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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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De 2e editie van De Klusdurper ligt weer voor u.
In de eerste plaats wil ik Daniëlle van de Linde en Ester van Heemskerk bedanken 
voor hun jarenlange inzet als lid van de redactie van De Klusdurper. Mede door die 
inzet hebben zij, samen met de overige redactieleden, bijna 9 jaar met veel plezier 
ons dorpsblad van informatie en aantrekkelijke artikelen voorzien.
Gelukkig zijn de open vacatures ingevuld door Monique Morauw en Claudia 
Nienhuis. Van harte welkom in de redactie van De Klusdurper.

Beste Dorpsgenoten

Overlijden van de heer Lenshoek
Op 10 juni van dit jaar bereikte ons het 
bericht dat de heer J.A.N. Lenshoek op 
89 jarige leeftijd is overleden. De heer 
Lenshoek was in 1982 oprichter van de 
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge 
en bekleedde jarenlang de functie van 
voorzitter. Hij is voor alle facetten van 
de Kloetingse samenleving belangstel-
ling blijven tonen. Tijdens concerten van 
zijn geliefde Brassband Excelsior was hij 
altijd aanwezig en genoot zichtbaar van 
de muziek. Bij zijn crematieplechtigheid 
was het Excelsior die voor de laatste keer 
muzikaal eer betoonde aan de overlede-
ne. Op een druk bezochte condoleance 
bijeenkomst in Amicitia hebben voorzit-
ter en secretaris van de VDK hun deel-
neming betuigd aan mevrouw Lenshoek 
en haar familie.

Mutaties bestuur
Tijdens de bewonersavond hebben wij 
van 3 bestuursleden afscheid genomen, 
Willem de Landgraaf, vele jaren eerst 
penningmeester en later bestuurslid, 
werd door wethouder De Bat onder-
scheiden met de Frans Naerebout pen-
ning. Marco Wagenaar heeft zijn functie 
als penningmeester moeten beëindigen 
vanwege de opening van zijn World 
of Drinks in Krabbendijke. Dit was niet 

meer te verenigen met zijn functie bin-
nen het bestuur.
René Koole is afgetreden omdat zijn ter-
mijn erop zat en hij zich niet meer her-
kiesbaar stelde. Alle drie hebben bijzon-
der veel betekend voor de VDK en een 
dankwoord aan hen is hier op zijn plaats.
De vacatures zijn opgevuld door Wim 
Sturm, in de functie van penningmees-
ter. Monique Morauw, die tevens de re-
dactie gaat versterken en Piet Bal, een 
man met bestuurservaring (o.a. bij de 
Koninklijke Nederlandse Zwembond). 
Piet vertegenwoordigd het Oostmo-

Wim Sturm
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 Oostmolenweg 59, Kloetinge
Tel. 0113-227318, Fax 0113-250862
www.tuincentrumpaardekooper.nl

 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

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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lenpark, waar hij zelf woonachtig is. 
Claudia Nienhuis vertegenwoordigd de 
Riethoek. Wim en Monique het ‘oude 
dorp’.
Tijdens de laatste bestuurvergadering 
deelde ook bestuurlid Michael Romijn 
ons mede dat hij noodgedwongen de 
beslissing moet nemen om zich voor-
tijdig terug te trekken uit het bestuur. 
Drukke werkzaamheden en studie laten 
weinig tijd over om zich volledig in te 
zetten. Namens het bestuur wil ik ook 
Michael dankzeggen voor zijn inzet en 
we wensen hem veel succes met zijn 
studie. 

Dorpsplan
13 Mei is het concept dorpsplan tijdens 
de bewonersavond gepresenteerd. De 
gesprekleiders van verschillende werk-
groepen gaven uitleg over de resulta-
ten van hun bijeenkomsten. Een grote 
meerderheid kon zich vinden in de aan-
bevelingen. Op enkele aanvullingen na, 
is de verwachting dat het dorpsplan (na 
invulling van het uitvoeringsplan) is af-

gerond. Daarna zal het tijdens een vol-
gende bewonersavond officieel worden 
aangeboden aan wethouder De Bat.

Schooltuintjes
Naar aanleiding van het dorpsplan en de 
wens van de school voor schooltuintjes, 
zijn er besprekingen gevoerd met familie 
Van Iwaarden, schutterij Ravenstein (die 
is gehuisvest op het perceel van de fam. 
Van Iwaarden) en de leiding van de Kloe-
tingse school. Deze gesprekken hebben 
ertoe geleid dat de school de mogelijk-
heid is geboden om 160 vierkante meter 
grond te huren naast de schietbaan. De 
schutterij verleent op haar terrein het 
recht van overpad. De school krijgt zo-
doende de kans om leerlingen van groep 
3 t/m 8 daar tuintjes in te laten richten.
De Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge 
is de familie Van Iwaarden bijzonder 
dankbaar voor het beschikbaar stellen 
van de grond.
Het bestuur heeft ook gesprekken ge-
voerd met de raad van bestuur van Piet Bal 

Monique Morauw
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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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Emergis naar aanleiding van het dorps-
plan. Zowel de raad van bestuur als de 
VDK hebben dit gesprek als bijzonder 
positief ervaren en het zal zeker in de 
toekomst zijn vruchten gaan afwerpen.

Enquête zorg en welzijn
Er zijn ook gesprekken gevoerd met de 
zorginstellingen naar aanleiding van de 
komende veranderingen per 1 januari 
2015. Er is gesproken met zorginstelling 
Ter Weel, zorgorganisatie Allevo en Mee 
Zeeland (ondersteunig voor mensen met 
een beperking). De conclusie van die ge-
sprekken heeft geleid tot een onderzoek 
naar behoeften die leven onder bewo-
ners van Kloetinge, inclusief Oostmolen-
park, Watership Down en Riethoek. Dit 
onderzoek zal niet alleen plaatsvinden 
op gebied van zorg, maar in een bre-
der kader, waar zeker ook vragen aan 
de orde zullen komen die van belang 
zijn voor het welzijn van al onze bewo-
ners. De jeugd zal ook betrokken wor-
den bij de vraagstelling. De enquête zal 
door studenten van de HZ University of 
Applied Sciences worden uitgevoerd. 

SocialSofa
Zoals tijdens de bewonersavond is be-
sproken zal binnenkort een aanvang ge-
nomen worden met het mozaïeken van 
de SocialSofa. Een behoorlijk aantal lief-
hebbers heeft zich aangemeld om  hier-
van iets moois te maken. De Stichting 
S. Boone, Rabobank en NBU (bouwer 
van de Riethoek) en VDK hebben finan-
cieel bijgedragen om dit project mogelijk 
te maken. Er is voor de Riethoek gekozen 
als locatie van de bank. Omdat Emergis 
bij Kloetinge hoort zullen ook van hieruit 
mensen, die tot de dagbesteding beho-

ren, aan de bank meehelpen. Zo ook be-
woners uit de rest van het dorp.

Omdat het bestuur de bewoners zoveel 
mogelijk wil informeren en zich bewust 
is van het feit dat het uitkomen van De 
Klusdurper (2x per jaar) onvoldoende is 
om actuele informatie te verstreken, wil 
ik u wijzen op onze vernieuwde website:
www.kloetinge.goesweb.net
Tevens bereikbaar via www.kloetinge.
com. Ook daar is De Klusdurper digitaal 
te lezen.

