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Dat is de hoofdzaak!

Wij bouwen merken.

check: wigmanvandijk.nl

GOES: geertesplein 5/5d | 4481 an kloetinge | 0113 23 27 34 
HENGELO: jan tinbergenstraat 264 | 7559 st hengelo (o) | 074 750 88 45 

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

reclame- en communicatiebureau
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Beste dorpsgenoten,

Het is voor mij elke keer weer een eer om voor de Klusdurper het voorwoord te mogen
schrijven. Wat mij zeer verheugd is dat de redactie met veel enthousiasme elke keer weer
kans ziet om wetenswaardige artikelen te plaatsen. Rob Moen is in verband met zijn werk
gestopt met redactiewerkzaamheden, het bestuur dankt hem voor zijn tomeloze inzet voor
de Klusdurper. Rob blijft wel lid van het bestuur. Net als vorig jaar zijn het programma-
boekje van de Oranjevereniging en de Klusdurper als één editie bij u bezorgd. In de laatste
Klusdurper hebben we ruim aandacht besteed aan het overlijden van Maarten Verstelle,
niet alleen om het gemis als mens maar ook vanwege het vertrouwde adres waar een
ieder met zijn fiets voor onderhoud en reparatie terecht kon. Rinus Zuidweg, die als kind al
met zijn skeltertje bij Maarten in de werkplaats kwam, heeft in die leegte voorzien. Half ja-
nuari van dit jaar opende Rinus onder de naam ‘Rinus Ventiel’ zijn fietsen-reparatie-werk-
plaats aan de Brederodestraat 2.

Ook de Stichting tot behoud van de molen Kloetinge heeft niet stilgezeten. Nu de molen er
weer hagelwit bijstaat vergt het overige onderhoud de nodige aandacht. Omdat de molen
is teruggegeven aan de Kloetingse bevolking, heeft de stichting om het noodzakelijke on-
derhoud voor de toekomst te garanderen, bewust gekozen voor de naam ‘Vrienden van de
Kloetingse molen’, dit om de betrokkenheid met de molen te benadrukken.
Van het dorpenbudget zal in het Oostmolenpark een tennistafel worden geplaatst waar-
voor de bewoners in het middengebied zijn geënquêteerd. In overleg met de gemeente zal
deze worden geplaatst in de buurt van de glasbak. De basketbalpaal heeft zoveel weer-
stand opgeroepen dat hiervan voorlopig wordt afgezien. Over de plaats voor de skatebaan
en voetbalkooi, is nog geen overeenstemming bereikt met de VV Kloetinge; wij hopen dat
de gemeente zeer binnenkort een beslissing neemt. U allen hebt kunnen lezen dat wij na-
mens de bewoners van het Oostmolenpark aandacht hebben gevraagd voor een veilige
oversteekplaats op de ’s-Gravenpolderseweg voor leerlingen die naar de Bredeschool in
Goes-Overture gaan. Terecht maken de ouders zich zorgen. De volgende maatregelen
worden genomen:
1. Aanpassing van de openbare verlichting. Doel: kruispunt nog beter laten opvallen.
2. Plaatsen van onderbord -><- (tweerichtingen) bij bord 124.
3. Aanpassing van markering ‘nieuw’ (doel: betere kanalisatie, meer aandacht voor ver-

keerstekens).
Het volledige verslag over de oversteek kunt u vinden op onze website:
kloetinge.goesweb.net

De toneelavond is mede dankzij de buurtbonus van de gemeente een groot succes ge-
weest en zeker voor herhaling vatbaar.
Tot slot: wanneer u de Nieuwsbrief van de VDK wenst te ontvangen, kunt u zich aanmel-
den via onze website.

Ik wens u veel leesplezier.
Voorzitter vereniging dorpsbelangen Kloetinge

Marinus Vuijk
Klusdurper 2009.1
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Oostmolenpark / J.C. Kempe
Praktijk voor Fysiotherapie

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

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

assurantiek
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ER IS
ALTIJD WEL IETS

TE VIEREN

WIJ BEZORGEN
THUIS EN

OP HET WERK

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

 

bloemetje bestellen?
even bellen!

kolveniershof 4  goes   22 07 72

 

de spinne 45  goes  27 18 36
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De kunstenaar

Na heel veel schilderijen in olie en acryl
gemaakt te hebben ben ik op dit moment
verslingerd aan het aquarelleren. Het ge-
drag van de verf met het water op het
witte papier is fascinerend. De snelheid
waarop je het onderwerp moet vastleggen
in heldere kleuren is elke keer weer een
uitdaging. Ik schilder nu ook veel meer de
onderwerpen dichtbij huis, zoals de boten
in de haven van Yerseke of de kerk van
Kloetinge.

Als kind liep ik, uit het Westland afkomstig,
vaak rond in het Gemeente Museum in Den

Haag, ervan dromend ooit zelf aan de slag te gaan met penselen en verf. Uiteindelijk
duurde het nog enkele jaren, voordat ik er werkelijk toe overging mijn passie in prak-
tijk te brengen. De directe aanleiding vormde een bezoek in Frankrijk aan mijn oom
Kees Bol, kunstschilder van beroep. Gegrepen door de olieverfwerken van mijn oom
besloot ik een beeldende kunstopleiding/schilderen te volgen. Mijn eerste penseel-
streken zagen het licht in olieverf. 
‘Mijn techniek ben ik vooral gaan ontwikkelen door het schilderen van portretten, het-
geen een heel goede oefening bleek. In gezichten zie je snel afwijkingen ten opzichte
van de realiteit, waardoor je motoriek op het doek groeit.’ Na een schildersperiode,
waarin ik heel intens met olieverf en acryl bezig was, volgde een overgang naar een
totaal andere techniek, het aquarelleren. ‘Met aquarelschilderen kon ik vrijer omgaan
met de realiteit. Zo schilderde ik in het begin in aquarel voornamelijk regenachtige
landschappen. Mijn grote voorbeeld in die tijd was de Britse aquarelkunstenaar John
Blockley. Nu is dat de Duitse schilder Andreas Mattern en de Oostenrijkse schilder
Bernhard Vogel.

Citaat uit een juryrapport, waarbij ik de eerste prijs won in een landelijke wedstrijd
uitgeschreven door Winsor & Newton, luidde: ‘De jury had veel waardering voor de
expressieve benadering van het thema, dat krachtig in elementaire vormen is opge-
zet. Gedurfde vereenvoudiging van elementen die aan het motief iets toevoegt, mede
door de onderschildering. Zeer origineel’.
Kijk voor meer informatie op www.keeshuijsen.nl

Ik exposeer regelmatig in verschillende galeries. Er zijn o.a. tentoonstellingen geweest
in Rotterdam, Doetinchem, Biervliet, Terneuzen, Zelzate (B), Philippine, Goes en Kapelle.

