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Beste dorpsgenoten, 

Sinds de laatste uitgave van de Klusdurper zijn er weer veel zaken de revue gepas-
seerd. Zo was vooral de jeugd met vele ballonnen getuige van de opening van de 
skatebaan op het Wesselopark. Het bestuur beschouwde het als een bijzondere eer, 
het voltallige college van burgemeester en wethouders te mogen ontvangen. Nog 
dit jaar zal de voetbal-basketbalkooi er aan worden toegevoegd. Ook de nieuwe 
kleedlokalen van de vv Kloetinge bereiken dan hun voltooiing. De Koninginnedag was 
ondanks een druilerig begin weer zeer geslaagd.

De ouderen moesten de traditionele oranjetompoes inruilen voor een bolus. Reden: 
Bakker Boer was uitgeroepen tot beste bolusbakker van Zeeland en dat mocht niet 
ongemerkt voorbij gaan. 

Tijdens de jaarlijkse herdenking op 4 mei was er weer veel belangstelling. Namens 
de gemeente voerde dhr. Hoogerland het woord. Een decor van kransen achter het 
spreekgestoelte zorgde dankzij de gastvrijheid in het Geerteshuis voor een bijzondere 
sfeer. Daarna vertrok de stoet naar het monument voor de kranslegging.

Dit jaar hebben de eerste bewoners van de Riethoek hun nieuwe woning betrokken. 
Wij heten hen van harte welkom in ons dorp, en wensen hen veel woonplezier in de 
Riethoek. Het bestuur heeft het voornemen om in het begin van het volgende jaar een 
kennismakingsbijeenkomst te houden waarvoor ook de bewoners van het Oostmolen-
park uitgenodigd zullen worden. U zult daar nader over worden geïnformeerd. 

De bewonersavond, die deze keer in de Kloetingseschool plaatsvond, werd druk 
bezocht. Vele vragen werden naar voldoening beantwoord.
De Oranjevereniging deed het verzoek om een deel van het dorpenbudget aan te 
wenden voor een mobiele stroomkast. De vergadering stemde hiermee in onder voor-
waarde dat eerst een onderzoek naar de gebruiks-mogelijkheden plaatsvindt. Eerder 
was met de bewoners afgesproken dat een picknicktafel zal worden aangeschaft. 
Na de pauze kreeg wethouder De Bat het woord, hij ging in op zijn portefeuille en 
beantwoordde vragen die van te voren waren ingediend. De verslagen kunt u nalezen 
op www.kloetinge.goesweb.net.

(vervolg op blz. 5)



4

 PR. IRENESTRAAT 5-7

4481 AZ  KLOETINGE

 assurantiekantoor

 Verzekeren
is een kwestie van vertrouwen...
Service is daarbij onmisbaar !!!

Bel voor ‘n deskundig advies
afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

 0113-211098

  verzekeringen
hypotheken
fi nancieringen

LANGE VORSTSTRAAT 27  |  4461 JL GOES  |  TEL. 0113 22 13 33  |  DENHERTOGSERVIES.NLLANGE VORSTSTRAAT 27  |  4461 JL GOES  |  TEL. 0113 22 13 33  |  DENHERTOGSERVIES.NLLANGE VORSTSTRAAT 27 | 4461 JL GOES | TEL. 0113 22 13 33 | DENHERTOGSERVIES.NL
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Voor de vakantie is een informatieavond gehouden over het Park Natuur en Gezond-
heid en de bouw van het Pontes. Voor de afzonderlijke projecten zijn en worden 
klankbordgroepen geformeerd waarin de VDK is vertegenwoordigd. Ook de Stichting 
Jeugdwerk neemt deel aan een van de groepen. B&W streven naar zoveel mogelijk 
burgerparticipatie; dit is hiervan een voorbeeld. 

U heeft allen kunnen vernemen dat het echtpaar Menheere is onderscheiden met de 
Vrijwilligerslegpenning. Meer hierover kunt u verderop in het blad lezen.
De Stichting Jeugdwerk kampt met een ernstig tekort aan vrijwilligers. Laat onze 
jeugd niet in de steek en meld u aan via stjeugdwerk@zeelandnet.nl.

Rest mij de redactie van de Klusdurper mijn dank over te brengen voor al hun 
inspanning die het mogelijk heeft gemaakt, wederom een goed verzorgd dorpsblad te 
maken en wens ik u veel leesplezier in de Klusdurper!

Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge,

Marinus Vuijk

Van de Vereniging:

1. Nieuwe bewoners van Kloetinge en de nieuwe wijk Riethoek, die nog geen lid zijn 
van de Klusdurper, kunnen zich aanmelden via: kloetinge@goesweb.net. 

2. Verder zou ik willen attenderen op de nieuwsbrief. Ook daar kan men zich voor 
aanmelden via de website www.kloetinge.goesweb.net via de rechterkolom 
Nieuwsbrief (voorbeeld) alleen naam en emailadres invullen en op de knop In-
schrijven klikken.

 Men ontvangt automatisch de nieuwsbrief van de vereniging.
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 BEVEILIGING

 ■ INBRAAKBEVEILIGING  ■ CAMERA-BEWAKING
 ■ BRANDBEVEILIGING   ■ MELDKAMER PAC
 ■ TOEGANGSCONTROLE   ■ ALARMOPVOLGING

*24-uurs meldkamerservice
 LEWESTRAAT 43
GOES/KLOETINGE
Tel: 0113-213720
www.colijnbv.nl
info@colijnbv.nl

 BORG/BMI
Beveiligingsbedrijf

VAN FRAASSEN CITROËN
VOORSTAD 79    GOES

Kijk ook op onze website:
www.vanfraassen.nl

 groot in bloemen, klein in prijs

 bloemetje bestellen?
even bellen!

kolveniershof 4  goes   0113 220772

de spinne 45  goes  0113 271836
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ieder z’n vak

wij maken mooi drukwerk
ook digitaal

Voorstad 41  |  4461 KL Goes   |  T 216963   |   F 250201   |   E zeeland.druk@zeelandnet.nl

Drukkerij Zeeland
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Kloetingse Rob van Kleunen neemt deel aan Alpe d’HuZes 
voor KWF Kankerbestrijding (vervolg Klusdurper voorjaar 2010)

Het is een fantastische en 
geslaagde ervaring 
geworden die zoveel indruk 
op mij heeft gemaakt dat ik 
het nooit meer zal vergeten. 
Samen met 2700 andere 
deelnemers die net als ik 
zich ook hebben ingezet om 
zoveel mogelijk geld op te 
halen voor de KWF kanker-
bestrijding stond ik op 3 
juni om 4.15 uur ’s morgens 
beneden aan de berg. Einde-
lijk was het dan zover. Hier 
had ik meer dan 6 maanden 
naar toe geleefd, meer dan 5600 km getraind en kilo’s aan lichaamsgewicht verloren. 
6 keer op één dag wilde ik deze Alpenreus beklimmen, 6 keer 21 bochten met een 
gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%, 6 keer 13,8 km onafgebroken klimmen 
om daarna weer af te dalen en je klaar te maken voor de volgende klim, een schier 
onmogelijke opgave maar juist daarom een enorme uitdaging die ik heel graag aan 
wilde gaan. 

