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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

3

Klusdurper 2009.2

Beste dorpsgenoten,

Allereerst herinner ik aan de Koninginnedag, beginnend met de traditionele vrijmarkt 
en het koffie-uurtje. Dat was dit jaar echter niet in Amicitia. Veel ouderen stonden ver-
baasd voor een gesloten deur. Dit koffie-uurtje was verplaatst naar het Geerteshuis. 
De vijfkamp bleek weer als vanouds een groot succes, maar werd helaas verstoord 
door het vreselijke voorval in Apeldoorn. De vrolijke stemming waarmee de dag was 
begonnen, sloeg om in ongeloof en gelatenheid. Het slotconcert van Excelsior was 
dan ook een bijzonder concert doordat het programma was aangepast aan alle ge-
beurtenissen. Hetgeen zeer gewaardeerd werd. Gelukkig zijn er ook positieve zaken 
te melden. De VV Kloetinge kon eindelijk het vierde veld in gebruik nemen en de 
kinderen uit het Oostmolenpark genieten dankzij de inzet van de VDK van een tafel-
tennistafel. De ontwikkelingen rond de skatebaan en voetbalkooi lopen voorspoedig. 
Mede dankzij de VV Kloetinge en Marco v/d Linde (voorzitter TWK) zijn de voorberei-
dingen in volle gang, al is dit voor u op dit moment nog niet zichtbaar. Dank ook aan 
de gemeente Goes die voortvarend te werk gaat. Wij hopen dan ook dat komend jaar 
de jeugd naar hartenlust gebruik kan maken van deze voorziening. 

Verder zal het u niet ontgaan zijn dat de bouwplannen van het Pontescollege tot 
enige beroering hebben geleid. Mede door te geringe draagkracht van de bewoners, 
heeft de gemeenteraad besloten de Weitjes ten oosten van het Vogelzangspad te 
bestemmen voor de nieuwbouw van het Pontes. Door de gemeente is aan de VDK 
en de Wijkvereniging Goes-Oost gevraagd om zitting te nemen in een gezamenlijk te 
vormen klankbord-groep. Verder zal het u niet zijn ontgaan dat de St. Jeugdwerk dit 
jaar voor de 10e keer de Klusdurpse dagen heeft gehouden. Onder leiding van het 
echtpaar Menheere en vele vrijwilligers is de laatste vakantieweek voor onze jeugd 
een waar feest geweest. Ronald Reijerse heeft als vanouds zijn bedrijf ter beschik-
king gesteld en mede ook door giften van sponsoren wist men deze week tot een 
succes te maken. De bijbehorende schaatsbaan was een goede keuze waar ook ‘s 
avonds door velen gebruik van gemaakt is. De jaarlijkse zomerschouw heeft geluk-
kig geen opzienbare bijzonderheden opgeleverd. Wel is opgevallen dat overhangend 
groen vaak problemen geeft; in sommige gevallen wordt de doorgang zelfs belem-
merd. Het fietsen over het Hoge pad zorgt nog steeds voor overlast. Nogmaals is erop 
geattendeerd dat fietsen daar niet is toegestaan. In overleg met de gemeente zullen 
de nodige maatregelen worden genomen om dit te verhinderen. De toneelavond aan 
het begin van dit jaar was een zodanig succes dat de VDK het voornemen heeft begin 
2010 weer een dergelijke avond te organiseren.

(vervolg op blz. 7)
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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/KLOETINGETel: 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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Een en ander hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van een Theatergroep. Om 
de kosten voor een ieder zo laag mogelijk te houden zal een beroep worden gedaan 
op de buurtbonus. Rest mij om met enige trots Brassband Excelsior te feliciteren met 
het prachtige resultaat tijdens het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Dankzij deze 
geweldige prestatie was Kloetinge tot ver over de grenzen in het nieuws. Daar kunnen 
wij allen trots op zijn. Tot slot wil ik u wijzen op onze nieuwsbrief. Via onze website 
www.kloetinge.goesweb.nl, klikken op: ‘Nieuwsbrief’ en vervolgens op inschrijven. 
U blijft dan automatisch op de hoogte van het laatste nieuws. 

Voor nu wens ik u veel leesplezier in de Klusdurper.

Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge,

Marinus Vuijk

Tweede mountainbiketocht van Kloetinge

Zaterdag 9 Januari 2010 is het zover. Dan wordt voor 
de tweede keer de mountainbiketocht van de voetbal-
vereniging Kloetinge verreden. Velen herinneren zich de 
succesvolle editie van vorig jaar die door een schitterend 
winterlandschap voerde.
Voor degenen die dit gemist hebben een mooie gelegen-
heid nu wel in te schrijven.
Er wordt weer een interessant parcours uitgezet over 
verharde en onverharde paden door het natuurschoon van 

Zuid-Beveland. U kunt kiezen voor een tocht van 25 of 42 km.

Startplaats: Wesselopark, Noordeinde 11, Kloetinge.
Inschrijving:  zaterdag 9 januari vanaf 11:30 tot 13:30 in het clubgebouw.
Inschrijfkosten: 5 euro.
Starttijd: tussen 12:00 en 13:30
Info: www.vvkloetinge.nl
Kleedruimte en douches zijn aanwezig
Na afloop van de tochten is er erwten-
soep en een verloting!  
Indien u zelf geen MTB-fiets heeft en 
toch mee wilt doen, bel dan BEE-Bikes 
in Kapelle voor het huren van een MTB-
fiets (0113- 344445).

9 januari 2010

Foto’s: Arjan Bot
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1 4462 AM GoesTel: 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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 Samen goed voor 60 jaar ’t Terpje!

Alweer ruim een jaar geleden nam juf Hennie Menken 
afscheid. Vlak voor de zomer van 2009 
ging juf Evelien Harting met pensioen na 34 jaar 
de peuters op ’t Terpje schoolrijp te hebben 
gemaakt. Tijd voor een gezellig babbeltje dus!

