
Sara

DE KLUSDURPER

34e jaargang 2015

Nr. 1
VOORJAAR KLOETINGE

Dorpsblad van Kloetinge

Anna

Sara

1

Cyrille

Amber

Dorpsblad van Kloetinge

Amber

Dorpsblad van Kloetinge

Thomas

Anna
Rik



Manneeweg 7
4481 NB  Kloetinge
Tel. (0113) 22 11 55
Mobiel 06-53 29 59 26
E-mail: info@regogroep.nl

Website: www.regogroep.nl
Rego Tuin Idee Kloetinge

tuinen •

cultuur-technische werken •

interieurbeplanting •

hydrocultuur •

boomverzorging •

automatische tuinberegening •

REGO Groen
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud

3Klusdurper 2015.1

Inhoud

DE KLUSDURPER - DORPSBLAD VAN KLOETINGE

Beste dorpsgenoten (voorwoord)   5 

De Passie van Kloetinge   14

Kloetinge in de Eerste Wereldoorlog   15

Oorlogsmonument Kloetinge   19

Kloetingse sneeuwklokjesdag   23

Tekeningen 70 jaar bevrijding   25

Programma 4 mei Nationale Herdenking  27

Nieuws van de Kloetingseschool   29

Ondernemend Kloetinge, John Zwartepoorte   32

Aanpak Per Kern   35

Het Ommetje, opening wandelroute   37

Wie beheert nu het Geerteshuis?   39

Demografische gegevens   41

De Lelie, André Minnard   43

De Geeerteskerk   47

Uw nieuwe wijkagent Gilian de Visser   49

Vrouwen van Nu   51

Colofon   54

14

19

43

32



4

 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

FOTO MARINUS VUIJK

5Klusdurper 2015.1

Beste Dorpsgenoten
De eerste editie in 2015 van De Klusdurper ligt weer voor u. Deze keer voor een groot 
deel in het teken van 70 jaar bevrijding. In het vorige nummer kondigde ik aan dat de 
dames Van de Linde en Heemskerk geen onderdeel van de redactie meer zijn.
Angelique Reijerse, Helma van Oostrum, Carina van Dooren en Claudia Nienhuis vor-
men nu de redactie van De Klusdurper en zij hopen nog op een vijfde redactielid. 
Mocht u zich bij dit geweldige team willen aansluiten (waar wij bijzonder behoefte 
aan hebben), dan kunt u zich aanmelden via klusdurper@kloetinge.com.

Dorpsplan
De VDK is druk doende geweest met de 
afronding van het dorpsplan. Het ver-
keer/vervoersplan liet door de ontwik-
kelingen rondom de spoorovergang nog 
op zich wachten. Voor de zomer zal het 
dorpsplan in boekvorm verschijnen en 
huis aan huis worden verspreid.
Om de mening van alle bewoners nog 
eens te onderzoeken heeft het bestuur 
gesprekken gehad met de Hogeschool 
Zeeland. Dit heeft geresulteerd dat drie 
studenten, onder begeleiding, middels 
een enquête en interviews de mening 
van de bewoners zullen gaan vragen 
over alles wat in hun leefomgeving van 
belang kan zijn. Ook de jeugd van 12 
tot 18 jaar zal een op hen afgestemde 
enquête toegezonden krijgen en/of via 
school worden verspreid.

Afgesproken is dat deze enquête zowel 
in hard-copy als digitaal zal worden aan-
geboden. Van belang is dat wij hiervoor 
uw e-mailadres toegezonden krijgen. 
Gelieve uw adres te zenden naar onder-
zoek@kloetinge.com.

APK
Tijdens Koningsdag is het project Aanpak 
Per Kern (APK) gestart. Dit wordt door 
de gemeente Goes ondersteund en u 
kunt er in het artikel van Eric Meindert  
meer over lezen.

Oorlogsmonument
Begin dit jaar ontvingen wij bericht uit 
Canada van de familie van de militair 
Jean-Maurice Dicaire. Zijn naam staat 
vermeld op het oorlogsmonument wat 
door de Kloetingseschool is geadopteerd 
en waar op 4 mei, voorafgaand aan een 
bijeenkomst in Amicita, bloemen zullen 
worden gelegd. Dit jaar worden er door 
het ‘jongeren persbureau’ filmopnames 
gemaakt van de kranslegging en naar de 
familie in Canada gestuurd.

Kloetingseschool
Dit jaar gaat ook de nieuwbouw van de 
Kloetingseschool beginnen, wat zoveel 
betekent dat het oude schoolgebouw 

Spoorwegovergang Buys Ballotstraat

FOTO MARINUS VUIJK
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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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wordt gesloopt en op die plaats een 
nieuwe school wordt gebouwd. Het deel 
wat alweer een aantal jaren geleden is 
gebouwd wordt onderdeel van de nieu-
we school. Kloetinge mag zich gelukkig 
prijzen dat de school behouden blijft in 
tegenstelling tot andere dorpen.

Social Sofa
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we 
aan de laatste voorbereidingen bezig 
voor de start van het mozaïeken van de 
Social Sofa. Velen hebben zich aange-
meld om hier aan mee te werken. Zo-
wel mensen uit het dorp als de wijken 
Riethoek, Oostmolenpark en mensen 
uit de dagbesteding van Emergis zullen 
de komende drie maanden aan de Sofa 
gaan werken. Onder deskundige leiding 
van Johan Verstrate (oud medewerker 
van het bedrijf Social Sofa), zal er straks 
iets moois in de Riethoek komen te staan 
waar iedereen trots op kan zijn.
Wij zijn de familie Van Dijk dankbaar dat 
we van de schuur van boerderij Welte-
vreden gebruik mogen maken. Ook zijn 
wij de sponsoren; stichting S. Boone, Ra-
bobank, Nederlandse Bouw Unie (NBU) 
en gemeente Goes dankbaar. Zij hebben 
het mogelijk gemaakt de kosten zo laag 
mogelijk te houden.

Veilige fietsroute
De VDK is zeer verheugd over het feit 
dat Burgemeester en wethouders van 
Goes het voorstel tot een alternatieve 
schoolroute, zoals in het concept dorps-
plan is voorgesteld, gaat onderzoeken. 
Al langer heeft de VDK al signalen afge-
geven dat een veilige fietsroute voor de 
kinderen uit Riethoek en Oostmolenpark 
noodzakelijk is.

Wat doet de VDK?
Vaak wordt aan mij gevraagd: “wat doen 
jullie zoal als vereniging dorpsbelangen 
en wat hebben wij daar voor voordeel 
aan?”
Graag wil ik daar antwoord op geven. 
Op de website van de gemeente Goes is 
het mooi verwoord.

“Het bestuur van de gemeente Goes 
vindt de participatie van burgers belang-
rijk. De unieke karakters van elk dorp en 
wijk moeten zichtbaar zijn en blijven in 
de gemeente Goes.
De bewonersorganisaties behartigen het 
algemeen belang van hun dorp of wijk. 
Zij helpen de gemeente om meer zicht te 
krijgen op wat de burger nu precies wil, 
waardoor de betrokkenheid van de bur-
ger bij het bestuur wordt vergroot. Om 
zo duidelijk te maken dat politiek geen 
‘ver-van-mijn-bed-show’ is.
Burgers zijn ervaringsdeskundigen als 
het gaat om hun eigen dorp of wijk. Dit 
geeft een waardevolle aanvulling op de 
professionele deskundigheid die de ge-
meente in huis heeft.

‘Kunstenaars’ aan het werk
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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:

- waken

Voor meer informatie:

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

EN’
Johan Hoekman

Overal te ontbieden

Eigen rouwcentrum met aula 

en koffiekamer

Rouwkamers 24 uur per dag 

toegang zonder afspraak

Alle voorzieningen om thuis op te baren

Aandacht voor uw persoonlijke wensen

Informatiepakket op aanvraag verkrijgbaar 

(gratis en vrijblijvend)
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De bewonersorganisaties spelen een be-
langrijke rol bij:
•	 het	 overbruggen	 van	 de	 kloof	 tussen	

overheid en burgers;
•	 stimuleren	 van	 de	 belangstelling	 bij	

burgers voor gemeenschapszaken;
•	 burgers	 laten	 inzien	 dat	 zij	 medever-

antwoordelijk zijn voor hun eigen di-
recte leefomgeving.

