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 PR. IRENESTRAAT 5-7

4481 AZ  KLOETINGE

 ssurantiekantoor

 Verzekeren
is een kwestie van vertrouwen...
Service is daarbij onmisbaar !!!

Bel voor ‘n deskundig advies
afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

 0113-211098

  verzekeringen
hypotheken
fi nancieringen

LANGE VORSTSTRAAT 27  |  4461 JL GOES  |  TEL. 0113 22 13 33  |  DENHERTOGSERVIES.NLLANGE VORSTSTRAAT 27 | 4461 JL GOES | TEL. 0113 22 13 33 | DENHERTOGSERVIES.NL
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Beste Dorpsgenoten
De 1e editie 2014 van de Klusdurper ligt weer voor u.
Dank aan de redactie die zich elke keer weer inzet om u de nodige wetenswaardig-
heden van ons dorp kenbaar te maken.
Het is voor mij steeds weer een genoegen om het voorwoord in ons mooie dorpsblad 
de Klusdurper te mogen schrijven.

Dorpsplan voor Kloetinge
In voorgaande uitgave heb ik u al iets erover 
kunnen vertellen. Het verheugt mij u nu te 
kunnen mededelen dat het Dorpsplan in 
concept zo goed als rond is. De werkgroe-
pen onder leiding van hun gespreksleiders 
hebben de laatste maanden hard gewerkt 
om wat er leeft in Kloetinge op papier te 
zetten. Binnen de kerngroep is het concept 
tot in alle details besproken.
De werkgroep verkeer heeft op kort termijn 
nog een gesprek met de gemeente over 
het verkeers- en vervoersplan en de wen-
sen die er vanuit de bewoners zijn binnen-
gekomen. Deze zullen in het plan worden 
verwerkt.

Ook met de Kloetingse school zijn diverse 
gesprekken gevoerd. De directeur, de heer 
Meuldijk, heeft zijn medewerking toege-
zegd, waar wij bijzonder verheugd over zijn. 
Specifieke onderwerpen die bij de school 
leven zijn besproken en ouders zijn schrif-

telijk door de school benaderd om hun 
wensen en ideeën aan de school kenbaar 
te maken. Dit heeft behoorlijk wat reacties 
opgeleverd; zij zullen in het Dorpsplan tot 
uiting komen.
Aan veiligheid en wonen is aandacht be-
steed, evenals aan zorg en welzijn, waar-
over gesprekken zijn gevoerd met maat-
schappelijke organisaties.
De jeugd heeft in een aparte werkgroep on-
der regie van de Stichting Jeugdwerk hun 
wensen en ideeën kenbaar gemaakt. Met 
ondersteuning van de gemeente vertegen-
woordigd door Peter Meulenberg en jonge-
renwerker van de SMWO Matijs Gerrits zijn 
vele onderwerpen die er bij de jeugd leven, 
onder de aandacht gebracht.

Op dit moment wordt naar aanleiding van 
alle aanbevelingen een uitvoeringsplan ge-
schreven dat de afspraken bevat die met 
de gemeente worden gemaakt. Het uitvoe-
ringsplan is een controlemiddel om perio-
diek te evalueren wat wel of niet conform 
gemaakte afspraken is uitgevoerd.

Het uitvoeringsplan omvat in het kort het 
volgende:
a) De aanbevelingen.
b) Aktie door wie?
c) Wat is het resultaat.
d) Wanneer gereed
 (medio 2014 medio 2015 na 2015).
e) Financiering.

Marinus Vuijk
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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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Het Dorpsplan verdwijnt dus niet in de la 
maar is een plan met afspraken waaraan 
partijen zich houden.
Dinsdag 13 mei zal tijdens de bewoners-
avond waarvoor u zal worden uitgenodigd, 
het concept Dorpsplan Kloetinge worden 
gepresenteerd. De gespreksleiders van de 
werkgroepen zullen naast wethouder De 
Bat, ambtenaren van de gemeente en me-
dewerkers van SMWO en directie van de 
Kloetingseschool en naar alle waarschijn-
lijkheid ook de politie worden uitgenodigd 
om in te gaan op het dorpsplan. Tijdens die 
avond heeft u tijdens een inspraak-ronde 
gelegenheid hierop te reageren. Na deze 
avond verschijnt het dorpsplan in druk. Na-
dat het eerste exemplaar officieel is aan-
geboden, zal op alle huisadressen in Kloe-
tinge, Oostmolenpark en Riethoek het boek 
op het huisadres worden bezorgd. Tegelij-
kertijd is het ook te downloaden op www.
goes.nl en http://kloetinge.goesweb.net

Mutaties binnen het bestuur
In de voorgaande Klusdurper heb ik mee-
gedeeld dat onze penningmeester Marco 
Wagenaar i.v.m opening van zijn wijnzaak 
in Krabbendijke zijn penningmeesterschap 
hiermee niet meer kan verenigen. Na lang 
zoeken hebben wij de heer Wim Sturm be-
reid gevonden zijn taak over te nemen. In-
middels zijn de boeken, na controle door de 
kascommissie, overgedragen aan de heer 
Sturm die op dit moment de taak van pen-
ningmeester waarneemt. Tijdens de bewo-
nersavond wordt Wim voorgedragen als lid 
van het bestuur.

Willem de Landgraaf heeft te kennen ge-
geven zijn termijn als bestuurslid niet te 
verlengen. Hierdoor ontstaat een vacature 
binnen het bestuur. Willem heeft vele jaren 
deel uitgemaakt van het bestuur en door 
zijn vele relaties binnen de Kloetingse ge-
meenschap en ver daarbuiten heeft Willem 

FOTO’S MARINUS VUIJK
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U I T N O D I G I N G

Algemene ledenvergadering en bewonersavond Vereniging Dorpsbelangen 

Kloetinge op dinsdag 13 mei.

Plaats Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14

Aanvang 20:00 uur

Jaarverslag ter plaatse aanwezig of via http://kloetinge.goesweb.net (secretaris). 

Financieel jaarverslag ter plaatse aanwezig of via http://kloetinge.goesweb.net

(penningmeester).

Agenda

1. Verslag kascommissie.

2. Benoeming leden kascommissie voor 2014.

3. Aftredende niet herkiesbare bestuursleden:

 - Willem de Landgraaf;

 - Marco Wagenaar;

 - Rene Koole.

4. Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor als leden van het bestuur:

 - Wim Sturm;

 - Monique Morrauw.

 Er is nog één vacature. Kandidaten kunnen zich opgeven bij de secretaris 

tot één uur voor aanvang van de vergadering.

5. Besteding dorpenbudget.

 PAUZE

6. Presentatie concept dorpsplan.

 Tijdens de presentatie zullen verschillende sprekers het woord voeren.

 Wethouder Jo-Annes de Bat en ambtenaren van de gemeente en politie 

zijn deze avond aanwezig.

7. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

8. Sluiting.

 
Het bestuur

KLOETINGE
VERENIGING DORPSBELANGEN

VoorVoorVooralle dorps-
alle dorps-
alle dorps-bewonersbewonersbewoners
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Algemene ledenvergadering en bewonersavond Vereniging Dorpsbelangen 
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veel kunnen betekenen voor de vereniging. 
Wel blijft hij als lid van de Vereniging Dorps-
belangen Kloetinge namens de VDK lid van 
het stichtingsbestuur van de Kloetingse 
molen.
Monique Morauw heeft op verzoek van het 
bestuur zich beschikbaar gesteld om de 
ontstane vacature op te vullen.

René Koole die aftredend is heeft aange-
geven zijn lidmaatschap als lid van het be-
stuur niet voort te zetten.
Er is dus één functie binnen het bestuur va-
cant, wij streven er naar dat iemand uit de 
Riethoek deze gaat opvullen, zodat we een 
evenwichtige vertegenwoordiging in de be-
stuurssamenstelling hebben. Gegadigden 
kunnen zich aanmelden bij de secretaris. 

Hobbybeurs
De traditionele hobbybeurs op de eerste 
zaterdag van november zal in het vervolg 
plaatsvinden tijdens monumentendag, dit 
jaar dus op zaterdag 13 september.

Lidmaatschap Vereniging
Dorpsbelangen
Velen leven in de veronderstelling dat wan-

neer men lid is van de Oranjevereniging 
Kloetinge, men ook lid is van de VDK. Dit 
is onjuist. De Vereniging Dorpsbelangen 
Kloetinge staat los van de Oranjevereniging 
Kloetinge. De contributie is € 5 per jaar, 
tweejaarlijks te voldoen op de oneven jaren. 
De Oranjevereniging int haar contributie op 
de even jaren. U kunt zich als lid opgeven 
via: http://kloetinge.goesweb.net/ of recht-
streeks door het invullen van het aanmel-
dingsformulier: http://kloetinge.goesweb.
net/contact/106-beheer/5-aanmelden-lid-
vereniging-dorpsbelangen-kloetinge.html
U ontvangt dan ook digitaal onze nieuws-
brief.

De Klusdurper
Na het uitkomen van de Klusdurper zal 
deze 14 dagen later ook digitaal via onze 
website te lezen zijn. Het verspreidingsge-
bied wordt dan groter en het zal daardoor 
zeker voor onze adverteerders nog aan-
trekkelijker worden om te adverteren.
De redactie van De Klusdurper heeft drin-
gend behoefte aan redactie medewerkers. 
Heeft u belangstelling voor deze boeiende 
functie neem dan voor vragen contact op 
met de redactie, mail to: klusdurper@kloe-
tinge.com

Publicatie concept Dorpsplan Kloetinge
Delen van het concept dorpsplan zullen 
14 dagen voor aanvang van de bewoners-
avond op 13 mei op onze website http://
kloetinge.goesweb.net worden gepubli-
ceerd zodat u kennis kunt nemen van de 
aanbevelingen.
Ik wens u veel leesplezier!

Marinus Vuijk
Voorzitter

Sumo-worstelaars tijdens Koningsdag
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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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Mijn naam is Brigit Berman-Ploegaert en ik heb foto’s voor de Klusdurper mogen 
maken. Erg leuk, want ik fotografeer graag.
Samen met mijn man Cees-Jan Berman heb ik een eigen bedrijf; WebTotaal Zeeland. 
Ik houd mij daar voornamelijk bezig met de fotografie.

Fotografie is mij met de paplepel ingego-
ten; mijn vader is een verwoed amateur-
fotograaf en was (is) veel bezig met foto-
graferen, prachtige fotoalbums maken, 
fototoestellen en lenzen kopen of verkopen, 
het geven van fotocursussen, dia’s inramen 
en bekijken (dat laatste natuurlijk met de 
hele familie...), we hadden zelfs een ‘doka’ 
thuis, afijn, er was geen ontkomen aan! En 
het werd dus ook míjn hobby. Op mijn 16e 
won ik mijn eerste fotowedstrijd, nota bene 
met een foto die genomen was met een erg 

eenvoudig cameraatje, maar dat maakt dus 
niets uit.
Ik ben steeds meer gaan fotograferen en 
heb na diverse cursussen op een gegeven 
moment een thuisstudio aangeschaft zodat 
ik ook familie, vrienden en bekenden (pro-
fessioneel) kan fotograferen.

Na lang in een commerciële functie werk-
zaam te zijn geweest bij een bank, ben ik 
in 2011 gaan werken in het bedrijf van mijn 
man. Hij houdt zich al sinds 1997 bezig met 
het ontwerpen en bouwen van websites.
In de loop der tijd zijn daar steeds meer 
werkzaamheden bijgekomen zoals het op-
maken van digitale nieuwsbrieven, zoek-
machine optimalisatie, het ontwerpen van 
logo’s en huisstijlen, onderhoud van web-
sites, hosting, drukwerk en advertenties 
opmaken en nog veel meer en dus ook 
fotografie. Steeds vaker kwam de vraag 
of bijv. het personeel, het bedrijfspand, de 
eigenaar, het product of wat dan ook gefo-
tografeerd kon worden, nou graag!

Zo ben ik er eigenlijk ingerold en ik vind 
het enorm leuk en afwisselend; de ene keer 
ben ik een ui (!!) voor een brochure aan het 
fotograferen, de andere keer huisdieren bij 
de dierenarts voor een nieuwe website en 
vervolgens loop ik rond op een gasveld om 
foto’s te nemen voor het jaarverslag van 
een gasnetwerk. 

Brigit Berman

Onze fotograaf Het omslag is dit keer opgesierd met foto’s
van liefhebber en vakfotograaf Brigit Berman.
Zij stelt zich hierbij aan u voor.
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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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Voordat ik bij de zaak kwam heeft mijn man 
lang vanuit huis (in Kloetinge) gewerkt. Het 
kantoor was niet áán huis maar ín huis en 
dat werd allemaal wat krap toen ons zoon-
tje in 2009 werd geboren (en ook wat min-
der productief..., maar wel gezellig :-). We 
zijn toen gaan zoeken naar een geschikte 
kantoorlocatie in of dichtbij Kloetinge en 
hebben die gevonden aan de Beatrixlaan 
20 in Goes. Enige tijd terug hebben we ons 
kantoor uitgebreid met een fotostudio en 
dit biedt enorm veel voordelen. We kunnen 
snel anticiperen op vragen van klanten. On-
langs wilde een klant de personeelsfoto’s 
op de website uit laten breiden met de foto 
van een nieuw personeelslid. Die persoon 
kon nog dezelfde dag langskomen in de 
studio; ik lever vervolgens de foto’s aan 

bij mijn man die de website direct aanpast 
en zo is e.e.a. bliksemsnel geregeld. Héle 
korte lijntjes dus en daardoor erg flexibel. 
Daarnaast is het voor mij fijn dat ik nu thuis 
niet meer telkens de meubels aan de kant 
hoef te schuiven om de studio steeds op-
nieuw op te zetten en af te breken!

