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 PR. IRENESTRAAT 5-7

4481 AZ  KLOETINGE

 ssurantiekantoor

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

Bel voor ‘n deskundig advies
afgestemd op uw persoonlijke
omstandigheden

 0113-211098

  verzekeringen
hypotheken
fi nancieringen

LANGE VORSTSTRAAT 27  |  4461 JL GOES  |  TEL. 0113 22 13 33  |  DENHERTOGSERVIES.NLLANGE VORSTSTRAAT 27 | 4461 JL GOES | TEL. 0113 22 13 33 | DENHERTOGSERVIES.NL
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Beste dorpsgenoten
De 2e editie in 2015 van de Klusdurper ligt weer voor u. In de voorgaande Klusdur-
per maakte ik melding over het mozaïeken van een Social Sofa en deze is inmiddels 
geplaatst in Riethoek. Daar kunt u verderop meer over lezen.
Na het tot stand komen van de Social Sofa wacht ons een nieuwe uitdaging; het 
inrichten van een dorpsboomgaard met hoogstamfruitbomen.

Mede door zijn inzet bewijst Johnny 
Zandee zijn liefde voor het dorp waar hij 
als kind is opgegroeid. Hij stelt namelijk 
bijna een hectare grond aan het Hooge-
pad beschikbaar. Samen met SLZ en de 
VDK hopen wij met veel vrijwilligers uit 
het dorp daar zo’n 30 hoogstambomen 
te planten. Het zou prachtig zijn op een 
dergelijke historische plek een gebied te 
ontwikkelen waar iedereen van kan ge-
nieten.
Ik spreek bij dezen de wens uit dat vele 
dorpsgenoten zich aanmelden om op 
zaterdag 12 december samen de 30 
bomen te planten. Ook de Kloetingse-
school willen wij daar graag bij be-
trekken. Meehelpen is aanmelden via: 
boomgaard@kloetinge.com.

Er gebeurde afgelopen zomer nog veel 
meer in Kloetinge. Tijdens het jaarlijkse 

concert van Excelsior is onze Ambachts-
vrouwe mevr. Van Dijk van ‘t Velde be-
noemd tot ridder in de Orde van Oranje 
Nassau, de versierselen werden haar 
overhandigd door burgemeester René 
Verhulst.
Onze dorpswethouder Jo-Annes de Bat 
nam afscheid. Ik heb met zijn opvolger, 
wethouder Derk Alssema, intussen al 
een kennismakingsgesprek gehad.
Verder hebben we (met studenten van 
de HZ) de enquête over het dorp ver-
der uitgewerkt. De respons was buiten 
verwachting hoog en daar zijn we als 
bestuur erg blij mee. 

Op 20 juni jl. heeft er een bezoek plaats-
gevonden van de heer en mevrouw Ar-
senault, waar u in de vorige Klusdurper 
over heeft kunnen lezen. Een verslag 
van hun bezoek aan Kloetinge leest u 

Mevr. Van Dijk van ‘t Velde krijgt haar onder-
scheiding opgespeld
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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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in deze Klusdurper. Ter gelegenheid van 
dat bezoek is aan burgemeester Verhulst 
een schitterende plaquette aangebo-
den, welke op 10 november weer door 
de burgemeester aan Stichting Amicitia 
werd aangeboden. Wij hebben als VDK 
van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om officieel het dorpsplan aan burge-
meester Verhulst te overhandigen. 

Een grote tegenvaller was dat de school-
tuintjes op het perceel van de familie 
Van Iwaarden geen doorgang kon vin-
den. Ondanks medewerking van de 
familie Van Iwaarden, die de kinderen 
van de Kloetingseschool van harte een 
eigen tuintje gunden, kon de gemeente 
door regels op gebied van bodem be-
scherming geen toestemming verlenen. 
Vanaf deze plaats wil ik de familie Van 

Iwaarden namens de VDK en de Kloe-
tingseschool hartelijk danken voor hun 
betrokkenheid. In het bijzonder voor jul-
lie vrijgevigheid, bereidwilligheid en har-
telijke samenwerking.
De VDK blijft zich inzetten voor de 
schooltuintjes en er is goede hoop (al 
kan ik op dit moment nog niets verklap-
pen) dat het goed komt.

Als laatste wil ik nog kwijt: wij begroeten 
u graag als lid en dat bent u al voor vijf 
euro per jaar.
Aanmelden: kloetinge.goesweb.net
via het contactformulier.
Ik wens u veel leesplezier.

Marinus Vuijk 
Voorzitter VDK

In het kader van het dorpsplan heeft in 
het voorjaar onder alle bewoners van 
Kloetinge een onderzoek plaatsgevon-
den door middel van een enquête. Deze 
enquête werd uitgevoerd door studen-
ten van de Hogeschool Zeeland.
Dit onderzoek is speciaal gehouden om 
naast de mening van de werkgroepen, 
die hard gewerkt hebben om met aan-
bevelingen ter verbetering van het dorp 
te komen, de mening van zo veel moge-
lijk bewoners te kunnen horen.
De respons was buiten verwachting 
hoog, bedankt daarvoor! Het is mooi 
om te zien dat het een bevestiging is van 

wat al in het concept van het dorpsplan 
is beschreven. Er zijn nog enkele punten 
toegevoegd.

Mensen die de enquête hadden inge-
vuld konden ook meedingen naar een 
waardebon van 25 euro door een mailtje 
te sturen. De studenten van de HZ heb-
ben uit alle inzendingen een adres uit 
het dorp, Oostmolenpark en Riethoek 
getrokken. De gelukkige winnaars wa-
ren: Els van Diemen (dorp) Ingrid Renes 
(Oostmolenpark) en Anna Willeboordse 
(Riethoek). Inmiddels hebben zij alle drie 
de waardebon ontvangen.