Om 5.19 uur reed ik voor de eerste keer over de startmat op weg naar de 4 eerste 
steile bochten van meer dan 10%, wat was het een mooi gezicht als je tijdens de 
klim naar beneden keek en iedereen zich naar boven zag knokken op de berg. In elke 
bocht branden er honderden kaarsen voor de mensen die aan het strijden zijn tegen 
kanker of die deze strijd hebben verloren, in elke bocht stonden er supporters die 
je de hele dag zouden gaan steunen met aanmoedigingen en muziek. Het was nog 
mooier dan wat ik vooraf had gehoopt. 
De eerste 4 beklimmingen deed ik binnen de 1.16 uur en de 1.18 uur, erg constant 
en een tijd die voor iemand die voor het eerst in het echte hoog gebergte fietst niet 
slecht is. Na de vierde klim heb ik in bocht 7 ‘de Nederlandse bocht’ de rug, die toch 
wel wat pijnlijk werd laten masseren en heb ik even een moment rust gepakt om me 
klaar te maken voor de twee laatste en zwaarste beklimmingen. Nummer vijf deed ik 
in 1.22 uur met voor de eerste keer een stop tijdens de klim om mijn voeten even rust 
te geven van het alsmaar duwen op de trappers.

(vervolg op blz. 11)
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TEUNIS VAN NES
 Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

Oostmolenpark / J.C. Kempe
Praktijk voor fysiotherapie

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

Uw adres voor:
verbouw / renovatie / onderhoud / schilderwerk

VAN GILST BOUWCOMPACT
Kon. Wilhelminastraat 38  4481 AC  Kloetinge  tel. 0113-214236 / 06-505 219 36
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De zesde en laatste klim werd de zwaarste maar ook de mooiste. Ik heb hem samen 
gereden met Thomas Zijlma, de jongen die mij op 18 juli 2009 heeft geïnspireerd 
om aan deze actie mee te doen en mij heeft besmet met het Alpe d‘HuZes virus. We 
deden er 1.29 uur over om via de 21 bochten ons naar boven te knokken en op de 
finisch onthaald te worden door duizenden toeschouwers en deelnemers. Het werd 
een emotionele ervaring en er valt heel wat van je af als je slaagt in je doelstellingen 
en als je denkt aan de mensen waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Er is tot 
3 juni meer dan 10 miljoen euro opgehaald voor het KWF fonds en op 9 oktober sluit 
de actie voor 2010 met het bekend maken van het totale bedrag voor dit jaar. Zelf heb 
ik aan mijn deelname een enorm goed gevoel over gehouden, zo goed zelfs dat ik al 
snel had besloten dat ik volgend jaar weer mee wil doen om zo de strijd tegen kanker 
te steunen want ‘opgeven is geen optie’. 

Mochten er mensen zijn die mij ook willen steunen bij deze actie, het gedoneerde 
geld gaat één op één naar de kankerbestrijding dit is één van de drijfveren van de 
stichting Alpe d’HuZes. Het rekeningnummer waarop gedoneerd kan worden is 
3314.393.725 o.v.v. ‘opgeven is geen optie’.

Door: Rob van Kleunen 

Brass on the Grass

Zondag 26 september 
2010 was het genieten 
tijdens het concert van 
Excelsior in de tuin van 
de beschermvrouwe van 
Excelsior. Het weer zat 
mee en de band wist 
tijdens dit concert niet 
alleen op muzikaal 
gebied te verrassen, 
maar ook de Afternoon 
tea met hartige en zoete 
hapjes zorgden voor een 
smakelijke verrassing!

Foto: M. Lenshoek
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Straatcircus Arricirco in Kloetinge

Vrijdag 16 juli 2010 was het feest; de kinderen van de Kloe-
tingseschool mochten in de schuur bij mevrouw Van Dijk 
naar de voorstelling ‘Abanda’ kijken van ‘Arricirco’. 

Dit circus bestaat uit een groep zeer getalenteerde jonge-
ren uit de favela’s (krottenwijken) van Recife (een stad in 
noordoost Brazilië). 
De armoede is er groot, veel mensen zijn werkloos en 
kinderen gaan niet of weinig naar school. De wijken waarin 

zij opgroeien bieden weinig hoop op een goede plek op de arbeidsmarkt. Een van de 
projecten om de kansarme jongeren uit deze situatie te halen is de oprichting van het 
straatcircus Arricirco. Deze stichting laat kinderen uit achterstandswijken kennis ma-
ken met het circus. Door het aanleren 
van de diverse circustechnieken ontwik-
kelen de kinderen hun aanleg en talent, 
krijgen ze meer zelfvertrouwen en een 
groter gevoel van eigenwaarde. 

De voorstelling ‘Abanda’ was een 
voorstelling over vriendschap. In een 
wervelende show met o.a. acrobatiek, 
swing, steltlopen, capoeira en rola-bola 
acts beleefden we een spannend en 
ontwapenend verhaal over vriendschap. 
“We hebben ontzettend genoten van de 
voorstelling”.

Na de voorstelling gingen de kinderen 
samen met ‘Arricirco’ aan de slag en 
leerden ze zelf allerlei kunstjes. Toen 
de kinderen naar huis gingen kregen ze 
allemaal nog een kadootje van me-
vrouw Van Dijk, wat een verwennerij! 
We willen mevrouw Van Dijk wederom 
hartelijk bedanken, want ook dit jaar 
werd de eindejaarsvoorstelling door 
haar aangeboden. 

Door: Willemijn de Nooijer (Kloetingseschool)
en A. Reijerse
Foto’s : Coppoolse fotografie
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NIJSSE ASSURANTIËN BV

Verzekeringen
Hypotheken

Pensioenen

Vosmaerstraat 2, 4461 HT Goes
Postbus 118, 4461 AC Goes
Telefoon 0113-275800
Telefax 0113-275810

(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

E. Hillesumlaan 13
4481 DE  Kloetinge
(0113) 21 11 82
www.massagepraktijkmargaslot.nl

SPORT- en ONTSPANNINGS
MASSAGE
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Ondernemend Kloetinge: Restaurant Het Binnenhof

De redactie vond het tijd voor een etentje bij onze trouwe adverteerder restaurant ‘Het 
Binnenhof’, gerund door Arjan en Esther Suijkerbuijk.

Op de valreep, na een voltreffer van Daniëlle, zaten we dan toch in Goes bij deze 
Kloetingenaren. Een heerlijke maaltijd werd ons voorgeschoteld! Diverse Kloetingse 
ingrediënten passeerden de revue: heerlijk brood van Bakker Boer en appeltjes van 
Hoogstrate. Of de fazant ook in Kloetinge gescharreld heeft is niet bekend, maar hij 
was erg lekker. Reeds 13 jaar vertoeven zij in de bocht van Guinea. De naam duidt 
echt op Het Binnenhof, de kok in de keuken en de eerste en tweede kamer als eetza-
len.

Iedereen is hier linkshandig, behalve zoon Bart. Creativiteit gewaarborgd. Even verder 
met een overheerlijk dessert; sorbet van peer, een peren-chipje, gecarameliseerde 

peer en een sabayon van witte chocolade met 
vanille…
Esther doet de wijn en Arjan regelt de menu’s. 
Er worden ook regelmatig biologische produkten 
verwerkt. Arjan verzint de gerechten zo bloot 
uit het hoofd. Alles wordt zelf gemaakt. Dochter 
Vera wordt ook kok dus het wordt in de genen 
doorgegeven.

