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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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Beste dorpsgenoten

Beste dorpsgenoten, de 2e editie 2011 van de Klusdurper ligt voor u.
De eerste Kloetingse Dag had te kampen met het slechte weer. Daardoor vielen som-
mige elementen letterlijk in het water. Toch zijn we niet ontevreden, het bezoekersaan-
tal viel niet tegen en de mensen waren enthousiast. Wel is vastgesteld dat de activi-
teiten te ver uit elkaar lagen. We kijken hoe we het in het vervolg gaan inkleden. Alle 
vrijwilligers en deelnemers wil ik van harte dankzeggen voor hun inzet. Ook ‘s avonds 
werd de door St. Jeugdwerk Kloetinge georganiseerde Kluspop goed bezocht en geluk-
kig was het tijdens het optreden van de bands droog. Inmiddels heeft een evaluatie met 
de deelnemers plaatsgevonden.

Tijdens de vakantie ontvingen wij het droevige bericht dat Arjan Bot tijdens een tragisch 
ongeval in Canada is overleden. Arjan was een enthousiast lid van de werkgroep voor 
de Kloetingse Dag. In dat kader stelde hij een fantastische foto-expositie samen over 
de vv Kloetinge en het dorp in nabij en ver verleden. Trots was hij op zijn zoon die als 
kinderburgemeester samen met wethouder Jo-Annes de Bat de Kloetingse dag mocht 
openen. Wij wensen de nabestaanden van Arjan Bot veel sterkte met het verlies.

Op deze pagina’s een selectie van foto’s die hij tijdens de Kloetingse Dag nog heeft gemaakt.

Op foto rechtsonder poseert een trotse Arjan (licht shirt) voor z’n eigen expositie.



6

 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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* 1. De Goese norm (rapport Movisie)
 2. De vraag- en aanbodanalyse (Deelrapportage 2 van Copanen) 
 3. Sociale staat van Zeeland
 4. Structuurvisie Goes 2040 

Verder...
Binnen het dorpenplatform waarin alle dorpen van Goes zijn vertegenwoordigd, is de 
werkgroep dorpsplannen druk bezig met de voorbereiding voor het maken van een 
dorpsplan. ‘s-Heer Hendrikskinderen is als proefgebied voor de woonservicezones in-
middels gestart. Gesprekken met bewoners op basis van de uitgangspunten voor een 
woonservicegebied zijn op dit moment in volle gang.
De betrokkenheid van de bewoners is succesvol te noemen. Tijdens de bewonersavond 
begin 2012 zult u uitvoerig worden geïnformeerd hoe een dorpsplan tot stand dient te 
komen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van diverse al uitgebrachte rapporten.*
Om de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van een dorps-
plan zal u worden gevraagd om deel te nemen aan gespreksgroepen over onderwerpen 
die voor u belang kunnen zijn. Ook kerk, school en maatschappelijke organisaties zul-
len hierbij worden betrokken. Ondersteuning zal onder meer door de gemeente Goes, 
Scoop en de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK) plaatsvinden.
Ik wens u veel leesplezier.

Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge,

Marinus Vuijk

Tot slot
Om u zoveel mogelijk te betrekken bij en te informeren over het werk van de VDK, kunt 
u zich abonneren op onze nieuwsbrief http://kloetinge.goesweb.net.

Het bestuur vraagt uw aandacht voor de speelvoorzieningen (zie pag. 15).
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 Voorstad 41 - 4461 KL Goes
T 0113 216963
F 0113 250201
E info@drukkerijzeeland.com
I www.drukkerijzeeland.com

ieder z’n vak

drukwerkwij maken mooi
ook digitaal
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Eind januari nog een idee.
Half mei een heel eind op papier.
In juli alles geregeld.

Zondag 18 September 2011 ‘Concert bij de Buren’!
 

Een kleine 100 bezoekers 
meldden zich rond half drie 
bij het Koetshuis om hun gereserveerde 
kaartjes op te halen. Bij de Vaete bracht Markees 
Zuidweg, al spelende op zijn accordeon, de sfeer 
er alvast in.
Op vier locaties aan het Marktveld en Geertesplein 
was het een gezellige drukte met muzikanten die 
zich warm aan het spelen waren, nog een kopje 
koffie, staat m’n stoel wel goed, etc.

En om drie uur zat iedereen op zijn plaats, vier concertjes tegelijk.

De verschillende muzikanten brachten een gevarieerd 
programma: in ‘het Oude Gemeentehuis’ was Kelti-
sche muziek te horen, bij de fam. Lenshoek hoorden 
we piano en twee klarinetten, in de ‘oude slagerij’ 
bliezen drie vrouwen saxofoon, klarinet en trompet en 
bij de fam. Castelein speelden twee jonge muzikanten 
piano en viool. Ieder half uur schoof het publiek een 
deur verder. Na afloop was er een glaasje in het Koets-
huis en werd er geproost op de geslaagde middag. 

De muzikanten kregen 
natuurlijk een bloeme-
tje en flink applaus.

Bezoekers, muzikanten én initiatiefnemers waren het 
erover eens: “geslaagd en voor herhaling vatbaar”. En 
dat gaan we ook zeker doen, een aantal muzikanten 
heeft zich al gemeld, het zal nog moeilijk worden om te 
kiezen wie de tweede editie van dit gezellige dorpseve-
nement zal gaan opluisteren!

