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 Verzekeren
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afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

 0113-211098
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Beste Dorpsgenoten

De eerste editie 2012 van de Klusdurper ligt voor u. 
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor het vele werk wat de redactie weer 
heeft verricht. Met veel enthousiasme zien zij elke keer weer kans om u te voor-
zien van alle wetenswaardigheden die in ons dorp afspelen. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar niet 
stilgezeten binnen de klankbordgroepen 
‘natuur en gezondheid’ en de bouw van 
‘De Pontes’. Een belangrijk aandeel is ge-
leverd om de wensen die er zijn te verwe-
zenlijken. De VDK heeft bij de gemeente 
aandacht gevraagd mbt de voorgenomen 
verkeerssituatie in de Wilhelminastraat 
die voor de bewoners onaanvaardbaar is.
Tijdens de zeer druk bezochte bewo-
nersavond is gesproken over het project 
Hartveilig wonen, een georganiseerde bu-
renhulp, waarmee het aantal sterfgeval-
len door een acute circulatiestilstand kan 
verminderen. Veel vrijwilligers zijn hier-
voor nodig om oa de AED (automatische 
externe defibrillator) te bedienen, u zult 
daar ongetwijfeld meer over horen.

In het vierde kwartaal van 2012 wordt ge-
start met het maken van een dorpsplan 
voor Kloetinge. Ook hier zal, wil dit slagen, 
u als bewoner bij worden betrokken om-
dat de ideeën die aangedragen worden 
door de z.g. te organiseren keukentafel 
gesprekken, door alle bewoners moeten 
worden aanvaard. Wat is eigenlijk een 
dorpsplan:
Veel dorpsraden of dorpsverenigingen 
houden zich vooral bezig met het rea-
geren op activiteiten en beleidsnotities 
van de gemeente en het doorgeven van 
klachten, wensen en ideeën. Als een 
dorpsvereniging meer invloed wil uitoefe-

nen op het realiseren van haar wensen, 
dan is het maken van een dorpsvisie en 
dorpsplan nodig. Doordat alle wensen en 
ideeën op een rijtje worden gezet, wordt 
duidelijk wat er in een dorp leeft en waar 
een dorpsraad of dorpsvereniging zich op 
moet richten. In de loop van het jaar zult u 
daar nader over worden geïnformeerd via 
de website en nieuwsbrief. Heeft u nog 
geen abonnement op een nieuwsbrief, dit 
kan gratis, via kloetinge.goesweb.net. 

Tijdens de bewonersavond hebben wij 
afscheid mogen nemen van Mieke van 
Nieuwenhuijze als bestuurslid en vice-
voorzitter van de VDK. In haar verliezen 
wij een bekwaam bestuurder die haar 
sporen in vele organisaties heeft ver-

Mieke van Nieuwenhuijze met haar onderscheiding

FOTO: DE BODE
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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

FOTO: PZC
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dient. Als blijk van waardering mocht 
zij uit handen van burgemeester René 
Verhulst de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Goes ontvangen. Graag wil ik 
Mieke dankzeggen voor haar inbreng en 
spontane en openhartige wijze waarop zij 
invulling gaf aan haar bestuurlijke verant-
woordelijkheid.

Ook hebben wij 2 nieuwe bestuursleden 
mogen begroeten die na een oproep in 
de Klusdurper spontaan reageerden. Dat 
zijn Michael Romijn en Claudia Lobbe-
zoo. Michael woont in de Lewestraat en 
heeft een eigen bedrijf ‘Romijn Financieel 
Advies’. Hij werkt als financieel adviseur 
en wordt ingehuurd door banken en tus-
senpersonen. Tevens adviseert hij par-
ticuliere klanten over hun bankzaken en 
belastingen. Claudia woont in de Riethoek 

aan de Jan Wolkerslaan en is leerkracht 
op SBO De Tweern. Als bestuur zijn we er 
trots op dat alle gebieden van Kloetinge 
zijn vertegenwoordigt in het bestuur om 
de belangen van een ieder te behartigen.

Zoals u ongetwijfeld zult lezen hebben de 
kinderburgemeester Emma Bareman en 
de echte burgemeester van Goes, René 
Verhulst samen met elkaar gesproken 
over Kloetinge. Dat is niet zo verwonder-
lijk want Emma is als leerling van de Kloe-
tingseschool woonachtend in Kloetinge 
en chauvinistisch als zij is brengt zij dat 
onder de aandacht van de burgemeester.

Tot slot wil ik bij u nog onder de aandacht 
brengen dat Kloetinge weer een vereni-
ging rijker is, namelijk de ‘Kloetingse 
vrouwen van Nu’ voortkomend uit de Ne-
derlandse Bond van Plattelandsvrouwen. 
Ik heb het genoegen gehad om tijdens 
een bijeenkomst een lezing te verzorgen, 
tijdens gesprekken na afloop blijkt dat 
de vrouwen allen afkomstig uit Kloetinge 
veel plannen hebben. Wilt u meer weten 
ga dan naar kloetinge.goesweb.net en 
klik op de button ‘Vrouwen van Nu’. 

Verder breng ik onder uw aandacht dat 
elke vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur ge-
legenheid is om onder het genot van een 
drankje elkaar te ontmoeten in Amicitia.

Ik wens u veel leesplezier.
 
Voorzitter
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

Marinus Vuijk
De eerste gasten in het Vrijdagmiddagcafé

FOTO: PZC
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Verenigingsgebouw 

‘Amicitia’

ELKE VRIJDAG VANAF 16.00 UUR

VRIJDAGMIDDAGCAFÉ

Schimmelpenninckstraat 14  4461 AH Kloetinge
Inlichtingen: Meindert Storm  0113-216565 / 06-28399659

JUBILEA

BRUILOFTEN

PARTIJEN

BEDRIJFSFEESTEN

VERGADERINGEN

CURSUSSEN

Nog een drietal ingezonden tekeningen van leerlingen uit groep 7 van de Kloetingseschool:
kerk (van Thijs), oude gemeentehuis (van Guy) en naambord (van Noa en Sanne). Mooi gedaan!

Klusdurper 2012.1

De voorkant
Vele kunstenaars sierden al de voorzijde 
van de Klusdurper. Voor de jaargang 2012 
ging de redactie op zoek naar creatief ta-
lent op de Kloetingseschool.
Juffrouw Annemiek werkte graag mee en 
nodigde haar groep uit om tijdens de te-
kenles een tekening te maken over Kloe-
tinge. De tekeningen van Noa en Imke 
sprongen er ‘hart’verwarmend uit.

Zij schreven zelf het volgende:

Heey!!! wij zijn Noa Neven en Imke van der Ent.
Wij zijn elf jaar en zitten in groep 7 van de Kloetingseschool.
Onze hobby’s zijn lachen en simsen.
We hebben deze tekening over het jachthuis gedaan omdat het leuk is om het daar over 
te doen, het is nou immers ook het hart van Kloetinge toch?????
Groetjes van Imke en Noa en de speciale groeten aan mevrouw Van Dijk!

9

Dank
De redactie is blij dat ook aan dit nummer 
weer een aantal (nieuwe) gastredacteuren 
hebben mee gewerkt aan het schrijven 
van artikelen voor deze Klusdurper. Tineke 
Carels en René Verhulst en …. (niemand 
vergeten Rens vd Linde / Aad Bruijns), be-
dankt voor jullie medewerking!