(vervolg op blz. 17)
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Openingstijden
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

www.sportpunt-zeeland.nl

gratis parkeren
!

Subtropisch
zwem- en sportplezier

Een subtropisch 
zwemparadijs met 

alles erop en eraan, 
van 2 superglij-
banen tot een

gezellig sportcafé... 
Een heerlijk dagje 

uit voor het hele gezin!

Vijf zwembassins met o.a.:
• buitenterras met ligweide
• sportcafé met badbar
• baby/peuterspeelbad 
• wildwaterkreek 
• bubbelbanken 
• stoomcabines 
• jetstreams 
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Dat de horeca hard werken is, is wel duidelijk, 02.00 ’s nachts je bed in en ’s och-
tends 7.00 uur eruit en gewoon de kindjes naar school! Esther en Arjan putten hier 
wel hun kracht uit, echt teamwerk. Als gezin eten ze altijd samen, ontbijt, lunch en 
avondeten. Mama legt de kindjes lekker te slapen en dan kan het werk voor haar 
beginnen, Arjan heeft dan al een tijdje in de keuken gestaan.

Na het genot van een heerlijk kopje thee, we zijn per slot van rekening met allemaal 
dames, met de nodige zelfgemaakte friandises nemen we afscheid van onze aller-
vriendelijkste gastvrouw. We zijn benieuwd hoe het er in 2011 voor hun uit gaat zien, 
na de verbouwing! Misschien dat mevrouw Carla Peijs de opening weer kan verrich-
ten, net zoals toen, na de totale renovatie van bruun Café de Bocht. Dan krijgt haar 
pentekening van Het Binnenhof vast weer een prominente plek in de zaak.

Een ding staat vast... wij komen zeker terug!

Door: E. Heemskerk

Restaurant Het Binnenhof
Bocht van Guinea 4-6, Goes

www.restauranthetbinnenhof.nl

De keuken is elke dag geopend
van 18.00 tot 22.00 uur.
Op woensdag gesloten.

Restaurant Het Binnenhof

www.restauranthetbinnenhof.nl

De keuken is elke dag geopend
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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

F O T O G R A F I E

Oostmolenweg 5, 4481 PJ  Kloetinge
Tel. 0113 22 33 26
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Zeeuwse toerclub ‘De Klusdurpers’

De klusdurpers is een vriendengroep wielerliefhebbers die wekelijks een tocht maakt 
op de racefiets over de zeeuwse wegen. De Klusdurpers is in 2008 ontstaan toen de 
Ride voor de Roses in Goes startte. Jeroen was in die tijd nog aan het kuren en kwam 
met de vraag of ik met hem wilde mee doen aan de Ride For The Roses. Eind maart 
2008 zijn we de eerste ritjes gaan maken en 31 augustus 2008 hebben we samen 
met nog enkele vrienden de Ride for the Roses gereden. Voor ons was er naast het 
bereiken van het doel ook een nieuwe hobby ontstaan, FIETSEN. Na ‘de Ride’ heb ik 
een paar keer gezegd dat ik de Amstel Gold Race wilde fietsen. Jeroen dacht eerst 
dat het niks voor hem was maar na vaak genoeg vragen is hij over stag gegaan en 
hebben we ons samen met Peter en Kees ingeschreven voor 100 km tijdens de Am-
stel Gold Race 2009. Een ieder heeft op zijn eigen manier overwintert en in februari 

en maart 2009 zijn we enkele keren met een groepje een ritje wezen 
maken. In april hebben we de Amstel Gold Race gereden en vanaf begin 
mei zijn we wekelijks gaan fietsen. In het begin verstuurde Jeroen de 
sms en ik zorgde voor de route. 

Jaap is in deze periode ook mee gaan fietsen en dankzij hem hebben 
we nu een mooi site en forum waar de leden wekelijks aangeven of zij 
mee fietsen. Dit alles heeft geleidt tot wat het nu is. Een groep van 23 
mannen en 1 vrouw die het leuk vinden om een ronde te rijden over de 
zeeuwse wegen. 

Meer informatie op: www.klusdurpers.nl

Staand van links naar rechts: Hans Mulder, Remco Mulder, Jaap Smit, Michel Quinten, Jaap Dorleijn, Charlotte Jansen, 
Edwin Broere, Bertus Maas, Alex Greeve, Danny van ’t Westeinde, Dennis van Hese, Eddy van ‘t Westeinde . Zittend van 
links naar rechts: Hans Eijsermans, Frenske Eijsermans, Rob Kluwen, Peter Zweedijk, Kees Schog en Jeroen van Gastel

Door: Michel Quinten
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel: 0113-215856
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 Activiteitenkalender Kloetinge november 2010 - april 2011

November 
18  Om 15.00 uur zijn ouderen van harte welkom bij een 
 informatiebijeenkomst in het Geerteshuis aan de Jachthuisstraat.
 U krijgt informatie over valrisico’s en over alle activiteiten 
 die van start gaan (voor meer informatie zie blz. 31)
24 Lezing ‘Hooggevoellige Intelligentie’, Amicitia (ver. de Bron)
25  Cursus ‘In Balans’ door SMWO. In drie lessen kunt u leren hoe u 
 zelf veel kunt doen om een valongeval te voorkomen. 

December 
1 Sinterklaasfeest, Amicitia (Jeugdwerk)
8 Lezing ‘2012, de onthulling’, Amicitia (ver. de Bron)
18 Lichtjestocht vanaf 17.00 uur (Geerteskerk)
 Bij slecht weer gaat de tocht niet door en is er om 17.00 uur voor alle 

kinderen een alternatief. Wat dat is blijft een verrassing.
19 Kerstconcert door Excelsior (Geerteskerk, aanvang 16.00 uur)

Januari 
19 Lezing ‘Leven op het kompas van Eckhart Tolle’, Amicitia (ver. de Bron)
31 Lampionnenoptocht (Oranjevereniging) 

Februari 
16 Lezing ‘Keer. Me. Om’, Amicitia (ver. de Bron)

Maart 
16 Lezing ‘Helderziende waarnemingen’, Amicitia (ver. de Bron)

April
30  Koninginnedag

Overig 
 Iedere laatste zaterdag van de maand is er jeugdsoos gepland in Amici-

tia (12 t/m 16 jr).
 Aangezien de data nog wel eens wijzigen is het verstandig te kijken op 

www.jeugdwerkkloetinge.nl of de soos doorgaat of is verzet.
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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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Doorkomst Tour de France door Kloetinge

Met de doorkomst van de Tour de France op 4 juli 2010 
is in Kloetinge geschiedenis geschreven. 
De reclamecaravan en het wielerpeloton zijn in een korte 
tijd voorbij. Het staat daarmee in geen verhouding tot 
de lange voorbereidingstijd. In mei 1998 ontstond het 
eerste idee en in mei 2000 presenteerden wij ons bij de 
Tourdirectie in Parijs. Wij, dat was het Tourcomité, maar 
vooral ook oud wielerprofs die de Tour hebben gereden 
en successen hebben behaald (Jan Jansen, Hennie Kui-
per, Jo de Roo, Cees Bal en Bennie Ceulen (de vertegen-
woordiger van de Tour in Nederland). De overhandigde 
gegevens over Zeeland waren gebundeld in een aantrekkelijke documentatiemap, 
ontworpen in het centrum van Kloetinge, door Wigmanvandijk. De insteek was een 
finish en een start ergens in Zeeland, op een werkdag, met een doortocht door de 
Westerscheldetunnel.