Een bewonersvereniging is een groep 
vrijwilligers die zich verenigt om de alge-
mene belangen van burgers in haar dorp 
of wijk te behartigen. Het doel is om de 
leefbaarheid in de directe omgeving te 
behouden of te verbeteren. De leefbaar-
heid in een dorp of wijk is afhankelijk van 
de gedragingen van de burgers zelf, het 
beleid van de gemeente en andere ver-
antwoordelijke organisaties zoals politie 
en woningcorporaties.
Een bewonersvereniging houdt zich o.a. 
bezig met de volgende onderwerpen:
•	 sociaal	klimaat
•	 wonen
•	 voorzieningen
•	 verkeer
•	 werken
•	 relatie	tussen	burger	en	overheid

Een bewonersorganisatie is zowel ge-
sprekspartner voor de overheid als klank-
bord voor de burgers in het eigen dorp 
of de eigen wijk. Om als gesprekspartner 
serieus genomen te worden is communi-
catie en draagvlak binnen het eigen dorp 
of de wijk van groot belang. Een bewo-
nersorganisatie wordt goed op de hoogte 
gehouden van projecten en dergelijke en 
heeft het recht de gemeente gevraagd 
en ongevraagd te adviseren. De taken 
van een dorpsraad of wijkplatform liggen 

op het gebied van: belangen behartigen, 
adviseren, signaleren, participeren, com-
municeren en vertegenwoordigen van 
het eigen dorp of wijk.”

De VDK kan alleen functioneren als zij 
een ruime draagkracht van de bewoners 
heeft en daar regelmatig mee communi-
ceert. Men hecht er dan ook waarde aan 
dat zoveel mogelijk bewoners van Kloe-
tinge, inclusief Riethoek en Oostmolen-
park lid zijn of worden van de Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge dit kan al door 
€ 5,00 per jaar te voldoen. 

Omdat het bestuur de bewoners zoveel 
mogelijk wil informeren en zich bewust is 
dat het uitkomen van De Klusdurper 2x 
per jaar onvoldoende is om actuele infor-
matie te verstrekken, wil ik u wijzen op 
onze vernieuwde website
kloetinge.goesweb.net, ook bereikbaar 
via www.kloetinge.com.
Daar is De Klusdurper ook digitaal te 
lezen. Verder beschikken wij sinds kort 
over een Facebook account.

Ook wijs ik u op de mogelijkheid tot het 
ontvangen van een nieuwsbrief met ac-
tuele informatie. U kunt u zich hiervoor 
inschrijven via:
kloetinge.goesweb.net > knop contact > 
aanmelden als lid.
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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Negen maanden geleden was de eerste vergadering en op palmzondag was het dan 
zover... de uitvoering. Een uitvoering die veel lof kreeg en ons als team enorm ge-
raakt heeft! Het Paasverhaal vertellen in een moderne setting zonder de integriteit 
te verliezen, in beeld, geluid en dans. 

Wij waren ontroerd en intens blij dat een 
droom zo werkelijkheid mocht worden. 
Maar, het was ook een weg met veel 
werk. Omdat we niet wisten waar we 
moesten beginnen, was bijstellen het 
grootste woord de eerste maanden.
Toen op 13 oktober de eerste persbe-
richten de deur uitgingen begon het heel 
serieus te worden en stond ons plan. 
Hofman Productions geloofde in ons en 
na de audities konden we gaan repete-
ren met de cast.

Gesteund door alle enthousiasme gingen 
we door en kreeg de Passie steeds meer 
vorm, vooral in ons hoofd. Daar zagen 
Rianne en ik al vaak wat iedereen op 29 
maart zou gaan zien. Gesteund door een 

geweldig team van mensen als; Sjaak, 
Sjakko, Piet, Jacoline, Marian en Gerard 
en op het laatst kwam daar ook Marcel 
bij. Vervolgens kwamen de filmopna-
mes waarbij we zoveel gelachen heb-
ben, want ook al had iedereen gedaan 
wat hij moest doen, dan zei Kees: ‘we 
doen het nog een keer!’ Iedereen vulde 
dat al lachend in. Wat een sfeer en groei 
naar elkaar en naar de passie toe. Onze 
passie werd de Passie van iedereen en 
dat is wat wij wilden. Samen iets doen, 
opstaan van de bank en gewoon doen! 
En zo iets positiefs bijdragen aan onze 
gemeenschap.

De dag zelf begon vreselijk spannend. 
Het weer zat enorm tegen, gelukkig, het 

DE PASSIEvan Kloetinge
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ging door en het weer werd iets rusti-
ger. De regen stopte en de zon brak zelfs 
door. ‘Geloof, hoop en liefde’, dat wa-
ren de openingswoorden van Rene Ver-
hulst als verteller. De cast kon schitteren. 
Amateurs, maar met allure. Het stond als 
een huis en deed aan talent niets onder 
voor onze grote broer in Enschede.
Prachtige liedjes met zoveel bezieling en 
passie gezongen en krachtig geacteerd 
door Pontius, alias Wilbert van Waas die 
Jezus, alias Peter Reinders moest veroor-
delen. En daar stond hij dan, met zijn ar-
men gespreid en vastgehouden bij zijn 
voeten omdat de wind op de toren van 
onze kerk zo krachtig waaide. Hij zong: 
‘iedereen is van de wereld,’ gespeeld 
door de Broodtroosters.

Het kruis werd gedragen in stilte door 
mensen met allemaal een andere eigen 
reden. Bijzonder was het. Briefjes met 

daarop gebeden werden meegedragen 
en de last van regen en wind maakte het 
lijden voelbaar. Tot slot kwamen de cast, 
de koren en dansgroepen op het podium 
om een daverend applaus in ontvangst 
te nemen. Wat een geweldige prestatie. 
Dat gold ook voor de catering en onze 
gastvrouw en gastheer die werkelijk alles 
deden achter de schermen.
En niet te vergeten de verkeersrege-
laars, de hand en spandienstmensen en 
de EHBO, onze grote dank gaat ook uit 
naar deze mensen. Die staan dan niet 
op het podium, waar ze ook behoren te 
staan. Wij kijken terug op een Passie van 
Kloetinge als een succes die, wie weet, 
nog eens een navolging krijgt. Want het 
leven is niet saai, als je het maar met 
Passie doet!!

Namens Team Passie, 
Elske

Ondanks de mindere weersomstandigheden waren veel mensen getuige van dit spectakelstuk
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TELECOMMUNICATIE

l Telefooncentrales
l Voice Over IP telefonie
l Datanetwerken
l ADSL voor snel internet
l ISDN-aansluitingen

LEWESTRAAT 43, 4481 BC GOES/KLOETINGE
Tel: 0113-213720   Internet: www.colijnbv.nl
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Oproep van het Gemeentearchief

Kloetinge in de Eerste Wereldoorlog
Het onderzoek van het Gemeentearchief naar de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
spitst zich de komende periode toe op Kloetinge. Heeft u documenten of foto’s van 
Kloetinge uit die periode? Het Gemeentearchief wil ze graag bekijken en eventueel 
scannen. Of misschien kent u mensen die afstammen van Belgische families die 
hier gebleven zijn?

Belgische vluchtelingen 
In de collectie van het Gemeentearchief 
is ook het een en ander te vinden. Zo 
is bewaard gebleven het archief van 
het ‘Comité tot verlening van steun aan 
hulpbehoevenden Kloetinge’.
Daarin is van alles te lezen over hoe de 
steun aan de vluchtelingen verliep. Cor-
respondentie, administratie, papieren 
over de verstrekking van bonnen voor 
klompen, namenlijsten van vluchtelin-
gen e.d. 

Hof Olmenstein
Bekend is bijvoorbeeld dat op Hof 
Olmenstein, dat tegenwoordig op het 
grondgebied van de gemeente Kapelle 
ligt, maar destijds bij Kloetinge hoorde, 
veel Belgische vluchtelingen onderdak 
vonden. Misschien heeft u daar nog ver-
halen over?
Overigens is ook welkom informatie 
over Hof Olmenstein die niets met de 
oorlog te maken heeft. Naar o.a. deze 
boerderij wordt namelijk op het moment 

Hof Olmenstein 1915
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onderzoek gedaan. En misschien weet u 
ook nog andere plaatsen waar de vluch-
telingen opgevangen werden?

