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Beste dorpsgenoten
Voor u ligt de Klusdurper no 2 van dit jaar. In de extra 
editie heeft u kunnen lezen over de speciale informatie 
avond over de start van het maken van een dorpsplan. 
Bij het schrijven van mijn voorwoord welke de redactie 
voor 1 oktober in haar bezit moest hebben kan ik daar 
nog niets van zeggen. 

Het bestuur is na de vakantie druk doende 
geweest met de voorbereiding voor het 
maken van een dorpsplan. ’s Heer Hen-
drikskinderen die als eerste een aanvang 
heeft gemaakt heeft dit in april van dit 
jaar aan Wethouder Meeuwisse aangebo-
den. Kort daarna is ’s Heer Arendskerke 
volgens de afspraken binnen het dorpen-
platform begonnen met de voorbereidin-
gen. 
Op dit moment buigen de verschillende 
werkgroepen zich over onderwerpen die 
van belang kunnen zijn voor het dorp. 
Volgens afspraak is Kloetinge het 3e dorp 
die hier een aanvang mee maakt. Volgend 
jaar zullen Kattendijke en Wilhelminadorp 
volgen waarna in 2014 Wolphaartsdijk als 
laatste de rij sluit.

Het dorpenplatform hoopt met uw inzet, 
een waardevol document, wat betreft 
voorzieningen en het welzijn van het ge-
hele dorp, samen met u te ontwerpen. Dat 
dit niet onmiddellijk zichtbaar zal zijn, is 
van zelfsprekend. Daarom zullen naast 
de aanbevelingen die aan de gemeente 
worden aangeboden, een uitvoeringsplan 
worden beschreven, die als richtlijn zal 
dienen om alle aanbevelingen samen met 
de gemeente periodiek te evalueren. Het 
bestuur is dit jaar druk doende geweest 
op veler gebied, mede door zitting in ver-

schillende klank-
bordgroepen, zijn 
wensen groten-
deels in vervul-
ling gaan. Zo is 
De Mirakel dankzij 
actief meedenken, 
een prachtig gebied 
geworden waar jong 
en oud heerlijk kun-
nen vertoeven.

In de klankbordgroep over de nieuwbouw 
van De Pontes heeft vooral het omge-
vingsplan de volle aandacht gehad van de 
VDK, speciaal met het oog op de privacy 
van direct aanwonenden. Voorstellen ten 
aanzien daarvan zijn grotendeels in het 
omgevingsplan positief opgenomen. 

Het voornemen om één richtingsverkeer 
in de Wilhelminastraat in te voeren heeft 
voor veel onrust gezorgd. Tijdens een 
druk bezochte inloopavond in Amicitia 
werd duidelijk dat men niet overtuigd was 
van het nut. Men zag alleen maar nade-
len. De VDK heeft daarna voorgesteld een 
voorstel aan de gemeente te doen om een 
klankbordgroep samen te stellen waar di-
rect aanwonenden zitting in kunnen heb-
ben, met als doel om tot een aanvaard-
bare oplossing te komen.
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 BEVEILIGING

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

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

 BORG/BMI
Beveiligingsbedrijf

VAN FRAASSEN CITROËN
VOORSTAD 79    GOES

Kijk ook op onze website:
www.vanfraassen.nl

 groot in bloemen, klein in prijs

 bloemetje bestellen?
even bellen!

kolveniershof 4  goes   0113 220772

de spinne 45  goes  0113 271836
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Het bestuur heeft samen met Goes Zuid, 
De Schakel en de VVE Rossinipark zich 
sterk gemaakt voor behoud van de over-
steekplaatsen op de ’s Gravenpolderse-
weg door het indienen van een zienswijze. 
Het college heeft de voorstellen, verwoord 
in de zienswijze, grotendeels overgeno-
men met als resultaat dat de oversteek-
plaatsen behouden blijven. Alle betrokken 
partijen hebben met dank aan het college 
de positieve uitslag ontvangen.

De VDK heeft samen met de Kloetingse 
school geijverd voor verbetering of ver-
nieuwing van de speeltoestellen over het 
gehele dorp, de wensen die de kinderen 
zelf hebben ingebracht zijn, rekening 
houdend met het budget wat daarvoor 
beschikbaar gesteld is aangeboden. In 
gesprekken met de gemeente is door om-
standigheden enige vertraging ontstaan. 
De VDK spreekt de hoop uit dat spoedig 
de wensen van de kinderen in vervulling 
zullen gaan.
In de nieuwe wijk Riethoek zijn nog aan-
vullende wensen wat betreft speelvoor-
zieningen. Deze zijn met de gemeente 
besproken, toegezegd is dat er een 
schommel geplaatst zal worden. 

Het project Hartveilig wonen, begint vorm 
te krijgen, voor het dorp wordt een AED 
geplaatst aan de gevel van een woonhuis 
hoek Lewestraat/Schimmelpenninckstraat.
Voor het Oostmolenpark en Riethoek 
wordt gedacht aan een punt midden in 
het centrum van de 2 wijken. Om een zo-
danig groot mogelijke dekking te hebben 
is het van belang dat velen zich als vrijwil-
liger aanmelden bij ‘Hartveilig wonen’. Dit 
kun u doen via de website
www.hartveiligwonen.nl
Geef uw aanmelding gelijk door aan onze 
secretaris de heer Lankester mailto: se-
cretarisdorpsbelangen@kloetinge.com 
zodat wij een duidelijk overzicht krijgen 
hoeveel mensen beschikbaar zijn. 
Het volgen van een 
cursus voor bedie-
ning van de AED en 
het reanimeren wordt 
vergoed door de ge-
meente. 

Tot slot deelde het bestuur van de Kloe-
tingsemolen mee dat vanaf nu, officieel 
de Kloetingsemolen ‘De Oostmolen’ ge-
noemd gaat worden.

Onze website is sinds kort ook bereikbaar 
via www.kloetinge.com het oude adres 
http://kloetinge.goesweb.net is ook nog 
bereikbaar.

Ik wens u veel leesplezier.

Voorzitter
vereniging dorpsbelangen Kloetinge

Marinus Vuijk
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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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Kloetinge en hospice Het Clarahofje:
een hechte relatie
Het is ongetwijfeld puur toeval, maar dan toch zeker van het prachtige soort, 
dat Kloetinge langs uiteenlopende wegen zo sterk verbonden is met hospice Het 
Clarahofje. Het Clarahofje in Goes, voor wie het nog niet wist, is een prachtig 
vormgegeven thuishaven voor mensen in hun laatste levensfase

Zij worden er 7 dagen per week, 24 uur 
per dag verzorgd door verpleegkundi-
gen met als specialisatie de palliatieve 
zorg aan terminaal zieken. Een team 
van speciaal opgeleide zorgvrijwilligers 
ondersteunt de verpleegkundigen bij het 
uitvoeren van hun zorgtaak. Het hospice 
heeft twee medisch adviseurs, onder wie 
de in Kloetinge praktijk houdende huisarts 
dokter Oortman.