In de loop der jaren hebben we ervaren dat in bescheidenheid moet worden afge-
wacht waar de Tourdirectie mee komt. In 2006 zou de Tour komen met een finish op 
de Neeltje Jans. Op het allerlaatste moment kwam toen helaas nog het bericht van de 
Tourdirectie “Sorry, Zeeland moet toch afvallen”. Tegen zulke beslissingen kun je niet 
in beroep en protesteren werkt negatief. Voor de Tour de France is enorme belang-
stelling van landen, provincies en gemeenten. De Tourorganisatie in Parijs heeft maar 
te kiezen, zij trekken dus aan de touwtjes. De Tour de France staat wat de media 
aandacht betreft na de Olympische Spelen en het Wereldkampioenschap voetbal op 
de derde plaats. Iedereen wil dat de beelden van hun omgeving over de hele wereld 
gaan met als doel promotie van hun gebied. En natuurlijk ook omdat de komst van 
de Tour met alles wat daarbij hoort leuk is. Voor 2010 kwam het bericht “Wij komen 
zondag 4 juli door Zeeland over een lang traject”. Wij kregen minder dan we hadden 
gehoopt, maar het was desalniettemin toch een succes.
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Restaurant ‘Het Binnenhof’
Lunch op reservering

Gastvrouw & Gastheer

Esther & Arjan Suijkerbuijk

woensdag gesloten
De Bocht van Guinea 4-6 Tel.: 0113 - 22 74 05
4461 BC  Goes Fax: 0113 - 22 25 52

    

Zuidweg - Zwartepoorte
Installatiebedrijf Uw garantie voor comfortabel wonen

 Uw adres voor:

• Sanitaire installaties

• Centrale verwarming

• Dakdekkerswerk

• Loodgieterswerk

• Gas en water

• Elektra

• Onderhoud

• Airco

Inst. Bedr. Zuidweg - Zwartepoorte
Tel. 0113-561386  |  Fax 0113-563181
Postbus 18, 4450 AA  Heinkenszand
Meulweg 1, 4451 HN  Heinkenszand

Oostmolenweg 59, Kloetinge
Tel. 0113-227318, Fax 0113-250862
www.tuincentrumpaardekooper.nl
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Vrijwilligerslegpenning
voor Gerrie & Petra Menheere!

Tijdens de klusdurpse dagen, oftewel kinder-
vakantieweek, hebben Gerrie en Petra Men-
heere de vrijwilligerslegpenning ontvangen uit 
handen van wethouder Jo-Annes de Bat van de 
Gemeente Goes. Zij kregen deze vrijwilligers-
legpenning voor al het vrijwilligerswerk dat zij 
hebben gedaan en nog steeds doen.
Gerrie en Petra organiseren al meer dan 18 jaar het jeugdwerk in Kloetinge. 
Sinds 8 jaar in de vorm van Stichting Jeugdwerk Kloetinge.
Wat organiseren zij zoal:
•	 de	maandelijkse	jeugdsoos
•	 de	Klusdurpsedagen,	dit	jaar	voor	de	11e	keer	!
•	 op	vrijdagmiddag	workshops	creativiteit	in	de	Kloetingseschool
•	 en	niet	te	vergeten	het	sinterklaasfeest	voor	de	allerkleinsten.

De redactie feliciteert Gerrie en Petra met de vrijwilligerslegpenning!
Nog een heuglijk feit om te vermelden: Gerrie & Petra worden in januari 2011 voor het 
eerst opa en oma van het kindje van hun dochter Joyce.

Zelf was ik op de Neeltje Jans, bij Delta Expo. Hier was ook een tussensprint. Veel 
publiek, zowel Zeeuwen als recreanten, de sfeer was fantastisch, je zag dat iedereen 
genoot van het spektakel, er was groot enthousiasme en veel discipline. Omdat ruim 
van tevoren de toegangswegen werden afgesloten moest je er vroeg zijn. Je kon ook 
niet meer weg om de Tour nog op een andere plaats te bekijken. De doorkomst in 
Goes en Kloetinge heb ik beleefd via de televisiebeelden en het radioverslag. Er is nog 
een renner gevallen over een hondje zo hoorde ik over Omroep Zeeland. 
De verslaggever vertelde dat hij veel werd gebeld met de vraag: “Hoe is het met het 
hondje” Naar de toestand van de renner werd niet gevraagd. Kennelijk gaat het 
publiek er vanuit dat vallen hoort bij fietsen, maar het was overigens niets ernstig zo 
heb ik begrepen. 

De etappe door Zeeland verliep verder heel vlot en zonder incidenten. 
Alles was dus zeker een reclame voor Zeeland!

Door: Pieter Stoter
(woonachtig in Kloetinge en voorzitter van het Zeeuwse Tourcomité)
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Meeuwse handelsonderneming bv
A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel. 0113-212620 Fax 232214
www.meeuwse-goes.com    E-mail: info@meeuwse-goes.com
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Kloetingse oproepen en weetjes …

•	 De Europese jongerenhoofdstad is een titel die 
uitgedeeld wordt aan een Europese stad voor 
een bepaald jaar. De gemeente Goes en de 
provincie Zeeland hebben de gemeente Goes 
aangedragen als kandidaat voor de Europese 
Jongerenhoofdstad van 2013. Jongerenhoofdsteden als: 
Antwerpen, Rotterdam, Turijn gingen al voor. Op 20 november zal 
bekend worden gemaakt welke stad zich in 2013 Europese Jongerenhoofdstad 
mag noemen.

•	 De Kloetingse Joan Koole en Cees Oreel zijn afgelopen september Zeeuws kampi-
oen handboogschieten outdoor geworden. Er werd geschoten over drie afstanden: 
50, 40 en 30 meter, in twee categorieën recurve en compound. Joan was met 
een puntentotaal van 783 de sterkste in de recurveklasse. In de compoundklasse 
haalde Cees Oreel de meeste punten. 

•	 De nieuwbouw van de kleedlokalen te Kloetinge verloopt voorspoedig. Het ge-
bouw is wind- en waterdicht en men is volop met de afwerking bezig. De opening 
staat gepland op 10 december a.s., middels bijlage in de Bevelander medio eind 
november zullen de inwoners van Kloetinge hierover nader geïnformeerd worden.

•	 Drie linden aan de Oostkeure in Kloetinge komen eind 2010 aan hun einde. Na 
klachten van bewoners dat de bomen hinder veroorzaken (bladluizen, schaduw, 
takken tegen de gevels), laat de gemeente ze vervangen door leilinden. Ook de 
VDK heeft er diverse malen tijdens de dorpenschouw op gewezen dat de bomen 
veel overlast veroorzaken en er op aangedrongen de overlast voor de bewoners 
zoveel mogelijk te beperken.

•	 Een ontsnapte fred heeft onlangs de nodige onrust gegeven binnen ons dorp. 
Alle konijnen, cavia’s werden voor de zekerheid ’s nachts in hun hokken gedaan. 
Helaas heeft de fred het niet gered.