Heeft u materiaal? Stuurt u s.v.p. een
e-mail naar gemeentearchief@goes.nl of 
bel 249 783.
U vindt meer over het onderzoek op de 
website van het Gemeentearchief (onder 
Tentoonstellingen > Digitaal museum > 
Eerste Wereldoorlog).
Daar vindt u ook de expositie over de 
Bevelanden tijdens de Eerste Wereldoor-
log die vorig jaar te bekijken was in het 
Stadskantoor.
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Jachthuisstraat toen en nu
Onlangs is de Jachthuisstraat opnieuw bestraat. Hierbij vond alleen verstoring plaats van 
de toplaag. Er was dan ook geen archeologische begeleiding nodig.
De redactie kwam ook nog een foto tegen van straatwerkzaamheden in de Jachthuis-
straat in 1968. Toen lag de straat open vanwege rioleringswerkzaamheden. Hierbij wer-
den dikke mestlagen ontdekt.
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Verenigingsgebouw ‘Amicitia’

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

JUBILEA

BRUILOFTEN

PARTIJEN

BEDRIJFSFEESTEN

VERGADERINGEN

CURSUSSEN

 Martinus Nijhoffl  aan 36, 4481 DK Kloetinge
tel. 0113-214907

www.fysiokempe.nl
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Oorlogsmonument Kloetinge
Het monument, wat ook het graf van een Canadese soldaat is, bevindt zich op de 
algemene begraafplaats aan de Kapelseweg en herinnert de bewoners van Kloe-
tinge aan de medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen 
zijn omgekomen. Elk jaar vindt hier de dodenherdenking plaats, maar wat weten 
we nu eigenlijk van de geschiedenis van dit monument?
De redactie kwam in contact met Michel Arsenault op zijn zoektocht naar het ver-
haal van zijn overgrootoom. Hieronder zijn bevindingen.

Mijn naam is Michel Arsenault en ik 
ben een achterneef van Jean-Maurice 
Dicaire. Ik ben 53 jaar oud en woon in 
Edmonton, Canada.
Mijn moeder haar grootmoeder was 
Simone Dicaire en zij was een van de 
zusters van Jean-Maurice. Vele jaren te-

rug heeft mijn tante Alice (een andere 
zus van Jean-Maurice) mij een brief 
gegeven van mijn overgrootoom, Jean-
Maurice, wat zijn laatste geschreven 
brief is vanuit de oorlog.
(gedateerd: 19-10-1944)

Ze gaf me ook nog een andere brief, ge-
schreven door Jean-Maurice zijn priester 
(Gerared Marchand) voor zijn ouders, 
met de mededeling dat hun zoon slacht-
offer is geworden. Ze gaf mij de enige 
gekende foto van mijn grootoom.
Ik weet niet waarom mijn tante mij ge-
kozen heeft om dit te bewaren, maar ik 
heb het al bewaard sinds ik een jonge 
man was. Met de tijd dat ik ouder ge-
worden ben, werd ik erg nieuwsgierig 
naar mijn grootoom en besloot om ach-
tergrond informatie op te zoeken.

Alles wat ik had waren de twee brieven, 
deze foto, plus informatie van mijn fa-
milie wat mond op mond doorver teld 
werd. Mijn tante vertelde dat hij slacht-
offer is geworden in Nederland in een 
klein dorpje dat Kloetinge heet. Op 
die manier ben ik begonnen om ach-
tergrond informatie op te zoeken met 
hulp van een Nederlandse vriend die in Jean-Maurice Dicaire

Wie was Jean-Maurice Dicaire?
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Canada woont. Ik was in staat om met 
mensen in contact te komen in Kloetinge 
en de gemeente Goes en te vertellen van 
deze Canadese soldaat die in dienst was 
en is omgekomen in Kloetinge, waar ook 
het graf staat.

Jean-Marice Dicaire was de jongste 
van 13 kinderen. Hij had 8 zussen en 4 
broers. Zijn moeders naam was Emma 
Rochon en zijn vaders naam was Joseph 
Dicare. Zijn moeder overleed voordat 
Jean-Maurice zich meldde bij het Cana-
dese leger om te dienen. Ze heeft nooit 
het verdriet gekend van het feit dat haar 
zoon ten onder ging in de oorlog.

De Dicaire familie was neergestreken in 
de late 19e eeuw in een klein stadje ge-
naamd Haweksbury in Ontario, Canada. 
Later is de familie verhuisd naar een 
dorp Aylmer (ten westen van de pro-
vincie Quebec) en daar hebben ze zich 
uiteindelijk gevestigd in Montreal.
Jean-Maurice was een rebellerende tie-
ner en groeide voornamelijk op temid-
den van zijn oudere zussen. Feitelijk, zo 
begreep ik uit de familiegeschiedenis, 
was mijn tante Zeleda (een andere zus 
van Jean-Maurice) erg boos op Jean-
Maurice, omdat hij gelogen had over 
zijn leeftijd om zich aan te melden in het 
Canadese leger. Hij trad toe in het Ca-
nadese leger toen hij nog maar 17 jaar 
oud was.
Hij was aangenomen bij het beroemde 
‘Regiment de Maisonneuve’ in Montre-
al. (ook wel primary reserve genoemd, 
dat zijn de eerste en grootste van de vier 
sub-componenten/korpsen van de Ca-
nadese strijdkrachten).

Ik heb behoorlijk wat informatie gevon-
den over mijn grootoom Jean-Maurice 
Dicaire en zijn laatste dagen in Goes/ 
Kloetinge, gedurende 2e wereldoorlog.

Het korps liep in een Duitse
hinderlaag
Jean-Maurice en zijn legerkorps slie-
pen in het dorp Schore op 28 oktober 
1944, de nacht voordat hij werd neer-
geschoten. Hij en het korps liepen op 29 
oktober van Schore naar Kloetinge. Ze 
verlieten Schore om zes uur ‘s morgens 
en kwamen om ongeveer half acht in 
de ochtend aan in Kloetinge. Daar liep 
het korps liep in een hinderlaag. Met vijf 
machinegeweren werden ze aangevallen 
door de Duitsers, die zich schuil hielden 
achter de begraafplaats van Kloetinge.
Jean-Maurice werd niet gedood door de 

Zeven zussen van Jean-Maurice staan naast 
een foto van hem nadat hij was omgekomen
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Het monument van Jean-Maurice voor de Kloetingse begraafplaats

Duitse hinderlaag, maar door een Duitse 
mortier die hem in de rug raakte. Hij 
werd meteen naar het dichtstbijzijnde 
medische centrum gebracht, maar de 
medici waren niet in staat  om hem te 
redden. Hij overleed kort daarna aan zijn 
verwondingen.

De Duitsers werden gevangen genomen 
door het korps en de machinegeweren 
werden in beslag genomen door de Ca-
nadese soldaten. Naar mijn veronder-
stelling waren er vele gevangenen onder 
naam van het Canadese leger op die be-
wuste dag. Jean-Maurice was de enige 
Canadees die omkwam, vijf andere Ca-
nadese soldaten raakten gewond, maar 
hebben het overleefd.

De korpspriester (Gerard Marchand, in-
middels overleden) schrijft eigenlijk over 
de laatste dag van mijn grootoom in een 
boek dat hij geschreven heeft. ‘Vers la 
Victoire, Le Regiment de Maisoneuve’, 
op bladzijde 161 dat gepubliceerd is in 
1980, vele jaren na de oorlog. Het boek 

was erg moeilijk te achterhalen, maar ik 
vond het uiteindelijk in een boekenwin-
kel in Verenigde Staten. Het boek had 
foto’s van Kloetinge, die toen genomen 
waren door de priester zelf gedurende 
oorlog.

In juni 2015 willen mijn vrouw en ik 
graag afreizen naar Kloetinge, om de 
weg te bewandelen van Schore naar 
zijn rustplaats in Kloetinge en bloemen 
leggen bij zijn graf. Een eerbetoon aan 
zijn naam en onze hele familie, ter na-
gedachtenis aan zijn enorme opoffering.

We zijn de inwoners van Goes en Kloe-
tinge oneindig dankbaar voor alle goede 
zorg van zijn graf en de herinnering van 
zijn offer en we hopen dat dit verhaal 
jullie dichter naar de realiteit brengt van 
wie hij was, als een echte man.

Namens de hele familie, hartelijk dank.

Michel Arsenault

Ter nagedachtenis aan: 
Jean-Maurice Dicaire
Geschreven door: 
Michel Arsenault
Edmonton, AB, Canada
Vertaald door: 
Joas Bredewout
Calgary, AB, Canada
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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

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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In februari was het al volop lente in de 
tuin van de familie Lenshoek aan het 
Marktveld. Op zondag 15 februari was 
iedereen van harte welkom om te komen 
kijken naar de sneeuwklokjes. Mede 
dankzij het prachtige weer bezochten 
zo’n tweehonderd mensen de tuin.
Op het grote gazon waren massaal ver-
wilderde sneeuwklokjes en gele win-
terakonieten te zien. In de tuin was 
een route uitgezet die voerde over 
de berg die bezaait was met winter-
akonieten langs een border met bijzon-
dere sneeuwklokjes; een verzameling die 
zich ieder jaar verder uitbreidt. 