Enquête van
en voor Kloetinge
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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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Kloetinge bedankt Jo-Annes de Bat
Op woensdag 16 september jl. heeft onze dorpswethouder Jo-Annes de Bat onder 
grote belangstelling afscheid genomen op sportpark Het Schenge. Na vijf jaar wet-
houderschap werd hij vrijdag 10 juli jl. geïnstalleerd als CDA-gedeputeerde van de 
Provincie Zeeland.

Helaas kon ik door omstandigheden 
niet aanwezig zijn. Ik wil dan ook Jo-
Annes bedanken voor al dat gene wat 
hij voor ons dorp heeft gedaan en heeft 
betekent. Zonder de nieuwe wethouder 
te kort te doen kan ik zeggen dat vele 
Kloetingenaren het betreuren dat hij ons 
heeft moeten verlaten. Ik wens hem in 
zijn nieuwe functie dezelfde warme ge-
negenheid toe die hij onder de Goese 
gemeenschap en in bijzonder de Kloe-
tingse bewoners heeft ondervonden. 
Zijn opvolger, wethouder Derk Alssema, 
waarmee ik kort na zijn aantreden een 
kennismakingsgesprek heb gehad, liet 
merken dicht bij de mensen te willen staan en hierin te willen investeren.
Ik wens wethouder Alssema veel succes in zijn nieuwe functie.

Marinus Vuijk
Voorzitter VDK

Voormalig wethouder Jo-Annes de Bat

#KLOETINGE
Vlissingen@Vlissingen: Marcel Janse 
van Odyzee grijpt naast titel beste le-
raar. Hij was fi nalist in de wedstrijd van 
de Onderwijscoöperatie. Tijdens het 
Lerarencongres in Den Bosch werden 
de winnaars van de wedstrijd bekend 
gemaakt. “Het was een nipte strijd, 
maar iemand moet tweede of derde 
worden”, zei Janse.
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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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Terugblik op De Passie van Kloetinge 
Wat was het spannend of de passie 
van kloetinge wel door kon gaan. Van-
wege het slechte weer kon het bijna 
niet doorgaan, maar de wind ging lig-
gen. Bijna 8000 unieke livestreams die 
gelukt zijn, als je dan 3 per huishouden 
mag rekenen tel dan maar na, dan zou 
het zomaar kunnen zijn dat er meer dan 
24.000 mensen hebben gekeken! Op 
het plein stonden ook ongeveer een 
kleine duizend mensen.

Er is een samenvatting uitgezonden op 
Omroep Zeeland en we zijn ook nog 
even te zien geweest op Nederland 
twee bij omroep Max. In de krant, op 
Facebook en persoonlijk hebben wij vele 
positieve reacties gekregen. Dankzij 250 
vrijwilligers is het een succes geworden. 
Achter de schermen was het een gewel-
dige sfeer ondanks het weer, maar waar 
zouden we zijn als we geen sponsors 

zouden hebben. Dankzij u is het gelukt! 
Hartelijk dank daarvoor.

Het hele passie verhaal is gefilmd en op 
DVD verkrijgbaar voor € 15,-.
Interesse? stuur dan een mail naar:
passievankloetinge@gmail.com

Namens Team Passie van Kloetinge,
Els en Rianne

Els en Rianne

FOTO: HANS COLIJN
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Heeft u al op de Social Sofa gezeten?
U bent er vast al eens langsgereden of misschien zelfs al op gezeten. De Social Sofa 
is klaar en daar zijn we erg trots op. Het is een sieraad in de wijk geworden. Deze 
massief betonnen bank weegt zo’n 1750 kilo en is te bewonderen in Riethoek.

De inwoners hebben zelf het ontwerp 
bedacht. Op de bank is van alles te zien 
van mozaïek: de skyline van Kloetinge, 
een plattegrond van Riethoek en op de 
zijkanten staan drie lelies en riet afge-
beeld. Ook staan op de zijkant kleurige 
poppetjes afgebeeld, gemaakt door kin-
deren. Niet alleen zijn we trots op het 

eindresultaat, maar in het bijzonder ook 
op alle vrijwilligers die zich met veel en-
thousiasme drie maanden hebben inge-
zet. In het bijzonder wil de VDK Johan 
Verstrate uit Wolphaartsdijk bedanken. 
Johan nam alle zorg rondom de bank 
op zich en heeft in het vroege voorjaar 
alle vrijwilligers met raad en daad bijge-

Met hulp van kinderen uit de wijk werd het kunstwerk onthuld
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staan. Ook gaat veel dank uit naar de 
familie Van Dijk voor het ter beschikking 
stellen van de monumentale schuur van 
boerderij ‘Weltevreden’ aan de Jacht-
huisstraat. Hun gastvrijheid is door ons 
bijzonder op prijs gesteld. Ook de familie 
Van Orane dank voor het ophalen van 
de sleutel van de schuur. 

Verder wil de VDK de sponsoren be-
danken; NBU, Rabobank en Stichting S. 
Boone. Zij hebben dit project financieel 
mede mogelijk gemaakt. Evenals Rego 
Groen Hoveniersbedrijf, Tuincentrum 
Paardekooper, gemeente Goes, Bakker 
Boer en Meindert Storm van Amicitia. 
De laatste twee hebben tijdens de ont-
hulling voor drankjes en lekkere hapjes 
gezorgd.
De onthulling werd gedaan door toen-
malig wethouder Jo-Annes de Bat met 
de hulp van kinderen uit de wijk. De 
kinderen maakten meteen van de ge-
legenheid gebruik om een lijst met 
handtekeningen aan te bieden voor het 
realiseren van een voetbalveldje in de 
wijk. Hierover zijn gesprekken met de 
gemeente in volle gang. Kortom, na ’s-
Heer Arendskerke kan nu ook iedereen 
in Riethoek gezellig bijkletsen op de So-
cial Sofa!

Riethoek
Om over Riethoek te speken, deze nieuwe wijk van Kloetinge nadert zijn 
voltooiing. Door de recessie heeft de verkoop wat langer geduurd dan in de 
lijn der verwachting lag, maar de laatste fase aan de Marten Toonderlaan zal 
spoedig worden ingezet. Op dit moment worden de 2 onder 1 kapwoningen 
al via het nieuwe bord aan de ingang van de wijk en 
via advertenties aangeboden.

