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Beide molenaars Rens Deurloo en Jan Willem Bruel
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Op het omslag staat de molen zoals die 
destijds door kunstenares Jacobina Trump 
op doek is vastgelegd. Inmiddels heeft dit 
Kloetingse monument een ingrijpende res-

tauratie ondergaan en het resultaat daar-
van werd op 14 oktober, tijdens de offi ciële  
opening van Open Monumentendag van 
Goes, aan het publiek getoond.
Wethouder Jo-Annes de Bat en kinderbur-
gemeester Marleen Zuidweg met het kin-
dercollege, Carmen van Fraassen en Ming 
Yiem, onthulden het bord waarop de naam 
prijkte die de molen van oudsher reeds be-
zat, nl. Oostmolen.

De feestelijke ochtend werd opgeluisterd 
met sfeervolle muzikale omlijsting van 
percussiemuziek met Latijns Amerikaanse 
invloeden. Een vers bakje koffi e met ver-
napering van Bakker Boer ging er bij de 
bezoekers gretig in. Schutterij Ravenstein 
was aanwezig en bood de mogelijkheid het 
handboogschieten eens te proberen.
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Beste Dorpsgenoten
De tweede editie 2013 van de Klusdurper ligt weer voor u.
Dank aan de redactie die zich elke keer weer inzet om u van de nodige wetenswaar-
digheden van ons dorp op de hoogte te stellen.

Dorpsplan
Zoals ik in de vorige editie kenbaar maakte 
zijn voor de opstelling van het dorpsplan 
verschillende werkgroepen bijeen geweest. 
Daarna zijn de resultaten met de gespreks-
leiders en het bestuur uitvoerig besproken.
De werkgroep ‘Vrije tijd en spelen’ heeft 
veel inspanning verricht, zeker wat de in-
breng van de jeugd betreft. Hierbij worden 
zij gesteund door de SMWO en een ambte-
naar van de gemeente.
De werkgroep ‘Verkeer’ heeft een inventa-
risatie gemaakt van diverse verkeerssitu-
aties die aandacht behoeven. Deze zullen 
voor nadere uitwerking op kort termijn wor-
den voorgelegd aan verkeersdeskundigen.
De werkgroep ‘Leefbaarheid’ is een sa-
menvoeging van Veiligheid en wonen en 
Gezondheid en zorg.
Zij constateren dat altijd over twee Kloe-
tingen gesproken wordt, maar duidelijk is 
dat het dorpsplan voor het gehele Kloetinge 
is, ook al zijn er specifieke vraagstukken in 
beide woongebieden, maar ook heel her-
kenbare zoals het omzien naar elkaar. Ook 
in deze groep is een inventarisatie gemaakt 
die aan externe deskundigen zal worden 
voorgelegd om deze in de aanbevelingen 
en visie voor de toekomst te verwerken. 
Mochten er nog onderwerpen zijn die u van 
belang acht om in het dorpsplan te worden 
opgenomen, dan kunt u die kenbaar maken 
per email aan:
secretarisdorpsbelangen@kloetinge.com.
Als u dit leest heeft inmiddels een kennis-
makingsgesprek plaatsgevonden met de 

nieuwe directeur van de Kloetingseschool. 
Het dorpsplan zal hierbij zeker ter sprake 
komen en ook de wijze waarop de school 
daarbij betrokken kan worden.

Speeltoestellen
Voor de vakantie zijn nieuwe speeltoestel-
len geplaatst in het Binnenhof, de Jacht-
huisstraat en het Oostmolenpark, zoals 
door de kinderen tijdens een enquête op 
school is voorgesteld.
Nog niet alles is gerealiseerd; dit is afhan-
kelijk van de levertijd. Zo moet in de Jacht-
huisstraat nog een kabelbaan worden ge-
plaatst en in het Oostmolenpark een klok, 
beide een specifieke wens van de kinderen 
en hun ouders. Voor de Riethoek is er nog 
een schommel bij geplaatst en het speel-
tuintje aan de Gerard Revelaan is nu beter 
toegankelijk gemaakt.

Blauw Wit
15 juni was een bijzondere dag voor Korf-
balvereniging Blauw-Wit uit Kloetinge; 
zij vierde haar 60-jarig bestaan met een 

Speeltuintje in de Jachthuisstraat
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Zandee
KloetingeKloetingeKloetinge

• MAAIWERKEN

• GROENWERKEN

•  CULTUURTECHNISCHE WERKEN

Manneeweg 3, Kloetinge Tel. 0113-220886
www.zandeekloetinge.nl

• GLADHEIDSBESTRIJDING

• TRANSPORT
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gloednieuw kunstgrasveld. Precies om 
16.45 uur nam vanaf de middenveldpositie 
voorzitter Niek Flipse het woord en nodigde 
Jo-Annes de Bat, wethouder van sport, uit 
de openingshandeling te verrichten.

Koningslinde
Ter gelegenheid van de troonswisseling is 
in aanwezigheid van vele ouders en be-
langstellenden op 30 april de koningslinde 
officieel ‘onthuld’ door het oplaten van bal-
lonnen door de Kloetingse jeugd. De VDK 
heeft naast de boom een picknicktafel 
laten geplaatsen. Gebleken is dat dit een 
prima idee is geweest waarvan vele fiet-
sers, wandelaars enz. gebruik maken.

Tuinconcert
Tijdens het tuinconcert van Excelsior op 
30 juni jl, in de tuin van het Jachthuis van 
de Ambachtsvrouwe, werd Johny de Klerk 
letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. 
Hem werd door mevr. Van Dijk van ’t Velde 
de oorkonde met bijbehorende gouden 
speld uitgereikt voor 50 jaar lidmaatschap 
van de Koninklijke Nederlandse Federatie 
van Muziekverenigingen.

Vacature penningmeester
De VDK heeft dringend behoefte aan een 
nieuwe penningmeester. Marco Wagenaar 

heeft deze functie jarenlang met toewijding 
vervuld maar kan helaas door de opening 
van zijn wijnzaak in Krabbendijke het pen-
ningmeesterschap van de VDK niet meer 
combineren met zijn werk.
Voor vragen kunt u zich rechtstreeks wen-
den tot Marco Wagenaar of de secretaris 
Frans Lankester.

Tot slot
Dinsdag 24 september is de Kon. Wilhel-
minastraat officieel in gebruik gesteld door 
wethouder Meeuwisse die voor elke fietser 
die langs kwam een presentje had. Mede 
door een klankbordgroep van bewoners 
van de Wilhelminastraat en de VDK is de 
straat een pronkstuk voor het dorp gewor-
den. In het begin waren er wat bezwaren 
maar die werden in goed overleg opgelost. 
De bewoners van de Wilhelminastraat kun-
nen trots zijn op het resultaat.
Op monumentendag is feestelijk de naam 
van de molen door wethouder De Bat sa-
men met de kinderburgemeester Marleen 
Zuidweg onthuld. De naam is ‘Oostmolen’.

Ik wens u veel leesplezier!

Marinus Vuijk
voorzitter Vereniging Dorpsbelangen KloetingeJohnny de Klerk krijgt zijn onderscheiding opgespeld
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FOTO: HENK SCHALKOORT

De prachtig vernieuwde Kon. Wilhelminastraat
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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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Vereniging De Bron
Vereniging De Bron organiseert al meer dan 17 jaar lezingen.
Van die 17 jaar zitten we inmiddels 14 jaar in Amicitia, wat ons heel goed bevalt. 
Er zijn veel mensen uit Kloetinge die de lezingen bezoeken, maar ook uit de wijde 
omgeving.

