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Telefoon: 0113 - 222249
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Beste dorpsgenoten, 

Iets later dan gewoonlijk valt de Klusdurper bij u in de bus. Dit heeft alles te maken met 
de organisatie van de Kloetingse dag die op 18 juni zal plaatsvinden. Het verheugt het 
bestuur van de VDK dat nagenoeg alle Kloetingse verenigingen hieraan hun medewer-
king verlenen. Dit jaar bestaan de VDK 30 jaar, de VV Kloetinge 80 jaar en Emergis 15 
jaar, reden om hier ruimschoots aandacht aan te besteden. Als losse bijlage is dan ook 
het volledige programma bijgevoegd. Naast al die activiteiten wil ik ook de jaarlijkse 
open tuinendagen 2011 in de weekenden van 4/5 juni en 18/19 juni, georganiseerd 
door de Bevelandse tuinen, onder uw aandacht brengen.

Op vele locaties zal tijdens de Kloetingse dag wat te zien en te beleven zijn.
In de middag zal in de Geerteskerk door de ambachtsvrouwe mevr. J.J. van Dijk van
‘t Velde-Radermacher Schorer het eerste exemplaar van het boek over het St-Sebasti-
aans Gilde aan burgemeester René Verhulst overhandigd worden. Het Gilde zal tijdens 
deze plechtigheid in vol ornaat aanwezig zijn. De Stichting Jeugdwerk start om half vijf 
haar Kluspop op het Wesselopark. Natuurlijk hopen wij u die dag te mogen begroeten.

Oude ansicht uit de collectie van dhr. J.G. Keukelaar, Kloetinge. (Uitg. G. Verheule)
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 PR. IRENESTRAAT 5-7

4481 AZ  KLOETINGE

 ssurantiekantoor

 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
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Het bestuur heeft samen met de gemeente Goes, de directie van Emergis en de NBU 
een kennismakingsavond gehouden voor de bewoners van De Riethoek en het Oost-
molenpark. Deze werd druk bezocht. 

In het kader van de woonservicezones is binnen het dorpenplatform een werkgroep 
samengesteld die voor elk dorp op zich dorpsplannen gaat ontwikkelen. Een dorps-
plan betekent dat er een visie wordt opgesteld die betrekking heeft op leefbaarheid, 
welzijn en zorg. Het uitgangspunt is dat bewoners daar actief bij betrokken worden.
De werkgroep wordt hierbij ondersteund door de gemeente, Scoop en welzijnsorgani-
satie SMWO. Binnenkort hopen wij u hier nader over te informeren. 

B en W van Goes hebben burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en hechten 
bijzonder veel waarde aan de inbreng van haar burgers. Dorps- en wijkverenigingen 
binnen de gemeente die dicht bij de bewoners staan, hebben hierbij een belangrijke 
taak, reden waarom bestuursleden zitting hebben in verschillende klankbordgroepen, 
o.a. Oostrand Goes, bouw Pontescollege en de sportvoorzieningen op de Weitjes.
De burgemeester heeft te kennen gegeven, tijdens de eerstvolgende bewonersavond 
die na de zomervakantie zal plaatsvinden, graag aanwezig te willen zijn. U zult hierover 
tijdig worden geïnformeerd. 
Ik wens u veel leesplezier toe.

Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge,

Marinus Vuijk

Nieuwste aanwinst voor de Kloetingse jeugd is
een voetbalkooi op het Wesselopark.

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

Laat het ons weten via:
klusdurper@kloetinge.com
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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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De kunstenaar, wijlen Henry Pauw van Wieldrecht
 
Eind mei vorig jaar gaf de Heer Rooseboom, werkzaam voor het Rijksmuseum te
Amsterdam, een lezing voor onze Kloetingse Kunstkring. Aan bod kwam deze keer een 
fotoalbum van de familie Van Dijk - in ’t Veld. Een deel van zijn lezing luidde als volgt: 

Ruim 100 jaar geleden kreeg de toenmalige ambachtsheer, mr. Johan Jacob Clotter-
booke Patijn, een fotoalbum aangeboden. Het album bevat ruim veertig foto’s die in 
en om Kloetinge zijn gemaakt tussen 1888 en 1908. De fotograaf was Henry Pauw 
van Wieldrecht, die waarschijnlijk jaarlijks op bezoek kwam om te jagen. We zien op 
de foto’s niet alleen jachtgezelschappen maar ook Kloetinge zelf en haar bewoners, 
het Jachthuis en de gebruikers daarvan. Twee foto’s sieren onze voorpagina’s dit jaar.

Het bijzondere van het album is dat het ongetwijfeld de vroegste serie foto’s van Kloe-
tinge betreft. Het Rijksmuseum bezit het overgrote deel van alle bekende foto’s van 
Henry Pauw van Wieldrecht, met dank aan zijn nazaten. Het uitzonderlijke van Pauw 
van Wieldrecht zit hem niet alleen in de kwaliteit van zijn foto’s en de onderwerpen, 
maar ook in zijn achtergrond. Hij was van adel en zeer welgesteld. Henry werd in 1863 
geboren op de buitenplaats Pavia in Zeist als zoon van Matheui Christiaan Hendrik 
ridder Pauw van Wieldrecht en Aletta Cornelia Anna Voornbergh. Hij werd als kindje 
Heintje genoemd, later Henk.

Zijn vader was kamerheer van Koning Willem III in bijzondere dienst en Henry erfde de 
titel Heer van Heesbeen. Hij was niet onbemiddeld en dankzij de erfenis heeft hij nooit 
voor zijn brood hoeven te werken. Zijn leven bestond uit reizen, jagen en fotograferen 
en dat liet zich uitstekend combineren. Bewaarde reisverslagen bevestigen zijn plezier 
in het leven. Hij vertelt dat zijn tent zodanig klein was dat ‘mijne tenen ’s nachts geen 
last van de warmte hadden’.

Na zijn rechtenstudie 
vielen zijn activiteiten 
vooral samen met de 
grote bloei die de ama-
teurfotografi e in die 
decennia doormaakte. 
Toen Henry in 1880 
begon met fotografe-
ren was het maken van 
foto’s een omslachtige, 
moeilijk en dure bezig-
heid. Camera’s waren 
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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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zwaar, moeilijk te bedienen en 
belichtingstijden konden minu-
tenlang zijn. Henry gebruikte 
negatieven die in een fabriek 
werden geproduceerd, direct 
in de camera geplaatst kon-
den worden en thuis verder 
behandeld werden.

De jacht was één van zijn 
liefhebberijen zoals u ook 
zult zien op de omslag van 
de najaarseditie. Verder 

maakte hij foto’s van zijn directe omgeving 
met als voorbeeld de omslagfoto van de Jachthuisstraat en bijgaande 

foto bij het Jachthuis. En verder foto’s van familie en vrienden getuige de foto op pag. 
9 van de toenmalige ambachtsheer in zoete rust na een jachtpartij: ‘Dolce far niente.’