In het koetshuis kregen bezoekers war-
me chocolademelk; men kon plantjes 

kopen en wenskaarten van de tuin. Pos-
ters gaven uitleg over de oorsprong van 
het sneeuwklokje met voorbeelden van 
de verschillende soorten en uitleg over 
de groeiende belangstelling om sneeuw-
klokjes in tuinen te planten.

Kloetingse sneeuwklokjesdagKloetingse sneeuwklokjesdag
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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 creatieve bijdrage voor 
de voorkant van deze Klus-
durper is geleverd door de 
leerlingen van de Kloe-
tingseschool. De leerlingen 
van groep 7 en 8 kregen als 
thema ‘70 jaar bevrijding/
vrijheid’. Een selectie van 
deze  tekeningen ziet u zo-
wel op de voorkant als op 
deze pagina.

In het kader 
van 70 jaar Be-
vrijding lanceert 
het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei samen 
met het Nederlands Insti-
tuut voor Beeld en Geluid 
de gratis app ‘Oorlogs-
monumenten in Beeld’. 
Tegelijk lanceert het co-
mité ook de interactieve 
site Tweedewereldoorlog.
nl/70jaarbevrijding. Met de 
app en de site wordt de ge-
schiedenis van de bevrijding 
van Nederland in kaart ge-
bracht aan de hand van his-
torische foto’s en beelden 
van het Polygoonjournaal. 
Ook geeft de site een over-
zicht van de activiteiten die 
in het land worden georga-
niseerd vanwege het lus-
trumjaar 70 jaar Bevrijding.  

Rowi

Roy

Anna

Fleur
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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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Programma 4  mei

Nationale Herdenking

Tijdens de Herdenking wordt door de 
Stichting Maatschappelijk Werk Oos-
terschelderegio fi lmopnames gemaakt. 
De voorzitter van de dorpsvereniging 
zal de reden daarvoor toelichten.

19:30 Aankomst gemeentebestuur, genodigden, inwoners en 
belangstellenden in Amicitia.

19:35 Welkomstwoord door de heer M.C. Vuijk, voorzitter Ver-
eniging Dorpsbelangen Kloetinge.

19:36 Toespraak door de heer F.C. van der Knaap, namens het 
gemeentebestuur van Goes.

19:39 Voordracht gedicht door een leerling(e) van de Kloetingse 
school.

19:40 Huishoudelijke mededelingen door de heer M.C. Vuijk 
(o.m. volgorde Stille Tocht en volgorde te leggen kransen).

19:45 De stoet vertrekt naar het monument op het graf van
J.M. Dicaire op de begraafplaats van Kloetinge.

19:55 Aankomst bij monument; gelegenheid voor het leggen 
van bloemen en kransen.

19:59 Cornetblazer van brassband Excelsior Kloetinge speelt 
‘Taptoe’.

20:00 Twee minuten stilte.

20:05 Einde plechtigheid.

20:15 Genodigden gaan terug naar Amicitia, 
waar een kopje koffi e wordt aangeboden.
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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
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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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Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar kunnen de kinderen van De 
Kloetingseschool weer deelnemen aan 
naschoolse activiteiten. Deze activiteiten 
worden in samenwerking met SMWO, 
onze eigen Activiteiten Commissie en 
Kibeo georganiseerd.

Voor dit jaar is er een enquête uitgezet 
onder de kinderen om uit te zoeken 
waar hun interesses liggen. Aan de hand 
van die uitkomsten zijn er de volgende 
activiteiten ingepland:
Sparkels Feest voor kinderen van groep 
1 en 2, tekenworkshop voor kinderen 
van groep 3 en 4, kookworkshop voor 
kinderen van groep 5 en 6 en avontuur-
lijk buitenspelen voor groep 7 en 8.
Last but not least kunnen we de kinde-
ren dit jaar ook weer op donderdag mid-
dag de pleintjesactiviteiten aanbieden.
Tijdens de pleintjesactiviteiten maken 
kinderen kennis met verschillende vor-
men van sport en spel. Gekozen wordt 
voor vormen die ze ook zonder aanwe-
zigheid van begeleiding kunnen uitoefe-
nen. In het aanbod is veel aandacht voor 
het samen spelen en samen plezier heb-
ben en de regels die daarbij noodzakelijk 
zijn.

Pleintjesactiviteiten zijn sport- en spelac-
tiviteiten voor alle kinderen uit Kloetinge 
van 6 t/m 12 jaar. Dus als je tussen de 
6 en 12 jaar bent, kom dan gerust eens 
mee sporten en spelen op het plein van 
De Kloetingseschool op donderdag van-
af 15.15 uur.

Facebook
De Kloetingseschool maakt sinds de-
cember 2014 gebruik van een schoolac-
count op Facebook.
Hiermee willen we op een eigentijdse 
manier nuttige en leuke informatie ver-
spreiden over de school, de groepen en 
over de verschillende activiteiten. 
Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als 
u onze pagina wilt ‘volgen’ en natuur-
lijk wordt het ‘liken’ van berichten zeer 

NIEUWS van de Kloetingseschool

Kookworkshop voor groep 5 en 6
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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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gewaardeerd. Op dit moment hebben 
we al 173 mensen die onze pagina vol-
gen en er komen elke week nog nieuwe 
mensen bij! 
Ook als u zelf geen lid bent van Face-
book kunt u ook onze berichten bekijken 
door naar deze pagina te gaan.

De berichten en met name de foto’s die 
we plaatsen worden zorgvuldig volgens 
bepaalde aanbevelingen geselecteerd, 
omdat we misbruik door derden willen 
voorkomen. 

Nieuwbouw De Kloetingseschool
In november is de begroting voor het 
jaar 2015 in de Goese gemeenteraad 
behandeld en goedgekeurd.
Een onderdeel van deze begroting be-
treft de nieuwbouw van het oude ge-
deelte van onze school. Hiervoor wordt 
maar liefst 1,5 miljoen vrijgemaakt (alle 
kosten inbegrepen). U begrijpt dat wij 
hier erg mee in onze nopjes zijn en dat 
even wilden delen met u.
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MEen ufo in Klusdurp

Er is een ufo neergestort op het veld 
bij de Rego Tuin Idee aan de Man-
neeweg! De buitenaardse wezens 
willen dolgraag terug naar hun pla-
neet. Aan de kinderen de taak om 
te helpen. Maar bovenal weer vier 
dagen van hutten bouwen, schil-
deren, spelletjes doen, zelf je eten 
koken en vooral heel veel plezier!

Om deze Klusdurpse dagen 2015 
op een goede en veilige manier mogelijk te maken zijn vele handen nodig. Daarom 
wordt bij aanmelding van de kinderen gevraagd om ook een volwassen vrijwilliger aan 
te melden. Dit mogen ouders zijn maar ook een tante, oom, opa, oma of buurmeisje.
Wie helpt de Stichting Jeugdwerk om bijvoorbeeld de magneetroller en ufo te maken, 
een steiger op te zetten, de container en palenbox te repareren….. Sommige zaken kun-
nen thuis worden gedaan, andere op locatie bij Rego Tuin Idee.
Met elkaar maken we er 25 t/m 28 augustus een paar fantastische dagen vol kinderpret 
van!
Meer informatie via stjeugdwerk@zeelandnet.nl

Tekenworkshop voor groep 3 en 4
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In Kloetinge en ver daarbuiten is de naam John Zwartepoorte onlosmakelijk ver-
bonden aan BMW en later ook MINI en Land Rover, maar als redactie willen we 
toch graag wat meer weten over deze man die met enige regelmaat met zijn hond 
Amigo een rondje over het dorp loopt. Na een hartelijk ontvangst op het bedrijf aan 
de Amundsenweg in Goes raken we al snel in gesprek over het wonen op Kloetinge. 
Hoe ben je in Kloetinge terecht gekomen?

‘Al ruim 20 jaar woon ik er met veel ple-
zier en het woongenot is in de loop der 
jaren alleen maar groter geworden. Het 
wil bij toeval zo zijn dat tijdens een fiet-
stochtje door het dorp mijn oog viel op 
een half vrijstaand huis wat toen te koop 
stond aan de Ravensteinlaan. Al snel was 
het koopcontract getekend en werd het 
wonen op Kloetinge een feit. Een aantal 
jaar later ben ik verhuisd naar een vrij-
staand huis verderop in dezelfde straat, 
waar ik nu geruime tijd met Ilona, doch-
ter Tessa en hond Amigo woon.
Fijn aan Kloetinge is de ruimtelijkheid en 
het gevoel van een dorp waar men elkaar 
nog groet. Alle nodige faciliteiten zijn in 
de buurt en op Kloetinge wordt veel ge-
organiseerd, zoals onlangs De Passie van 
Kloetinge. Ik vind dit erg waardevol voor 
het dorp en met enige regelmaat ver-

leen ik medewerking aan een activiteit, 
bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring.