Tot dan!
Angela Kuys
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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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Ondernemend Kloetinge 

We schuiven aan een ‘sfeervolle tafel’ bij Nini Brouwer en Xan-
der Bouman, woonachtig in Kloetinge en beiden eigenaar van 
Den Hertog in Goes. Twee zeer gepassioneerde ondernemers 
op het gebied van design, topmerken, kwaliteit en trends. Een 
rondgang door de familiegeschiedenis leert ons dat het bedrijf 
al sinds 1906 in Goes bestaat en wij inmiddels bij de vierde 
generatie aan tafel zitten.

Meer dan 100 jaar familiegeschiedenis
De familiegeschiedenis gaat ver terug. Op de locatie hoek Lange Vorststraat 65 / hoek 
Witte Paerdstraatje is Den Hertog begonnen. Overgroot opa Snoep is de zaak gestart. 
Zijn dochter was getrouwd met een meneer Den Hertog, die zette de winkel voort en 
vervolgens nam de opa van Nini het stokje weer van deze meneer over. De winkel 
kreeg toen de naam: ‘De Handzaag’ omdat men allerlei artikelen verkocht in die tijd. 
Van kolen tot kinderwagens en een als vanzelfsprekend, een handzaag. Heel divers 
dus. Na opa nam de vader van Nini het over. De naam veranderde toen 
in ‘De Goed Idee winkel’. Het assortiment bleef uitgebreid met o.a. 
barbecues, droogmolens, tuinmeubelen, serviesgoed van het be-
roemde Engelse kwaliteitsporseleinmerk Royal Albert. In 1985 zag 
Nini’s vader zijn kans schoon om de winkel van Jo de Roo over te 
nemen doordat deze failliet ging. Hierdoor kon hij dealer worden 
van serviezen van allerlei gerenommeerde merken. En vestigde 
zich op de locatie waar Den Hertog nu nog steeds gevestigd is, te weten Lange Vorst-
straat 27 / hoek Papegaaistraat.

De eerste vrouwelijke eigenaar
Na een carriere in de detailhandel is Nini in 1998 bij haar vader in de zaak gekomen. 
In eerste instantie om bewust te ervaren wat haar rol in de winkel zou kunnen zijn, en 
deze mogelijk ook zelf voort te zetten. Een voorliefde voor serviezen was er op dat mo-
ment nog niet. Het trok haar vooral om met mooie merken te werken. In 2001 heeft Nini 
de zaak overgenomen van haar vader en werd daarmee de eerste vrouwelijke eigenaar.  
Xander voegde zich in 2003 bij Nini in de zaak. Hij verruilde de brillenglazen van de op-
tiek waar hij 25 jaar lang werkte voor mooie wijnglazen en serviezen. Een heel andere 
branche, want is een bril vaak een noodzakelijk goed, bij servies werkt dat anders. Het 
is vaak “eerst kijken en dan kopen”, iets waar Xander in eerste instantie aan moest 
wennen. Toch blijkt dat hij de passie voor mooie serviezen al aardig in zich heeft.
Was de winkel voor Nini vooral een stukje familiegeschiedenis, voor Xander kwam de 
affiniteit met de winkel pas tijdens de winkelverbouwing in 2003. 

LANGE VORSTSTRAAT 27  |  4461 JL GOES  |  TEL. 0113 22 13 33  |  DENHERTOGSERVIES.NL
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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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(vervolg blz. 11)

Bekend tot in de verste hoeken 
van ons land
Nini & Xander willen hetgeen 
de consument vraagt ook in de 
winkel hebben. Ze bezoeken 
daarvoor regelmatig beurzen. 
Willen jong en dynamisch zijn. En 
dat blijken ook de klanten uit de 
verste hoeken van het land te we-
ten. Vooral door mond-tot-mond 
reclame weten zij de winkel te 
vinden. Zij zijn in Goes en wijde 
omtrek de enige winkel met luxe 
serviezen. Een onlangs gehouden 

bruiloft in de Martinikerk te Groningen blijkt daar een goed voorbeeld van. Daar pronkte een 
hele huwelijkslijst van Den Hertog. Xander blijkt daarbij vooral het ‘creatieve brein’, hij zorgt 
dat alle serviesgoed tot zijn recht komt in een mooie cadeauverpakking, die bovendien ook 
tegen ‘een stootje’ kan. Nini zorgt voor de finishing touch en persoonlijke noot bij alle ca-
deaus. Op de vraag of het servies in dit huwelijk ook wel eens rond de oren vliegt, antwoord 
Nini volmondig: “Nee, want ik weet als geen ander hoe kostbaar het is!”.

Relatiegeschenken
Een andere doelgroep zijn de relatie- of kerstrelatiegeschenken. Zij staan hiervoor op een 
speciale markt waar medewerkers van diverse bedrijven de cadeaus zelf uitkiezen. Men-
sen kunnen de producten voelen, zien, alles is van goede kwaliteit en heeft garantie. Dat 
willen zij de mensen laten ervaren. Zo ook tijdens de aankomende ‘Scaldis Fair’ in de Grote 
Kerk van Goes. Alhoewel het precies valt in de drukste periode, november, vinden zij het 
beslist heel bijzonder vertegenwoordigd te zijn op dit evenement. 
Toch weten zij alle drukte van de beurzen, evenementen en ondernemerschap ook heel 
goed te relativeren. Hun zoon Guy en pas geboren dochtertje Yade zorgen er voor dat zij bij 
tijd en wijlen ook met beide benen op de grond blijven staan en genieten. Thuis, lekker ge-
nieten met het gezin aan een sfeervolle tafel. Want een mooi gedekte tafel mag hun inziens 
eigenlijk niet ontbreken. (En dan niet alleen met kerst) Even als sfeermakers. Hun motto 
daarbij is: ‘less is more’. Want sfeer kun je zelf creëren, ook door te mixen met materialen, 
maar de stijl die je kiest is heel persoonlijk.