Klusdurper 2009.1
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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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Zoenen en parasieten

Tijdens de recentelijk georgani-
seerde natuurwandeling door
Kloetinge troffen wij in de tuin van
dhr. Heerebout twee wel heel bij-
zondere planten aan, namelijk de
maretak en de paarse schubwor-
tel.
De maretak, vogellijm of mistletoe,
is een in Nederland wettelijk be-
schermde plant welke is omgeven
door mythen en spannende verhalen. Het is een houtige halfparasiet, dus met groene
bladeren, die op bomen groeit. Hij heet vogellijm omdat de besjes een heel plakkerige
substantie bevatten, vroeger gebruikt bij het maken van lijmstokken om kleine zang-
vogeltjes te vangen. Maretak is ook een belangrijk ingrediënt van de toverdrank van
de stripheld Asterix de Gallier. Hij moet dan wel met een gouden snoeimes uit een ei-
kenboom gesneden worden. Bovendien groeit de Maretak maar heel zelden op eiken-
bomen. Verder is deze plant bekend uit de Germaanse mythologie: een pijl ervan
gemaakt doodde Balder, de lieveling der goden. En natuurlijk is de plant bekend uit de
Engelse folklore. Met kerstmis wordt aan het plafond in de huiskamer een takje mist-
letoe opgehangen. Als een meisje eronder staat mag ze gekust worden. Voor een
meisje hangt het er vanaf wie er op visite is. De heer Heerebout had twee dochters
thuis destijds, dus zo’n plant moest hij ook hebben.
Van Cornelis (Kees) Sipkes, geboren in 1895, een man met een schat aan botanische
kennis en schrijver van een aantal planten- en tuinenboeken, leerde Heerebout dat je
simpelweg een plakkerig zaadje op een appel, populier of meidoorn moest plakken en
daarna moest hopen. Uit België haalde hij maretakken met besjes (met daarin de
zaden) en ook met de kerst kon hij snijgroen van maretakken kopen met besjes. Ge-
woon proberen en jawel, een paar van de zaden kiemden en groeiden uit tot maretak-
ken. Al heel veel jaren heeft hij nu maretakken in de tuin en ze breiden zich nu
spontaan heel goed uit. Ook zijn dochters zijn intussen goed terechtgekomen. Overi-
gens is in de tuin hoek Groenendaal-Lewestraat ook een prachtige maretak op een
meidoorn te bewonderen.

De andere plant die wij aantroffen in de tuin van Heerebout is de paarse schubwortel,
een wortelparasiet. De plant staat op de Vlaamse rode lijst van planten als zeldzaam.
Het is een echte parasiet, dus zonder bladgroen. De plant leeft op wortels van bomen
en struiken, volledig ondergronds. Als hij bloeit, februari-maart, komen de paarse
bloemen boven de grond.
De bloemen worden door hommels bestoven en na de bestuiving ontstaan wittige

Klusdurper 2009.1
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STICHTING
VRIENDEN VAN DE

KLOETINGSE MOLEN 

Algemene gegevens
Telefoon: 0113-228461
E-mail: bestuur@kloetingsemolen.nl
Web-site: www.kloetingsemolen.nl 
Nummer KvK: 41115194
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vruchtjes, een soort minipeul-
tjes. Als de zaden rijp zijn, bar-
sten de vruchten bij aanraking
open en worden de zaden
weggeslingerd en komen ho-
pelijk in de buurt van een of
andere boom of struik terecht.
Heerebout kreeg van Sipkes
een paar grote klonten aarde
met daarin de paarse schub-
wortel. Thuis groef hij bij een
paar struiken een gat en plaat-

ste in elk gat een klont aarde met de parasiet. En jawel, na twee jaar bloeide de eer-
ste planten. Inmiddels groeit de plant op diverse plaatsen in de tuin en kleurt de
grond elk voorjaar dieppaars, als een veld krokussen.

Klusdurper 2009.1
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Schubwortel

Vrienden van de molen

De molen leeft in Kloetinge, maar het onderhoud ervan kost geld en hiervoor zoeken
wij donateurs. Deze donateurs noemen wij ‘Vrienden van de Kloetingse molen’.
Graag zouden wij ook u een vriend van de molen willen maken.
Vrienden zijn altijd welkom als de molen draait. Tevens kunt u er 1x per jaar een
molenbrood ophalen.
Voor € 15,- kunt u al vriend zijn van de molen.
Zo stelt u ons in staat dit mooie monument te behouden. 

Noteer mij als donateur 

Vriend van de Kloetingse molen voor €.................................. (minimaal 15 euro)

Rabobank rek.nr. 3205 49 119
t.n.v. penningmeester Stichting tot behoud van de molen te Kloetinge

Naam: .....................................................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................................

Pc+woonplaats ................................................................................................................................................

Formulier afgeven bij de molen of zenden naar het secretariaat:
Stichting tot behoud van de molen te Kloetinge
Anna van Saksenlaan 1, 4461 SH  Goes

�

w
ij 

re
ke

ne
n 

op
 u
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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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Koersballen in Kloetinge

In gesprek met mw. De Waard van de Koersbalvereniging ‘Amicitia’ Kloetinge.
Hoe lang bestaat de koersbal al?
Op 30 april 1998 werd tijdens het koffie uurtje voor ouderen een demonstratie koers-
bal gegeven. Koersbal werd al bij vele ouderen onder ons in de provincie gespeeld. De
heer Hoste (in die tijd voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge) vroeg mij
of ik er wat voor voelde om bij de ouderensoos met een koersbal groep te starten. Er
was toen alleen een groep biljarters.
Hoeveel leden heeft de koersbal?
September 1998 was de koersbal groep ‘Amicitia’ een feit.
16 personen hadden zich aangemeld om lid te worden (6 heren en 10 dames). Er
waren 2 personen uit Noord-Beveland bij die wat meer ervaring hadden. Ook wij kre-
gen al snel meer ervaring en er was zelfs behoefte om 2 keer in de week te spelen.
Op maandagmiddag van 14 tot 16 uur en op donderdagmorgen van 9:30 tot 11:30
uur. In totaal hebben wij 20 leden.
Wat is de leeftijdsopbouw?
Het jongste lid is 65 en de oudste 87 jaar. Het is een actieve groep en we vinden het
erg jammer dat ‘Amicitia’ tijdens alle schoolvakanties voor ons gesloten is.
Is de koersbalvereniging ergens bij aangesloten?
Wij zijn aangesloten bij ‘Koersbal Zeeland’ die organiseert elk jaar in de herfstvakantie
het Provinciaal Kampioenschap toernooi. Wij nemen hier altijd met 2 teams aan deel
en eindigen meestal in de middenmoot. Ook begeven wij ons op het Internationale
pad. In 2006 hebben wij in Gent gespeeld en in 2007 in Brugge. Dit was alvast een
voorproefje voor de ‘Senior Games’ die dit jaar in de maand september in Goes wor-
den gehouden.
Zijn er nog meer wedstrijden waar u met uw vereniging aan deelneemt?
O ja, jaarlijks nemen wij deel aan diverse toernooien binnen en buiten Zeeland o.a.
Spijkenisse, Nieuw en St Joosland, Axel, Oosterland en Zierikzee. Twee maal zijn we
kampioen geworden. Groot Goes organiseert i.s.m. het SMWO in het voor- en najaar
een toernooi in Wolphaartsdijk. Hieraan nemen alle kernen en wijkverenigingen uit
Goes deel. Er wordt dan individueel gespeeld door ± 80 personen.
Wat is er zo leuk aan koersballen?
Koersballen is een leuke sport voor iedereen, maar vooral de gezelligheid en de soci-
ale contacten staan voorop. We organiseren aan het eind van het seizoen een activi-
teit, een cultureel reisje of mixed golf bij ‘De Vierlinden’. In december gaan we met de
hele groep uit eten. (meestal naar het bingobuffet bij ‘Van der Valk’).
Betalen de leden ook contributie?
De leden betalen € 24 contributie per jaar. Koersbal krijgt subsidie van de Gemeente
Goes die wordt gebruikt voor de huur van de grote zaal. Er kunnen 2 matten worden
uitgerold in de zaal.