Verder wijs ik u op de mogelijkheid om 
een nieuwsbrief met actuele informa-
tie te ontvangen. U kunt zich hiervoor 
rechtstreeks inschrijven via de website 
onder de kop NIEUWSBRIEF. Daar kunt 
u ook alle voorgaande nieuwsbrieven 
lezen.

Tevens zijn wij op zoek naar mensen die 
ons willen helpen met het actueel hou-
den van de website, of informatie kun-
nen verstrekken wat van belang kan zijn 
om met anderen te delen. Wat gebeurt 
er in uw buurt of vereniging? Welke 
bijzonderheden jubilea, bijeenkomsten 
enz. zijn er te melden?
Ook dit kan rechtstreeks via de website 
onder de kop CONTACT (redactie).

Ik wens u veel 
leesplezier.

Marinus Vuijk 
voorzitter VDK
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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!

de spinne 45  goes  0113 271836
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Nieuws van De Kloetingse school

Speeltoestel
Iedereen heeft het al kunnen bewon-
deren, het nieuwe speeltoestel dat ons 
schoolplein siert. En dat allemaal dank-
zij de zeer gezellige fancy fair die wij 
hielden aan het begin van het vorige 
schooljaar. Door gulle gevers, enthou-
siaste ouders, inventieve leerlingen, een 
bijdrage van de Vereniging Dorpsbelan-
gen Kloetinge en hoofdsponsor Groen-
rijk is in de afgelopen zomervakantie het 
speeltoestel, waarnaar reikhalzend werd 
uitgekeken, geplaatst.
Er wordt goed gebruik gemaakt van onze 
nieuwe aanwinst, zowel onder schooltijd 
als daarbuiten. Niet alleen door leerlin-
gen maar ook door onze dorpsjeugd. En 
dat mag, dat vinden we juist leuk!
Maar we hopen wel dat iedereen er net 

zo zuinig op is als wij, want we willen er 
lekker lang mee doen.

Moestuintjes
Naar aanleiding van het tuinproject 
‘Piepertje Pom’, dat wij vorig schooljaar 
met onze leerlingen volgden, zijn we 
actief op zoek gegaan naar een stukje 
grond om nu ook eens ‘in het groot’ ge-
wassen te kunnen verbouwen, want we 
zijn door dat project razend enthousiast 
geworden over tuinieren. Kunt u zich de 
verbazing voorstellen bij onze allerklein-
sten? Je stopt één aardappel in de grond 
en er komen er tien uit! Jammer genoeg 
gaat dat alleen bij gewassen en bijvoor-
beeld niet met je fiets.
Om tegemoet te komen aan het en-
thousiasme zijn wij, in samenwerking 

FOTO: RON MEULDIJK
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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

Belangeloos 
advies nodig?

Als u een probleem hebt met b.v. 
uw computer, internet,  tablet, TV, 

camera, klederdracht, archief, klokken en 
nog vele andere zaken, staan meer dan 
70 adviseurs op allerlei gebied voor u 

klaar met hun kennis en kunde.

      ’t Gilde
de Bevelanden
helpt u graag!
Gratis! Doen!

Bel 06-14 53 06 01
of mail

aanvragen@gildedebevelanden.nl
Zie ook www.gildedebevelanden.nl
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met dhr. Vuijk van de Vereniging Dorps-
belangen Kloetinge op zoek gegaan 
naar een stukje braakliggend terrein en 
dat hebben we inmiddels gevonden. 
Mevrouw en meneer Van Iwaarden, die 
grond bezitten naast de Schutterij, heb-
ben besloten ons een aardig lapje (160 
vierkante meter) te verhuren voor een 
schappelijk prijsje. Dat we hier blij mee 
zijn, zal iedereen kunnen begrijpen. We 
gaan nu de samenwerking zoeken met 
leerlingen van Edudelta Goes (voorheen 
het Groen College) met de vraag om 
voor ons een mooie tuin te ontwerpen. 
Wie weet, misschien kunnen we komend 
voorjaar al aan de slag. Onder schooltijd, 
ter ondersteuning van onze natuurlessen 
of eventueel na schooltijd als naschoolse 
activiteit onder begeleiding van een vol-
wassene. 
Vanuit deze Klusdurper vragen we men-
sen, die het leuk vinden om een rol te 
spelen in ons moestuinproject, contact 
met ons op te nemen. Misschien kunt 
u met een groepje leerlingen iets doen 
of vindt u het leuk om in vakanties wat 

onderhoud te plegen. Een mailtje naar 
info@kloetingseschool.nl is voldoende.

Pleintjesactiviteiten
En nu we het toch over naschoolse acti-
viteiten hebben. Ze komen er weer aan, 
de pleintjesactiviteiten! SMWO gaat 
weer, in samenwerking met het CIOS, 
wekelijks pleintjesactiviteiten organi-
seren op het schoolplein. Vermoedelijk 
wordt dat na de herfstvakantie op de 
donderdagmiddag, zodat de leerlingen 
zich ook na schooltijd heerlijk kunnen 
uitleven met allerlei sport- en spelactivi-
teiten. Maar er kunnen er meer bij hoor. 
Deze pleintjesactiviteiten zijn niet alleen 
voor onze leerlingen, maar voor alle kin-
deren in de basisschoolleeftijd van het 
hele dorp. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Bewegen is niet alleen leuk, 
maar ook gezond.

Engels
Vorig schooljaar hebben we besloten 
om onze methode voor het vak Engels 
te vernieuwen. In de groepen vijf tot en 

Lekker zweven

Het geduld 
van de jeugd 
is beloond...
Pret volop nu 
de kabel-
baan in de 
Jachthuisstraat 
in gebruik is 
gegeven!

Lekker zweven
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Verenigingsgebouw ‘Amicitia’

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

JUBILEA

BRUILOFTEN

PARTIJEN

BEDRIJFSFEESTEN

VERGADERINGEN

CURSUSSEN

Roeland  UitvaartZorg
De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid!

Uw uitvaartwensen in vertrouwde handen

  Volledige verzorging van de uitvaart ongeacht 
uw verzekeringsmaatschappij

  Verzorging van de overledene door of in samenwerking 
met onze gekwalifi ceerde medewerkers

  Alle faciliteiten voor een stijlvolle thuisopbaring
  Rouwcentrum beschikbaar voor opbaring, 
afscheidsdienst of condoleance

Anthony Edenlaan 21
4463 JD Goes
T 0113 - 23 15 77 
M 06 - 512 774 73
roeland-uitvaart.nl
info@roeland-uitvaart.nl

45 jaar
ervaringDAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR!

Zorg
Aandacht
Respect
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Nieuwsbrief

Mocht u het leuk vinden om het 
nieuws van de Kloetingseschool te 
blijven volgen, dan is dit mogelijk 
via de maandelijkse nieuwsbrief.
Indien u dit in een mailtje aan-
geeft, nemen wij uw mailadres op 
in onze verzendlijst. 
Ook kunt u het laatste nieuws 
vinden op onze website:
www.kloetingseschool.nl 

Mocht u het leuk vinden om het Mocht u het leuk vinden om het Mocht u het leuk vinden om het 

met acht is er inmiddels al gestart met 
deze moderne methode, die grotendeels 
web-based is. Echte Engelsen spelen 
een grote rol in de methode, zodat de 
uitspraak goed geoefend kan worden. 
Maar niet alleen de bovenbouw spreekt 
Engels bij ons, ook onze onderbouw 
volgt Engelse lesjes. Korte lesjes, dat wel, 
maar menigeen probeert al een woordje 
mee te praten of te zingen. Onze onder-
bouw volgt deze lesjes op proef, maar 
aan het enthousiasme van de leerlingen 
en de leerkrachten te merken, gaat dit 
waarschijnlijk een vervolg krijgen.