Doordat we dit ‘maar’ met z’n tweeën doen, 
hebben we goed en persoonlijk contact met 
onze klanten waardoor we langdurige re-
laties opbouwen, dit waarderen we erg in 
ons werk. Daarnaast vind ik het erg leuk 
dat ik zowel bedrijfsmatige (al dan niet op 
locatie) als particuliere opdrachten mag 
uitvoeren. Onlangs heb ik in het kader van 
de zgn. beroepenweken in groep 1 en 2 
van de Kloetingseschool (de klas van mijn 
zoontje) mogen vertellen over mijn beroep 
en ik had daar een leuke actie aan gekop-
peld: de kindjes mochten voor een tientje 
bij mij in de studio een fotoreportage laten 
maken. Dat werden inspannende maar erg 
gezellige dagen in de studio!

Verder fotografeer ik eigenlijk alles, maar 
reis-, natuur- en sportfotografie vind ik het 
allerleukst; andere culturen vastleggen 
(Latijns-Amerika is favoriet), de kick die ’t 
geeft wanneer na lang wachten dat wilde 
dier voor je camera verschijnt (of dat nou in 
Afrika is of in natuurgebied Oranjezon...) of 
op het juiste moment klikken bij een mooi 
sportmoment. 
Ik denk dat ik u zo genoeg over mij/ons heb 
verteld, wanneer u nieuwsgierig bent ge-
worden, bent u van harte welkom voor een 
bakje koffie aan de Beatrixlaan!

Brigit
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Feestelijk versierde koets passeert de Oude Herberg



14

Logo
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Nummer53

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

M

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

Verenigingsgebouw ‘Amicitia’

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

JUBILEA

BRUILOFTEN

PARTIJEN

BEDRIJFSFEESTEN

VERGADERINGEN

CURSUSSEN

 Oostmolenweg 59, Kloetinge
Tel. 0113-227318, Fax 0113-250862
www.tuincentrumpaardekooper.nl
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De Geerteskerk
gaat deze zomer ook weer doordeweeks open

U rijdt of loopt er misschien dagelijks langs: het oudste gebouw van het dorp, de 
Geerteskerk bij het Marktveld. U komt er regelmatig of soms op de zondagmorgen. 
Of u kent de kerk uit de verhalen van uw voorouders.

Het oudste gebouw, dat wel -het noorder-
koor stamt zelfs uit ca 1100- maar het is 
opnieuw en prachtig opgeknapt met de 
laatste restauratie van 2007/08 en blijft zo 
een springlevend onderdak van de Protes-
tantse gemeente van Kloetinge en middel-
punt van het dorp.
Er is veel te zien en te vertellen over de rijke 
historie van kerk en dorp. Kortom, de Geer-
teskerk is een bezoek meer dan waard.

Voor bezichtiging, voor een moment van 
rust en bezinning, een kaars in de stilteka-
pel of om zomaar binnen te lopen.
De kerkgidsen ontvangen u graag vanaf za-
terdag 31 mei a.s. iedere woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. De openstelling duurt 
t/m de Monumentendag 13 sept., wanneer 
er weer van alles te doen is.
Deze zomer zullen er weer enige zaterdag-
se orgelbespelingen plaats vinden, zie t.z.t. 
de huis-aan-huis bladen.

Expositie
Het thema in de kerkelijke gemeente dit 
seizoen is: ‘met hart en ziel en handen’. Als 
verlengstuk hiervan laten Kloetingse ge-
meenteleden hun talenten zien met eigen 
schilderijen, tekeningen, 
foto’s, keramiek- en beeldhouwwerk en 
bloemschikkunst. Dit alles onder het motto: 
‘Kloetinge uit de kunst’.
De toegang is uiteraard gratis.

Wilt u met meerdere mensen, bijvoorbeeld 
als groep met een reünie, de kerk bezoe-
ken, dan kunt u daarvoor een afspraak ma-
ken met dhr. G. Kingma, tel. 0113- 215672.

De Geerteskerk is ook onderdeel van een 
Kerkepad route, die op ons initiatief is ont-
staan en waaraan intussen 15 kerken in 
Zuid-Beveland meedoen. De informatiefol-
der hierover is vanaf eind mei beschikbaar 
in de kerk en bij de VVV’s en groentenboer 
Hoogstrate.
Voor alles wat er te doen is, kunt u ook te-
recht op de website van onze kerkgemeen-
te: www.pknkloetinge.nl 

Namens de werkgroep
Kerk Open Kloetinge:

van harte welkom
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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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Activiteitenkalender mei - november 2014

Mei   uur
4 Dodenherdenking, Amicitia (Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge) 19.30 
5 inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
7 lezing ‘Innerlijke bevrijding’ (Arjen Slijp)
 Amicitia (ver. de Bron) 20.00
10 Moederdagfair, Zomerweg 1
 (Hoogstrate groenten & fruit) 10.00 - 16.00
Juni
2 inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
4 lezing ‘Spirituele Bio-logie’, (Niki Herckens)
 Amicitia (ver. de Bron) 20.00
9 Klusdurpers klimmen tegen MS;
 fietsvrienden de Klusdurpers en Esther Versluijs
 (hardloper) beklimmen de Mont Ventoux …! 
11 buitenspeeldag voor ALLE kloetingse kinderen
 op het schoolplein van de Kloetingseschool
 inloopmiddag
Juli
7 inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
13 tuinconcert Brassband Excelsior,
 Jachthuis (toegang gratis) 11.30
Aug.
4 inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
19 t/m 22 Klusdurpsedagen, thema: Hollywood
 (Stichting Jeugdwerk)
Sept.
1 inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
3 hobbybeurs
13 Open Monumentendag
 (o.a. openstelling Geerteskerk en Kloetingse molen)
21 Concert bij de Buren
28 Afternoon tea door Brassband Excelsior, tuin
 familie Lenshoek, Marktveld 19
Okt.
6 inloopochtend, Geerteshuis 10.00 - 11.30
Nov.
3 Inloopochtend Geerteshuis 10.00 - 11.30

Openstelling Geerteskerk:
periode 31 mei a.s. t/m 13 september: 
iedere woensdag van 13.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom!
 

ARJEN SLIJP
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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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Excelsior
al 115 jaar het muzikale hart van Kloetinge

Het was 1899 dat in Kloetinge een aantal liefhebbers besloot dat er in het dorp een 
blaasorkest moest komen. Dit orkest kreeg de welluidende naam ‘Excelsior’ (steeds 
hoger) mee en begon, zoals bijna alle amateur blaasorkesten in die tijd, als een fan-
fare. Dat wil zeggen naast koperen blaasinstrumenten en slagwerk ook saxofoons. 

Als fanfare heeft Excelsior zeker tot in de 
jaren zestig van de vorige eeuw bestaan. 
Oude Kloetingenaren zullen zich nog wel 
herinneren hoe Excelsior als dorpsfanfare 
door de straten van Kloetinge marcheerde. 
Ook in oude zwart wit fi lms uit die tijd is 
Excelsior als zodanig nog te bewonderen.