Wilt u een keer een interview houden 
en uitwerken??
Heeft u informatie of een artikel geschreven 
dat gerelateerd is aan ons dorp? Of vindt 
u het leuk om de redactie te ondersteu-
nen bij het schrijven over onderwerpen die 
weer aandacht gaan krijgen in een volgend 
nummer. Laat het weten en mail naar klus-
durper@kloetinge.com of bel één van de 
redactieleden. Zij staan vermeld achter in 
dit boekje. 

Leerlingen van de Kloetingseschool
presteerden erg goed tijdens het handbal-
toernooi in de voorjaarsvakantie in Sportpunt 
Zeeland en gingen met twee bekers naar huis. 
Leerlingen uit de groepen 5 en 6 behaalden de 
eerste prijs, de leerlingen van de groepen 7 en 
8 de tweede prijs. Een mooie prestatie!

Onze dank gaat uit naar Rinus Ventiel
Hij draagt de kinderen van Kloetinge een 

warm hart toe door het geven van een extra 

drankje op koninginnedag en tijdens een klas-

sefeest in Amicitia.

Noa Neven en Imke van der Ent

FOTO: AANGELEVERD DOOR DE MEIDEN
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TEUNIS VAN NES
 Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

Uw adres voor:
verbouw / renovatie / onderhoud / schilderwerk

VAN GILST BOUWCOMPACT
Kon. Wilhelminastraat 38  4481 AC  Kloetinge  tel. 0113-214236 / 06-505 219 36

Martinus Nijhofflaan 36, 4481 DK Kloetinge

tel. 0113-214907

www.fysiokempe.nl
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Ondernemend Kloetinge 

Lunchcafe/Brasserie ‘De Bult’

Mede vanweg e het 20-jarig bestaan van de zaak wilde de redactie van de Klus-
durper vaste adverteerder Lunchcafe/Brasserie ‘De Bult’ in het voetlicht plaatsen.
We hadden er een heerlijk etentje. Met 2 fulltime koks staat Ronnie Rijk in de 
keuken en zij hebben de redactie meer dan gesoigneerd.

Echtgenote Linda runt de zaak met veel 
verve en alles ziet er gezellig en schoon 
uit. Een 20 jaar geleden kwam er een kof-
fiezaak te koop: ’de Oostwal’. Linda zat 
al in de Horeca, een bedrijfsrestaurant. 
Samen zagen ze het wel zitten om in het 
diepe te springen. De naam is ontstaan 
naar aanleiding van de veste die hier 
vroeger liep met een zeer steile helling, 
het punt waar de Gasthuisstraat uit komt 
op de Oostwal, heette vroeger de bult, een 

stevige bult die nu niet meer zo hoog is, is 
in 1955 afgegraven. Vandaar de naam De 
Bult voor ons Lunchcafe /Brasserie.

Het Lunchcafe werd in 1999 grondig ver-
bouwd, alleen een deel van de keuken is 
blijven staan. Het eerder kleine zaakje is 
nu een mooie oppervlakte geworden, met 
een mooi terras voor de deur. Het bedrijf 
telt 17 man personeel waaronder 5 fullti-
mers en 12 parttimers. 

Ronnie en Linda Rijk
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 Praktijk voor osteopathie

Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 18
4481 AL Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249
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Een steeds ruimere kaart en een ope-
ningstijd tot 19.00 uur, met op donderdag 
koopavond tot 21.30 uur. Op donderdag-
avond is er zelfs een Winkeliersmenu voor 
€ 7,50. Het geeft Lunchcafe/Brasserie De 
Bult een dubbele functie, want ook voor 
een heerlijk diner kun je er goed terecht. 
Vooral het winkelend publiek 
komt binnengewaaid, mensen 
met allergieën als glutenvrij, 
vegetarische klanten, van jong 
tot oud, iedereen is welkom.
U kunt er terecht voor een kopje 
koffi e met gebak of een uitgebrei-
de lunch met een lekker glas wijn. 
Om 9 uur komen er al gasten voor 
het ontbijt en de krant!

Flexibiliteit staat hoog in het 
vaandel, kwaliteit en gastvrij-
heid staan voorop. Vers is de 
boodschap. De visboer uit Yer-
seke en de slager komen 4x 
in de week en de bakker da-
gelijks. Veel dingen worden 
huisgemaakt in eigen keuken. Ze on-
derscheiden zich met diverse gerechten 
en hebben een standaardkaart en een 
wisselende seizoenskaart, waarbij de jon-
gens in de keuken hun creativiteit kunnen 
etaleren.

Ook hier is de digitalisering neergestre-
ken: met een handheld worden de bestel-
lingen vliegensvlug doorgestuurd en bin-
nen een mum van tijd staan de drankjes 
op tafel. Met de tijd meegaan ontkom je 
blijkbaar in een dagzaak ook niet aan.

Ronnie is geboren en getogen in Kloetinge, 
de Schoolstraat (nu Schimmelpenninck-

straat). Zijn vader heeft de boomgaard 
naast ’t Klokuus onderhouden en later bij 
bouwbedrijf Van de Linde gewerkt. Linda 
komt uit Kwadendamme en is de dochter 
van een bakker. Ze komt uit het onderne-
merswereldje en kent het klappen van de 

zweep. Ze wonen in Kloe-
tinge met zoon en dochter 
en proberen regelmatig te 
bewegen en op de fi ets 

naar de zaak. Deze bewust-
wording van gezond leven in 
een gezond lichaam komt als 
fi losofi e terug in de keuken van 
het Lunchcafe. Zoon Davy zit in 

Goes op school en voetbalt bij Kloetinge, 
dochter Noa zit op ballet en zit op de 
Kloetingseschool. Dit jaar zijn ze ook lid 
geworden van de Businessclub Kloetinge 
en Linda is lid geworden van ‘De Vrouwen 
van Nu’.

Samen bouwen ze verder aan ‘De Bult’. 
Veel succes verder met jullie zaak en 
dank voor de gezelligheid en het heerlijke 
eten. Informatie kunt u vinden op
www.debultgoes.nl.

Ester van Heemskerk

Om 9 uur komen er al gasten voor 

Flexibiliteit staat hoog in het 
vaandel, kwaliteit en gastvrij-

huisgemaakt in eigen keuken. Ze on-

naar de zaak. Deze bewust-
wording van gezond leven in 
een gezond lichaam komt als 
fi losofi e terug in de keuken van 
het Lunchcafe. Zoon Davy zit in 

een heerlijk diner kun je er goed terecht. 
Vooral het winkelend publiek 

U kunt er terecht voor een kopje 
koffi e met gebak of een uitgebrei-
de lunch met een lekker glas wijn. 

zweep. Ze wonen in Kloe-
tinge met zoon en dochter 
en proberen regelmatig te 
bewegen en op de fi ets 
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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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Sint op bezoek bij kinderdagverblijf Ibbeltje/Kibeo

Het lijkt al weer lang geleden maar voor ons ligt het nog vers in het geheugen, 
donderdag 1 december!
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht …….

En ja hoor, na veel oefenen en hard zin-
gen kwam Sinterklaas samen met zijn 
twee pieten gezellig op bezoek bij Kibeo 
Zomerweg. 
Hij was wel een klein beetje in de war. 
Sinterklaas was op zoek naar kinder-
dagverblijf Ibbeltje! Piet was vergeten te 
vertellen dat Ibbeltje een nieuwe naam 
had gekregen namelijk Kibeo Zomerweg 
Kloetinge. Gelukkig zag Sinterklaas wel 
dat alle kindjes hetzelfde waren gebleven 
en begon hij vrolijk aan zijn bezoek. 