Eenzame schaatser
De Goese Veste heeft haar watermonster. In de Vaete verscheen in augustus 
uit het niets haar ‘eenzame schaatser’.
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 eten drinken gezelligheid

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

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

F O T O G R A F I E

Oostmolenweg 5, 4481 PJ  Kloetinge
Tel. 0113 22 33 26
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De Passie van Kloetinge
Hallo allemaal,

We gaan iets moois doen in Kloetinge! De Geerteskerk Kloetinge is bezig om
‘De Passie van Kloetinge’ te organiseren op zondag 29 maart 2015
Misschien kent u het evenement ‘The Passion’ waar we ‘De passie van Kloetinge’ 
op baseren.

Nu zal ‘de Passie van Kloetinge’ niet zo 
grootschalig worden, maar de bedoeling 
is om hier toch een behoorlijk spektakel 
neer te zetten, met koren/dansgroepen 
etc. uit Goes/Kloetinge en omgeving.
 
Het wordt georganiseerd vanuit de  
Geerteskerk, maar het is zeker niet alleen 
voor godsdienstige mensen bedoeld. 
Natuurlijk is het een kans om aandacht 
te besteden aan Pasen en de gedachte 
daar achter, maar het gaat vooral om het 
samen zijn en samen delen.
Een groot wit verlicht kruis zal rondge-
dragen worden en naar het Marktveld 
worden gebracht, onder begeleiding van 
zang. Al met al zal het een indrukwek-
kend geheel worden, dat voor alle inwo-
ners mooi is om te aanschouwen of aan 
mee te doen. Daarnaast is de bedoeling 
om niet alleen mensen uit de gemeente 
Goes te trekken, maar uit de gehele pro-
vincie en daarbuiten.
 
Aan de exacte invulling wordt momen-
teel hard gewerkt. Wel zijn we tot de 
conclusie gekomen dat wij dit niet al-
lemaal alleen zullen kunnen realiseren. 
Daarom aan u een verzoek voor hulp 
en/of deelname. 
Dus, ben jij diegene die wij zoeken als 
een Petrus’ of een Maria, of denk je de 
ervaring om in de stoet mee te lopen en 

het kruis te dragen dat is echt iets voor 
mij?
Of heb je een idee waarbij je ons kan 
helpen om dit prachtige evenement 
mede vorm te geven?
We hebben onder andere al de toezeg-
ging van burgemeester Verhulst en wet-
houder De Bat van de gemeente Goes 
dat ze mee willen doen.
Geef je op en doe mee!
passievankloetinge@gmail.com

Met vriendelijke groet 
Organisatie Comité

0113 233435 Rianne 
06 14256768 Els

In de grote steden is de Passie grootschaliger van opzet
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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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Uit Kloetinge

op de kleine Scheidegg

waren het de geiten geweest

prachtige, soepele geiten, bruin glanzende

als Meisjes-haar

in alweer die zon

ze snibbelden aan haar rugzak

vanwege de boterhammen

maar toen waren de wielrennertjes gekomen

haastige zwoegertjes, op de vette modderpaadjes

Engelsen natuurlijk

hijgende -

de geiten grijnzend in hun schoolmeesterbaardje

ze hadden de fi etsjes op de nek

de sportmannetjes

ze zagen het Meisje geeneens

op het terras zat Mevrouw van der Have

uit Kloetinge

J.C. van Schagen

Johan Christiaan Jacob (Chris) van Schagen
(Vlissingen, 11 december 1891 - Deventer, 17 april 1985)
was een Zeeuwse schrijver, dichter en grafi cus. 
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 Voorstad 41 - 4461 KL Goes
0113 216963
06 5100 3112
info@drukkerijzeeland.com
www.drukkerijzeeland.com

mooie provincie

mooi drukwerk

mooie provincie
ZEELANDZEELANDZEELANDZEELAND

1

2

4 5

3De genummerde foto’s zijn gemaakt door
Ruben Oreel (1 en 4), Ben Biondina (2 en 3) 

en BEN SEELT (5) voor DNA-beeldbank op 
WWW.LAATZEELANDZIEN.NL
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Vierde keer ‘Concert bij de Buren’
Zondag 21 september 2014,14.00 uur: 
aan de Vaete speelt Frans Oosthoek op 
The Great Highland Bagpipe, wie nog 
sliep op het dorp was nu wel wakker. 
Veel vaste bezoekers en ook nieuwe 
gezichten, kortom: volle bak! Iedereen 
klaar om met elkaar een fantastisch leu-
ke muziekmiddag te gaan beleven.
En een keer twee andere locaties, bij de 
fam. Boer en vd Plasse kreeg iedereen 
een warm welkom.
We hebben geluisterd naar romantische 
muziek van de componist Einaudi door 

Ineke Schuringa op piano en Frenk van 
Hooff op gitaar en viool. Quatre-mains  
en solo, Disney en klassiek op de vleugel 
door Marion en Linda Meester.
In de oude Slagerij speelden Sander Ger-
retse en Johannes Milhous de blues, en 
hoe! Het September-octet zong voor 
een muisstil publiek in de prachtige hal 
bij de fam. v.d. Plasse.
Daarna een natje en droogje, gezellig 
kletsen en een groot applaus voor alle 
muzikanten! Dank aan iedereen die 
meehielp om alles zo goed te laten ver-

September Octet bestaande uit Brigit Platjouw, Sandra van der Klooster, Betty Kooistra, Ilse Neve, 
Bert Baart, Karel van Damme, Leon van Puyvelde en Willem de Geus

Joannes Milhouse en Sander Gerretse

Frenk van Hooff en Ineke Schuringa
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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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In Goes helpen we elkaar
Sinds mei 2014 is een groepje bewoners 
de Facebookpagina Buur4Goes gestart. 
Een website waarop bewoners uit de ge-
meente Goes een oproep kunnen plaat-
sen om hulp. Dat kan gaan om hulp 
bij tuinonderhoud, een klusje in huis of 
boodschappen doen.
Eigenlijk kunnen alle oproepen geplaatst 
worden. Iedereen die op Facebook zit 
kan zich aanmelden als lid. Op dit mo-
ment zijn er 300 leden. Ongeveer 40 
oproepen zijn er al geplaatst. Bij ruim de 

helft hiervan kon in korte tijd hulp wor-
den geboden. Soms al binnen 1 uur.
Juist in een tijd waarbij we meer voor 
elkaar moeten doen een goed initiatief 
om elkaar te helpen. Mensen die niet op 
Facebook zitten kunnen ook een email 
sturen naar: buur4goes@zeelandnet.nl 
De initiatiefnemers zullen dan zelf een 
oproep plaatsen en je op de hoogte hou-
den. Als u geen hulp nodig heeft kunt 
u natuurlijk ook een oproep plaatsen 
waarbij u hulp aanbiedt.