Met die 34 dienstjaren heeft juf Evelien zelfs 
een aantal keren twee generaties de revue 
zien passeren. Onder het genot van een lekker glaasje water… vertelt juf Hennie 
dat het ook leuk kan zijn zonder ’t Terpje! Heerlijk geen vergaderingen meer, geen 
regeltjes, geen poepbroeken (vul ik aan). Dat bevestigen ze lachend, maar ook dat 
gaat gewoon door als je oma bent! Wordt het niet eens tijd dat er een man op de peu-
terspeelzaal komt? Hartstikke leuk zeggen beiden, maar voorlopig zijn alle kaarten al 
geschud, onderling zijn alle uren al verdeeld. 

Ik vraag naar wat leuke anekdotes en die zijn er genoeg! Het blijkt dat je als juf niet 
los mag rondlopen… In de stad of gewoon bij Bakker Boer. Dat hoort niet volgens 
de peuters. Juf woont toch op school? “Waar is je bed?” is dan ook een veelgestelde 
vraag op school of “Waar is je papa?”
Ook blijkt hoe goed kinderen zijn in na-apen. Zo was er een kind dat altijd krijsend 
een verhaal vertelde, totdat ook de moeder een keer iets kwam vertellen, krijsend! Of 
een jongetje dat met plat Hoes werd opgevoed: “za wè nie haè” en “snuute” of “kmoe 
plassen, moe jie mee, stae zôas je voâder en uutzwaaie!” En een zekere Davey die 
in tranen was.. en zei:” zou jij niet nerveus zijn als je voor de eerste keer naar school 
ging?” Ook grappig was een tweeling die samen een heel eigen taaltje had ontwik-
keld, waar geen speld tussen te krijgen was. Laat staan dat je er iets van begreep.

Afsluitend is het een leuke tijd geweest voor beiden. Een mooie periode om op terug 
te kijken. En nu heerlijk alle tijd voor hun cursus filosofie samen, de Bed&Breakfast 
voor juf Hennie en een mooie reis naar Canada voor te bereiden door juf Evelien. Veel 
plezier en we hopen jullie nog veel los te zien rondlopen!.

Van de redactie.
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eten drinken gezelligheid

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

Tel. 0113 - 21 40 34
www.debultgoes.nl / debult@zeelandnet.nl
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Kunstenaar Gezocht
De redactie ontvangt graag weer aanmeldingen voor een artistieke bijdrage

voor de omslag van de Klusdurper van 2010.

Aanmelden kan via:
klusdurper@kloetinge.com

of via een van de adressen in de colofon. 
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Cultureel Erfgoed in Kloetinge 

Grofweg gezegd, kunnen we stellen dat alles wat het voorgeslacht ons heeft nagela-
ten onder het begrip Cultureel Erfgoed valt. Van de Geerteskerk zal niemand ontken-
nen dat die niet tot erfgoed behoort, maar cultureel erfgoed komt in vele gedaanten 
voor. We onderscheiden onder meer bouwkundig erfgoed (monumenten), maritiem 
erfgoed, rijdend erfgoed, ambachtelijk en industrieel erfgoed, landschappelijk erfgoed, 
die allemaal tot materieel erfgoed worden gerekend. Maar er bestaat ook immaterieel 
erfgoed, de gewoonten, zeden en gebruiken van de mensen zelf, zoals de viering van 
Sinterklaas of de viering van Koninginnedag. 

De gemeente Goes heeft het behoud van erfgoed inmiddels hoog in het vaandel 
staan. Personeel en vrijwilligers van het gemeentearchief van Goes houden zich 
bezig met de inventarisatie daarvan. In Kloetinge is de heer R. van de Linde bezig om 
alle elementen in kaart te brengen en te beschrijven. Als je aan zo’n karwei begint, 
dan kom je al snel tot het besef dat Kloetinge heel veel moois bevat. Niet alleen de 
Geerteskerk en de molen, maar ook oude boerderijen en monumentenpanden telt het 
dorp onder cultureel erfgoed. Iedereen vindt vanzelfsprekend dat dergelijke elemen-
ten behouden moeten blijven. Simpele bouwkundige elementen uit het begin van de 
twintigste eeuw, met Jugendstilmotieven behoren ook tot erfgoed, net als makelaars 
op de nokken van de dakken, levensbomen boven de voordeur, smeedwerk in deuren, 
oude hekwerken en gedenksteentjes in panden. Dan hebben we het nog niet eens 
gehad over oude landschapselementen, zoals hekken en duikers of over oude graf-
stenen op de begraafplaats. 

U zult begrijpen, dat deze inventarisatie een tijdrovende bezigheid is. Heeft u zelf 
suggesties over de zaken zoals die hierboven beschreven zijn, schroom dan niet de 
mensen van het gemeentearchief te benaderen of contact te zoeken met de heer R. 
van de Linde, (telefoonnummer: 0113-258418) Contactpersoon bij het gemeentear-
chief is M.J. Louisse (telefoon 0113-249785 of mail naar m.louisse@goes.nl).

Door A.J. Barth
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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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Klusdurpse dagen 2009

Er was eens…..
Een ijskoningin die samen met haar man, de zomer-
koning, een dochter hadden, de lenteprinses. Deze 
heeft contact gekregen met ‘der Bass’, skileraar. Dit 
zint de ijskoningin in het geheel niet. Veel liever had 
ze gezien dat de prinses  was gevallen voor de herfst-
prins. Dan had ze alle 4 de seizoenen in haar macht. 
Om te voorkomen dat de skileraar en haar dochter 
elkaar kunnen ontmoeten om zo hun romance voort 
te zetten heeft ze de lentekist van haar dochter op 
slot gedaan en haar dochter verbannen naar Siberie. 
Daar zit de prinses onder lagen dekbedden te kleunen 
totdat haar geliefde haar daar weghaalt. De koning is een sul en kan er niet veel aan 
doen, hoe hard hij ook zijn best doet om het hart van de ijskoningin te doen smelten. 
De sneeuwpop is het meer dan zat en wil niets liever dan in een plasje smelten om zo 
eindelijk rust te hebben. Hij helpt dan ook de koning en de kinderen om de lente-
prinses naar hier te krijgen. Bass moet het dan ook doen met de foto’s die zij heeft 
verstuurd. Hij zal zijn lief pas weer zien als ze vanuit Siberie aankomt met de trein. 
Het ticket kan hij alleen mbv de kinderen kopen…
Dmv opdrachten en spelen kunnen de kinderen punten verdienen die op hun beurt 
weer goed zijn voor geld voor dat ticket!