De kinderen mocht één voor één naar 
Sinterklaas toe komen. Ze kregen lekker 
pepernoten van zwarte piet. Sommige 
kinderen zongen zelfs een liedje of ver-
telden leuke dingen aan Sinterklaas. Sin-
terklaas had dit jaar zelfs een piet mee-
genomen die allerlei kunstjes kon met 
zijn magische kleurboek. Sinterklaas, de 

pedagogisch medewerkers en alle kinde-
ren waren diep onder de indruk. Wat een 
knappe piet. 

Na het afscheid van Sinterklaas was het 
feest nog niet ten einde. Zo konden alle 
kinderen nog een heus pietendiploma 
verdienen. Sinterklaas heeft er inmiddels 
veel hulppieten bij gekregen! Als afsluiting 
hebben we nog een mooi Sinterklaasver-
haal gelezen en natuurlijk had Sinterklaas 
ook een cadeautje voor iedereen achter-
gelaten. Alle kinderen gingen blij met hun 
cadeau naar huis. De kinderen en de pe-
dagogisch medewerkers vonden het een 
leuk en gezellig Sinterklaasfeest. Hopelijk 
vond Sinterklaas het ook gezellig en komt 
hij volgend jaar weer naar de kinderen 
van Kibeo Zomerweg. Wie weet……

Eveline Bos
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Vijf zwembassins met o.a.:
• buitenterras met ligweide

• sportcafé met badbar

• baby/peuterspeelbad 

• wildwaterkreek

• bubbelbanken

• stoomcabines 

• jetstreams

Sportief
• 4 squashbanen 

• 3 sporthallen 

• 4 indoor tennisbanen  

• klimwand 9m hoog

Een subtropisch zwemparadijs 
met alles erop en eraan! 
Van superglijbaan tot gezellig 
sportcafé... Een heerlijk dagje 
uit voor het hele gezin!

Beautysalon
Behandelingen 
volgens afspraak, 
tel. (0113) 32 30 34

Subtropisch 
zwem- en sportplezier

Zwembadweg 3, Goes (in recreatiegebied de Hollandsche Hoeve) Tel. (0113) 23 33 88

www.sportpuntzeeland.nl

Hot Whirlpool-tuin

2 Superglijbanen (60m)
met lichteffecten

Gratis parkeren

Voor de jarig
e
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Kraamspullen weggooien is zonde!
Iedere zwangere vrouw in Nederland krijgt via de zorgverzekeraar een kraam-
pakket vol met bijvoorbeeld verbanden en onderleggers. Niet iedereen heeft dit 
hele pakket nodig, bijvoorbeeld omdat men in het ziekenhuis bevalt. Stichting 
Baby Hope is opgericht met het idee dat deze materialen een betere bestem-
ming dan de prullenbak verdienen.

In landen als Benin, Ghana en Kameroen, 
maar ook in Suriname, Hongarije en Alba-
nië is de situatie waarin vrouwen moeten 
bevallen vaak schrijnend te noemen. De 
materialen, voor zover aanwezig, zijn be-
perkt en vaak in slechte conditie. Stichting 
Baby Hope helpt door navelklemmen, ver-
banden, onderleggers, zeep, handschoe-
nen en ander materiaal op verschillende 
inzamelpunten in te zamelen en aan deze 
landen ter beschikking te stellen.
Ook zijn er diverse projecten die bijvoor-
beeld incontinentiemateriaal, spuiten, 

baby- en kinderkleding (t/m maat 62), 
kleine knuffeltjes en babyartikelen kun-
nen gebruiken.

Sinds vorig jaar is er nu ook een inzamel-
punt in Wemeldinge. Heeft u ook materi-
alen of babykleding over? Gooi het niet 
weg, maar geef het een goede bestem-
ming! Belt u met familie Smallegange: 
0113-269491 of kijk op
www.stichtingbabyhope.org.

Angelina Smallegange

Er wordt volop gedanst en feest gevierd in Amicitia

In februari zijn twee succesvolle disco- feestavonden geweest. De opbrengst van beide avonden, ruim 
3000 euro, is voor de kankerbestrijding. Beide avonden zijn georganiseerd door deelnemers van Alpe 
d’huez 2012.
Ook een disco-kinderverjaardagsfeestje werd in maart gevierd in ons dorpshuis.
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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

Klusdurper 2012.1

Meiden van toen zijn de Vrouwen van Nu
In september 2011 hebben wij in Kloetinge een afdeling van Vrouwen van Nu op-
gericht. Vrouwen van Nu is een laagdrempelige vereniging; een sociaal netwerk 
van vrouwen die hun onderlinge saamhorigheid op een gezellige manier aanpakt.

Uit contacten en gesprekken met onze 
leeftijdgenoten (vrouwen tussen de 45 en 
55 jaar) merkten wij dat er wel belang-
stelling was voor een Kloetingse Vrou-
wenclub.
De kennismakingsavond, waarop we 
onze plannen kenbaar maakten, was dan 
ook een groot succes.
 
Inmiddels hebben we 27 enthousiaste 
leden en hebben we een aantal zeer ver-
schillende bijeenkomsten achter de rug. 
Een lezing over social media, een make-
up/kleurenanalyse, een heerlijke Indone-
sische proeverij, verzorgd door één van 
onze leden (zie blz. 21), een presentatie 
van dhr Vuijk over de Vereniging Dorps-
belangen Kloetinge en een avond over 
Astrologie.

In maart brengen we een bezoek aan ro-
zenkwekerij Otte in Kapelle, waar we na 
de rondleiding zelf creatief aan de slag 
gaan. Voor april en mei staat er een wan-
deling gepland én een ‘hoe word ik een 
handige vrouw’ avond in samenwerking 
met de Wegenwacht! De avond in juni is 
nog een verrassing.

We komen (van september t/m juni) bij el-
kaar op de laatste dinsdag van de maand 
van 20.00 tot 22.30 uur, onze thuisba-
sis is Amicitia. Op deze avonden komen 
verschillende thema’s, onderwerpen en 
activiteiten, die passen bij een vrouw van 
rond de vijftig, aan bod. Nadien is er tijd en 
ruimte om gezellig bij te kletsen, want….
de sociale contacten staan voorop!
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Schoonheidssalon Patricia

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel: 0113-215856
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Bijzondere hobby

Eet- en kookclub Senang
Het overbrengen van de liefde en passie voor het koken. 
Dat is wat Toos Woltering wil bereiken met haar nieuwe eet- en kookclub Senang.
Genieten van de authentieke Indonesische keuken in een ontspannen sfeer. De 
naam Senang is wat dat betreft bewust gekozen. Senang is het Indonesische 
woord voor ontspannen, lekker, behaaglijk, thuisvoelen en dat is precies het ge-
voel wat Toos haar gasten mee wil geven.

De kosten voor lidmaatschap in 2012 be-
dragen per persoon € 46,50 per jaar.
Hiervan betalen we o.a. de zaalhuur in 
Amicitia, de afdracht aan de landelijke 
vereniging en eventuele sprekers of be-
geleiders op onze avonden.

Mocht je meer willen weten: 
Op de site van de VDK staat een link naar 
onze vereniging of via
www.vrouwenvannuzeeland.nl.
Je kunt ons natuurlijk ook mailen.

Kom gerust eens kijken of het iets
voor je is, je bent van harte welkom.