Marion en Linda Meester

lopen. Volgend jaar voor de 5e keer. We 
zien u dan vast weer.
Hartelijke groeten namens alle initiatief-
nemers,

Angela Kuys 
www.concertbijdeburen.nl
Facebook: Concert bij de Buren
Concert-buren@zeelandnet.nl
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Woon je je hele leven al in Kloetinge?
Ja, geboren en getogen Kloetingenaar. 
Ik heb een mooie jeugd gehad. Achter 
de ouderlijke woning aan de Zomerweg 
was een hoogstamboomgaard met bes-
sen als onderteelt. Voor het huis een 
kersenboomgaard (de Schalk) beplant 
met hoogstam kersenbomen. Dus volop 
mogelijkheden voor sport en spel. 
In de Zomerweg stonden toen zes hui-
zen en verder niets dan boomgaarden 
en via het Vogelzangspaadje naar Goes 
waren er weilanden tot waar nu onge-
veer de Bergweg ligt. Ook de Wilhelmi-
nastraat, Willemstraat en Irenestraat wa-
ren er nog niet. Het voetbalveld was nog 
aan de Kapelseweg in een weiland waar 
normaal de paarden en koeien liepen. 

Welke opleidingen heb je gevolgd?
Na de lagere school volgde ik de tuin-
bouwschool, de fruitteeltschool en de 
handelsavondschool. Daarna vele jaren 
diverse wintercursussen. Dit alles om op-
volger te worden op het ouderlijk fruit-
bedrijf. De hoogstammen zijn intussen 

verdwenen. Kleinfruit; aardbeien, bessen 
(rood en zwart) en kruisbessen maakten 
plaats voor appels, peren en pruimen. En 
de laatste jaren ook kersen. De frambo-
zen en morellen gingen dood in 1976 
(de zeer droge zomer). Deze stonden 
in de driehoek tussen de Rijksweg, de 
spoorlijn en het zandpaadje. Samen met 
de vorige schrijver van deze rubriek, de 
heer De Wolf, zijn toen zeer veel grond-
boringen verricht, om de bodem in kaart 
te brengen. Er werd geëgaliseerd, ge-
draineerd en toen alles beplant met pe-
ren. Het was de tweede keer dat op dat 
perceel grote werkzaamheden werden 
uitgevoerd. Rond 1950 werden de res-
ten van de spoorlijn naar Wemeldinge, 
die van west naar oost door het perceel 
liep, opgeruimd.

Wanneer is de boomgaard achter het 
huis verdwenen?
Begin de jaren 60 moest de boomgaard 
achter het huis plaats maken voor wo-
ningen. En gingen we fruit telen in de 
Oostmolenweg, Gasjeshoek en nog een 

In een vorige Klusdurper heeft dhr. De Wolf de 

Lelie doorgegeven aan Adrie Hoogstrate.

Adrie is aan de slag gegaan met de vra-

gen en heeft er samen met zijn kleindochter

Leonie Korshuize een verhaal vol mooie herinne-

ringen van gemaakt.
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beetje in Kapelle. De ruilverkaveling in 
1973 veranderde de situatie opnieuw en 
zijn we gegroeid naar de 13 hectare die 
we nu onder ons hoede hebben. De ver-
koop van groente en fruit in de schuur 
aan de Zomerweg is geleidelijk aan 
ontstaan. Grootvader en grootmoeder 
Hoogstrate verkochten groente en fruit 
aan de Lewestraat en mijn vader ging 
vóór de oorlog met paard en wagen in 
Goes zijn producten verkopen. Dat ge-
beurt nu in de schuur, waar in navolging 
van mijn ouders nu Riek (mijn echtge-
note), Arianne (dochter en opvolger) en 

Fien (al bijna 25 jaar onze vaste hulp) de 
scepter zwaaien. Op deze manier probe-
ren we ons steentje bij te dragen aan de 
gang van zaken in Kloetinge. 

Bent u op het gebied van verenigingen 
ook actief geweest?
Zoals de meeste jongens van het dorp 
ben ik begonnen op de jongensclub. En 
vanaf mijn 16e jaar op de C.J.M.V. De 
laatste jaren als secretaris. Zeer bekend 
was de Kloetingse instuif. Op zondag-
avond kwam in het Geerteshuis de Kloe-
tingse jeugd (en ook van omliggende 
gemeenten) bijeen. De instuifcommis-
sie waar ik lid van was, had het er maar 
moeilijk mee om iedere week maar met 
iets nieuws te komen. Eenmaal per jaar 
werd een toneelstuk opgevoerd met bal 
na. Al dan niet gekostumeerd (diverse 
jongeren hebben hun levenspartner op 
de instuif gevonden). Ongeveer in 1960 
was ook het fruitcorso in Goes, tot ver 
buiten de provincie grenzen bekend. 
Door de gemeente Kloetinge werd ook 
altijd een wagen gemaakt, waar ik ook 
veel uren in heb gestoken. Ook op mijn 
vakgebied, de Nederlandse fruitteelt 
organisatie afdeling Goes, heb ik meer 
dan 25 jaar een bestuursfunctie vervuld. 
Een andere vereniging waar ik vele ja-
ren lid van ben geweest, was de voor-
malige bloemenvereniging (ruim 25 jaar 
penningmeester). Deze vereniging is 
ontstaan uit de vereniging van land- en 
tuinbouw wintercursussen. Omdat die 
er niet meer waren, werd het roer om-
gegooid en naast de cultuur, het kweken 
van bloemen en planten, werd ook de 
natuur meer onder aandacht gebracht. 
De vereniging groeide als kool en ging 
net voor het 100-jarig bestaan, door ge-In de oogsttijd maken vele handen licht werk
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Meeuwse handelsonderneming bv
A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel. 0113-212620 Fax 232214
www.meeuwse-goes.com    E-mail: info@meeuwse-goes.com

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

www.bakkerboer.nl
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brek aan bestuursleden, ten onder.
’s Winters als er ijs was, werden de 
kunstschaatsen aangedaan en als me-
debestuurslid van de ijsvereniging, 
werd menig wedstrijd en ijsfeest geor-
ganiseerd. Ook de tocht der tochten, 
Kloetinge - Kattendijke - Kloetinge, over 
de grote watergang, werd vele malen 
gereden.
Een hobby waaraan ik veel te laat be-
gonnen ben is skiën. Pas in 1991 heb ik 
voor het eerst op de lange latten gestaan 
en wat velen me al voorspeld hadden, 
het is als een verslaving. Als we thuisko-
men van de wintersportvakantie, gaan 
we de dagen aftellen naar de volgende 
vakantie.

Wanneer is het Oranjefeest nieuwe stijl 
begonnen?
Bij de inhuldiging van Beatrix als konin-
gin zijn we de straten gaan versieren. Als 
bewoner van de Lewestraat, ben ik altijd 
erg actief geweest. Eerst met de vlaggen 
en later de poort en ook de volksspelen, 
die nog steeds een jaarlijks terugkerend 
hoogtepunt zijn.

Hoe zit het met het boogschieten?
Door het lidmaatschap van het Sint Se-
bastiaans gilde kwam het handboog-
schieten in beeld. Samen met enige 
andere enthousiaste Kloetingenaren 
hebben we schutterij Ravenstein opge-
richt. Nu een bloeiende vereniging, met 
diverse goede schutters. Door de schut-
ters van Sint Sebastiaan wordt ’s winters 
op de liggende wip geschoten met pijl 
en boog.