13
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Laatste vraag: hoe wordt Koersbal gespeeld?
Koersbal kan individueel of in teamverband gespeeld worden. De bedoeling van het
spel is om een bal vanuit een afspeelvak, voor de mat zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ te
rollen. De ‘jack’ is een kleine witte bal die vooraf op de mat is geplaatst. Voor elke bal
die dichter bij de ‘jack’ ligt dan de beste bal van de tegenstander krijgt een punt.
De moeilijkheidsfactor ligt daarin, dat het zwaartepunt van de bal altijd een kromme
baan beschrijft. Het spelmateriaal bestaat uit:
• Groene vilten mat van 8 bij 2 meter, verdeeld in vakken.
• Vier bruine en vier zwarte ballen, diameter 10 cm, gewicht 750 gr.
• 1 Witte bal ‘jack’ 52,4 mm en 120 gram
• Meetlint.

Tot slot
Na het lezen van dit verhaal zullen er best mensen zijn die ook wel eens een keer wil-
len koersballen of zelfs lid willen worden van de Koersbal in Kloetinge. Kunt u nog
leden gebruiken?
‘O ja’, zegt mevrouw De Waard, ‘iedereen is welkom op maandagmiddag en donder-
dagmorgen in Amicitia. Zij kunnen ook contact met mij opnemen of zich als lid opge-
ven. Mijn telefoonnummer is: 215733’.
Na gezellig aan de lange tafel een kopje koffie te hebben gedronken ben ik naar huis
gereden met een ervaring rijker. Koersbal is niet alleen een leuke sport maar ook een
sociale activiteit waar vooral ouderen veel plezier aan beleven. Daarnaast is Amicitia
de plaats waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en het mogelijk maakt de soci-
ale contacten levendig te houden.
Ik dank mevrouw De Waard en de koersballers voor de gastvrijheid.

Marinus Vuijk 

Klusdurper 2009.1
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’t Gilde De Bevelanden

U wilt toch ook wel eens geholpen worden?
't Gilde De Bevelanden is een organisatie van een zeventigtal vrijwilligers. Deze vrij-
willigers zijn meestal boven de 50 jaar en werken meestal niet meer. Zij hebben wel
veel kennis en ervaring, opgedaan in hun werk of hobby. 
Dat stellen zij beschikbaar, aan een ieder die daarom vraagt. Alleen onkosten dienen
vergoed te worden. 
U begrijpt dat we met zoveel verschillende mensen, heel veel kennis in huis hebben.
Waar kunnen zij u mee helpen? Enkele eenvoudige voorbeelden: een oude klok werkt
niet meer, invullen van moeilijke papieren, rondleidingen in de stad Goes of omgeving,
hulp bij een verzameling, belastingen en andere financiële zaken, fotograferen, tuin-
aanleg, bouwzaken, creatieve zaken, kleine computerstoringen, instellen van nieuwe
apparatuur, voorouderonderzoek, vertalingen, demonstraties of lezingen aan leerlin-
gen van scholen enz. enz.

U wilt toch ook wel eens iemand helpen?
't Gilde De Bevelanden bestaat al meer dan 20 jaar. In die tijd is er veel veranderd,
maar onze adviseurs zijn ook ouder geworden. Daarom hebben wij ook nieuwe advi-
seurs nodig. 
U heeft zeker ook wel kennis en ervaring op een bepaald gebied? Meldt u daarom
aan als adviseur van 't Gilde De Bevelanden. Wij houden dan een gesprek met u, om u
daarna te kunnen inzetten voor hulp aan anderen.
Postbus 2197, 4460 MD Goes. E-mail: gildebevel@zeelandnet.nl
WEB site: www.gildedebevelanden.nl Telefoon: 06 - 14530601

Volkswijsheden
Volkswijsheid is kennis die door overlevering in stand wordt gehouden.
Een kleine zoektocht leverde het volgende resultaat
en wie weet de betekenis..... (zie pag. 19)

1. Die wind zaait, zal storm oogsten
2. Meeuwen op het land, storm op het strand
3. Een paard dat stormt en een meisje dat wil trouwen, zijn niet tegen te houwen
4. Halfjes en motregen dringen door
5. Als honden konden bidden, zou het kluiven regenen
6. Beter het hoofd in de regen dan de voeten nat
7. Er valt meer regen naast u dan op u
8. Als geluk uw bestemming is, behoeft u zich niet te haasten
9. Beter een dag leven als een tijger dan honderd als een schaap

10. Als de put vol is, komt de zon eraan.....

Klusdurper 2009.1
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Oostmolenweg 5, 4481 PJ  Kloetinge
Tel. 0113 22 33 26

F O T O G R A F I E
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Sociaal Raadsliedenwerk (SMWO)

Langs deze weg willen wij u informeren over het Sociaal Raadsliedenwerk, onderdeel
van de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Ons
doel is mensen zodanig te helpen of toe te rusten, dat zij in staat zijn om gebruik te
maken van hun rechten en mogelijkheden. Kort gezegd zijn wij een wegwijzer in het
doolhof van uitkeringen, wetten, regelingen, instanties, voorzieningen, etc. Wij houden
dagelijks een inloopspreekuur in ons pand aan de ‘s-Heer Elsdorpweg 12 te Goes,
naast verschillende spreekuren elders. Dit spreekuur staat voor een ieder open, is
gratis en geheimhouding is verzekerd. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. U
kunt bij ons binnen lopen met uw vraag en gaat vaak daarna weer met een antwoord
weg. Wanneer wij u dat antwoord niet direct kunnen geven, dan zal dat binnen niet al
te lange tijd gebeuren. U kunt bij ons terecht voor diensten op sociaaljuridisch gebied.
Te denken valt aan vragen over uitkeringen en sociale zekerheid, werken, wonen, be-
lastingen, consumentenzaken, personen- en familierecht, onderwijs, gezondheid en
vreemdelingenrecht. Wat wij voor u kunnen doen is het verstrekken van informatie en
advies, het verrichten van concrete handelingen, zoals het schrijven van een brief,
maken van bezwaar of invullen van formulieren, en bemiddelen bij instanties wanneer
u daar zelf niet toe in staat bent. Wanneer u toch niet bij ons aan het juiste adres
bent, zullen wij voor u uitzoeken naar wie wij u kunnen verwijzen. 

Mocht u gebruik willen maken van onze diensten, dan bent u welkom op één van
onze inloopspreekuren aan de ’s-Heer Elsdorpweg 12 te Goes. Maandag, dinsdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. U
kunt contact met ons opnemen via tel.nr. 0113-277111 of via srw@smwo.nl

Betekenis Volkswijsheden (pagina 17)
1. Wie verkeerd handelt, zal de gevolgen daarvan ondervinden
2. Bij slecht weer zoeken (zee) vogels veiligheid op het land
3. Niet tot iets anders te bewegen
4. Van vele halve glaasjes kan men toch dronken worden
5. Niet ter zake doende opmerking beginnend met het woordje ‘als’
6. Beter het ongelijk meteen toegeven dan eromheen draaien en door de mand

vallen
7. Het kan altijd slechter
8. Geluk kan men niet afdwingen
9. Het gaat om de kwaliteit van het leven

10. Alles geraakt eens op.....

Klusdurper 2009.1
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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.