Petra van Loenhout, Anja Kole-Wijdemans,

Dianne Waverijn-Wagenaar en Annelies Verstelle 

VROUWEN VAN NU KLOETINGE

KLOETINGSEVROUWENVANNU@GMAIL.COM

Op een vrijdagavond in maart hebben wij 
dat zelf mogen ervaren. Wij zouden langs 
gaan voor een praatje en informatie maar 
werden uitgenodigd om dat tijdens het 
eten te komen doen zodat we konden 
proeven van haar gerechten. Wat was dat 
lekker en gezellig!
De kookclub is bij hen aan huis in de 
Tervatenseweg. De aparte eetruimte is 
sfeervol en intiem. Een fijne ruimte om 
een gezellige avond te hebben met vrien-
den, familie of bijvoorbeeld collega’s.
De ruime keuken is ingericht voor de 
workshops die Toos verzorgt. Je kunt kie-
zen voor een workshop van één avond of 
voor een kookcursus van vier avonden. 

Na het koken kun je gaan genieten van je 
zelf bereide maaltijd. Om kennis te maken 
met de Indonesische keuken kun je ook 
kiezen voor de proeverij waarbij het eten 
voor je wordt klaargemaakt en uitgelegd 
hoe de gerechten zijn bereid.
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Meeuwse handelsonderneming bv
A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel. 0113-212620 Fax 232214
www.meeuwse-goes.com    E-mail: info@meeuwse-goes.com
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Toos en haar man Rob zijn altijd al veel 
met koken en lekker eten bezig geweest. 
Samen hebben zij al heel wat etentjes ge-
organiseerd voor vrienden en familie.
Eet- en kookclub Senang is dan ook ei-
genlijk een uit de hand gelopen hobby.
Wat zij vooral belangrijk vinden in het ko-
ken is het werken met verse producten. 
Veel ingrediënten komen uit eigen tuin. 
Hun boemboe’s, een kruidenmix en een 
belangrijk onderdeel van de Indonesische 
keuken, maken ze van verse kruiden die 
fijn worden gewreven in een vijzel. Voor 
de vijzels hebben ze een speciaal winkel-
tje gevonden en hoe enthousiast iedereen 
is na het volgen van een workshop blijkt 
wel uit het feit dat veel van hun gasten 
direct zo’n vijzel zijn gaan kopen.

Ook het vlees wat ze gebruiken is 
‘Senang’. Toos koopt haar vlees bij am-
bachtelijke slager Clement, die op dins-
dag op de markt in Kapelle staat en op 
donderdagmiddag op het Molenplein in 
Goes. Slager Clement slacht al zijn dieren 
zelf nadat ze een goed en gezond leven 

hebben gehad. Rob en Toos gaan voor 
goede en verse ingrediënten en kruiden 
en daar rijden ze desnoods stad en land 
voor af.
Beiden komen uit Vlissingen. Daar is bij 
Rob de liefde voor de Indonesische keu-
ken ontstaan. Rob woonde in de Van 
Dishoekstraat waar veel Indonesische 
mensen woonden en waar hij mee op 
trok. Hij speelde zelfs van zijn vijftiende 
tot zijn negentiende in een band met drie 
Indonesische jongens. Hun gastvrijheid 
zorgde ervoor dat hij vaak kon genieten 
van Indonesische maaltijden.

Toos is iemand die al veel heeft onderno-
men in haar leven. Ongeveer dertig jaar 
geleden, na de geboorte van hun zoon, is 
Toos naailes gaan geven. Grappig is dat 
er nu mensen komen eten die vroeger in 
dezelfde ruimte naailes hebben gehad.
Na een omzwerving als beleidsmede-
werker en re-integratieconsulent bij een 
gemeente staat ze nu achter de pannen.

We zouden nog heel veel kunnen schrij-
ven want Rob en Toos kunnen heel ge-
passioneerd vertellen. Bij veel leuke 
anekdotes zeiden ze ”dit moet je niet op-
schrijven hoor”.
Daarom kunnen wij iedereen aanraden 
om zelf te gaan ervaren hoe gezellig, 
smakelijk en vooral ‘Senang’ een avond 
bij Eet- en kookclub Senang is.

Door Tineke Carels en Helma van Oostrum

 

Voor meer informatie over eet- en kookclub 

Senang kunt u zich aanmelden voor de

nieuwsbrief via kclub-senang@zeelandnet.nl

Enkele van de zelfgemaakte lekkernijen
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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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IJspret 
Geweldig, wat hebben we in februari ge-
noten van het ijs! Er werd, voor zover bij 
de redactie bekend, volop geschaatst op 
het Marktveld en bij de Oude Notewei. 
Heel fi jn dat er dit jaar geen stenen en 
dergelijke op het ijs gegooid werden. Dit, 
in combinatie met de trouwe dagelijkse 
enthousiaste veeg-activiteiten, zorgde er 
voor dat het ijs in prachtige conditie ver-
keerde (Rinus, Arjan, Michel, Alexander, 
Markees… bedankt!)
Daarnaast werd koek en zopie en een 
kinderdisco mogelijk gemaakt door vele 
actieve handen en sponsoring.

De volgende sponsors worden genoemd:
Bakker Boer (de oliebollen smaakten 
voortreffelijk), Agrimarkt (broodjes en 
rookworsten), (ouderraad) Kloetingse-
school (chocolademelk en gebruik ketel), 
familie Lenshoek (stroom en opslag) en 
Hofman Productions (muziekinstallatie 
voor de disco-on-ice).
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De volgende sponsors worden genoemd:

Winterse gezelligheid op de Vaete. ‘IJsmeester’ Rinus Vos heeft, na lange
tijd ‘ín ruste’, zijn taak weer vol enthousiame opgepakt

Tijdens de schaatspret in februari op 
het Marktveld is een plaid blijven lig-
gen (paars/wit/groen geruit). De ei-
genaar kan deze ophalen op Markt-
veld 1 (telefoon 21 79 71).
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FOTO: PAUL SMEETS
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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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FOTO: CHRIS (WIKIMEDIA)

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 zondagmor-
gen. Of u kent de kerk uit de verhalen van uw voorouders.

Het oudste gebouw, dat wel - het noor-
derkoor stamt zelfs uit ca 1100- maar het 
is opnieuw en prachtig opgeknapt met 
de laatste restauratie van 2007/2008. En 
blijft zo een springlevend onderdak van 
de Protestantse gemeente van Kloetinge 
en middelpunt van het dorp.

Er is veel te zien en te vertellen over de 
rijke historie van kerk en dorp.
Kortom, de Geerteskerk is een bezoek 
meer dan waard.
Voor bezichtiging, voor een moment van 
rust en bezinning, een kaars in de stilte-
kapel of om zomaar binnen te lopen.

De kerkgidsen ontvangen U graag vanaf 
zaterdag 2 juni a.s. iedere woensdagmid-
dag van 13.30 uur tot 16.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De openstelling duurt t/m de Monumen-
tendag 8 september, wanneer er weer 
van alles te doen is. Dit jaar houden we 
een expositie met afbeeldingen van ico-
nen, met als titel: ‘in gesprek met iconen’.
De toegang is uiteraard gratis.

Wilt u met meerdere mensen, bijvoor-
beeld als groep met een reünie, de kerk 
bezoeken, dan kunt u daarvoor een af-
spraak maken met de heer G. Kingma, 
telefoon 0113-215672.