De lezingen worden zeer goed bezocht en 
niet in het minst omdat de omgeving zo 
mooi rustig en vriendelijk is.
De sprekers die uit de grote steden komen 
zijn blij verrast als ze het dorp Kloetinge 
binnenkomen.
Ze arriveren vroeger vanwege het verkeer 
en maken een uitgebreide toer door Kloe-
tinge. Vaak horen we dan hoe ze genoten 
hebben van de karakteristieke stijl en rust 
van het dorp. 
Eenmaal in de zaal vinden ze dezelfde ge-
moedelijke atmosfeer terug en zijn mede 
daardoor bereid ons vaker een bezoek te 
brengen.

De Bron organiseert lezingen over levens-
beschouwende onderwerpen, die de men-
sen dichter bij zichzelf brengen. Bij ons zijn 
Hans Stolp, Willem de Ridder, Geert Kimpen, 
Ad Broere, Tijn Touber en Peter Toonen zeer 
geziene sprekers. Het zijn bekende mensen 
met uiteenlopende onderwerpen. Gebracht 
in een goed verhaal met een heldere strek-
king, sprekers die mensen inspireren en 
waar iedereen graag naar luistert.

De doelstelling van de Bron is de mensen 
meer bewust te maken van zichzelf en zijn 
omgeving.
Met liefde en veel plezier werken de men-
sen van De Bron aan het bezoeken van 
nieuwe inspirerende en gepassioneerde 
sprekers. Uit het hele land, Belgie en zelfs 
Frankrijk komen de sprekers naar Kloe-
tinge.
Iedere keer zijn ze weer enthousiast over 
de sfeer die de mensen met elkaar maken 
in de fi jne zaal.
We genieten van de vlotte samenwerking 
met de beheerder van Amicitia, Meindert 
Storm en zijn gezin. Altijd positief en be-
hulpzaam.

Kortwieken
Er werd in september volop gesnoeid in 
ons dorp. Dat hebben we vastgelegd op 
bijgaande foto’s.

KortwiekenKortwieken
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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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Driemaal op rij!
Voor de derde achtereenvolgende keer zijn de verkiezingen voor kinderburgemees-
ter van Goes gewonnen door een leerling van de Kloetingseschool. Twee jaar ge-
leden werd de ambtsketen gedragen door Emma Bareman, vorig jaar had Justin 
Reijerse de eer en dit komende schooljaar is het de beurt van Marleen Zuidweg (11).

Wat het dit (school)jaar extra speciaal 
maakt is dat ook één van de twee wethou-
ders een Kloetingse is, namelijk Carmen 
van Fraassen (10).
Het jonge ‘politieke’ bloed stroomt dus 
goed door ons dorp. Wij hebben de twee 
jonge dames gevraagd wat ervaringen in 
hun nieuwe functie te delen met u als lezer 
van de Klusdurper...

“Hallo wij zijn Carmen en Marleen,
Wij zijn het nieuwe kindercollege van Goes 
samen met Ming Yiem.
Wij zijn geïnstalleerd op Goes Kinderstad 
door de vorige kinderburgemeester en de 
echte burgemeester. Daarna hebben we 
de hele dag met een taxifiets door de stad 
gereden.
Wij hebben ook al allemaal leuke dingen 
gedaan bv: Kinderboekenweek openen, 
brandpreventie-weken openen plus het 
100 jarig bestaan van de brandweer; in 
het kanaal gezwommen voor de Ooster-
scheldeweek en de nieuwe naam van de 
Kloetingse molen onthuld (Oostmolen) op 
monumentendag.
Het word echt een superjaar!!”

Marleen en Carmen

In een taxifiets werd het pasbenoemde
kindercollege door Goes gereden
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Vijf zwembassins met o.a.:
• buitenterras met ligweide

• sportcafé met badbar

• baby/peuterspeelbad 

• wildwaterkreek

• bubbelbanken

• stoomcabines 

• jetstreams

Sportief
• 4 squashbanen 

• 3 sporthallen 

• 4 indoor tennisbanen  

• klimwand 9m hoog

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

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

Subtropisch 
zwem- en sportplezier

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

www.sportpuntzeeland.nl

Hot Whirlpool-tuin

2 Superglijbanen (60m)
met lichteffecten
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VROUWEN VAN NU KLOETINGE

MEIDEN VAN TOEN ZIJN DE VROUWEN VAN NU

In september 2011 is deze vereniging van Kloetingse dames opgericht. Het motto 
is ‘Meiden van vroeger zijn de vrouwen van nu’. Bij de start werden direct zo’n 20 
dames lid van de vereniging en inmiddels zijn dat er 32, variërend in de leeftijd van 
40 tot 60 jaar. Naast de leeftijd hebben de dames nog één ding met elkaar gemeen 
en dat is Kloetinge! Om lid te worden moet je wel in Kloetinge wonen of uit Kloetinge 
afkomstig zijn. 

Tien keer per jaar wordt een avond geor-
ganiseerd met een zo gevarieerd mogelijke 
invulling. Er zijn informatieve en creatieve 
avonden, er worden sprekers uitgenodigd 
en er worden buitenactiviteiten gepland zo-
als een wandeling of een tuinbezoek. 
Maar het gezellig samenzijn staat bij ons 
voorop! 
Ook voor het komende seizoen 2013/2014 
hebben we een leuk en gevarieerd pro-
gramma in elkaar gezet. We komen tussen 
september en juni elke laatste dinsdag van 
de maand bij elkaar, een enkele keer moe-
ten we om organisatorische redenen uitwij-
ken naar een andere dinsdagavond.
De kosten voor lidmaatschap bedragen in 
2014 per persoon € 48,50 per jaar. Hier-
van wordt een gedeelte afgedragen aan 
de Landelijke Vereniging Vrouwen van Nu 
(voorheen Plattelandsvrouwen). Verder  be-
talen we er de zaalhuur in Amicitia van en 
de kosten voor een spreker of begeleider 
op een van onze bijeenkomsten. Een paar 
keer per jaar vragen we een (kleine) eigen 
bijdrage als een activiteit meer kost dat ons 
budget toestaat.
In het seizoen 2012/2013 hebben we een 
heel gevarieerd programma opgesteld. De 
drie laatste activiteiten waren een stads-
wandeling in de Goese binnenstad onder 

begeleiding van een gids van ’t Gilde uit 
Goes, een workshop buikdansen en als 
hoogtepunt de afsluitende bijeenkomst op 
25 juni 2013. Op deze avond brachten we 
een bezoek aan de Ambachtsvrouwe van 
Kloetinge, mevrouw J. van Dijk van ’t Velde. 
Zij en haar zoon Jaap vertelden ons over 
de geschiedenis van de Ambachtsheren en 
-vrouwen, waarna we het Jachthuis moch-
ten bekijken. Daarna volgde een gezellig 
samenzijn met wijnproeverij die is verzorgd 
door Marco Wagenaar van de World of 

Met z’n allen op het bordes van ‘Het Jachthuis’
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Verenigingsgebouw ‘Amicitia’

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

JUBILEA

BRUILOFTEN

PARTIJEN

BEDRIJFSFEESTEN

VERGADERINGEN

CURSUSSEN

 Oostmolenweg 59, Kloetinge
Tel. 0113-227318, Fax 0113-250862
www.tuincentrumpaardekooper.nl
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Drinks uit Krabbendijke en waarbij heerlijke 
hapjes geserveerd werden.