De Social Sofa is een sierraad voor de wijk
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Monumentendag
12 september jl. was de jaarlijkse monu-
mentendag. De Oostmolen in Kloetinge 
is die dag bezocht door ruim 250 bezoe-
kers.
Ondanks het donkere weer was er heel 
veel bezoek. Geen tuincafé, maar café in 
de molen, koffi e met gebak en door de 
molenaars werden heel veel bezoekers 
rondgeleid.

Veel bezoekers werden vriend van de 
molen. Door elk jaar een donatie van 
minimaal € 15,00 te betalen word je 
vriend/vriendin van de molen en zorg je 
met alle vrijwilligers dat het monument 
in Kloetinge kan worden behouden en 
onderhouden. Ook zijn er veel mooie 
nieuwe ansichtkaarten van de molen 
verkocht.

De schutterij was ook aanwezig en stond naast de molen. Bakker 
Boer verkocht brood en allerlei andere lekkernijen. Kortom, een 
zeer geslaagde dag voor de molen, voor Kloetinge en Goes. 

#KLOETINGE

Desiree Meulemans @DMeulemans 
#openmonumentendag #Kloetinge 
#Goes #tradities #lovezeeland 
@ Het Pittoreske Kloetinge
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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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ONDERNEMEND KLOETINGE

Interview Marga Slot Massage
Marga is trouwe adverteerster van de Klusdurper. Inmiddels adverteert zij al meer-
dere jaren. Dus voor de redactie van de Klusdurper reden voor een bezoek!!
Ongeveer 30 jaar geleden is zij gestart met de opleiding sportmassage.
Omdat Marga regelmatig geblesseerd was, ze deed aan karate, ging ze de oplei-
ding sportmassage volgen in Arnhem. Deze opleiding heeft ze afgemaakt alleen 
pas jaren later is ze er beroepsmatig mee aan de slag gegaan.

Na de opleiding bleef ze eerst de focus 
op sport houden. Pas na de verhuizing 
vanuit de Achterhoek naar Zeeland is zij 
ermee gestart. Marga woont nu onge-
veer 25 jaar in Zeeland. Het werk dat zij 
voorheen deed was veelal administratief. 
Eenmaal in Zeeland is Marga zelfstandig 
met een voetbalclub gaan werken, daar 
kon ze de benodigde stage lopen om 
vervolgens een jaar later de sportmas-
seur van een voetbal club te worden. 
Eerst werkte zij bij Kamperland daarna 
Kloetinge en tot slot Kapelle, de drie K’s 
volgens Marga.

Door het werk vanuit de voetbalclubs 
had Marga inmiddels ruime naamsbe-
kendheid opgebouwd en in 2010 is zij 
officieel een eigen praktijk aan huis be-
gonnen. Marga werkt hands-on, vaak 
met neutrale massage olie. Marga is dus 
sportmasseur en sporttherapeut.
De sportmassage is gericht op sneller 
herstel van het lichaam na een zware 
prestatie of blessure. Door massage ver-
mindert de spanning en het melkzuur in 
de spieren, zodat bloed en zuurstof de 
spieren sneller kunnen herstellen. Door 
preventieve toepassing van sportmassa-
ge verklein je het risico op ongemakken 
als gevolg van sport of beroep.

Sportmassage na revalidatie gebeurt 
vaak op advies van een arts of specialist. 
Maar op eigen verzoek kun je ook een 
behandeling opvragen. Er komt meer bij 
kijken dan alleen massage. De technie-
ken zijn specifieker, zo komen termen als 
mobiliseren, triggerpoint therapie, bind-
weefselmassage en kinesiotaping voor-
bij. Van het laatste zijn er drie soorten. 
Een om te activeren, een om te dempen 
en een voor neutrale werking. Tapen ge-
beurt steeds vaker. Ook bij astma pati-
enten zelfs.

Marga Slot
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EEN JONGER UITERLIJK
ZONDER OPERATIE OF INSPUITINGEN?

U stoort zich aan rimpels, slappe huid 
op gezicht, hals of lichaam, acne,
littekens, zonnevlekken, couperose, 
striae of cellulite?

De PascaudWave behandeling is gebaseerd op 
de laatste technieken op het gebied van Riadio 
Frequentie (RF). De nieuwste ontwikkeling van 
de RF betekent een doorbraak in huidbehande-
lingen en is een pijnloos 
alternatief voor
drastische estetische 
ingrepen.

Gezicht:
□ minder lijntjes en rimpels
□ strakkere gezichtscontouren
□ steverige huid

Lichaam:
□ vermindert vetophoping
□ stevigere huid
□ strakkere lichaamscontouren

�
� 
� 

� 
� 
�

GRATIS PROEFBEHANDELING T.W.V. 62,50
 (uitsluitend op afspraak)
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d’Opknapperie
www.dopknapperie.nl

Jachthuisstraat 5
4481 AK Kloetinge
0113-222704W
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De elastische (kinesio)tape heeft een 
stabiliserende werking op gewrichten. 
Daarnaast stimuleert het de spierfunctie, 
de bloed- en lymfecirculatie. Het blessu-
regebied kan zich hierdoor snel herstel-
len. De tape blijft meestal enkele dagen 
zitten, waardoor de behandeling continu 
doorwerkt.

Tapen is heel bijzonder en wordt voor 
veel doeleinden gebruikt. De structuur 
en elasticiteit maken dat je er veel mee 
kunt. Het bindweefsel onder de huid 
krijgt door het tapen meer ruimte waar-

door er een herstelproces op gang kan 
komen. Marga heeft met name klan-
ten die komen met werk gerelateerde 
klachten. Door regelmatig te masseren 
voorkom je blessures en daarnaast zijn 
de prestaties beter. Je mag het best ver-
gelijken met een auto die ook regelmatig 
naar de garage moet.