De Geerteskerk is ook onderdeel van een 
KERKENPAD ROUTE, die op ons initiatief is 
ontstaan en waaraan intussen 15 kerken 
in Zuid-Beveland meedoen. De informa-
tiefolder hierover is eind mei beschikbaar 
in de kerk en bij de VVV’s.

Voor alles wat er te doen is, kunt u ook 
terecht op de website van onze kerkge-
meente: www.pknkloetinge.nl 

Namens de werkgroep
KERK OPEN Kloetinge 

V A N  H A R T E  W E L K O M
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Creatieve ‘burgemeesters’

Kinderburgemeester Emma Bareman en de echte burgemeester van Goes, 
René Verhulst hebben in ieder geval iets gemeen; beiden zijn creatief.
Zo schildert Emma graag en maakt soms kleren. René schrijft graag, zoals bij-
voorbeeld zijn vierdelige Stadhuisserie over De Utrechtse politiek.
Een dubbelinterview met de twee.

Emma wil graag weten waar René in 
Kloetinge voor gezorgd heeft. René zegt 
dat de wethouders vooral over zaken als 
verkeer en speelplaatsen gaan. Als bur-
gemeester is hij voorzitter van het college 
van burgemeester en wethouders en heeft 
bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid 
in portefeuille. René heeft net voor de zo-
mer alle mogelijke moeite gedaan om bij 
de spoorwegovergang Oostmolenweg de 
camera daar van Pro Rail te laten hangen. 
Dat is gelukt.

En wat de mooiste plek in Kloetinge is 
vraagt Emma. Dat is volgens René als je 
vanaf het Wesselopark via het Noordeinde 
naar de kerk loopt. René’s moeder is daar 

geboren. En de molen is ook fraai. Daar 
was een oom van René een tijd vrijwillig 
molenaar.

Zowel Emma als René hebben regelma-
tig contact met de ambachtsvrouwe, me-
vrouw Van Dijk. René is er met de voor-
zitter van de dorpsraad, Marinus Vuijk, op 
bezoek geweest, was bij de uitreiking van 
het boek over Het Gilde en bij het tuin-
concert van Excelsior. Emma vond het 
heel leuk om via school een voorstelling 
te gaan bekijken in de schuur en gewoon 
leuke dingen te doen.

Wat René leuk vindt als burgemeester? 
Bijna alles antwoordt René, vooral het 

De beide burgemeesters in het stadskantoor van Goes
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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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contact met mensen. En of dat nu in de 
gemeenteraad is, gewoon op straat of op 
bezoek bij een 60 jarig huwelijk, je hoort 
altijd wat. Emma houdt van toneel, bij-
voorbeeld sketches opvoeren, maar ook 
van een kunsttentoonstelling in de Grote 
Kerk of een modeshow van Fair Trade.

Emma kijkt graag naar tv series als Span-
gas en The Voice of Holland. René lukt het 
niet zo vaak om te kijken, maar als het kan 
kijkt hij graag naar sport, vooral voetbal en 
wielrennen.
En zo is er behalve de creatieve kant nog 
wel een overeenkomst tussen beide cre-
atievelingen, namelijk allebei maatschap-
pelijk betrokken. Emma vindt het kinder-

burgemeesterschap leuk, maar zou geen 
echte burgemeester willen worden. René, 
zegt dat ze er nog maar eens over moet 
denken.

En eigenlijk zijn in dit interview geen vra-
gen meer nodig want beide burgemees-
ters gaan in discussie over de Zeeuwse 
knop waar je zeep, bakvormen (Emma) en 
manchetknopen (René) van hebt en ver-
volgens over de Trojaanse oorlog. Emma 
speelt mee in een stuk over Odysseus en 
René vertelt dat er een schrijver is die zegt 
dat Troje in de buurt van Zeeland moet lig-
gen. Op zoek naar Troje, mooi einde van 
dit interview.

Vrijwilligerspenning voor ‘Piet Plan’
Piet Remijn uit Kloetinge heeft op zijn verjaardag, in het Goese Stadhuis de eerste 

Frans Naerebout-vrijwilligerslegpenning uitgereikt gekre-
gen vanwege zijn grote en decennialange inzet als vrij-
williger voor het verenigingsleven in zijn dorp. Omdat zijn 
omgeving het goed stil had weten te houden werd Piet die 
ochtend volslagen verrast.

Piet is geboren op 17 april 1944 in Goes. Toen hij in de 
jaren zestig in Kloetinge ging wonen, werd hij vrijwel 

meteen actief in het verenigingsleven. Jarenlang 
was hij o.a. voorzitter en animator van de Oran-
jevereniging. Volgens de aanvragers van de 
legpenning is “niemand zo beeldbepalend ge-
weest voor Kloetinge als Piet”. Hij stond aan de 

wieg van vele nieuwe initiatieven in het dorp en 
in Kloetinge wordt hij dan ook 'Piet Plan' genoemd.

De Vereniging Dorpsbelangen feliciteert Piet met deze 
mooie onderscheiding.

Bron: PZC
Een trotse Piet Remijn

jaren zestig in Kloetinge ging wonen, werd hij vrijwel 
meteen actief in het verenigingsleven. Jarenlang 

was hij o.a. voorzitter en animator van de Oran-
jevereniging. Volgens de aanvragers van de 
legpenning is “niemand zo beeldbepalend ge-
weest voor Kloetinge als Piet”. Hij stond aan de 

wieg van vele nieuwe initiatieven in het dorp en 
in Kloetinge wordt hij dan ook 'Piet Plan' genoemd.

René Verhulst en Emma Bareman
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ake-up tips en behandeling 
bij d’O

pknapperie en Skin-Experience
De m

ode gaat razendsnel vooruit. Elke trend kent zijn eigen kenm
erken en het is dan 

ook van belang om
 deze op een juiste w

ijze uit te voeren. 
Pupa en onze visagistes helpen u hierbij en proberen zo duidelijk m

ogelijk de laatste 
trends om

 te zetten in eenvoudige tips voor het aanbrengen van m
ake-up. 

Dus m
aak een afspraak voor een gratis m

ake-up advies:

Er zijn w
eer 6 nieuw

e kleuren nail art kits,
Kom

 ze gratis proberen bij Skin-Experience, 
Papegaaistraat 7 te G

oes.
Tevens zijn dit w
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 seizoenkleuren, 
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P=O

P
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PA eenm
aal ontdekt, is verkocht!