•	 Een aantal jaren waren het alleen vrouwen die het team van de Kloetingseschool 
bemensten. Ook vier heren dragen nu bij aan het onderwijs van onze ‘lievertjes’.
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Vervolg: Kloetingse oproepen en weetjes …

•	 Tijdens Open Monumentendag konden 
we genieten van het sjezenrijden rond de 
Kloetingse kerk. Marja Goedhart en Henk van 
de Guchte zijn de winnaars geworden van de 
sjezenwedstrijd.

•	 In een minuut zo vaak mogelijk de bal in de 
korf mikken - voor een euro per minuut. Dat 
was het doel van Korfbalvereniging Blauw 
Wit op 12 oktober jl. tijdens het districts-
kampioenschap Sneldoelen, op sportpark De 
Weitjes in Kloetinge. De opbrengst kwam ten goede aan de actie 
Spieren voor Spieren. 

•	 Barrique Goes heeft 2 kwaliteitswijnen in de markt gezet ter 
ondersteuning van de nieuwbouw van de kleedaccommodatie 
van vv Kloetinge. De fl essen zijn voorzien van een uniek 
etiket met daarop een foto van de 1e selectie. Het is 
de bedoeling dit tot een jaarlijks terugkerende serie te 
maken welke slechts in een beperkte oplage van in totaal 
350 fl essen verkrijgbaar is.

•	 Meer info op: www.goes.barrique.nl. 

•	 In de vorige editie kon u lezen over het bruidspaar Selim Okkali 
en Ester Goudkade. Inmiddels zijn zij de trotse ouders ge-
worden van een zoon: Wes Okkali, geboren 3 augustus, 3830 
gram. Ook namens de redactie van harte gefeliciteerd!

•	 In het kader van de nieuwbouw ‘Pontes’ zijn er al een aantal 
bijeenkomsten geweest van de klankbordgroep Natuur en Ge-
zondheid Goes-Oost/Kloetinge. Er wordt volop gebrainstormd over mogelijkheden, 
een bezoek aan vier soortgelijke parken is op initiatief van de gemeente Goes 
aangeboden en inmiddels ondernomen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er een 
onderverdeling gemaakt in Voorzieningen en beheer, Infrastructuur en Water en 
groen. Zodra er door de klankbordgroep een defi nitief schetsontwerp is vastge-
steld zal het naar de stuurgroep en het college gaan. Met ingang van 2011 wordt 
het technisch verder uitgewerkt in een voorlopig en een defi nitief ontwerp. Via de 
klankbordgroep en bewoners zal dit worden kortgesloten.
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voor reparatie of een

gebruikte fiets.

Altijd 50 prima tweedehands

dames,- heren,- en kinderfietsen op voorraad.

Brederodestraat 2, Kloetinge (achter Amicitia) 06-51078475   www.rinusventiel.nl

VERHUUR VAN TENTEN, 

PODIA EN DIVERSE 

PARTYBENODIGDHEDEN
Tervatenseweg 17 - 4481 NC Kloetinge
Tel.  0113-231324 - Fax.  0113-212945 
kloetinge@rbkverhuur.nl - www.rbkverhuur.nl

Theo Thijssenlaan 6 info@rijschjoolbehage.nl Tel. 0113-228927
4481 DX  Kloetinge www.rijschoolbehage.nl 06-51602787
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SMWO: Halt! U valt in Kloetinge

Jaarlijks worden 88.000 ouderen medisch behandeld als gevolg van een val in en om 
het huis; 37.000 daarvan zijn zo ernstig dat het slachtoffer in het ziekenhuis moet 
worden opgenomen. 
Om te voorkomen dat ook u één van de slachtoffers wordt, worden in Goes ‘Halt! U 
valt’ activiteiten georganiseerd. Dit najaar is Kloetinge aan de beurt. 

Donderdag 18 november om 15.00 uur bent u van harte welkom bij een informa-
tiebijeenkomst in het Geerteshuis aan de Jachthuisstraat. U krijgt informatie over 
valrisico’s en over alle activiteiten die binnenkort van start gaan. 

Donderdag 25 november start de cursus ‘In Balans’. In drie lessen kunt u leren hoe u 
zelf veel kunt doen om een ongeval te voorkomen. Allerlei tips en adviezen om valon-
gevallen te voorkomen komen aan bod. Ook wordt ingegaan op de veiligheid in en om 
de eigen woning, medicijngebruik en lichaamsbeweging en gaan de deelnemers zelf 
aan de slag.
Na afl oop van de cursus kunt u uw woning laten controleren op veiligheid door een 
deskundige.

Donderdag 16 december om 15.00 uur vindt een gratis proefl es plaats van de
‘In Balans’ beweeggroep. 

De activiteiten worden georganiseerd door Zorgcentrum Ter Weel en SMWO.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
SMWO afd. Ouderenwerk
Jan Priem, tel. 277179 óf 277119

Door: SMWO
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Een stralende huid met minder lijntjes?
 
het unieke pascaud anti ageing concept vult de ruimte tussen de gewone schoon-
heidsverzorging en de stap naar een arts of kliniek.
Pascaud is een expert op het gebied van huidverbetering en natuurlijke 
biologische huidverjonging.  
 
In de week van 11 tot 17 december heeft U de mogelijkheid vrijblijvend kennis
te maken met onze intensieve behandelingen.
Omdat uw huid uniek is kunt u een afspraak maken voor een gratis huidadvies, een 
gratis proefbehandeling, of tegen een speciaal tarief kennis maken met bijvoorbeeld 
mesotherapie of een professional treatment. 
Deze revitaliserende behandeling kan toegepast worden op gezicht, hals, decolleté 
en handen. De behandeling bestaat uit vijf fasen en neemt slechts 
50 minuten van uw tijd in beslag.  
Uw specialist stemt de behandeling af op ùw huid, de 
behandeling is daardoor geschikt voor alle huidtypen.
 
Op 16 december PUPA make up dagen.
 
Tevens kunt u op 16 december bij ons terecht voor een gratis 
make up advies en behandeling.
Maak een afspraak voor een vrijblijvende make up 
behandeling door een visagiste in onze salon, en ontdek
hoe u er nog beter uit kunt zien met de juiste kleuren en 
producten van PUPA.

d'opknapperie, 
0113-222704

Knip deze bon uit voor een 
Professional Treatment 

t.w.v. € 65,00
u betaald in de 

pascaud demo week 
slechts € 40,00!

behandeling op afspraak

Knip deze bon uit voor een
gratis make up advies 

en behandeling,
en krijg 15% korting op uw 
PUPA make up aankopen!

alleen geldig op 16 december 
en op afspraak
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Dieren in de winter
 
Dieren hebben het in de winter niet makkelijk. De 
temperatuur buiten is erg laag en het voedsel is 
vaak moeilijk te vinden. Hoe zat dat ook alweer?
Hoe komen dieren de winter goed door?

Zoogdieren zijn warmbloedig. Mensen dus ook, want 
mensen zijn zoogdieren. Warmbloedige dieren heb-
ben een lichaamstemperatuur die altijd gelijk blijft. Ze zijn in de winter en de zomer dus 
net zo warm. Als zoogdieren te veel afkoelen, worden ze ziek. Daarom moeten ze in zo-
mer én winter voldoende eten. Voedsel geeft namelijk de brandstof om hun temperatuur 
gelijk te houden. In de winter is het veel lastiger om aan voldoende voedsel te komen.
Er zijn veel minder planten en kleine dieren om te eten. Hoe komen zoogdieren dan toch 
de winter door? 