Een behandeling bij Marga duurt ge-
middeld een half uur tot drie kwartier. 
Dit hangt natuurlijk ook af van de soort 
behandeling. Marga werkt full time, 
verspreid over de dagen waaronder ook 
de avonden. Het is fysiek behoorlijk in-
tensief werk. Maar Marga is naast haar 
werk nog steeds een sporter, zij fi etst 
(wielrennen) en loopt regelmatig hard.
Thuis is Marga getrouwd en moeder van 
twee kinderen, een zoon en een doch-
ter, 23 en 25 jaar

De hond, een Friese stabij, mag echter 
ook niet ontbreken. Hij redde de redac-
tie van een fl inke najaarsspin. De hond 
was ermee aan het spelen in de gang.
Meer over spinnen op pagina 23 van 
deze Klusdurper. 

Marga aan het werk in haar praktijk
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krijgt door het tapen meer ruimte waar-
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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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De Klusdurpse Dagen
Wat wij, het jeugdteam, vonden van de klusdurpse dagen

Waar voor de kinderen de week op dins-
dag begon, begon de week voor ons al 
op zaterdag. We zijn gaan helpen om 
alles op te ruimen en klaar te zetten 
voordat de kinderen kwamen. Maandag 
waren we ook aanwezig.
Dinsdag middag was het eindelijk zo ver. 
Wij hadden er ontzettend veel zin in en 
de kinderen ook! We stormden naar de 
hutten toe om een prachtig ruimteschip 
te maken voor een gestrandde alien: Yip 
Yip, die zijn broer was kwijtgeraakt. Sa-
men met de astronaut en de kinderen 
gingen we ze zoeken en zorgden we er 
voor dat ze een mooi onderdak kregen. 
Nog één likje verf en de hutten waren 
weer prachtig. Ook nog het ruimteschip 
zoeken in de Mirakel en de Yip Yips wa-
ren weer helemaal blij.
‘s Avonds kwamen de kinderen met de 
meest gekke liedjes aanzetten en na al 
die liedjes was er weer een groot kamp-

vuur. Dit vonden wij ontzettend gezellig 
en de kinderen hadden het ook naar hun 
zin.
Als top afsluiting gingen we vrijdag 
zwemmen in het zwembad van Kapelle. 
We vonden het zo gezellig dat we zelf 
nog een pool-party erachteraan hebben 
gedaan.
We hebben een top week gehad 
Tot volgend jaar! 

Groetjes, Het Jeugdteam

Een selfi e hoort erbij
en het zwembad was ‘top’

Yip Yip met zijn vrienden

Door Hieke Matthijsse, Tim Bilderbeek en Martijn Kole

Een selfi e hoort erbij
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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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Huisdieren?
Kerkzesoog alias de Florentijnse muurspin

Het is herfst en de spinnen komen weer tevoorschijn. In spleten van huizen, waar je 
alleen de poten naar buiten ziet steken, lang genoeg om de grootte van het beestje 
in te schatten… of onverwacht op de vloer; d usdanig groot dat je ervan schrikt.

Een avondspin brengt zegen in of was 
het een spin in de morgen brengt kom-
mer en zorgen? Afijn hetgeen hieronder 
staat baart ons wel wat zorgen, temeer 
omdat het echt zo is, verhalen over een 
fikse beet, een onbekende pijnlijke bult 
met twee puntjes erin, getuigenverkla-
ringen enz. maakt dat we dit huisdier 
even onder de aandacht wilden bren-
gen.. 

Uiterlijke kenmerken
De volwassen vrouwtjes van de kerk-
zesoog bereiken een maximale lichaam-
slengte tot lengte tot 22 millimeter en 
de spin is hierdoor de grootste Euro-
pese zesoogspin. De mannetjes blijven 
aanzienlijk kleiner tot 15 mm. De kleur 
van volwassen exemplaren is zwart met 
soms een groenachtige glans.

Levenswijze
De kerkzesoog bouwt een buisvormig 
web in rotsspleten of tussen stenen. De 
spin zelf wacht aan het einde van de 
gang. Er wordt gejaagd op nachtdieren 
zoals motten en kakkerlakken. Bijen en 
wespen worden altijd in de kop gebeten, 
zodat de spin geen last heeft van de an-
gel. De eitjes worden afgezet in het web. 
Soms sterft het vrouwtje na het uitko-
men, en dan zullen de spiderlings haar 
uiteindelijk verorberen. 
Als het dier in het nauw wordt gedreven 
kan de spin bijten. De beet is naar ver-

luidt net zo pijnlijk als een wespensteek 
en wordt ook wel vergeleken met een 
diepe injectie. De locatie van de beet is 
over het algemeen tijdelijk rood, pijnlijk 
en opgezwollen.

Verspreiding en habitat
De kerkzesoog is een oorspronkelijk 
Mediterrane soort, maar is ook naar het 
noorden uitgebreid en komt algemeen 
voor in zuidwestelijk Nederland. In Bel-
gië en Groot-Brittannië komt de spin 
alleen rond de kust voor in havengebie-
den. De kerkzesoog is als exoot inge-
voerd in verschillende landen, verspreid 
over de gehele wereld. Voorbeelden zijn 
delen van Argentinië, Australië en en-
kele Atlantische eilanden.
De spin maakt webben in muren en 
rotsspleten en is veel in gebouwen te 
vinden.