Met deze woorden tot besluit, willen wij namens de redactie Nini & Xander heel erg bedan-
ken voor de gastvrijheid!

Door: A. Reijerse & D. v/d Linde
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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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Speelvoorzieningen in Kloetinge en Oostmolenpark

De gemeente Goes heeft aan elke wijk en dorp een bedrag toegezegd om te besteden 
aan speelvoorzieningen. Dit is een extra bijdrage naast het budget dat structureel aan 
speelvoorzieningen wordt besteed. Voor Kloetinge dorp gaat het om een bedrag van 
€ 13.572,- en Oostmolenpark eveneens € 13.026,-. Vereniging Dorpsbelangen Kloe-
tinge wil graag, in overleg met haar bewoners, met suggesties komen.

Enige tijd geleden hebben bestuursleden de speelvoorziening bekeken. De bevindin-
gen zijn een eerste indruk. Het is niet mogelijk om een volledige indruk te krijgen of 
speelvoorzieningen voldoen aan de doelgroep. Daarom is via een nieuwsbrief en op de 
website naar de mening van de bewoners gevraagd.

Vanuit het Oostmolenpark zijn verschillende voorstellen gedaan, hetzelfde geldt ook 
voor de Jachthuisstraat en het Binnenhof. De gegeven informatie is op dit moment nog 
te summier om met een gefundeerde aanbeveling te komen.
Vanuit de Riethoek is een brief ontvangen dat de speeltuin die van het voorjaar is ge-
plaatst nagenoeg niet wordt gebruikt.
Zij hebben hiervoor de volgende onderbouwing:
- open kale vlakte, waarbij de speeltoestellen ver uit elkaar staan;
- eentonige, saaie speeltoestellen voor veelal dezelfde leeftijd;
- regelmatig slecht onderhoud, veel grote distels tussen gras en houtsnippers.
Omdat de VDK van mening is dat de speeltuin in overleg met de bewoners tot stand is 
gekomen, blijkt, dat dit volgens de ingekomen brief niet het geval te zijn.
In een brief aan de gemeente vraagt de VDK om nadere uitleg.

Graag ontvangt het bestuur nog meer reacties. Ook de school is gevraagd via ouders 
en leerlingen met voorstellen te komen.
Zodra de inventarisatie rond is, zullen wij u nader informeren.

Door: het bestuur van de VDK
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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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Allemaal Zorro’s op het dorp! 
Het Sint-Sebastiaans- of Handbooggilde te Kloetinge

Het boekenvak wordt voor een belangrijk deel bepaald door thema-weken of maanden. 
We kennen de Boekenweek, de Kinderboekenweek en de Maand van het Spannende 
Boek. Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Het thema is dit jaar: Ik en Wij. Neder-
landers voelen zich verbonden met hun land, stad, dorp of streek en met hun familie, 
sportclub, kerk, bedrijf of leefgemeenschap. In het boek Allemaal Zorro’s op het dorp 
komt deze verbondenheid mooi tot uitdrukking, met name in het tweede deel van het 
boek: de interviews.

Op 18 juni j.l., de Kloetingse Dag (de start van een nieuwe traditie?), werd het boek 
officieel gepresenteerd in de Geerteskerk. Het beschrijft de geschiedenis van het Sint-
Sebastiaans- of handbooggilde van Kloetinge, op het 
dorp beter bekend als Het Gilde.

In twee delen wordt de geschiedenis en tegenwoor-
dige tijd beschreven. In het eerste deel beschrijft 
Gerard Lepoeter de geschiedenis van het gilde. De 
vroegste vermelding is van 1611, maar Lepoeter 
draagt voldoende redenen aan om te veronderstellen 
dat het gilde ouder is, namelijk ergens in de vijftiende 
eeuw. De organisatievorm van het gilde stamt uit die 
tijd. Het gilde staat onder leiding van een hoofdman, geassisteerd door drie dekenen. 
Toen het gilde nog een burgerwacht was, gaven deze vier mannen ieder leiding aan 
een kwartier, bestaande uit 5 schutters. Samen dus 24 leden (aangevuld met de bode).
Een handbooggilde heeft een oefenruimte nodig: het schuttershof. In Kloetinge lag dit 
tussen de Lewestraat en de Brederodestraat. Een naambordje in de Irenestraat mar-
keert deze plaats: het Doelhof.

Dat het gilde weer met de handboog schiet is 
te danken aan enkele jonge en enthousiaste 
nieuwe gildebroeders die in 1983 een voorstel 
deden om het handboogschieten opnieuw op 
te nemen. Getuige het boek is het handboog-
gilde hierin niet onverdienstelijk.
Naast het handboogschieten wordt het leven 
van het gilde bepaald door de blijde maaltijd 
en het bewijzen van de laatste eer. De gilde-
broeders begraven elkaar, elkaars vrouwen, 
weduwen van gildebroeders en de bescherm-

Dhr. G. Lepoeter

De gildebroeders 

FO
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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

Optreden van gemengd koor ‘Ons Boeregoed’. 
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(vervolg van pag. 17)

heer: de ambachtsheer of -vrouw van Kloetinge. Van 
deze taak kennen de meeste mensen van Kloetinge 
hen ook: mannen in zwarte rouwmantels, zwarte 
schoenen en handschoenen en een zwarte hoed. De 
titel van het boek verwijst naar deze verschijning.
Johnnie Zandee noemde hen Zorro’s, al had mijn 
oma Verburg (J. A. Verburg – Straub) een andere be-
naming. Zij noemde hen zwarte kraaien!

