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Vanaf de toren kijk je van Oosterschelde tot Westerschelde. Op 30 april kunt u er zelf een kijkje nemen.
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De 1e editie 2013 van de Klusdurper ligt 
weer voor u. 
De redactie heeft met veel inzet weer 
kans gezien veel wetenswaardigheden 
uit ons mooie dorp voor het voetlicht te 
brengen.

In november vond de Hobbybeurs plaats 
in Amicitia en volgens traditie werd deze 
geopend door de Ambachtsvrouwe me-
vrouw Van Dijk van ’t Velde, die ons elke 
keer weer weet te verrassen met haar bij-
zondere verhalen.

Dit jaar vond ook voor het eerst een ware 
Sint Nicolaas intocht plaats. Gezeten in 
een open koets en voorafgegaan door 
muziek maakte de Sint eerst een rondje 
door het dorp om daarna door de kinde-
ren in Amicitia te worden ontvangen.

Het Concert bij de buren wat de bewoners 
van het Marktveld en het Geertesplein 
voor de 2e maal organiseerden mocht 
zich verheugen in een grote publieke 
belangstelling, even als disco op het ijs, 

waar vele kinderen maar ook ouderen van 
hebben genoten. 

Kloetinge heeft er een prachtig park bij 
gekregen. Kinderen van de Kloetingse-
school waren zichtbaar aanwezig in hun 
blauwe shirts zo ook Bakker Boer die voor 
sponsoring van de shirts heeft zorg ge-
dragen. Het park waar jong en oud zich 
kunnen vermaken is een aanwinst voor 
de bewoners uit Kloetinge als uit Goes 
Oost, met inbegrip van de bewoners uit de 
Randhof waaronder Lena Beun, 102 jaar 
oud, die net als vele omwonenden heeft 
meegedacht over het park. Aan mevrouw 
Beun de eer de naam van het park ‘De 
Mirakel’ te onthullen. Ik ben benieuwd 
wanneer in het voorjaar het park tot bloei 
komt want de kinderen hebben als on-
derdeel van de opening vele bloemzaden 
mogen strooien. 

In oktober vond de eerste bijeenkomst 
plaats als start voor het maken van een 
dorpsplan voor Kloetinge met inbegrip 
van het Oostmolenpark en de nieuwe wijk 
Riethoek. Deze keer werd de bijeenkomst 
gehouden in de theaterzaal van Emergis, 
waar zo’n 70 bewoners gastvrij zijn ont-
vangen. Wat opviel was, dat iedereen zich 
betrokken voelde bij de onderwerpen die 
werden gepresenteerd.
Na een duidelijk uiteenzetting door de 
heer Paardekoper, ambtenaar van de 
gemeente Goes, over de inhoud van een 
dorpsplan, werden de gespreksleiders 
voorgesteld die in een aantal sessies de 
onderwerpen met de aanwezigen bespra-
ken. Vele onderwerpen passeerden de Opening ‘De Mirakel’

FO
TO

: W
W

W
.G

EZ
ON

DG
OE

S.
NL

Beste Dorpsgenoten,



6

Zandee
KloetingeKloetinge

• MAAIWERKEN

• GROENWERKEN

• CULTUURTECHNISCHE WERKEN

Manneeweg 3 Kloetinge Tel. 0113-220886 GSM 06-22495886
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revue, er waren in totaal 7 thema’s die in 
een later stadium zijn uitgewerkt. Deze 
zijn via de website http://kloetinge.goes-
web.net/dorpsplannen.html na te lezen.
35 Mensen hebben via een formulier te 
kennen gegeven in een van de werkgroe-
pen zitting te willen nemen. Tijdens een 
bijeenkomst met de gespreksleiders is 
gebleken dat sommige thema’s overeen-
komsten vertoonden waardoor enkelen 
zijn samen gevoegd tot in totaal 5.
De deelnemers ontvangen van de ge-
spreksleiders een uitnodiging voor een 
eerste bijeenkomst waarvan er al een 
aantal hebben plaats gevonden. Er zul-
len in totaal zo’n 3 bijeenkomsten plaats 
gaan vinden en daar waar noodzakelijk 
nog meer. Het streven is om in mei de 
resultaten aan u te presenteren, waarna 
daarna het defi nitieve dorpsplan wordt 
geschreven. 
In ‘s-Heer Hendrikskinderen worden de 
eerste resultaten al zichtbaar, de betrok-
kenheid van de bewoners is groot, ik 
spreek dan ook de hoop uit, dat Kloetinge 
het voorbeeld mag volgen. Mocht onder 
u behoefte bestaan om mee te werken 
in zo’n werkgroep dan is uw inbreng van 
harte welkom. U kunt voor inlichtingen 
contact opnemen met onze secretaris 
(secretarisdorpsbelangen@kloetinge) of 
bel 266144. U kunt natuurlijk ook met 
een van onze bestuursleden contact op-
nemen.

In 2012 is het project Hartveiligwonen van 
start gegaan. Dit project wordt betaald 
vanuit een deel van het dorpenbudget 
waar alle dorpen en wijken aan meewer-
ken. In Kloetinge is al één AED aangeslo-
ten, dit dankzij een sponsoractie van Rob 

van Diemen waarvoor dank. Deze hangt 
in een buitenkast aan de muur in de Ra-
vensteinlaan, een tweede komt te hangen 
in het Oostmolenpark in de Hermanslaan. 
Voor elke AED zijn er 20 vrijwilligers nodig 
die gratis een cursus krijgen aangeboden 
om de AED te bedienen en reanimatie toe 
te passen. U kunt zich hier rechtstreeks 
voor aanmelden bij www.hartveiligwo-
nen.nl/Vrijwilligers/Aanmelden
De cursus voor het behalen van het certi-
fi caat is gratis.

Tot slot kan ik u meedelen dat het college 
van BenW van Goes, ter gelegenheid van 
de kroning van prins Willem Alexander tot 
‘Koning der Nederlanden’, ieder dorp een 
Koningsboom schenkt voorzien van een 
bord met vermelding.
De Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge is 
het college dankbaar voor ontvangst van 
deze boom. Over de plaats, en wanneer 
de boom geplant wordt zal u nader wor-
den geïnformeerd. Als vereniging willen 
wij daar zeker aandacht aan besteden.