Wil je meer weten van de organisatie Vrou-
wen van Nu of van de Kloetingse Vrouwen 
in het bijzonder, neem dan een kijkje op 
website www.vrouwenvannu.nl en ga naar 
de provinciale afdelingen. Je vind ons on-
der Zeeland. Binnenkort gaat onze eigen 
website www.kloetingsevrouwenvannu.nl 
in de lucht.
Ben je tussen de 40 en 60 jaar en heb je zin 
om een keertje vrijblijvend een avond bij te 
wonen: je bent van harte welkom! Je maakt 
dan kennis met de Kloetingse Vrouwen van 
Nu. Je ontvangt de nieuwsbrief en je kan 

de sfeer proeven van een maandelijkse bij-
eenkomst. 

Meld je wel aan voor de eerste keer, omdat 
we ook weleens een buitenactiviteit heb-
ben. Aanmelden kan via het e-mailadres
kloetingsevrouwenvannu@gmail.com

Het bestuur Vrouwen van Nu
Vlnr: Dianne Waverijn-Wagenaar, Petra van Loenhout, 
Anja Kole-Wijdemans en Annelies Verstelle

Harde noten
Veel harde noten op het harde hout,
maakt de winter hard en koud.

Over weinig zaken wordt zoveel gesproken 
als over het weer. En wat te denken van 
de oude weerspreuken? Wie kent niet de 
oude weerspreuk: “Veel harde noten op het 
harde hout, maakt de winter hard en koud”. 
Iedereen die deze herfst in het bos is ge-

weest, of misschien zelf een boom in de 
tuin heeft, is het vast niet ontgaan... Er zijn 
dit jaar ontzettend veel nootjes, kastanjes 
en walnoten. 
De bomen die vol zitten met deze nootjes, 
zorgen niet alleen voor zoekplezier, maar 
ook de natuur kan er van profi teren. Wat 
te denken van de wilde zwijnen, eekhoorns 
en ook vogels die er van eten of een win-
tervoorraad uit opbouwen? Uit onderzoek 
blijkt dat een rijkelijke oogst vaak het ge-
volg is van een warme zomer in het jaar 
ervoor. Voor bomen met dennenappels is 
het weer veel minder van invloed. 
Helaas blijkt dat de hoeveelheid nootjes 
die aan de bomen hangt niets zegt over de 
komende winter. Of deze winter dus koud 
zal zijn en of in Kloetinge de schaatsen ook 
weer uit het vet kunnen, blijft dus nog even 
afwachten.
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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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Ondernemend Kloetinge

Nijsse Assurantiën
Al jaren is Nijsse Assurantiën B.V. een trouwe adverteerder in ons dorpsblad.
Benieuwd naar het bedrijf achter de langdurige relatie, gingen wij langs bij 
directeur eigenaar Abko Nijsse.

De basis van Nijsse Assurantiën B.V. is ge-
legd in Kloetinge toen de vader van Abko 
per 1 januari 1970 de verzekeringsporte-
feuille van H. de Blaey aan het Marktveld 
kocht. Op diezelfde datum was ook de ge-
meentelijke samenvoeging van Kloetinge 
met Goes een feit. 
Op een slaapkamer in de woning van Nijsse 
aan de ’s-Gravenpolderseweg 20 te Goes 
werd het kantoor voortgezet met de ach-
tertuin grenzend aan de Kloetingse grond.
Na 2 verhuizingen in Goes, eerst Rimme-
landplein daarna van der Spiegelstraat, is 
het kantoor sinds ± 30 jaar gevestigd aan 
de Vosmaerstraat 2-4 te Goes.

In 1994 werden de contacten met Kloetin-
ge weer versterkt door de aankoop van as-
surantiekantoor Ferket, wat gevestigd was 
aan de Koningin Julianastraat 2.
De moeder van Abko was een Van Liere uit 
een in vroeger jaren bekende Kloetingse 
boerenfamilie.
De contacten met het Klusdurpertje zijn uit 
de begintijd van het blad, toen mevrouw 
Wagenaar van der Werf een advertentie 
aan Nijsse verkocht.
Abko heeft de laatste jaren veel contact 
met Kloetinge en zijn bewoners op het 
voetbalveld als mede-trainer van het hui-
dige F1 team, waarin zijn 8 jarige zoon Job 

Het kantoor aan de Vosmaerstraat
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voetbalt. Inmiddels is hij ook penningmees-
ter van de Businessclub van vv Kloetinge.

Het ± 15 personen tellende personeelsbe-
stand heeft als belangrijkste werkzaam-
heden, het adviseren en begeleiden van 
verzekeringen, hypotheken, pensioenen en 
andere werknemersverzekeringen met ver-
zuimbegeleiding. 
Van de 15 personeelsleden zijn er 5 werk-
zaam op het onder de naam Confi do in Ter-
neuzen gevestigde kantoor. 

Vosmaerstraat 2-4 - 4461 HT Goes - Tel. 0113-257800
info@nijsse.nl  -  www.nijsse.nl

Op het Concert bij de Buren speelden:
Martijn Wijsman - piano, Clean Pete / Loes en 
Renée Wijnhoven - gitaar, zang en cello,
Frenk van Hooff - Bouzouki, viool en djembee, 
Fons Lok - Afrikaanse ritme instrumenten en
accordeon, De Cantorij van de Geerteskerk
o.l.v. Corry Smits.

Concert bij de Buren
Zondag 22 september liet een grote groep be-
langstellenden zich muzikaal verrassen tijdens de 
derde editie van ‘Concert bij de Buren’.
Op het Marktveld werd het rond de klok van twee 
lekker druk. Ko de Rooij en Rinus Zuidweg bliezen 
een warm welkom op cornet. Op de locaties was 
het gezellig aanschuiven en wisten de muzikan-
ten, ieder op zijn/haar eigen manier, de bezoekers 
te laten genieten van hun muziek.
Kortom: weer een fantastische en inspirerende 
middag, afgesloten met een drankje en héérlijke 

hapjes in het Koetshuis. 
Foto’s werden 
er gemaakt 

door Gert-Jan 
Koens en 

Yorian van 
Leeuwen.
U kunt ze 

bekijken op www.concert-buren@zeelandnet.nl 
en op n facebook.
Wie weet, zien we u volgende keer weer/ook.

Contributie Oranjevereniging
Om Koninginsdag tot een gezellig feest te ma-
ken, is de Oranjevereniging afhankelijk van 
sponsors en donateurs.
De bestuursleden van de Oranjevereniging ko-
men binnenkort bij de inwoners van Kloetinge 
langs om contributie op te halen en om nieuwe 
donateurs te werven.
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Contributie Oranjevereniging
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Veteranen
(voor 1994)

Babyboomers
(1944 - 1960)

Generatie X
(1960 - 1980)

Generatie Y
(1980 - 1994)

Einstein
(1994 - heden)

Mentaliteit Loyaliteit
Nostalgie
Doorzetten
Hecht waarde aan 
wijsheid en ervaring
Zwart-wit wereldbeeld
Praktisch ingesteld

Zelfverwezenlijking
Optimistisch
Objectief t.a.v. goed 
of verkeerd
Moeilijk comitteren
Ambitieus
Statusgevoelig

Sceptisch
Wil erkenning
Pragmatisch
Doe maar gewoon
Bescheiden

Ervaringen opdoen
Realistisch
Optimistisch
Weinig angst
Uitdaging opzoeken
Onafhankelijkheid
Autonomie
Kritisch
Vastberaden

Lef
Eigenzinnig

Werk Hard werken
Zelfopoffering
Toegewijd

Workaholic
Stress accepteren
Non-conformistisch
Experimenteel
Gedreven
Met hard werken 
kom je er wel

Gebalanceerd
Opofferen t.b.v. 
carrière
Binnen het systeem
Ervaring leert
Voor de organisatie

Afwisseling
Ondernemerschap Balans 
werk/privé
Leuke werkomgeving
Minder loyaal
Blijven ontwikkelen
Erkenning ‘persoonlijke 
ambitie’
Doen waar je goed in bent
Invloed op middelen, 
inhoud en werkomgeving

