoeg bedanken!! 
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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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Activiteitenkalender Kloetinge oktober 2008 - april 2009

Oktober
15 Knutselmiddag - 6 t/m 12 jr, 13.45 uur Amicitia (Jeugdwerk)
22 lezing 'Kernkwaliteiten van het Enneagram', Amicitia (ver. de

Bron)
25 concert Brassband Excelsior met Ons Boerengoed (Geer-

teskerk)
25 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk) 
29 bodemloze badkuip, theatervoorstelling in 't Beest (st.

Jeugdwerk)

November
1 hobbybeurs in Amicitia
12 knutselmiddag–6 t/m 12 jr, 13.45 u Amicitia (Jeugdwerk)
15 aankomst Sinterklaas in Nederland
19 lezing 'Ik heb geen tijd meer', Amicitia (ver. de Bron)
26 Sinterklaas, Amicitia (St. Jeugdwerk)
29 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk)

December
10 knutselmiddag–6 t/m 12 jr, 13.45 u Amicitia (Jeugdwerk)
20 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk) 
21 kerstconcert Brassband Excelsior, 16 uur (Geerteskerk)
24 Kerstnachtdienst in Geerteskerk, 21.30 uur (m.m.v. Brass-

band Excelsior)

Januari
14 lezing 'Relaties in de nieuwe tijd', Amicitia (ver. de Bron)
31 lampionnenoptocht (Oranjevereniging)
31 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk) 

Februari
4 jaarlijkse ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen (Ami-

citia)
25 lezing 'Vergeven en je bent vrij', Amicitia (ver. de Bron)

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

Maart
11 lezing ‘Nieuwetijdskinderen’, Amicitia (ver. de Bron)
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Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

Voorzitter
De heer M.C. Vuijk M. Nijhofflaan 70 250 316

Secretaris:
De heer F. Lankester Kapelseweg 24 226 144

Penningmeester:
De heer M. Wagenaar Jozef Israëlstraat 6 222 091

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

Leden
De heer A.W. de Landgraaf Stelleweg 1 223 473
Mevrouw A. Reijerse Manneeweg 7 221 155
Mevrouw C. van Dooren Jachthuisstraat 34 227 682
De heer R. Moen WF Hermanslaan 20 219 351

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

E-mail adressen:
secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com
klusdurper@kloetinge.com

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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DE KLUSDURPERDE KLUSDURPER

KLOETINGE
27e jaargang 2008

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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