Kijk op onze uitgebreide w
ebsite voor m

eer inform
atie
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w
.dopknapperie.nl

               w
w

w
.skin-experience.nl
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Activiteitenkalender Kloetinge mei - oktober 2012

Mei
4 dodenherdenking, Amicitia 19.30 uur
 (Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge) 
7 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur 
9 Lezing ‘Paranormaal, horizontaal of verticaal’, Amicitia 20.00 uur
 (ver. de Bron)
12 Nationale molendag (openstelling Kloetingse molen)
Juni
3 Brassband Excesior in Manhuistuinconcert, 

Manhuistuin Goes, 12.00 uur
4 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 

uur
6 Lezing ‘Engelen en de eindtijd’, Amicitia 

20.00 uur (ver. de Bron)
15 Feestavond in Amicitia voor alle vrijwilligers en vrijwilligers in spé
 (= voor iedereen) (st. Jeugdwerk)
24 Tuinconcert Brassband Excelsior, Jachthuis 11.30 uur
Juli
2 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur
Augustus
6 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur
7 t/m10 Klusdurpsedagen, thema: de Olympische Tijdmachine (St. Jeugdwerk),
 locatie: Reijerse/Rego Tuin Idee, Manneeweg 7
September
1 Bevelandse molendag (openstelling Kloetingse molen)
3 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur
8 Open Monumentendag (o.a. openstelling Geerteskerk en 

Kloetingse molen: (o.a. koffi e drinken in de tuin van de 
molen (opbrengst tbv restauratie)

14 Lezing ‘Ontdek de taal van de handen’, Amicitia (ver. de Bron)
22 Kluspop (2e editie) (St. Jeugdwerk)
23 Afternoon Tea Concert door Brassband 

Excelsior, Marktveld 17, 14.00 uur
Oktober
1 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur

Punt van aandacht: een aantal activiteiten die vorig jaar plaatsvonden in 
het Geerteshuis zijn weer verplaatst naar Amicitia.
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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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Wat slot Oostende is voor Goes
is de oude herberg voor Kloetinge

Wil men voor bovengenoemde objecten een verantwoord restauratieplan ont-
wikkelen, dan gaat er een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek aan vooraf. We 
weten dat allebei de objecten de moeite waard zijn om te restaureren. Niet alleen 
voor deze omgeving, maar ook buiten deze omgeving.
Denk maar eens aan excursies voor toerisme, o.a. een opsteker voor Kloetinge in 
zijn geheel en de geschiedenis daarvan.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE), de vroegere Rijksdienst voor mo-
numentenzorg en andere stichtingen en 
verenigingen hebben gezamenlijk de 
uitgave van de richtlijnen in grote oplage 
mogelijk gemaakt. Naast het cahier dat 
vooral vakinhoudelijk van opzet is, is er 
een publieksfolder samengesteld die on-
der meer bij de gemeente te verkrijgen is. 
In deze brochure wordt ingegaan op het 

werk van de bouwhistoricus, het belang 
van de bouwhistorisch onderzoek en de 
verschillende fasen in het onderzoek en 
het bouwplan.
Inzake bovengenoemde objecten vereist 
de overheid een bouwhistorisch onder-
zoek om vergunning en of subsidie op 
de juiste waarde te kunnen toetsen. Op 
grond van een waardestelling kunnen te-
vens adviezen worden verstrekt voor be-

Achterzijde van de dorpsherberg aan de Schimmelpenninckstraat - 1932
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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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heer en onderhoud, al blijven het richtlij-
nen. Per object zijn steeds drie dimensies 
van belang: de gebruiks-, de vastgoed-, 
economische- en de cultuurhistorische 
dimensie.
Door middel van bouwhistorisch onder-
zoek uitgevoerd volgens de richtlijnen 
van de RCE. Dat rapport bevat tenminste: 
tekst, beschrijving, één of meer platte-
gronden, schetsen en foto’s. Ook eventu-
eel losse vondsten kunnen belangrijk zijn 
in bovengenoemde werkzaamheden. Er 
moet een bouwhistorische inventarisatie 
beschreven worden evenals opmetings- 
en reconstructietekeningen. En dat is nu 
net waarmee de eigenaren van bovenge-
noemde objecten samen met de afdeling 
‘archeologie en monumenten’ van de ge-
meente Goes mee bezig zijn.
De noodzakelijke, tijdelijke conservering 
van de herberg wordt dit jaar grotendeels 
gerealiseerd om verval tegen te gaan. Op 
dit moment is men bezig met de opme-
ting, reconstructie- en detailtekeningen. 
Wordt vervolgd…

Aad Bruijns en Rens v/d Linde

Detail van een complete Renaissance schouw
(± 1580) welke is gevonden achter een bestaande, 
gemetselde muur. Een fraai gebeeldhouwde 
draagfi guur: een man met lauwertakken uit zand-
steen. De totale breedte van de schouw is 3,40 m. 
binnenwerks

Passief Bouwen Award 2011

Omdat het OdyZee School & College het meest bijzondere project is dat in 2011 het keurmerk Pas-
siefBouwen Keur heeft behaald, is de nieuwbouwschool de winnaar van de Passief Bouwen Award 
2011! Deze school in Kloetinge is voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Dit schooljaar heeft 
OdyZee School & College als eerste zogeheten CO2-neutrale passiefschool haar deuren geopend. Zo’n 
200 kinderen van vier tot achttien jaar hebben hun intrek genomen in een bijzonder, energiezuinig en 
duurzaam schoolgebouw. Er zijn 18 groepen en het merendeel van de OdyZee-leerlingen kampt met 
een stoornis in het autistisch spectrum. 
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Het Slot Oostende te Goes - 1743 (afb.: Antiqbook)
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En wat lezen we erin: op 13 juni 1453 ver-
koopt Gilles Klaaszoon, heer van Waans-
kinderen in Kloetinge, aan Hendrik de 
tweede van Borsele een omgracht kas-
teeltje, 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.

Het besluit van de gemeente om de histo-
rische locatie Slot Oostende bloot te leg-
gen is deels tot uitvoer gebracht.
De oude bioscoop is in juni 2011 ge-
sloopt. Hierdoor zijn diverse oude fun-
deringen tevoorschijn gekomen, die nog 
niet eerder ergens beschreven stonden. 
Ook het strippen van het voormalig Grieks 
restaurant heeft interessante historische 
elementen blootgelegd. 
Momenteel wordt een archeologisch on-
derzoek uitgevoerd dat ons meer kan ver-
tellen over de historie van deze bijzondere 
plek.

Ik denk weleens: als het destijds eens an-
dersom gelopen zou zijn, de Goese grach-
ten verdwenen en het kasteeltje Oostende 
gesloopt, dan heette de gemeente Goes 
nu gemeente Kloetinge en er zou er zeker 
anders bestuurd worden. 

Gerard Heerebout

Ook Kloetinge had zijn kasteel

Het Slot Oostende te Goes - 1743 (afb.: Antiqbook)

Omstreeks 1482 schreef een onbeken-
de monnik een groot aantal perkamen-
ten oorkonden over voor de heren van 
Veere uit het geslacht Van Borsele. De 
oorkonden zijn uit de periode 1282 tot 
1481. De afschriften werden netjes in-
gebonden, zodat eigendomsbewijzen, 
aankoopakten en allerlei andere pa-
pieren indien nodig, bij de hand waren. 
Onlangs werd dit Cartularium als boek 
uitgegeven. 

Ook Kloetinge had zijn kasteel

Wie wil stelen en niet wil hangen,
gaat naar Goes en laat zich vangen, 
want de Kloetingse heren
zijn zo hard als jutteperen.
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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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De telefooncirkel…

Een goed begin van de dag
Maakt u zich wel eens zorgen, omdat u alleen woont?
Zou u wel eens vaker iemand willen spreken? Als dit het 
geval is kunt u veel plezier beleven aan de Telefooncirkel.
Een telefooncirkel wordt gevormd door een aantal oude-
ren. Een vrijwilliger start elke morgen rond 8.30 uur de cirkel. Volgens een vast rooster 
wordt iedereen gebeld. Binnen een uur is de cirkel rond. Deelname kan van een enkele 
dag tot 7 dagen per week.
Elke morgen een gesprekje vergroot het gevoel van veiligheid. Mocht er zich iets voor-
doen dan blijft u niet alleen; hulp komt, ook als u niet in staat bent zelf alarm te slaan. 
Bovendien vinden veel alleenstaande ouderen dit dagelijkse telefoontje prettig. Men 
kan iets voor elkaar betekenen, elkaar tot steun zijn of gezelligheid bieden.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden!