Naereboutstraat 20

4461 GT  Goes

Klusd.09.1.A5:Opmaak 1  05-04-2009  20:31  Pagina 20
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Buitenschoolse opvang (BSO) in Kloetinge

Zoals u wellicht weet is er buitenschoolse opvang in Kloetinge. 
Deze buitenschoolse opvang (afgekort BSO) is gehuisvest in de Kloetingseschool en
draagt de naam ‘Het Torenkamertje’.

Wat is BSO nu eigenlijk?  
Een BSO-groep bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het
kind kan hier bijkomen van een drukke dag op school. Het motto is dan ook ‘vrijwel
alles mag, niets moet, en het is vooral leuk en gezellig’. Onder begeleiding van peda-
gogische medewerkers kunnen de kinderen diverse activiteiten doen zoals knutselen,
(buiten) spelen, een spelletje op de computer doen, televisie kijken etc.
Kortom, er is altijd wat te beleven op de BSO!

De redactie vindt het daarom een leuk idee om een aantal kinderen eens te vragen
wat zij van de BSO vinden.
Zo gezegd, zo gedaan.
Op een donderdagmiddag in februari is 1 van onze redactieleden naar de BSO gegaan
om de kinderen de volgende vragen voor te leggen.

1. Vertel eens, wat is BSO nu eigenlijk?
2. Wat doe je er zo al?
3. Wat vindt je er leuk?
4. Wanneer wordt je opgehaald?

Als eerste aan een 3-tal 5-jarigen t.w. Dook, Isa en Anna-Lene.
Dit waren hun antwoorden.

1. Dat is ‘Het Torenkamertje’
2. Fruit eten, spelen, sport & spel, crackers eten
3. Dat je crackers eet omdat je erg honger hebt van buiten spelen.

Met Knexx spelen en doen wat je zelf wil.
4. Alles laatste. Na de cracker. Beetje het vroegste.

21
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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

Klusd.09.1.A5:Opmaak 1  05-04-2009  20:31  Pagina 22

Als tweede aan een 4-tal 8/9 jarigen t.w. Tijn, Miro, Justin en Mieke.

1. Naschoolse opvang. Spelen met andere kinderen als je vader/moeder moet
werken.

2. Spelen. Sporten op donderdag, op de Wii, buiten spelen met de skelter, tafel-
tennistafel, skippyballen, spelletjes, crackers eten.

3. Op de Wii. Andere kinderen leren kennen. Buiten spelen en rennen.
4. 17.55 uur. Om 17.00 uur. Als papa of mama er is. Geen idee na de crackers.

Als laatste aan een 3-tal 10 jarigen t.w. Bart, Yves en Sanne.

1. Buitenschoolse opvang. Ga je na schooltijd naar toe. Als je vader/moeder moet
werken en je er dan heen gaat.

2. Buiten spelen. Fruit en crackers eten. Sport & spel.
3. Op de Wii. Buiten spelen. Houten blokjes stapelen (Kapla).

Op de fat-boy liggen (zitzakken)
4. Rond vijf uur. Soms om 6 uur. Rond zessen. Ik ga alleen naar huis.

De redactie bedankt de kinderen voor hun spontane antwoorden.
We wensen de kinderen nog veel plezier op de buitenschoolse opvang.

Klusdurper 2009.1
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Tot ziens
op het 
Marktveld

Programmaboekje 2009

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
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Samenstelling Bestuur Oranjevereniging Kloetinge:

Rob van Diemen (voorzitter) Ravensteinlaan 62 211709
Monique Koole (secretariaat) WF Hermanslaan 41 250234
Erica Vermeulen (secretariaat) Hemstraat 8 233387
Jolanda Steenbakker (penningmeester) Lewestraat 64 214403
Marjolein Berendsen (penningmeester) Mecklenburglaan 38 214059
Jan Willem Bruel Brederodestraat 26 229007
Marc Harinck Zomerweg 26 232618

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 Oranjevereniging.
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.

Mede dankzij uw steun en de in dit boekje genoemde adverteerders
zijn wij in staat ieder jaar een fantastische dag te organiseren.

www.oranjeverenigingkloetinge.nl

Kloetinge
Oranjevereniging
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Koninginnedag 30 April 2009

Lawaaioptocht
Om 8.00 uur start in het Oostmolenpark en Watershipdown een lawaaioptocht.
We starten vanaf het bruggetje bij Watershipdown. Alle kinderen kunnen meelopen.
Zorg wel voor je eigen ‘instrument’, als het maar veel lawaai kan maken.

Vlaguithangen
De vlag zal gewoontegetrouw om 8.00 uur op de toren van de Geerteskerk wapperen. 

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:
Monique Koole, WF Hermanslaan
41, tel. 250234

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 kinde-
ren 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 

Kloetinge
Oranjevereniging
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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
het Geerteshuis terecht voor een heerlijk
kopje koffie en de bekende oranje tom-
pouce. Dit jaar wederom na het succes
van 2008 spelen we BINGO met mooie
prijzen. Deelname is gratis, en alle ou-
deren zijn natuurlijk welkom.

Ballonnenoptocht
Van 11.15 uur tot 12.00 uur is de ballonnenoptocht. 
Showcorps ‘CONFETTI’ 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 ballonnenwed-

strijd zijn samen met
een ballon gratis te ver-
krijgen in de tent op het
marktveld.
Vanaf 9.00 uur kunnen
we altijd hulp gebruiken
voor het opblazen van
de ballonnen, bij voor-
baat dank.

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

www.oranjeverenigingkloetinge.nl 
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� BLS training (basale reanimatie cursus)
� AED verkoop en training
� Combinatietraining van BLS-AED
� Herhalingstrainingen

Voor meer informatie of aanmelding:

Rob van Diemen 0113 211709 of 06 44412915
Martin Westrate 0113 212122 of 06 14163058
Internet: www.reanimatietrainingen.nl

Klusd.09.1.A5:Opmaak 1  05-04-2009  20:31  Pagina 30

Zeskamp
Van 11.00 uur tot 16.00 uur is er de niet meer weg te denken zeskamp rondom de
Vaete. In 2008 was het het team van de Lewestraat die de felbegeerde wisselbeker
meenam naar huis, maar andere teams liggen op de loer om dit jaar met de hoofd-
prijs naar huis te gaan.
Het is nu al duidelijk dat het weer een spannende en mooie strijd zal opleveren, 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 minimaal 6 per-
sonen en geef je op.

Ook voor de jeugd zijn er dit jaar weer zeskampspelen. Jongeren kunnen deelnemen
met een team van 6 personen. Net als de oudere deelnemers zorgen 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 onder-
wijs.
Geef je team op tot 25 april bij:
Erica Vermeulen, Hemstraat 8, telefoon 233387 of
Rob van Diemen, Ravensteinlaan 62, telefoon 211709

www.oranjeverenigingkloetinge.nl 
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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

eten drinken gezelligheid

Lunchcafé / Brasserie
‘De Bult’
Gasthuisstraat 22, 4461 JS  Goes

Tel. 0113 - 21 40 34
www.debultgoes.nl / debult@zeelandnet.nl

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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Hongerig geworden?
Dan kunt u bij ons op het Marktveld terecht voor di-
verse versnaperingen. Voor koffie, frisdrank en een
biertje kunt u in de tent terecht.
En wat de prijzen voor de consumpties betreft, die
zijn zoals u van ons gewend bent verrassend laag.
Zo hoeft u niets te missen want er blijft genoeg te
zien en te beleven.