De geschiedenis van Kloetinge heeft al 
vele jaren mijn belangstelling, je staat 

er versteld van wat er vlak voor je neus 
en onder je voeten te ontdekken valt. 
Bij de aanleg van de waterleidingbuis 
afgelopen jaar, kwamen er ook weer 
diversen objecten tevoorschijn. Ook op 
het verdronken land van Zuid-Beveland 
(het stadje Reimerswaal) hebben we bij 
laag water vele uren doorgebracht. En 
leuke dingen gevonden. Ze staan onder 
andere in het schelpdiermuseum in Yer-
seke. De ligging van Reimerswaal op een 
zandbank in de Oosterschelde was voor 
ons altijd een leuk zeiltochtje. Al meer 
dan 50 jaar liggen we met een bootje in 
Yerseke.
De trek naar het zilte nat, heb ik van 
moeders kant meegekregen. Ze was na-
melijk de dochter van een mosselkwe-

Nog dagelijks is Adrie met fruit in de weer 
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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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ker. Eén van haar broers, de schipper 
van de kotter, heeft ons de kunst van 
het zeilen bijgebracht. Van een oud-ma-
rineman heb ik het navigeren geleerd en  
daardoor kon ik als bemanningslid mee 
bij vele grote zeilwedstrijden. Bij een van 
deze wedstrijden hebben we zelfs mid-
den op de Noordzee de bemanning van 
een vissersschip dat in brand stond kun-
nen helpen. De kotter is na het blussen 
door een zeeschip helaas gezonken. 

Cultuur, natuur en een stukje historie 
komen ook samen in de wandeling van 
de Vaete tot Gasjeshoek. Onder leiding 
van Nel van de Velde en Mieke Renard. 
Samen hebben we een jaar lang alle ont-
wikkelingen in de boomgaard gevolgd 
en zij hebben alle gegevens tot een 
goed verhaal gemaakt. En enige malen 
per jaar word de tocht gelopen. In de 
boomgaard is het altijd prettig om met 
anderen van gedachten te wisselen.

Een van de meest recente activiteiten is 
de bescheiden rol die ik in de Kloeting-

se film ‘de Herberg’ van Ingrid van de 
Linde mocht spelen, een ervaring apart! 

Wat spreekt je het meeste aan in Kloe-
tinge?
In Kloetinge heb je alle voordelen van 
een dorp; er is een rijk verenigingsleven, 
je kent nog veel mensen die hier wonen 
en de mensen groeten elkaar nog op 
straat. En voor de dagelijkse dingen kan 
je op het dorp terecht. En doordat het 
dorp zo dicht bij Goes ligt, kun je ook 
gebruik maken van de vele voorzienin-
gen die een stad te bieden heeft.

Wat zijn je toekomstdromen?
Ik hoop nog lang gezond te blijven om 
samen met mijn gezin; vrouw, 3 doch-
ters met aanhang en 4 kleinkinderen, 
van het leven te kunnen genieten.

In memoriam J.A.N. Lenshoek

Met leedwezen heeft de redactie van De 
Klusdurper kennis genomen van het overlij-
den in juni van de heer J.A.N. Lenshoek.
Zijn verbondenheid met ons dorp was groot 
en hij was een van de oprichters van de 
Vereniging Dorpsbelangen. Wij wensen de 
familie Lenshoek veel sterkte.

De redactie

Aan welke dorpsbewoner geef je 
De Lelie door en waarom?
Aan André Minnaard.
Hij is al vele jaren samen met zijn gezin 
zeer actief voor de Kloetingse korfbal-
vereniging Blauw-Wit.
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Activiteitenkalender december 2014 - april 2015

DEC.  uur

1 Inloopochtend, Geerteshuis(1) 10.00-11.30
3 Intocht en sinterklaasfeest in Amicitia(2) (middag)
3 Lezing ‘Numerologie’ (Gerrit Jansen), 20.00
 Amicitia (ver. de Bron)
12 Kerstfair(3) tbv St. Jayden, Rego Tuin Idee 5, Manneeweg 7 11.00-21.00
21 Kerstconcert mmv Brassband Excelsior (Geerteskerk) 16.00
JAN. 

5 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30
14 Lezing ‘Vet ziek van ziek vet’ 20.00
 (Frits van der Blom), Amicitia (ver. de Bron)
31 Lampionnenoptocht (Oranjevereniging)
FEBR. 

2 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30
11 Lezing ‘Global warming’ (Peter Toonen), 20.00
 Amicitia (ver. de Bron)

MAART. 

11 Lezing ‘Spiritualiteit 20.00
 in de kracht van het dagelijks bestaan’
 (Marieke de Bruijn), Amicitia (ver. de Bron)

APRIL. 

6 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30
8 Lezing door Janet Ossebaard, 20.00
 Amicitia, (ver. de Bron)
26 Koningsdag
MEI 

4 Inloopochtend, Geerteshuis 10.00-11.30
20 Lezing ‘De (bijna) dood ontrafeld’ 20.00
 (Maureen Venselaar), Amicitia (ver. de Bron)

FRITS V.D.BLOM

GERRIT JANSEN

JANET OSSEBAARD

PETER TOONEN

MARIEKE
DE BRUIJN

MAUREEN
VENSELAAR

12 DEC.
KERSTFAIR 2014 

Ten bate van Stichting Jayden

(1) Geerteshuis: Jachthuisstraat 14 
(2) Amicitia: Schimmelpenninckstraat 14
(3) De opbrengst van de kerstfair is voor

Stichting Jayden (www.stichtingjayden.nl)
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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

33Klusdurper 2014.2

Impressie van de nog te mozaïken SocialSofa

Helpt u mee
aan een SocialSofa in Riethoek?

Afgelopen oktober werd in Riethoek fase V alweer opgeleverd en een start ge-
maakt met fase VI, waarmee de oplevering van deze prachtige wijk in zicht komt. 
Om dit te vieren wordt Riethoek een SocialSofa cadeau gedaan. Rabobank cultuur-
sponsoring, stichting S. Boone, NBU en VDK stellen bij elkaar een mooi bedrag 
beschikbaar om de SocialSofa te kunnen realiseren, maar wat is nu eigenlijk een 
SocialSofa?

Een SocialSofa is een betonnen bank, 
waarmee we een prachtige artistieke 
plek in de wijk creëren, waar we elkaar 
op een spontane en onbevangen manier 
kunnen ontmoeten. Er staan al veel van 
dit soort banken door heel Nederland 
(zie www.socialsofa.nl). Onlangs is in 
’s-Heer Arendskerke nog een bank ge-
plaatst.
Er moet echter nog wel iets aan gedaan 
worden en wel met mozaïek. Samen in 
een werkplaats in het dorp kan er onder 
begeleiding gewerkt worden aan een 
uniek ontwerp wat van te voren door 
bewoners uit Riethoek is gemaakt. Tij-
dens een eenmalige workshop leren we 
hoe dat precies gaat en kan er nadien 

meteen aan de bank gewerkt worden. 
Materiaal en begeleiding worden uiter-
aard verzorgd. Naast bewoners uit Riet-
hoek kunnen ook bewoners uit andere 
delen van Kloetinge, Kloetingse kinde-
ren en de dagbesteding van Emergis aan 
de bank werken.
Als de bank klaar is, zal hij uiteindelijk in 
het voorjaar op feestelijke wijze in Riet-
hoek geplaatst worden. Dit in overleg 
met bewoners en gemeente.

Wie nu denkt; dat is echt iets voor mij, ik 
wil graag op een middag of avond hel-
pen met het mozaïeken kan zich opge-
ven via sofa@kloetinge.com. Hier kunt u 
ook met vragen of opmerkingen terecht.