Als dit u aanspreekt neem dan contact op met SMWO  K. Kiezenberg
 y 0113-277 111
 www.smwo.nl

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK & WELZIJN OOSTERSCHELDEREGIO

Vraagbaak helpt 55-plus met administratie
 
Wetten, regelingen, voorzieningen en formu-
lieren zijn voor velen ingewikkeld. Binnen de 
gemeente Goes biedt de Vraagbaak Ouderen 
voor Ouderen de helpende hand voor 55-plus.
Wie vragen heeft kan zich melden bij SMWO 
afdeling Ouderenwerk. Vervolgens wordt één 
van de ouderenadviseurs ingeschakeld. Zij ko-
men thuis bij de mensen langs om informatie 
en advies te geven of om te helpen bij het in-
vullen van formulieren. Ook kunnen zij helpen 
om de administratie weer op orde te krijgen.
Aan de dienstverlening van de Vraagbaak zijn 
geen kosten verbonden.
Informatie en aanmelding: SMWO
afd. Ouderenwerk tel. 277179

Scootmobielcursus in Goes
 
Voorkom ongevallen en neem deel aan de 
cursus Scootmobiel rijden! Deze cursus helpt 
gebruikers van een scootmobiel/elektrische 
rolstoel om veilig en zelfverzekerd aan het 
verkeer deel te nemen.
Verkeersregels worden opgefrist en allerlei 
praktische situaties worden getraind.
De eerste bijeenkomst vindt plaats in zorgcen-
trum Randhof op woensdag 16 mei om 14.00 
uur. De andere data zijn 23 en 30 mei. Het cur-
susgeld bedraagt € 10 voor drie lessen. 
Inlichtingen en aanmelding: SMWO
tel. 277 111 of email: j.priem@smwo.nl
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Ingezonden brief

Onderstaand een ingezonden brief van de 
familie Van Dijk van ’t Velde
omtrent het artikel over de woon- zorgboerderij 
uit het laatste nummer van de Klusdurper.

Klusdurper 2012.1

uit het laatste nummer van de Klusdurper.
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Prijswinnaars fotowedstrijd

In het najaarsnummer van de Klusdurper 
van vorig jaar was een fotowedstrijd ge-
plaatst. Het adres van een foto van een 
voordeur in Kloetinge werd gevraagd. Bij 
de trekking is de familie Alblas als geluk-
kige winnaar getrokken. Zij herkenden de 
voordeur op de foto als die van Geertes-
plein 3. Zij hebben de foto-verjaardags-
kalender van Kloetinge gewonnen. De 
kalender is gemaakt en geschonken door 
Esther Griep. Gefeliciteerd!De heer en mevrouw Alblas

Helpende handen?
Bij de Kloetingse molen is een helpende hand (zo nu en 
dan) meer dan welkom. Op dit moment is schilderswerk 
aan de orde. Aanmelden: Rens Deurloo (telefoon 223348) / 
Cees Pieters (telefoon 228461).

Sfeervolle fotoreportage?
Bijvoorbeeld bij een bruiloft of familiefeest kunnen foto’s rondom de molen worden gemaakt tegen 
een vergoeding van € 20,00. Deze is weer bestemd voor restauratie van de Kloetingse Molen.
Informatie of een afspraak maken kan met Rens Deurloo, Jan Willem Bruel of iemand van het 
bestuur (meer info op www.kloetingsemolen.nl)
 

Sneeuwklokjes
De sneeuw bedekte op 12 februari de sneeuwklokjes 
op de buitenplaats Kloetinge. De jaarlijkse sneeuwklok-
jesdag was daardoor dit jaar meer een winterwandeling 
door de tuin, die traditiegetrouw werd afgesloten met 
warme chocolademelk en een mini-bolus.

Openstelling Geerteskerk: In de periode 2 juni a.s. t/m 8 september iedere woensdag van 13.30 
tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Vrijdagmiddag borrel Amicitia: iedere vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur is er een borrel voor alle 
inwoners van Kloetinge ter afsluiting van de (werk)week. Komt u ook?
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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

45

Klusdurper 2012.1

in
 p

ro
ce

nt
en

in
 p

ro
ce

nt
en

in
 p

ro
ce

nt
en

in
 p

ro
ce

nt
en

Na
am

 b
uu

rt
 

in
w

on
er

s 
m

an
ne

n 
vr

ou
w

en
 

0-
14

 
15

- 
24

 
25

-4
4 

45
- 

64
 

65
+

 
on

ge
h.

 
ge

h.
 

ge
sc

h.
 

w
ed

. 
hu

is
h.