Geerteskerk
De kerk is vanaf 10.00 tot 16.00 uur open voor publiek. 
In de kerk is een boekenmarkt, kleine brocante-rommelmarkt en de toren kan be-
klommen worden. Het orgel wordt bespeeld en kan bezichtigd worden.

Julianajaar 2009
In 2009 is het een eeuw geleden dat Koningin Juliana werd
geboren. Daarom wordt 2009 het Julianajaar.
In het Geerteshuis is er de gehele dag een tentoonstelling
geopend over het leven van Koningin Juliana en het Konink-

lijk huis. Een be-
zoek 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 Ravenstein. Met
veel plezier en deskundigheid geven zij de
gehele dag door demonstraties over deze
boeiende tak van sport. 
Schutterij Ravenstein is te vinden rondom
de Geerteskerk.

www.oranjeverenigingkloetinge.nl 

Kloetinge
Oranjevereniging
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Zandee Kloetinge
• MAAIWERKEN  • GROENWERKEN  •CULTUURTECHNISCHE WERKEN

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

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

presenteert in het Goes Afrika jaar:

SHEREHE ZA
KOFIA

HOEDENSHOW
met aansluitend HOEDENPARADE

ZATERDAG 30 MEI 2009
Grote- of Maria Magdalenakerk

Goes, aanvang 14.00 uur

Monique Dommanschet
Parallelweg 9, Goes tel.0113-230040

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
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Brassband Excelsior Kloetinge
Ook dit jaar zal Brassband Excelsior om 16.00
uur haar traditioneel geworden Koninginnedag-
concert verzorgen op het Marktveld.
Voor het Koetshuis is iedereen welkom voor
muziek van hoge kwaliteit. De keuze van het re-
pertoire is ieder jaar een verrassing, maar het
Zeeuwse volkslied zal niet ontbreken.

Uitslag zeskamp
Om 17.00 uur loopt het dagprogramma op zijn einde. Om 17.30 uur volgt de uitslag
van de zeskamp. 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 georgani-
seerd. 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 zes-
kamp.

Jeugd Disco
Voor alle leerlingen die de basisschool bezoeken is het
swingen op hedendaagse muziek. Uit je dak op de Disco
is het motto van 19.00 tot 20.30 uur op het Wesselopark
bij V.V. Kloetinge.

Oranje Disco Party 25+
Het slotstuk van hopelijk een mooie dag. Onze Oranje Disco Party wordt dit jaar ge-
houden bij V.V. Kloetinge op het Wesselopark. Leden van de Oranjevereniging hebben
gratis toegang, niet leden betalen € 5,= p.p.
De dresscode is Oranje.

www.oranjeverenigingkloetinge.nl 

Tafelzeil
Poncho’s

Kussenslopen
Lakens
KussenhoesjesFlanel

Kloetinge
Oranjevereniging
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gespecialiseerd in transport

Rijksweg 3a   4421 JJ  Kapelle  Y 0113-342020

TRANSPORT

Goes
telefoon:

0113-270677 / 0113-270679
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www.oranjeverenigingkloetinge.nl 

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.

37
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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
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www.oranjeverenigingkloetinge.nl 

Dodenherdenking 4 mei 2009.
Op 4 mei om 19.30 uur herdenken we de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
door middel van de jaarlijkse Dodenherden-
king in verenigingsgebouw Amicitia.

Na een korte toespraak vertrekken we geza-
menlijk vanuit Amicitia om 19.50 uur voor
de ‘Stille Tocht’ 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 2009.
Dit jaar zal de ringrijdwestrijd weer zijn opwachting maken. Vanaf 12:00 tot 14:00 uur
zullen de paarden en pony’s weer over de renbaan van het Marktveld galopperen.

Meedoen kost € 2,50.
Opgeven van te voren doe je bij
Rob van Diemen, Ravenstein-
laan 62, tel. 211709. 

Stap ook eens op de fiets met
het gehele gezin en fiets een
uitgezette route door ons
mooie Zeeuwse landschap. U
kunt starten vanaf het Markt-
veld van 11:00 uur tot 14:00
uur. Deelname is € 1,00

Tot ziens
op het Marktveld

Kloetinge
Oranjevereniging
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Activiteitenkalender Kloetinge april - oktober 2009

April
25 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.

30 Oranjebal 25+ Party (Oranjevereniging), terrein vv Kloetinge 22.00 uur.

Mei
4 Dodenherdenking, Amicitia 19.30 uur

Nationale molendag (openstelling Kloetingse molen)

20 Lezing ‘Hoe maak je goud van je leven’ Amicitia (ver. de Bron)

30 Jeugdsoos, Amicitia - 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

Juni
3 Lezing ‘Hoe werkt het zesde zintuig?’, Amicitia (ver. de Bron)

5, 6 en 7 Open tuindagen

28 Jeugdsoos, Amicitia - 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

27 en 28 Open tuindagen

Juli
25 Jeugdsoos, Amicitia - 12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk)

September
2, 3 en 4 Klusdurpse dagen (st. Jeugdwerk)

9 Lezing ‘Graancirkels’, Amicitia (ver. de Bron)

12 Open Monumentendag (o.a. Geerteskerk, molen
m.m.v. schutterij Ravenstein)
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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 hangt indien hij er daadwerkelijk hangt 
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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

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’

Kloetingse weetjes ...

De voetbalvereniging Kloetinge hield 10
januari jl. een succesvolle eerste mountain-
biketocht. Dit is zeker voor herhaling vat-
baar en daarom is er al een nieuwe tocht
gepland voor 2010 en wel op 9 januari.
Tegen die tijd kunt u meer informatie vinden
op www.vvkloetinge.nl

Sfeerplaatje van de laatste tocht (foto Arjan Bot)
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Kloetingse weetjes …

Kloetinge heeft weer een fietsenmaker! ‘Rinus Ventiel’ repareert rijwielen en verkoopt
gebruikte fietsen. 

Er is onvoldoende animo gebleken voor het knutselen in Amicitia op woensdagmiddag
onder begeleiding van stichting Jeugdwerk. Om die reden wordt deze activiteit niet
meer aangeboden. Voor de jeugdsoos, de laatste zaterdagavond van de maand, is wel
veel belangstelling van de jeugd. Helaas is deze een aantal keren afgezegd door on-
voldoende vrijwilligers. Vind jij het leuk om mee te werken en de soos draaiend te
houden, aarzel dan niet en bezoek de site: www.jeugdwerkkloetinge.nl, of neem con-
tact op met Gerrie of Petra Menheere via: stjeugdwerk@zeelandnet.nl

Met medewerking van de Vereni-
ging Dorpsbelangen en met gel-
delijke steun van de gemeente
kon de toneelgroep ALSNDIJK op
7 februari jl. in Amicitia haar eigen
productie ‘de Gansch met de 3
pooten’ opvoeren. Bijna 70 be-
langstellenden bezochten de uit-
voering. Het was een geslaagde
avond.

Het bestuur van de Oranjeverening is op zoek naar nieuwe leden. Voor informatie kunt
u contact opnemen met Rob van Diemen, telefoon: 211709.