Zoals ieder jaar zit er weer een heel verhaal achter de Klusudrpse dagen. Het is niet 
zomaar een hutje timmeren en wat spelletjes doen, nee …
De dagen werden geopend door de ijskoningin die de kinderen verwelkomt samen 
met haar man. De kassen waren haar paleis met als ingang een reuze iglo (die op 
dag 2 al te grazen was genomen door de wind op het veld).

Dit jaar waren er helaas niet genoeg pallets om hutten te bouwen, maar wel heel 
veel palen. De hutten waren nog steviger en zagen er prima uit. De kinderen deden 
allemaal heel erg hun best omdat er naast punten ook nog een prijs was te verdie-
nen, nl. ‘de Bouwtrofee’. Een landelijk project vanuit de bouwwereld om kinderen te 
stimuleren de bouw in te gaan. Allemaal hadden ze een rugzak met een maatrol en 
een timmersmanspotlood gekregen. Halverwege de dag arriveerde de schaatsbaan 
waarop in de avonduren ook de dorpsgenoten welkom waren.

De tweede dag was weer gevuld met spelletjes, bouwen en schaatsles van SJC de 
Poel. De kinderen vonden het geweldig!
(lees verder op blz. 15)
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Voorstad 41 - 4461 KL Goes - T 216963 - F 250201 - E zeeland.druk@zeelandnet.nl
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Dag 3 bestond uit spelletjes. Een grote icerun (speelkussen) lag voor de kassen, een 
skateboard-rodeo moest bedwongen worden en binnen was er pret met pinguin 
kegelen, orca surfen (een grote opblaasbare orca die van de ene naar de andere kant 
moest worden gesleept) en sneeuwpop aankleden.

Gedurende de dagen ontdooide de koningin en ging ze haar prinsesje toch wel heel 
erg missen. Tot slot het verlossende telefoontje; de prinses was onderweg! De skile-
raar was vol spanning en hield het bijna niet meer; de verbazing op zijn gezicht was 
dan ook groot toen hij de prinses zag. Of dit nu kwam door haar uiterlijk of omdat er 
werkelijk iets broeide, geen idee:-0).

Voor ons, als stichting, was de publiciteit die we dit jaar hadden super. Naast een 
interview op de radio kwamen we ook nog op tv. Dat was toch echt bijzonder!

Ook nu kunnen we weer terug kijken op zeer geslaagde dagen! Dit mede door de in-
zet van alle vrijwilligers en niet te vergeten: de oliebollen van Bakker Boer, de appels 
van Hoogstrate, het hout en pallets van Van de Linde, de tompoezen van Maitre Paul, 
de boodschappen van de Spar en vrijdag-eten van de C1000, stof van Joy Interior 
Advisors, vervoer door W. van der Endt, foto’s van Verschoore en bijdragen van CZ, 
RWS, Rabobank en VDK.
Mochten we iemand vergeten zijn….toch heel erg bedankt!
Tot slot niet in de laatste plaats de firma Reijerse die al vanaf koninginnedag hun kas 
beschikbaar stelde zodat we konden klussen aan de arreslee, de ijsbeer, de skihut 
en wat al niet meer om tenslotte op de dagen zelf hun kas en veld te mogen gebrui-
ken voor de Klusdurpse dagen. Als Stichting Jeugdwerk kunnen we hen niet genoeg 
bedanken!! 

Toch nog een laatste noot; wil-
len we in de komende jaren de 
Klusdurpse dagen kunnen blijven 
organiseren dan doen we vanaf 
hier een dringende oproep aan 
ouders, opa’s , oma’s etc. om zich 
op te geven als vrijwilliger! Vooral 
de werkgroep staat te springen om 
mensen die vooral zelfstandig, za-
kelijk en inventief kunnen opereren 
en bereidt zijn om er vanaf januari 
tijd in te steken. Opgeven of informatie via: stjeugdwerk@zeelandnet.nl .

Door St. Jeugdwerk
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Ondernemend Kloetinge: “Teunis van Nes - Radiateurenspecialist”

Wist u dat een rechtstreekse afstammeling van 
de rechterhand van Michiel de Ruijter woont en 
werkt in ons eigen Kloetinge? 
Teunis van Nes is bloedverwant van Aard van 
Nes, ook wel admiraal Van Nes genoemd. 
De redactie was, zonder deze voorkennis, al 
geïnteresseerd in de man die al sinds 1978 met 
zijn zaak gevestigd is aan het Westeinde. Tijdens 
een bezoek kwamen we veel meer over Teunis 
te weten. 

Gebleken is al tijdens het vooronderzoek dat lang 
niet iedereen bekend is met het fenomeen ‘radi-
ateur’, daarom wordt toch niet geschroomd om 
te beginnen met de volgende vraag:

Een radiateur, wat doet die eigenlijk?
Een radiateur is een onderdeel dat in veel voertuigen zit en er voor zorgt dat de motor 
niet oververhit raakt, dus zorgt voor koeling.