De kerkzesoog heeft een giftige beet
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Zo stonden er dus op zaterdagmorgen 5 
september veertien Klusdurpers klaar om 
in een klein peloton van 25 renners en 
een volgbusje van Goes naar Aalsmeer te 
gaan rijden. Rond de klok van acht uur 
vertrokken we richting Zeelandbrug, via 
Schouwen-Duiveland en de Zuid Holland-
se eilanden naar Rotterdam. Bij Bruinisse 
moest er gestopt worden voor de eerste 
lekke band. Dankzij de hulp van meerdere 
renners en de begeleiders in de volgauto 
werd het wiel snel voorzien van een nieuw 
binnenbandje en konden we de tocht ver-

volgen. Tot Barendrecht ging de rit voor-
spoedig. Er werd lekker doorgereden, de 
wind was schuin mee en het was vooral 
droog. Bij Barendrecht kwam hieraan he-
laas een eind en begon het zachtjes te re-
genen. Zo’n 5 kilometer voor de lunch bij 
Hotel Nieuwerkerk veranderde het zachte 
regenen in een ware wolkbreuk, dus daar 
kwamen we drijfnat aan. Gelukkig was 
het hotelpersoneel direct zo vriendelijk 
om voldoende handdoeken aan te rei-
ken zodat een ieder zich een beetje kon 
opfrissen. Na een heerlijke lunch werd de 

De Klusdurpers trappen 300 km weg

Sinds 2008 nemen renners van ‘de Klusdurpers’ deel aan de Ride for the Roses, een 
fi etstocht in de strijd tegen kanker waaraan iedereen kan meedoen. Dit evenement 
is inmiddels een begrip in de Nederlandse wielerwereld. Sinds 2013 nemen we ook 
deel aan de Pre Ride. Bij de Pre Ride rijden diverse pelotons wielrenners vanuit heel 
Nederland op de dag voor de Ride for the Roses naar de gastgemeente waar het eve-
nement zal plaatsvinden.
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weg vervolgd richting Aalsmeer. Net voor 
Waddingxsveen werd er voor de tweede 
keer lek gereden, ook deze werd snel ver-
wisseld. Dankzij een goede voorbereiding 
en omdat enkele Klusdurpers de weg al 
een keer hadden verkend, kwamen wij 
ruim op tijd aan bij de ontvangsthal; de 
bloemenveiling van Aalsmeer. 

Nadat de Pre Riders vanuit alle windstre-
ken waren aangekomen vertrokken we 
richting De Watertoren. Hier werden alle 
Pre Riders feestelijk ontvangen en welkom 
geheten. Helaas zat ook hier het weer niet 
mee waardoor het onthaal een beetje in 
het water viel. Vanaf De Watertoren ver-
trokken we voor de laatste 14 kilometer 
richting ons hotel. Daar aangekomen ga-
ven onze tellers iets meer dan 160 kilome-
ter aan. Na een verfrissende douche, een 
heerlijk drie gangendiner en wat napraten 
onder het genot van een drankje was het 
tijd om ons bed op te gaan zoeken.

Op zondagmorgen vertrokken we in de 
vroegte weer in de richting van de bloe-
menhallen in Aalsmeer, waar een ontbijt 
aan alle Pre Riders werd aangeboden. 
Vervolgens zochten we het startvak op en 
was het wachten op het startsein om aan 
de Ride for the Roses te kunnen begin-
nen. Wij waren als Pre Ride team Zeeland 
voorrijders voor de tweede grote groep. 
Nadat de eerste groep met renners van 
de hoofdsponsors waren vertrokken slo-
ten wij netjes aan met ruim 1500 renners 
van bedrijventeams in ons wiel. Na 100 
kilometer rustig fietsen en gelukkig geen 
ongelukken, kwamen wij weer terug bij 
de startplaats in Aalsmeer. 

Na aankomst was het napraten en na-
genieten, terwijl de zon doorbrak. Na 
de lunch hebben we gauw allemaal een 
douche genomen in het hotel en eind van 
de middag gingen we met de touring-
car weer richting Goes. Hier kwamen we 
rond acht uur aan en kwam er een eind 
aan een mooi weekendje fietsen, waar we 
met een voldaan gevoel op terugkijken.

Michel QuintenLennert had de eerste lekke band
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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

27Klusdurper 2015.2

Elk dorp zijn eigen hoogstamboomgaard
Op dit moment zijn SLZ (Stichting Landschapbeheer Zeeland), Zandee Kloetinge en 
de VDK in gesprek over het realiseren van een dorpsboomgaard op Kloetinge. De 
grond die daarvoor ter beschikking is gesteld door Zandee Kloetinge is gelegen aan 
het Hoogepad, ter hoogte van de drinkput. 

Hoogstamfruitboomgaarden zijn karak-
teristiek voor het landschap van Zeeland 
en fruitteelt komt al jaren veel voor. 
Vroeger waren er vele kleine hoogstam-
boomgaarden bij boerderijen en rond 
dorpen. SLZ is al jaren actief bij aanleg, 
beheer en onderhoud van deze karakte-
ristieke hoogstamboomgaarden. 

Het uitgangspunt is om in elk Zeeuws 
dorp samen met de bewoners een toe-

gankelijke boomgaard mogelijk te ma-
ken. Zo’n boomgaard kan uitgroeien tot 
een groene ontmoetings- en belevings-
plaats voor het dorp, of een plaats in 
de buurt waar diverse buitenactiviteiten 
kunnen plaatsvinden. Voorbeelden zijn 
excursies, kennisdagen en picknicks. Her 
en der in Zeeland is de afgelopen jaren 
al gewerkt met bewonersgroepen aan 
het realiseren van een fraaie boomgaard 
bij het dorp. Leuke voorbeelden zijn te 

De net zichtbare Rudie Geus (Zeeuws Landschapsbeheer)
en Johnny Zandee bekijken de geplande lokatie
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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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vinden in Waterlandkerkje, Terhole, 
Schapenbout, ‘s-Gravenpolder en Oud-
Vossemeer. Hier zijn de afgelopen jaren 
diverse bomen geplant en onderhouden 
door de dorpsbewoners onder deskun-
dige begeleiding van SLZ.

Om genoeg financiële middelen te heb-
ben om de karakteristieke hoogstam-
boomgaarden te kunnen realiseren be-
trekken we gemeente, terreineigenaren, 
bedrijven en sponsoren bij het plan. 
Aangevuld met middelen van de Na-
tionale Postcodeloterij komen we een 
heel eind. De boomgaarden blijven wel 
eigendom van de huidige eigenaar van 
de grond. Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland maakt afspraken met de eige-
naar over de toegankelijkheid ervan en 
het duurzame beheer.