Liz Lucasse (17 jaar) uit Kloetinge biedt haar diensten aan als kinderoppas. Zij heeft
ervaring met oppassen en volgt de opleiding Kinderopvang bij het ROC. Telefoon:
649654 of email: fluc@zeelandnet.nl

In het weekend van 21 en 22 februari jl. was de tuin van de familie Lenshoek ge-
opend vanwege het ‘sneeuwklokjesweekend’. De vele witte klokjes waren een lust
voor het oog. Het was een geslaagd weekend en volgens de familie Lenshoek zeker
voor herhaling vatbaar.

Heeft u ook een bericht of oproepje dat u graag in de Klusdurper opgenomen ziet?
Stuur uw bericht dan naar: klusdurper@kloetinge.com. U kunt natuurlijk ook contact
opnemen met één van de leden van de redactie. Zij staan vermeld achter in dit
boekje.

Scene uit ‘de Gansch met de 3 pooten’
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MotoPort Goes
Nobelweg 4, 4462 GK Goes. Telefoon: (0113) 23 16 40. 

info@motoportgoes.nl  www.motoportgoes.nl
Di. t/m vr. 8.30-18.00 uur. Do. koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. 

Za. 8.30-17.00 uur.
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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

Klusd.09.1.A5:Opmaak 1  05-04-2009  20:32  Pagina 46

Ondernemend Kloetinge!

Het voorjaar is weer begonnen en de natuur laat zich weer volop zien. Onze vingers
kleuren weer groen en voor de redactie van de Klusdurper hoogste tijd om eens een
gerenommeerd hovenier uit Kloetinge te interviewen. Want wie is Ronald Reijerse en
wat doet hij zoal?

Wat is precies de naam van je bedrijf?
Ronald Reijerse Groenvoorziening heette het bedrijf eerst maar door de overname van
een hekwerkbedrijf uit Steenbergen is het opgesplitst in twee bedrijven met ieder een
eigen naam te weten:
REGO Tuinen en REGO Fencing. Bij Rego Tuinen ligt de nadruk op ontwerp, aanleg en
onderhoud en bij Rego Fencing ligt de nadruk op hekwerken, afrasteringen en toe-
gangspoorten.
De naam REGO is afgeleid van Reijerse Goes (gemeente Goes).

Wat was het moment dat je koos voor het ondernemerschap en waarom?
(zonder hier ook maar even over na te hoeven denken) Op 6 juni 1986 ben ik gestart
met dit bedrijf. Vanwege de vrijheid heb ik bewust voor het ondernemerschap geko-
zen. Daarnaast heb ik het ook van huis uit meegekregen, met groene vingers werd ik
bij wijze van spreken geboren. Mijn ouders hadden vroeger een bloemenzaak en
kwekerij. 

Waar haal je in je bedrijf voldoening uit?
Uit heel veel dingen. Maar het ontwerpen van een tuin en deze vervolgens met de
wensen van de klant tot de verbeelding brengen evenals het uitvoeren hiervan, dat
geeft mij veel voldoening. Door heel goed te luisteren naar de wensen en ideeën van
de klant komt er vaak een eerste opzet tot stand. Je hebt veel mogelijkheden, denk
bijvoorbeeld maar eens aan de diversiteit van stijlen zoals bv de Engelse Landschaps-
tuin, de Japanse tuin die ook weer uit 8 stijlen bestaat, de thematuin en natuurlijk ook
de kindvriendelijke tuin die weer kan bestaan uit een meegroeiplan.
Na de eerste opzet gaan we vervolgens opnieuw om de tafel voor eventuele aanvul-
lingen tot er een definitief ontwerp op maat ontstaat. Hierna gaan we over tot de uit-
voering van de aanleg met als eindresultaat een tevreden klant die een originele tuin
op maat heeft.
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REGO Tuinen

REGO fencingREGO Tuinen

REGO fencing
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TEUNIS VAN NES
Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

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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Ervaar je pieken en dalen en hoe ga je hiermee om?
Jazeker, hoewel men tegenwoordig veel vroeger, in de winter bijvoorbeeld, al tuin-
plannen maakt voor het voorjaar. Maar vanaf maart, afhankelijk van het weer, tot ok-
tober is het eigenlijk wel druk.
Ondanks de drukke perioden maak ik altijd tijd vrij voor mijn vrouw en drie kinderen.
En de geschiedenis herhaalt zich want mijn oudste zoon van 10 jaar helpt regelmatig
een handje mee in het bedrijf.

Hoe verwacht je dat de toekomst eruit gaat zien?
De combinatie van de twee bedrijven; groenvoorziening en hekwerken plaatsen,
maken het tot een totaalconcept met vele mogelijkheden. Naast particuliere opdracht-
gevers werken we ook voor bedrijven en instellingen. Ik hoop dan ook voor de toe-
komst dit werk met veel plezier te kunnen blijven doen.

Heb je nog een advies voor de lezers van de Klusdurper?
Wij hebben zelf een techniek ontwikkeld die ervoor zorgt dat overtollig water in de
tuin, in de winter weg kan zakken en in de zomer het grondwater doet stijgen, ook
wel capillaire werking genoemd. 
Door storende lagen in de grond ontstaat er een verkeerde vocht-huishouding met als
gevolg verzuring van de grond. Denk hierbij aan mosvorming, het dood gaan van bo-
demleven, aantasting van planten enzovoorts. Deze techniek kunnen we in iedere be-
staande tuin, zonder deze te beschadigen, toepassen. Bent u geïnteresseerd in deze
techniek of een ander product van Ronald Reijerse? Neem dan gerust contact met
hem op!
Ronald, hartelijk dank voor het gesprek en de waardevolle informatie en veel succes
met je bedrijf!
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Landelijk logeren op het erf van ’t Hof Olmenstein

Even buiten Kloetinge ligt de prachtige boerderij ‘t Hof Ol-
menstein. Hier woont sinds 2005 familie De Voogd, be-
staande uit: Jan Willem, Arianne en hun vier kinderen:
Jens, Merel, Joppe en Linde. De hofstede bestaat al ruim
vier eeuwen en onderging recentelijk een grote renovatie.
In eerste instantie ging dat om renovatie van de hofstede
en niet lang daarna volgde de renovatie van de oude bak-
keet. Met de renovatie van deze bakkeet is niet alleen
een zeldzaam bijgebouw bewaard gebleven, maar is
Kloetinge ook een prachtig Bed & Breakfast rijker.
We gingen daarom langs bij familie De Voogd...