Ik wens u veel leesplezier.

Voorzitter
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

Marinus Vuijk 

Vroege vogelaktie op Koninginnedag
Als je je op Koninginnedag aanmeldt voor 
de Klusdurpsedagen kun je weer in aan-
merking komen voor een leuke korting. Het 
thema van dit jaar is Helden van de Zee!

Vroege vogelaktie op KoninginnedagVroege vogelaktie op KoninginnedagVroege vogelaktie op KoninginnedagVroege vogelaktie op KoninginnedagVroege vogelaktie op KoninginnedagVroege vogelaktie op Koninginnedag



8

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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Zomer 2012 troffen we Jacobina Trump 
in Kloetinge aan het werk. Zij legde di-
verse mooie plekjes vast van ons dorp. 
Twee van haar werken prijken dit jaar 
op de voorkant van ons dorpsblad.
Jacobina Trump woont in Florida, 
maar verblijft ook deze lente weer in 
Zeeland. Dan verzorgt zij onder an-
dere diverse voordrachten/ lezingen 
en workshops in de omgeving op haar 
vakgebied. Onderstaande biografie 
leert u meer over de vrouw achter dat 
prachtige werk. 

maakte de voorzijde van
de Klusdurper van dit jaar?

Jacobina Trump werd als Ineke Oele in 
Wilhelminadorp, Zeeland, geboren.
Onder de lage luchten van Zeeland 
groeide haar droom en passie om ooit 
een goed schilderes te worden. Vanuit 
het Goese Lyceum ging ze studeren aan 
de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten te Den Haag. Vijf jaar na het di-
ploma behaald te hebben, is ze les gaan 
geven aan hetzelfde instituut. 

Vanaf die tijd werkte ze achtereenvolgens 
als decorontwerpster in Brussel, fotojour-
naliste voor tijdschriften en kranten, Art 
Director voor ANWB, Smeets International 
en BBDO Business communications. Dit 
alles om in haar levensonderhoud te voor-
zien. Eenmaal in Miami, Amerika, richtte 
ze haar eigen bedrijf Oele LLC op, dat ge-
specialiseerd was in muur-schilderingen 
en decoratief interior design. 
Sinds 2008 is ze professioneel kunst-
schilder en werkt ze aan kleine en grote 

olieverfschilderijen. Werken in opdracht 
die recentelijk succesvol afgerond zijn: 
een muurschildering voor de Universiteit 
van Miami, restaurant Patachou, Indiana-
polis en een aantal familieportretten.

Jacobina Trump is vooral gefascineerd 
door Zeeland en de zee. Bovenal voelt ze 
zich aangetrokken tot de beweging in de 
ruimste zin van het woord. Altijd verbeeld 
ze aspecten van haar leven. Een deel van 
het werk is realistisch herkenbaar maar 
ze staat in andere delen een meer ab-
stracte vloeiende verbeelding toe. Som-
mige delen van het doek zijn in dunne la-
gen opgebouwd waarbij andere stukken 
ook vette klodders verf laten zien. Ook is 
het decoratieve bewerken van muren te-
rug te vinden in de effecten met terpentijn 
en verf van de achtergronden. Ze bouwt 
haar doeken op volgens een eeuwenoude 
methode en ervaart het als saai om direct 
naar foto’s te werken.

Jacobina Trump

Wie
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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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Door Stichting Landschapsbeheer Zee-
land (SLZ) is hiervoor in Zeeland een pro-
ject (Groen en Doen) gestart en één van 
de onderdelen is het inventariseren waar 
de patrijs nog voorkomt. Daarna kunnen 

op locaties waar deze vogel nog voorkomt 
gerichte maatregelen genomen worden 
ten gunste van de patrijs. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd met landbouwers van 
de agrarische natuurvereniging en vrijwil-
ligers van de vogelwerkgroep. 
Ook willen we vragen aan bewoners van 
het buitengebied om mee te helpen met 
dit onderzoek. Mensen die mee willen 
helpen met deze inventarisatie zijn van 
harte welkom. De patrijs is een makkelijk 
herkenbare soort dus iedereen kan mee-
doen! 

Kijk voor meer informatie op:
www.landschapsbeheerzeeland.nl

De patrijs gaat helemaal op in zijn omgeving
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Wim ontmoet Han Polman
Wim Sturm uit de Leeuwestraat was waar-
schijnlijk de eerste inwoner van Kloetinge die in 
gesprek ging met de nieuwe commissaris van 
de Koningin voor Zeeland, Han Polman. In zijn 
eerste werkweek begin maart had Wim de eer 
om deel te nemen aan een ontbijt georganiseerd 
door Omroep Zeeland.
17 inwoners van Zeeland namen hieraan deel. 
Het item bekijken? Google: ‘uitzending gemist 
omroep zeeland 6 maart 2013’. 

Patrijzenonderzoek Beveland
2013 staat in het teken van de patrijs en in Zeeland willen 
we hier volop aandacht aan geven, want Zeeland is nog één 
van de bolwerken voor de patrijs. Ook in onze provincie is 
de populatieomvang de laatste decennia zeer sterk afgeno-
men en hier willen we graag verandering in brengen. 
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60jaar korfbalvereniging Blauw Wit
2013 is een gedenkwaardig jaar voor korfbalminnend Kloetinge. Korfbalvereni-
ging Blauw Wit bestaat dit jaar namelijk precies 60 jaar! 
De vereniging is nog steeds in beweging, aldus de voorzitter Niek Flipse. Hoewel 
hij zelf afkomstig is uit de atletiekwereld en directeur is van drie openbare ba-
sisscholen in de gemeente Kapelle, heeft hij toch nog genoeg tijd over voor het 
voorzitterschap van de vereniging. Zelf is hij vader van twee korfballende zonen 
en daarom al lange tijd bij ‘Blauw Wit’ betrokken. 