In die tijd stond Excelsior onder de bezie-
lende leiding van Ko den Toonder die het 
orkest tot grote muzikale hoogte wist te 
brengen. Den Toonder was erg enthousiast 
over de typische ‘brassbandsound’ en niet 
alleen wist hij de klank van de fanfare in 
deze richting om te buigen maar het was 
ook zijn idee om over te stappen op een 

Brassband bezetting. Dat wil zeggen dat je 
minder muzikanten nodig hebt maar ook 
dat al die muzikanten erg bedreven moeten 
zijn op hun instrument. Pas dan komt de 
echte brassband sound tot zijn recht. In een 
brassband spelen alleen koperen blaasin-
strumenten mee en worden geen trompet-
ten gebruikt maar cornetten. 

Als brassband maakte Excelsior grote fu-
rore en wist het orkest vele prijzen op re-
gionale, landelijke en internationale con-
coursen te behalen. Ook de dirigenten die 
het stokje na de heer den Toonder hebben 
overgenomen wisten dat hoge niveau vast 
te houden en nog steeds speelt Excelsior in 



20 21

Klusdurper 2014.1

de op een na hoogste divisie. Juist het feit 
dat er op een dergelijk hoog niveau gemu-
siceerd wordt maakt excelsior aantrekke-
lijk voor muzikanten uit heel Zeeland. Naast 
een aantal Kloetingenaren zijn er muzikan-
ten uit Walcheren, Schouwen Duiveland en 
Tholen die iedere week de weg naar Amici-
tia in Kloetinge weten te vinden.
Op dit moment bereidt Excelsior zich voor 
op deelnamen aan het Open Vlaams Brass-
band concours zoals dat op 5 april in Me-
chelen wordt gehouden. Op 29 maart is 
Excelsior met het programma van 5 april te 
beluisteren in Ter Reede in Vlissingen.

Maar niet alleen is Ex-
celsior een orkest dat op 
hoog niveau musiceert 
maar ook is het met hart 
en ziel verknocht aan het 
dorp Kloetinge. Uiteraard 
is de repetitie ruimte in 
ons dorpshuis Amicitia 
maar bij alle belangrijke 
gebeurtenissen geeft de 
brassband jaarlijks acte 
de presence. 

Voor Koningsdag staat er weer een prachtig 
concert gepland en wel om 16.00 uur voor 
het koetshuis. Op 4 mei verleent Excelsior 
medewerking aan de dodenherdenking. Op 
1 juni is er het concert in de Manhuistuin 
en op zondag 13 juli het concert bij de Am-
bachtsvrouwe in haar prachtige tuin.

Juist in dit jubileumjaar staan er ook en-
kele speciale activiteiten/concerten op de 
rol. Zo zal er in september een Tea concert 
zijn in de tuin van onze beschermvrouwe, 
mevrouw Lenshoek en in oktober zal Ami-
citia een jubileumconcert verzorgen samen 
met het eveneens jubilerende koor A 58. Dit 

concert zal in de Mythe zijn.

Dat Excelsior een warme plek heeft bij heel 
veel Kloetingenaren blijkt niet alleen uit 
het feit dat de concerten zo druk bezocht 
worden maar ook het feit dat zoveel inwo-
ners uit Kloetinge trouwe donateurs van de 
brassband zijn. Ook de steun van mevrouw 
Van Dijk en mevrouw Lenshoek wordt door 
de band enorm op prijs gesteld. Het was 
voor het orkest dan ook iets speciaals mee 
te mogen werken aan de documentaire zo-
als die voor de TV gemaakt werd over me-
vrouw Van Dijk.

Kennelijk is Kloetinge een plek waar men-
sen tot grote prestaties komen. Dat geldt 
voor het voetbal maar zeker ook voor de 
muziek. Op beide gebieden geeft Kloetinge 
de toon aan in Midden Zeeland.
Wat de muziek betreft doet Excelsior dat al 
115 jaar en als we zien maar vooral horen 
hoe goed dit gedaan wordt dan is het niet 
te veel gezegd dat er onder de bezielende 
leiding van onze huidige Belgische dirigent 
Bart van Nyeghem nog minstens honderd 
mooie muzikale jaren voor Kloetinge in het 
verschiet liggen met Brassband Excelsior.

Concert bij de Ambachtsvrouwe
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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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De werkgroepen onder leiding van hun gespreksleiders hebben de laatste maan-
den hard gewerkt om wat er leeft in Kloetinge op papier te zetten. 

Centraal in het dorpsplan zijn de aanbevelingen die uit de werkgroepen zijn ont-
staan. Deze aanbevelingen publiceren wij graag voor u in de Klusdurper. Tijdens de 
bewonersavond op 13 mei zal daar dieper op worden ingegaan.

Concept dorpsplan
zo goed als rond!

Alle mensen die zich met hart en ziel het 
afgelopen jaar hebben ingezet voor het 
dorpsplan hopen op een grote opkomst bij 
de bewonersavond op 13 mei. Tijdens deze 
avond zal er uitvoeriger op het plan wor-
den ingegaan. Natuurlijk worden eventuele 
wensen of opmerkingen meegenomen wat 
uiteindelijk zal leiden tot het defi nitieve 

dorpsplan.
Drie gespreksleiders hebben speciaal voor 
de Klusdurper hun bevindingen en tot-
standkoming van dit alles op papier gezet.
Rest ons nu alleen nog te zeggen.

Veel leesplezier!

FO
TO

: C
OL

LE
CT

IE
 J

.G
. K

EU
KE

LA
AR

FO
TO

: A
NG

EL
IQ

UE
 R

EI
JE

RS
E

FO
TO

: M
AR

IN
US

 V
UI

JK



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

Lewestraat 57   4481 BC  Kloetinge    tel. 0113 215066
Ook in: Goes-Noord - Kapelle - Heinkenszand en Middelburg

www.bakkerboer.nl
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De aanbevelingen
1. Leefbaarheid Veiligheid 
Wegnemen van onrustgevoelens in het 
Oostmolenpark. Een kleine groep mensen, 
waar Emergis de zorg voor heeft, trekt 
mensen van ‘buiten’ aan met criminele in-
tenties zoals drugs en diefstal. Een ander 
beleid voeren, o.a. gesprek aangaan met 
Emergis. 

De kern van Kloetinge. Hierbij gaat het 
vooral over de toegankelijkheid van het 
dorp, stoepen die ophouden, groen dat 
oversteekt, onmogelijk om op de stoep te 
kunnen blijven.
Het veiligheidsgevoel waarborgen. Voor-
lichting door politie over politie, keurmerk 
Veilig Wonen. Meer Politietoezicht.

Om bovengenoemde zaken goed te organi-
seren verdient het aanbeveling een buurt-
preventieteam op te richten.

2. Leefbaarheid zorg
•	Voorzieningen	die	er	zijn	behouden.
•	Hulp,	 b.v.	 voor	 elkaar	 boodschappen	

doen, stoepje vegen bij sneeuw en hand 
en spandiensten.