We rijden over de weg die de laatste tijd veel in het nieuws is geweest, vanwege het
feit dat deze is veranderd van landelijk weggetje tot een drukbereden sluiproute,
ofwel ‘de Abbekindersezandweg’. De weg leidt uiteindelijk naar ’t Hof Olmenstein. Een
boerderij die zijn naam dankt aan de omliggende olmenbomen. Bij aankomst neemt
Arianne ons mee voor een rondleiding door het B & B, gevestigd in wat ooit de bak-
keet was. Deze bakkeet is officieel een bakstenen bijgebouw van de boerderij met
een pannendak en een schoorsteen. In vroegere tijden bakte men hier brood, deed er
de was of diende als zomerwoning voor de arbeidskrachten. De gevelsteen van de
bakkeet op ’t Hof Olmenstein vertelt ons dat de bakkeet uit het jaar 1588 stamt. Wan-
neer wij door de toegangsdeur naar binnen stappen worden we verrast door de au-
thentieke elementen en de sfeervolle inrichting van de woonkamer. Het is er dankzij
vloerverwarming heerlijk warm en voor de kille avonden staat er een houtkacheltje
dat extra warmte kan bieden. Door de woonkamer komen we in de eetkamer en in de
hoek van deze kamer staat het oude fornuis wat geheel in stijl is gerestaureerd. Het
huidige fornuis vinden we in het keukentje dat, evenals de moderne badkamer, bij de
renovatie nieuw is aangebouwd. De oven bevond zich vroeger eveneens op de bene-
denverdieping. Het metselen van zo’n bakoven was vroeger een apart beroep waarbij
de metselaars nauwkeurig te werk moesten gaan. Zo moest de vloer van de oven af-
lopen naar de opening toe om ook de broden die achterin lagen er makkelijk uit te
halen. Sommige bakketen waren vroeger uitgerust met een zolder. In de bakkeet van
‘t Hof Olmenstein bevindt zich ook een zolder welke we met een steil trappetje berei-
ken. Hier bevind zich tegenwoordig een slaapkamer waarvan de in oude ijsselstenen
opgetrokken schoorsteen nog doet herinneren aan vroeger. 
We kijken onze ogen uit in dit prachtige B & B want dan te bedenken dat de bakkeet
voor de renovatie niet meer was dan een vervallen schuurtje waarvan familie De
Voogd bij iedere storm vreesde of het nog wel zou blijven staan. Hedentendage is
deze bakkeet een perfecte locatie om uit te rusten en te genieten, terwijl vroeger ab-
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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

R&G computers  Nieuwe Kerkstraat 16  4401 BJ Yerseke  Tel. 0113-574531 Fax 0113-574382 GSM 06-42273465
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soluut geen sprake was van rust. Er werd toen
volop arbeid in deze bakkeet verricht. ‘Vroeger
woonde mijn moeder hier op de boerderij, toen
zij is overleden zijn wij hier komen wonen. Na
een grondige renovatie van de woning besloten
we in 2005 ook de bakkeet te restaureren en
hebben deze uiteindelijk tot B & B gemaakt. We
proberen door de verhuur ook te voorzien in de
kosten van het onderhoud, maar bovenal ge-
niet ik er ontzettend van om een grote ver-
scheidenheid aan gasten hier een onvergetelijk
verblijf te bieden.’ Wat de bakkeet nu zo zeld-
zaam maakt is het feit dat deze op veel plaat-
sen uit het landschap zijn verdwenen en in de
loop der tijd plaats hebben gemaakt voor een grote schuur. In andere gevallen is de
bakkeet verwoest, bijvoorbeeld door granaatinslagen in de Tweede Wereldoorlog of
door overstromingen. Bij de bakkeet van ’t Hof Olmenstein is juist van het tegenover-
gestelde sprake. In 1941 gingen de landbouwschuur, alsmede de aangebouwde wo-
ning door brand verloren. Het wagenhuis en de bakkeet, die los stonden van deze
gebouwen, bleven gespaard. De bakkeet deed vanaf toen dienst als noodwoning tot
de huidige woning herbouwd werd. Op andere plaatsen werd de bakkeet na verwoes-
ting vaak niet meer opgebouwd. Zodoende staat in Nederland slechts op een enkel
erf nog een bakkeet en zijn deze bijgebouwen in cultuurhistorisch opzicht dus zeer
waardevol. Gelukkig ziet de familie De Voogd dit ook in en beschouwen zij het als hun
levenswerk om het waardevolle gebouw uit het verleden te bewaren voor de toe-
komst. Zij laten daar hun gasten graag van mee genieten. Bovendien bestaat er sinds
kort ook de mogelijkheid om op ’t Hof Olmenstein te genieten van een geheel ver-
zorgde high-tea. Deze kan op afspraak georganiseerd worden. Voor iedereen die na

het lezen van dit artikel geïnteresseerd is
geraakt: ‘Familie De Voogd heet u van
harte welkom op 't Hof Olmenstein!’ 

Meer informatie is te vinden op:
www.hofolmenstein.nl 
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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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Maart roert zijn staart en
aprilletje zoet heeft nog dikwijls een witte hoed

Het najaar was nat, heel nat. In januari was het koud, met veel ijspret. Op het moment
dat ik dit schrijf is het opnieuw nat. Niets dan depressies. Economisch gezien voelden
we in het najaar ook de nodige nattigheid en nu bevinden we ons in economisch gure
tijden, in een akelige depressie. De dagen worden alweer langer en als ik naar buiten
kijk zie ik allemaal sneeuwklokjes en ook de katjes van de hazelaars bloeien. Op heel
veel daken zit bij elke schoorsteen een paar kauwtjes en ook de eenden zwemmen
twee aan twee. In de boomgaarden rond Kloetinge wordt ijverig gesnoeid, de winter-
tarwe kleurt de akkers voorzichtig groen. Het wordt weer voorjaar. 
Ook hier zijn er tekenen dat het voorjaar eraan zit te komen. 
De regering steunt de banken met veel geld en rijk, provincie en gemeenten gaan nu
allerlei werk versneld laten uitvoeren. 
Zou het zonnetje ook gaan doorbreken in de economie? 
Zou de Buys Ballotstraat er ook bij horen?

Gerard Heerebout
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WIND SPEELT IN DE TUIN Zelfmaken: luchtzak
Wat heb je nodig?

• Plasticzak of papier in verschillende kleuren
• Twee repen sterk karton (5 x 40 cm)
• Eindje touw (50 cm lang)
• Rechthoekig papier
• Lijm
• Nietmachine
• Schaar

Neem een strookje karton en plak er stroken dun papier of plastic aan vast.
Neem dan een rechthoekig stuk dun papier en plak de strook karton aan de rand, Plank dan ook aan
de andere kant nog een strook karton voor de stevigheid.
Knip bloemetjes uit en plak die op het grote stuk papier of teken er zelf mooie bloemen op.
Maak het uiteinde van het touwtje met een nietje vast in het midden van de strook karton.
Sluit de windzak af door het papier rond te
vouwen en de repen karton aan elkaar te
nieten.
Maak dan aan de kant waar de stroken
papier zitten het touwtje aan twee kanten
vast (kan ook met een nietje).
Je bent klaar!
Een zomerbriesje wiegt deze ‘luchtzak’
vrolijk heen en weer in de tuin of bij het
open raam.

Strook karton
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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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Als redactie vroegen wij ons af of kunstminnend
Kloetinge weet van het bestaan van de Kunstkring.
Al sinds 1999 organiseren de dames 
C. Lenshoek-van de Water, L. van der Feen-Wery en
J. Vegter-Semplonius lezingen in Amicitia. Het ont-
staan van de Kunstkring ligt bij de gemeenschappe-
lijke interesses van deze dames en buitenlid
mevrouw J. van Dijk van ’t Velde. Door haar inte-

resse in de kunstgeschiedenis, via haar man die als intendant op paleis Soestdijk
werkte en haar eigen werk in de paleizen waar ze menig rondleiding gaf had me-
vrouw Van Dijk van ‘t Velde veel contacten opgebouwd met mensen die nu spreken
voor de Kunstkring. 
Kunst, toneel en muziek lopen als een rode draad door haar leven en zij organiseerde
thuis, reeds 35 jaar, maandelijks een kunstkring op de Reeberg. Het was mevrouw
Lenshoek die met het idee kwam om de Reeberg naar Kloetinge te verplaatsen en zo
ontstond de Kunstkring. 
De vorm waar men in Kloetinge voor gekozen heeft bestaat uit drie maal per jaar een
bijeenkomst met als onderwerpen; literatuur, muziek en kunstgeschiedenis. Voor
2009 rest nog één lezing:

Woensdag 6 mei 2009: Mw. L. van Maanen-v.d. Lee met: ‘Antonin Dvorák’.