Henry trouwde in 1903 met Johanna Elisabeth (Sissy) Boissevain en ze kregen 5 mooie 
dochters die golden als schoonheden.
 Door: Ester Heemskerk, m.m.v. 
  het Rijksmuseum Amsterdam

zwaar, moeilijk te bedienen en 
belichtingstijden konden minu-
tenlang zijn. Henry gebruikte 
negatieven die in een fabriek 
werden geproduceerd, direct 
in de camera geplaatst kon-
den worden en thuis verder 
behandeld werden.

De jacht was één van zijn 

maakte hij foto’s van zijn directe omgeving 
met als voorbeeld de omslagfoto van de Jachthuisstraat en bijgaande 
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REGO Tuinen

REGO fencing

REGO Tuinen

REGO fencing
HEKWERKEN

AFRASTERINGEN

TOEGANGSPOORTEN

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

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

Manneeweg 7, Kloetinge  |  Tel. 06 - 53 29 59 26
rego@reijersegroen.com
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0 13 8 21
1 14 12 26
2 14 14 28
3 22 7 29
4 11 12 23
5 17 18 35
6 20 16 36
7 28 19 47
8 18 19 37
9 24 29 53
10 24 14 38
11 22 29 51
12 25 26 51
13 24 28 52
14 19 26 45
15 23 16 39
16 22 18 40
17 31 23 54
18 24 15 39
19 16 11 27
20 21 18 39
21 9 4 13
22 8 13 21
23 16 8 24
24 15 9 24
25 17 9 26

26 11 17 28
27 17 15 32
28 3 11 14
29 11 12 23
30 16 16 32
31 5 11 16
32 11 19 30
33 24 14 38
34 13 17 30
35 17 9 26
36 13 17 30
37 17 27 44
38 26 26 52
39 27 24 51
40 24 26 50
41 26 25 51
42 22 37 59
43 26 32 58
44 21 29 50
45 29 23 52
46 27 22 49
47 27 33 60
48 29 26 55
49 31 36 67
50 34 25 59
51 31 22 53

52 23 30 53
53 24 32 56
54 23 28 51
55 36 22 58
56 26 27 53
57 27 30 57
58 29 31 60
59 39 26 65
60 30 19 49
61 25 19 44
62 32 25 57
63 27 27 54
64 15 39 54
65 25 20 45
66 19 15 34
67 23 12 35
68 20 21 41
69 19 11 30
70 20 19 39
71 17 24 41
72 9 16 25
73 15 10 25
74 13 7 20
75 11 8 19
76 7 11 18
77 6 12 18
78 14 12 26
79 15 12 27
80 6 12 18
81 7 10 17
82 4 8 12
83 10 9 19
84 3 9 12
85 5 1 6
86 5 2 7
87 5 2 7
88 1 4 5
89 3 0 3
90 1 1 2
92 0 1 1

Demografische gegevens van Kloetinge
per 01-02-2011

 Leeftijd Man Vrouw Totaal Leeftijd Man Vrouw Totaal

 Leeftijd Man Vrouw Totaal

 Totaal 1674 1616 3290
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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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Sneeuwklokjes kijken in februari

De massaal verwilderde sneeuwklokjes in de 
tuin van de buitenplaats Kloetinge aan het 
Marktveld zijn een vrolijk gezicht in het vroege 
voorjaar. Speciaal vanwege de sneeuwklokjes 
was de tuin opengesteld op zondag 27 febru-
ari. Het rustige winterweer was aanleiding voor 
veel Kloetingenaren om de tuin te bezoeken. 
De tuin werd ook bezocht door mensen elders 
uit het land, die toevallig in Kloetinge waren 
omdat ze de Midden-Zeeland route volgden. In 
totaal kwamen bijna honderd mensen kijken. 
Na een wandeling in de februarikou kreeg ie-
dereen warme chocolademelk. De tuin aan het 
Marktveld is in juni open tijdens de Bevelandse 
Open Tuindagen, op de Kloetingse Dag op 18 
juni 2011 en op de Open Monumentendag in 
september.

‘Het leven begint bij 40’

Behalve de demografi sche cijfers op pagina 13
hebben we ook nog iemand die haar 40ste 
verjaardag niet ongemerkt voorbij zag gaan...

In februari werd Paulien Moelker 40 
jaar. Er werd voor haar midden in ons 
dorp een spandoek opgehangen.

Paulien: “ik sluit me helemaal aan bij 
de tekst op het spandoek: 40 jaar en 
meteen ook de jongste van 3 zonen 
naar de basisschool, dus ga ik na 9 
jaar te hebben genoten van mijn zonen 
om me heen, zeker ook genieten van deze nieuwe fase in 
mijn leven met meer tijd voor mezelf.” 

Haar verjaardag werd gevierd met een zeer gezellige glitter en glamour-
party voor vrienden en familie.

hebben we ook nog iemand die haar 40ste 
verjaardag niet ongemerkt voorbij zag gaan...

 40 
jaar. Er werd voor haar midden in ons 

Paulien: “ik sluit me helemaal aan bij 

jaar te hebben genoten van mijn zonen 
om me heen, zeker ook genieten van deze nieuwe fase in 
mijn leven met meer tijd voor mezelf.” 
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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 

17

Klusdurper 2011.1

Wintersprookje in Kloetinge

Dat leek het wel met die prachtige sneeuw, de kaarsjes en het geluid van kerstmuziek 
op die avond van 17 december 2010. Na 3 jaar was er weer een lichtjestocht over het 
dorp waarbij we de kaarsjes volgden en zo op acht plekken het kerstverhaal zagen 
uitgebeeld. Een sfeervolle tocht met op het einde bij de Geerteskerk lekkere glühwein 
en chocolademelk om op te warmen. 

We zijn blij dat er weer zoveel dorpelingen wilden 
meewerken en dat er zoveel jeugd mee wilde hel-
pen om het tot een succes te maken! Natuurlijk 
hebben we naast de lichtjestocht ook nog andere 

activiteiten voor de jeugd van de Geerteskerk. 
Allereerst is er voor de kleinsten tot en met groep 8 
elke week kindernevendienst tijdens de kerkdienst. 
De kinderen gaan met de leiding naar het Geertes-
huis voor een verhaal en om te spelen of te knutselen. Voor de oudere jeugd is er 9 
keer per jaar, ook tijdens een kerkdienst, jeugdkapel bij iemand thuis. Er wordt dan met 
elkaar gepraat en gewerkt over allerlei interessante onderwerpen. Daarnaast worden 
er activiteiten georganiseerd zoals een fi lmavond of samen koken. Ook proberen we 
één keer per jaar op stap te gaan. Zo zijn we vorig jaar naar Antwerpen geweest, met 
een rondleiding door de Jodenbuurt en daarna de stad in. Als afsluiting hadden we een 
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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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Het Milhous Jayakody Children Home
 
Al vele jaren woon ik in Kloetinge en telkens 
als ik de Klusdurper lees, ben ik verrast dat 
er zoveel mensen in het dorp wonen, die iets 
bijzonders te vertellen hebben. Misschien 
heeft U ook wel eens van onze stichting Ne-
therlands SriLanka gehoord?