De geschiedenis wordt in het tweede deel gevolgd 
door de tegenwoordige tijd. Marloes Matthijssen in-
terviewde alle 24 broeders en de bode. Co Coppoolse 
voorzag de interviews van een passend portret. In 
de interviews komt het thema van de huidige Maand van de Geschiedenis mooi tot 
uitdrukking: de liefde van de broeders voor Kloetinge en de traditie. Een traditie die 
inmiddels ruim 400 jaar bestaat! Om daar deel van te mogen uitmaken is voor alle 24 
broeders een grote eer.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandels 
in Goes en, gedurende Kerk Open (juni t/m 
Monumentendag), in de Geersteskerk in 
Kloetinge. Afgelopen seizoen zijn er door 
Kerk Open 64 exemplaren verkocht. De 
verkoop heeft 240 euro opgebracht voor de 
restauratie van de Geerteskerk.
Wie het boek in de Week van het Zeeuwse 
Boek (2-12 november) aanschaft, krijgt 
er bovendien een geschenkje bij. Dit jaar 
schrijft een dorpsgenote het boekenweek-
geschenk: Nelleke van der Krogt.

Door: Niek Walhout

Allemaal Zorro’s op het dorp!
Het Sint-Sebastiaans- of Handbooggilde te Kloetinge.
Gerard Lepoeter (geschiedenis)
Marloes Matthijssen (interviews)
Co Coppoolse (fotografie)
Piet Leupen (redactie). 

De Ambachtsvrouwe overhandigt het eerste
exemplaar aan burgemeester Verhulst.

Optreden van gemengd koor ‘Ons Boeregoed’. 
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel: 0113-215856
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Oproep!

Tekeningen kunnen vóór 1 januari 2012 in de brievenbus worden gedaan bij
Helma van Oostrum, Marktveld 1, o.v.v. naam, adres en leeftijd.
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MotoPort Goes
Nobelweg 4, 4462 GK Goes. Telefoon: (0113) 23 16 40. 

info@motoportgoes.nl  www.motoportgoes.nl
Di. t/m vr. 8.30-18.00u. Do. koopavond 19.00-21.00u. Za. 8.30-17.00u.
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Activiteitenkalender Kloetinge oktober 2011 - april 2012

November
5 hobby en kunstmarkt, Amicitia (10 tot 17 uur)
5 Brassband Excelsior, concertconcours in Terneuzen
9 lezing ‘Levensloop en lotsbestemming’, Amicitia (ver. de Bron)
29 Sinterklaasfeest, Amicitia (Jeugdwerk)
December
7 lezing ‘Hooggevoeligheid, spiritualiteit en 
 psychiatrie‘, Amicitia (ver. de Bron)
9  kerstfair ‘Hof Ravenstein’, Noordeinde 5, 11-21 uur*
10 kerstfair ‘Hof Ravenstein’, Noordeinde 5, 10 -16 uur*
18 kerstconcert m.m.v. Brassband Excelsior
 (Geerteskerk, 16 u, toegang gratis)
Januari
18 lezing ‘ Vrouwenpower’, Amicitia (ver. de Bron)
31 lampionnenoptocht (Oranjevereniging) 
Februari
15 lezing ‘Angst versus Liefde’, Amicitia (ver. de Bron)
Maart
28 lezing ‘Helderziende waarnemingen’, Amicitia (ver. de Bron)
April
11 lezing ’Leren leven met verliezen’, Amicitia (ver. de Bron)
30 Koninginnedag
  
* Kerstfair: verkoop van o.a. kerststukken, kerstkaarten, koffie, thee en andere zaken. 
 De opbrengst is voor Stichting Jayden (www.stichtingjayden.nl)

Hobby- en kunstmarkt
Op zaterdag 5 november van 10.00 tot 17.00 uur 
is er weer een hobby- en kunstmarkt. Lokatie 
Amicitia en het thema is ‘SPORT’.
Er zijn allerlei leuke tafels met o.a. sieraden, 
kerstspullen, kaarten, modelbouw, nagels versie-
ren enz. Verder zullen we op een aparte manier 
aandacht geven aan het thema sport.

Ook is er weer een knutselworkshop voor de kin-
deren.
Voor info: hobbybeurs@kloetinge.com
of 0113-222091 (na 19 uur).

CREATIEF
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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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Brandweer op ’t Terpje

Op 7 juli was het voor de peutertjes van ’t Terpje feest. Het was al weer de laatste 
‘schooldag’ voor de zomervakantie en zoals elk jaar moest dit natuurlijk uitgebreid 
gevierd worden. Het thema voor deze dag was BRANDWEER.
Eén van de leidsters en een aantal ouders zijn brandweerman/vrouw en waren die 
ochtend ook aanwezig. Natuurlijk hadden ze hun brandweerpak aan en juf Veronique 
liet zien wat er allemaal bij het pak hoort en wat je aan moet doen. 