Werk moet leuk zijn

Samenwerken Afhankelijkhjeid Solistisch
Elkaar ruimte geven
Draagvlak
Kwaliteit
Discussieren
Overtuigen van 
Ideeën
Vergadercultuur

Doelgericht
Bruggenbouwer
Constructief
Aanpassen
Kwaliteit
Bewust maken
Realiteit delen
Luisteren

Expertise delen
Snel resultaat
Persoonlijke aandacht en 
feedback
Meerdere projecten
Open & direct
Netwerken (contactge-
neratie)

Multi culti (teams)
Zinvol
Rollen i.p.v. functies
Doelgericht
Snel

Omgeving Respectvol Conflictmijdend Aanpassen
Van meerdere 
kanten bekijken

Technologie
Mediatijdperk
Herkenning & erkenning
Moeite ‘echt’ aandacht 
te geven

Leven en laten leven
Multimedia

Leiderschap & 
besluitvorming

Autoritair
Traditioneel
O.b.v. hiërarchie

Consensus
Meerderheid
Respect van 
minderen
Titel
Statussymbolen

O.b.v. competenties
Wat gewoon werkt
Niet onder de indruk

Elkaar betrekken
Pragmatisch

Snel
Op gevoel
Non-hiërarchisch

Relaties Persoonlijke opoffering Persoonlijke genoeg-
doening

Vertrouwen
Goede relaties

Wil niet binden
Wereldwijd verbinding
Gemeenschapszin  

-

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

Schematische weergave per generatie
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Generatieverschillen
Als we alles wat in de afgelopen twee eeuwen is geschreven door bekende fi loso-
fen, sociologen en historici, zoals Leopold von Ranke (1824 en 1854), Emil Durkheim 
(1893), Mannheim (1928), Ortega y Gasset (1914 en 1948), Julián Marías (1970), 
Henk Becker (1992) en Strauss en Howe (1991), bij elkaar optellen, ontstaat een 
beeld van een defi nitie van generaties.

Een generatie bestaat uit (leef)tijdgenoten 
die met elkaar zijn verbonden door:
1. een gedeelde levensgeschiedenis, ge-

deelde omstandigheden en de gedeelde 
invloed en beleving van de tijdgeest. De 
tijdgeest beïnvloedt bijvoorbeeld de op-
voeding die kinderen krijgen;

2. een gedeelde reactie op de tijdgeest, die 
is gebaseerd op het vermogen om aan 
te voelen waar de (werk)omgeving aan 
vernieuwing toe is - en die zich spon-
taan wil uitdrukken in nieuwe vitale toe-
voegingen aan een (organisatie)cultuur. 
Spontane interactie tussen (leef)tijdge-
noten versterkt generatievorming;

3. een gedeelde bestemming die zich 
manifesteert in een gedeelde mentale, 
emotionele en fysieke ontwikkeling en 
instelling (een collectieve talentontwik-
keling).

Wat leuk en interessant is om te zien zijn 
de verschillen, zij geven stof voor discus-
sie maar ook inzicht in situaties (zie het 
schema hiernaast)).
Voor ons als redactie van de Klusdurper 
stof tot nadenken en vooral herkenning en 
plezier....

Bron Wikipedia en internet

Open tuin
Ongeveer 120 mensen 
bezochten tijdens de 
Open Monumenten-
dag op zaterdag 14 
september de tuin en 
het koetshuis van de 
familie Lenshoek. 
De belangstelling 
was best groot, 
ondanks het weer. 

Het koetshuis, gebouwd in 1851, 
verkeert nog in de oorspronkelijke staat. De histori-

sche tuin met oude bomen, borders en een kasteelberg bood 
een mooie gelegenheid voor een nazomerwandeling.

Open tuin
Ongeveer 120 mensen 
bezochten tijdens de 
Open Monumenten-
dag op zaterdag 14 
september de tuin en 
het koetshuis van de 
familie Lenshoek. 
De belangstelling 
was best groot, 
ondanks het weer. 

Het koetshuis, gebouwd in 1851, 
verkeert nog in de oorspronkelijke staat. De histori-

Open tuinOpen tuinOpen tuinOpen tuin

FOTO’S: MARIAN LENSHOEK
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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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Wat doet Kibeo Schimmelpenninckstraat
in Amicitia?
Vier ochtenden per week heeft Kibeo 
Schimmelpenninckstraat hier een peu-
tergroep (voormalige peuterspeelzaal) 
en drie middagen buitenschoolse op-
vang (BSO). Maar wat doen die zoal?

Op de peutergroep werkt een vast team 
van 3 enthousiaste pedagogisch medewer-
kers; Debby van den Eynde, Véronique Kot 
en Annemiek van Nieuwenhuyze. 
Zij hebben minimaal acht jaar ervaring en 
vinden het superleuk om met kinderen te 
werken.

Wat gebeurt er zoal op de peutergroep?
Kinderen van 2 en 3 jaar spelen met leef-
tijdsgenootjes. Ook wennen ze alvast een 
beetje aan school. Spelenderwijs leren ze 
namelijk kleuren, vormen en taal. Maar ze 
leren er ook prikken, verven, plakken. Er 
wordt gewerkt aan de hand van thema’s. 
Bijvoorbeeld het ziekenhuis, circus, dieren 
en kleuren. Zo wordt taal- en spraakont-
wikkeling gestimuleerd.
Als een kindje jarig is, dan wordt dat uit-
gebreid gevierd met papa en/of mama er-

bij. Natuurlijk hebben we ook de jaarlijkse 
feestdagen als Pasen, Sinterklaas, Kerst en 
vader- en moederdag. En komt één keer 
per jaar de fotograaf langs om alle peuters 
(en juffen) op de foto te zetten.

Hoe ziet een ochtend peuterspeelzaal
er uit?
Alle peuters worden persoonlijk welkom 
geheten door de pedagogisch medewerk-
ster en dan gaan de kindjes even (5 mi-
nuutjes) met hun papa of mama spelen. 
Als de ouders weg zijn, spelen ze lekker 
een poosje verder. Na een uurtje wordt er 
met z’n allen opgeruimd en gaan we in 
de kring. Eerst worden de namen gelezen, 
daarna gaan we drinken en fruit eten. Als 
dat allemaal op is, wordt er een verhaaltje 
gelezen en zingen we liedjes. Bij mooi weer 
spelen we buiten. Daar kunnen de peuters 
zich uitleven in een hele grote zandbak of 
met fietsjes. Is het minder mooi weer, dan 
bewegen we binnen of maken we een leuk 
knutselwerkje.

Meer informatie of aanmelden?
Kijk op www.kibeo.nl De peuters kunnen zich uitleven op de buitenspeelplaats

Cadeautjes maken voor moederdag
FOTO’S: KIBEO



24

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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Op 6 en 7 december a.s. is het weer 
zover. Dan wordt bij Rego Tuin Idee in 
Kloetinge de jaarlijkse kerstfair ten 
bate van Stichting Jayden gehouden. 
We organiseren deze inmiddels voor de 
vierde keer, waarvan de laatste drie in 
Kloetinge.

Marijke en Eveline zijn in 2010 met het 
idee gekomen om samen met een aantal 
vrijwilligers kerststukken te maken van 
gekregen materialen en deze te verkopen 
voor een goed doel, n.l. Stichting Jayden. 
Nadat ze hiermee 3 dagen op de Dickens 
kerstmarkt in Veere hadden gestaan kon-
den ze €  1200,- overhandigen aan boven-
genoemde stichting. 