Wij zijn na de Tsunami in 2004 spontaan 
begonnen geld in te zamelen bij familie, 
vrienden en kennissen. Ons ‘kapitaal’ is ver-
dubbeld door NCDO/KPA en Plan Nederland. 
Hierdoor konden we starten met de bouw 
van een kindertehuis, omdat we zagen dat 
er heel veel kinderen door de Tsunami geen ouders meer hadden. Ons huis is geopend 
in juni 2009. Voor Srilankaanse begrippen heel erg mooi, met dakpannen op het dak, 
tegels op de vloeren en in de natte ruimtes ook tegels aan de muur. Er wonen nu 24 
meisjes, die verzorgd worden door 6 zusters van de Orde van Maria Immaculate. De 
kinderen zijn tussen de 6-12 jaar oud. Ze zijn aangemeld via de politie of maatschap-
pelijke instellingen.
Van de Kinderbescherming krijgen we dan de officiele vergunning om ze op te nemen 
in het huis. Ze worden liefdevol verzorgd en gaan naar school als ze oud genoeg zijn.
Wij, als bestuur, willen graag dat ze goed onderwijs krijgen en zo hopelijk een goede 
opleiding kunnen volgen om in hun eigen onderhoud te voorzien.

Ons werk wordt ondersteund door giften, maandelijkse donaties en door periodieke 
akties. We bezoeken het huis enkele keren per jaar en doen dat geheel op eigen kosten 
zodat al het geld direkt voor de kinderen bestemd is. Indien u meer wilt weten over 
onze stichting kijk dan op: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl.

Door: Elsbeth Sanderse

barbecue. Zo bedenken we met z’n allen steeds weer andere leuke dingen om contact 
te houden met elkaar. 

Nieuwsgierig geworden? Kom een keertje kijken, iedereen is welkom in de Geertes-
kerk! Op onze site: www.pknkloetinge.nl staan er foto’s van de lichtjestocht en andere 
activiteiten. 

Door: Marja Buijsrogge / foto’s: S. Postma
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel: 0113-215856
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Ondernemend Kloetinge:
Uitvaartzorgcentrum De Bevelanden

Sinds jaren een trouwe adverteerder, Uitvaart-
zorgcentrum De Bevelanden. Reden voor de 
redactie om op een maandagavond in maart 
kennis te maken met de heer Hoekman.

In 1938 is opa het bedrijf gestart met motoren 
en taxi’s. Tijdens de oorlog was er even geen 
lopende zaak maar daarna werd het bedrijf 
weer opgepakt. Te beginnen met het rijden 
van de taxi om uiteindelijk door te groeien 
naar een begrafenisonderneming. De exacte datum is echter niet bekend. Met de uit-
vaartauto’s werd er voor verschillende begrafenisondernemingen gereden. Wanneer 
bedrijven er mee stopten nam opa ze over, zo ook het bedrijf in ’s-Gravenpolder en 
Goes. In 1984 / 1985 is de naam Hoekman overgegaan in De Bevelanden.
Uitvaartonderneming De Bevelanden bestaat uit circa 12 medewerkers. Zowel in 
Kapelle als Goes is er een rouwcentrum. De Bevelanden levert maatwerk en is per-
soonlijker en kleinschaliger dan landelijke ketens. Alles is mogelijk van kaarten tot het 
uitzoeken van een kist. Johan Hoekman heeft regelmatig contact met ouderen, soms 
zelfs met mensen van rond de 100 jaar. Zij willen dan praten over hun uitvaart. 
Mocht het dan eenmaal zover zijn, dan wordt het dossier uit de kast gehaald en zijn 
de wensen duidelijk voor de achterblijvende familieleden. Johan Hoekman adviseert 
altijd om de belangrijkste dingen vast te leggen zoals cremeren of begraven, kleur kist 
en bloemen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan waar baar je iemand op (thuis of in het 
rouwcentrum), kledingadvies, hoe ziet iemand eruit, rouwkaarten/bidprentjes maken, 
wel of geen condoleance, koffie na afloop, aantal auto’s, gedenksteen etc. etc. 

Het taboe rondom de dood is niet meer zo groot als het geweest is. Internet geeft veel 
informatie rondom allerlei zaken. Zeker het overlijden van bekende mensen in combi-
natie met de communicatie kanalen van tegenwoordig heeft de mogelijkheden doen 
vergroten. Variatie is van sober tot heel uitbundig. Alles kan en mag mits het wettelijk 
is toegestaan en binnen het redelijke. Trendsettend door bekende Nederlanders waren 
bijvoorbeeld Pim Fortuin de uitvaart waar de hondjes mee gingen, Prins Claus met het 
statig dragen van de kist. Vanaf de jaren ‘90 de komst van hapjes, drankjes en alcohol. 
Mensen worden steeds creatiever in het bedenken van een persoonlijke uitvaart.
Denk ook bijvoorbeeld aan mini bolussen, warme mini saucijzenbroodjes en mini ap-
pelflapjes in plaats van cake. Of een kind dat veel van smarties hield en deze in plaats 
van bloemblaadjes op de kist liet gooien.
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MotoPort Almere
Randstad 22-41, 1316 BR Almere-Stad. Telefoon: (036) 534 64 66. 

info@motoportalmere.nl  www.motoportalmere.nl
Di. t/m vr. 9.00-18.00u. Do. koopavond tot 18.00-21.00u. 

Za. 9.00-16.30u.
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Als kind wilde Johan Hoekman niet in het bedrijf van zijn vader werken. Toen Johan 
Hoekman met 18 jaar echter zijn rijbewijs haalde en bijsprong bij personeelstekort 
rolde hij er toch vanzelf in. Werken met mensen staat centraal, het vak bestaat uit 
zowel hulpverlenen als dienstverlenen.
Vaak tref je mensen aan die verdoofd zijn, je neemt ze als het ware bij de hand en laat 
ze vertellen. Door het bieden van een luisterend oor in combinatie met het geven van 
deskundig advies kom je samen tot een keuze en passend afscheid. Na afl oop zijn de 
reacties van mensen vaak hartverwarmend. 
Johan Hoekman of een van de medewerk(st)ers begeleiden alle rouwbezoeken. Zij 
helpen ook bij het opbaren. Als mensen ’s avonds komen om afscheid te nemen van 
de overledene is Johan Hoekman of een van zijn medewerk(st)ers ook altijd aanwezig.
Geen enkele uitvaart is hetzelfde, denk hierbij aan achtergronden en culturen.
Iedere keer is het een intensief proces. Alles moet binnen 5 tot 6 werkdagen geregeld 
zijn. Johan Hoekman voelt zich er persoonlijk bij betrokken, het zou ondenkbaar zijn 
om dit werk goed te doen als je dat niet zou kunnen. Natuurlijk leer je ermee omgaan, 
gepaste afstand te nemen en een steun en toeverlaat te zijn voor de mensen. Door het 
werken in de uitvaartzorg heeft Johan Hoekman geleerd zich niet meer druk te maken 
over allerlei onbelangrijke dingen. Hij staat bewuster in het leven. 
We hebben ook nog kort gesproken over de zorgelijke individualisering van de 
samenleving. Te vaak komt Johan Hoekman het tegen. Mensen die begraven worden 
zonder dat er iemand bij aanwezig is. Treurig.