Het zonnetje liet zich van de goede kant zien en dus mochten de peutertjes buiten met 
de brandslang spuiten. Ook mochten ze een kijkje nemen in de brandweerauto, want 
die mag natuurlijk ook niet ontbreken. Verder had-
den de leidsters allerlei leuke spelletjes bedacht 
die met de brandweer te maken hadden.
Aan het eind van de ochtend kwam er een echte 
pannenkoekenbakker. ‘Opa’ Nicodem bakt werke-
lijk de lekkerste pannenkoeken voor de kindjes, met 
veel aardbeien en slagroom. De peutertjes hebben 
hier dan ook heerlijk van gesmuld. We hopen maar 
dat hij dit nog vele jaren voor ons wil blijven doen. 
Met volle buikjes en moe van alle indrukken kon-
den de peutertjes vakantie gaan vieren.

Door : E. Heemskerk
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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

27

Klusdurper 2011.2

Nieuwe beheerder van Amicitia

Graag laten wij u kennis maken met, Meindert Storm, sinds 1 juli 2011 de nieuwe 
beheerder van Amicitia Kloetinge. 

Na vijf jaar beheerder te zijn geweest van de kantine van vv Kloetinge, gaat Meindert 
zijn taak daar per eind december neerleggen. Het gaat hem wel aan het hart want zo 
blijkt, hij heeft altijd bij Kloetinge gevoetbald. Zijn ouders zijn 19 jaar kantinebeheerder 
geweest en ‘moeder’s Storm’ weet ondanks haar leeftijd nog vaak een helpende hand 
in de kantine te bieden. Zijn vrouw en dochters zijn zelfs elke zaterdag in de voetbal-
kantine aanwezig om de gasten te voorzien van een ‘natje en een droogje’.

Helaas is het beheer van Amicitia niet meer te combineren met de werkzaamheden in 
de kantine en alles wat daar verder bij komt kijken. Meindert heeft met veel plezier in 
de voetbalkantine gewerkt, maar heeft ook grootse plannen met Amicitia.
Want zo blijkt, behalve het nodige schilderwerk en overige interieurveranderingen die 
nog op stapel staan, heeft Meindert het plan opgevat om ‘Vrijdagmiddag café’ te gaan 
organiseren op iedere vrijdag vanaf 15.30 uur. Daarnaast wil hij uitgaansavonden gaan 
organiseren voor mensen van middelbare leeftijd.

Buitenom dit alles blijft Amicitia natuurlijk ook de functie op gebied van welzijn (denk 
aan biljart, koersbal), onderwijs (peuterspeelzaal, buitenschoolseopvang) en zakelijke- 
en maatschappelijke dienstverlening (cursussen, lezingen, feesten en partijen, verga-
deringen, verkiezingsburo) vervullen.
Kortom: een basisvoorziening voor een gezellig en leefbaar dorp!
 
Wij wensen Meindert dan ook 
heel veel succes toe!

Voor vragen betreffende ge-
bruik en/of reservering van 
het dorpshuis kunt u recht-
streeks contact opnemen met 
Meindert Storm bereikbaar 
via: 
06-28399659 of
0113-212613.

Door : D. v/d Linde
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Kloetingse oproepen en weetjes …

• De (grond) werkzaamheden van de herinrichting van het groen 
aan de Oostrand van Goes is begonnen. Het gebied wordt zo mooi mogelijk 
groen ingericht. Na de winter wordt gestart met het aanplanten van groen en het 
aankleden van het gebied. In overleg met onder andere wijk- en dorpsverenigingen 
wordt de beste aanpak bepaald om te bereiken dat het gebied straks ook gebruikt 
gaat worden zoals bedacht. De gemeente verneemt graag ook van u hoe er voor 
gezorgd kan worden dat het gebied ook echt ‘ontdekt’ en gebruikt gaat worden.

Voor meer informatie: www.natuurenge-
zondheidgoes.nl

• Door een felle eindsprint behaalde Dies 
Moelker (8) uit het Noordeinde juni jl. 
de tweede plaats in categorie 1 tijdens 
het Nederlands kampioenschap mou-
tainbiken. 

• De Kanjertrainingen maken faam in de Zeeuwse scholen. Ook op de Kloetingse 
school leren kinderen sinds vorig jaar met de Kanjertraining tolerant en attent met 
elkaar om te gaan en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Leerkrachten jagen niet op 
lastige leerlingen, maar merken juist die kinderen op die het ‘goed’ doen. 

• Racoon, de band waar onze dorpsgenoot Bart van der Weide zanger van is, heeft 
begin oktober de Edison popprijs gewon-
nen in de categorie beste band. Daarmee 
bleef de Zeeuwse band de twee andere 
genomineerden, Nick & Simon en De 
Staat, voor.

• Esther Kole uit de Willemstraat zette het eerste weekend van 
oktober een geweldige prestatie neer door zowel op zaterdag 
en op zondag de finish te passeren van de Zeeuwse kustmara-
thon (2x 42 km!). Op zaterdag liep zij hard en op zondag nam ze 
deel aan de wandelmarathon. Zij haalde door sponsoring een 
bedrag op van ruim € 1.400,- voor KWF (kankerbestrijding). 
Dit bedrag komt via team Klusdu6 bij de Stichting. Klusdu6 is 
een team van 8 sportieve heren, die trainen om 7 juni 2012 zes 
keer de Alpe d’Huez te beklimmen voor de strijd tegen kanker. 
Zij nemen deel aan diverse activiteiten om geld in te zamelen 
voor het goede doel. (Info: www.klusdu6.nl) 
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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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• Helaas bestaat de maandelijkse jeugdsoos van de Stich-
ting Jeugdwerk niet meer. Er hebben zich namelijk geen 
opvolgers aangemeld voor de organisatie van de soos. 

Suggesties of ideeën voor activitei-
ten voor de stichting Jeugdwerk zijn welkom via: 
stjeugdwerk@zeelandnet.nl.