Door deze actie waren ze dermate enthou-
siast geworden dat ze vrijwel direct be-
sloten dit in 2011 weer te doen, maar dan 
geheel in eigen beheer. 
Begin december werden een week lang 
alleen maar kerststukken gemaakt. Ook 
werd schuur op Hof Ravenstein ingericht 
en zo kon, na vele uren voorbereiding, op 
9 december 2011 de kerstfair opnieuw 
van start. Er werden oliebollen van Gijs 
en Mien verkocht, zeepjes, kerstkaarten, 
kerststollen en natuurlijk vele kerststuk-
ken. Het werd een groot succes, want het 
bedrag van 2010 is toen ruim verdubbeld, 
€ 3080,-. 

Bij de fair van 2012 werd er groots uitge-
pakt. Men huurde kramen 
en er kwamen ex-
terne verkopers met 
Zeeuwse streekpro-
dukten en sieraden. Er 
werd zelfs een loterij 

georganiseerd, waarbij de hoofdprijs een 
door Racoon gesigneerde iPad was! Daar-
naast waren nog vele andere prijzen, alles 
geheel gesponsord door bedrijven en par-
ticulieren! Uiteindelijk kon een heel mooi 
bedrag van € 4869,51 worden overhan-
digd aan de Stichting Jayden. Opnieuw een 
overtreffi ng van het jaar ervoor!

Stichting Jayden
strijd tegen neuroblastoom
kinderkanker en tegen een
effi ciëntere behandeling hiervan.
Voor meer informatie:
www.stichtingjayden.nl

Bij de fair van 2012 werd er groots uitge-
pakt. Men huurde kramen 
en er kwamen ex-
terne verkopers met 
Zeeuwse streekpro-
dukten en sieraden. Er 
werd zelfs een loterij 

Eigengemaakte kerststukjes

georganiseerd, waarbij de hoofdprijs een 
door Racoon gesigneerde iPad was! Daar-
naast waren nog vele andere prijzen, alles 
geheel gesponsord door bedrijven en par-
ticulieren! Uiteindelijk kon een heel mooi 
bedrag van 

strijd tegen neuroblastoom
kinderkanker en tegen een
effi ciëntere behandeling hiervan.

strijd tegen neuroblastoom
kinderkanker en tegen een
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 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

Uw garantie voor comfortabel wonen
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Kerstfair 2012 in Hof Ravenstein

Voor 2013 zijn de voorbereidingen al weer 
volop in gang. Er moest wel een nieuwe lo-
catie worden gezocht omdat de organisatie 
op Hof Ravenstein te omslachtig werd. Al 
snel kwamen Gillis, Marijke en Eveline in 
contact met Ronald Reijerse van Rego Tuin 
Idee. Ook hij liep met de gedachte om de 
kerstfair ten bate van Stichiting Jayden bij 
Rego Tuin Idee te organiseren.
Na de eerste vergadering in maart werd 
al vrij snel duidelijk dat we qua ideeën op 
een lijn zaten. Als datums werden 6 en 7 
december gekozen en de voorbereidingen 
werden in gang gezet. Het organiseren 
wordt wel makkelijker als je het al voor de 
derde keer in eigen beheer doet. Zo heeft 
elk zijn/haar eigen taak en we zijn goed op 
elkaar ingespeeld. Getracht wordt de kos-
ten zo laag mogelijk te houden en daarvoor 
worden vele sponsoren gezocht. Gelukkig 
lukt dit nog steeds!
Dit jaar is de kerstfair weer uitgebreider. Er 
worden er zo’n 200 kerststukken gemaakt 
en er staan diverse kramen met sieraden, 

Zeeuwse boeken, wijnen/dranken, parfum 
en cosmetica, woningdecoratie, zeepjes. 
Naast de bekende oliebollen van Gijs en 
Mien kun je er terecht voor belegde brood-
jes, zelfgemaakte erwtensoep, koffi e, thee 
en ranja.
Ook aan de kinderen wordt gedacht, zo 
kunnen zij onder begeleiding knutselen en 
geschminkt worden.

Kom gezellig met de hele familie

naar de kerstfair t.b.v. Stichting Jayden

6 december: 11.00 - 21.00 uur 

7 december: 10.00 - 16.00 uur

Rego tuin Idee Manneeweg 7, Kloetinge

Wil je op de hoogte blijven van onze acti-
viteiten, like ons dan op facebook. Onder 
de eerste 250 likers wordt een kerststuk 
verloot!

www.facebook.com/pages/Kerstfair-
tbv-Stichting-Jayden/547552441928714

�
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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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Oud ijzer in Kloetinge industriële archeologie

De mooie witte Oostmolen, gebouwd in 1704, is een sieraad voor het 
dorp. Bijzonder zijn de 19de-eeuwse gietijzeren kolommetjes onder de 
stelling. Sommige ervan hebben aan de bovenkant een soort bladver-
sieringen (korinthische kapiteeltjes).

De molen heeft 
een gietijzeren 
as. Wie, als de 
molen stilstaat, 
naar de giet-
ijzeren askop 
van de wieken 
kijkt, ziet de let-
ters en cijfers 
NSBM 184. In 
1836 kreeg de 
Nederlandsche 

Stoom-Boot Maatschappij octrooi op de 
vervaardiging (in een gietproces) van ij-
zeren askoppen. Dit zal nummer 184 ge-
weest zijn, gegoten in 1844. Op de website 
van de molen zijn veel bijzonderheden over 
de molen te lezen. De Stoom-Boot Maat-
schappij bouwde de eerste Nederlandse 
stoomboten (later kwam de werf Wilton 
Fijenoord er uit voort) en zo is de molen 
van Kloetinge verbonden met onze zeege-
schiedenis.
Gietijzer werd ook toegepast in de ramen 
van het Jachthuis, gebouwd omstreeks 
1860. Gietijzer kan in elke gewenste vorm 
gegoten worden. Hier vormen de roeden 
in de ramen een geometrisch patroon van 
vierkanten en zeskanten. Dit is heel bijzon-
der en ik ken er geen ander voorbeeld van. 
Wel van gewone gietijzeren roeden, zoals 
in de kerk van Wilhelminadorp toegepast 
zijn.

En nu we toch in het ijzer zitten: de Kloe-

tingse watertoren. Kloetings, omdat hij op 
grondgebied van de voormalige gemeente 
Kloetinge staat. Hij was de hoogste water-
toren van Nederland toen hij in 1912-1913 
gebouwd werd. Dit jaar is hij dus honderd 
jaar oud. Het bouwen in smeedijzer, staal 
en klinknagels gebeurde door fa. Carl
Francke uit Bremen. Dubbele H-profi elen 
werden met klinknagels aan elkaar geklon-
ken en vormen de acht poten. Hierop werd 
een stalen bassin van 1250 m³ gemon-
teerd. Later is hier een betonnen mantel 
omheen gekomen.
Uit grondonderzoek bleek 
dat de bodem hier uit grof 
zand bestond, wat maakte 
dat de fundering niet zo in-
gewikkeld hoefde te zijn, 
maar toch wel zwaar. De 
watertoren zou een miljoen 
kilo gaan wegen en dus 
werden er 312 palen in de 
grond geheid voor de acht 
poten.
Op 11 januari 1913 was het 
zover. De Goesche Courant 
meldt dat voortaan het ge-
hele etmaal water getapt 
kan worden en dat dus de 
beperking opgeheven is.

Wie rondwandelt in Kloetinge ziet steeds 
wat nieuws. Ditmaal oud ijzer.