Wat doet een radiateurenspecialist zoal?
Wij kopen en verkopen radiateuren voor zowel personenauto’s, landbouwmaterieel, 
grondverzetmachines en aggregaten. De meeste autoradiateuren worden sinds 1989 
geïmporteerd uit Brazilië. Naast in- en verkoop geven wij advies. Ook repareren/
reviseren we gebruikte radiateuren. Het accent van ons bedrijf ligt op het leveren 
aan onder andere onderhoudsdiensten van industriële bedrijven zoals Caterpillar en 
autodealers. 

Hoe kwam je er toe om je zaak in Kloetinge te vestigen?
In 1978 kreeg ik de kans om een bestaand bedrijf hier aan het Westeinde over te 
nemen. Dat heb ik toen gedaan. We werken hier met drie personen. 

Woon je zelf ook in Kloetinge?
Nee, ik woon op de Filippijnen. Daar verblijf ik 3 à 4 maanden per jaar bij mijn lieve 
vrouw en dochtertje van twee jaar. Ik geniet daar van de prachtige cultuur van het 
land en haar bevolking. Er is daar ook zo heerlijk weinig bureaucratie. Sinds een paar 
jaar woon ik daarnaast ook in Kloetinge vlak bij mijn zaak. Daarvoor woonde ik in 
’s-Gravenpolder.
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Oostmolenweg 5, 4481 PJ Kloetinge
Tel. 0113 22 33 26
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Wat spreekt je aan in het wonen en werken in Kloetinge?
Ik vind het prettig dat wanneer ik hier op het Westeinde bijvoorbeeld mijn auto of de 
deur van de zaak eventjes open laat staan, dat mensen in de buurt dan een soort van 
‘oogje in het zeil’ houden. Ik heb daarnaast een ‘nuchtere’ indruk van de mensen in 
Kloetinge en dat spreekt mij aan.

De Crisis? Merk jij daar wat van?
Jazeker, het is duidelijk merkbaar dat industriële bedrijven minder geld 
besteden aan nieuwe dure machines. Dit betekent voor ons meer werk, omdat de 
oude(re) machines dus langer worden ‘opgeknapt’. We hebben het aan de andere 
kant minder druk met personenauto’s. Een reden is dat aanschaf van nieuwe meer 
milieuvriendelijke auto’s wordt gesubsidieerd. Oude auto’s krijgen in minder gevallen 
een nieuw leven.

Ik ben trouwens wel erg blij dat de nieuwe electrische auto’s ook voorzien zijn van 
een radiateur!

Mijn blik valt tijdens ons gesprek op een set prachtige meubels van bamboe. Erg 
leuk voor bijvoorbeeld in een serre, zoals Teunis zelf opmerkt. Hij heeft een partijtje 
meubels geïmporteerd uit de Filippijnen. 
Mocht u nog een leuk meubelstuk zoeken…?

Heb je nog een boodschap aan de lezers van de Klusdurper?
Ik benadruk graag het belang van het leveren van kwaliteit. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat ook Kloetinge dat blijft doen!

´Teunis, bedankt voor het leuke gesprek!´

Van de redactie
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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
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Een bos met toekomst

Houtsnip, Havik, Buizerd, Boomvalk...
Zomaar een greep uit de bijzondere vogels die zijn waargenomen in het Ab-
bekinderse – het Jachtse - bos. Maar behalve bijzondere vogels, zijn er ook 
bomen, bomen met een bijzondere betekenis. Zij staan in het zgn. Bos van de 
Toekomst, een initiatief van Staatsbosbeheer.

De bomen in dit pas aangelegde bos zijn geplant als herinnering aan een overleden 
geliefde, maar kunnen ook geplaatst worden bij de geboorte van een kind of een 
andere feestelijke gebeurtenis, zoals een 25-jarig huwelijk. 

Voor de boom kunt u kiezen uit: rode beuk, gewone beuk, eik, tamme kastanje, linde 
of es. Bij de boom komt een roestvrij paaltje met een gegraveerd bordje waarop een 
herinneringstekst geplaatst kan worden. 
De kosten voor het planten van een gedenkboom bedragen € 250,-; gedurende 15 
jaar wordt uw boom door Staatsbosbeheer verzorgd. Mocht de boom het onverhoopt 
niet redden, dan wordt hij uiteraard vervangen. Hetzelfde geldt voor een beschadigd 
of verdwenen bordje. Na 15 jaar eindigt de garantie, maar de boom blijft uiteraard 
doorgroeien en samen met andere bomen groeit er een nieuw bos. 
U kunt uw boom éénmaal per jaar plaatsen, op de eerste zaterdag van december. U 
krijgt dan een uitnodiging dat zelf te komen doen. Zodra het perceel vol geplant is 
met gedenkbomen, beheert Staatsbosbeheer het bos op de gebruikelijke wijze. 

Het Abbekinderse bos is te vinden langs de 
Abbekindersezandweg. Voor meer informatie 
of het bestellen van een boom kunt u contact 
opnemen met: Staatsbosbeheer, boswachter 
Bram Vader, tel.: 06-51426498, e-mail: 
b.vader@staatsbosbeheer.nl.

Wilt u samen met de boswachter mee
op excursie in het Abbekinderse bos?
Lees dan verder op blz. 25!

Van de redactie/ boswachter Staatsbosbeheer
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REGO fencing

REGOTuinen

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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 Activiteitenkalender Kloetinge november 2009 - april 2010

November 
4 lezing 'Verbeeldend bewustzijn', Amicitia (ver. de Bron)
5  Kunstkring: lezing door mw. Van Maanen ‘Hayden’. Inlichtingen te
 verkrijgen bij Mw. Lenshoek, tel.: 0113-215116.
7 hobby- en kunstmarkt in Amicitia
25 sinterklaas, Amicitia (Jeugdwerk). Mits er vrijwilligers zijn, anders gaat
 het niet door.
28 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk) 

December 
2 lezing 'Activeer uw zelfgenezend vermogen', Amicitia (ver. de Bron)
19 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk) 
20 kerstconcert Brassband Excelsior (Geerteskerk)
24 kerstnachtdienst in Geerteskerk (m.m.v. Brassband Excelsior)