Iedereen kan meedoen. Op 12 decem-
ber aanstaande zullen we om 10:00 uur 
een aanvang maken met het aanplanten 
van de bomen, waarbij wethouder Als-
sema de eer heeft om de eerste boom 
aan te planten. U bent allen van harte 
welkom en kunt zich nu al opgeven via 
boomgaard@kloetinge.com.
Spaden en andere gereedschappen wor-
den verzorgd door Stichting Landschap-
beheer Zeeland. 

tichting Landschapsbeheer ZeelandS

Zandee
KloetingeKloetingeKloetinge

DVD Herberg film
Na twee succesvolle vertoningen tijdens Film by the Sea is nu de DVD van de film 
De Herberg te verkrijgen. Voor € 14,75 kunt u een exemplaar bestellen. U kunt de 
DVD afhalen bij Jon Coosen van de Stichting KK9, Jachthuisstraat 23 in Kloetinge 
of opgestuurd krijgen.

Maak het bedrag over 
op ons banknummer 
NL54 RABO 0172039835 
t.a.v.Stichting KK9 te Goes, 
met vermelding van uw naam, 
adres en de wijze van bezor-
gen van de DVD (ophalen of 
toesturen).

Met vriendelijke groet,
Ingrid van de Linde
en het bestuur van de
Stichting KK9
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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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Hoe bent u in Kloetinge terechtgekomen?
Ik ben een geboren in Kloetinge op 20 november 1963 in de Lewestraat en ik heb 
daar tot mijn 18e jaar naast de winkel, welke toen nog woonhuis was, gewoond. 
Eerst zat ik in Goes op school en daarna volgde ik vier jaar de bakkersvakopleiding 
in Wageningen. Later ging ik in de Peperstraat wonen, wat toevallig vroeger ook 
een supermarkt was. Dat was toen van de familie Koole. Vijfentwintig jaar geleden 
hebben we dat verbouwd tot woonhuis en daar woon ik nu nog steeds met Mariska, 
Sjoerd en Marloes. 

In de voorjaarseditie van de 
Klusdurper was de lelie nog 
bij André Minnard en heeft 
u zijn verhaal kunnen lezen. 
André gaf de lelie door aan 
Sjako Boer, omdat ze elkaar 
kennen vanaf dat ze peu-
ters waren. Had hij toen al 
gedacht dat hij bakker zou 
worden?

Wat doet u in het dagelijks leven of wat 
heeft u gedaan?
Werken doen we in ons eigen bakkers-
bedrijf en supermarkt in Kloetinge. We 
zijn specialist op het gebied van verse 
brood- en banketproducten en staan 
in de wijde omgeving bekend om onze 
heerlijke en bekroonde Zeeuwse bolus-
sen. Het supermarkt gedeelte is begin 
jaren 70 ontstaan, daarnaast zijn we 
na een tijdje gaan uitbreiden met bak-
kerswinkels in de buurt. We hebben nu 

ook vestigingen in Goes, Heinkenszand,
Kapelle en Middelburg.
De bakkerij op Kloetinge is na vele 
verbouwingen dit jaar gedeeltelijk ver-
plaatst naar de Columbusweg in Goes. 
Hier hebben we volop ruimte en moge-
lijkheden voor de toekomst, ook voor 
onze zoon Sjoerd die al in het bedrijf 
meewerkt. Werken in de bakkerij en het 
runnen van een bedrijf vraagt veel aan-
dacht en tijd, maar de combinatie van 
het maken van mooie en lekkere pro-

Sjako Boer



32

 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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ducten en ondernemen vind ik erg leuk 
om te doen. Zaterdag 30 mei hebben we 
bijvoorbeeld de eerste Bolusdag gehou-
den. Deze mooie dag werd mogelijk ge-
maakt door de Zeeuwse ambachtelijke 
bakkers, het NBOV en Omroep Zeeland. 
Bezoekers van de Bolusdag konden een 
kijkje nemen in een grote ambachtelijke 
bakkerij, zelf bolussen draaien en vele 
lekkernijen proeven. Zie onze Facebook-
pagina voor allerlei leuke foto’s die deze 
dag zijn genomen.

Wat zijn uw toekomstdromen?
Mijn toekomstdromen probeer ik zoveel 
mogelijk te realiseren. Naast een goede 
balans privé probeer ik ook een goede 
balans in het werken te vinden. Een 
bedrijf vraagt eigenlijk altijd aandacht. 
Voor ons blijft de winkel in Kloetinge 
erg belangrijk en dat willen we ook zo 
houden. Voor deze winkel hebben we 
ook steeds weer nieuwe ideeën zodat 
we onze positie kunnen versterken en 
in kloetinge kunnen blijven bestaan. En 

als antwoord op de vraag of ik altijd al 
bakker wilde worden: ik heb nooit iets 
anders gedacht, het zit een beetje in ons 
DNA denk ik..

Wat spreekt u het meeste aan in Kloe-
tinge?
De gemoedelijkheid van het dorp en 
de voordelen van de stad dichtbij, dat 
spreekt mij aan als het om Kloetinge 
gaat. Daarnaast voel ik me ook verbon-
den met het dorp, doordat ik me lid van 
het Sebastiaangilde mag noemen. Na-
tuurlijk door de mensen die er wonen en 
de manier zoals we met elkaar omgaan. 
Vrijwel iedereen kent ons wel van de 
winkel of van de bakkerij.

Aan welke dorpsbewoner geeft u de Le-
lie door en waarom?
Ik geef de lelie door aan Marco van de 
Linde, omdat zijn familiebedrijf een ge-
vestigde naam is in Kloetinge, waar het 
allemaal is begonnen en ik waardeer zijn 
betrokkenheid en inzet voor ons dorp. 
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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

35Klusdurper 2015.2

Weekendje weg met BMW van Zwartepoorte

Met deze sjieke BMW type 518D van autobedrijf Zwartepoorte mochten we een 
weekend op pad. Het was een prijs op Koningsdag gewonnen via de oranjevereni-
ging van Kloetinge. 
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Emiel (10) vond het navigatiesysteem 
‘gaaf’. Met het inspreken of schrijven 
van je bestemming werd de route helder 
aangegeven.