Korfbalvereniging ‘Blauw Wit’ is nog 
steeds een bloeiende vereniging met 
diverse senioren- en jeugdteams. Daar-
naast hebben zij ook nog mini’s wat veel 
perspectief biedt voor de toekomst. De 
vereniging telt momenteel ca. 170 leden, 

waarvan 100 jeugdleden. 
Sportveld ‘De Weitjes’ bleek de basis van 
een mooie historie, maar de vereniging 
gaat ook met haar tijd mee...
Waar korfbal van oorsprong op natuurgras 
gespeeld wordt, stappen steeds meer 

Hiernaast het team uit 1953.
Boven: Gerrit Beekman,
Rinus van ’t Veer, Corrie Minnaard, 
Co Crucq, Mientje de Regt,
Rinus Blommaard.
Onder: Kees de Klerk,
Jannie de Klerk, Nellie Deurloo, 
Johan Kuypers, Lenie Dalebout.

De B1 jeugd van 
Blauw Wit voor de 

vernieuwde kantine 

FOTO: FACEBOOK BLAUW WIT
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Verenigingsgebouw ‘Amicitia’

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

JUBILEA

BRUILOFTEN

PARTIJEN

BEDRIJFSFEESTEN

VERGADERINGEN

CURSUSSEN Wedstrijd Blauw Wit - Good Luck op het natuurgras van de Weitjes

Op 19 januari hadden de makers van de VPRO serie Hollands 
Welvaren een ontmoeting met een bijzondere dame van stand, 
onze Ambachtsvrouwe mevr. Van Dijk van ‘t Velde.
Op haar eigen wijze legt zij de kijker uit wat die functie precies 
inhoudt.
Mocht u het gemist hebben? Het is terug te zien op uitzending 
gemist via onderstaande link:
www.uitzendinggemist.net/afl evering/178501/Hollands_Welvarenhtml 

Ambachtsvrouwe in TV documentaire
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verenigingen over op kunstgras zo ook 
‘Blauw Wit’. Het spelen op kunstgras le-
vert de vereniging belangrijke sporttech-
nische verbeteringen op en een veld dat 
altijd een constante kwaliteit heeft. Ook 
‘Blauw Wit’ hoopt dit met de komst van 
het kunstgrasveld te gaan ondervinden. 
Daarnaast delen zij het kunstgrasveld 
straks ook met de nabijgelegen scholen. 
Het wordt daarmee een multifunctioneel 
veld waarop een groot gedeelte van het 

jaar buiten gespeeld kan worden en wat 
verder uitgerust zal worden met LED-
verlichting en offi ciële wedstrijdklokken.

Verder zal er straks ook weer gewerkt 
gaan worden aan de verbouwing van de 
kantine. Buitenom de inzet van bouwbe-
drijf Van de Linde, kan de vereniging ook 
niet zonder de hulp van haar vrijwilligers. 
Samen zorgen zij er voor dat de vereni-
ging straks beschikt over een moderne 
kantine waar ruimte is voor een  ‘gezel-
lig’ samenzijn en plaats is voor het vieren 
van de overwinning(en). Voorlopig is het 
eerstvolgende feestje op de agenda, het 
60-jarig jubileum en dat laat de vereni-
ging niet zomaar voorbij gaan!
Op 15 juni a.s. organiseert ze een fees-
telijke opening van het kunstgrasveld, 
waarbij wethouder De Bat de offi ciële 
opening zal verrichten. Daarnaast zal er 
nog een mixtoernooi en een barbecue 
plaatsvinden. De voorbereidingen hier-
voor zijn in volle gang.

De rest van het jaar valt er ook nog genoeg 
te beleven bij de vereniging. Een heuse ac-
tiviteitencommissie staat garant voor een 
veelheid aan nevenactiviteiten, voorna-
melijk voor de jeugd. Ook het ophalen van 
het oud papier wordt door deze commissie 
gecoördineerd.
De opbrengst is ten bate van de clubkas, 
zodat contributies laag kunnen blijven. Le-
denwerving behoort ook tot de taak van de 
activiteitencommissie.
Binnenkort worden kinderen van verschil-
lende scholen in de buurt, uitgenodigd om 
kennis te komen maken.
Kortom, Blauw Wit heeft een breed pro-
gramma waar iedereen aan mee kan doen.

Wedstrijd Blauw Wit - Good Luck op het natuurgras van de Weitjes

Oproep van Jacobina Trump
Kunstenaars, kunstminnend publiek en 
klederdracht dragende liefhebbers kun-
nen zich melden bij 
Jacobinat@gmail.
com om in april, mei 
of juni 2013 een dag 
of weekend te orga-
niseren waarbij we 
allemaal aan onze 
trekken kunnen ko-
men. Suggesties zijn 
welkom. Hoe meer ideeën hoe beter! 

Oproep van Jacobina Trump
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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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Wilt u meer weten of een keer een trai-
ning bijwonen dat kan!
De toekomstige topkorfballers in de leef-
tijd van 3 t/m 6 jaar, zijn al welkom. Weke-
lijks brengen trainers hun eigen talent op 
een leuke speelse manier over. De  ‘trai-
ning ‘ vindt plaats in de gymzaal naast de 
kantine op zaterdag van 10 tot 11 uur.
Voor de senioren is er ook een wekelijkse 
‘korfbalfi t’. Wanneer trainen en spelen 
een te hoge belasting voor het lichaam of 
de agenda worden, is ‘korfbalfi t’ een goed 
alternatief. Eén keer in de week bewegen 
houdt deelnemers lekker fi t. Iedereen die 
interesse heeft is welkom. Meer informatie via www.kvblauw-wit.com

De Kloetingseschool Danst! 
Vrijdag 15 maart was een bijzondere dag op de Kloetingseschool. De school was uitgekozen om 
mee te doen met een eindproject van leerlingen van MBO dans. Het thema van de dag sloot aan 
op het themajaar ‘Latijns-Amerika’ van de gemeente Goes. De groepen 3 t/m 8 hebben deze dag 
een dans ingestudeerd en alle dansen samen vormden een verhaal . Dit verhaal is ’s middags als 
voorstelling opgevoerd voor publiek in het Sportpunt waar veel ouders en familieleden vol trots 
het optreden bekeken van de kinderen. De opbrengst van het entreegeld was voor het goede doel, 
Stichting Juntos Contigo. 

Wat is de basis van het korfbalspel ?