1 wintervacht
Sommige dieren, zoals herten, schapen, zwijnen en paarden kunnen in de winter nog 
aan voedsel komen. Op het menu staan vaak wel wat minder lekkere dingen, zoals 
boomschors, maar het is genoeg om te overleven. Deze dieren blijven in de winter dus 
steeds naar voedsel zoeken. Om zich te beschermen tegen de kou krijgen ze in de win-
ter een dikke vacht. Deze isolerende vacht zorgt ervoor dat hun temperatuur goed blijft. 

2 winterslaap of winterrust 
Er zijn dieren die een voedselvoorraad aanleggen. Dat doen ze voordat de winter begint. 
Als het dan koud wordt, hebben ze voldoende bij elkaar gesprokkeld. De mol bijvoor-
beeld verzamelt heel veel wormen en kruipt dan lekker in een warm holletje. Hij wordt 
alleen nog wakker om wat te eten. Ook eekhoorns en hamsters komen de winter op 
deze manier door. Sommige dieren, zoals de vleermuis, de egel en de zevenslaper, 
slapen de hele winter. Zij eten voordat de winter begint heel veel voedsel, zodat ze een 
vetlaagje krijgen. Dan kruipen ze in een holletje en gaan de hele winter slapen. Hun 
hartslag gaat langzamer en alle lichaamsprocessen vertragen. Zo besparen de dieren op 
hun energie. 

Koudbloedige dieren in de winter 
Bij koudbloedige dieren, als insecten en wormen, past hun tem-
peratuur zich altijd aan de omgeving aan. Vriest het buiten? Dan 
bevriezen zij zelf ook en dan gaan ze dood! Daar moeten ze zich 
dus tegen beschermen. Om te overleven zoeken veel koudbloe-
dige dieren warmere plaatsen op, bijvoorbeeld diep in de grond. 
Ze laten zich dan de hele winter niet zien, houden zich koest en 
verstijven eigenlijk helemaal. 
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B o u w B e d r i j f  v a n  d e  L i n d e
aLBert PLesmanweg 19  •  4462 gC goes
teL. 0113 221040 •  info@jvandeLinde.nLB o u w B e d r i j f  v a n  d e  L i n d e
aLBert PLesmanweg 19  •  4462 gC goes
teL. 0113 221040 •  info@jvandeLinde.nL
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Wintergasten
In de winter hebben we in de tuin gasten op bezoek. Gasten uit het hoge Noorden.
Er zijn vogels die naar ons land toe komen in de winter! Dat zijn bijvoorbeeld de wilde 
ganzen en de wilde zwanen uit het hoge koude Noorden. Ganzen en zwanen zijn 
grazers, ze eten gras. Maar in het hoge Noorden vinden ze geen gras in de winter. 
Daarom komen ze naar ons land. Wij hebben genoeg gras, ook in de winter. 
Deze vogels noemen we wintergasten.

Zomergasten
Of je hebt vogels die het hier maar niets vinden in de winter. Dat komt omdat die 
vogels in de winter bij ons geen voedsel kunnen vinden. Ze eten normaal gesproken 
insecten, wormen en andere kleine diertjes en die zijn in de winter dood of diep 
weggekropen. Ze gaan om hun maag te kunnen vullen helemaal naar Afrika! In het 
voorjaar komen ze weer terug in ons land en gaan dan broeden. Omdat ze alleen in 
de lente en de zomer hier zijn, noemen we deze vogels zomergasten. 

Er zijn ook vogels die minder kieskeurig 
zijn met eten. In de zomer als ze er volop 
zijn, eten ze ook insecten, maar in de 
winter eten ze alles: zaadjes, nootjes, 
wat ze maar vinden. En dat is heel 
handig, want dan hoeven ze niet zo’n 
lange gevaarlijke reis te maken. Zulke 
vogels zijn: koolmeesjes, roodborstjes, 
vinken en merels. Ze blijven dus hier, 
maar wonen wel op een andere plek. 
Vogels die in de zomer in het bos 
wonen, trekken in de winter naar 
steden en dorpen. Daar is het wat 
warmer en er is meer voedsel te 
vinden. De vogels die hier blijven 
noemen we standvogels.

Soms hebben vogels wat extra 
voeding nodig om de winter hier 
door te komen. Dan kunnen we 
ze helpen met een gevulde 
voedertafel of een voederhuisje.

Door: C. van Dooren
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wat ze maar vinden. En dat is heel 
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vinden. De vogels die hier blijven 

voeding nodig om de winter hier 

Voor de winter heb-ben vogels een vet-reserve opgebouwd door extra veel te eten, maar die raakt bij strenge winters al gauw op. Een beetje bijvoeren in uw tuin is daarom geen overbodige luxe.Een paar tips:- het voer mag niet nat worden of bevriezen; 
- de vogels ongehinderd aan en af kunnen 

vliegen naar de voederplaats;- vogels kunnen worden bijgevoerd met stuk-
jes brood, gesneden kaaskorst jes, strooi-
zaad, fruit, krenten of rozijnen, of speciale 
pinda’s en mezenbolletjes;- fi jn gestampt ijs of een bakje lauw water 

met een schep suiker in opgelost, zorgen 
voor goede dorstlessers. (Zorg ervoor dat 
de vogels er niet in kunnen baden. Bevroren 
vleugels, poten en staart zijn anders het 
gevolg!)

Een gevarieerd voedselaanbod heeft een grote 
aantrekkingskracht op vele soorten vogels in 
uw tuin!
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’t Gilde is een vrijwilligersorganisatie van ouderen, die hun kennis en ervaring belangeloos overdragen aan 
iedereen die daar om vraagt. Op deze manier kan aan veel mensen hulp worden verleend.

Iedereen – individuele burgers en organisaties – kan zonder 
kosten advies en hulp vragen op een groot aantal gebieden. 
Bijvoorbeeld: bij het opzetten van een administratie of een 
nieuwe zaak, het  installeren van en het omgaan met  computer, 
internet, radio, TV, DVD, video recorder, enz. Ook bij fotogra� e, 
bouwkunde, handwerken,  verzamelingen, kleder drachten, 
 genealogie, taxaties, notariële zaken, schaken, (ver)talen, 
 archiefonderzoek, klokken, metaal bewerking, en nog vele 
 andere zaken kan ’ t Gilde de Bevelanden u helpen. 
 
‘t Gilde houdt zich ook bezig met :
-  begeleiding van anderstalige leerlingen bij het in contact 

 brengen met de Nederlandse cultuur en de omgangstaal en
-  verzorgen van projecten en activiteiten op school voor groepen 

of  individuele leerlingen, in samenwerking met leerkrachten.

Wilt u meer weten over ’t Gilde of heeft u advies, een aanwijzing, 
raad of een handige tip nodig? Kijk dan op de website of neem contact op met ’t Gilde.

U wilt toch ook wel eens geholpen worden?

Iedereen kan wel eens een goed advies, 
een aanwijzing of een handige tip gebruiken.

Postbus 2197 - 4460 MD Goes - Tel. 06-14530601
E-mail: gildebevel@zeelandnet.nl - www.gildedebevelanden.nl

‘t Gilde de Bevelanden
Belangeloos advies voor iedereen

speelGOED:
Vissertoys.nl!