Januari 
6 lezing 'Liefde en vrijheid', Amicitia (ver. de Bron)
31 lampionnenoptocht (Oranjevereniging) 
30 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk) 

Februari 
17 lezing 'Numerologie', Amicitia (ver. de Bron)
27 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk) 

Maart 
3 lezing ‘Helderziende waarnemingen', Amicitia (ver. de Bron)
27 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk) 

April 
24 jeugdsoos (12 t/m 16 jr), Amicitia (st. Jeugdwerk) 
28 lezing,’Onzichtbare risico’s in het draadloos tijdperk’, 
 Amicitia (ver. de Bron)
30  koninginnedag

Algemeen:
•	 knutselmiddag	voor	kinderen	van	groep	4	tot	en	met	8,	
 op vrijdagmiddag om 15.30 uur in de Kloetingseschool
 (St. Jeugdwerk/ SMWO), aanmelden kan bij Petra Menheere
 (www.goesnaschooltijd.nl)
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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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Speciale excursie voor lezers van de Klusdurper

De dagen worden korter en kouder, de natuur in het Abbekinderse - het 
Jachtse - bos maakt zich op voor de winter. Veel vogels trekken weg om 
te overwinteren. Andere dieren zijn druk in de weer om een wintervoor-
raad aan te leggen. De bomen nemen met hun prachtig gekleurde blade-
ren afscheid van de zomer. 
Bovendien zijn er de afgelopen tijd werkzaamheden verricht die de bos-
wachter graag aan u wil tonen. In samenwerking met Staatsbosbeheer 
biedt de redactie van de Klusdurper lezers daarom de gelegenheid om 
mee te gaan op excursie in het Abbekinderse - het Jachtse - bos.

Ga mee op pad met de boswachter!

Datum: zondag 13 december 2009

Tijd: vanaf 14.00 uur 

Vertrekpunt: 
Parkeerplaats bij Het Abbekinderse bos 
langs de Abbekindersezandweg

Kosten: aan deze excursie zitten geen kosten verbonden, 
donaties voor Staatsbosbeheer zijn echter wel welkom. 

Let op: 
- Van tevoren aanmelden is verplicht!; 
- Graag een kwartier voor aanvang van de excursie aanwezig zijn;
- Honden mogen helaas niet mee;
- Neem warme kleding en/of regenkleding mee; 
- Trek stevige schoenen aan!;
- Maximaal 25 deelnemers per groep;
- de wandeling duurt ongeveer een uur.

Voor aanmeldingen en/of meer informatie neemt u contact op met:
 Karel Leeftink, e-mail: k.leeftink@staatsbosbeheer.nl .
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(0113) 311 444
- Overal te ontbieden
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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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Oproep:
Bent u of kent u iemand
 met een bijzondere hobby?

Laat het ons weten via:
klusdurper@kloetinge.com
of via een van de adressen in de colofon. 
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  Kloetingse weetjes …

•	 De	tafeltennistafel	is	deze	zomer	geplaatst	in	het	Oostmolenpark!	
 Er wordt naar hartelust gebruik van gemaakt.

•	 Bewoners	van	de	Abbekindersezandweg	hebben	al	geruime	tijd	last	van	sluip-
verkeer. M.i.v. 1 oktober jl. is de weg, bij wijze van proef, daarom alleen nog te 
gebruiken door aanwonenden en bestemmingsverkeer

•	 7	November	a.s.	“Hobby	&	Kunstmarkt”	in	Amicitia.	Dit	is	de	nieuwe	naam	van	de	
voormalige Hobbybeurs. De Ambachtsvrouwe zal de officiële opening verrichten. 
De kinderburgemeester zal ook aanwezig zijn. Meer informatie bij mevr. Harinck, 
tel.: 0113-226671.

•	 Er	is	weer	gelegenheid	voor	de	kinderen	om	te	knutselen	tijdens	de	‘worksjops’!	
Iedere vrijdagmiddag om 15.30 uur in de Kloetingseschool. Afhankelijk van het 
onderwerp kan er geknutseld worden door kinderen uit de groepen 3 tot en met 
8. St. Jeugdwerk en SMWO maken deze activiteit mogelijk.

•	 Het	parkeerverbod	aan	de	westzijde	van	de	Jachthuisstraat	is	na	jaren	opgehe-
ven.

•	 Een	granaat	zorgde	tijdens	de	jaarlijkse	aardappeloogst	bij	boer	Bert	van	Nieu-
wenhuijze aan de Abbekindersezandweg voor flinke beroering. De explosieven 
opruimingsdienst heeft deze ‘vreemde aardappel’ onschadelijk weten te maken. 

•	 Tijdens	de	bewonersavond	is	voorgesteld	om	tijdens	de	feestdagen	een	verlichte	
kerstboom in het dorp te plaatsen. Het bestuur van de VDK heeft hiervoor budget 
beschikbaar gesteld. Als de vergunning wordt verleend, zal de boom worden 
geplaatst in het plantsoen op de kruising Lewestraat/Zomerweg.

•	 De	oranjevereniging	zoekt	nieuwe	bestuursleden	en/of	vrijwilligers	die	willen	
helpen voorafgaand of tijdens Koninginnedag. Aanmelden kan bij R. van Diemen, 
tel.: 0113-211709.
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MotoPort Goes
Nobelweg �, ���� GK Goes. Telefoon: (����) �� �� ��. 

info@motoportgoes.nl  www.motoportgoes.nl
Di. t/m vr. �.��-��.�� uur. Do. koopavond van ��.�� tot ��.�� uur. 