Voor degene die de sport niet kennen, even 
een korte introductie...
Men speelt de sport in 8 tallen (4 mannen 
en 4 vrouwen) op een rechthoekig, in twee 
vakken verdeeld speelveld. In ieder vak 
staat een paal met korf. Eén partij scoort 
een doelpunt als zij erin slaagt de bal van 
boven af door de korf te werpen. De sport 
kan zowel in de zaal als buiten op het veld 
gespeeld worden. Korfbal is een van oor-
sprong Nederlandse sport, in 1902 bedacht 
door een onderwijzer. Nederlandser kan dus 
bijna niet.
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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

19

Klusdurper 2013.1

Ondernemend Kloetinge

Praktijk voor Osteopathie Ester Heemskerk.
Over Ester 
Ester zelf is 40 jaar, woont in de Jacht-
huisstraat en is gehuwd met Frans Ver-
hulst. Samen hebben ze 3 zonen, te we-
ten Skip van 8, Finn van 6 en Flo van 4 
jaar oud. Ze werkt fulltime en probeert 
ook nog regelmatig te sporten zowel in 
teamverband als individueel. Hun affi ni-
teit met Kloetinge is o.a. de Kloetingse-
school, vv Kloetinge en tennisvereniging 
De Bongerd.

Na het VWO heeft zij in Antwerpen
fysiotherapie ofwel kinesietherapie ge-
studeerd en is afgestudeerd in 1997. 
Direct aansluitend is zij osteopathie gaan 
studeren in Gent, een 5-jarige opleiding, 
naast haar voltijdse baan als fysiothera-
peute. In 2002 heeft zij haar osteopathie 
studie succesvol afgerond. 

Osteopathie is echt haar passie dus volgt 
zij met regelmaat postgraduate bijscho-
lingen, zoals:
• Cranio-sacrale osteopathie 
• Neuro endocrino immunologie 
• Fascia therapie 
• The Perrin Technique bij CFS/ME 
• Viscerale osteopathie 
• Cursus specifi eke manipulaties van 

wervelkolom
• Cursus emotionele integratie
• Maar ook een 2-jarige opleiding osteo-

pathie voor kinderen.
 
Deze laatste heeft haar ondertussen veel 
ervaring gegeven in het behandelen van 

en begeleiden naar, tijdens en nà een 
zwangerschap. Inclusief het behandelen 
van baby’s met diverse problemen als 
huilen, refl ux, darmkrampjes, voedings-
problemen, KISS, voorkeurshouding, over-
strekken en obstipatie. 
Baby’s probeert zij altijd in dezelfde week 
nog in te plannen. Andere veel voorko-
mende klachten bij kinderen zijn buik-
pijn, obstipatie, ADHD, ADD, hoofdpijn, 
concentratie- en gedragsproblematiek, 
leerproblemen, slaapproblemen, zinde-
lijkheidsproblematiek, groeipijn, rug- en 
of gewrichtsklachten, sportblessures en 
pijn na operaties. 
Tot slot heeft zij een aantal jaren met 
MLK- en ZMLK-kinderen gewerkt met al-
lerhande lichamelijke- en verstandelijke 
handicaps. En ook voor het komende jaar 
staan er diverse bijscholingen op het pro-
gramma.
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Danique op RadioXD
Op de vorige editie van de Klusdurper sierde op de 
voorpagina de tekening van het Marktveld van Da-
nique Slootweg. Danique zit in groep 8 van de Kloe-
tingseschool. Over haar activiteiten als dj kunnen we 
nu meer vertellen. Danique draait bij www.radioxd.
nl en ze verzorgd iedere maandagmiddag van 16 
-17uur een uitzending.
Ze draait over het algemeen dance muziek. Danique 
heeft regelmatig contact met radio DJ’s van SlamFM 
en Radio538. De dag voor haar uitzending maakt ze 
een draaiboek met playlist en momenten. 
Tijdens de uitzending heeft ze haar eigen rubriek ‘de 
vraag van de week’. Luisteraars kunnen reageren via mail of twitter. Misschien weet u wel het ant-
woord op deze vraag …
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Wat is Osteopathie
Osteopathie is voelen. Je kijkt naar de 
totale mens. Als osteopaat richt je je op 
diverse pijlers:
musculo-skelettaal systeem ofwel het 
bewegingsapparaat 
visceraal systeem ofwel de inwendige 
organen met de bloed- en lymfevaten 
cranio-sacraal systeem ofwel het zenuw-
stelsel. 
Belangrijk om te weten is dat men pas 
klachten ontwikkelt bij 40% functiever-
lies! Zoveel kan een mens compenseren 
en als osteopaat kun je vóór die 40% al 
heel veel oplossen.
Voor de eerste behandeling bij patiënten 
komt er een intakegesprek. Aan de hand 
hiervan komen de klachten naar voren 
en bespreken we het verloop, de ziek-
tegeschiedenis, operaties, ongevallen 
en eventuele medicatie. Via specifi eke 
vragen aangaande bijvoorbeeld ademha-
lingssysteem, maag-darmsysteem, urolo-
gisch gebied en immuniteit proberen we 
de oorzaak te achterhalen en uiteraard uit 
het onderzoek ook! 
Bewegingsverliezen in een lichaam ge-
ven al snel dominante gebieden aan die 
vrijgemaakt moeten worden. Vaak niet 
eens op de plek waar de pijn zich uit. Ook 
leefgewoonten kunnen een belangrijke rol 
spelen en wij geven altijd een duidelijke 
motivatie indien een eventuele aanpas-
sing wenselijk zou zijn.

Als osteopaat werk je met je handen. 
De behandeling bestaat uit zachte- en 
stevige handgrepen en ook zijn soms 
manipulaties nodig (uiteraard nooit bij 
baby’s). Apparaten en medicijnen komen 
er niet aan te pas. Geen enkele aandoe-

ning kent een vaste behandeling, ieder 
mens is anders, zo ook iedere klacht. Er 
zijn vele wegen die naar Rome leiden en 
als osteopaat beschik je over een breed 
scala aan technieken. Je kunt verschil-
lende technieken gebruiken bij eenzelfde 
probleem en daardoor is iedere behande-
ling anders.