Gerard Heerebout

Oud ijzer in Kloetinge 
De mooie witte Oostmolen, gebouwd in 1704, is een sieraad voor het 
dorp. Bijzonder zijn de 19de-eeuwse gietijzeren kolommetjes onder de 
stelling. Sommige ervan hebben aan de bovenkant een soort bladver-
sieringen (korinthische kapiteeltjes).
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Gietijzeren kolommetjes onder de stelling

Kloetingse watertoren
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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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Costa Contochnia kiest het ruime sop...
Het jaarlijkse Kloetingse ‘kinderfeest’ waar 
zo veel kinderen lang van te voren naar uit-
zien en ontzettend veel plezier aan beleven. 
Van 6 tot en met 9 augustus was het weer 
zo ver: de Klusdurpse Dagen.
Dit jaar werd het ruime sop gekozen met 
het luxueuze cruiseschip de ‘Costa Con-
tochnia’. 105 kinderen ‘voeren’ mee.
Hieronder enkele reacties van de deelne-
mers.

Kortom: de Klusdurpse dagen waren ook 
deze zomer weer zeer geslaagd!
Een leuke compilatie van de dagen is te 
bekijken op www.jeugdwerkkloetinge.nl/
klusdurpsedagen/terugblik
Een speciaal woord van dank voor het mo-
gelijk maken van deze dagen gaat naar de 
Stichting Jeugdwerk, de familie Reijerse, 
vrijwilligers en sponsoren:
allemaal
hartelijk bedankt!!

JIP(9)
‘het afbreken 
van de hutten’

TIM(9)
‘het

kampvuur’

DANIQUE (10)
   ‘het springkussen’ISA (7)

‘de spelletjes’

hartelijk bedankt!!

PEPIJN (6)
‘hutten

bouwen’

Wat
vond jij

het àllerleukste
van de

Klusdurpse
dagen??

ILONA(35), 
ouder/

begeleider
‘het omgaan

met de kinderen’

ROMY 11)
‘de gezellig-
heid van het 

groepje’

PETRA (?)
organisator sinds jaar en 
dag ‘de Bonte Avond.

Er deden dit jaar 
erg veel kinde-

ren aan mee’
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In de vorige Klusdurper werd in deze rubriek de voor-
zitter van Vereniging Dorpsbelangen voorgesteld. Hij 
gaf het stokje door aan Wim de Wolf. Wim, inmiddels 
90 lentes jong, vertelt graag. Maar alle verhalen op-
schrijven vindt hij daarentegen net wat lastiger. Daar-

om ging deze eenmalige reporter op een stralende zomerdag langs bij Wim voor een 
kop koffi e en om meer te weten te komen over zijn hobby, het houtsnijden.

Vooraf moet iets rechtgezet worden. Uit de 
vorige Klusdurper zou opgemaakt kunnen 
worden dat de schilderijen die hij samen 
met z’n dochter heeft opgehangen in Ami-
citia, van hem zijn. “Die eer komt toch echt 
mijn vrouw toe. Zij schildert en exposeert.” 

Kruisbessen plukken voor een
halve cent per kilo
Als oudste van een gezin van 15 kinderen 
begon Wim op 13-jarige leeftijd met wer-
ken. Als landarbeider bij een boer in de 
omgeving van mijn geboortedorp Bigge-
kerke. Kruisbessen plukken voor een halve 
cent per kilo. Het was de manier om geld te 
verdienen voor het gezin. Het gezin kende 
armoede. Vader was een klein boertje. Met 
enige zelfspot zegt Wim nu: “Ik heb met 

kleding van de diaconie rondgelopen en ik 
was er nog blij mee ook.”

Leren was belangrijk
Op 14-jarige leeftijd ging hij uit huis om als 
inwonend boerenknecht de kost te verdie-
nen. Een jaar later is hij avondcursussen 
gaan volgen. Als jongste deelnemer aan de 
algemene landbouwcursus slaagde hij met 
vlag en wimpel. Van jongs af aan zag hij 
in dat leren belangrijk was. “Steeds heb ik 
gezocht naar cursussen naast het werk om 
bij te leren.”
Wim vertelt graag over die periode, maar 
met de nodige nuance. “Er was echt ar-
moede. Soms wordt het verleden verheer-
lijkt, maar de sociale verschillen en de ma-
nier waarop er soms mee werd omgegaan, 
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verdienen geen navolging. Al waren er ook 
uitzonderingen, zoals de familie Kodde, 
waar ik als inwonend paardenknecht een 
mooie periode heb gehad.” 

De oorlogsjaren
In de oorlog moest Wim als dwangarbei-
der naar Duitsland. Ook hierover komen 
vanzelfsprekend veel verhalen. Af en toe 
stokt de woordenstroom als herinneringen 
boven komen. Wim heeft er het beste van 
proberen te maken door niet alleen te doen 
wat moest, maar door ook naar buiten te 
treden. Bijvoorbeeld door op zondag een 
Duitse kerkdienst in het toen half verwoes-
te Hamburg te bezoeken.
Na de oorlog vertrok hij met drie anderen 
naar de Noordoostpolder. Daar was name-
lijk werk. Op Walcheren niet. Door de Strijd 
om Walcheren in 1944 waren dijken weg-
gebombardeerd waardoor het eiland gro-
tendeels onder water kwam te staan. De 
reis naar de Noordoostpolder was deels per 
trein, deels liftend met vrachtauto’s. Al snel 
was Wim daar weer paardenknecht, later 
chauffeur op trekkers. 

Veel kontakten gemaakt
Om de kans op toewijzing van een pacht-
bedrijf te vergroten volgde hij gedurende 
twee winters de rijkslandbouwschool in 
Goes. Hij viel daar op, omdat hij net iets 
ouders was (23 jaar bij aanvang) dan de 
andere leerlingen. Het bood hem later meer 
mogelijkheden aan het werk te komen.
Wim solliciteerde vervolgens bij het
Ministerie van Landbouw om voorlichter te 
worden. Dat lukte. Zijn taak was boeren, 
die naar de Noordoostpolder wilden verhui-
zen, te helpen een plek te vinden. Dat heeft 
hem ontzettend veel contacten opgeleverd. 
Hij kijkt er met heel veel plezier op terug.

Het volgen en geven van cursussen was 
ook in deze periode gewoonte, met name 
gericht op economie, iets wat in de land-
bouw nog echt ontwikkeld moest worden. 

Kloetinge in beeld
Voor het huwelijk met zijn vrouw kwam 
Wim voor een week terug naar Zeeland. 
In Grijpskerke trouwden ze, waarna ze 
weer richting de Noordoostpolder vetrok-
ken en jaren in Emmeloord woonden. Na 
dertien jaar allerlei technische functies bij 
de Rijkslandbouwvoorlichting solliciteerde 
Wim naar een functie bij de CBTB (Chris-
telijke Boeren- en TuindersBond) in Zee-
land als sociaal-economisch voorlichter. 
Daar werd hij aangenomen en dus was er 
de terugkeer naar het Zeeuwse land. Na 
een korte periode in de Rembrandtlaan in 
Goes te hebben gewoond, kwam het gezin 
in de Hemstraat in Kloetinge te wonen. Tot 
aan z’n pensioen heeft Wim gewerkt bij de 
CBTB. Op de dag van z’n afscheid werd hij 
onderscheiden met het lidmaatschap in 
goud in de orde van Oranje-Nassau.
In zijn eerste pensioenjaar werd hij getrof-
fen door een hartinfarct. Daarom werd hij 
lid van de sportclub voor ex-hartpatiënten. 
Hij was ruim 20 jaar lid, waarvan ook 16 
jaar bestuurslid. 

VERENIGING
DORPSBELANGEN
KLOETINGE

zoekt
penningmeester
Voor informatie kunt u zich wenden tot de 
voorzitter Marinus Vuijk, tel. 0113 - 250316
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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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Kampioen
Ook dit jaar presteerde 
Dies Moelker weer goed 
op de mountainbike. Hij 
sloot het seizoen af met 
de derde prijs in het 
landelijk klassement. 
Op het open Zeeuwse 
kampioenschap werd hij zelfs win-
naar. Dies, ga zo door!