“Palliatieve zorg is vooral gericht op het 
beheersen van pijn en andere onaange-
name symptomen die het ziek-zijn met 

zich mee kan brengen. Ook is er aandacht 
voor de sociale, psychologische en spiri-
tuele factoren die verweven zijn met de 
laatste levensfase. Niet alleen de bewoner 
maar ook diens naasten kunnen rekenen 
op de mantel van zorg. Wat ik persoonlijk 
heel bijzonder vind aan het hospice is dat 
er, ondanks alles, toch zo volop geleefd 
wordt. Het leven staat er niet stil en er is 
ook plaats voor vrolijkheid en genieten.” 
Aan het woord is Jacomien Marinussen, 
coördinator vrijwilligers van Stichting ‘Het 
Clarahofje’. Jacomien is Kloetingse in hart 
en nieren. Ze is ‘op het dorp’ geboren en 
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Jenny Kole - verpleegkundige, Yvonne Berghuis - vrijwilligster
en Jacomien Marinussen - coördinator vrijwilligers
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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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opgegroeid, studeerde verpleegkunde in 
Breda en Nijmegen, woonde enkele jaren 
in Rotterdam en keerde daarna terug op 
het oude nest, haar ouderlijk huis tegen-
over de molen. Met haar man en twee 
dochters laat zij zich, net als vroeger, 
omarmen door de pure schoonheid en 
geborgenheid van Kloetinge.
Ook verpleegkundige Jenny Kole is een 
rasechte Kloetingse die haar geboorte-
grond trouw is gebleven. Door haar werk 
in het hospice geniet Jenny meer van 
de kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke 
dingen des levens. “Ik realiseer me veel 
sterker dan voorheen dat het leven soms 
zomaar voorbij kan zijn. Mopperen over 
pietluttige dingen, ach, dat doen we al-
lemaal wel eens. Maar ik vraag me wel 
eerder af of het sop de kool wel waard 
is. Als het hospice me iets heeft geleerd, 
dan is het toch wel de dag te plukken. 
Trouwens, ook mijn collega Tamara Uit-
terhoeve woont in Kloetinge.”

Vrijwilliger Yvonne Berghuis vestigde 
zich twee jaar geleden, na een verblijf in 
Brussel, in een beeldschoon huisje aan 
de zoom van Kloetinge. Wortelen in het 

Zeeuwse viel haar aanvankelijk nog niet 
mee. Dat werd snel anders toen zij vrijwil-
liger werd in het Clarahofje. ‘Het hospice 
is zonder meer mijn tweede thuis. Dat 
heeft alles te maken met de warme sfeer 
die er heerst en de fantastische mensen 
die ik er ontmoet. Ik kan er wat beteke-
nen voor een ander en ben daardoor echt 
opgebloeid. Met mij werken er nog twee 
Kloetingse vrijwilligers in het hospice, Ans 
Kuin en Grietje van der Vliet.’

Andere factoren die Kloetinge met Het 
Clarahofje verbinden, zijn:
• het Geerteshuis, waar tal van bijeen-

komsten van hospicemedewerkers 
plaatsvinden

• de Hervormde Kerk: in een schilder-
achtig Anton Pieck decor, compleet met 
verse sneeuw, vierde het Clarahofje op 
3 februari van dit jaar zijn 20-jarig be-
staan. ’s Avonds werd het feest voort-
gezet in Amicitia

• Bakker Boer, die elke zaterdag weer 
bewoners en medewerkers van het 
hospice verrast met een grote doos 
vers gebak.

Sara
Eind september nam Sara plaats in de voortuin bij een 
welbekende bewoonster van de Lewestraat.
We weten nu allemaal dat deze dame graag haar roker-
tje gebruikt, wijntje drinkt, de ‘grijstinten’ leest en een 
zorgzaam type is ...  

Nog van harte gefeliciteerd!

Eind september nam Sara plaats in de voortuin bij een 

Door Paula Koster , vrijwilligster
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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 
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uit voor het hele gezin!

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

Deze keer zijn we te gast bij Bakker Boer in Kloetinge. Tot in de wijde omgeving 
bekend om zijn specialiteiten op het gebied van verse brood- en banketproduc-
ten en alom geprezen Zeeuwse bolussen. We schuiven aan bij Sjako & Mariska 
Boer, eigenaar van inmiddels vijf winkels. Winkels waarvoor zij iedere dag in 
Kloetinge vers bakken.

En dat bakken hier in de genen zit blijkt 
wel uit het feit dat Bakker Boer met in-
middels drie generaties een echte bak-
kersfamilie vormt. Op dit moment staan 
Sjako & Mariska Boer aan het roer van 
dit ‘Vol Zeeuwse’ bedrijf. Sjako & Mariska 
werken nog steeds samen met de ouders 
van Sjako, die dagelijks in de winkel en de 
bakkerij te vinden zijn. Bij binnenkomst 
ontmoeten wij ook zoon Sjoerd. Hij vervult 
er momenteel een stage voor zijn studie 
commerciële economie, maar heeft ster-
ke ambities om na voltooiing van zijn op-
leiding de bakkerij in een vierde generatie 
voort te zetten. Wie weet krijgt hij daarbij 

ook nog wel ondersteuning van zijn zus 
Marloes die heel graag kookt, bakt en 
op zaterdag ook een functie in de winkel 
vervult. Ambities genoeg dus. Allemaal 
begonnen ca. 80 jaar geleden... 

Aanvankelijk begon het met een bakkerij, 
tot de vroegere generatie Boer in de jaren 
70 naast de verkoop van brood en ban-
ket ook een supermarkt startte. Dat was 
destijds erg modern, maar anno 2012 
was het winkelpand volgens Sjako & Ma-
riska niet meer zo modern. Het idee be-
gon aanvankelijk met het vervangen van 
de koeling en de vloer en had al snel een 

De pas vernieuwde winkel in Kloetinge
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Nummer53

    06 51387064
info@nummer53.nl
www.nummer53.nl

M

adv53_klusdurper.indd   1 29-02-12   20:45

Verenigingsgebouw ‘Amicitia’

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

JUBILEA

BRUILOFTEN

PARTIJEN

BEDRIJFSFEESTEN

VERGADERINGEN

CURSUSSEN

WA
AR

DE
BO

N Speciaal Klusdurper brood
normaal € 2,50  actieprijs € 1,50
 (tegen inlevering van deze bon)

Een kostelijk broodje met bloem van de ambachtelijke
korenmolen en een vulling van vers geschilde appels,
roomboter en bolussuiker.

Actie loopt tot en met 24 november 2012 en geldt alleen voor de winkel in Kloetinge!