Als osteopaat probeer je het zelfgenezend 
vermogen van het lichaam zodanig te sti-
muleren dat het lichaam maar één kant 
op wil: de juiste! Omdat een behandeling 
enige weken doorwerkt zijn er niet fre-
quente bezoeken nodig zoals bijvoorbeeld 
bij de fysiotherapeut. Ook werken we in-
dien nodig samen met andere disciplines. 
Osteopathie is altijd aanvullend op de re-
guliere geneeskunde.

Klachten waarmee patiënten komen zijn 
bijvoorbeeld;
• (chronische) nek- en rugklachten 
• uitstralende pijn in arm of been 
• huilbaby’s, voorkeursligging 
• darmproblematiek, buikklachten 
• hoofdpijn, migraine 

Praktijk in de Jachthuisstraat
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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

23

Klusdurper 2013.1

• kinderen met concentratieproblemen, 
ADHD, ADD en/of gedragsproblematiek 

• (langdurige) sportblessures 
• zwangerschapsklachten 
• of gewoon een check-up 

Dit is slechts een greep uit de veel voor-
komende klachten waarmee wij dagelijks 
in de praktijk worden geconfronteerd. 
De praktijk bestaat al bijna 10 jaar en 
we werken met twee osteopaten, Demis 
Blaasse en ik. Wij zijn lid van de Neder-
landse Vereniging voor Osteopathie (NVO) 

en staan geregistreerd bij het Nederlands 
Register voor Osteopathie (NRO).
Ester dankjewel voor de waardevolle in-
formatie en veel succes met het verder 
uitoefenen van je passie osteopathie.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog 
meer willen weten dan kunt u zich wen-
den tot:
Praktijk voor Osteopathie Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 31
tel. 0113-222249
www.osteopathieheemskerk.nl

Bedankt!
Dankzij de vermelde sponsoren op deze pagina werd ook de ijsdisco op de Vaete in januari dit jaar 
weer een groot succes!!

Hofman Producties
Rabobank Oosterschelde 
Hema Goes
Mobiliteitscentrum Zwartepoorte
Bakker Boer 
World of Drinks Krabbendijke/Marco Wagenaar
Coca Cola

DPD Koeriers
Burger Financiële Diensten (Bufi n.nl)
Driekleur verzekeringen
Tuincentrum Paardekoper
Kloetingse School
Vegers & vrijwilligers
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Restaurant ‘Het Binnenhof’
Lunch op reservering

Gastheer

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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Activiteitenkalender april 2013 - oktober 2013

April  Uur
30 Koninginnedag met activiteiten voor jong en oud
 (Oranjevereniging)
Mei 
4 Dodenherdenking, Amicitia (Ver. Dorpsbelangen Kloetinge) 19.30
6 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30 
8 Lezing ‘De hele olifant in beeld’ (Marja de Vries), Amicitia 20:00
 (ver. de Bron).
11 Moederdagfair, Zomerweg 1 (Hoogstrate groenten & fruit) 10.00 - 16.00
31 Lezing ‘van Schets tot Schilderij ’Café de Zwaan in Kapelle  19.30
 (Jacobina Trump, kunstenares werk omslag Klusdurper)
Juni 
3 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
5 Lezing ‘Genialiteit’ (Tijn Touber), Amicitia (ver. de Bron) 20.00
30 Tuinconcert Brassband Excelsior bij Jachthuis (toegang gratis) 11.30
Juli 
1 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
Augustus 
5 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
6 t/m 9 Klusdurpsedagen, thema: Helden van de zee (St. Jeugdwerk)
 Locatie: Rego Tuin Idee, Manneeweg 7
2 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
14 Open Monumentendag (o.a. openstelling Geerteskerk en
 Kloetingsemolen)
September 
22 Concert bij de Buren
29 Tuinconcert Brassband Excelsior in Manhuistuin Goes 12.00 
 (toegang gratis).
Oktober 
7 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30 
26 Halloween (St. Jeugdwerk)

25 jaar ’t Gilde de Bevelanden
Op 5 april jl werd dit 5e lustrum 
van onze adverteerder feeste-
lijk gevierd met een jubileumconcert in De 
Stenge te Heinkenszand. Op pag. 38 meer 
informatie over deze vrijwilligersorganisatie.

25 jaar ’t Gilde de Bevelanden

26 Halloween (St. Jeugdwerk)

25 jaar ’t Gilde de Bevelanden25 jaar ’t Gilde de BevelandenOpenstelling Geerteskerk
Vanaf 1 juni a.s. t/m 14 september

iedere woensdag
van 13.30 - 16.00 uur
en op zaterdag
van 10.00 - 16.00 uur.
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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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Wandelnetwerk Goes-Kapelle
Wandelen is onze tweede natuur, zodra we kunnen, staan we op en gaan lopen. 
Eerst langs de box en later voor ons dagelijkse ommetje met de hond of een 
stevige wandeling voor onze ‘gezonde beweging’ of zo maar omdat het lekker is. 
Lekker lopen dichtbij huis, in de natuur, liefst over groene paden.
Zoals we in Nederland het fietsknooppuntnetwerk kennen, zo wordt er door vele vrijwil-

Wandelaar op ‘t Hoge Pad

ligers al jaren hard gewerkt om ook een 
wandelnetwerk tot stand te brengen. In 
Zeeland wordt dat gedaan door Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Hierbij 
worden bestaande oude kerkenpaden, 
personeelspaden, ommetjes om de dor-
pen of langere wandelroutes, zoals het 
Kiekendiefpad, met elkaar verbonden. 
Soms wordt een bruggetje gelegd, soms 
wordt toestemming verleend door een 
boomgaard (dank daarvoor!) of langs een 
watergang, waardoor (weer) nieuwe om-
metjes ontstaan. In Zeeland is door de 
ruilverkaveling indertijd veel  ‘rechtge-

trokken ‘goed voor de akkerbouw, maar 
soms werden ook wegen en paden door-
sneden. Datzelfde geldt voor de aanleg 
van nieuwe wegen en spoorwegen. Van 
die wegen maken we graag gebruik, 
maar als wandelaar is het soms jammer 
dat je niet even mag doorsteken of weer 
moet omkeren.
Het wandelnetwerk in het gebied ten 
oosten van Goes tot het Kanaal door Zuid-
Beveland is nu bijna klaar. Delen zijn al 
opengesteld anderen volgen dit jaar. Het 
betekent dat er rond Hansweert, rond Ka-
pelle en Wemeldinge nieuwe wandelin-
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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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gen zijn ontstaan. Soms met een thema, 
zoals  ‘De Franse slag ‘ of Fruitroute of de 
Hollestellewandeling of de vernieuwde 
stadswandeling Goes.
Ook in Kloetinge zijn, naast de bestaande 
rondjes over het Hoge Pad, het Tervatens-
rondje en langs het Jachthuis, ook nieuwe 
mogelijkheden. Voorjaar 2014 zal het hele 
gebied tussen Goes, het kanaal en de 
Ooster- en Westerschelde toegankelijk 
zijn en feestelijk worden geopend.