FOTO: CLAUDIA NIENHUIS



Klusdurper 2014.234

Op 1 januari 2009 is Rinus met de fi et-
senwerkplaats gestart. Enige tijd nadat 
Kloetinge geen fi etsenmaker meer had. 
Rinus is 53 jaar, woont vanaf zijn zesde 
in Kloetinge en is van oorsprong lood-
gieter. Wegens gezondheidsklachten 
kon hij zijn werk als loodgieter niet meer 
voortzetten. 
De werkplaats waar hij alle fi etsen repa-
reert is bij zijn woonhuis. Hierdoor kan 
hij alles goed combineren. 
Nu bijna 6 jaar later heeft Rinus geen 
spijt van zijn keuze. Iedere dag is anders 

en hij doet het werk met veel plezier.
Rinus heeft Zuidweg als achternaam in 
tegenstelling tot Ventiel. De naam van 
zijn bedrijf ‘Rinus Ventiel’ is in het café 
geboren.
Naast fi etsenreparaties verkoopt hij ook 
(nieuwe) tweedehands fi etsen. Menig 
inwoner van Kloetinge is al bij hem ge-
weest. Opgroeiende kinderen hebben 
regelmatig een andere fi ets nodig en dan 
is het omruilen van een fi ets, danwel het 
aanschaffen van een goede gebruikte, 
een besparing en uitkomst.
Bijna midden in de zaak staat een bij-

zondere bar, 
versierd met 
houtsnijwerk 
en zou recht 
uit een kloos-

zondere bar, 
versierd met 
houtsnijwerk 
en zou recht 
uit een kloos-

Rinus Ventiel
Op een dinsdagavond in oktober bezoekt de redactie het bedrijf Rinus Ventiel.
Een bedrijf waar wij al langere tijd meer over wilden weten. Er zullen vast mensen 
in Kloetinge zijn die Rinus kennen zijn wandelingnen door het dorp met Flip. Flip 
is een Jack Russel en heet ons eveneens hartelijk welkom.

Altijd prima tweedehands fi etsen op voorraad

Uw fi ets volledig nagezien

en gesmeerd

slechts € 32,50
(excl. materialen en grote reparaties)

Winterbeurt
(geldig in november en december)
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ter kunnen zijn gekomen. De bar geeft 
de werkplaats een huiselijke sfeer. 
Rinus probeert alle reparaties zo snel 
mogelijk uit te voeren en af te handelen. 
Zijn streven is binnen een dag klaar, na-
tuurlijk afhankelijk van de omvang van 
de reparatie. Veel voorkomende repara-
ties zijn die aan banden, versnellingen, 
tandwielen en kettingen.
Zijn spreuk luidt:

Voor de reparatie van je rijwiel…
Ga naar Rinus Ventiel!

Tot slot vertelde Rinus trots dat hij op alle 
verkochte gebruikte fi etsen boven de

€ 200 een halfjaar garantie geeft. En met 
een knipoog voegt hij er lachend aan toe 
dat het niet op een maandje aan komt.

Het was een onderhoudend gesprek en 
wij bedanken Rinus voor zijn gastvrijheid 
en wensen hem veel succes toe met zijn 
bedrijf.

ONDERNEMEND KLOETINGE

Openingstijden:
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 9 - 12 en 13 - 17 uur.
Ook op dinsdagmiddag en zaterdagmorgen.
Tussen 12 en 13 uur heeft Rinus lunchpauze 
en laat hij Flip uit.

Rinus achter de bar met Flip als klant
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Kleurwedstrijd Oostmolen

Zaterdagmiddag 18 oktober jl. ontvingen de winnaars van de kleurwedstrijd op 
Monumentendag bij de Oostmolen te Kloetinge een prachtige prijs.
De ingeleverde kleurplaten zijn na Monumentendag deskundig beoordeeld door Eve-
line Harting-v.d. Heijden. 
Het bestuur van de molen 
beoordeelde ze opnieuw 
en maakte de prijswin-
naars bekend. Thijs Bierens, 
voorzitter van de Stichting 
Oostmolen te Kloetinge, 
overhandigde hen een toe-
passelijke prijs en gaf ook 
nog een zakje meel van de 
molen mee met de opdracht 
aan de ouders om hiervan 
pannenkoeken te bakken. 
De winnaars zijn (vlnr): Thijs 
Colijn, Hille van de Linde, 
Siem Honingh en Lieselot Wimmers. Op de foto ontbreken de winnaars Milan Visser 
& Noor Molenaar.
 
Note: voor het heerlijke pannekoekenrecept, of om ‘vriend’ te worden van de
Kloetingse molen ga naar: www.oostmolen-kloetinge.nl

Sinterklaas

Op 3 december komt Sinterklaas in Kloetinge.Intocht en feest in Ami-citia (‘s ochtends op de Kloetingse school)

Wintervoorraad

Aan de Tervatenseweg zal de kachel deze win-

ter wel branden. Er werd volop hout gehakt. 

De houthakker nam even pauze onder deze 

boom... Als u langs rijdt treft u hem 

misschien nog wel aan.

Zaterdagmiddag 18 oktober jl. ontvingen de winnaars van de kleurwedstrijd op 

Aan de Tervatenseweg zal de kachel deze win-

ter wel branden. Er werd volop hout gehakt. 

De houthakker nam even pauze onder deze 

boom... Als u langs rijdt treft u hem 
De houthakker nam even pauze onder deze 
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Wat is betekent het dorpenplatform
voor de dorpen?
Vaak wordt mij gevraagd: “wat doet het dorpenplatform en wat betekent dit voor de 
bewoners van de dorpen?”
Naast de dorps- en wijkverenigingen kent de gemeente Goes ook een Dorpenplatform. 
Daarin zijn de omliggende dorpen elk door 2 afgevaardigden vertegenwoordigd. De 
betrokken dorpen zijn: ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen, Kattendijke, 
Kloetinge, Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk. Het dorpenplatform krijgt ondersteu-
ning van het SMWO. Deze heeft tevens een adviesstem. 

Doelstelling
- Het dorpenplatform heeft primair als 

doel om samen te werken op het terrein 
van leefbaarheid en belangenbeharti-
ging.

- Het platform is een gelegenheid om el-
kaar te informeren en te ondersteunen.

- Tevens heeft zij als doel om coördine-
rend te zijn en dorpsoverstijgende pun-
ten te bespreken.

- Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan de dorpskernen en aan de gemeente 
Goes.

- Het ontwikkelen van beleidszaken die 
alle dorpen treffen.

Bijeenkomsten
Het dorpenplatform komt minimaal 4x 

per jaar bijéén, tenzij er belangrijke zaken 
zijn. De vergaderplaats wordt in overleg 
met elkaar en per toerbeurt op jaarbasis 
vastgesteld.
De vergaderstukken worden tenminste 1 
week van te voren per post toegezonden 
aan de afgevaardigden en tevens voor zo-
ver mogelijk ook per mail.

Voorzitterschap en secretariaat
Er wordt uit het midden een voorzitter ge-
kozen 
De notulen vanuit het SMWO. Het post-
adres berust bij het SMWO.

Algemeen
De leden (niet zijnde de voorzitter) zitten 
namens een dorpskern en hebben dus last 

Overleg met de afgevaardigden van het dorpenplatform
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en ruggespraak met hun achterban. 
Het dorpenplatform draagt er zorg voor 
dat op alle punten (voordat zij hierover 
een advies uitbrengen) eerst de mogelijk-
heid wordt gegeven om deze te bespre-
ken in de dorpskernen.