�
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complete winkelverbouwing tot gevolg... 
Klaar voor een nieuwe stap op weg naar 
de toekomst.
Sjako & Mariska reisden daarom langs 
diverse bakkers in Nederland om inspi-
ratie op te doen voor hun nieuwe bak-
kerij en versmarkt. Al snel hadden zij een 
pracht idee voor hun nieuwe winkel. Het 
doel was producten van hoge kwaliteit en 
gewaardeerd vanwege hun Zeeuwse oor-
sprong en vakmanschap, onder te bren-
gen in een vernieuwde zaak. Een zaak 
met een nieuw, eigentijds karakter met 
kwaliteit die blijft. 
Na een zeer intensieve verbouwing is er 
een resultaat waar Sjako & Mariska dan 
ook heel trots op zijn. De winkel in Hein-
kenszand, welke in 2013 naar een nieuw 
pand zal verhuizen, is daarmee ook het 
volgende project waar ze nu al naar uit 
kijken.

Bakker Boer is heden ten dage daarmee 
niet alleen een eigentijdse buurtsuper met 
een grote voorraad vers, maar verkopen 
zij ook een verscheidenheid aan biologi-
sche producten en werken ze veelal met 
producten of grondstoffen uit de regio. 
Het brood is gemaakt van 100% Zeeuwse 
tarwe, wat vrij uniek is. Deze tarwe komt 
rechtstreeks van het Zeeuwse land. Bo-
vendien worden producten nog ambach-
telijk gemaakt en dat wordt in Nederland 
steeds zeldzamer.
Daarnaast is er sprake van energiezuinige 
verlichting en moderne koelapparatuur en 
kent de website van het bedrijf ook een 
webshop (www.bakkerboer.nl) waar men 
online kan winkelen. Nieuw is ook ‘Boer 
to Go’, de lekkerste broodjes, sandwiches 
en fruitdranken om mee te nemen.

Een moderne eigentijdse visie en uit-
straling maken Bakker Boer tot wat het 
is: een trotse Zeeuwse Bakker! Sjako & 
Mariska voelen zich erg verbonden met 
het dorp Kloetinge en de bewoners van 
het dorp. Ook de verenigingen binnen de 
dorpen waar zij werkzaam zijn en met 
name in Kloetinge dragen zij d.m.v. spon-
soring een warm hart toe. Kloetinge blijft 
de basis en met enthousiasme blijven zij 
continu bouwen aan het bedrijf. Daarmee 
kan men ook in de toekomst blijven ge-
nieten van eerlijke, Zeeuwse producten. 
Want ook al is het pand vernieuwd, vak-
manschap blijft!

Hongerig geworden?
Maak dan gebruik van de speciale 
‘Klusdurper actie’ door inlevering van 
de hiernaast afgedrukte waardebon.

D. v/d Linde & A. Reijerse 

Sjako en Mariska Boer
FOTO: ANGELIQUE REIJERSE
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 eten drinken gezelligheid

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

Tel. 0113 - 21 40 34
www.debultgoes.nl / debult@zeelandnet.nl

F O T O G R A F I E

Oostmolenweg 5, 4481 PJ  Kloetinge
Tel. 0113 22 33 26
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De voorzijde
Ook de voorzijde van dit tweede nummer van 2012 wordt 
versierd door een creatieve bijdrage van een leerling 
van de Kloetingseschool.
Tijdens de tekenles met als vrije opdracht ‘Kloetinge’ teken-
de Danique het mooie centrum van ons dorp, namelijk het Marktveld. Ze koos 
voor het Marktveld omdat ze het een mooie plek vindt. Ook vindt ze het leuk dat 
je in de winter op de vijver kunt schaatsen. Met Koninginnedag geniet ze van de 
gezelligheid op het Marktveld.

“Mijn naam is Danique 
Slootweg, ik ben 11 jaar 

en zit in groep 8 van de Kloetingseschool. 
We hebben twee hondjes een Jack Russel 
en een Labrador en twee poesjes. Ik woon 
al heel mijn leven in Kloetinge.
Ik vind het erg leuk in Kloetinge en je bent 
ook zo in de stad. Op zaterdagmiddag ga 
ik altijd naar scouting. Dat vind ik heel 
leuk, je leert daar dingen onder andere 
over de natuur, sterren en vuur maken. 
Ook gaan we regelmatig op kamp. Mijn 
scoutinggroep zit in Goes bij de Holland-
sche Hoeve. Ik ga ook graag bij mijn va-
der achter op de motor, dan trek ik mijn 
motorpak aan en gaan we een rondje 
rijden. Een paar weekjes geleden heb 
ik nog gesolliciteerd als DJ bij internet 
radio station RadioXD.nl en ben daarbij 
aangenomen. Maandag 24 september 
heb ik mijn eerste uitzending dat vind ik 
erg spannend maar wel leuk. Ik heb daar 
echt zin. En vorige week ben ik benaderd 
door Stichting Jeugdwerk en het SMWO 
om mee te denken over activiteiten in 

Kloetinge. We hebben al een vergadering 
gehad in Amicitia. De eerste activiteit wat 
we gaan doen is het organiseren van een 
disco. Het SMWO had gehoord dat ik voor 
DJ had gesolliciteerd en nu krijg ik uitleg 
over het maken van nieuws items zodat 
ik misschien nieuwsberichten kan maken 
uit de regio en mag dan gebruik maken 
van hun studio.”

Bij toeval troffen we Danique bij de Vaete op het Marktveld samen met haar 

vriendin Melissa en haar hondje Indie. Dit moment hebben we vastgelegd.

Na onze vraag om nog wat over zichzelf te vertellen schreef Danique het 

volgende:

Tijdens de tekenles met als vrije opdracht ‘Kloetinge’ teken-
de Danique het mooie centrum van ons dorp, namelijk het Marktveld. Ze koos 

Links Danique samen met Melissa en Indie

“Mijn naam is Danique 
Slootweg, ik ben 11 jaar 
“Mijn naam is Danique 
Slootweg, ik ben 11 jaar 

FOTO: HELMA VAN OOSTRUM
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 Praktijk voor osteopathie

Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 18
4481 AL Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249

 Schoonheidssalon Patricia

 wetenschappelijk getest & dierproefvrij

 Buys Ballotstraat 1  4462 AM  Goes
Tel: 0113-215856
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Donderdag 30 augustus was het dan 
eindelijk zover !
Shannen, Tim en ik mochten aanwezig 
zijn bij de opening van het nieuwe na-
tuur- en gezondheidspark De Mirakel.

We moesten om 13.45 uur aanwezig zijn.
Er waren ook een heleboel kinderen uit-
genodigd van 4 basisscholen uit de om-
geving om bij de opening aanwezig te zijn.
Zij mochten alvast lekker spelen in het 
park.
Om 14.00 uur sprak wethouder De Bat 
een welkomstwoord tot de genodigden.
Daarna gingen we met iedereen alvast 
een rondje doen langs alle kinderen in het 
park.
Om 14.30 uur was de offi ciële opening 
door gedeputeerde de heer Van Heukelom 
en wethouder De Bat.
De 102 jarige mevrouw Lena Beun mocht 
de naam onthullen van het park. De naam 

van het park is be-
dacht door de heer 
Daan de Vrieze.