 Er in de Lewestraat fl ink gejubileerd is? 
Henk Steenbakker is 50 jaar geworden en mag ook 
deze schoone bruid al 25 jaar tot de zijne rekenen!

• Vanaf 1 november a.s. is het iedere vrijdag ‘Vrij-
dagmiddagcafé’ in Amicita. Vanaf 15.30 uur kunt 
u daar op gezellige wijze de (werk)week afsluiten.

• 16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten. Eén op de duizend 
mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, 
een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op 
straat te zien tijdens de MS collecteweek. Doe mee!

 De collecteweek is van 21 t/m 26 november. Wilt u meer informa-
tie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel met 010-5919839.

• Stichting Arduin de samenwerking aan is ge-
gaan met vv Kloetinge. Per 1 september werken 
cliënten van Arduin drie dagen per week op de 
sportvelden van vv Kloetinge i.v.m. de onderhoud- 
en schoonmaakwerkzaamheden. 

• Om op de hoogte te blijven van de actualitei-
ten van ons dorp kunt u zich aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief van Kloetinge via de website: 
kloetinge.goesweb.net.

• Vindt u het leuk om eens een stukje te schrijven voor de Klusdurper?
 De redactie verneemt dit graag!
 De contactgegevens vindt u op de laatste pagina van dit boekje. 
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Inloopochtenden

Sinds Januari 2011 organiseert de werkgroep ‘inloopochtend Kloetinge’ iedere eerste 
maandagmorgen van de maand een inloopochtend voor bewoners van Kloetinge.
Doel is om elkaar als dorpsbewoner te ontmoeten en wel met een lage drempel, zowel 
letterlijk als figuurlijk. Nu, na bijna een jaar is het fijn te weten, dat gemiddeld zo’n 20 
mensen per maandag de deur van het Geerteshuis weten te vinden.

De Geerteskerk staat midden in ons dorp, zo ook leven wij er met elkaar. In de praktijk 
blijkt, dat de bezoekers het plezierig vinden, om na de spreekwoordelijke koffie met…, 
naar een kort inleidinkje te luisteren en erover te praten. De afgelopen maanden kwa-
men, ontstaan uit ervaringen van de kring van bezoekers, zaken aan de orde als: hoe 
maak je een website, ervaringen van een onderduiker, wat vertellen Zeeuwse kralen 
ons, geschiedenis van kerk en dorp, over muziek enz. Vooral mooi te ervaren, hoeveel 
mensen in hun leven te weten zijn gekomen en dat ook met anderen delen. Zo leer je 
je buurman/vrouw eens anders kennen. En zoals gezegd : je kunt binnenlopen, niet in 
een groepje van ‘ons kent ons’, maar voor iedereen.

Op posters, opgehangen bij bakker Boer, groenteboer Hoogstrate en de Geerteskerk, 
staat steeds de eerstvolgende ochtend vermeld.
De entree is gratis. Laat die maandagmorgen-poets eens liggen en kom ook eens 
‘inlopen’!
U bent van harte welkom.
Contactadres: mevr. Lies Walhout, Noordeinde, tel. 216538.
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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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Bijzondere hobby:
fotografi e door Esther Griep nader belicht

Op de Kloetingse Dag in juni kocht ik bij het kraam van 
Esther Griep onderzetters met foto’s van prachtige panden 
van ons dorp (leuk voor vaderdag!). Ook kocht ik een fl esje 
geurolie versierd met een afbeelding van de Geerteskerk. 
Naast deze artikelen lagen in het kraam ook verjaar-
dagskalenders met prachtige foto’s van mooie plekjes in 
Kloetinge. De waterafstotende placemats met collage van 
kiekjes uit ons dorp zijn ook leuk voor de heb. 

In september bezocht ik Esther thuis in het Oostmolen-
park. Zij verhuisde vier jaar geleden met haar man en 
twee dochters vanuit ‘s-Gravenpolder naar Kloetinge. Dat is, achteraf, een prima keuze 
geweest. Zowel Esther als haar gezin voelden zich er onmiddellijk thuis. 

Onder meer door het volgen van een workshop en de aanschaf van een betere camera 
ontwikkelt Esther haar vaardigheden in het fotograferen. Binnenkort start zij met een 
cursus digitale fotografi e bij de Zeeuwse Volksuniversiteit. 
Onlangs maakte ze de foto’s voor het geboortekaartje van Tim uit de Irenestraat, één 
van de jongstgeborene in ons dorp. Ook bijvoorbeeld de hond van een collega werd 
op de gevoelige plaat vastgelegd en op canvas afgedrukt. Dit zijn klussen die ze erg 
graag doet. 

Het afdrukken van foto’s op bepaalde materialen kan ze 
mooi combineren met haar werkzaamheden bij drukkerij 
Jumbo-Offset in Goes. Haar vader is eigenaar van deze 
zaak. Esther verzorgt daar het hele pakket aan fi nanciële 
taken. Dit varieert van de facturering tot het maken van de 
jaarrekening, en alles wat daar tussen hoort.
Ter illustratie van het werk van Esther is op pagina 39 een 
foto van Esther verwerkt in de vorm van een prijsvraag. De 
winnaar van de wedstrijd wint de verjaardagskalender van 
Kloetinge die door haar is gemaakt. Het is ook mogelijk de 
kalender te bestellen voor de lezers-prijs van vijf euro!*

Esther, bedankt voor het leuke gesprek en veel plezier met het beoefenen van je hobby!