Tot slot krijgen we nog een rondleiding door het uitvaartcentrum aan het Geldeloo-
zepad. We komen tot de conclusie dat het een mooi gebouw is, ruim van opzet, en 
met verschillende mogelijkheden. Uitvaartcentrum De Bevelanden heeft als enige in de 
regio 2 rouwkamers waar nabestaanden 24 uur per dag, 7 dagen per week, afscheid 

kunnen nemen van hun dierbaren. Voor deze ruimte krij-
gen de nabestaanden een electronische sleutel waarmee 
ze via een aparte entree zelf naar binnen kunnen.

We bedanken Johan Hoekman voor zijn gastvrijheid en 
de rondleiding door het uitvaartcentrum.

Door: C. van Dooren en A. Reijerse
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de rondleiding door het uitvaartcentrum.

Door: C. van Dooren en A. Reijerse
(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
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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

25

Klusdurper 2011.1

 Activiteitenkalender Kloetinge mei - oktober 2011
Mei 
2 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur.
4 Dodenherdenking, Geerteshuis 19.30 uur (VDK).
7 Mini-fair, Firma Hoogstrate (Zomerweg1-5) 10.00-16.00 uur  

(Bloemenvereniging Kloetinge).
12 Lezing over de Duitse componist Mendelssohn, Geerteshuis. 

Opgeven via: lenshoek@zeelandnet.nl, tel 215116
 (Kunstkring Kloetinge).
14 Nationale molen- en gemalendag (openstelling Kloetingse molen).
25 Lezing ‘Liefde als noodzakelijke basis of voorwaarde tot groei naar 

hogere niveaus van ontwikkeling’, Amicitia (ver. de Bron).
28  Jeugdsoos, Amicitia 19.30 uur -12 t/m 16 jr (st. Jeugdwerk).
Juni 
4 en 5 Open tuindagen.
6 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur.
8 Lezing ‘De weg van de pelgrim als een weg van onthechting’,  

Amicitia (ver. de Bron).
10 Lezing door de heer Fik Meijer, schrijver geschiedkundige werken, 

Geerteshuis (lenshoek@zeelandnet.nl, tel 215116)
 (Kunstkring Kloetinge).
18 Kloetingse Dag .
18 en 19 Open tuindagen.
Juli + augustus 
4 + 1  Inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur.
16, 17, 18 en 19 Klusdurpsedagen (St. Jeugdwerk).
18 Avond: kampvuur tijdens Klusdurpsedagen, iedereen is welkom! 

(Onder voorbehoud van vergunning).
September 
5 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur.
10 Open Monumentendag (o.a. Geerteskerk, molen: (m.m.v. schutterij 

Ravenstein en koffie drinken in de tuin van de molen (opbrengst 
tbv restauratie Molen).

14 Lezing ‘Ontdek de taal van de handen’, Amicitia (ver. de Bron.)
Oktober 
3 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur.
14 Lezing ‘Ontdek de taal van de handen’, Amicitia (ver. de Bron).

Punt van aandacht: een aantal activiteiten die in het verleden plaatsvonden in 
Amicitia zijn verplaatst naar het Geerteshuis in de Jachthuisstraat.



26

 

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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Oranjevereniging Kloetinge 75 jaar

De Oranjevereniging Kloetinge bestaat dit jaar al weer 
75 jaar.

Dit werd de afgelopen Koninginnedag uitbundig ge-
vierd met een zeer uitgebreid programma. Ik denk dat 
vele mensen met heel veel plezier aan deze dag zullen terugdenken.
Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat de voorbereiding voor deze dag al 
vele maanden ervoor start. Wat veel mensen ook niet weten is hoeveel tijd en energie 
het kost voor de Oranje-vereniging om deze dag tot een succes te maken. Een kijkje 
achter de schermen.
In oktober beginnen de eerste voorbereidingen. Dan al brainstormen we wat er die dag 
allemaal te doen valt voor een breed publiek. Natuurlijk, de lijn is hetzelfde. Elk jaar 
rommelmarkt, volksspelen, concert enz. Maar elk jaar is dit toch ook weer anders. Het 
plan wordt uiteengezet.
Springkussens worden besteld in België, altijd goedkoper dan in Nederland. Vergunnin-
gen worden aangevraagd, spullen worden alvast gereserveerd bij het verhuurbedrijf.
Zo rond december moeten we gaan nadenken over het oranjeboekje. 
Een flyer wordt gemaakt om rond te delen in het dorp. Adverteerders worden benaderd, 
klopt het nog tekstueel. Natuurlijk, de tekst komt redelijk overeen met vorig jaar, maar 
toch is het weer anders.
Tussendoor vergaderen, iedereen heeft veel te doen, dus vaak schipperen. Ook nog 
nadenken over lampionnenoptocht, doen we het wel of niet. Dit jaar geen lampionnen-
optocht, te weinig bestuursleden aanwezig. Veiligheid gaat voor alles.
Jaarvergadering plannen. Geerteshuis bellen. Zoals alle andere jaren, weinig opkomst, 
maar ja, het is verplicht.
Dit jaar geen contributie ophalen, volgend jaar weer.
Boekje wordt geregeld met de drukker, opgehaald en rondgebracht. Jammer genoeg 
iets te laat. Er was nog te veel te doen, krappe tijd. Gelukkig wel op tijd voor de Konin-
ginnedag. Mensen bellen, “ik heb geen boekje gehad”. Klopt, als je niet op de ledenlijst 
staat, krijg je ook geen boekje meer, lid worden dus. Kan op de dag zelf.
Ballonnen en helium bestellen voor de ballonnenwedstrijd., Hebben we nog kaartjes? 
Zijn nog van vorig jaar over. Scheelt weer wat werk.
Het geluid moet geregeld worden. Moet beter zijn dan vorig jaar.
De Koninginnedag nadert, nog een maand te gaan. Is alles geregeld? Nee, er moeten 
nog wat zaken geregeld worden, problemen die opgelost moeten worden. Hebben we 
voldoende vrijwilligers? Wie kunnen we nog benaderen? Hebben we eigenlijk stroom? 
Daar moeten we snel achteraan, dat is wel heel belangrijk. 
Zijn er voldoende prijzen voor de bingo en de loterij? Nee, we hebben nog het een en 
ander nodig. Wordt geregeld.