Het park dankt zijn naam aan een oude 
veldnaam van een perceel aan de Stel-
leweg. Daan de Vrieze won hiermee een 
rondvlucht boven het park.
Alle kinderen mochten vervolgens meelo-
pen met wethouder De Bat om zaaizand 
met bloemenzaad te strooien in de kale 
borders. 
Wij, Shannen en ik, mochten het startsig-
naal hiervoor geven. Hopelijk bloeien er 
straks mooie bloemen in het park.
Teruggekomen bij de tent kregen alle 
kinderen een lekker ijsje en voor de grote 
mensen was er een lekker bakje koffi e 
met een stukje taart.

Shannen, Tim en ik, vonden het super 
leuk om te doen.

Justin Reijerse

Kinderburgemeester van Goes

Opening natuur- en gezondheidspark

van het park is be-
dacht door de heer 
Daan de Vrieze.

Het park dankt zijn naam aan een oude 

De Mirakel
FOTO’S ANGELIQUE REIJERSE
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Dichtbij, 
vertrouwd,
goed verzorgd
en leuk.

 
Kosten kinderopvang 
vallen erg mee!
Jacqueline Sorber, moeder van Mackenzie en Sven

‘Ik werk 3 dagen per week bij een bank. Mackenzie gaat 2 dagen 
naar het kinderdagverblijf. De derde dag is ze bij opa en oma. Een 
prima combinatie. Op het kinderdagverblijf leert ze omgaan met 
andere kinderen, samen delen samen spelen.  Het sociale aspect 
van het kinderdagverblijf vind ik een belangrijk voordeel. 

De kosten van kinderopvang vallen erg mee. worden.  Bruto 
betalen we €580 per maand en ik krijg €370 terug van de 
belastingdienst. Uiteindelijk betalen we dus €210 per maand. 
Ouders die twijfelen over kinderopvang zouden eens goed 
moeten laten berekenen wat zij echt kwijt zijn aan kinderopvang. 
Kijk naar het bedrag dat overblijft als je de toeslag eraf haalt. Dit 
kun je zelf ook heel makkelijk berekenen op www.toeslagen.nl.’

tel. 0113760250 - info@kibeo.nl - www.kibeo.nl
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De Kloetingse bunker
Iedereen die in Kloetinge woont, weet dat er achter het korfbalveld ‘de Weitjes’ 
een bunker in de bossen verborgen staat. Ook staat de bunker in een kwaad dag-
licht doordat er onder de vorige eigenaar een drugslab in de bunker gevestigd 
was. Er doen ook de wildste verhalen rond over een ondergronds zwembad en 
dat de beruchte downloadsite ‘The Pirate Bay’ zijn computers in de bunker had 
gevestigd. Maar zulke verhalen krijg je als een tot 5 meter dikke muur van gewa-
pend beton de geheimzinnige bunker van de buitenwereld scheidt.

De in 1955 gebouwde bunker heeft twee 
identieke zusjes in Bilthoven en Gronin-
gen, deze drie bunkers waren zogehe-
ten ‘A.A.O.R.’ (Anti Aircraft Operations 
Rooms). De arbeiders die aan deze bunker 
werkten moesten geheimhouding afzwe-
ren en werkten nooit aan de gehele bun-
ker (Dus bijvoorbeeld alleen de zuidkant 
van de -1e verdieping) zodat niemand die 
mee heeft geholpen aan de bouw van de 
bunker wist hoe de hele bunker in elkaar 
zat. Zelfs de soldaten die in de bunker 
werkten kwamen nooit overal in de bun-
ker zodat mogelijke Russische spionnen 

nooit de volledige informatie over de bun-
ker aan hun oversten konden doorspelen. 
De oppervlakte van de gehele bunker 
beslaat 1.860 m2 verdeelt over 3 ver-
diepingen met 64 verschillende ruimtes. 
Die plaats bieden aan 72 man. De bun-
ker is bestand tegen een atoombom van 
20 megaton (20.000.000.000 kilo TNT) 
op een afstand van 6 kilometer. Dit is gi-
gantisch veel als je het vergelijkt met de 
atoombom die op Hiroshima viel tijdens 
de tweede wereldoorlog van 15 kiloton 
(15.000.000 kilo TNT). Dus als de kern-
centrale in Borsele ooit nog eens dreigt te 

Militaire oefening in de jaren ’80
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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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ontploffen weten we 
waar moeten zijn.
Vorig jaar werd er in 
de kruipruimte van 

de bunker een camera uit 
de jaren 50 gevonden. Toen er verder wat 
meer informatie werd gevonden over het 
merk camera bleek het een Oost-Duits 
model te zijn die vermoedelijk door een 
spion is gebruikt, maar deze (gelukkig) 
niet naar buiten heeft weten te smokke-
len…
Hedentendage heeft de bunker echter 
een geheel andere functie. Een directie, 
bestaande uit vijf ondernemers, draagt 
het bedrijf ’Bunkerinfra Datacenters B.V.’ 
en is er na overname een zwaar beveiligd 
datacenter begonnen. Een opslagplaats 
voor computers en digitale gegevens. 
Bunkerinfra benadrukt dat het bedrijf 
niets te maken heeft met de vorige ge-
bruikers van de bunker. “Wij zijn een 
compleet ander bedrijf.” Bunkerinfra 

Datacenters B.V. beheert in totaal vier 
atoombunkers in Nederland en Duitsland. 
Bunkers die tijdenlang fungeerden in de 
strijd tegen het Sovjetgevaar leveren nu 
een uitermate geschikte omgeving voor 
de huidige doeleinden.
Deze bunkers zijn van nature bestand 
tegen bijvoorbeeld een aardbeving, over-
stroming of langdurige stroomuitval. De 
bunker kan minimaal drie weken vol-
ledig onafhankelijk van de buitenwereld 
functioneren. Daarnaast kent de bunker 
allerlei moderne technieken om een zo 
veilig mogelijke omgeving voor de data te 
creeeren: detectie van bewegingen in de 
omgeving van de bunker, 24/7 real-time 
monitoring en bewaking aanwezig, bio-
metrische toegang middels gezichtsher-
kenning en fi ngerprint sloten, hardware 
controle, Military-Grade, Access-Policy 
en -protocollen. Daarnaast is het gebouw 
ook uitgerust met de meest effi ciente en 
energiezuinige installaties. Buiten is re-

ontploffen weten we 
waar moeten zijn.
Vorig jaar werd er in 
de kruipruimte van 

de bunker een camera uit 
de jaren 50 gevonden. Toen er verder wat 

Een kijkje in de bunker en enkele gevonden voorwerpen (inzet)
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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

 Het 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

Uw garantie voor comfortabel wonen
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centelijk een nieuwe generator geplaatst 
die is aangedreven middels een vliegwiel-
systeem. De oude, vervuilende dieselge-
nerator is daarmee allang verleden tijd. 
Ook de warmte-terugwin-installatie is 
een prachtig systeem dat zelfs gebouwen 
in de omgeving van warmte kan voor-
zien. Of wat te denken van de ‘BusBar’ 
die door het gehele gebouw loopt? Of 
de pas aangelegde glasvezelverbinding 

van Kloetinge naar Oegstgeest, door naar 
Amsterdam, en weer terug? De herbe-
stemming van de Kloetingse bunker is 
niet alleen louter een economisch motief, 
maar is van nu af aan weer een plek met 
toekomst en oog voor de omgeving en het 
verleden!