•	Zorgvragend	en	zorggevend.	 In	gesprek	

gaan met elkaar en weten wat een ander 
je kan bieden.

•	Mogelijkheid	 elkaar	 te	 ontmoeten	 b.v.	
ook als men extra hulp nodig heeft.

•	Behoud	van	mantelzorg	en	differentiatie	
voor een goede spreiding in je buurt.

•	Hulp	 bieden	 met	 gesloten	 beurs	 naar	
voorbeeld van de ruilwinkel.

•	Hulp	vragen	voor	zowel	kinderen	als	ou-
deren; hoe communiceer je dat.

•	Mentaliteit	verbeteren	door:	respect	voor	
elkaar, omzien naar elkaar, Woningaan-
passingen maar ook begeleiding voor 
huishoudelijke hulp.

•	 Inventarisatie	 beschikbare	 vrijwilligers.	
Voor ouderen en hulpbehoevenden be-
zorgdheid en begrip.

•	Activiteiten	voor	ouderen	faciliteren:	be-
wegen voor ouderen, maaltijden koken, 
volkstuin, voldoende banken.

•	 In	beeld	brengen	waar	men	behoefte	aan	
heeft en wie wel eens wat wil doen.

•	Voorbeeldbrief	 met	 vragen:	 wat	 heeft	 u	
Het terrein van Emergis

Bewegen voor ouderen

FOTO:HENK SCHALKOORT
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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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nodig, waar kunnen u buren mee helpen, 
b.v. wie is bereid een boodschap te doen, 
de vuilnisbak aan de weg zetten en de 
goot reinigen, m.a.w. wie is de mantel-
zorger/vrijwilliger en wie heeft waaraan 
behoefte of welke vraag.

•	Er	is	regelmatig	sprake	van	vernielingen	
( zie punt 4.15).

•	Bewoners	in	de	straten	waar	auto’s	wor-
den vernield hebben zichzelf gedeeltelijk 
georganiseerd in de vorm van een bur-
gerwacht.

•	De	 bewoners	 kunnen	 dan	 ondersteund	
door gemeente, politie, SMWO en RWS, 
hun belangen beter behartigen.

3. Leefbaarheid wonen
De kern van Kloetinge vergrijst mede om-
dat de woningen voor starters te duur zijn. 
Jongeren willen graag in de kern van Kloe-
tinge blijven wonen.

•	Men	heeft	 behoefte	 aan	woningen	 voor	
ouderen met gedeelde voorzieningen.

•	Meer	 toezicht	 en	 controle	 op	 zwerfvuil,	
hondenpoep en gazons.

•	 ‘s-Gravenpolderseweg	voorzien	van	dui-
delijke voorrangsbeschildering.

•	 In	kaart	brengen	van	stoepen,	groen	en	
straatmeubilair. Wie doet dat?

•	Advisering	voor	woningaanpassingen.

4. Wonen in Kloetinge
De school behouden en hoe doe je dat? 
Kloetinge vergrijst ook mede omdat de wo-
ningen te duur zijn voor starters.

•	Door	 verwachte	 terugloop	 van	 kinderen	
in Kloetinge en overschot van lokalen 
dient men te overwegen de kinderop-
vang te concentreren op één locatie.

Het Geertesplein in kern van Kloetinge

De Kloetingse school

Wat eerst Leefbaarheid en Wonen was, werd 
al gauw Wonen, Zorg en Veiligheid.
Een mondvol en een hele kluif.
Dat is alleen gelukt dankzij de geïnspireerde 
inbreng van de werkgroepleden.
Men was er.
Men deed mee.
Men had wat te melden.
Dan is het voor mij alleen een beetje sturen 
en samenvatten.
Vooral heb ik onthouden en vastgesteld dat 
allen heel trots op en tevreden over Kloetinge 
zijn.
Dat willen we vooral zo houden.

De heer W. de Landgraaf, gespreksleider 
van de werkgroep Wonen, Zorg en Veilig-
heid

De heer W. de Landgraaf, gespreksleider 
van de werkgroep Wonen, Zorg en Veilig-
heid
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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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•	Goede	communicatie	met	bewoners,	ge-
meente en politie, interactieve website.

•	Ontmoetingen	organiseren.	Door	wie	en	
is daar geld voor?

•	Bekendheid	 geven	 aan	 organisaties	 die	
zorg en hulp verlenen. Iemand die zich 
opwerpt als vrijwilliger, als vraagbaak 
voor de straat, ‘straatcoach’.

•	De	 school	 is	 belangrijk	 voor	 het	 dorp,	
moet worden behouden. Nadruk moet 
liggen op kwaliteit.

•	Beter	contact	met	Emergis.

5. Verkeer
Oostmolenweg is een gevaarlijke weg voor 
fi etsers i.v.m. druk woon-werkverkeer en 
schoolbusjes. Vooral de onoverzichtelijke 
bocht voor de spoorwegovergang. Deze 
weg volledig als 30 KM zone aanwijzen.

•	Het	marktveld	is	op	zaterdagmorgen	een	
verzamelplaats voor uitspelende jeugd-
elftallen.

•	Bezorgd	overlast	voor	bewoners.	Advies:	
verzamelen op het Wesselopark.

•	Bestaande	 zebrapad	 bij	 school	 te	 dicht	
bij kruispunt: verplaatsen.

•	Bosschages	 verlagen	 en	 over	 het	 trot-
toir hangende begroeiing kruispunt Riet-
hoek-’s-Gravenpolderseweg aanpakken. Advies Commissie:

•	Hoofdingang	 Emergis	 verplaatsen	 naar	
’s-Gravenpoldserseweg.

•	 Ingang	 Odyzeeschool	 verplaatsen	 naar	
Abbekindersezandweg, deze ontsluiten 
vanaf Spaanweg en Wrangenweg.

•	Kruising	 bij	 de	 Buys	 Ballotstraat	 herin-
richten en zorgdragen voor veilige over-
steek fi etsers.

•	Kruispunt	 Land	 van	 Straub/Manneeweg	
voorrangskruising maken.

•	Voor	 fi	etsers	 onveilige	 Oostmolenweg.	
Alternatief fi etspad langs spoor. Zie teke-

Er is het afgelopen jaar veel gerealiseerd: 
De Koningin Wilhelminastraat is voor het 
grootste deel vernieuwd en voorzien van 
een mooie bestrating. De Rijksweg tussen 
de Oostmolenweg en het kruispunt Buys 
Ballotstraat/Lewestraat is nu eigendom van 
de Gemeente Goes geworden en is nu een 
50 km weg. Landbouwverkeer etc. rijdt nu 
niet meer over dezelfde weg als de fi etsers. 
Brommers hoeven nu ook niet meer over de 
Koningin Wilhelminastraat te rijden. Er zijn 
nieuwe lantarenpalen en bomen langs de 
Oude Rijksweg geplaatst. Het laatste stuk 
van de Koningin Wilhelminastraat wordt pas 
gerealiseerd als het kruispunt met de over-
weg wordt aangepakt. Dat werk stropt nog bij 
Prorail. Het kruispunt blijft tot dan bijzonder 
gevaarlijk en onoverzichtelijk. 
De Prinses Irenestraat is van een nieuwe 
bestrating voorzien die na oplevering oncom-
fortabel bleek te zijn. De aannemer heeft dat 
inmiddels verholpen. 
De problemen rondom de Kloetingse school 
(gevaarlijke situaties door parkerende auto’s, 
oversteekplaatsen etc.) is op donderdag 
24 april nader bekeken. De evaluatie volgt. 
Er wordt voorts gekeken naar een veilige 
fi etsroute van het Oostmolenpark naar de 
dorpskern.