Door: H. van Oostrum

*E-mail voor de kalender naar: eslina@planet.nl, of kijk snel op blz. 39!
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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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KLOETINGE
VERENIGING DORPSBELANGEN

is op zoek naar 
een enthousiast bestuurslid!

Het bestuur van de Vereniging dorpsbelangen Kloetinge is met ingang van het jaar 
2012 op zoek naar een nieuw, enthousiast bestuurslid.
Het bestuur bestaat nu uit 8 leden te weten; 3 dames en 5 heren.

Wat is ons doel?
Het in stand houden en bevorderen van een leefbaar klimaat in het dorp Kloetinge, 
Oostmolenpark, Watership Down en de nieuwe wijk Riethoek omvattende het grondge-
bied van de voormalige gemeente Kloetinge.

We trachten dit doel ondermeer te bereiken door:
• Het signaleren en aanhangig maken bij bevoegde instanties van alle zaken die naar 

haar mening het leefklimaat van dit dorp kunnen verbeteren;
• het instandhouden en bevorderen van goede contacten met de hiervoorbedoelde 

instanties.

Eenmaal per jaar wordt er een bewonersavond georganiseerd voor de bewoners van 
Kloetinge.

HUIDIG BESTUUR VDK
Staand:
Marco Wagenaar,
Frans Lankester
Marinus Vuijck
René Koole
Zittend:
Carina van Dooren
Angelique Reijerse
Mieke van Nieuwenhuijze
Afwezig:
Willem de Landgraaf

FOTO ARJAN BOT
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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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Hoe vaak vergaderen wij?
Wij vergaderen 1x per 2 maanden in het dorpshuis Amicitia te Kloetinge.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste kloetingenaar (man/vrouw) die ons bestuur komt verster-
ken. 
Schrijf of mail ons wie u bent, wat u zoal doet, hoe oud u bent, hoe lang u al in Kloetinge 
woont, waarom u graag in het bestuur wil etc. etc.
Schroom vooral niet om bij vragen één van de bestuursleden aan te spreken!
U kunt hun namen en telefoonnummers vinden achter in de klusdurper.

Wij ontvangen uw reactie graag voor 1 januari 2012 via emailadres:
secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com of op het adres van de secretaris te weten
Kapelseweg 24, 4481 PE Kloetinge (de heer F. Lankester).
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: kloetinge@goesweb.net.

Win een
Verjaardagskalender
van Ester Griep!

Raad waar deze foto is gemaakt en win 
de Kloetingse verjaardagskalender van 
blz. 35 van deze Klusdurper.
Met deze mooie verjaardagskalender 
vergeet u nooit meer een verjaardag!
Oplossing o.v.v. uw naam, adres en
telefoonnummer voor 30-11-2011 aan: 
klusdurper@kloetinge.com of op 
een ansichtkaart in de 
bus op: Marktveld 1. 

Prijsuitreiking:
In december 2011 kiest 
de redactie een winnaar. 
In de volgende editie van 
de Klusdurper maakt zij 
deze bekend. 

Klusdurper 2011.2

In december 2011 kiest 
de redactie een winnaar. 
In de volgende editie van 
de Klusdurper maakt zij 

klusdurper@kloetinge.com of op 

(vervolg van pag. 37)
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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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Woonboerderij oké, zorgboerderij nee!
 
Zoals u al uit diverse media heeft kunnen vernemen is de meerderheid van de bewo-
ners van de Jachthuisstraat tegen de komst van patiënten van Het Gors in de boer-
derij Hof Weltevreden. Het gaat in de eerste plaats om wooneenheden, niet binnen de 
context van een woonbestemming, maar binnen de context van een zorginstelling. 
Namelijk een voorziening die plaats biedt aan mensen met complexe meervoudige-, 
waaronder psychiatrische problematiek. 

Het gaat niet alleen om wonen, maar ook om 24-uurs zorg. Momenteel wordt nog ge-
sproken over mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische achter-
grond. In de praktijk kan dit betekenen dat er bij hen tevens sprake is van verslavings-
problematiek. De bewoners van de Jachthuisstraat willen zeker niet discrimineren ten 
aanzien van de toekomstige bewoners. Het gaat hier echter niet om een woonbestem-
ming, maar om een beoogde zorginstelling. 

Wanneer eenmaal een zorgbestemming is gegeven aan Hof Weltevreden ligt de con-
trole over besluiten ten aanzien van de doelgroep bij de gemeente en de maatschap-
pelijke- en zorginstellingen. Dat betekent dat er makkelijk besloten kan worden om de 
zorgboerderij voor een andere doelgroep aan te wenden. De invloed van omwonenden 
en waarschijnlijk ook van de eigenaar van de boerderij zal geminimaliseerd zijn. 

Op verzoek van de familie Van Dijk- van ’t Velde is de commissie Jachthuisstraat ge-
vormd om in gesprek te blijven met de familie en de gemeente Goes. De commissie 

Hof Weltevreden (foto Lymantria)
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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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heeft de volgende mening: bewoning door tien patiënten en twee hulpverleners is voor 
de Jachthuisstraat veel. Het aantal huishoudens wordt op deze wijze fors verhoogd.
De verkeerssituatie die toch al onder druk staat explodeert. Ook zijn wij bang dat de 
nieuwe situatie nog meer parkeergelegenheid vergt. Daarnaast grenst de boerderij aan 
de speeltuin van Kloetinge, wat een belangrijk onveilig gevoel geeft voor ouders met 
jonge kinderen. Niet alleen vanwege de te verwachten forse toename van verkeer, 
maar zeker ook vanwege de onzekerheid in verband met het te vrezen probleemgedrag 
van bewoners in de zorginstelling. Verder is het inrichten van een zorgboerderij met 
tien patiënten een grootschalige ingreep in een kleinschalig gebied, een gebied dat valt 
binnen beschermd dorpsgezicht met cultuurhistorische waarde.