jaar
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Nog een week te gaan. De spullen die opgeslagen liggen in de molen moeten opge-
haald worden. Inmiddels hebben de ploegen zich opgegeven, wedstrijdschema kan 
gemaakt worden. Helaas, 2 dagen later willen nog 2 teams meedoen. Natuurlijk kan 
dat, wedstrijd-schema opnieuw maken. Even tussendoor op een avondje bespreken 
hoe we de spelen gaan opzetten en het schema bekijken.
29 april. Alles wordt opgezet, de tent, kramen, podiumstukken en noem maar op. De 
dranghekken, vuilnisbakken, stroomkasten en alle andere zaken worden overal van-
daan gehaald. Bij de gemeente, bedrijven en kerk. De gehele dag zijn we bezig. Geluk-
kig zijn er vrijwilligers om de helpende hand uit te steken. 
Het is Koninginnedag. 6:30 uur aanwezig. Dranghekken neerzetten, stroomkast aan-
sluiten, mensen ontvangen voor de kramen, de springkussens arriveren. Muziek wordt 
aangesloten, ballonnen worden opgeblazen. Het is begonnen. Problemen moeten ad 
hoc opgelost worden, stroom valt regelmatig uit, gewonden, boze mensen, pech met 
een verkoopwagen, de dag is voorbij voordat je het in de gaten hebt. De volgende mor-
gen opruimen van het plein, velen hebben de weg naar de prullenbakken niet kunnen 
vinden. Podiumstukken en de tent opruimen, maandag wordt alles opgehaald. Maan-
dag alles weer terugbrengen, naar de gemeente, bedrijven, kerk. Nog een ochtendje 
er tegenaan en dan is het echt weer voorbij. De vakantie begint dan echt. Alleen 4 mei 
nog naar de dodenherdenking, bloemen worden nog besteld. Veel werk is verzet, een 
voldaan gevoel.

U heeft inmiddels wel begrepen dat er heel wat bij komt kijken om een Koningin-
nedag te organiseren. Vanaf dit jaar bestaat het bestuur van de Oranjevereniging nog 
maar uit 5 personen. Dit is natuurlijk 
veel te weinig om volgend jaar nog op 
een fatsoenlijke manier een Koningin-
nedag te organiseren Er zullen echt 
meer mensen in het bestuur moeten 
plaatsnemen. Anders zal dit zeer, zeer, 
zeer moeizaam of zo niet onmogelijk 
gaan. Ik ben nu aftredend voorzitter. Ik 
heb altijd met veel plezier de Koningin-
nedag, de Lampionnen-optocht en het 
Ringrijden mogen organiseren. Dank 
jullie wel daarvoor.

Oranjevereniging Kloetinge, heel harte-
lijk gefeliciteerd met jullie 75 jarig jubi-
leum. Ik hoop nog vele jaren erbij.

Rob van Diemen

Kloetinge 1920 - de Buys Ballotstraat viert Koninginnedag.
Destijds lagen er nog bruggetjes en sloten voor de huizen.
Foto: collectie dhr. J.G. Keukelaar uit Kloetinge
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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@rijschoolbehage.nl Tel. 0113-228927
4481 DX  Kloetinge www.rijschoolbehage.nl 06-51602787

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
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Kloetingse oproepen en weetjes …

• Ook in Kloetinge komt een AED te hangen! En wel bij ‘Ib-
beltje’, in de Zomerweg. U kunt zich aanmelden als vrijwillig lid van de 
buurthulpgroep via www.hartveiligwonen.nl en daarbij een bijna gratis reanimatie-
cursus volgen.

• Vishandel Antoine en de Kaasruiter staan nu beiden op vrijdagmiddag bij Amicitia 
(vanaf 14.00 uur). Uw kaas, nootjes, eieren en vis voor het weekend vers in huis!

• 23 leerlingen van de Kloetingse school plantten op de Nationale Boomplantdag, 23 
maart 2011, 3 bomen in het centrum van Kloetinge.

 Ze startten in school waar ze een ‘bomenles’ kregen van wethouder J. de Bat om 
vervolgens samen naar de familie Lenshoek te gaan. Na een versnapering aldaar 
gingen zij aan de slag met de nieuwe veldwerkkaart ‘Boomfeestdag’.

• In ons vorige nummer kondigden wij het al aan… inmiddels kunnen wij u laten 
weten dat Petra en Gerrie Menheere opa en oma zijn geworden van kleinzoon Aiden. 
Van harte gefeliciteerd!

• Edelsmederij Vernissage heeft ter ere van haar 10-jarig bestaan een ontwerpwed-
strijd georganiseerd. In de volgende Klusdurper verneemt u de uitkomst van de wed-
strijd.

• Jeffrey Simonse van hoveniersbedrijf Paardekooper heeft vorig jaar december mee-
gedaan aan het Europees Kampioenschap voor het vakmanschap (tuinaanleg) 2010. 
Na het behalen van de eerste plaats tijdens het Nederlands kampi-
oenschap eindigde hij met zijn collega’s op de 4e plaats.

• Het is maar de vraag of de jeugdsoos na mei nog zal bestaan. Gerrie 
en Petra Menheere, de drijvende krachten achter de soos, stoppen 
na 15 jaar met de organisatie van de maandelijkse avond voor onze 
jeugd. Bent u degene die de jeugdsoos een vervolg geeft in de toe-
komst? 

 Informatie of aanmelden kan via stjeugdwerk@zeelandnet.nl.

• Groep 1 en 2 van de Kloetingseschool zijn 15 maart op visite ge-
weest bij bakker Boer. Met de koksmutsen op zagen de kinderen 
er uit als echte bakkers! Eerst mochten zij een kijkje nemen in de 
bakkerij en daarna zelf broodjes bakken. ‘s Middags kwam bakker 
Boer de broodjes op school afleveren. Ze smaakten heerlijk!

• Tijdens de kinderdisco op koninginnedag werden alle kinderen in 
de feesttent getrakteerd op 2 glaasjes limonade, aangeboden door 
Rinus Ventiel.

• Sponsorclub SVVK van de VV Kloetinge verwelkomde met het bedrijf Totaalbouw Zee-
land het 100e lid. Een mijlpaal haar geschiedenis. In korte tijd is deze businessclub 
uitgegroeid tot een groot netwerk van ondernemers uit de regio.



32

G
ratis P

upa m
ake-up tips en behandeling

in de m
aand juni

33

Klusdurper 2011.1

SMWO: Informatief en Signalerend  
Huisbezoek 75+ in Kloetinge

In de periode april 2010 tot en met juni 2010 hebben een 10-tal vrijwillig ouderenadvi-
seurs en twee stagiaires uitvoering gegeven aan het project Informatief en signalerend 
huisbezoek 75+ in Kloetinge en het Oostmolenpark.

De stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn (SMWO) voert dit project uit in opdracht 
van de gemeente Goes. Het huisbezoekprojekt was al uitgevoerd in de wijken Goes-
Zuid en Goes West. 

207 inwoners van Kloetinge en het Oostmolenpark van 75 jaar en ouder ontvingen een 
brief van de gemeente Goes waarin werd aangekondigd dat het project van start zou 
gaan en dat zij benaderd zouden worden door een vrijwillig ouderenadviseur. Tijdens dit 
contact zou er een verzoek worden gedaan voor een bezoek. De vraag aan de senioren 
was dan ook of zij hier interesse in zouden hebben.