De Zwartepoorte autobedrijven zijn ooit 
klein begonnen en uitgegroeid tot wat 
het nu is. Hoe is dat zo ontstaan?
‘Dat verhaal begint eigenlijk al in 1963’, 
vertelt John met een glimlach, terwijl hij 
een oude kalender tevoorschijn haalt 
die hij bij het opruimen van zijn kantoor 
weer was tegengekomen. ‘Dies Rijk richt 
in dat jaar een universeel garagebedrijf 
op en werd in 1964 BMW dealer.
Intussen had ik de opleiding werktuig-
bouwkunde afgerond en al heel wat 
ervaring opgedaan bij Shell Nederland 
in de verkoop van brandstof en smeer-
middelen aan grootverbruikers. Ik ging 
als vertegenwoordiger bij verschillende 
autobedrijven langs en werd in 1978 be-

John
ZWARTEPOORTE

ONDERNEMEND KLOETINGE
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naderd door de Ford dealer in Goes om 
te komen werken als bedrijfsleider.
Na een aantal jaar groeide toch de am-
bitie om iets voor mezelf te gaan doen. 
Omdat Dies Rijk geen opvolger voor zijn 
BMW bedrijven had kon ik op 15 juni 
1989 zijn twee vestigingen overnemen.
In die tijd waren er vijftien medewerkers 
in dienst’. De zwart-witfoto’s op de ka-
lender geven een mooi beeld van de ves-
tigingen in Goes aan de M.A. de Ruyter-
laan en aan de Industrieweg in Vlissingen 
in die tijd.

Kwam de vestiging in Roosendaal er pas 
later bij?
‘Na ongeveer een jaar kwam het rayon 
Bergen op Zoom en omstreken vrij, waar-
uit voortkwam dat de derde vestiging 
werd geopend’, gaat John verder. ‘In 
oktober 1995 werd vervolgens collega 
BMW dealer Verhoeven in Roosendaal 
overgenomen en met de nieuwbouw 
voor de samenvoeging van de bedrijven 
Bergen op Zoom en Roosendaal langs 
de A17 gestart. Nadat in 1995 al grond 
was aangekocht werd in november 1998 
de eerste heipaal voor de nieuwbouw in 
Goes geslagen. Dit werd het eerste mo-
biliteitscentrum van Nederland. De be-
doeling hiervan was om in één vestiging 
alle concernproducten 
te verkopen.
Zo gezegd betrokken 
we in 1999 met 37 
medewerkers uit 4 ver-
schillende vestigingen 
het nieuwbouwpand 
in De Poel. Onlangs, 
in 2013, is op dit ter-
rein tevens een geheel 
nieuwe showroom 

voor Land Rover gebouwd, dit in com-
binatie met een bandenhotel, dat is een 
opslag voor winter en zomerbanden’.

Dat zijn nogal wat ontwikkelingen. Hoe 
kijk je na ruim 25 jaar terug op deze tijd?
‘Als algemeen directeur ben ik verant-
woordelijk voor heel veel medewerkers 
en hun familie, maar ondanks dat pro-
beer ik altijd mezelf te zijn. Ik ben na 
werktijd tenslotte ook gewoon huisva-
der.
Natuurlijk heb ik soms ook moeilijke keu-
zes moeten maken en risico’s moeten 
nemen om met de gehele onderneming 
te kunnen groeien. Plezier in het werk 
staat voor mij voorop en dat is altijd al zo 
geweest. De tijden zijn daarbij ook heel 
erg veranderd. Internet en sociale media 
zijn nu bijvoorbeeld heel erg belangrijk. 
Ik probeer met de tijd mee te gaan en 
leer daarbij ook veel van mijn kinderen. 
Vroeger reed ik tussen de verschillende 
vestigingen heel veel kilometers om alles 
geregeld te krijgen, tegenwoordig is dat 
allemaal veel eenvoudiger via e-mail, etc. 
We proberen sociale media ook zo effec-
tief mogelijk binnen het bedrijf in te zet-
ten. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje 
op de Zwartepoorte Facebook pagina’.

Zwartepoorte mobiliteitscentrum



34 35Klusdurper 2015.1

Concreet houdt het in dat zoveel mo-
gelijk partijen in een bepaalde wijk- of 
dorpskern gezamenlijk aan de slag gaan 
met een bepaald thema, in dit geval ver-
slaving in de breedste zin van het woord. 
Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 
alcohol en roken, maar ook aan gamen 
en energydrinks. Hierbij worden 1 of 2 
grotere, extra activiteiten georganiseerd. 
Verder wordt zo veel mogelijk aangeslo-
ten bij activiteiten die al plaatsvinden in 
de gekozen periode.

Het idee achter de APK is om zoveel mo-
gelijk bewoners van alle leeftijden uit de 
wijk of kern te bereiken en te betrekken. 
De APK heeft een preventief karakter 
en is voornamelijk een middel om be-
wustwording te creëren en mensen van 
goede voorlichting te voorzien.
De aftrap van de Aanpak Per kern heeft 
plaatsgevonden tijdens Koningsdag. 
Voor de jeugd waren er spelletjes met 
een zogenaamde promillagebril. Ook 
vond er een graffi tiworkshop plaats. 
In de loop van de dag kwam een graf-

fi tischildering met het thema verslaving 
tevoorschijn.

Verderop in de APK maand zullen er nog 
diverse activiteiten plaats gaan vinden. 
Zo zal op 4 mei om 10 uur een voor-
lichting over alcohol en medicijngebruik 
voor ouderen georganiseerd gaan wor-
den in het Geerteshuis. De kinderen van 
de Kloetingseschool zullen in de weer 
gaan met collages, die worden geëxpo-
seerd en er zal  op 29 mei in Amicitia een 
infotainmentavond voor jongeren wor-
den georganiseerd. Er verschijnt nog een 
totaaloverzicht waarin alle activiteiten 
met meer informatie op te vinden zijn.

Aanpak Per Kern Kloetinge
In de maand mei staat Kloetinge in het teken van de ‘Aanpak Per Kern’, met het 
thema verslaving. Wat is een Aanpak Per Kern (APK)?

Ook veelvuldig gamen is een vorm van 
verslaving

Buitenspeeldag
Op 10 juni is het weer de Buiten-
speeldag met medewerking van de 
Kloetingseschool. Alle kinderen uit 
Kloetinge zijn weer welkom op het 
schoolplein van de Kloetingseschool!
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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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‘Het Ommetje’ - opening van wandelnetwerk
Op vrijdagmiddag 20 november 2014 verzamelden vele belangstellenden zich in 
Amicitia om de officiële opening van ‘het Ommetje’ bij te wonen. Als eerste sprak 
de heer Willem de Landgraaf namens de SLZ. Hij ging in op het belang van het 
Ommetje voor Kloetinge, maar ook voor Zeeland in het algemeen.
Het Ommetje maakt deel uit van het wandelnetwerk ‘Hart van Zeeland’. Daarna 
vertelde de voorzitter van de VDK, Marinus Vuijk, over het Ommetje en de histori-
sche plekken die men tijdens de wandeling zoal tegenkomt. 
Start en eindpunt van de wandeling: Noordeinde

Kloetinge
Tegenover de ingang van het Wesselo-
park loopt het Hogepad verder over en 
smal paadje naar de Zomerweg. In Goes 
volgt het Hogepad globaal achtereen-
volgens: ‘s-Heer Elsdorpweg, Heernisse-
weg, Matheus Smallegange-buurt en de 
’s-Heer Hendikskinderendijk.

Geschiedenis ommetjes Kloetinge
Kloetinge is van oudsher en van de 
oudste dorpen van Zuid-Beveland. In 
dertiende of vroege elfde eeuw is er al 
bewoning. Het ligt wat verhoogd op een 
kreekrug die nog is opgehoogd met gro-
te hoeveelheden mest. Nu nog lopen de 
straten vanaf het Geertesplein duidelijk 
omlaag. Aan de noordkant van de Jacht-
huisstraat is zelfs een taluut zichtbaar, 
waar nu de kabelbaan onderdeel van 

de speeltuin is. Mogelijk duidt de naam 
van het dorp daar ook op: cloe of cloot 
betekent ’bol’ of ‘iets ronds’. De uit-
gang –inge betekent ‘behorend tot’ of 
‘van’. Het kan ook zijn dat iemand Kloet 
of Kloot heette en dat het dorp bij hem 
hoorde of van hem was. Nog steeds ko-
men de familienamen Kloet en Kloot op 
Zuid Beveland voor.