Lange Kerkstraat 2, Goes • Tel: 0113 - 216557Lange Kerkstraat 2, Goes • Tel: 0113 - 216557

Stationspark 30
4462 DZ   Goes
Tel. (0113) 23 16 74
E-mail: info@rwsgoes.nl

www.rwsgoes.nl
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Bijzondere hobby’s: collectie verzilverde theelepeltjes

Onderstaande vraag van Ank Buizer was een leuke aanleiding voor de invulling 
van de rubriek, ‘bijzondere hobby, in ons dorpsblad’:

Beste redactie van de Klusdurper,
Vorig najaar ben ik vanuit het oos-
ten van het land in Kloetinge komen 
wonen. Dat bevalt mij buitenge-
woon goed!
Ik heb op meerdere plaatsen in Ne-
derland gewoond. Van elke plaats 
heb ik een theelepeltje. Mijn vraag 
aan de lezers van de Klusdurper is:
Bestaat er een theelepeltje van Kloetinge? Van de kerk of van de molen, 
misschien? Wie er meer over weet kan mij mailen of bellen.

Een toelichting op haar collectie verzilverde theelepeltjes combineren we met een 
nadere kennismaking met een nieuwe enthousiaste inwoner van Kloetinge. Onder het 
genot van een lekker kopje thee hebben we een leuk gesprek. Jammer dat ik geen 
suiker in mijn thee drink. De theelepeltjes waar het over gaat zijn namelijk niet alleen 
om naar te kijken, maar voor dagelijks gebruik! 

Ank Buizer woont sinds november vorig jaar in de Willemstraat. Tot ze met pensioen 
ging (zomer 2009) woonde zij, 26 jaar lang, tot volle tevredenheid in Deventer. De 
liefde heeft haar naar onze provincie gebracht ...
Ank heeft achtereenvolgens gewoond in: Nunspeet, Amsterdam, Delft, Rotterdam, 
Delft, Deventer en nu Kloetinge. Bij toeval kreeg zij een paar lepeltjes van woonplaat-
sen. Zij wil er graag van iedere woonplaats één. Die van Kloetinge ontbreekt nog.

Het is leuk van Ank te horen wat haar het 
eerste jaar in Kloetinge zoal is opgevallen. 
Het versieren van de straat (en zelfs een 
vlinder op haar voordeur!) met Koningin-
nedag heeft haar positief verrast. Het 
bestaan van de Klusdurper gaf haar de 
indruk dat Kloetinge een dorp is waar van 
alles gebeurt.
Daar komt bij dat zij de zeeuwen ervaart 
als vriendelijke en open mensen. 

(vervolg op blz. 39)
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Ank is betrokken bij het wel en wee van het dorp; ze bezocht de 
dorpsvergadering en is van plan om zich deze winter te verdiepen in de 
geschiedenis van Kloetinge. We hebben er een echte Klusdurper bij!
Helpt u haar aan het ontbrekende lepeltje?? 
U kunt Ank via ons bereiken op het mailadres
klusdurper@kloetinge.com

Ank, veel geluk in ons dorp en we horen het graag als je een lepeltje van 
Kloetinge hebt! 

NB) Ank is ook op zoek naar verzilverde luciferdooshouders!

Door: H. v. Oostrum

Ank is betrokken bij het wel en wee van het dorp; ze bezocht de 

Ank, veel geluk in ons dorp en we horen het graag als je een lepeltje van 

Kloetinge in subtropische sferen

Het is najaar, dat is wel duidelijk. Nog nooit heb ik zoveel walno-
ten gehad. En ook hangen er heel veel druiventrossen aan mijn 
wijnstokken. Ik heb ook prachtige amandelen. Of de kakivruchten 
rijp zullen worden, betwijfel ik. Te nat en te koud deze zomer. 
Een wandelaar in Kloetinge, die er oog voor heeft, ziet toch wel heel veel 
bomen en struiken uit het zuiden. In de Lewestraat staat een grote steeneik 
uit het Middellandse Zee-gebied, palmen en druiven zie je tegenwoordig 
in veel tuinen, in de Willemstraat staat een granaatappel, een vijgenboom 
is in Kloetinge niets bijzonders. Moerbeibomen zie je ook en als je er op 
let kun je zelfs bananenbomen (nou ja, planten) tegenkomen. Helaas geen 
soorten waar eetbare bananen aan komen. Olijfbomen, al of niet in een 
kuip, sieren menige voortuin en ook amandelbomen en abrikozen kan ik zo aanwij-
zen. Subtropische planten zijn in de mode, ook in Kloetinge, dat is wel duidelijk! 
Zo’n 13.000 jaar geleden kwam hier de ijstijd aan zijn eind en werd het langzaam 
warmer. Het duurde 7000 jaar voordat de eiken uit het zuiden van Spanje weer ons 
land bereikten. Het was al warm genoeg hier, maar het ging niet zo vlug. Gemiddeld 
reisden de eiken maar een paar honderd meter per jaar naar het noorden. Het wordt 
nog steeds warmer, maar nu reizen de planten heel wat sneller naar Kloetinge: via het 
tuincentrum of via internet. De resultaten zijn al een paar jaar zichtbaar in de 
subtropische Kloetingse tuinen. 

Gerard Heerebout
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Zandee
KloetingeKloetingeKloetinge

• MAAIWERKEN

• GROENWERKEN

• CULTUURTECHNISCHE WERKEN

Manneeweg 3 Kloetinge Tel. 0113-220886 GSM 06-22495886
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Windvlagen in de Zeeuwse Wilhelminapolder

De in Kloetinge geboren beeldend kunstenaar Ingrid van de Linde was afgelopen zo-
mer één van de deelneemsters aan de ‘Kanaalkunst’. Bij de schaapskooi in de Wilhel-
minapolder exposeerde zij objecten van ijzer, inoxgaas en ruwe schapenwol, sculptu-
ren waarbij de tolvorm het uitgangspunt 
was. Windvlagen is geïnspireerd op een 
uitspraak van Joris Ivens: ‘De wind ziet 
alles, het is de grote stroom waarop 
de mensheid zich voortbeweegt’. Ook 
waren er enkele gastsprekers w.o. 
auteur Oek de Jong, woestijnreizigster 
en schrijfster Arita Baaijens en schrijver 
Gerard Smallegange. 
Inmiddels heeft weer en wind de strotol 
bij de schaapskooi doen vervagen, maar 
informatie over deze tol en Ingrid’s overige werken is te vinden op: 
www.ingridvandelinde.nl.

Ibbeltjesdag 2010 

Woensdag 13 oktober was het weer zover: Ibbeltjesdag op kinderdagverblijf Ibbeltje 
in Kloetinge! Een ochtend vol activiteiten rond het thema ‘Kunst’.
De kindjes van het dagverblijf konden samen met hun ouders/verzorgers een echt 
schilderij maken. Ook konden ze een fotolijstje maken voor de foto die bij binnen-

komst gemaakt werd. Er 
werden cakejes versierd 
en tot slot werd iedereen 
geschminkt in gevaarlijke 
leeuwen en mooie prinses-
sen. We hebben het allemaal 
erg naar ons zin gehad. We 
kijken dan ook weer uit naar 
de volgende feestdag! 