Met 136 senioren (66%) is een afspraak gemaakt. Zij zijn allen bezocht.
Aan de hand van een vragenlijst, waarbij er verschillende onderwerpen aan bod kwa-
men, kwam men tot een gesprek. 

Deze onderwerpen waren; wonen, veiligheid, gezondheid en gebruik van hulpmid-
delen, hulp en ondersteuning, mobiliteit en vervoer, tijdsbesteding en contacten en 
financiën. Het doel van het bezoek was de ouderen te informeren over voorliggende 
voorzieningen en overige regelingen. Tevens kan het bezoek een beter beeld schetsen 
of de senioren ook bekend zijn met deze voorzieningen en in hoeverre zij hier gebruik 
van maken. Het bezoek geeft bovendien enig inzicht in de wensen en behoeften van 
de senioren. 

De ouderenadviseur kon direct, indien daar vraag naar was, informatie verstrekken 
en als het een uitgebreidere vraag betrof kon deze worden doorgespeeld naar SMWO. 
Bij 33 personen uit Kloetinge en het Oostmolenpark is aan de gestelde vraag een ver-
volg gegeven door de medewerkers van SMWO.
Dit varieerde van het brengen van gericht foldermateriaal, een aanvullend bezoek van 
de ouderenwerker, het aanmelden bij het steunpunt Mantelzorg en vrijwilligerswerk, 
het op weg helpen naar het WMO-loket van de gemeente Goes tot het in contact bren-
gen met een maatschappelijk werkende.

Het huisbezoek werd door alle bezochten als positief ervaren.
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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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Opvallende uitkomsten van het huisbezoek:
- Meer dan de helft van de bezochte ouderen woont al meer dan 30 jaar in Kloetinge;
- Men vindt het er goed wonen;
- 83% Van de bezochten woont in een koopwoning;
- 8 Van de 10 75-plussers (80%) heeft familie in de buurt wonen waarvan de helft in 

dezelfde gemeente.

Bezochte inwoners van Kloetinge en Oostmolenpark voelen zich, in vergelijking tot de 
andere wijken, niet onveiliger en zijn niet minder gezond. Mobiliteit is voor bewoners 
van Kloetinge en Oostmolenpark echter soms een probleem; 1 op de 5 geeft aan niet 
alleen te kunnen reizen. Een aantal ouderen gaf aan dat zij vaak, of in mindere mate, 
alleen zijn. Mensen zijn bereid elkaar te helpen. Echter bleek dat het vragen om hulp 
of ondersteuning voor velen een grote drempel is. 
Ons devies: Mens durft te vragen!

Dit voorjaar wordt het informatief en signalerend huisbezoek 75+ uitgevoerd in het 
Centrum van Goes en in de dorpen Wilhelminadorp en Kattendijke.
Wij danken de vrijwillig ouderenadviseurs voor hun inzet.

Door: Ronald Masclé, projectmedewerker SMWO

De Geerteskerk gaat deze zomer ook weer doordeweeks open!

U rijdt of loopt er misschien dagelijks langs: het 
oudste gebouw van het dorp, de Geerteskerk bij het 
Marktveld. U komt er regelmatig of soms op de zon-
dagmorgen, of u kent de kerk uit de verhalen van 
uw voorouders. Het oudste gebouw, het noorder-
koor stamt zelfs uit ca 1100, maar het is opnieuw 
en prachtig opgeknapt met de laatste restauratie van 
2007/08 . Zo blijft een springlevend onderdak van de 
Protestantse gemeente te Kloetinge en middelpunt 
van het dorp. Er is veel te zien en te vertellen over 
de rijke historie van kerk en dorp. Hoe dan ook, de 
Geerteskerk is een bezoek meer dan waard.
Voor bezichtiging, voor een moment van rust en 

bezinning, een kaars in de stiltekapel of om zomaar binnen te lopen.
De kerkgidsen ontvangen u graag vanaf zaterdag 4 juni a.s. iedere dinsdag- en vrijdag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
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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: aanvragen@gildedebevelanden.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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Emergis jubileert!

Emergis had een feestje te vieren omdat ze op 18 januari 
de LPGGz-ster voor beste zorgaanbieder heeft ontvangen en vanwege het vijftienjarig 
bestaan van de instelling. Aangelegenheden die op 3 maart feestelijke toon werden bij-
gezet door niemand minder dan Willeke Alberti!

Emergis heeft de LPGG-ster gewonnen voor de ‘best geïntegreerde GGz-
instelling'. De eerste plaats is behaald samen met het Vincent van Gogh 
Instituut uit Venray. Deze prijs is een initiatief van het Landelijk Platform 
GGz, een overkoepelende organisatie van twintig Nederlandse cliënten- 
en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. De ster werd 

uitgereikt aan vijf zorgaanbieders die het beste presteerden wat betreft keuze-vrijheid, 
goede informatie, adequate benadering en het oordeel van de cliënten. Goede kwaliteit 
en duurzaamheid van zorg is belangrijk. Cliënten en familie in de GGz hechten daar veel 
waarde aan. Volgens Emergis is de ster daarom vooral een stimulans om zich blijvend 
sterk te maken voor zorg die effectief, veilig en cliëntgericht is. 

Dat Emergis cliëntgericht is, blijkt wel uit het concert dat de 
Emergis-verwenzorg-commissie voor haar cliënten verzorgde. 
Op 3 maart kwam Willeke Alberti een concert geven, waar alle 
cliënten van konden genieten. Helemaal vanuit Amsterdam naar 
Kloetinge kwam de vedette, smeerde de keel met een Zeeuwse 
bolus, en zong toen bekende liedjes van vroeger in de volle the-
aterzaal van Emergis. Er kwamen liedjes van haarzelf aan bod, zoals de klassiekers: 
Spiegelbeeld, Morgen ben ik de bruid en Samen zijn. Daarnaast zong ze ook liedjes van 
andere bekende artiesten. Aansluitend was er voor alle aanwezigen een high tea, nam 
Willeke Alberti de tijd voor een gesprekje of een foto met de fans of cliënten en signeerde 
CD’s, DVD’s en boekjes. 

De verwenzorgcommissie organiseert met enige regelmaat activiteiten en uitstapjes 
voor cliënten, want plezier hebben vinden ze ook bij een goede geestelijke gezondheid 
horen. Plezier was er zeker, iedereen genoot met volle teugen van de bekende vrolijke 
nummers van Willeke, die zonder moeite op haar hoge hakken tussen het publiek door 
liep. Het was een feestelijke bedoening die ‘veel te snel voorbij was’. De cliënten vonden 
dat ‘Willeke geweldig heeft gezongen’ en ze hebben een ‘onvergetelijke middag gehad’.

In het kader van het vijftienjarig jubileum staat er voor 18 juni a.s., tegelijk met de Kloe-
tingse dag, ook een buurtfeest bij Emergis op het programma. ‘Onder De Bomen Van Het 
Plein’ (om maar even bij de klassiekers van Willeke Alberti te blijven) zullen er diverse 
activiteiten georganiseerd worden. Iedereen is welkom. 
Nader bericht hierover volgt via overige media.
 Door: D. v/d Linde

37



38

Zwartepoorte Goes bv, (0113) 245245
Amundsenweg 33, 4462 GP Goes

Zwartepoorte Roosendaal bv, (0165) 576376
Vlierwerf 2, 4704 SB Roosendaal

www.zwartepoorte.nl

Voor een BMW 
ga je naar Zwartepoorte!