Het ambacht Kloetinge wordt al in 1216 
voor het eerst genoemd. Het betrof een 
groot gebied; van de Kattendijksedijk in 
het noorden tot aan de vier linden bij ’s-
Gravenpolder in het zuiden. Maar ook 
tot aan de stadswallen van Goes. Behal-
ve het dorp behoorden er ook nog acht 
gehuchten tot het ambacht. Tervaeten 
en Waanskinderen bestaan nog steeds. 
De Groe en Abbenkinderen nog een 
klein beetje, anderen alleen als straat of 
wijknaam van Goes, zoals  Heer Elsdorp 
en Mannee.

Het lange tijd veel kleinere Goes lag aan 
een open water en kon zich ontwikkelen 
tot Handelsstad, terwijl Kloetinge bleef 
zoals het was. In 1979 ging Kloetinge bij 
een gemeentelijke herindeling uiteinde-
lijk op in de gemeente Goes. Ook let-
terlijk waren zij naar elkaar toe gegroeid.
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Noordeinde
Transportakten uit het Archief van het 
gerecht van Kloetinge geven een goed 
beeld van de landschappelijke ontwik-
kelingen vanaf circa 1600 rondom de 
huidige hofstede Ravenstein.
Wat allereerst opvalt is dat de straat 
vroeger nog geen Noordeinde heette 
maar vrijwel steeds als Heerestrate werd 
aangeduid. Alleen in 1687 werd gespro-
ken van ‘de noortstrate’. 

Marktveld
Het marktveld ligt aan een waterpartij, 
ofwel de eeuwen oude Vaete. Dit was 
vroeger de drinkplaats voor het vee, de 
wasplaats en de blusvijver.
Aan weerszijden liggen de drafbanen 
voor de ringrijders. De Oostkant wordt 
gedomineerd door grote huizen. Achter 
nummer 18 en 19 ligt een fraaie tuin en 
een vliedberg. Toen het huis op num-
mer 20 nog een pastorie was, is daar in 
1817 Buys Ballot geboren. Aan de zijge-
vel herinnert een plaquette nog aan de 
illustere geboorte.

Geertesplein
Op de plaats aan het Geertesplein num-
mer 4 en 5 stond tot 180 het ambachts-
herenhuis. Dat was erg vervallen geraakt 

en uiteindelijk verkocht aan de kerk. Die 
liet een nieuwe pastorie bouwen en 
daarnaast nog ruimte voor een nieuw 
gemeentehuis annex secretariswoning 
met torentje. In 1964 betrok de ge-
meente ook de pastorie, maar dat duur-
de slechts tot de herindeling van 1970. 

Het Jachthuis
Het Jachthuis is in 1871 gebouwd ter 
vervanging van het van het ambachts-
herenhuis aan het Geertesplein. Kloetin-
ge kent al ambachtsheren en –vrouwen 
zolang het bestaat. In 1843 werd voor 
Johan Cornelis Clotterbooke Patijn de 
heerlijkheid Kloetinge gekocht.
Tot op heden is de heerlijkheid Kloetinge 
binnen diens nageslacht gebleven en is 
nu eigendom van een lid van de familie 
Radermacher-Schorer. In het Jachthuis 
woont nu de Ambachtsvrouwe, mevr. 
Van Dijk van ’t Velde, de achterklein-
dochter van J.C. Clotterbooke Patijn.

De Molen
De Kloetingsemolen dateert van 1704. 
Het is een stellingmolen gebouwd op 
een niet al te hoge ‘meulenberg’. Het is 
de laatst overgebleven die het ambacht 
Kloetinge ooit telde.
De Abbekindersemolen, de Westmolen, 
de Noordmolen en de molen op deze 
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plaats heet vanouds de Oostmolen. Hij 
is dus ook de naamgever van de Oost-
molenweg en Oostmolenpark, een wijk 
behorend tot Kloetinge ten zuiden van 
de spoorlijn.

Na deze uiteenzetting van historische 
plekken ging vervolgens het hele ge-
zelschap naar buiten om getuige te zijn 
van de het hijsen van de Kloetingse vlag 

door wethouder Jo-Annes de Bat.
Voor wie daar belangstelling voor had, 
werd onder leiding van Adrie Hooges-
teger een deel van wandeling gemaakt. 
Adrie gaf daar de nodige uitleg bij. 

Bronvermelding: 
SLZ 
Wandelnetwerk Hart van Zeeland
Hollestellepad
Hogepad en Ommetje Kloetinge

Wie beheert nu het Geerteshuis? 
Even voorstellen: mijn naam is Lucy 
Cheng Cho Van en ik ben sinds begin 
2015 bezig in ‘Het Geerteshuis’ hier in 
Kloetinge. Ik kreeg de mogelijkheid om 
deze unieke locatie te huren, te resty-
len plus de bestaande catering en die 
van de Geerteskerk over te nemen. Het 
is best een hele onderneming. Maar al 
mijn skills kan ik nu een plek geven.

Voorheen heb ik meer dan 30 jaar bij 
de Rabobank gewerkt, in de particuliere 
sector. Ik vond het leuk om mijn klanten 
te spreken en te adviseren, maar... de 
tijden veranderen. De computer en wet- 
en regelgeving nemen tegenwoordig in 
de bankwereld veel plek in.
Privé was ik altijd al bezig met bakken 
van taarten, het maken van sieraden en 
het verhuren van mijn vakantiewoning. 
Kortom, nu krijg ik de kans om van mijn 
hobby’s mijn werk te maken. 

Wilt u een feestje geven of receptie hou-
den? Een vergadering of lezing organise-
ren? Neem dan gerust even contact op. 
Ook een High Tea, een mooie lunch, een 
etentje aan mooi gedekte tafels behoren 

tot de mogelijkheden, eventueel met 
een workshop naar wens.
Binnenkort is de site
www.hetGeerteshuis.nl in de lucht met 
meer informatie. U kunt mij ook berei-
ken via lucycheng@live.nl en/of
tel: 06-17557277.
 
Tot ziens in het Geerteshuis.

Met vriendelijke groeten,  
Lucy Cheng Cho Van

Lucy Cheng Cho Van
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0 10 21 338
1 8 21 312
2 7 18 316
3 11 19 348
4 12 15 343
5 13 21 337
6 13 15 381
7 15 18 351
8 15 17 345
9 17 20 367
10 20 16 405
11 15 25 415
12 21 19 429
13 20 30 453
14 16 24 482
15 15 36 483
16 25 36 476
17 15 36 440
18 18 15 414
19 11 18 368
20 8 17 362
21 14 14 352
22 16 12 349
23 16 8 425
24 12 11 398
25 8 9 384
26 8 11 379
27 13 12 418
28 13 23 416
29 15 19 411
30 7 26 385
31 11 18 366
32 13 17 415
33 13 13 389
34 13 24 428

35 14 15 385
36 18 19 397
37 24 19 410
38 13 15 386
39 9 20 449
40 19 20 412
41 29 31 492
42 28 27 509
43 29 32 535
44 20 25 542
45 23 27 545
46 23 35 590
47 20 32 567
48 11 37 573
49 22 28 571
50 24 24 595
51 29 33 580
52 26 37 568
53 31 26 578
54 31 26 548
55 28 18 516
56 28 19 571
57 26 27 504
58 24 28 502
59 28 29 528
60 25 20 511
61 25 30 536
62 22 32 467
63 27 33 503
64 17 24 498
65 28 13 510
66 26 23 445
67 24 29 605
68 33 20 572
69 25 13 441

Demografi sche
gegevens

per 1 jan. 2015
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70 22 9 422
71 18 10 353
72 24 10 354
73 13 16 339
74 25 11 340
75 26 5 317
76 18 2 319
77 10 7 304
78 11 6 263
79 10 3 269
80 14 2 245
81 9   222
82 16 1 210
83 13 5 200
84 13 3 181
85 8 1 185
86 6 2 147
87 7 2 150
88 5 1 138
89     107
90 3 1 96
91 4   82
92 2   71
93 2   65
94     50
95     27
96     29
97     21
98     11
99     5
100     9
101     3
102     2

 1585 1657 3.157
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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

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

EN’
Johan Hoekman

Overal te ontbieden

Eigen rouwcentrum met aula 

en koffiekamer

Rouwkamers 24 uur per dag 

toegang zonder afspraak

Alle voorzieningen om thuis op te baren

Aandacht voor uw persoonlijke wensen

Informatiepakket op aanvraag verkrijgbaar 

(gratis en vrijblijvend)

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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In de najaarseditie van 2014 schreef Adrie Hoogstrate 
samen met zijn kleindochter een mooi verhaal voor onze 
rubriek ‘de Lelie’ en gaf vervolgens de Lelie door aan 
André Minnard, geboren Kloetingenaar en lid van de 
Kloetingse korfbalvereniging Blauw-Wit.