Go
es

-C
en

tru
m

 
21

35
 

10
45

 
10

90
 

6 
13

 
33

 
27

 
20

 
52

 
30

 
10

 
7 

13
75

Go
es

-W
es

t 
30

40
 

14
70

 
15

70
 

16
 

10
 

32
 

26
 

15
 

47
 

38
 

10
 

5 
15

20
Go

es
-N

oo
rd

w
es

t 
67

60
 

33
40

 
34

20
 

20
 

14
 

27
 

29
 

10
 

47
 

40
 

9 
3 

27
85

In
du

st
rie

te
rr

ei
n 

De
 P

oe
l 

90
 

45
 

45
 

37
 

7 
31

 
18

 
8 

48
 

44
 

4 
3 

30
In

du
st

rie
te

rr
ei

n 
Ha

ve
n 

0 
0 

0 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

0
Ov

er
zu

id
 

21
00

 
10

75
 

10
25

 
25

 
11

 
25

 
30

 
9 

45
 

50
 

3 
2 

72
0

W
ilh

el
m

in
ad

or
p 

69
5 

33
5 

35
5 

21
 

8 
23

 
31

 
18

 
40

 
51

 
5 

4 
28

0
Ve

rs
pr

ei
de

 h
ui

ze
n 

55
 

30
 

25
 

23
 

2 
32

 
32

 
11

 
45

 
49

 
6 

0 
20

Kl
oe

tin
ge

 
16

65
 

82
0 

84
5 

16
 

8 
20

 
33

 
24

 
35

 
52

 
7 

6 
77

0
Oo

st
m

ol
en

pa
rk

 
13

60
 

72
0 

64
0 

19
 

11
 

23
 

37
 

10
 

42
 

51
 

6 
2 

44
0

Ve
rs

pr
ei

de
 z

ui
d 

50
 

25
 

25
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
20

Ka
tte

nd
ijk

e 
37

0 
18

5 
18

5 
18

 
11

 
23

 
34

 
14

 
40

 
49

 
8 

3 
15

5
Ve

rs
pr

ei
de

 h
ui

ze
n 

17
5 

90
 

85
 

11
 

16
 

16
 

41
 

17
 

37
 

56
 

2 
5 

70

‘s
-H

ee
r-

Ar
en

ds
ke

rk
e 

11
70

 
56

5 
60

5 
17

 
11

 
21

 
31

 
19

 
42

 
43

 
6 

9 
47

5
Ve

rs
pr

ei
de

 h
ui

ze
n 

w
es

t 
60

 
30

 
30

 
23

 
10

 
13

 
36

 
18

 
43

 
49

 
5 

3 
20

Ei
nd

ew
eg

e 
23

0 
12

0 
11

0 
17

 
9 

20
 

40
 

14
 

40
 

53
 

3 
4 

90

‘s
-H

ee
r-

He
nd

rik
sk

in
de

re
n 

11
85

 
59

0 
59

0 
20

 
11

 
22

 
32

 
16

 
40

 
52

 
5 

3 
46

5
Ve

rs
pr

ei
de

 h
ui

ze
n 

no
or

d 
11

0 
60

 
55

 
16

 
16

 
23

 
37

 
8 

43
 

48
 

6 
3 

50
Ve

rs
pr

ei
de

 h
ui

ze
n 

zu
id

 
50

 
30

 
20

 
20

 
10

 
35

 
31

 
4 

49
 

43
 

8 
0 

20

W
ol

ph
aa

rts
di

jk
 

16
10

 
81

0 
80

0 
18

 
12

 
25

 
27

 
17

 
43

 
45

 
6 

6 
68

0

Ou
d-

Sa
bb

in
ge

 
27

5 
14

0 
13

5 
16

 
9 

27
 

32
 

16
 

40
 

49
 

7 
4 

11
5

Bevolkingscijfers Groot Goes
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Zandee
KloetingeKloetingeKloetinge

• MAAIWERKEN

• GROENWERKEN

• CULTUURTECHNISCHE WERKEN

Manneeweg 3 Kloetinge Tel. 0113-220886 GSM 06-22495886
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In China
Een paar jaar geleden gaf ik les in China. Tijdens deze les moesten de leerlingen 
onder meer de vraag beantwoorden wat ze voor hun verjaardag gekregen had-
den. Ook moesten ze een wens doen. Dat gaf wel wat inzicht.

Genoemd werden computers, fi etsen, 
MP3-en MP4-spelers, CD’s, boeken van 
Harry Potter, geschiedenisboeken, nieuwe 
kleren, sportschoenen, geld en niets. En 
haast iedereen kreeg een verjaardags-

taart, zo’n felge-
kleurde mierzoete 
taart. Eentje kreeg 
een verjaardags-

feest, ik meen bij McDonalds. “Houden 
jullie van junk food?” “Ja!”, zei de hele 
klas. De beschaving dringt ook door in de 
binnenlanden van China! 
De wensen waren ook interessant. Na-
tuurlijk wilden er veel rijk zijn, een sport-
auto hebben, een beroemde basketbal-
speler zijn en meer van die eenvoudige 
genoegens. En betere cijfers halen. Ze 
staan zo onder druk, de leerlingen. Nogal 
wat leerlingen gaven dat ook aan: “Ik wil 
meer tijd voor mezelf hebben”. “Ik wil ie-
dere dag wat langer kunnen slapen”. En, 
tenslotte: “Ik wil elke dag naar huis kun-
nen gaan”. Leerlingen hebben het echt 
zwaar, daar op school.

In het voorjaar werft de school leerlingen. 
Er is een speciale bijeenkomst voor leer-
lingen van basisscholen, waarin de kwa-
liteiten van de school breed uitgemeten 
worden. Op het eind van de bijeenkomst 
moest ik optreden. Te midden van een 
Chinees koortje, dat Edelweiss, Edelweiss 
zong, stond ik daar toch maar mooi te 
zingen als reuze-westerling. De Chinezen 

waren twee koppen kleiner. Als dat geen 
leerlingen trekt. Vervolgens moest ik nog 
een toespraak van één of twee minuten 
houden, met vertaling in het Chinees. Ik 
zei nog tegen de Chinese Engelse lerares, 
als ik wat verkeerds zeg, vertaal je het 
maar goed.

Hallo, ik ben de buitenlandse Engelse le-
raar van deze school. Engels is heel be-
langrijk in de wereld en het is dus van be-
lang dat je straks heel goed Engels leert. 
Op deze school met buitenlandse leraren 
(nu ja, eentje, en slechts een bioloog) kan 
dat heel goed en ik zou je graag als leer-
ling welkom willen heten. Of zo, want pre-
cies weet ik het niet meer. Toen was het 
klaar en de zaal liep leeg. Iedereen bleef 
daarnaar staan te kijken, maar ik dacht, 
zo doe je dat niet en ik begon alle vertrek-
kende leerlingen een hand te geven. Een 
groot succes, een reuzenhand. Er vormde 
zich een hele rij die allemaal een hand 
wilden. Zodoende heb ik de school toch 
nog een handje geholpen.
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Een school in China

Gerard Heerebout
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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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Dit jaar was er nog iets 
bijzonders omdat er een 
groep van de Klusdurpers 
aanwezig was om geld op 
te halen om op 7 juni de 
Alpe d’Huez te beklim-
men op de racefi ets. Ze 
hebben een mooi bedrag 
opgehaald voor de KWF.
Ook voor de kinderen 
was er wat te doen. Een 
springkussen, waar dank-
baar gebruik van werd 
gemaakt en een grab-
belton. Om 10 uur was de 
feestelijke opening van de hobbybeurs.
Zoals gewoonlijk door de Ambachts-
vrouwe Mevrouw Van Dijk - van t Velde. Ze 
vindt het altijd erg gezellig en is zeer be-
trokken bij de deelnemers, met iedereen 
wordt altijd een praatje gemaakt en alles 
wordt bewonderd.

Het was een erg ge-
slaagde dag en iedereen 
had het naar de zin. 
Het was fi jn om het in 
Amicitia te kunnen doen 
en om alle deelnemers 
een plek te kunnen bie-
den. Met dank aan de 
beheerder Meindert voor 
zijn bijdrage hieraan. 
Bent u niet geweest? 
kom dan dit jaar eens kij-
ken of huur zelf een tafel 
als u wat wilt laten zien. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
hobbybeurs@kloetinge.com.
De datum waarop dit jaar de hobbybeurs 
plaats vindt is: 10 november 2012 van 
10.00 tot 17.00 uur.

Marco & Danielle Wagenaar

Verslag Hobbybeurs zaterdag 5 november 2011

Zaterdagochtend om 8 uur ging de deur open van Amicitia om de deelnemers 
binnen te laten zodat ze hun spullen klaar konden gaan zetten. Iedereen had 
mooi de tijd om alles neer te zetten, de ene had wat meer tijd nodig dan de ander. 
De entree van Amicitia werd mooi versierd met een grote ballonnenboog in de 
kleuren blauw/geel van het Kloetingse wapen.

Girls Night
Er is een Girls Night in voorbereiding voor meiden van groep 8 t/m 16 jaar! De avond is voor meiden 
die het leuk vinden om iets onder elkaar te doen en wordt georganiseerd door de stichting Jeugd-
werk Kloetinge.
Een greep uit het voorlopige aanbod: nagelverzorging, henna-tatoos, portret schilderen, high tea, 
meidenfotoshoot. Kortom: elkaar gezellig ontmoeten (www.jeugdwerkkloetinge.nl).
Ook jouw idee en hulp is van harte welkom! 

Workshop paverpol beeldjes
(Foto: Marco Wagenaar)
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HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!
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www.motoport.nl
We’ve got more in store

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

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

*  Planten

*  Zand, Grind, Potgrond

*  Natuursteen

*  Tuinhout

*  Schuttingen

*  Blokhutten

*  Sierbestrating

*  Buitenverlichting

*  Vijverbenodigdheden

*  Gereedschap 

*  Workshops

*  Modeltuinen

*  Ontwerpen

*  Groenprojectbegeleiding

alles voor uw tuin

NIEUW
IN KLOETINGE