D. v/d Linde & gastredacteur Michael Steenbakker 

Rectifi catie e-mail Senang
In het vorige nummer van ons dorpsblad 
stond het verkeerde e-mailadres afge-
drukt bij het artikel over eet- en kookclub 
Senang van Toos Woltering.
Het juiste adres moet zijn:
kookclub-senang@zeelandnet.nl

Helpende handen?
Vindt u het leuk om een steentje bij te 
dragen aan de evenementen op Koningin-
nedag of tijdens de lampionnentocht op de 
verjaardag van koningin Beatrix (31 janu-
ari). Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
Neem contact op met Ron Slootweg via 
r.slootweg6@kpnplanet.nl of bel 233944.

Prijswinnaars
Open Monumentendag

De zussen Demi en Fleur 
Verburg kwamen die dag 
als winnaar uit de bus bij 
de schilderwedstrijd van 
de kerk.
Zo te zien waren ze blij 
met de ontvangen prijs en 
trots poseren ze voor hun 
kunstwerk.

Prijswinnaars

Links Fleur en rechts Demi
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Impressie
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Open Monumentendag
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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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Kinderburgemeester

Wist u dat Justin Reijerse uit groep 8 van de Kloetingseschool de 3e Kloetingse kinderburgemeester 
is van de Gemeente Goes ! 
Justin is op 18 augustus 2012, voor aanvang van Goes kinderstad, offi cieel geïnstalleerd als kinder-
burgemeester door de echte burgemeester Rene Verhulst. Justin mocht die middag de nieuwe zaak 
openen van Taart en Tafel samen met de kinderwethouders Tim & Shannen. We wensen Justin, Tim 
& Shannen veel plezier het komende schooljaar.

Newz Goes Around
Vanaf nu heeft Goes haar eigen jongeren persbureau ge-
naamd; Newz Goes Around.
Het jongeren persbureau is een initiatief van de Gemeente 
Goes in samenwerking met het jongerenwerk van SMWO.
Het persbureau is nog op zoek naar enthousiaste jongeren 
die graag mee willen participeren. Het is de bedoeling dat 
jongeren zelf op zoek gaan naar nieuws en hier items over 
maken. Dat kunnen zowel fi lmpjes, interviews, fotorepor-
tages en geschreven items zijn. Deze zullen verschijnen 
op de website www.newzgoesaround.nl.
Aanmelden kan via: www.newzgoesaround.nl

Erik Meinderts, Jongerenwerker SMWO

FOTO’S: ANGELIQUE REIJERSE
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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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Jongeren maken start met dorpenplan
Op dinsdag 11 september heeft de Kloetingse jeugd een 
start gemaakt met het dorpenplan. Dit is gebeurd in de 
vorm van een debat waarbij de jongeren hun mening 
konden geven over verschillende stellingen.

De belangrijkste punten die hieruit naar 
voren zijn gekomen zijn o.a.: 
• De jeugd wil meer activiteiten, hierbij 

kan gedacht worden aan disco avon-
den, fi lmavonden, optredens van band-
jes, game avonden.

• De jeugd zou graag gratis WIFI op een 
aantal hangplekken in het dorp realise-
ren.

 • Een ‘hang’ plek waar ze niet tot last zijn 
voor anderen. Nu worden ze vaak weg-
gestuurd omdat omwonenden last van 
ze hebben. 

De jeugd die op deze avond aanwezig 
was vind Kloetinge een goed dorp om op 
te groeien. Het is niet te groot maar de 
belangrijkste dingen zoals een school, 
bakker en snackbar zijn op het dorp aan-
wezig. Wel vinden ze het jammer dat er 
geen café op het dorp is. 
Dat het de jeugd goed bevalt, komt ook 
naar voren uit het gegeven dat de aanwe-
zige jongeren ook later als ze volwassen 
zijn in Kloetinge willen blijven. 

De verkeersveiligheid kan op sommige 
punten nog wel verbeterd worden, vooral 
vanuit Mannee is het niet altijd veilig om 
naar school te fi etsen.

Omdat één van de wensen discoavonden 
was, is Stichting Jeugdwerk Kloetinge 
samen met de jongeren hiermee aan de 

slag gegaan. 
Het resultaat 
is een Hal-
loween feest 
wat op vrijdag 
26 oktober in 
Amicitia voor 
de jeugd van 
11 tot 18 jaar 
werd georga-
niseerd. 
Behalve er een leuke en gezellige avond 
van maken is het doel meer jongeren bij 
het dorpenplan te betrekken en te moti-
veren naar de 2e debatavond te komen. 

De 2e debatavond werd gehouden op 
woensdag 31 oktober in Amicitia.
Elke jongere tussen de 11 en 18 jaar in 
Kloetinge, Oostmolenpark en Riethoek 
ontving hierover een brief en fl yer van de 
gemeente.

Er is zoveel mogelijk getracht wensen die 
gelijk uitvoerbaar zijn, zoals het houden 
van discoavonden, direkt samen met de 
jeugd op te pakken. Zaken waar meer tijd 
voor nodig is bijvoorbeeld de gewenste 
WIFI punten zullen in de werkgroepen van 
het dorpenplan meegenomen worden. 

Het jongerendebat wordt ondersteund door:

Gemeente Goes, St. Jeugdwerk Kloetinge, VDK

en SMWO-Jongerenwerk Goes. 

Op dinsdag 11 september heeft de Kloetingse jeugd een 
start gemaakt met het dorpenplan. Dit is gebeurd in de 
vorm van een debat waarbij de jongeren hun mening 

slag gegaan. 
Het resultaat 
is een Hal-
loween feest 
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G
ratis Pupa m

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

ederom
 seizoenkleuren, 

dus O
P=O

P

W
ie PU

PA eenm
aal ontdekt, is verkocht!