Ook dit jaar presteerde 
Dies Moelker weer goed 
op de mountainbike. Hij 
sloot het seizoen af met 
de derde prijs in het 

kampioenschap werd hij zelfs win-

KampioenKampioen

Actief
Zowel in Emmeloord
als ook in Kloetinge was Wim actief in het 
kerkelijk leven. Heel belangrijk daarin was 
zijn eigen ervaring met armoede. Hij heeft 
zich steeds ingezet voor gezinszorg: “Van-
uit de diaconie er zijn voor gezinnen die het 
moeilijk hebben.”
Hij was een actief vrijwilliger. Zo was hij 
reisleider voor de CBTB naar met name 
Duitstalige gebieden. Door de Duitse kerk-
diensten en de Duitse Bijbel had hij zich 
een aardige woordje Duits eigen gemaakt. 
Wim was lid van de ARP en daarna het 
CDA. “Het is goed om maatschappelijk be-
trokken te zijn en je mening te geven. Er 
was ook veel relatie tussen de CBTB en het 
CDA. Zo kwam ik in de eerste jaren bij de 
CBTB Jan de Koning tegen (voormalig mi-
nister, inmiddels overleden), Piet Bukman 
en ook Hannie van Leeuwen.”
Na zijn pensionering bleef hij maatschap-
pelijk actief. Onder andere bij het Advies-
bureau voor gehandicapten. Ook pakte hij 
het houtsnijwerken op. “Omdat mijn vrouw 
het geen goed idee vond samen naar een 
schilderscursus te gaan. En in de zaal er-
naast was een houtsnijcursus, dus dat kon 
prima.” Inwoners van Kloetinge komen 
regelmatig zijn werk tegen. Niet alleen in 
zijn huis en zijn schuurtje, maar ook bij 
exposities tijdens bijvoorbeeld de jaarlijkse 
Hobbybeurs. 

Saamhorigheid
Wat spreekt Wim aan in Kloetinge? “Er is 
altijd zoveel te doen! Het versieren van de 
straten op Koninginnedag deed ik graag. 
We wonnen als Hemstraat vaak prijzen! 
Een vol Marktveld op Koninginnedag is ook 
mooi, de Hobbybeurs, de Kloetingsedag en 
ga zo maar door. Er is veel saamhorigheid. 
De mensen doen het voor en met elkaar.”

Toekomstdromen
Daarover is Wim kort. Gezond blijven, zo 
lang mogelijk op allerlei fronten actief blij-
ven en samen met z’n vrouw zelfredzaam 
zijn. 

Aan welke dorpsbewoner geef je
het stokje door?
“Aan Adrie Hoogstrate, bekend van de ge-
lijknamige groente- en fruitwinkel. Hij bete-
kent veel voor het dorp en doet overal aan 
mee, zonder onderscheid te maken. Veel 
mensen kopen bij hem. Hij neemt ook altijd 
de moeite voor een praatje en tijdens de 
pluk is er werk voor jongeren uit Kloetinge 
die hij op een leuke manier begeleid.”

Door: Jo-Annes de Bat

Zowel in Emmeloord
als ook in Kloetinge was Wim actief in het 

Nog enkele fraaie
resultaten van Wim zijn 
creatieve hobby
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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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Nee, het is niet wat u denkt…

De ‘String’ is de snarenlespraktijk van 
Frenk van Hooff. Frenk heeft de afgelopen 
43 jaar een passie ontwikkeld voor snaar-
instrumenten zoals gitaar, viool, bouzouki 
en mandoline (als er maar snaren op zit-
ten!).
In het verleden heeft hij met allerlei mu-
zikanten gespeeld en op leuke podia ge-
staan. Onlangs was Frenk weer als muzi-
kant betrokken bij de derde editie van het 
Kloetingse muzikale evenement Concert bij 

Kunstkring Kloetinge 
Jaarlijks organiseert de Kunstkring diverse lezingen. Onder voorbehoud van 
de datum kan worden aangekondigd dat de lezing van 5 maart 2014 als 
thema zal hebben de schilder Mesdag en tijdgenoten, met na 
de pauze Panorama Mesdag.

Op 9 april 2014 zal mevrouw Van Maanen de muziek behan-
delen van de zonen van J.S. Bach. De lezingen vinden plaats om 20.00 uur 

in ons dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14.
Heeft u nog vrienden, kennissen of familie waarvan u vermoedt dat ze wel geïnteres-
seerd zijn in lezingen zoals de Kunstkring die organiseert, wilt u ze dan op de hoogte 
brengen van het bestaan ervan? De contributie is per jaar € 20,- voor één persoon en
€ 30,- voor twee personen. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

de datum kan worden aangekondigd dat de lezing van 5 maart 2014 als 
thema zal hebben de schilder Mesdag en tijdgenoten, met na 

Op 9 april 2014 zal mevrouw Van Maanen de muziek behan-
delen van de zonen van J.S. Bach. De lezingen vinden plaats om 20.00 uur 

Heeft u nog vrienden, kennissen of familie waarvan u vermoedt dat ze wel geïnteres-
seerd zijn in lezingen zoals de Kunstkring die organiseert, wilt u ze dan op de hoogte 

 20,- voor één persoon en

Jaarlijks organiseert de Kunstkring diverse lezingen. Onder voorbehoud van Jaarlijks organiseert de Kunstkring diverse lezingen. Onder voorbehoud van Jaarlijks organiseert de Kunstkring diverse lezingen. Onder voorbehoud van 

De ‘String’
van Frenk van Hooff

de Buren. Met Fons Lok verzorgde hij een 
prachtig optreden in de hal van de oude 
pastorie aan het Geertesplein. Als gebo-
ren Limburger, nu wonend aan het Geer-
tesplein, met onder andere een medische 
achtergrond als verpleegkundige in de psy-
chiatrie werkt hij op dit moment als vrijwil-
liger in hospice het Clarahofje. Ook geeft hij 
les op diverse snaarinstrumenten aan jong 
en oud.
 
Wilt u meer weten over Frenk of de mo-
gelijkheden van het volgen van muziekles 
dan kunt u contact opnemen met hem via 
frenkvanhooff@gmail.com/ 0113 228252

FO
TO

 H
EL

M
A 

VA
N 

OO
ST

RU
M

Frenk met een van zijn leerlingen

FOTO GERT JAN KOELM

Kunstkring Kloetinge 
Jaarlijks organiseert de Kunstkring diverse lezingen. Onder voorbehoud van 
de datum kan worden aangekondigd dat de lezing van 5 maart 2014 als 
thema zal hebben de schilder Mesdag en tijdgenoten, met na 
de pauze Panorama Mesdag.

Op 9 april 2014 zal mevrouw Van Maanen de muziek behan-
delen van de zonen van J.S. Bach. De lezingen vinden plaats om 20.00 uur 

in ons dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14.

Vissersmeisje (Mesdag)

J.
S.

 B
ac

h
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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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Opvoedingscoach
Mijn naam is Florine Knook, getrouwd 
en moeder van 2 dochters van 5 en 3 
jaar. Ik woon in Kloetinge en ben daar 
werkzaam als opvoedingscoach.