Za. �.��-��.�� uur.
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Vervolg:
Kloetingse weetjes …

De seniorensoos zou graag wat nieuwe leden werven voor hun aktiviteiten in •	
Amicitia. 
BILJARTEN: kom eens vrijblijvend meespelen, van maandag tot vrijdag elke mid-
dag van half 2 tot 4 uur bent U welkom. 
KOERSBALLEN: op maandagmiddag van 2 tot 4 uur en op donderdagmorgen van 
half 10 tot half 12 bent U van harte welkom! 
Telefoon: dhr. J. Hollestelle 0113 - 312558/ mevr. De Waard 0113 - 216733

De stichting Jeugdwerk zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de jeugdsoos (één x •	
per maand) en voor de werkgroep van de Klusdurpse dagen (kindervakantieda-
gen in de zomervakantie). Reacties kunnen gestuurd worden naar stjeugdwerk@
zeelandnet.nl .

•	 10	Oktober	jl.	vierde	Bakker	Boer	het	80-jarig	bestaan	van	de	bakkerij.	De	
familieonderneming is beroemd om hun uitgebreide en verrassende assortiment 
brood en banket.  Alsnog onze hartelijke felicitaties!

Vraagbaak helpt Senioren bij administratie

Steeds meer ouderen krijgen moeite met het voeren van hun administratie. Veel men-
sen zitten met vragen over geldzaken. Wetten, regelingen, voorzieningen en formulie-
ren zijn voor velen ingewikkeld. 
Binnen de gemeente Goes biedt de Vraagbaak Ouderen voor Ouderen de helpende 
hand. Het afgelopen jaar werden zo’n 250 hulpvragen door de ouderenadviseurs 
van de Vraagbaak behandeld. De verwachting is dat dit aantal in 2009 verder zal 
toenemen.

Wie vragen heeft kan zich melden bij SMWO afd. Ouderenwerk. Vervolgens wordt één 
van de ouderenadviseurs ingeschakeld. Zij komen bij de mensen langs om informatie 
en advies te geven of om te helpen bij het invullen van formulieren. Ook kunnen zij 
helpen om de administratie weer op orde te krijgen. De meeste ouderenadviseurs zijn 
aangesloten bij één van de ouderenbonden.
Aan de dienstverlening van de Vraagbaak zijn geen kosten verbonden.
Informatie en aanmelding: SMWO afd. Ouderenwerk tel.: 0113-277179
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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 43GOES/KLOETINGETel: 0113-213720www.colijnbv.nlinfo@colijnbv.nl

BEVEILIGING
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LEWESTRAAT 43GOES/KLOETINGETel: 0113-213720www.colijnbv.nlinfo@colijnbv.nl

BEVEILIGING

Klusd.09.2adv.A5:Opmaak 1  19-10-2009  21:36  Pagina 30

Recept: Herfstcake

Benodigdheden:
10 bitterkoekjes - 1/2 dl Amaretto - 150 gram zachte boter - 150 gram bruine bas-
terdsuiker - 3 eieren - 150 gram zelfrijzend bakmeel - 100 gram gepelde walnoten 
- poedersuiker - 1 theelepel kaneelpoeder - 2 peren - zout.
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180°C. Hak de koekjes in stukken, doe ze in een kom 
en schenk de likeur erover. Mix in een kom de boter met de suiker. Voeg al mixend 
een voor een de eieren toe. Zeef de bloem en mix het met een mespunt zout en het 
kaneelpoeder door het beslag. Schil de peren en snijd ze in kleine blokjes. Schep de 
peren en koekstukjes door het beslag. Schep het beslag in een ingevette springvorm 
en verdeel de noten erover. Bak de cake in ca. 80 minuten middenin de oven gaar. 
Prik met een sateprikker in de cake, als deze er schoon uitkomt is de cake gaar. Snijd 
de cake in stukken. Zet een punt op ieder bord, bestrooi deze met poedersuiker en 
smullen maar!

 Vogelsang

Tussen Kloetinge en Goes ligt het gebied ‘De Weitjes’ en aan de rand daarvan 
een tussen de bomen een veel gebruikt fi ets/wandelpad, met een rare bocht erin: 
het Vogelzangse Pad. Waarom ligt dat daar eigenlijk?

Vroeger liepen er vanuit de wijde omtrek veel voetpaden naar Kloetinge. Zo liep 
er van de voorstad in Goes de Vogelzangsweg, genoemd naar het huis Vogelzang. 
Die naam kwam al in het begin van de 17e eeuw voor. Verderop werd de weg 
een voetpad, richting Zomerweg. De toegangsweg naar de geheimzinnige bunker 
is het laatste stukje van dit pad. Na kruising met de Zomerweg ging het Vogel-
zangse Pad verder als Hoge Pad. 
Het pad tussen de Vogelzangsweg en de Zomerweg had ook een aftakking die bij 
de Ravensteinlaan op de Zomerweg aansloot; het huidige Vogelzangse Pad.

Het gebied waar het Vogelzangse Pad door loopt heet tegenwoordig “De 
Weitjes”en hier zal de nieuwbouw van “Het Goese Lyceum” plaatsvinden. Het is 
te hopen dat het eeuwenoude Vogelzangse Pad niet alleen bewaard blijft, maar 
ook zijn functie van openbaar fi ets/wandelpad zal behouden.

Gerard Heerebout
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TEUNIS VAN NES
Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

Tervatenseweg 17 - 4481 NC Kloetinge
Tel. 0113-231324 - Fax. 0113-212945
kloetinge@rbkverhuur.nl - www.rbkverhuur.nl
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Naschoolse activiteiten Kloetingse school

Op donderdagmiddag (niet tijdens vakanties) 
zijn er pleintjesactiviteiten van 15.15-16.45 uur, 
voor kinderen van 6-12 jaar. 
Aanmelden hiervoor is niet nodig. 
Voor activiteiten hieronder moet je je wel 
aanmelden. De activiteiten kosten eenmalig € 12,50. 

Kerstworkshop
Leef je eens uit met rubber, papier en plastic en maak daarmee gekke en aparte 
dingen voor de kerst. Deze workshop wordt aangeboden op: 
Vrijdag 6, 13, 20 en 27 november en 4 en 11 december 2009. 