Kijk op onze uitgebreide w
ebsite voor m

eer inform
atie

w
w

w
.dopknapperie.nl

               w
w

w
.skin-experience.nl
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Activiteitenkalender Kloetinge oktober 2012 - april 2013
 
November 
5 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur
7 lezing/ performance ‘Verslag van een tijdreiziger’ (Bert Jansen), Amicitia, 

20.00 uur (ver. de Bron)
10 hobby- en kunstmarkt, Amicitia (10 tot 17 uur)
10 optreden Christelijke Oratoriumvereniging Goes, Geerteskerk 20.00 u 

(entree: € 20,-/ 65+ € 18,-)
13 lezing over het aardse en hemelse Jeruzalem bij, christenen en moslims 

joden (dr. P. Leupen), Amicitia (entree: € 5,-)
17 postzegelbeurs, Amicitia (10-17 uur)
21 lezing ‘Man en vrouw ‘ (Hans Korteweg), Amicitia 20.00 u (ver. de Bron)
December 
3 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur
7  kerstfair ‘Hof Ravenstein’, Noordeinde 5, 11-21 uur*
8 kerstfair ‘Hof Ravenstein’, Noordeinde 5, 10 -16 uur*
12 lezing ‘Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd’ (Henk Fransen), 

20.00 uur Amicitia (ver. de Bron)
16 kerstconcert m.m.v. Brassband Excelsior (Geerteskerk, 16 uur)
Januari 
7 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 u
30 lezing ‘Liefde, schaamte en schuld’ (Marieke de Bruijn), Amicitia, 20.00 

uur (ver. de Bron)
31 lampionnenoptocht (Oranjevereniging), Amicitia, 19 uur

 * De opbrengst van de kerstfair is voor Stichting Jayden (www.stichtingjayden.nl)

Status speeltuin
Graag informeren we u over de status van de nieuwe speeltoestellen in de speeltuinen in ons 
dorp. De gemeente heeft gesproken met de dorpsvereniging van Kloetinge over de speelplaatsen 
oud Kloetinge, het Oostmolenpark en Riethoek. De wen-
sen zijn duidelijk bij de gemeente. Om de speeltoestel-
len te bestellen moet door de gemeente voldaan worden 
aan inkoopvoorwaarden. Hierover worden op dit moment 
intern gesprekken gevoerd. Ook zullen alle wensen nog 
door het college moeten worden goedgekeurd. Helaas 
kost zo’n traject tijd, waardoor het nog even duurt voor-
dat tot eventuele plaatsing overgaan kan worden.

Mandschommel
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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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Februari 
4 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 u
16 postzegelbeurs, Amicitia (10-17 u)
27 lezing ‘Helderziende waarnemingen’ (Truus Knijn), Amicitia, 20.00 uur 

(ver. de Bron)
Maart 
3 lezing ‘Intuïtief leven’ (Anne Lamb), Amicitia, 20.00 uur (ver. de Bron)
4 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur
April 
1 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur
10 lezing ’De noodzakelijke maatschappelijke verandering die nodig is met 

betrekking tot geld’ (Ad Broere), Amicitia, 20.00 uur (ver. de Bron)
30 koninginnedag
Mei 
6 inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30 uur
8 lezing ‘De hele olifant in beeld’ (Marja de Vries), Amicitia, 20.00 uur (ver. 

de Bron)

• Een zondag eind februari 2013 is de tuin van de familie Lenshoek op 
het Marktveld open en kunnen de sneeuwklokjes in vol ornaat bewon-
derd worden.

• Iedere 1e en 2e zaterdag van de maand: Nana’s Atelier, J.C. Lens-
hoeklaan 2. Het atelier biedt o.a. binnen- en buitendecoratie.

Nana’s Atelier
Op Lenshoeklaan 2 bevindt zich sinds kort Nana’s 
Atelier. Iedere 1e en 2e zaterdag van de maand 
vanaf 13.00 uur is er binnen en buiten decoratie 
te bewonderen en te kopen. Leuk adres voor het 
opdoen van kado-ideeën.
Ga gezellig eens kijken …
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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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Klusdurpse dagen
Mijn naam is Jeffrey Hanse. In de schoolvakantie heb ik geholpen bij de Klus-
durpse dagen.
Eind van het schooljaar kregen wij van school een email dat je in Havo 4 een 
maatschappelijke stage moet volgen van 30 uur. Om 30 uur in te passen in een 
schoolweek is best veel als je zelf ook nog veel sport en werkt. Met 1 of 2 uur per 
week schiet het niet op. Daarom waren de Klusdurpse dagen ideaal.

Ik ben zelf als kind altijd naar de Klus-
durpse dagen gegaan en had er altijd 
erg veel plezier. Lekker hutten bouwen, 
schilderen en spelletjes doen. Ik vond het 
daarom ook heel leuk om mee te mogen 
helpen als vrijwilliger. Petra was mijn 
stagebegeleider. Wij hadden een leuk 
groepje die allemaal hun maatschappe-
lijke stage deden.

De Klusdurpse dagen begonnen op dins-
dag 7 augustus en eindigden op vrijdag 
10 augustus. Dit is de laatste week van 
de schoolvakantie. Op maandagavond 
zijn we begonnen met een vergadering. 
Dit was toch wel handig. Zo wisten we 
een beetje wat ons te wachten stond. De 
taakverdeling werd besproken en de re-
gels en taken uitgelegd. Het thema was 
dit jaar tijdreizen door de Olympische 
spelen

Er was een druk programma en veel te 
doen. Maar alles ging goed en de kinde-
ren hadden veel plezier. Zo hebben ze, 
hutten gebouwd, spelletjes gedaan, een 
speurtocht gedaan en natuurlijk naar de 
leuke kleine toneelstukjes gekeken van 
de professor en zijn assistentes. Wat na-
tuurlijk erg leuk is. Het hutten bouwen 
en het springkussen vond ik het leukst. 
Maar ook de sfeer in de werkgroep was 
heel goed en gezellig. Wij zaten in het 
jeugdteam maar werden als volwasse-
nen behandeld. Al met al dus een hele 
leuke manier om je week mee te vullen 
en je stage te doen. Ik heb er zeker veel 
van geleerd en heel veel van genoten. En 
volgend jaar wil ik zeker weer helpen! En 
Petra bedankt voor de begeleiding.