De nieuwe wandelroutes
rond Kloetinge zijn:

Emergis
Over het terrein van Emergis wordt een 
route uitgezet die u langs de prachtige 
meer dan 100 jaar oude boomgaard, 
met de oude appelsoort Bramley seeding 
voert. Via het Emergisterrein kan door het 
Arboretum van het ziekenhuis gewandeld 
worden naar de nieuwe theetuin aan de 
Groeweg. En vandaar onder de A58 door, 
ontstaat er de aansluiting op de routes 
van ‘Sporen in de Zak’.

Waanskinderen
Bij de buurtschap Waanskinderen komt 
er vanaf het Moerwegje een brug over 
de Grote Wetering en via een stukje boe-
renlandpad kan er dan naar de Bredeweg 
gewandeld worden. Een nieuw rondje bij 
Kloetinge dus. 
Het beheer van het netwerk ligt bij SLZ 

in samenwerking met onder andere ge-
meenten, Staatsbosbeheer en het water-
schap. Voor de aanleg, de bewegwijze-
ring, het onderhoud, de afspraken met de 
boeren, het maken van de panelen met 
informatie, de kaarten en dergelijke, zijn 
er vele vrijwilligers actief om ons allen 
veel wandelplezier te bieden nu en in de 
toekomst. 
Voor informatie over de openingen van de 
paden volg de Zeeuwse media of kijk op:
Over SLZ:
www.landschapsbeheerzeeland.nl
en voor de routes zelf, kijk op de website 
van Routebureau Zeeland: www.routes.
vvvzeeland.nl/wandelen.

De boomgaard bij Emergis

Waanskinderen vanaf Kapelseweg
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Wat doe je in het dagelijks leven of
wat heb je gedaan?
Als 15 jarig jongetje trad ik in dienst als 
tamboer bij het korps mariniers. Na een 3 
jarige opleiding werd ik geplaatst op het 
toenmalige wachtschip Hr.Ms. Jacob van 
Heemskerck te Vlissingen waar ik werd 
belast met het opleiden van hoornblazers. 
In 1963 richtte ik daar het Tamboerkorps 
van de Koninklijke marine te Vlissingen 
op. In 1975 werd ik geplaatst in Rotterdam 
waar ik belast werd met de opleiding van 
tamboers en pijpers en daarnaast werd ik 
belast met het schrijven van shows voor 
de marinierskapel en was nauw betrok-
ken bij de Nationale Taptoe Breda. 
Daarnaast ben ik verbonden geweest 
aan verschillende korpsen o.a. uit Leiden, 
Schiedam, Rotterdam, enz. Op dit mo-
ment ben ik nog verbonden aan de Dou-
ane Harmonie Nederland. 
Op 1 december 1991 ben ik als Luitenant 
ter Zee van Vakdiensten der Mariniers 
met functioneel leeftijd ontslag gegaan. In 
maart 1993 zijn wij in Kloetinge komen 
wonen, dit omdat wij beiden afkomstig 

zijn uit Zeeland en vooral mijn vrouw 
graag terug wilde naar het Zeeuwse.
Op dit moment besteed ik mijn tijd op 
verschillende gebieden o.a. als artistiek 
leider en choreograaf van de Douane-
harmonie Nederland, voorzitter van de 
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, 
voorzitter van het dorpenplatform waarin 
alle 6 de dorpen van Goes zijn vertegen-
woordigt, lid van de Werkgroep Goesweb. 

Nieuwe rubriek!
Met ingang van deze jaargang willen we een nieuw onderdeel aan de Klusdurper toe-
voegen. In elk nummer krijgt één van onze dorpsbewoners De Lelie uitgereikt.
Dat betekent dat hij of zij de 5 vragen beantwoord, deze op papier zet en De Lelie door-
geeft aan een inwoner van Kloetinge. De primeur is voor onze voorzitter, Marinus Vuijk.

Marinus Vuijk in het hartje van het dorp
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Momenteel ben ik druk bezig met de 
voorbereiding van een grootse Taptoe die 
in het teken zal staan van het Themajaar 
Latijns Amerika in Goes.

Hoe ben je in Kloetinge terecht
gekomen?
Omdat mijn vrouw graag terug naar Zee-
land wilde, ondanks dat zij in Den Helder 
als dochter van een marine man is ge-
boren maar in Vlissingen is opgroeid. Is 
reden om naar Kloetinge te verhuizen. 
Voorheen woonden wij in: Capelle a/d 
IJssel, Hendrik Ido Ambacht en Breda. 
Bij toeval waren wij op familie bezoek 
in Vlissingen waar zij in een advertentie 
uit de krant vernam dat er huizen in het 
Oostmolenpark werden gebouwd. Na een 
verkennend bezoek aan het Oostmolen-
park, hebben wij informatie in gewonnen 
en zijn in maart 1993 naar Kloetinge ver-
huisd waar we nu alweer 20 jaar met veel 
plezier wonen.

Toekomst dromen?
Wij hopen natuurlijk nog lang maar vooral 
gezond te genieten van alles wat op ons 
pad komt. 

Als voorzitter van de VDK hoop ik dat het 
dorpsplan waar we op dit moment met 
veel mensen aan werken ten goede zal 
komen voor Kloetinge en zijn bewoners, 
vooral op gebied van saamhorigheid, 

De marinierskapel op het bordes van de Van Ghentkazerne te Rotterdam (1988)

Repetitie Nationale Taptoe Breda 1990.
Rechts Marinus Vuijk met de dirigent van het US 
Marinecorps.
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100% op uw
smartphone
Vanaf nu kunt u waar en wanneer u
maar wilt alle informatie over Mobi-
liteitscentrum Zwartepoorte op uw
smartphone bekijken. Frisse mini-
sites met de nieuwste occasions,
actueel nieuws en informatie over de
modellen, services en aanbiedingen
van Zwartepoorte zijn voortaan bin-
nen handbereik.  