Onze mening is dat er teveel psychiatrie in Kloetinge komt: Emergis, Kapelseweg en nu 
ook de Jachthuisstraat. Ook vinden wij het ongelooflijk dat er een zorgboerderij leeg-
staat aan de Kapelseweg, perfect ingericht volgens de laatste eisen, een schitterend 
particulier initiatief!
En dat Hof Weltevreden met een enorme hoeveelheid gemeenschapsgeld zou moeten 
worden verbouwd, je reinste verspilling in deze tijd van bezuinigingen.

Het Gors heeft de commissie uitgenodigd op het Amaliaplein te komen kijken. Wij heb-
ben daar geen gehoor aan gegeven daar de meerderheid van ons bekend is met deze 
vorm van bewoning. En daar de aard van de problematiek van de bewoners niet over-
een komen met de patiëntengroep die op de boerderij geplaatst zou gaan worden zag 
de commissie hier geen noodzaak in. Patiënten met een psychiatrische stoornis zijn 
notabene helemaal niet de doelgroep van Het Gors! Bovendien wilden wij eerst met de 
familie Van Dijk - van ’t Velde zelf praten, alvorens in gesprek te gaan met een eventu-
ele huurder, zoals bijvoorbeeld Het Gors.

De bewoners van de Jachthuisstraat hebben een aantal alternatieve voorstellen ge-
daan aan de eigenaar van Hof Weltevreden, zoals een woonvoorziening voor ouderen 
of gehandicapten. Voor de eigenaar zijn deze alternatieven niet bespreekbaar omdat 
het zal betekenen dat zij zelf moeten investeren alvorens de wooneenheden te kunnen 
verhuren. De bewoners van de Jachthuisstraat vinden niet dat zij de dupe moeten zijn 
van de financieel economische belangen van de eigenaar van de boerderij.

Dat leegstand van Hof Weltevreden achteruitgang is snappen wij. Dat er economisch 
belang speelt is duidelijk. We zijn niet tegen bewoning van de boerderij door wie dan 
ook, maar wel tegen een zorgbestemming. 

Woonboerderij oké, zorgboerderij nee!

Ingezonden stuk door commissie Jachthuisstraat 

(vervolg van pag. 41)
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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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Kloetingse jeugd blij met sport- en spelkooi

De sport en spelkooi is vooral in deze tijd van het jaar een prima gelegenheid om te 
voetballen. Verder in Kloetinge zijn er geen betere plaatsen dan daar, we zijn er daarom 
ook heel blij mee dat de sport en spelkooi gebouwd is. Nu er weer getraind wordt is de 
bezetting wat minder. Toch voetballen we er vier avonden in de week met ongeveer 7 
of 8 mensen. Soms komen er anderen (niet uit Kloetinge) die gewoon een potje mee 
doen! Heel gezellig en sportief voor iedereen. Eerder voetbalden we op het speeltuintje 
aan de Jachthuisstraat, vergeleken met dit is het een wereld van verschil. Geen last 
van een ‘polletje of gat’ . 
Sommige jongens zijn echte verdedigers, en vliegt de bal er daarom wel eens uit. Of 
richting een sloot of op de schietvereniging. Een net over de kooi heen zou mooi zijn, 
het is de vraag of het alles tegen kan houden. Nu de winter er aan komt en het 's 
avonds donker is zou verlichting een cadeautje zijn voor de kerstdagen. Vorige winter 
voetbalden we op een verlichte kruising midden in het dorp. Dat werd niet door ieder-
een op prijs gesteld.... misschien dat een lantaarnpaal in een hoek van de kooi een 
uitkomst is. 
Wij willen de VDK hartelijk bedanken voor deze voorzieningen die voor de jeugd gere-
aliseerd zijn.

Sven Heijboer

Duizenden mantelzorgers, waaronder ook in Kloetinge!

Bent u mantelzorger, dan is dit een belangrijk stukje 
voor u. Zorgt er iemand (bijna) dagelijks voor u of 
kent u iemand die haast permanent voor zijn naaste 
zorgt, maak die persoon dan attent op dit artikeltje. 
Op donderdag 10 november is het namelijk in heel 
Nederland de Dag van de Mantelzorg. Op allerlei ma-
nieren worden dan mensen in het zonnetje gezet die 
‘meer dan normaal’ voor een zieke, oude of gehan-
dicapte naaste zorgen, langdurig en vaak dag in, dag 
uit. De gemeente Goes doet dit door alle mantelzor-
gers in de gemeente – dat zijn er duizenden! – uit te 

nodigen voor een feestelijke middag in theater De Mythe. Van 13.00 tot 17.00 uur is er 
van alles te beleven: muziek, film, theater en workshops. Er zijn informatiekraampjes 
en er is volop gelegenheid om met elkaar aan de praat te raken. 
Houd de website www.goes.nl/dagvandemantelzorg in de gaten. Daar leest u meer 
over het programma en hoe u als mantelzorger op 10 november in De Mythe een leuke 
verrassing meekrijgt. 

Door: Gemeente Goes
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Belastingaangifte
Budgettering
Hypotheken
Verzekeren
Pensioenen
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• MAAIWERKEN

• GROENWERKEN

• CULTUURTECHNISCHE WERKEN

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