Rob Strating, gespreksleider Verkeers-
commissie

Oostmolenweg

Rob Strating, gespreksleider Verkeers-
commissie

FOTO: MARINUS VUIJK
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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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ning voorgestelde route.
•	Oplossing	mogelijk	door	aanleggen	kind-

vriendelijke route (kindlint).
•	 Ingang	Emergis	en	Odyzeeschool	verleg-

gen naar ’s-Gravenpolderseweg, ingang 
ziekenhuis ADZ. Sluiproute vrachtverkeer 
langs Oostmolenweg verbieden. Uitge-
zonderd bestemmings- en landbouwver-
keer.

•	Zomerweg.	Advies	 commissie:	 plaatsen	
van chicanes om overlast te hard rijden 
te voorkomen. 

6. Jongeren
Veel kinderen van de Kloetingse school uit 
het Oostmolenpark en de Riethoek fietsen 
via de Buys Ballotstraat, spoorwegover-
gang met gelijkvloerse kruising, Patijnweg, 
Lewestraat en eveneens via de Oostmo-
lenweg zeer onveilig. Veilige schoolroutes 
kunnen daaraan bijdragen en voorkomen 
slachtoffers. Zie verder aanbeveling bij 
hoofdstuk 5 verkeer.

•	Jaarlijks	 wordt	 de	 Delta	 Dikke	 banden	
race georganiseerd. Kinderen zouden dit 
graag ook in Kloetinge willen doen.

•	Zelfwerkzaamheid	 jongeren	 bij	 feest-

avond voor jongeren, activiteit gericht 
op ontspanning, ontmoeting en zinvolle 
vrijetijdsbesteding. Door communicatie 
en zelf organiseren werken jongeren aan 
omgaan met een budget, communicatie, 
afspraken nakomen. Jongeren zelf laten 
organiseren, pr, zaal reserveren, mate-
rialen reserveren, inhoud van de avond 
laten bepalen.

•	Stichting	 Jeugdwerk	 Kloetinge	 kan	 dit	
ondersteunen. Op de avond zelf 1 of 2 
volwassenen aanwezig, liefst ouders 
of andere bewoners die zich betrokken 
voelen bij de jeugd.

•	Jongeren	 maken	 steeds	 meer	 gebruik	
van een Smartphone. Communicatie 
verloopt veelal via Whatsap, Twitter en 
Facebook. Omdat veel jongeren geen 
beltegoed hebben zou gratis WIFI op het 
dorp een uitkomst zijn.

•	Jongeren	 willen	 jaarlijks	 een	 buiten-
speeldag. Ideeën die leven zijn spring-
kussens, schminken, zeephelling, reuze 
glijbaan, spookhuis, doolhof, in ballen 
over water lopen.

•	De	school	heeft	behoefte	aan	schooltuin-
tjes voor de kinderen, bij voorkeur binnen 
de ring van Kloetinge.

•	Jongeren	van	12	t/m	18	jaar	hebben	be-
hoefte aan: filmavond, activiteiten gericht 

Stichting Jeugdwerk stond ook op Koningsdag

Kinderspeelplaats
FOTO: MARINUS VUIJK
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op ontspanning. Jongeren geven aan een 
plek te missen waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten. Dit gebeurt nu in de speeltuin 
maar zorgt voor problemen. Zij willen een 
locatie waar enige sociale controle is en 
niet te dicht bij huizen. Het Wesselopark 
bij de skatebaan lijkt de meest geschikte 
locatie te zijn. Een ‘open’ constructie met 
afdak geniet de voorkeur.

•	Jongeren	 willen	 graag	 een	 plek	 waar	
boomhutten gebouwd mogen worden 
zonder dat deze door de gemeente ver-
wijderd worden. In De Mirakel willen 
kinderen meer ruimte om wat te mogen 
doen, het is nu erg saai terwijl er was be-
loofd dat het een park zou worden waar 
je veel kon en mocht doen.

•	Kinderen	 in	 de	 Riethoek	 hebben	 sterk	
behoefte aan een trapveldje of panna-
kooi.

•	Activiteiten	 die	 er	 nu	 zijn	 en	 behouden	
moeten blijven zijn:

 a. Koningsdag 
 b. Klusdurpse dagen 
 c. Sinterklaasintocht
 d. Pleintjesactiviteiten

Met veel plezier heb ik samen met mede-
bewoners van Kloetinge naar vraagstukken 
gekeken die hen bezighielden. Specifi eke 
jeugd vraagstukken hadden helaas wat min-
der interesse van de volwassenen en hebben 
we samen met de jeugd opgepakt. Naast 
veel gegiechel, gegrinnik, af en toe even te 
moeten vragen of men serieus wilde zijn is er 
toch een behoorlijk doordacht en onderbouwd 
stuk voor het dorpenplan uitgekomen.

Mevrouw P. Menheere, oorspronkelijk 
was zij gespreksleider zonder notulist.
De heer L. van Iwaarden heeft aan het 
begin samen met mevrouw P. Menheere 
het jongerendebat op zich genomen.
Hierna besloten zij samen het thema 
Vrije tijd & Spelen op te pakken. 

was zij gespreksleider zonder notulist.

Koningsdag 2014 FOTO: LAURIEN BAL
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B o u w B e d r i j f  v a n  d e  L i n d e
aLBert PLesmanweg 19  •  4462 gC goes
teL. 0113 221040 •  info@jvandeLinde.nLB o u w B e d r i j f  v a n  d e  L i n d e
aLBert PLesmanweg 19  •  4462 gC goes
teL. 0113 221040 •  info@jvandeLinde.nL
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Hartveilig wonen is georganiseerde bu-
renhulp, waarmee het aantal sterfgeval-
len door een acute circulatiestilstand (in 
de volksmond hartstilstand genoemd) kan 
verminderen. Deze vrijwillige hulp is aan-
vullend op ambulancezorg. Wanneer ie-
mand onwel wordt en mogelijk een acute 
circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van 
levensbelang. Hartveilig wonen is een hulp-
systeem waarbij vrijwilligers snel ter plaat-
se kunnen zijn om iemand te reanimeren, 
in afwachting van de ambulance.

Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van 
een Automatisch Externe Defi brillator (AED) 
is de overlevingskans nog groter. Het appa-
raat geeft het slachtoffer, indien nodig, een 
stroomstoot waardoor de circulatie weer 
hersteld kan worden.