Zwartepoorte BV m.zwartepoorte.nl 
Auto Ventura BV m.autoventura.nl 

Mobiliteitscentrum Zwartepoorte
Amundsenweg 33, 4462 GP  Goes
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leefbaarheid en het algeheel welbevinden 
van de bewoners staan hier voorop. 
Zeker in een tijd dat het allemaal wat 
minder is, is het er voor elkaar zijn, een 
belangrijk goed. 
Niet alles behoeft als een bedreiging te 
worden gezien, in een 
dorp als Kloetinge wo-
nen veel oudere men-
sen die graag hier 
blijven wonen. Dan 
kan zo’n dorpsplan 
van grote waarde 
zijn door er voor el-
kaar te zijn jong en 
oud. Dat kan bijv. 
in de vorm van een 
klussendienst zoals 
het doen van bood-
schappen, opknap-
pen van kleine 
klusje in huis en 
tuin, buurthulp enz. Kortom het bieden 
van een helpende hand. Als men ziet 
wat binnen dorpsgemeenschappen soms 
wordt ontwikkeld dan ben ik er van over-

tuigd dat er ook in 
Kloetinge nog veel 
winst is te behalen.
Ook de jeugd ver-
dient de aandacht, 

wij dienen hen te koesteren dat is de toe-
komst, gelukkig hebben we fantastische 
mensen die zich volledig inzetten voor 
onze jeugd. Stichting jeugdwerk in Kloe-
tinge is hier een prachtig voorbeeld van. 
Het zou toch prachtig zijn dat velen zich 
daarvoor in zouden zetten.
Zelf ervaar ik dat de jeugd graag resulta-
ten ziet zonder dat daar lang over gede-
batteerd of nagedacht moet worden. Laat 
de jeugd zelf haar ideeën uitvoeren en 
heb daar vertrouwen in, met een beetje 
coaching zijn zij tot verrassende dingen in 
staat. Als laatste zou ik graag willen zien 
dat De Herberg met daarnaast de winkel 
weer in volle glorie het Geertesveld zou 
sieren. Ik weet dat Aad Bruins veel am-
bachtelijk werk verricht waarvoor alle 

Do you have talent?
Wil je jouw talent showen door middel van 
playback, dans, zang, trucs etc?
Geef je dan snel op via
kloetingetalent@zeelandnet.nl
want vol=vol

Wanneer: 30 april
Waar: Amicitia
Tijd: 19.00-21.00 uur
Leeftijd: 0-15 jaar

Do you have talent?Do you have talent?Do you have talent?

Bij de actie ‘Kinderen doen een 
wens’ mag dit meisje oefenen 
met de Marinierskapel.
Hiernaast haar bedankbrief.
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respect en bewondering.
Ons cultureel erfgoed dient te worden ge-
koesterd, Kloetinge met zijn Marktveld de 
Vaete en Geerteskerk met toren als baken 
van ons dorp verdient dit.
Ook ’t Hoge Pad, oorspronkelijk een dijk 
uit 1135, behoort daar onder en maakt 
straks onderdeel uit van het wandelnet-
werk in het gebied ten oosten van Goes 
tot het Kanaal door Zuid-Beveland.

Wat spreekt je het meest aan
in Kloetinge?
Het centrum van het dorp en het ons kent 
ons gevoel als ik door het dorp fi ets is iets 
anders dan wanneer je door de stad fi etst. 
De saamhorigheid tijdens Koninginnedag, 
het enthousiasme waar stichting jeugd-
werk elke keer er weer in slaagt op een 
fantastische wijze, dankzij de gastvrijheid 
van de familie Reijerse elk jaar weer de 
Klusdurpse dagen weet te organiseren. 
De initiatieven van de bewoners zelf, 
disco op het ijs, lichtjestocht, concert bij 
de buren, de hobbybeurs, de boekenbeurs 
op Koninginnedag in de kerk, en niet te 
vergeten de jaarlijkse dodenherdenking 
die door velen wordt bezocht en waar 
de jeugd actief bij betrokken is. En dan 
de verenigingen VV Kloetinge, Blauw Wit 
die dit jaar zijn 60 jarig bestaan hoopt te 

vieren en Excelsior zijn onlosmakelijk met 
Kloetinge verbonden.

Aan welke dorpsbewoner geef je
‘De Lelie’ door en waarom?
Aan mij de vraag aan wie ik De Lelie wil 
doorgeven. Ik hoefde daar niet zolang 
over    na te denken. 
Voor wie ik veel waardering en respect 
heb is de heer De Wolf, zijn levensvreug-
de en doorzettingsvermogen, ook toen 
het wat minder met zijn gezondheid ging, 
verdient een Lelie. Wie zijn houtsnijwerk 
ziet en zijn passie hoe hij daar uitleg over 
geeft is een genot om naar te luisteren. 
Zijn kunstwerken, zo mag ik dat wel noe-
men, ontroert velen. De schilderijtjes die 
hij samen met zijn dochter heeft opge-
hangen in Amicitia en het plezier wat hij 
heeft tijdens het koersballen is een voor-
beeld voor velen in ons mooie dorp. Ik ben 
er van overtuigd dat de heer De Wolf een 
prachtig verhaal heeft en draag dan ook 
met plezier ‘De Lelie’ aan he m over. 
Mede namens mijn vrouw wil ik de redac-
tie dank zeggen voor de aftrap van een 
nieuw onderdeel in onze Klusdurper met 
de wens dat velen na ons mogen volgen. 

Marinus en Matti Vuijk

Vond u hem ook zo lekker??
In de vorige Klusdurper trof u een kortings-
bon aan voor een Speciaal Klusdurper brood 
van Bakker Boer. Het was een heerlijk brood-
je met bloem van de ambachtelijke korenmo-
len en een vulling van vers geschilde appels, 
roomboter en bolussuiker.

Vond u hem ook zo lekker??