Zelf je tas maken en versieren
Handig zo’n tas, maar vooral leuk. Want je gaat hem zelf maken en versieren.
Vrijdag 8, 15, 22 en 29 januari en 5, 12 en 19 februari 2010.

Jongleurs, Narren en Potsenmakers 
De serieuzen, de gekken en de malloten: ontdek en verken de wereld van een 
circusartiest, sprookjesfiguur, idool of clown. Tijdens de lessen leer je serieus de 
kneepjes van het toneelvak. En tijdens de laatste les vertoon je het resultaat van al je 
inspanning op een groot podium aan het publiek. Je ouders, broertjes, zusjes, buren 
zijn dan welkom en bij deze al uitgenodigd.
Data: vrijdag 6, 13, 20 en 27 november en 4 en 11 december 2009.

Voorlezen voor groepen 3, 4 en 5
Data: donderdag 12, 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december 2009. 

Voorlezen Groepen 5, 6 en 7
Data: donderdag 7, 14, 21 en 28 januari en 4, 11 en 18 februari 2010. 

Film je wijk 
Weet jij wie er bij jou in de wijk woont, welke speelplekken er zijn? En wat vind je 
eigenlijk van jouw wijk. Met een groep kinderen ga je een film maken over jouw wijk. 
Je leert hoe een camera werkt en filmt plekken in de wijk en je maakt een verslag 
van interviews met bewoners. 
Data: vrijdag 21 en 28 mei en 4, 11, 18 en 25 juni en 2 juli 2010 
(fiets meenemen) 

Meer info over deze activiteiten op: www.goesnaschooltijd.nl 
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Wat doet de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK)? 

Hoofdzaak
De vereniging heeft ten doel: instandhouding en bevorderen van een leefbaar klimaat 
in het dorp Kloetinge, Oostmolenpark en Watership Down.

De Klusdurper
Ongetwijfeld leest u met veel plezier twee maal per jaar “De Klusdurper”. Ook deze 
keer staat ons dorpsblad weer vol wetenswaardigheden over het dorp Kloetinge. De 
uitgave van de Klusdurper, die huis aan huis bezorgd wordt, is één van de activiteiten 
van de VDK.

Wat doet de VDK nog meer?
De VDK is het aanspreekpunt voor de inwoners van Kloetinge en voor de gemeente 
Goes over allerlei zaken die het dorp aangaan. De bestuursleden van de VDK ver-
tegenwoordigen de inwoners bijvoorbeeld in een klankbordgroep van de politie, bij 
de bespreking van het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Goes, bij de 
plannen van het Pontescollege, bij de zomerschouw en in het Dorpenplatform van de 
gemeente Goes. De raadsstukken van de gemeente worden gelezen en, indien nodig 
wordt er schriftelijk of mondeling gereageerd. Kortom de VDK tracht dit doel onder-
meer te bereiken door: 

1. Het signaleren en aanhangig maken bij bevoegde instanties van alle zaken die naar 
haar mening het leefklimaat van het dorp kunnen verbeteren;

2. Het in stand houden en bevorderen van goede contacten met de in punt 1
 genoemde instanties.

Actieve deelname in het Dorpenplatform
In het Dorpenplatform zijn alle dorpsverenigingen van de dorpen, die bij de gemeente 
Goes horen, vertegenwoordigd. De belangen van de Goese dorpen worden geza-
menlijk opgepakt en gecommuniceerd met een wethouder of een ambtenaar van de 
gemeente.



3636 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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Vervolg: Wat doet de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK)? 

Dorpenbudget
In overleg met de bewoners van Kloetinge wordt er een bestemming voor het dorpen-
budget gezocht. De afgelopen jaren is het geld besteed aan het opknappen van het 
Hoge pad, een tafeltennistafel en de skatebaan (die er hopelijk volgend jaar staat). 
Het bestuur van de VDK is nauw betrokken bij de uitvoering van deze projecten.

Ledenvergadering en voorlichtingsavonden
Er wordt eenmaal per jaar een ledenvergadering gehouden meestal in combinatie met 
de gemeenteavond. Daarnaast worden er, soms op verzoek van de VDK, voorlichtings-
bijeenkomsten gehouden over onderwerpen die van belang zijn voor de bewoners. 

Organiseren van activiteiten
Begin dit jaar is voor het eerst een toneelavond georganiseerd in Amicitia, dit is zeker 
voor herhaling vatbaar. 
De VDK organiseert ook ieder jaar de Hobbybeurs, ondersteunt de Klusdurpse dagen, 
en het is de bedoeling dat er vanaf dit jaar een kerstboom op het dorp komt.

Lidmaatschap
Veel inwoners van Kloetinge zijn al lid van de VDK. De contributie bedraagt € 10,00 
per 2 jaar. Zoals u kunt zien wordt de contributie goed besteed. Nieuwe leden zijn 
altijd welkom, u kunt zich aanmelden bij één van de bestuursleden of via onze 
website http://kloetinge.goesweb.net . Mocht u interesse hebben om actief mee te 
werken binnen de VDK, meld u zich dan!

Mieke van Nieuwenhuijze
(vice-voorzitter VDK)
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Praktijk voor osteopathie

Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 18
4481 AL Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249
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Bijzondere hobby’s: Van caviafokker tot Fiat-reviseur

Struikelend over de cavia’s, die heerlijk 
loslopen in de tuin, word ik rondgeleid 
langs diverse donoren, slopers 
en opknappers. Ingewijden begrijpen 
dat ik ben beland bij Henk Steenbakker. 
De roedel cavia’s is op zijn retour, eentje is 
nog zwanger, maar de beren kunnen niet 
veel meer klaarspelen want die zijn ondertus-
sen gecastreerd. Daar staan ze dan: de Fiats! 