Hoe bent u in Kloetinge terechtgeko-
men?
Geboren en wel op 17 september 1964 in 
het ouderlijk huis aan de Lewestraat 84. 
Mijn ouders hadden net woningruil ge-
daan met mijn opa (Dies) en oma (Kaatje) 
in juni 1964. Mijn grootouders hadden 
een manufacturenhandel met o.a. wol, 
stoffen, fournituren, etc. in dit pand (het 
grote huis op de hoek van het Westeinde 
en de Lewestraat).
Zij waren met de onderneming begon-
nen in de Schoolstraat (nu Schimmelpen-
nickstraat) in 1922, waarna ze op 7 maart 
1930 het pand aan de Lewestraat koch-
ten van de kinderen van horlogemaker 
Adriaan Glerum. Opa Dies adverteerde 
regelmatig. Zo ook in 1937 in het pro-
grammaboekje van de Oranjevereniging, 
dat ter gelegenheid van de verjaardag van 
prins Bernhard verscheen. De tekst van de 
advertentie luidde:

Het beste adres voor alle feestartike-
len, prima vlag, 3 el lang voor fl  1,85,
D. Minnaard, manufacturenhandel, 
Lewestraat 3.

Het huisnummer werd jaren later pas ver-
anderd in 84. De oudere bewoners van 
Kloetinge weten het eigenlijk vooral te 
herinneren als: ‘het wienkeltje van Dies’, 
de naam van mijn opa dus. Mijn opa ging 
overigens zelf steeds meer met zijn handel 
langs de deuren.
Dit deed hij met name bij de boeren. Ze 
hadden in de onderneming een duidelijke 

rolverdeling, zoals bleek uit een gedicht 
ter gelegenheid van de 60e verjaardag 
van Kaatje:

voor Dies is ze de rechterhand,
als hij met de auto rijdt door ’t land, 
staat Kaatje in de winkel te verkopen, 
zodat het schouwtje nu kan roken.

Mijn ouders zetten deze winkel daarna 
nog ongeveer tien jaar voort onder de 
modieuze naam Gracia, eveneens met 
naaigaren, stoffen en jurken.
Na de sluiting van de winkel verbouwde 
mijn vader die ruimte om tot woonkamer 
waarbij de grote winkelramen intact ble-
ven, evenals de verhogingen waarop de 
etalagepoppen stonden.
Waar de woonkamer zich eerst op de 
bovenverdieping bevond, hadden we be-
neden ineens misschien wel één van de 
grootste, maar zeker één van de apartste 
woonkamers van het dorp. In 1978 heb-
ben mijn ouders (tot mijn spijt) het huis 
verkocht omdat mijn vader nog steeds 

Een glazen asbak met foto herinnert nog aan 
Modehuis Gracia van weleer.
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niet kon wennen aan verkeersgeluiden. 
Nee, niet de nachttreinen, maar de op-
trekkende auto’s bezorgden hem slape-
loze nachten.
In 1992 keerde ik terug naar Kloetinge 
nadat ik samen met mijn vrouw Everdien 
een huis kocht aan de Oostmolenweg, 
waar we naar volle tevredenheid, met in-
middels twee zoons, nog steeds wonen.

Wat doet u in het dagelijks leven of wat 
heeft u gedaan?
Aanvankelijk werkte ik in de detailhandel 
bij het Kruidvat, maar al snel kwam ik bij 
gebrek aan een vast contract in 1985 te-
recht in Kapelle, bij wat toen Cok Mid-
land heette en later Prisma Food. Een 
groothandel in levensmiddelen voor de 
retail die o.a. leverde aan de Golff, Meer-
markt en Attent supermarkten maar ook 
veel campingwinkels en winkels zonder 
formule, waaronder Bakker Boer. Na een 
tijdje werd Prisma Food overgenomen 
door de Sligro Food Group, wat veel 

mensen kennen als horecaleverancier en 
als zelfbedieningsgroothandel.
Inmiddels beleveren we alleen nog EMTE 
supermarkten en zijn de andere formules 
opgeheven en omgebouwd tot EMTE of 
overgegaan naar de SPAR.
Na drie jaar diverse magazijnwerkzaam-
heden te hebben verricht, kwam ik te-
recht op het voorraadbeheer en dat doe 
ik nu nog steeds, inmiddels zo’n 27 jaar. 
Voor de beeldvorming zeg ik meestal: “als 
wij één bier bestellen dan komt er gelijk 
een hele vrachtwagen.”

Bent u actief voor een (sport)
vereniging?
Ik was vijf jaar toen ik in 1969 begon als 
pupil bij de korfbalvereniging Blauw-Wit 
hier in Kloetinge. Hoewel… Kloetinge? 
Inmiddels zitten we alweer zo’n 30 jaar 
aan de Weitjes aan het Oranjepad in 
Goes, maar we voelen ons nog steeds een 
Kloetingse club.
Als pupil hadden we voornamelijk trai-
ningen in het gymzaaltje op het Wesselo-
park. De wedstrijden werden gespeeld op 
wat nu het derde veld van vv Kloetinge 
is. Dit gaf regelmatig wat strubbelingen 
omdat de voetbalteams daar wilden in-
trappen en er regelmatig ballen door het 
(wedstrijd)veld van de korfballers vlogen.
Toen al was er ruimtegebrek omdat de 
voetbalclub bleef groeien, daarom was 
het een uitgelezen kans toen de moge-
lijkheid zich voordeed voor ons om te 
verhuizen naar de Weitjes. Voor de korf-
balvereniging een goede stap vanwege 
het grote veld waardoor er makkelijk ge-
schoven kon worden met de velden zodat 
het gras niet teveel op één plaats vertrapt 
werd. Tevens kon er een eigen clubhuis 
gerealiseerd worden en het gebruik van André is regelmatig op het veld van Blauw-Wit te vinden
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de kleedkamers hoefde niet gedeeld te 
worden met de voetbal.

Inmiddels heeft het sportpark de Weitjes 
na 30 jaar opnieuw een metamorfose on-
dergaan. Er is mede door de komst van 
het Goese Lyceum een kunstgrasveld 
aangelegd, alsmede het clubhuis uitge-
breid en gemoderniseerd.
Het is een bloeiende en gezellige vereni-
ging met elf achttallen in competitie, die 
weer klaar zijn voor de toekomst. Zeker 
in een tijd waarbij veel verenigingen van 
teamsporten last hebben van ledendaling, 
heeft Blauw-Wit zelfs een kleine stijging 
gerealiseerd de afgelopen jaren. Met 
name door de inspanningen van veel vrij-
willigers.
Hoewel ikzelf al jaren niet meer speel 

vanwege verschillende blessures, ben ik 
vooral nog actief als scheidsrechter, kan-
tinebeheerder en dit jaar (mede) trainer/
coach van het 1e en 2e team van de club.

Gilde
Vier jaar geleden ben ik gevraagd plaats 
te nemen in het Handbooggilde Sint- Se-
bastiaan ofwel ‘de Zorro’s van het dorp’ 
zoals de titel van het boek over het gilde 
dat in 2011 is uitgebracht luidt. In de win-
ter wordt er iedere week op de liggende 
wip geschoten in café ’s Lands Welvaren 
in Kwadendamme en hopelijk binnenkort 
in het nieuw te bouwen boogschietge-
bouw bij het Wesselopark.

Wat zijn uw toekomstdromen?
Voor mijn gezin en mijzelf natuurlijk 
een goede gezondheid en nog heel veel 
woongenot in Kloetinge. Voor het dorp 
zelf hoop ik dat er nog eens een café ge-
opend wordt en dan het liefste in de ‘Her-
berg’ aan het Geertesplein.
Verder hoop ik dat nog meer mensen zich 
in willen zetten voor vrijwilligerstaken, op 
welk gebied dan ook. Ik denk dat dit van 
levensbelang is voor de leefbaarheid voor 
het dorp 

Wat spreekt u het meeste aan in Kloe-
tinge?
Kloetinge heeft het hechte van een dorp 
zonder de super sociale controle die je in 
sommige dorpen ziet, maar ook de voor-
delen van de aanwezigheid van facilitei-
ten van een stad naast de deur.

Aan welke dorpsbewoner geeft u de Lelie door en waarom?
Ik geef de Lelie door aan Sjako Boer, onze dorpsbakker. Waarom? Omdat wij al bevriend zijn 
van toen we twee en respectievelijk drie jaar oud waren en nog steeds goed bevriend zijn. 
Bovendien heeft hij vast wel wat te vertellen over zijn nieuwe bakkerij.