Hieke (14) vond de verwarmde stoelen 
voorin sjiek, wat betekende dat ze deze 
plek af en toe reserveerde voor zichzelf.  
Ronald vond het relaxed rijden in deze 
auto. Het is een automaat waarin je 
comfortabel zit en van alle gemakken 
voorzien. 

 
We hebben een heerlijk
weekend gehad en zo onze 22 jarige 
trouwdag gevierd. Deze BMW bracht 
ons naar de Veluwe, Apeldoorn en Paleis 
het Loo, waar we hebben genoten van 
een high tea. Zo werd een leuk weekend 
in stijl afgesloten.
Het was wel jammer om de BMW weer 
in te leveren. Wat een geweldige auto!
 

De familie Matthijsse genoot met volle teugen
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Bijzonder bezoek op Kloetinge
De voorjaarseditie van de Klusdurper stond in het teken van de bevrijding. Toen 
hebben we aandacht besteed aan Michel Arsenault, de achterneef van Jean-Mauri-
ce Dicaire, omdat we een brief van hem ontvingen vanuit Canada. Op zaterdag 20 
juni kwamen Michel en zijn echtgenote naar Nederland en bezochten ze het graf 
zijn oudoom. 

Jean-Maurice Dicaire heeft als militair 
gediend in het Canadese leger ten tijde 
van de bevrijding in 1944 en helaas 
sneuvelde bij de bevrijding van ons dorp 
op 29 oktober 1944. Deze Canadese 
eenheid, welke Kloetinge als eerste be-
reikte op de vroege morgen van die be-
wuste 29e oktober, was het Franstalige 
regiment ‘’Le Maisonneuve’’. Dicaire was 
hier onderdeel van.
Voordat de eenheid het dorp bereikte 
werd men echter door Duitse artillerie 
beschoten en een granaatscherf maakte 
een eind aan het jonge leven van Jean-
Maurice Dicaire. Hij mocht maar 23 jaar 
worden.

Nu ruim 70 jaar na de bevrijding heeft 
Michel Arsenault, de achterneef van 
Dicaire, een groot deel van de route, 
welke bovengenoemd regiment heeft af-
gelegd, vanaf de Normandische stranden 
veelal lopend gevolgd.
Zo ook richting Kloetinge op 20 juni jl. 
‘s Morgens om 07.45 kwam hij lopend 
aan samen met zijn echtgenote bij de be-
graafplaats alwaar zij werden opgewacht 
door burgemeester Verhulst en een zestal 
oud strijders, welke een mooie erewacht 
vormden bij de grafzerk. Er waren ook 
vertegenwoordigers van diverse andere 
organisaties aanwezig om het bezoek tot 
een succes te maken.

Bij het graf werden bloemen neergelegd
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Er vond een korte maar emotionele 
plechtigheid plaats waarbij Michel Ar-
senault bloemen legde op het graf en 
er een kleine Canadese vlag bij plaatste. 
Burgemeester Verhulst legde namens 
de gemeente Goes en de vereniging 
dorpsbelangen Kloetinge bloemen. De 
muzikale omlijsting werd verzorgd door 
twee trompettisten van Excelsior, zij zet-
ten het stemmige karakter luister bij door 
het spelen van ‘’The last post’’ gevolgd 
door het Canadese en het Nederlandse 
volkslied.

Na afl oop werd iedereen gastvrij ont-
vangen in de Oostmolen (welke in 1944 
een baken was voor de Canadezen) 
door de heer en mevrouw Bierens. Mi-
chel Arsenault overhandigde tijdens deze 
bijeenkomst een plaquette aan burge-
meester Verhulst met onder andere een 
beeltenis van Jean-Maurice Dicaire, wel-
ke binnenkort een prominente plaats zal 
krijgen in ons dorp. Alles bij elkaar was 
het een kleine maar indrukwekkende 

herdenking, waarbij we konden meema-
ken wat oorlog, ook na 70 jaar, nog kan 
doen met hen die gedenken.

Namens de VDK;
Marinus Vuijk
Piet Bal

Michel Arsenault herdenkt zijn oudoom

Fien
houdt het voor gezien

25 jaar lang verkocht zij 
groente en fruit bij Hoogstrate 
aan de Zomerweg. Eind ok-
tober nam zij afscheid om te 
gaan genieten van haar pen-
sioen. Met koffi e, taart en ap-
pelsap van eigen appels nam 
Fien in de winkel afscheid van 
haar collega’s en klanten. 
Fien, bedankt en veel geluk!
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Het begint een goede gewoonte te worden: nieuws van de Kloetingseschool in de 
Klusdurper. Aan de reacties van de mensen merken we dat het gelezen en gewaar-
deerd wordt. Voor ons is het altijd even zoeken wat we in de Klusdurper zullen 
vermelden, want er gebeurt zoveel op onze school!

NIEUWS van de Kloetingseschool

VOOR DE ZOMERVAKANTIE:
Koningspelen -
Vlak voor de meivakantie hielden we, 
net als veel andere basisscholen in Ne-
derland, de Koningsspelen. Op de mees-
te scholen wordt er dan een sportdag 
georganiseerd, bij ons ook, maar wij zet-
ten het in het kader van ‘kennismaken 
met de sporten uit je omgeving’. Op 
deze manier kunnen de leerlingen een 
dagdeel bepaalde sporten uitproberen 
tijdens de workshops die plaatselijke ver-
enigingen houden. En of er gesport is! 
We kijken met veel plezier terug op een 
dagje hockey, korfbal, tennis, hiphop 
dansen, volleybal, rugby, streetdance, 
basketbal, voetbal en boogschieten. 
Zonder de inzet van de verenigingen 
had dit niet kunnen plaatsvinden. We 
hopen dat men ook volgend jaar mede-
werking verleent.