Zwartepoorte Goes bv
Zwartepoorte  Roosendaal bv
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Bijzondere hobby’s
Collectie verzilverde theelepeltjes
Vervolg over het lepeltje van Kloetinge

In de vorige Klusdurper deed ik, Ank Buizer, een oproep of er een 
theelepeltje van Kloetinge bestond. Daarop kreeg ik de volgende re-
acties: 

Magda Nagelkerke uit de Willemsstraat bracht mij een bos lepeltjes en zei “zoek maar 
uit of er wat bij zit.” Dat heb ik gedaan en er waren mooie lepeltjes bij maar niets van 
Kloetinge. Via de redactie kwam ik in contact met Ina Verwei uit de Brederodestraat 
en zij had van mevrouw Verpoorte, die vroeger op het hoekje aan de Pr. Irenestraat 
woonde, een lepeltje met daarop de kerk van Kloetinge gekregen om het aan die me-
vrouw van het artikeltje in de Klusdurper te geven. Daarmee heb ik mijn verzameling 
compleet!

Ik bezocht mevrouw Verpoorte, 91 jaar en inmiddels wonend aan de Nassaulaan in 
Goes in een aanleunwoning. Zij komt oorspronkelijk uit Zeeuws Vlaanderen en kwam 
in 1968 in Kloetinge wonen als huishoudster bij de heer Korteweg in de Irenestraat. Zij 
vertelde mij dat ze het lepeltje met de voorstelling van de kerk erop een keer op een 
bazar van de kerk had gekocht. Zij wist niet meer in welk jaar. Toen ik de bos lepeltjes 
terugbracht naar Magda Nagelkerke en aan haar vroeg of zij nog iets wist over de ba-
zar en het lepeltje, verwees zij mij naar de familie Kingma aan het Marktveld. De heer 
Kingma dacht dat het lepeltje is uitgegeven bij de restauratie van de kerk in de periode 
1970-1972. Dat klopt wel met wat mevrouw Verpoorte vertelde. Op bijgaande foto van 

dit lepeltje ziet u de kerk vanaf het oude gemeentehuis gezien. 
Het verhaal is nog niet af, want mevrouw Kingma vertelde dat zij een lepeltje 

had met het wapen van Kloetinge, met de drie lelies, erop. Dat lepeltje 
kocht zij in het winkeltje bij mevrouw Slabbekoorn naast de smederij op 

de hoek van de Oostkeure en het Geertesplein. Dat winkeltje had zij in 
de huiskamer erbij. Mevrouw Kingma kocht dat lepeltje rond 1968 toen 

zij een keer vanuit het buitenland in Kloetinge was. Mevrouw Slabbekoorn zei: 
Dan heb je nog een leuk aandenken aan de gemeente Kloetinge. Want immers 
in 1970 werd de zelfstandige gemeente Kloetinge opgeheven en kwam bij de 

gemeente Goes. 

Mijn oproep in de Klusdurper heeft dus twee lepeltjes over Kloetinge boven tafel ge-
bracht. En daarmee heb ik mijn bijzondere verzameling van een lepeltje uit al mijn 
woonplaatsen compleet. En je ziet, je begint met een lepeltje en je spreekt zo maar 
allerlei Klusdurpers en ze helpen je voort!

Door: Ank Buizer
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de hoek van de Oostkeure en het Geertesplein. Dat winkeltje had zij in 
de huiskamer erbij. Mevrouw Kingma kocht dat lepeltje rond 1968 toen 

zij een keer vanuit het buitenland in Kloetinge was. Mevrouw Slabbekoorn zei: 
Dan heb je nog een leuk aandenken aan de gemeente Kloetinge. Want immers 
in 1970 werd de zelfstandige gemeente Kloetinge opgeheven en kwam bij de 
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‘Het onderscheidend vermogen’
U wilt zich onderscheiden van uw concurrenten?

Bel ons, de motor draait.

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

OVERIJSSEL: carel belstraat 8 | 7548 ek boekelo | 053 23 03 664

reclame- en communicatiebureau

check: wigmanvandijk.nl
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Skatebaan Wesselopark – 1 jaar

30 April 2010 werd de skatebaan offi cieel geopend. Bijna 
een jaar na de opening zijn we benieuwd of de skatebaan 
voldoet aan de wensen, dus we bezoeken op een wille-

keurige mooie voorjaarsmiddag in het 
weekend de skatebaan en treffen …

Levi (10) en Justin (10)
Justin vertelt dat hij zo af en toe komt stunten met de step of 
gaat waveboarden. Ook is het leuk om te-
gen de stijle ‘kwart maan’ op te lopen.

De broers Merien (9) en Chiel (4)
Chiel vertelt dat hij het op de 

baan het leukst vindt om met zijn 
(cross)fi etsje over de ‘hobbels’ te rijden. 

Ook Merien vindt dit het leukst. 

Op de step, het waveboard, de (cross)fi ets … en ook al 
glijend en rennend; de skatebaan blijkt op vele manieren 
gebruikt te worden.
Schuin tegenover de skatebaan is inmiddels ook een voetbal-
kooi verschenen (zie pag. 5). Activiteiten alom op het Wesselopark!

Kunstkring Kloetinge zoekt nieuwe leden

Kloetinge heeft een kunstkring, die voor haar leden lezingen organiseert. De lezingen 
gaan over kunst in brede zin: muziek, schilderkunst, geschiedenis en fotografi e. De 
Kunstkring Kloetinge is in 2001 ontstaan op initiatief van de ambachtsvrouwe mevrouw 
Van Dijk van ’t Velde en van mevrouw Lenshoek. De sprekers zijn zeer deskundig op 
hun vakgebied.
Na tien jaar kan de Kunstkring Kloetinge nieuwe leden gebruiken; mensen met een 
brede belangstelling voor kunst en cultuur. De lezingen vinden een aantal malen per 
jaar plaats in het Geerteshuis. De kosten voor deelname bedragen € 20 per persoon, of 
€ 30 als u met z’n tweeën komt. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact op-
nemen met Frans Lankester, via: f.lankester@gmail.com. U krijgt dan een uitnodiging 
voor de lezing in mei (Leni van Maanen-Van der Lee over de Duitse componist Felix 
Mendelssohn) en in juni 2011 (emeritus-hoogleraar en auteur Fik Meijer).

gen de stijle ‘kwart maan’ op te lopen.

Schuin tegenover de skatebaan is inmiddels ook een voetbal-
kooi verschenen (zie pag. 5). Activiteiten alom op het Wesselopark!
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Chiel vertelt dat hij het op de 
baan het leukst vindt om met zijn 
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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

Terminale en Palliatieve Zorg
Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren aan 
het verbeteren van de kwaliteit van leven aan 
mensen die in de laatste levensfase zijn.
Zij bieden tijd, aandacht en ondersteuning.