Alarmering en reanimatie
Op een bepaalde locatie wordt iemand on-
wel. Omstanders bellen direct 112 en de 
meldkamer schakelt de ambulancedienst 
in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij 
verdenking van een acute circulatiestil-
stand alarmeert de meldkamer ambulan-
cezorg opgeleide en geregistreerde vrijwil-
ligers. Zij ontvangen een sms-bericht op 
hun mobiele telefoon met de locatie van het 
slachtoffer en/of de locatie van de dichtst-
bijzijnde AED. Deze vrijwilligers gaan naar 
het slachtoffer om hulp te bieden. Wanneer 
voldoende mensen zich melden, informeert 

Een mooie voorjaarsdag in maart werd Kloe-
tinge bezocht door Omroep Zeeland. Er wer-
den opnamen gemaakt voor een afl evering in 
de serie de Canon van Zeeland.
Buys Ballot, de bekende meteoroloog speelt 
een rol in een van de afl everingen. Zijn ge-
boortehuis aan het Marktveld werd vastgelegd.

Geboortehuis Buys Ballot

Oefening met de AED

Kloetinge - 
Jaarlijks krijgen ca. 15.000 mensen in Nederland een acute circulatiestilstand, dat 
is een stilstand van de bloedsomloop, ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt al-
tijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. 
Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stil-
stand van de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang.
Wat is Hartveilig wonen?
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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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het systeem de andere vrijwilligers dat er 
voldoende mensen zijn. De vrijwilligers die 
naar het slachtoffer gaan, bieden hulp tot 
de ambulance aanwezig is en professio-
nele hulpverleners de zorg overnemen.

Meldt u aan als vrijwilliger
bij Hartveilig wonen.
Voor Hartveilig wonen is een netwerk van 
vrijwilligers nodig op zoveel mogelijk plaat-
sen in Nederland. Een netwerk dat 24 uur 
per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. 
Een netwerk van geschoolde enthousiaste 
vrijwilligers die kunnen reanimeren en een 
AED kunnen bedienen.
Bij Hartveilig wonen kunt u als vrijwilliger 
levens redden. Wij hebben u nodig. 

Iedereen kan leren reanimeren en een AED 
leren bedienen. Wanneer u geen erkende 
training heeft gevolgd, kunt u een training 
volgen. U leert de beginselen van het re-
animeren en wanneer, en op welke wijze 
de AED moet worden gebruikt. Wanneer u 
zich aanmeldt als vrijwilliger bij Hartveilig 
wonen, is het niet noodzakelijk dat u een 
training heeft gevolgd. U moet wel bereid 
zijn deze te volgen. Uw kennis moet u jaar-
lijks opfrissen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website van Hartveilig wonen
www.hartveiligwonen.nl

‘Klusdurpse dagen’ vieren feest! 
Dit jaar vindt de 15 editie plaats van de Klusdurpse dagen. Dit 
kinderfeest (voor de jeugd van groep 3 tot en met 8) wordt al 
weer voor de 15e keer gevierd.
Als extraatje wordt dit jaar een rit gemaakt met de stoomtrein.

Het rijdende museum

Terug in de tijd in een echte stoomtrein! 

Op de houten banken in de 3e klasse 

of op het pluche van de 1e en 2e klasse 

geniet u van een ontspannen treinreis 

door het prachtige Zeeuwse landschap. 

Bij de pittoreske stationnetjes kunt u zich 

vermaken met allerlei leuke attracties 

voor jong en oud!

Meer informatie

Volledig programma: www.destoomtrein.nl, 

telefoon 0113-270705 of vraag de folder 

bij de VVV.

Bereikbaarheid

Auto: Parkeren aan de A. Plesmanweg, bedrijventerrein De Poel I, Goes. 

OV: 250 meter lopen vanaf NS-station Goes.

STOOMTREIN
GOES-BORSELE

FOTO’S: ANGELIQUE REIJERSE
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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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Afscheid nemen
Een paar weken geleden hadden we gasten uit Hawaii. Verschuur heetten ze. Ze 
kwamen hier om naar hun ‘roots’ te zoeken; waar kwam de familie eigenlijk van-
daan? Wat waren dat voor mensen? Ze hadden een voornaam, Andries, en ze wisten 
dat hij ooit met vrouw en kinderen aan het eind van de 19e eeuw uit Kats vertrok-
ken was. Ik ging een dagje met ze naar het Zeeuws Archief en we vonden Andries 
(boerenknecht en later smid) en nog veel meer familieleden terug. Ze waren aan het 
eind van de dag erg opgetogen en de dag erop gingen ze naar Kats, naar de smederij 
kijken en naar Kruiningen en Yerseke. Overal Verschuurs.

Dat moet nog eens een afscheid geweest 
zijn. Landverhuizers vertrokken, omdat ze 
hier vaak weinig mogelijkheden hadden en 
ergens anders meer kansen zagen. In dit 
geval was het land van beloften Amerika. 
Dat was geen toeval, een voorganger uit 
Colijnsplaat, ontevreden over de koers van 
de Hervormde Kerk, was al eerder wezen 
kijken en was teruggekomen om mensen 
te werven: alles was daar mogelijk! Niet al-
leen een betere financiële toestand, maar 
ook meer ruimte om het geloof op eigen 
wijze te beleven, maakte het afscheid min-

der zwaar. Maar toch, voor de meesten was 
het afscheid van familie, vrienden, beken-
den en de o zo bekende omgeving defini-
tief. Zou er nog een afscheidsbijeenkomst 
geweest zijn? Het moet raar zijn om defi-
nitief je deur dicht te doen? Zoals de Fran-
sen zeggen: Partir c’est mourier een peu, 
afscheid nemen is een beetje sterven.

Je kunt ook om heel andere redenen af-
scheid nemen. Soms overkomt het je ge-
woon. Je bereikt de vastgestelde leeftijd. 
Je wordt bedankt en je hoeft niet meer naar 
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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

DE HERBERG FILMNIEUWS
Op 6 april was het zover, de herberg was leeg. 
Maandenlange voorbereiding met een ontelbare 
hoeveelheid transporten naar diverse opslag-
plaatsen om de verzamelingen van de eigenaar 
goed onder te brengen, waren er aan vooraf 
gegaan. Het opbouwen van de fi lmset kon be-
ginnen. Na 3 bijeenkomsten met het illustere 
leesgezelschap en een generale repetitie, werd 
de jaarlijkse vergadering van het leesgezelschap 
‘Lust tot Onderzoek’ uit 1899 vastgelegd.

1. ‘Marinus Eversdijk’ leest de brief voor van 
zijn broer uit Zuid-Afrika

2. Het jaarlijkse ritueel: De traktatie van de 
tulband, verzorgd door ‘Cees Beenhakker’

3. Twee neven met een hart voor ‘de herberg’: 
Cees Holtkamp en Aad Bruyns

4. Ingang van de Herberg (zie trailer).

Muziek trailer
De nieuwe muziek onder de trailer, is verzorgd 
door de componist Ernst Reijseger. De muziek 
is uitgevoerd door trio Reijseger Fraanje Sylla 
(www.reijsegerfraanjesylla.com)
Dit trio verzorgt ook de muziek van de uitein-
delijke documentaire (herberg-fi lm.nl).