Team Ibbeltje
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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

Koningin Wilhelminastraat 18,  4481 AB Kloetinge 
Telefoon: 0113-230770

Koningin Wilhelminastraat 18,  4481 AB Kloetinge 
Telefoon: 0113-230770

Koningin Wilhelminastraat 18,  4481 AB Kloetinge 
Telefoon: 0113-230770

Onderhoud molen (foto Arjan Bot)

Oproep:
heeft u een leuk onderwerp of 
artikeltje voor in de Klusdurper?

Laat het ons weten via:
klusdurper@kloetinge.com
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Klusdurpse dagen 2010

Zoals ieder jaar start de werkgroep in 
januari al met het uitdenken en voorbe-
reiden van de dagen. Dit jaar hadden we 
2 thema’s in onze gedachten; Egypte en 
Atlantis. Na wat rondspeuren kwamen we 
op de legende van de geheime kamer van 
Toth en zie daar; het idee voor 2011 was 
een feit!

De dagen speelden af in Egypte waar 
de deelnemertjes onderzochten of de 
legende van de  ‘Kamer van Tothenmeth’ 
(onze eigen draai aan de legende) werkelijk bestond. Dit deden ze samen met een 
professor en zijn assistentes die waren neergestort met hun vliegtuigje en zomaar 
een dagboek vinden van een ontdekkingsreiziger waarin gesproken wordt over de 
geheime kamer. Echter in het dagboek ontbreken 3 pagina die misschien wel heel 
belangrijk zijn. De kinderen zochten 3 dagen d.m.v diverse opdrachten als: kompas 
lezen naar de pagina’s om er achter te komen of deze kamer bestaat en waar. Ook 
was er iets beschreven over een grote vogel die in de oudheid over de wereld heeft 
gevlogen en veel dingen heeft gezien. Het verhaal gaat dat deze vogel ook graag 
dingen verzamelde. Zou dit met elkaar te maken hebben? Dat zou dan betekenen dat 

de geheime kamer veel spullen uit de 
oudheid kan bevatten misschien zelfs 
wel iets van Atlantis…
Een zoektocht kon niet zonder een goed 
onderkomen en die werd er fanatiek 
gebouwd. Al snel stonden er weer ware 
bouwwerken op het veld. Ook moet 
je maag goed gevuld zijn en op dag 2 
hebben de kinderen geheel hun eigen 
maaltijd gekookt. De derde dag was 
de zoektocht nog spannender; door de 
boomgaarden en over het Hoge pad 
werden er opdrachten volbracht. 

Op het veld was een supermegabaan waar flink geklommen en geklauterd werd. Tot 
slot was er voor de ouders gedurende de dagen een toneelstuk geoefend waar ALLE 
kinderen aan meededen in hun zelfgemaakte kostuums van gordijnen. Tot slot de 
ontknoping: de schatkamer werd gevonden, ging open en ..nog was het geheim niet 
ontrafeld.

(vervolg op blz. 45)
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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

Marcel Rop
Zomerweg 16
4481 CB Kloetinge

Bouw- en industrielogistiek
GWW en havenwerkzaamheden

VERHUUR VAN:
ELEKTRISCH MINITRANSPORT / SCHRANKLADERS / VERREIKERS
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Ja!  Ik word vrijwilliger...
Dit jaar heeft het er om gespand of de Klusdurpsedagen wel konden doorgaan.
Het gebrek aan vrijwilligers was hiervan de oorzaak. 
We willen dan ook een dringende oproep doen aan ouders, opa’s, oma’s etc. om 
zich op te geven als vrijwilliger voor 2011.
De dagen zijn dan in week 33 (15 t/m 21 augustus).

Opgeven of informatie is te krijgen op: stjeugdwerk@zeelandnet.nl

De kinderburgemeester
van 2009-2010 

Zij woont ook in ons Kloetinge. Dat 
is iets waar we best trots op mogen 
zijn. In september droeg zij haar 
ambtsketen over. De redactie vond 
het leuk Kloetinge te laten lezen 
hoe zij haar periode als kinder-
burgemeester heeft beleefd en 
wat zij van dit jaar heeft geleerd. 
Daarom schreef Simone (12) 
onderstaande tekst voor ons:

Zij woont ook in ons Kloetinge. Dat 
is iets waar we best trots op mogen 

ambtsketen over. De redactie vond 

Hallo allemaal,
Ik ben Simone Courtin.Ik ben een jaar kinderburge-meester van Goes geweest. Ik vond het heel erg leuk en mocht heel veel openen! Ik heb bijvoorbeeld een nieuwe speeltuin en Home start geopend, ik mocht een sleutel doorgeven en Prinses Margriet zien. Ik mocht ook in de jury 

zitten bij de nieuwe verkiezingen om kinder-
burgemeester te worden, en ik mocht ook mee 
bepalen wie er doorgingen. Ik mocht nog veel 
meer doen maar dat past er allemaal niet bij. 
Het was een heel leuk jaar, en ik wens Jordy 
Bot en zijn Wethouders een heel leuk jaar toe, 
En ik weet zeker dat het ook een heel tof jaar 
zal worden!

 
Groetjes, Simone

Ook nu kunnen we weer terug kijken op zeer geslaagde dagen! Dit jaar waren de da-
gen precies zoals de stichting dit jaren geleden al in haar hoofd had; thema, verhaal-
lijn en spelen kwamen allemaal bij elkaar als 1 geheel ! Dit is mede te danken aan de 
inzet van de fi guranten, alle vrijwilligers en natuurlijk de fi rma Reijerse die wederom 
hun kas en veld beschikbaar hebben gesteld. 

Door: P. Menheere
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Bestuur:   tel. 0113
 
Voorzitter: voorzitterdorpsbelangen@kloetinge.com
Marinus Vuijk M. Nijhofflaan 70 250 316

Vice-voorzitter: vicevoorzitterdorpsbelangen@kloetinge.com
Mieke v. Nieuwenhuijze Bredeweg 14 214 306

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

Penningmeester penningmeesterdorpsbelangen@kloetinge.com
Marco Wagenaar J. Israëlsstraat 6 222 091

Leden:
Carina van Dooren Jachthuisstraat 34 227 682
Willem de Landgraaf Stelleweg 1 223 473
Angelique Reijerse Manneeweg 7 221 155
René Koole W.F. Hermanslaan 41 250 234

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

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

De voorkant van deze Klusdurper is wederom gemaakt door de kunstenaar W. Philipse.

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.

KLOETINGE
VERENIGING DORPSBELANGEN

‘Het onderscheidend vermogen’
U wilt zich onderscheiden van uw concurrenten?

Bel ons, de motor draait.

check: wigmanvandijk.nl

GOES: geertesplein 5/5d | 4481 an kloetinge | 0113 23 27 34

HENGELO: jan tinbergenstraat 264 | 7559 st hengelo | 074 750 88 45

WIGMAN VAN DIJK, RECLAME EN COMMUNICATIE



ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

www.motoport.nl
We’ve got more in store

MotoPort Goes
Nobelweg 4, 4462 GK Goes. Telefoon: (0113) 23 16 40. 

info@motoportgoes.nl  www.motoportgoes.nl
Di. t/m vr. 8.30-18.00u. Do. koopavond 19.00-21.00u. Za. 8.30-17.00u.