Spelen
De speeltuin in de Jachthuisstraat 
heeft onlangs weer een aantal mooie 
aanpassingen ondergaan. Er is onder 
andere een (nieuwe} omheining ge-
plaatst, de bestrating is aangepast, er 
ligt nieuw kunstgras onder de schom-
mels en er is een bank geplaatst.

Spelen en zitten dus maar!
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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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De Geerteskerk 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 zondagmor-
gen, of u kent de kerk uit de verhalen van uw voorouders.

Het oudste gebouw, dat wel (het noor-
derkoor stamt zelfs uit ca 1100), maar 
het is opnieuw en prachtig opgeknapt 
met de laatste restauratie van 2007/08. 
Zo blijft het een springlevend onder-
dak voor de Protestantse gemeente van 
Kloetinge en middelpunt van het dorp. 
Er is veel te zien en te vertellen over de 
rijke historie van kerk en dorp.

Voor bezichtiging, voor een moment van 
rust en bezinning, een kaars in de stil-
tekapel of om zomaar binnen te lopen. 
De kerkgidsen ontvangen u graag vanaf 
zaterdag 30 mei a.s. iedere woensdag-
middag 13.30 tot 16.00 uur en op zater-
dag 10.00 tot 16.00 uur. De openstel-
ling duurt t/m de Monumentendag op 
12 september, wanneer er weer van alles 
te doen is.

Deze zomer zullen er weer enige zater-
dagse orgelbespelingen plaatsvinden, 
zie t.z.t. de huis-aan-huis bladen.

Expositie: Kloetingse gemeenteleden 
laten hun talenten zien met eigen schil-
derijen, tekeningen, beeldhouwwerk 
en bloemschikkunst. Dit alles onder het 
motto: ‘met hart en ziel en handen’. 
De toegang is uiteraard gratis.

Wilt u met meerdere mensen, bijvoor-
beeld als groep met een reünie, de kerk 
bezoeken, dan kunt u daarvoor een af-
spraak maken met dhr. G. Kingma, tel. 
0113- 215672.

De Geerteskerk is ook onderdeel van 
een KERKENPAD ROUTE, die op ons 
initiatief is ontstaan en waaraan intussen 
15 kerken in Zuid-Beveland meedoen. 
De informatiefolder hierover is vanaf 
eind mei beschikbaar in de kerk, bij de 
VVV’s en groenteboer Hoogstrate.
Voor alles wat er te doen is, kunt u ver-
der ook terecht op de website van onze 
kerkgemeente: www.pknkloetinge.nl 

Namens de werkgroep
KERK OPEN Kloetinge:

loop eens binnen,
U BENT VAN HARTE WELKOM
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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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Uw nieuwe wijkagent

Beste inwoners van Kloetinge,

Via deze weg wil ik mij voorstellen als 
de nieuwe wijkagent van Kloetinge. 
Mijn naam is Gilian de Visser.
Sommige mensen zullen me al een keer 
gesproken hebben of zien passeren op 
de fi ets.

In november 2014 ben ik begonnen als 
wijkagent binnen de Gemeente Goes en 
dan met name de wijken Goes-Oost, 
Kloetinge, Goese Meer / Schans, de 
Noordhoek en Kattendijke. Ik werk sinds 
2008 bij de politie en ben via de Politie 
Eindhoven en een rechercheafdeling in 
Goes terecht gekomen. 

Samen met u als bewoner ben ik ver-
antwoordelijk voor de veiligheid in uw 
wijk. Om uw woonomgeving zo veilig 
en leefbaar mogelijk te houden werk ik 
nauw samen met verschillende instanties 
zoals de Gemeente, het maatschappelijk 
werk (SMWO), de woningbouwvereni-
ging (RWS), de scholen en de Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge.

In de afgelopen periode heb ik al ge-
merkt dat veel inwoners van Kloetinge 
begaan zijn met hun dorp en zich hier-
voor inzetten. Hierbij denk ik bijvoor-
beeld aan een aantal inwoners die ‘s 
nachts op pad gingen om vernielingen 
door stappubliek tegen te gaan. In sa-
menwerking met de politie kunnen zulke 
initiatieven de veiligheid aanzienlijk ver-
beteren. 

U kunt als inwoner veel bijdragen aan de 

veiligheid.
Maak melding van situaties waarbij u 
verdachte personen/voertuigen of han-
delingen ziet middels het nummer 0900- 
8844.
U weet als bewoner het beste wat wel 
en niet thuis hoort in de wijk. In spoed-
gevallen kunt u 112 bellen. Dit kan bij-
voorbeeld als u het vermoeden hebt dat 
er daadwerkelijk ingebroken gaat wor-
den of in levensbedreigende situaties. 
Probeer een kenteken of signalement 
door te geven.
Als u liever anoniem blijft en u hebt bij-
voorbeeld het vermoeden van een hen-
nepkwekerij of andere vormen van cri-
minaliteit dan kunt u dit ook via Meld 
Misdaad Anoniem melden. U kunt dan 
contact opnemen met het nummer 
0800-7000.

U kunt ook contact met 
mij opnemen middels 
het nummer 0900-8844 
of door een e-mail te sturen. U gaat 
dan naar de site
www.politie.nl en zoekt naar uw 
buurt ‘kloetinge’. U kunt dan een 
contactformulier insturen.
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In september 2011 is deze vereniging van Kloetingse dames opgericht. Het motto 
van de vereniging is ‘Meiden van vroeger zijn de vrouwen van nu’. Bij de start 
werden direct zo’n 20 dames lid van de vereniging en inmiddels zijn dat er 40, va-
riërend in leeftijd van 40 tot 60 jaar. Om lid te worden moet je in Kloetinge wonen 
of uit Kloetinge afkomstig zijn. Het gezellig samenzijn staat voor ons voorop! 

VROUWEN VAN NU KLOETINGE

MEIDEN VAN VROEGER ZIJN DE VROUWEN VAN NU

Tien keer per jaar wordt een avond ge-
organiseerd met een zo gevarieerd mo-
gelijke invulling. Er zijn informatieve en 
creatieve avonden, er worden sprekers 
uitgenodigd en er worden buitenactivi-
teiten gepland zoals een wandeling of 
een tuinbezoek.

De kosten voor lidmaatschap bedragen 
in 2015 per persoon € 48,50 per jaar. 
Hiervan wordt een gedeelte afgedragen 
aan de Landelijke Vereniging Vrouwen 
van Nu (voorheen Plattelandsvrouwen), 
we betalen er de zaalhuur in Amicitia van 
en de kosten voor een spreker of bege-
leider op een van onze bijeenkomsten.

Een paar keer per jaar vragen we een 
(kleine) eigen bijdrage als een activiteit 
meer kost dat ons budget toelaat.
In juni 2014 sloten we het seizoen 
2013/2014 af met een djembé-work-
shop, we hadden in dat seizoen een in-
formatieve avond over het Friese paard 
door Cees de Vrieze, vier van onze eigen 
leden vertelden over hun beroep in de 
gezondheidszorg en een van onze da-
mes vertelde over het kweken en het 
gebruik van pompoenen en kalebassen, 

De likeuravond viel bij de dames in de smaak!

Cursus zelfverdediging
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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

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

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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waarbij we heerlijke hapjes voorgescho-
teld kregen. Maar de dames trokken er 
ook op uit! We gingen op bedrijfsbezoek 
bij het Veilinghuis en bij het Medisch 
Centrum Welness Goes, waar we per-
soonlijke adviezen kregen. We genoten 
tijdens een voorjaarswandeling van de 
natuur rondom Nisse en we gingen naar 
de première van Dorsvloer vol Confetti, 
op uitnodiging van het festival Film by 
the Sea.

Ook voor het seizoen 2014/2015 heb-
ben we een leuk en gevarieerd program-
ma in elkaar gezet. We komen tussen 

september en juni elke laatste dinsdag 
van de maand bij elkaar, meestal in Ami-
citia, maar soms (vooral in de zomer) 
hebben we een activiteit buitenshuis. 

Voor 2015 staat gepland: een work-
shop zelfverdediging voor vrouwen, 
een lente/paasworkshop door landwin-
kel de Plantage uit Yerseke, een bezoek 
aan de schapenboerderij in Nisse en een 
verrassende afsluiting van het seizoen. 
Binnenkort wordt het programma voor 
2015/2016 besproken, maar ideeën zijn 
er al volop.

De molen, de molen …

In de vijftiende eeuw stonden er vijf molens 
in Kloetinge. Deze waren allemaal in het 
bezit van de ambachtsheren, de heren van 
Borssele. Tegenwoordig is de Oostmolen, 
aan de Kapelseweg de enige molen in ons 
dorp. FO
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Djembé workshop 
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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.