Muziek trailer

1

Trio Reijseger Fraanje Sylla
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je werk. Sommigen kijken er naar uit, ande-
ren zien er tegen op. En soms moet je ook 
echt tegen je zin in afscheid nemen van je 
vertrouwde omgeving. Als het gewoon niet 
meer gaat. De tuin vraagt teveel, de trap 
wordt een barrière, de thuiszorg moet te 
vaak komen. Het lichaam doet niet meer 
goed wat je wilt. En dan is er natuurlijk, het 
hoort bij het leven, het definitieve afscheid.
Dus, afscheid met de hoop op een betere 
toekomst, afscheid vanwege je leeftijd, af-
scheid omdat het niet meer gaat, een de-
finitief afscheid. En er is nog een soort af-
scheid, dat nog niet genoemd is: weggaan, 
want het is mooi geweest. 

Mijn contactpersoon bij de redactie, 
Daniëlle van der Linde, vroeg me of ik iets 
over afscheid nemen zou kunnen schrijven. 
Want een groot deel van de redactie vindt 
het na zoveel jaren wel mooi geweest.
En daar hebben ze ook wel een beetje 
gelijk in. Zulk werk moet je niet eindeloos 
blijven doen. Want werk is het: jaar in jaar 
uit twee maal per jaar een Klusdurpertje la-
ten verschijnen. Leuk werk, maar toch. Het 
blad moet interessant zijn om te lezen en 
moet er goed verzorgd uitzien, iedere keer 
weer. Naar mijn mening zijn ze daar steeds 
heel goed in geslaagd.

De redactieleden nemen afscheid en gaan 
met ere weg. Van een welverdiende rust 
genieten? Ik denk van niet, er zullen zeker 
nieuwe uitdagingen komen en wat dat be-
treft is het vast een dynamisch afscheid. 
Nu vertrekken en straks ergens anders 
opnieuw beginnen. Dank, vertrekkende re-
dactieleden!

Gerard Heerebout

ParentZ is een oudergroep voor ouders 
die gezelligheid zoeken, ervaringen wil-
len delen en elkaar willen ontmoeten.

Als ouder komt er veel op je af, vooral als je 
(alleenstaande) ouder bent.
Naast de opvoeding van je kind(eren) zijn 
er veel zaken waar je achteraan moet. Door 
andere ouders te ontmoeten en gebeurte-
nissen en ervaringen te delen kunnen ou-
ders elkaar verder helpen.

Elke laatste woensdag van de maand 
komen we bij elkaar bij ‘de Peardstal’, 
Evertsenstraat 15a in Goes.
De middag is van 13:30 - 15:00 uur.
De kosten zijn € 1,--.
De kinderen worden apart opgevangen, zo-
dat de ouders ongedwongen met elkaar in 
gesprek kunnen gaan. 

Mail voor meer informatie naar: 
parentzoudergroep@outlook.com 
Je kunt vrienden worden met ons op facebook: 
parentz oudergroep
(www.facebook.com/parentz.oudergroep.7)
Bellen mag ook naar SMWO 0113-277111
(Monique Copper)

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK & WELZIJN OOSTERSCHELDEREGIO
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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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Buurtbus Goes zoekt vrijwilligers
Sinds kort rijdt tussen Wolphaartsdijk en Goes de buurtbus. De eerste resultaten 
zijn positief. Reizigers zijn tevreden en de vrijwillige chauffeurs vinden het leuk om 
te doen. Dit jaar komen er nog meer buurtbussen bij. Wat houdt de buurtbus in en 
wat kunt u mogelijk betekenen voor de buurtbus? In dit artikel leest u er meer over. 
Openbaar vervoer in Zeeland 

Het busvervoer binnen de provincie Zee-
land is een taak van de provincie Zeeland. 
De Provincie krijgt minder geld om het 
openbaar vervoer te regelen en moet dus 
goed kijken hoe ze dat geld besteedt. De 
Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat 
het aanbod aan openbaar vervoer in de 
toekomst zo goed mogelijk wordt afge-
stemd op de behoefte van de reizigers. Als 
voldoende reizigers gebruik maken van de 
bus, blijft een vaste buslijn beschikbaar. Is 

dit niet het geval dan rijdt er een buurtbus 
of haltetaxi. Een buurtbus wordt bestuurd 
door vrijwilligers en rijdt volgens een vaste 
dienstregeling. Een haltetaxi moet van te-
voren worden besteld. Deze taxi brengt 
je van een opstaphalte naar de dichtst-
bijzijnde halte van de vaste buslijn, op de 
route naar de gewenste bestemming. De 
Provincie en Zeeuwse gemeenten werken 
samen om het haltetaxivervoer verder vorm 
te geven.

FOTO’S: GEMEENTE GOES
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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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De buurtbus
Om toch een vaste bus aan te kunnen bie-
den heeft de Provincie samen met vervoer-
der Connexxion een alternatief bedacht: de 
buurtbus. De buurtbus rijdt een vaste lijn 
en vooraf bellen is niet nodig. Omdat de 
buurtbus wordt bestuurd door een vrijwil-
liger zijn de kosten beperkt en is het ook 
in de toekomst betaalbaar om de lijn te be-
houden. Ook de gemeente Goes vindt het 
belangrijk dat er goed openbaar vervoer is 
tussen de kernen en Goes. De gemeente 
ondersteunt dit project door te helpen met 
het werven van vrijwilligers.

Meedoen op de buurtbus!
Sinds maandag 24 februari rijdt in Goes 
de eerste buurtbus. Deze bus rijdt het tra-
ject van buslijn 182 tussen Wolphaartsdijk 
naar Goes via Wilhelminadorp. Binnenkort 
komen er meer buurtbussen in Goes bij. 
Voor de nieuwe buurtbussen rondom Goes 

kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Wij 
zijn op zoek naar enthousiaste mensen met 
rijbewijs B die een halve dag per week be-
schikbaar zijn om te rijden in een 8-per-
soonsbus. U krijgt begeleiding van Con-
nexxion zodat u veilig de weg op kunt en de 
route goed leert kennen. Vanzelfsprekend 
zijn benodigde verzekeringen en eventuele 
reiskostenvergoedingen goed geregeld. 

Meld u aan als vrijwilliger!
Vindt u het leuk om met mensen om te 
gaan en lijkt het u leuk om een dagdeel per 
week de buurtbus te besturen, meld u dan 
aan. U kunt contact opnemen met Hans de 
Bel van Connexxion (06-11957556) voor 
verdere toelichting of vragen.
Met vragen over het project kunt u contact 
opnemen met Joep Stortelder van de ge-
meente Goes (0113 249771).
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Productie Drukkerij Zeeland - Goes.
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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!

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

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

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

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

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