Wat betekent het dorpenplatform voor u 
en wat hebben zij zoal bereikt?
1. Zij brengen gevraagd en ongevraagd 

advies uit bij de gemeente
2. Zij ontwikkelen initiatieven die het wel-

zijn van de dorpen bevorderen zoals op 
gebied van: 
a. voorzieningen op het dorp Biblioser-

vicebus.
b. rechtstreeks overleg met de gemeen-

te op onderwerpen die van belang 
zijn voor de dorpskernen.

3. Mede op advies van het dorpenplat-
form zijn op alle plaatsen in Goes en 
omliggende dorpen hondenhaltes ge-
plaatst om overlast van honden uit-
werpselen te voorkomen.

4. Invoering van AED’s en werving van 
vrijwilligers.

Dorpsplannen
Het dorpenplatform heeft het initiatief 
genomen tot het ontwikkelen van dorps-

plannen, hiervoor is binnen het platform 
een werkgroep samengesteld die vooral in 
het begin de werkwijze heeft uitgezet in 
samenwerking met gemeente, SMWO en 
Scoop. In een later stadium heeft een eva-
luatie plaatsgevonden van de dorpen die 
met de ontwikkeling een aanvang hadden 
genomen. Dit om lering te trekken. Twee 
dorpen zijn gereed, Kloetinge is bezig met 
de afronding. In Kattendijke, Wilhelmina-
dorp en Wolphaartsdijk zijn werkgroepen 
actief.

Tijdens de laatste vergadering van het 
platform is samen met wethouder Van der 
Reest en hoofd afdeling samenleving, de 
heer Stuart, gesproken over de veranderde 
situatie van de zorg. Die gaat per 1 janu-
ari over naar de gemeente. Hierbij waren 
ook maatschappelijke organisaties aanwe-
zig. De conclusie van dit onderhoud heeft 
geleid tot een nader overleg eind oktober 
begin november om inhoudelijk dieper in 
te gaan op verschillende vraagstukken en 
te onderzoeken wat het platform samen 
met de gemeente en de maatschappelijke 
organisaties kan betekenen.

Marinus Vuijk
Voorzitter Dorpenplatform

MargaSlotMassage Sportmassage

  Kinesiotaping

Etty Hillesumlaan 13 (0113) 21 11 82 Triggerpoint-therapie

4481 DE  Kloetinge (06) 25 06 57 88 Ontspanningsmassage

www.margaslotmassage.nl
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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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Afternoon Tea Concert Excelsior
Met ideaal nazomerweer gaf de Kloetingse brassband Excelsior op 28 september 
onder grote belangstelling een Afternoon Tea Concert in de tuin van de familie 
Lenshoek aan het Marktveld.
Passend in de Engelse traditie van de ‘tuinconcerten’ was er die middag in de schit-
terende tuin een gevarieerd en afwisselend optreden. Excelsior zette niet alleen mu-
zikaal het beste beentje voor, maar ook culinair. De bezoekers genoten van koffi e en 
thee (met zelfgemaakte lekkernijen) van de muziek en van een wandeling door de 
tuin van de beschermvrouwe van Excelsior.
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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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Kafka had een avond die ongewoon 
verliep. Normaal lag het Marktveld te 
Kloetinge aan het einde van de dag als 
een stille oase van rust van de onder-
gaande zon te genieten. Andere avon-
den hadden de kauwen hun dagelijkse 
pret met het wervelen rond de kerkto-
ren, een vast protocol voordat de slaap-
plaatsen werden opgezocht.
Nu raakte de torenkauw steeds afge-
leid tijdens het rond cirkelen doordat 
er een grote menigte van mensen aan 
de noordkant van de kerk op stoelen op 
het gras was gaan zitten. Wat gebeurde 
daar toch?

Het ging om twee groepen, die tegen-
over elkaar zaten. De ene had instru-
menten in de hand, het zouden toch 
geen jagers zijn, gereed om hen van de 
toren te schieten? Ook stonden er felle 
lampen opgesteld. Hoor, daar streelden 
flarden muziek langs de fijne gehoor-

veertjes van Kafka. In een slepend ritme 
werden zachte tonen aaneen gespeeld. 
Kafka en zijn soortgenoten werden er stil 
en rustig van. De mensen trouwens ook, 
want die applaudiseerden nieteens na 
afloop. Daar had een strenge mevrouw 
aan het begin iets van gezegd, dat dat 
niet mocht.
Het klonk heel anders dan wat de verre 
voorvaderen van Kafka uit de herberg 
hoorden klinken, als daar in de zestiende 
eeuw met vedel, draailier en zakpijp mu-
ziek werd gemaakt.
Nu stond de ene groep mensen, die zon-
der instrumenten, op van hun stoel. Ze 
namen deze mee naar een huis aan het 
Marktveld, waar de sequoia’s staan. De 
muziekmensen, leden van Excelsior die 
de kauwen elke week in Amicitia hoor-
den repeteren, speelden het wonder-
mooie nummer nog enkele keren. Ook 
zij verlieten daarna het gras.

Het duurde nog een hele tijd voordat 
alle filmcamera’s en lampen waren op-
geruimd. Toen was het al te laat om nog 
veel te cirkelen. Kafka nam zich vanaf de 
torentrans voor om dan morgenavond 
maar wat langer rond te vliegen.

De Herberg

Op maandagavond 8 september 2014 vond de opname van weer een scène 
voor de film over de dorpsherberg van Kloetinge plaats onder regie van Ingrid 
van de Linde. Veel dorpsgenoten vormden het publiek bij een uitvoering van 
Excelsior aan de noordkant van de kerk. ’s Middags was de komst van de am-
bachtsheer uit het begin van de achttiende eeuw al verfilmd. Er staan nog meer-
dere opnames op het programma. De verwachte verschijning van de film De 
Herberg is gepland in 2015. Kijk voor meer informatie op: www.herberg-film.nl 

Frank de Klerk.
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Hollywood in Kloetinge
In de laatste week van de zomervakantie was het weer zover: De Klusdurpse Da-
gen! Dit jaar de 15e editie en dat betekent natuurlijk uitpakken!

Met het thema ‘Hollywood’ hebben de 
kinderen hun hutten als luxe villa’s ge-
bouwd en zijn ze zelfs middenin een 
heuse filmopname terecht gekomen! Tij-
dens een ritje met de stoomtrein vanuit 
Goes naar Hoedekenskerke werden zij 
opgeschrikt door een paar k(l)eurig ge-
klede boeven.
Dat was even schrikken, maar de schat 
van de filmdiva is gelukkig weer terug-
gevonden na het nodige speurwerk in 
Hoedekenskerke.
De feestavond op donderdag, ondertus-
sen een traditie aan het worden, was 
weer erg gezellig! De kinderen hebben 
hun beste zang- en acteerwerk laten 

zien aan alle ouders, opa’s en oma’s. Die 
hebben onder het genot van een hapje 
en een drankje mee kunnen doen aan de 
loterij en natuurlijk blijven kijken bij het 
mega-kampvuur!
Op vrijdag hebben de kinderen kunnen 
genieten van verschillende springkus-
sens, spelparcoursen en een klimwand! 
Een stevige windvlaag zorgde nog even 
voor de nodige schrik, maar gelukkig 
hoefden er geen kinderen mee met de 
massaal uitgerukte hulpdiensten.
 