Taken kunnen zijn:
- een luisterend oor bieden
- gezelschap
- eventueel assisteren bij de zorg
- waken

Voor meer informatie:

SMWO
K. Kiezenberg, coördinator VPTZ

Aanvragen kunt u op werkdagen melden:
tel: 277111 of  06-55 83 02 57

k.kiezenberg@smwo.nl, www.smwo.nl

Onze hulp is gratis

SMWO
Voor meer informatie:
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Het zou ook anders geweest kunnen zijn

Omstreeks 1482 schreef een on-
bekende monnik een groot aantal 
perkamenten oorkonden over voor 
de heren van Veere uit het ge-
slacht van Borsele. De oorkonden 
zijn uit de periode 1282 tot 1481. 
De afschriften werden netjes inge-
bonden, zodat eigendomsbewijzen, 
aankoopakten en allerlei andere 
papieren, indien nodig bij de hand 
waren. Onlangs werd dit Cartula-
rium als boek uitgegeven.
En wat lezen we erin: op 13 juni 1453 verkoopt Gilles Klaaszoon, heer van Waanskinde-
ren in Kloetinge aan Hendrik de tweede van Borsele een omgracht kasteeltje, gelegen 
binnen de poortgrachten van Kloetinge. 
Kloetinge met een gracht rondom en een kasteel daarbinnen! Wie had dat kunnen 
denken. Net zoals Goes had Kloetinge een gracht rondom met een kasteel daarbinnen. 
Maar, helaas, de Kloetingse grachten verdwenen, evenals het kasteeltje. In Goes werd 
de helft van de grachten gedempt en het kasteeltje, slot Oostende, is nu het Griekse 
restaurant Rhodos. Als het eens andersom gelopen zou zijn, heette Goes nu Kloetinge. 

Door: Gerard Heerebout

Inloopochtend Kloetinge

Iedere 1e maandag van de maand wordt een inloopochtend georganiseerd. Deze 
ochtend, die wordt gehouden in het Geerteshuis, Jachthuisstraat, is bestemd voor 
iedere inwoner van Kloetinge, jonger of ouder, kerkganger of niet! Tussen 10 uur 
en half 12 kunt u binnenlopen. Er wordt koffi e gedronken met iets lekkers, gezellig 
gepraat of een wat diepgaander gesprek, er worden spelletjes 
gedaan of een quiz, of een enkele keer een actueel onderwerp behandeld door ie-
mand die daar veel over weet. De bedoeling is, dat we elkaar in een gezellige sfeer 
kunnen ontmoeten.

Mocht u niet zelfstandig kunnen komen, belt u dan even naar tel 250646 en we 
regelen vervoer van en naar huis. De entrée is gratis, maar voor een bijdrage staat 
er een busje. De inloopochtend wordt ondersteund door de diaconie van 
Protestante Gemeente rond de Geerteskerk. 
U bent van harte welkom.

Foto: Archief
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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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Tennisvereniging LTC De Bongerd

Al meer dan 40 jaar maakt Tennisvereniging LTC De Bongerd deel 
uit van de Kloetingse gemeenschap. Een gezellige en welvarende 
club, die door de inzet van de leden is uitgegroeid tot één van de 
grootste tennisverenigingen van Goes en omstreken. De Bongerd heeft 
plaats voor 450 leden en beschikt over 5 tennisbanen met verlichting en een verschil-
lende ondergrond, waardoor zowel in de zomer als in de winter gespeeld kan worden. 
Sinds vorig jaar is het hele tennispark rolstoelvriendelijk. Vanuit het motto ‘tennis is 
voor iedereen’ is er eerst gezorgd voor rolstoelvriendelijke tennisbanen. Op 4 van de 5 
banen kun je met een rolstoel prima spelen. Met behulp van vele sponsors , waaronder 
de Provincie Zeeland, en de vrijwillige inzet van de leden is nu het clubhuis helemaal 
verbouwd. Drempels weg, brede deuren, verlaagde bar, rolstoeltoilet en –douche: ook 
met een rolstoel ben je welkom bij De Bongerd. Deze zomer staat op 2 en 3 juli het 
eerste rolstoeltoernooi gepland.

Bij de ontwikkeling van de voorzieningen voor de jeugd op het Wesselopark heeft 
De Bongerd steeds meegedacht en meegewerkt om het een en ander mogelijk te  
maken. Het officieel in gebruik nemen van deze voorzieningen op de Kloetingse dag 
valt precies in het finale weekend van ons ‘Open Traas en Ovaa’ jeugdtoernooi. Op 
die dag is er dus een gezellige bedrijvigheid op de club. Het clubhuis is een hele dag 
open, ook voor bezoekers van de Kloetingse dag. Uiteraard is dan ook het rolstoeltoilet 
beschikbaar voor minder valide bezoekers van de festiviteiten. Bent u in de buurt, kom 
dan eens kijken naar de prestaties van de jeugd. Heeft u meer belangstelling voor se-
nioren, dan kunt u een week eerder komen kijken naar de verrichtingen op het ‘Open 
van de Linde’ toernooi.

De Bongerd heeft jarenlang een wachtlijst gehad, maar dit jaar is er nog plaats voor 
nieuwe leden. Zowel senioren als junioren zijn welkom. Dus als u lid wilt worden stuur 
dan even een mailtje naar onze ledenadministratie: 
ledendebongerd@zeelandnet.nl. 
We hebben ook een website www.ltcdebongerd.nl. 

De Bongerd werkt samen met TOZ, die de tennislessen verzorgt. Er 
is volop aandacht voor de jeugd, van beginners tot spelers op hoog 
niveau. Van eenvoudige balvaardigheid tot stevige competitietrai-
ning. Individueel of in een groepje, het kan allemaal. Tennis is niet 
alleen een prachtige sport, het is ook gezellig (we hebben zelfs een 
eigen Bongerdband) en goed voor je sociale contacten. De Bongerd 
staat voor een heel jaar genieten voor iedereen.

Door: Peter de Boevere, voorzitter



Klusdurper 2011.1

46

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 afbeelding op de voorzijde van deze Klusdurper is gemaakt door wijlen fotograaf 
Henry Pauw van Wieldrecht.

De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt 

tweemaal per jaar, in het voorjaar en najaar. De Klusdurper wordt huis aan huis bezorgd. 

Oplage 1400 stuks. Kopij/advertenties richten aan de redactie.

KLOETINGE
VERENIGING DORPSBELANGEN

Belastingaangifte
Budgettering
Hypotheken
Verzekeren
Pensioenen
Sparen

Koningin  Julianastraat 21, Kloetinge
Tel. 0113-22 99 88 e-mail: info@bufin.nl  website: www.bufin.nl

www.bufin.nl



Zandee
KloetingeKloetingeKloetinge

• MAAIWERKEN

• GROENWERKEN

• CULTUURTECHNISCHE WERKEN

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