Ik bied ouders/verzorgers ondersteuning 
in hun opvoedingssituatie door middel van 
coaching. Zij kunnen mijn hulp inroepen 
als ze vragen hebben en graag tips zouden 
krijgen over opvoeden.
Daarnaast organiseer ik in het Geerteshuis 
op de woensdagavond regelmatig voor-
lichting/workshopavonden voor ouders/
verzorgers, gastouders e.d. over opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen. Ik kan ook 
ouderavonden op scholen verzorgen. 
Om de week is er op zaterdagochtend voor 
kinderen van 4-7 jaar kleutercreatief! Aan 
de hand van een thema ga ik creatief aan 

de slag met kleuters, o.a. in de vorm van 
toneel, bewegen op muziek en schilderen.

Voor data en verdere informatie:
www.uwopvoedingscoachzeeland.nl
Florine Knook
0628686762

Florine Knook

De Herberg
Heeft u de prachtige trailer al gezien van de ’in 
wording’ zijnde documentaire over de voorma-
lig Herberg aan het Geertesplein?
‘Een 16e eeuwse Herberg en de oude vond-
sten van zijn opmerkelijke bewoner vormen 
het vertrekpunt voor deze documentaire’.
www.herberg-fi lm.nl

Tijd voor verandering…
Bij de Opknapperie in de Jachthuisstraat wordt 
volop verbouwd. De schoonheids- en kapsalon 
wordt voorzien van een nieuwe en eigentijdse 
uitstraling. Ook wordt de mogelijkheid gecre-
eerd om gezellig samen, met bijvoorbeeld een 
vriendin, een (schoonheids)behandeling te on-
dergaan. De werkzaamheden worden volgens 
planning in januari afgerond.

Tijd voor verandering…Tijd voor verandering…
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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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Activiteitenkalender november 2013 - april 2014

Dec.  uur
2 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.301

4 Sinterklaas op de Kloetingse school, aansluitend lunch met pieten
 en Sint. Ook is er feest in Amicitia
6  Kerstfair t.b.v. St. Jayden, Rego Tuin Idee 5, Manneeweg 7 11.00 - 21.00
7 Kerstfair t.b.v. St. Jayden 10.00 -16.00
4 Lezing ‘Voeding en fysieke degeneratie’ (Frits van der Blom), 20.00
 Amicitia (ver. de Bron)
14 Kleutercreatief, Geerteshuis 10.00 en 10.30
16 Kerstconcert m.m.v. Brassband Excelsior, Geerteskerk 16.00
21 Festival of Lessons Cordis o.l.v. Hans Smout, 20.00
 m.m.v. Bram Beekman, orgel. Toegang vrij, kerk open 19.30 uur
Jan.  
6 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
11 Kleutercreatief, Geerteshuis 10.00 en 10.30
15 Lezing ‘2014: Voorbij transitie; ‘ Nieuwe ronde, 20.00
 nog meer Nieuwe kansen’ (Peter Toonen)
 Amicitia (ver. de Bron)
26 Kleutercreatief, Geerteshuis 10.00 en 10.30
31 Lampionnenoptocht (Oranjevereniging)
Feb.  
3 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
8 Kleutercreatief, Geerteshuis 10.00 en 10.30
15 Over de top feest, Amicitia4

12 Lezing ‘Helderziende waarnemingen’ (Truus Knijn), 20.00
 Amicitia (ver. de Bron)
Mrt.  
1 Kleutercreatief, Geerteshuis 10.00 en 10.30
3 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
12 Lezing ‘Mens en aandacht’ (Elly Vrolijk),  20.00
 Amicitia (ver. de Bron)
15 Kleutercreatief, Geerteshuis 10.00 en 10.30
29 Kleutercreatief, Geerteshuis 10.00 en 10.30
Apr.  
7 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
9 Lezing ’Nooit meer geldzorgen’ (Geert Kimpen),  20.00 
 Amicitia (ver. de Bron)
12 Kleutercreatief, Geerteshuis 10.00 en 10.30
25 Koningsbal Oranjevereniging
26 Koningsdag
Mei  
5 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
7 Iezing ‘Innerlijke bevrijding’ (Arjen Slijp), Amicitia (ver. de Bron) 20.00

 *3 De opbrengst van de kerstfair is voor Stichting Jayden (www.stichtingjayden.nl)
 *4 De opbrengst van het Over de Top feest is voor de Klusdurpers.

PETER TOONEN

ELLY VROLIJK

GEERT KIMPEN
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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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Nieuws van de Oranjevereniging
Onlangs zijn wij als bestuur van de 
Oranjevereniging weer begonnen met 
de voorbereidingen van Koningsdag 
2014. Wij hebben er veel zin in en zitten 
vol energie om er een mooie dag van te 
maken. Daarvoor bestaat al een aantal 
leuke ideeën.
Ook gaan dit jaar iets extra’s toevoegen 
aan de Koningsdag. Wat dat is blijft nog 
even een verrassing, maar een tipje van de 
sluier kan ik wel oplichten. Hou je agenda 
vrij op de avond vóór de Koningsdag. Voor 
alle duidelijkheid, Koningsdag 2014 valt op 
zaterdag 26 april.
Evenals vorig jaar gaan we in januari weer 
een lampionnenoptocht organiseren. Een 
aantal jaren hebben we dat achterwege 
gelaten i.v.m. de magere opkomst. Omdat 
de laatste optocht goed werd bezocht en 
we de indruk kregen dat de kinderen dit 
leuk vonden zeiden we meteen “dat gaan 
we volgend jaar weer doen.”
Dus op vrijdag 31 januari 2014 zijn alle 
kinderen van harte welkom om deel te 
nemen!Na afl oop drinken we weer gezel-
lig met z’n allen warme chocolademelk 
en glühwein. De aanvang van de optocht 
wordt tegen die tijd aangegeven. 

De jaarlijkse ledenvergadering is rond half 
februari, als vanouds in  Amicitia. Als u vra-
gen, opmerkingen en/of suggesties heeft: u 
bent van harte welkom. Ook voor de verga-
dering geldt dat u tegen die tijd wordt geïn-
formeerd over de exacte datum en tijdstip.

Ron Slootweg, voorzitter Oranjevereniging

Aan tafel
Een nieuwe activiteit bij eet- en kookclub Senang is de mogelijkheid om 
‘gewoon’ lekker te gaan eten. Twee keer per maand kan genoten worden van 
een Indische maaltijd. De maaltijd wordt om 18.30 uur geserveerd. Vooraf re-
serveren is noodzakelijk. Laatste keer stond bijvoorbeeld Bami oedang op het 

menu. Dat is een Indische bami met varkensvlees, omelet, groenten, garnalen en 
gamba’s, verse atjar ketimoen (atjar van komkommer) kipsaté met ketjapsaus (€ 17,50 per maaltijd).

Het blijft ook mogelijk diverse kookworkshops en cursussen te volgen bij Rob en Toos.
Eet- en kookclub Senang
Tervatenseweg 28 Kloetinge * 0113-220407 *  kookclub-senang@zeelandnet.nl 
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FOTO SJOUKE POSTMA

Lichtjestocht van 2010

De Oranjevereniging is dringend op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Ook vrijwilligers voor 
hand- en spandiensten voorafgaand aan of op de 
dag zelf kunnen we heel goed gebruiken.
Alle hulp is welkom! Meer informatie via:
Ron Slootweg, tel. 0113-233944.
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Oplage 1500 stuks. Kopij/advertenties richten aan de redactie.
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Belastingaangifte

Financieel advies

Hypotheken

Verzekeren

Vast tarief

Géén provisie

BURGER
Financiële Diensten

Belastingaangifte

Financieel advies

Hypotheken

Géén provisie

BURGER
Financiële Diensten

Koningin Julianastraat 21  ·  4481 AW  ·  Kloetinge
Tel. 0113-22 99 88  ·  e-mail: info@bufi n.nl  ·  website: www.bufi n.nl



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!
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 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.