Groeten, Jeffrey Hanse
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Het stukje op de voorgaande bladzijde is 
geschreven door een van de MaS’ers die 
we dit jaar hadden en geeft weer een an-
dere kijk op de dagen.
Zonder hen maar zonder alle andere vrij-
willigers incl. de vaders die zich, na het 
af laten weten van andere vrijwilligers, 
spontaan voor een paar dagen aanmel-
den, kunnen we de Klusdurpse dagen niet 
maken.
Dan stonden er geen hutten in de vorm 
van o.a. een kasteel, piraten-boot, viking-
schip of griekse tempel op het veld. Geen 
nieuw item; een schommel in je hut en 
geen met verf besmeurde kindertoetjes 
(om over de kleren nog maar niet te spre-
ken)
Zonder meewerkende 
dorpsbewoners geen 
speurtocht. Een dorpsbe-
woner had zelfs spontaan 
buiten lolly’s neergezet 
incl. prullenbak en schaar. 
Iets waar de organisatie 
niets van wist maar wat 
wel heel erg werd gewaar-

deerd. Zonder Bakker Boer geen eierkoek 
na de speurtocht, zonder de Rabobank 
geen medailles, zonder bouwbedrijf Van 
der linde geen hout, zonder LWM geen 
dozen, zonder transportbedrijf Van der 
Endt geen vervoer van pallets en dozen, 
zonder brandweer geen kampvuur, zon-
der circus Hogerop geen vuurspuwer 
(probeer dit nooit thuis en NEE.. hij ge-
bruikt geen lampolie!!) en zonder super-
spingkussens geen supercoole 4e dag!!

Kortom; er komt nog heel wat bij kijken 
eer de Klusdurpse dagen kunnen draaien. 
Maar niet alleen tijdens de dagen hebben 
we hulp nodig, ook erna. Dit jaar word 

de container, waar alle 
spullen in worden opge-
slagen, verzet en voor het 
weer inrichten hebben we 
hulp nodig!! We willen dan 
ook een dringende oproep 
doen aan ouders, opa’s, 
oma’s etc om zich op te 
geven bij: stjeugdwerk@
zeelandnet.nl.

Maar de Klusdurpse dagen zouden er al helemaal niet zijn

als de fi rma Reijerse hun kas en veld niet beschikbaar zouden stellen!!

Het stukje op de voorgaande bladzijde is deerd. Zonder Bakker Boer geen eierkoek 

de container, waar alle 
spullen in worden opge-
slagen, verzet en voor het 
weer inrichten hebben we 
hulp nodig!! We willen dan 
ook een dringende oproep 
doen aan ouders, opa’s, 
oma’s etc om zich op te 
geven bij: stjeugdwerk@
zeelandnet.nl.

Klusdurpse dagen
FOTO’S: ANGELIQUE REIJERSE
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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

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

www.rwsgoes.nl

speelGOED:
Vissertoys.nl!

De online speelgoedwinkel • Tel: 0113 - 216557De online speelgoedwinkel
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Zandee
KloetingeKloetingeKloetinge

• MAAIWERKEN

• GROENWERKEN

• CULTUURTECHNISCHE WERKEN

Manneeweg 3 Kloetinge Tel. 0113-220886 GSM 06-22495886
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Grazende schapen (DNA beeldbank www.laatzeelandzien.nl - foto Ben Seelt)

Sinte Geertruida
Grote delen van Zeeland zijn vanaf de 12e eeuw ingepolderd door abdijen in 
Vlaanderen. Een bekende abdij is de Sint Bavo abdij in Gent. Wellicht betekent 
Beveland gewoon Bavo-land. Maar voordat de schorren ingepolderd waren, wer-
den ze natuurlijk ook al gebruikt; herders hadden er hun vee, meestal schapen.

De abdij van Nijvel, onder Brussel, had 
heel veel schorren in beheer in wat nu het 
oostelijk deel van Zuid-Beveland is. Bij 
Bergen op Zoom, bij Rilland, bij Yerseke 
en wellicht nog westelijker, tot bij Kloe-
tinge. Tussen Goes en Kloetinge liep een 
hele grote kreek, haast een zee-arm en 
dat moet haast wel de grens geweest zijn.
De schaapsherders woonden op een soort 
kunstmatige verhoging en de dorpskern 
van Kloetinge is zo’n verhoging. Overdag 
graasden de schapen op de schorren; ’s 
nachts werden ze naar de verhoging ge-
dreven. Daar produceerden ze de nodige 
mest en dat ging eeuwenlang zo door. Wie 
gaat graven vindt een meters dikke laag 

schapenmest. De verhoging in het land-
schap werd in loop der tijden steeds gro-
ter en hoger. Zoals ik eens hoorde zeggen: 
“Ze scheten zichzelf omhoog”.

Het weiden van schapen op schorren is 
altijd riskant geweest. Als een storm op-
steekt kan het water snel stijgen en lopen 
de dieren gevaar. Er zullen ongetwijfeld zo 
nu en dan dieren verdronken zijn. Maar 
als de herders hun werk goed deden en 
alle schapen waren veilig konden ze te-
vreden zijn: “Ze hadden hun schaapjes op 
het droge”.
Wellicht was Zeeuws zout voor de ab-
dij van Nijvel nog belangrijker dan de 
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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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Zeeuwse wol. Zout was absoluut nood-
zakelijk om voedsel goed te houden. Het 
werd gewonnen door de kleilaag van het 
onderliggende veen af te graven. Het veen 
was ooit overstroomd geweest en zat vol 
zout. Na droging werd het veen verbrand 
en zoute as bleef over. Uit deze grondstof 
werd zout gemaakt. Het is bekend dat de 
Abdij van Nijvel in Zeeland, oostelijk Zuid-
Beveland, zoutpannen had.
De abdij van Nijvel is in de 7e eeuw ge-
sticht door Ida van Nijvel, de moeder van 
Geertruida, na het overlijden van haar 
man. Ze benoemde meteen haar dochter, 
ze zal een jaar of twintig geweest zijn, tot 
abdis (hoofd) van dit klooster. De familie 
bestond zo ongeveer helemaal uit heili-
gen (of zaligen): vader, moeder, zus, broer. 
En ook Geertruida is na haar overlijden in 
659 heilig verklaard. 
Toen er vanaf de 12e eeuw, na de inpol-
deringen, meer mensen kwamen wonen 
in de nieuwe polders van Zuid-Beveland, 
werden er ook kerken gebouwd. Uiter-

aard was ze hier in de buurt nog steeds 
erg bekend en dat zal de reden geweest 
zijn dat de Kloetingse kerk gewijd werd 
aan Sinte Geertruida, kortweg aan Sinte 
Geerte. Zo komt de Geerteskerk aan zijn 
naam. Aan het andere uiteinde van het 
vroegere schorrengebied, in Bergen op 
Zoom, kwam ook een Gertrudiskerk.
Heel veel katholieke heiligen werden aan-
geroepen bij speciale situaties. Voor alles 
was wel een heilige. Zo werd Sinte Geerte 
altijd aangeroepen als er een muizen-of 
rattenplaag was. Dat kwam natuurlijk 
best vaak voor in zo’n agrarisch gebied 
als dat van Kloetinge. En als dat onge-
dierte dan plotsklaps verdween, was het 
echt een mirakel. Wie weet is dat ooit 
voorgekomen langs de Stelleweg. Het ge-
bied heet vanouds ‘op Mirakele’, net als 
het mooie nieuwe activiteitenpark daar.