Antonin Dvorák (1841) studeerde aanvankelijk orgel, viool en altviool en hij speelde
enige tijd in een orkest onder leiding van een andere grote Tsjechische componist:
Bedrich Smetana. Brahms zag het grote talent van Dvorák en introduceerde hem bij
zijn uitgever Simrock, die spoedig zijn composities ging uitgeven. In 1884 ging Dvorák
voor het eerst naar Engeland, waar hij nog vele malen zou terugkeren en waar hij in
1891 het eredoctoraat ontving van de Universiteit van Cambridge. In 1892 ging hij
voor drie jaar naar de Verenigde Staten om directeur te worden van het conservato-
rium New York. Hier componeerde hij zijn later zo bekend geworden symfonie ‘Uit
nieuwe wereld’. Hij onderging veel invloeden uit de Slavische volksmuziek, ook in zijn
kamermuziek en opera’s waarvan Rusalka de meest ontroerende is. Dvorák overleed
in 1904 in Praag, waar hij jarenlang ook leiding gegeven had aan het Praagse conser-
vatorium, als een geliefd en gevierd musicus.
Mevrouw Van Maanen is jarenlang verbonden geweest aan de conservatoria van Den
Haag en Utrecht. Zij leidt nu muziekreizen.

De onderwerpen die de revue reeds gepasseerd zijn in de muziek: Brahms, Schu-
mann, Mozart en Schubert door mevr. Van Maanen.
Door drs. Elzinga, conservator van Het Loo; rechtspraak in het begin van de Neder-
landse Staat.
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Kunstkring
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AUTORIJSCHOOL

AUTO-RIJLESSEN VOOR MAAR € 33,- PER LESUUR

Pakket 1:

25 lessen inclusief examengeld praktijk + E.V. en theoriecursus
en theorie examen (excl. leermiddelen)

€ 1085,-

Pakket 2:

25 lessen inclusief examengeld praktijk + E.V. en tussentijdse
toets, theoriecursus en theorie examen (excl. leermiddelen)

€ 1220,-

Gratis gebruik theorieboek en cd-rom
Bel voor meer info: Frank Lucasse 06-15053662
Of kom even langs op de J.Q.C. Lenshoeklaan 14 Kloetinge
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Zaterdag 7 november 2009
Hobbybeurs in ‘Amicitia’

Op 7 november 2009 zal in Amicitia de jaarlijkse Hobbybeurs worden gehouden. Deze
keer zal worden gestreefd naar een zo’n gevarieerd mogelijk aanbod van hobby’s.
Niet alleen volwassenen maar ook kinderen zijn welkom. Veel mensen hebben een
hobby die zij graag met u willen delen, maar wij willen u ook iets leren van ander-
mans hobby. Naast het maken van kaarten, borduren of ontwerpen van poppenkleer-
tjes willen we ook aandacht besteden aan andere interessante onderwerpen. Onze
gedachten gaan bijvoorbeeld uit naar het bakken van een feestelijke taart of, speciaal
voor de heren, naar modelbouw.
Bent u geïnteresseerd in het kweken van kooikarpers of beoefent u deze hobby’s zelf,
reserveer dan 7 november in uw agenda en kom naar Amicitia.
Aan wat voor hobby’s denken wij verder: boetseren, emailleren, glas in lood, glas
verven, kaarsen maken, keramiek, lego, mozaïk, origami, poppenhuizen, quilten,
schilderen/tekenen en stripfiguren.

Het bestuur heeft twee enthousiaste dames gevonden die de organisatie van de Hob-
bybeurs op zich willen nemen, te weten: Daniëlle Wagenaar en Marlea Harinck.
Wilt u zelf deelnemen en uw hobby tonen, of heeft u vragen?
Mail dan naar: hobbybeurs@kloetinge.com of neem kontakt op met één van de
bestuursleden van de VDK, bereikbaar via www.kloetinge.goesweb.net
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Gemeentelijke regeling reiskosten
voor schoolgaande kinderen in het middelbaar
beroepsonderwijs.

Als u een laag inkomen heeft en uw kind volgt in het schooljaar 2009-2010 een mid-
delbare beroepsopleiding en hij/zij moet daarvoor reiskosten (openbaar vervoer)
maken, dan kunt u een bijdrage in de reiskosten aanvragen. Deze regeling valt onder
de zogenoemde Bijzondere Bijstand.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:
• u heeft een laag inkomen;
• voor een inkomen boven het bijstandniveau geldt een draagkracht berekening;
• van u wordt een eigen bijdrage verwacht van € 40,50 per maand;
• de noodzaak tot het volgen van het onderwijs buiten de gemeente moet worden

aangetoond;
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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

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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Het voortgezet speciaal beroeps onderwijs is van deze regeling uitgesloten.
Deze kinderen kunnen gebruik maken van het Leerlingenvervoer.
Wanneer u een aanvraag wilt indienen en u heeft geen bijstandsuitkering van de ge-
meente dan moet de afdeling Zorg, om te beoordelen of u in aanmerking komt, inzicht
krijgen in uw inkomen, vermogen en dergelijke.
U kunt een aanvraagformulier aanvragen via de afdeling Zorg, telefoonnummer
249750 of 249751 of een aanvraagformulier ophalen bij de balie in het stadskantoor.
Als u een (aanvullende) bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt kunt u uw
contactpersoon benaderen.

U I T N O D I G I N G
k l o

d e
e t i n g s
s c h o o l

e

Afscheid Jenny Platteeuw

Per 1 april 2009 neemt Jenny afscheid, van haar functie binnen het onderwijs als
leerkracht, van De Kloetingseschool.
Zij mag terugkijken op bijna 40 jaar in het onderwijs.
Jenny wil graag persoonlijk afscheid van u nemen. Ter gelegenheid hiervan wordt u
hierbij uitgenodigd voor haar afscheidsreceptie op donderdag 16 april 2009 van
16.00 tot 18.00 uur op De Kloetingseschool.

Graag aanmelden op: 0113-214519 of info@kloetingseschool.nl

Rechts achteraan juffrouw Jenny met een van haar laatste groepen
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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 Jozef Israëlstraat 6 222 091

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
Danielle van de Linde Kon. Wilhelminastraat 29 258 418
Ester Heemskerk Jachthuisstraat 18 228 169
Helma van Oostrum Marktveld 1 217 971

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

Wilt u lid worden van de
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge? 

Zie bijgaande flyer!

De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt
tweemaal per jaar, in het voorjaar en najaar. De Klusdurper wordt huis aan huis bezorgd.

Oplage 1400 stuks. Kopij/Advertenties richten aan de redactie.
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B O U W B E D R I J F

VAN DE LINDE

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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Zwartepoorte Goes BV
Amundsenweg 33, GOES
telefoonnumer: 0113 - 24 52 45
www.zwartepoorte.nl

Meer informatie:

www.zwartepoorte.nl
BMW maakt

rijden geweldig

20 Jaar rijplezier!
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