Kortom; een spannende, leuke, avon-
tuurlijke week waar de kinderen ontzet-
tend van hebben genoten!
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Aanpak Per Kern in Kloetinge
Begin 2015 wordt door SMWO in Kloetinge een Aanpak Per Kern georganiseerd. 
Tijdens deze Aanpak Per Kern gaan verschillende organisaties uit het dorp aan de 
slag met het thema verslaving. Elke partij kan dit thema op eigen wijze en voor de 
eigen doelgroep verwerken in activiteiten die op dat moment plaatsvinden of een 
speciale activiteit rondom dit thema organiseren.

Bij het thema verslaving wordt al snel 
gedacht aan alcohol, drugs en roken 
maar ook thema’s als medicijnversla-
ving, gameverslaving en gokverslaving 
zullen behandeld worden. Doel van de 
Aanpak Per Kern is dan ook gezamenlijk 
bewustzijn te creëren en bewoners van 
jong tot oud informeren en voorlichten 

over onderwerpen die voor hun relevant 
zijn. Op dit moment zijn verschillende 
partijen waaronder de BSO, Kloetingse-
school, st Jeugdwerk, VDK, Alevo en 
anderen onder begeleiding van SMWO 
bezig de Aanpak Per Kern vorm te ge-
ven. Indigo Preventie is hierbij aanwezig 
om te zorgen voor voorlichtingsmateria-
len, en kan waar nodig worden ingezet 
om voorlichtingen te verzorgen. Meer 
informatie over de activiteiten tijdens de 
Aanpak Per Kern volgt in januari 2015. 

De Aanpak Per Kern is een initiatief van 
de gemeente Goes en wordt in opdracht 
van de gemeente gecoördineerd door 
SMWO. Voor vragen of suggesties kunt 
u contact opnemen met
Matijs Gerrits via 0113-277111
of m.gerrits@smwo.nl

Verslaving kent vele vormen

Onze dank gaat dan ook uit naar alle 
vrijwilligers en sponsoren die hieraan 
hebben bijgedragen!
Zonder jullie was het niet gelukt!
 
Wilt u de activiteiten van het Jeugdwerk 
volgen? Ga dan naar www.jeugdwerk-
kloetinge.nl of voeg de mascotte, Raf 
Elbroek, toe aan Facebook!

Leonard van Iwaarden

Na schoolse activiteiten

Het jeugdwerk is sinds de zomervakantie 
mede verantwoordelijk voor de Na Schoolse 
Activiteiten. Wat er te doen is in Kloetinge 
staat op Goesnaschooltijd.nl
De workshops zijn voor ALLE Kloetingse kin-
deren. de school stelt haar ruimte beschik-
baar.
In de praktijk komen er tot nu toe alleen 
maar kinderen van de school zelf, jammer 
maar we werken er hard aan!

Petra Menheere

Na schoolse activiteiten

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK & WELZIJN OOSTERSCHELDEREGIO
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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

47Klusdurper 2014.2

Hobby- en kunstmarkt
Op zaterdag 13 september was het weer vroeg dag, maar gelukkig droog en prima 
weer. Nadat de kramen en tafels zowel binnen als buiten Amicitia waren neergezet 
en ingericht werd om 10.00 uur traditioneel de offi ciële opening verricht de Am-
bachtsvrouwe, mevrouw van Dijk. Daarna weet ze de aanwezigen altijd te boeien. 
Ze neemt uitgebreid de tijd voor een praatje met de deelnemers om zich te laten 
voorlichten over wat zij te bieden hebben, of wat hun hobby is.

Zoals gewoonlijk was er weer van alles 
te zien en door het mooie weer waren 
de kraampjes binnen en op de parkeer-
plaats nagenoeg allemaal bezet. Binnen 
waren er aanzienlijk minder kraampjes, 
waardoor de sfeer helaas niet voor ie-
dereen uitnodigend was om naar binnen 
te lopen. Petra Menheere en Sylvia van 
Gameren waren als vanouds weer druk 
in de weer met de kinderen die werden 
uitgenodigd leuke hebbedingetjes te 
maken of een miniworkshop te volgen.

Dit jaar was gekozen om de hobby- en 
kunstmarkt niet op de eerste zaterdag 

van november te houden maar gelijk-
tijdig met Monumentendag. Of dat een 
juiste keuze is gebleken zullen we nog 
moeten bezien, omdat de opkomst elk 
jaar afneemt. Wellicht is het tijd voor 
een andere opzet of invulling, dat zal 
nog worden geëvalueerd. Het is ook een 
mogelijkheid dat er minder belangstel-
ling was dan voorgaande jaren doordat 
veel bewoners een rondje langs de be-
kende Kloetingse monumenten heb-
ben gedaan. Veel belangstelling was er 
bijvoorbeeld voor het bezichtigen van 
de Geerteskerk, de Oostmolen of een 
bezichtiging van de tuin bij de familie 
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Lenshoek aan het Marktveld. Ook het 
ringrijden met versierde sjeesjes trok veel 
belangstelling. Kortom, er waren die dag 
ook vele evenementen in Goes en om-
streken. De hoop dat er door het combi-
neren van de hobby- en kunstmarkt en 
monumentendag meer bezoekers zou-
den komen is helaas niet bewaarheid.

Desondanks alle lof voor de organisatie, 
want dat is elk jaar weer een hele klus. 
De Vereniging Dorpsbelangen wil haar 
dank uitspreken aan Daniëlle Wagenaar, 
Magda Nagelkerke, Petra Menheere en 
Sylvia van Gameren, want zonder jullie 

enthousiasme en inzet in al die jaren zou 
de hobby- en kunstmarkt niet mogelijk 
zijn geweest.

Workshop Splash-art volgen?
Tijdens de hobby- en kunstmarkt was er bij de kraam van Danielle Wagenaar de 
mogelijkheid om een miniworkshop Splash-art te doen. Leuk om eens met die 
werkwijze kennis te maken.

Splash-art houdt in dat je een abstract 
schilderij maakt op een creatieve manier. 
Je kunt daarbij veel materialen gebrui-
ken maar geen kwasten. Denk maar 
eens aan een speelgoedauto, een tan-
denborstel, touwtjes, veren, enz, enz.
Je hoeft niet supercreatief te zijn, want 
de ervaring leert dat het vanzelf komt als 
je eenmaal bezig bent. Als je een uitge-
breide workshop komt volgen mag eerst 
even oefenen met alle materialen op een 
stuk behang om te zien wat het doet. 
Na het oefenen ga je echt aan de slag. 
Het is erg gezellig, leuk en inspirerend 
om dit bijvoorbeeld met een groep te 
komen doen. Denk aan een vrijgezellen-
feest, kinderfeest, teamuitje of gewoon 

gezellig met vrienden of vriendinnen. 
Je wordt met je groep verwelkomd met 
koffie of thee met lekkers en tijdens het 
drinken volgt de uitleg.

Deelname: minimaal 6 personen,
maximaal 12 personen
Locatie:
‘t Hof Olmenstein 
Abbekindersezandweg 21 
4482 PS Kloetinge
 
Heeft u interesse of nog vragen:
Neem dan contact op met
Daniëlle Wagenaar, tel: 06-11482998 
E-mail: oostmolen35@hetnet.nl 
Facebook: Daan’s Boezeneren
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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
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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.