Als de fi nanciën het toe laten zal in
september van dit jaar een tweede editie
van Kluspop plaatsvinden.
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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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Er wordt gefi lmd in het dorp!!!

Lampionnenoptocht
Op 31 januari organiseerde de Oranjevereniging weer een traditionele 
lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag van onze koningin. Onder 
begeleiding van de gezellige muziek van dweilband de Pink Panters liep 
een groep van ongeveer 50 kinderen met familie en vrienden mee. Het 
weer werkte gelukkig ook mee, het was droog en niet al te koud. Na 
afl oop werd er genoten van warme chocolademelk en glühwein met wat 
lekkers. Het was een zeer geslaagd evenement.

Een documentaire van oud-dorpsbe-
woonster Ingrid van de Linde is in ontwik-
keling.
“De oude 16e eeuwse herberg vol gehei-
men, met zijn opmerkelijke bewoner en 
diens unieke vondsten en verzamelingen, 
zijn voor mij de aanleiding om dit fi lmisch 
vast te leggen in een artistieke documen-
taire.
Ik verdiepte me verder in de rijke histo-
rie van het dorp, het Bevelandse land, de 
prachtige natuur...
Dit alles inspireerde me tot het maken 
van deze fi lm waar geschiedkundigen (Ad 
Beenhakker e.a.) en schrijvers die allen 
iets met deze plek of met ander historisch 
materiaal uit de Zeeuwse geschiedenis te 
maken hebben of hebben gehad, worden 
uitgenodigd voor een ontmoeting in de 
herberg of een plek die historisch van be-
lang is. Zij allen hebben een verhaal. Deze 

verhalen en interviews worden deels ver-
werkt in poëtische beelden, natuuropna-
mes en gedichten.”

De Herberg een verzamelplaats vol verhalen
Binnenkort is ook een PREVIEW van de fi lm op de website te 
zien. Hiermee hoop ik een mecenas dan wel sponsoren en 
subsidieverstrekkers aan te trekken om de documentaire
verder te realiseren.

Zijn er vragen, u kunt mij bereiken via mijn mailadres:
ingridvandelinde@gmail.com

Op 31 januari organiseerde de Oranjevereniging weer een traditionele 
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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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Bevolking Kloetinge naar leeftijd
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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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Kloetingsemolen
De Kloetingsemolen is dit jaar vijf jaar in beheer bij het huidige stichtingsbestuur. 
In deze vijf jaar is er behoorlijk geïnvesteerd in het onderhoud van onze molen. 

Afgelopen jaar heeft aannemersbedrijf 
Van de Linde uit Goes het metselwerk 
ingeboet (slechte stukken metselwerk 
uitgehaald en zorgvuldig dichtgezet). In 
de stelling zijn een groot aantal planken 
vernieuwd en zijn er een viertal stalen 
kolommen vernieuwd. Ook hebben deze 
kolommen een fundering gekregen. De 
‘oude’ kolommen stonden alleen maar op 
een tegel.
Door de vrijwilligers is het grote raam op 
de begane grond vernieuwd en een groot 
gedeelte van het houtwerk geschilderd. 
Ook is er gestart met het maken van 
nieuwe windborden voor de wieken. Deze 
houten platen worden in de wieken bijge-

zet om meer snelheid en druk op te bou-
wen. Deze druk is nodig als de molenaar 
graan moet malen.

De onderhoudssubsidie van het rijk liep 
vorig jaar af en door het bestuur is een 
nieuwe aanvraag aan het ministerie van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen ge-
zonden.
Uit het inspectierapport van de molen 
blijkt dat er de komende jaren voor meer 
dan 170.000 euro zou moeten worden 
verbeterd om de molen in optimale con-
ditie te houden. Door het ministerie is een 
bedrag van ruim 130.000 euro goedge-
keurd. De stichting krijgt, voor de ko-

De molen begin 1900 
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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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mende 6 jaar, het maximaal beschikbare 
bedrag, zijnde 60% van 50.000 euro. Wat 
neerkomt op 4.500 euro per jaar. Dit is 
een behoorlijke verlaging van de vergoe-
ding ten opzichte van de vorige periode 
(2006/2011).
In ons jaarverslag aan de gemeente Goes 
zullen we onze zorgen uitspreken betref-
fende de toegezegde rijksvergoeding. 

Uit het fi nanciële gedeelte kunnen jul-
lie begrijpen dat we blij zijn met onze  
‘Vrienden van de Kloetingsemolen ‘ mede 
door jullie bijdragen kunnen we de molen 
draaiende houden. 
Aan de bedrijven uit Kloetinge, die De 
Klusdurper ook lezen, doen we een drin-
gende oproep om donateur te worden 
van de Kloetingsemolen. 
Alleen samen kunnen we dit unieke mo-
nument van bedrijf en techniek in stand 
houden. 

Wat gaan we in 2013 doen?
Nu het metselwerk van de romp is verbe-
terd wordt de molen dit voorjaar van een 
nieuwe verfl aag voorzien. In principe zou, 
de schilder, eind januari zijn gestart met 
de voorbereiding doch door de vorst is dit 
uitgesteld tot begin maart.
Zelf willen we, door vrijwilligers, de nieu-
we kolommen laten schilderen en het 
houtwerk van de omloop behandelen.

Ook is het bestuur, in de archieven, op 
zoek naar de oude naam van de Kloe-
tingsemolen. Als we de oude naam kun-
nen vinden gaan we deze op de molen 
aanbrengen.
Binnenkort hopen we hierop terug te ko-
men.

Secretaris Kloetingsemolen
Cees Pieters
 

De Kloetingseschool 
trekt aan de bel! 
Donderdag 14 maart hield 
de Kloetingseschool een 
lawaaioptocht om aan-
dacht te vragen voor kin-
deren met een handicap in 
ontwikkelingslanden. Voor 
deze kinderen is onder-
wijs geen vanzelfsprekend 
recht. Negentig procent 
van hen gaat niet naar 
school. Terwijl meester 
Harry 1 minuut de bel liet 
rinkelen, liepen alle kinderen en andere juffen en meester een lawaaioptocht rond de school. 
Hiermee liet de Kloetingseschool weten het Liliane Fonds te willen steunen.
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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.