Zijn eerste Fiat had hij opgeduikeld tijdens een molentocht in 1998 bij de zeeland-
hallen: een witte 1500L uit 1965. Maar om deze op te knappen had hij een sloper 
nodig. Oftewel een tweede auto waarvan allerlei onderdelen gedoneerd worden aan 
de opknapper. In 2006 reageerde Henk op een advertentie en dat leverde hem twee 
Fiats op! Een sloper voor de witte 1500L en een 1800, die ook gereviseerd moest 
worden… Deze laatste is een heuse 6-cilinder. In Italië zag je de 1500L vaker, want 
je betaalde belasting naar rato van de cilinderinhoud. Dus een grote auto met een 
kleinere 4-cilinder was in trek! Restte hem nog een 1800 (sloper) te vinden en zo 
geschiedde… vier Fiats verder! 

Ik begrijp dat een auto die achttien 
jaar stilgestaan heeft onder plastic 
er niet uitziet en als ik de foto’s zie 
begrijp ik niet waar Henk aan is 
begonnen. Van rotte radiateur tot ge-
reviseerde remmen, van gereviseerd 
motorcompartiment tot vernieuwde 
bekleding. Het overplaatsen van een 

benzinetank en het interieur van de koffer en aansluitend nog het rotste werk: de pri-
mer moest eraf! Bleken er weer deuren rot, maar daar heb je je donor voor! Nog wat 
lassen aan spatborden en vervolgens naar de spuiter, twee jaar later… Alles weer 
origineel. Na twintig jaar kreeg de rode 1800 weer zijn zwarte hoed! De eerste Fiats 
waren namelijk tweekleurig. De witte 1500L was ondertussen ook helemaal kaal 
geschuurd. Op naar de spuiter en onherkenbaar retour! Henk vertelt dan ook trots: 
“Ik heb er al vijf trouwerijen mee gereden en leuke reacties op gekregen.”Ik kan nog 
maar één ding zeggen: jammer dat ik al ben getrouwd!

Van de redactie.
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makelaardij SPAANSB.V.

Bent u op zoek naar een dynamischmakelaarskantoor met ruim 30 jaar ervaringen een heldere, moderne verkoopvisie?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Informeer eens vrijblijvend naar deverkoopmogelijkheden 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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Gemeente Goes gaat bomen beschermen

Begin dit jaar heeft de gemeente Goes het beleid met betrekking tot het kappen van 
bomen gewijzigd. Tot voor kort was voor het kappen van gemeentelijke en particuliere 
bomen met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,3 
meter hoogte boven het maaiveld een vergunning noodzakelijk. Inmiddels is besloten 
om alleen monumentale en andere waardevolle bomen vergunningsplichtig te maken. 
Hiervoor is een “Monumentale en Waardevolle Bomenlijst” opgesteld.

Eind 2008, begin 2009 zijn zowel de gemeentelijke als de particuliere bomen geïn-
ventariseerd. Criteria om op de Monumentale en Waardevolle Bomenlijst geplaatst te 
worden zijn: 
 - De boom is monumentaal (minimaal 80 jaar oud)
 - De boom is waardevol (beeldbepalend, cultuurhistorisch, zeldzaam, etc.)

Ook bomen die kunnen uitgroeien tot monumentaal (toekomstbomen) zijn op de lijst 
opgenomen. De Monumentale en Waardevolle Bomenlijst, of kortweg Bomenlijst, is 
qua gemeentelijke bomen reeds vastgesteld. Particuliere eigenaren van monumentale 
of waardevolle bomen zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen van de 
gemeente om hun boom/bomen op de Bomenlijst te plaatsen. Mensen die een brief 
hebben gekregen kunnen op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuurs-
recht, binnen 6 weken een zienswijze op dit voornemen indienen. Na afronding van 
de procedure wordt de complete Bomenlijst (gemeentelijk en particulier) definitief 
vastgesteld en is deze te raadplegen op de gemeentelijke website www.goes.nl.

 Door de Gemeente Goes

De lindes aan het Marktveld in Kloetinge zijn niet monumentaal maar wel waardevol.

Foto:
Jacco Karelse
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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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Uit het Klusdurper-archief

In de Kloetingse weetjes konden we lezen over het opheffen van het parkeerverbod 
in de Jachthuisstraat. Dat het verkeer in de Jachthuisstraat voor beroering zorgt blijkt 
wel uit dit archiefbeeld...

Bron: Klusdurper 1993
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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

Klusd.09.2adv.A5:Opmaak 1  19-10-2009  21:36  Pagina 44

45

Klusdurper 2009.2

44

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

Klusd.09.2adv.A5:Opmaak 1  19-10-2009  21:36  Pagina 44

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

Voorzitter 
Marinus Vuijk M. Nijhoflaan 70 0113-250316
voorzitterdorpsbelangen@kloetinge.com

Vice-voorzitter
Mieke v. Nieuwenhuijze Bredeweg 14 0113-214306 
vicevoorzitterdorpsbelangen@kloetinge.com

Secretaris
Frans Lankester Kapelseweg 24 0113-226144
secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com

Penningmeester
Marco Wagenaar  J. Israëlsstraat 6 0113-222091
penningmeesterdorpsbelangen@kloetinge.com 

Leden
Carina van Dooren Jachthuisstraat 34 0113-227682
Willem de Landgraaf Stelleweg 1 0113-223473
Angelique Reijerse Manneeweg 7 0113-221155

Redactie
klusdurper@kloetinge.com

Carina van Dooren Jachthuisstraat 34 0113-227682
Ester Heemskerk  Jachthuisstraat 18 0113-228169
Danielle van de Linde Kon. Wilhelminastraat 29 0113-258418
Helma van Oostrum Marktveld 1 0113-217971
Angelique Reijerse  Manneeweg 7 0113-221155

Internet: http://www.kloetinge.goesweb.net

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 1350 stuks. Kopij/ advertenties richten aan de redactie.
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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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Vriend worden?
Kijk op www.kloetingsemolen.nl 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



��������������������������������������������������������������C Y M K

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!