Gerard Heerebout

Molensteen
De familie Lenshoek had in de tuin een mo-
lensteen liggen die waarschijnlijk afkomstig is 
van een boerderij in Wolphaartsdijk. De familie 
Lenshoek heeft die steen aangeboden aan de 
Kloetingse molen en dankzij de hulp van Niels 
Paardekoper is samen met Thijs Bierens, voorzit-
ter Stichting Kloetingse molen en Rens Deurloo, 
molenaar van de Kloetingse molen de steen bij 
en in de molen gekomen. Zo blijft een monument 
in een monument bewaard.
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De mooie collage met concertlocaties waar Lauw gespeeld heeft
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Afscheid Lauw Joosse
Zondag 24 juni heeft Excelsior uitbundig het jubileum en afscheid van Lauw Joos-
se gevierd tijdens het jaarlijkse Tuinconcert bij het Jachthuis in Kloetinge. Van-
wege het regenachtige weer werd het concert binnen gehouden in een grote boe-
renschuur, die voor de gelegenheid was omgedoopt tot Kloetingse Concertzaal.

Al bij aanvang van het concert werd Lauw 
Joosse meteen gehuldigd met zijn 60-ja-
rig jubileum. De eer viel te beurt aan de 
ambachtsvrouwe van Kloetinge, mevrouw 
Van Dijk van ‘t Velde, om het KNFM-speld-
je bij Lauw op te steken.
Later in het programma volgden nog 
meer verrassingen voor hem. Halverwege 
de tweede helft na de pauze werd Lauw 
gevraagd zijn instrument neer te leggen 
en plaats te nemen vooraan in de zaal, om 
de wereldpremière te gaan beluisteren 
van een muziekwerkje dat bassist Toine 
Wevers voor deze speciale gelegenheid 
had gecomponeerd. Een passacaglia met 
de titel ‘Not High Not Low but for Lauw’, 
waarin een speciale rol was weggelegd 
voor John Joosse op trombone, de zoon 
van Lauw. Ook de twee instrumenten die 
Lauw in Excelsior heeft bespeeld, de bu-
gel en de althoorn, werden in het werk 
even uitgelicht.

Hierna werd door voorzitter Henk Verweij 
het erelidmaatschap aangeboden van-
wege de jarenlange grote inzet van Lauw 
voor Excelsior. Daarbij kreeg hij ook nog 
een collage aangeboden, waarop een 
selectie van allerlei concertlocaties waar 
Lauw heeft gespeeld met hemzelf op de 
voorgrond.
Lauw heeft in 60 jaar heel wat meege-
maakt met Excelsior. Vele concerten in en 
rond Kloetinge, maar ook ver daarbuiten 

zat hij op het podium met de band, zoals 
tijdens de Nederlandse Brassband Kam-
pioenschappen in Groningen, topcon-
cours in Arnhem, concertreis naar Oos-
tenrijk/Italië, concours in België en zelfs 
in de Royal Albert Hall in Londen heeft hij 
gespeeld met Excelsior. Lauw bespeelde 
zo’n 57 jaar de flugelhoorn, de laatste drie 
jaar deed hij het al wat rustiger aan op 
de althoorn. Ook naast het muziek maken 
was hij actief voor de vereniging. Hij was 
onder andere bestuurslid van 1962 tot 
1966 en een tweede periode van 1977 
tot 2009.
Er was grote belangstelling voor het af-
scheidsconcert.

Lauw Joosse in actie
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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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Een stel erg enthousiaste muzikanten, 
een dichter, héél veel bezoekers en 
mooi weer. Dat waren de ingrediënten 
voor een tweede keer ‘Concert bij de 
Buren’.

Wat viel er te beleven?
Een lesje over het belang van ‘de bas’ in 
de muziek. Bij binnenkomst werden de 
bezoekers al warm gemaakt door een 
swingend stukje pianospel.
Aanstormend jong talent op de bas, viool 
spelend en zingend, begeleid door wat 
meer ervaren muzikanten.
Én de jonge solist op zijn gitaar, gedreven 
en knap gespeeld!
De dichter over ‘zijn’ Zeeland kabbelend 
tussen de klanken van kasteelmuziek.
En buiten de sfeermaker: onze dorpsac-
cordeonist.

Daaraan voorafgaand moest er natuurlijk 
nog wel het een en ander gebeuren.
Het benaderen van allerlei mensen om te 
vragen of zij wilden komen spelen.
Aangename bijkomstigheid is dat er dan 

o.a. concerten en optredens bezocht 
moeten worden.
Dan wordt bij de dorpsbakker de eerste 
poster met aankondiging opgehangen, 
die had direct effect. 
En dit jaar was het duidelijk: de mond op 
mond reclame had zijn werk gedaan;
meer Kloetingenaren dan vorig jaar be-
zochten het evenement. 
Maar ook van verder kwamen de bezoe-
kers: Middelburg en omstreken, vanuit 
Gelderland en Hulst! 

Als slot van de middag gingen we naar 
het Koetshuis, alle performers werden in 
het zonnetje gezet, er was een drankje en 
een hapje. Het weer was fantastisch en 
het voelde als een feestje!
Tot volgend jaar!?

Namens de initiatiefnemers van ‘Concert 
bij de Buren’, Angela Kuys.
www.concertbijdeburen.nl
concert-buren@zeelandnet.nl

Concert bij de Buren zondag 16 september 2012.

Excelsior
Het weer werkte niet mee 23 september 
jl. Om die reden werd het Afternoon tea 
concert, georganiseerd door Brassband 
Excelsior, verplaatst naar Amicitia. Het plan 
was dat deze in de open lucht zou plaatsen 
vinden in de tuin van de familie Lenshoek 
op het Marktveld.
De heerlijke zelfgemaakte hapjes smaakten 
ook prima in ons dorpshuis. 

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

Vice-voorzitter: vicevoorzitterdorpsbelangen@kloetinge.com
Carina van Dooren Jachthuisstraat 34 227 682

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

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

Leden:
Willem de Landgraaf Stelleweg 1 223 473
Claudia Lobbezoo Jan Wolkerslaan 41 06-50 839 762
Angelique Reijerse Manneeweg 5 227 802
Michael Romijn Lewestraat 1a 257 529
René Koole W.F. Hermanslaan 41 250 234

Redactie: klusdurper@kloetinge.com
Carina van Dooren Jachthuisstraat 34 227 682
Ester Heemskerk  Jachthuisstraat 18 228 169
Danielle van de Linde Kon. Wilhelminastraat 29 258 418
Helma van Oostrum Marktveld 1 217 971
Angelique Reijerse  Manneeweg 5 227 802

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

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

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

Oplage 1450 stuks. Kopij/advertenties richten aan de redactie.

KLOETINGE
VERENIGING DORPSBELANGEN

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

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

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

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

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

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

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

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