Jeugdvoorstelling
De laatste schooldag van het schooljaar 
zijn we traditiegetrouw te gast bij me-

vrouw Van Dijk, de ambachtsvrouwe van 
Kloetinge. Buiten of in de schuur worden 
we dan getrakteerd op een stukje klein-
kunst voor de jeugd. Mevrouw Van Dijk 
wikt en weegt de diverse mogelijkheden 
nauwkeurig en slaagt er elk jaar weer in 
om een optreden te selecteren dat zowel 
entertainend is en dat ook een educatief 
karakter heeft. We zijn blij met de be-
trokkenheid van de ambachtsvrouwe bij 
onze school.

NA DE ZOMERVAKANTIE:
Kinderboekenweek
Op het moment van het schrijven van 
dit stukje beginnen we bijna aan de Kin-
derboekenweek. De leerlingen zijn nu al 
druk bezig met het instuderen van het 
dansje dat hoort bij het liedje ‘Raar maar 
waar’ van Kinderen voor Kinderen. Zoals 
elk jaar zal er weer een Kinderboeken-
markt plaatsvinden die verzorgd wordt 
door boekhandel het Paard van Troje 
uit Goes. Dit jaar vindt ook een kleed-
jesmarkt plaats waarbij onze leerlingen 
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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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hun tweede hands boeken kunnen ver-
kopen. Gedurende de week zal er veel 
aandacht geschonken worden aan kin-
derboeken en het lezen daarvan. We 
organiseren zelfs een voorleeswedstrijd. 
We gaan de week afsluitend met een 
grote crea-middag, waarbij de leerlingen 
in gemengde groepjes gaan knutselen 
rond een thema. 

Verbouwing
In de vorige Klusdurper schreven we 
er al over. Na 57 jaar dienst te hebben 
gedaan zal het oude gedeelte van de 
school gesloopt worden en zal er nieuw 
gebouwd gaan worden. Een drietal 
maanden geleden heeft de gemeente 
Goes een inloopavond georganiseerd, 
waarbij bezoekers een enquête konden 
invullen en hun mening konden geven 
over een aantal opties.
De vragen handelden globaal over het 
feit of er al dan niet een multifunctio-
nele accommodatie moest komen en 
zo ja, met welke partners en ook over 
de locatie kon men wat kwijt. Zien de 
inwoners het graag op de huidige loca-
tie of zijn andere locaties ook denkbaar. 
Wij hebben onze mening niet gegeven, 
die weet de gemeente inmiddels al, 
maar van ons mag er snel duidelijkheid 

komen, zodat we kunnen gaan begin-
nen met, in ieder geval op papier, de 
inrichting van de nieuwbouw, zodat we 
straks in een school kunnen werken en 
leren, die helemaal aansluit bij ons on-
derwijsconcept.

Respect 
De laatste twee jaar heeft het pedago-
gisch klimaat binnen onze school de 
aandacht. Op een school zit je niet al-
leen om de leerstof te leren, maar ook 
om respectvol met elkaar om te (leren) 
gaan. In onze klassen en op het school-
plein kunnen we goed merken dat we 
hiermee planmatig bezig zijn, maar hoe 
zit het na schooltijd? Deze vraag houdt 
de gemeente bezig en samen met de di-
rectie en SMWO wordt er geprobeerd 
zo goed mogelijk na te gaan of er na 
schooltijd ook zo respectvol met elkaar 
wordt omgegaan. 
De leerlingen van de groep 5 t/m 8 heb-
ben de afgelopen dagen zo goed moge-
lijk proberen te verwoorden wat er best 
al goed gaat naschooltijd, maar ook wat 
er nog wel wat extra aandacht verdient. 
Met de uitkomsten van dit onderzoekje 
gaat een projectgroep verder aan de 
slag.

In de schuur bij de ambachtsvrouwe werden de kinderen getrakteerd op een stukje kleinkunst
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www.atyourplace.nl

  …op weg naar

een geslaagd feest!

‘Daarom ben ik hier’
Mijn naam is Carline Dekker, ik ben 20 
jaar en kom uit Zeeland. Toen ik zestien 
was, ben ik naar Utrecht verhuisd voor 
mijn studie International Communica-
tion & Media, momenteel zit ik in mijn 
laatste jaar. Dit jaar in april heb ik mijn 
dichtbundel genaamd ‘Daarom ben ik 
hier’; uitgebracht bij uitgeverij Promet-
heus. Ik dicht al vanaf mijn vijftiende en 
houd al sinds die tijd een persoonlijke 
blog bij, www.woordenloos.tumblr.com
Ik kreeg onder andere in de Nederlandse 
en Engelse lessen op school gedichten te 
lezen en zo groeide de interesse in ge-
dichten voor mij.
De eerste gedichten waren natuurlijk 
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ZULLEN WEZullen we?

zullen we kaarthuizen bouwen want ik heb altijd al op palen willen 

leven, boven de zee

zullen we armbanden maken en om elkaars polsen knopen

als de knopen van onze jassen vallen, ze gebruiken als oorbellen en 

niemand vertellen waar we verblijven

helemaal niemand

zullen we lopen op troebel zand en elkaar bij de hand vasthouden 

en pootje baden en onze broeken tot onze knieën dragen

en lachen tot we huilen tot we er weer om lachen kunnen zullen 

we een houten bed hebben en onze eigen kussens maken

stof gebruiken van oude t-shirten en hopen dat de naden sterk 

genoeg zijn en baden in de zee tot we veranderen in golven

zullen we blijven zoals we zijn maar groeien in iets mooiers zingen 

tot onze kelen schoor zijn en dansen over houten planken en dan 

de splinters uit elkaars voeten halen

zullen we met de zon mee leven en elkaar liefde geven en niemand 

vertellen hoe gelukkig we zijn

helemaal niemand zullen we?

nog erg slecht, maar ik ben altijd blij-
ven schrijven en beetje bij beetje beter 
geworden in dichten. Nu heb ik een 
dichtbundel op mijn naam staan! Deze 
dichtbundel werd mij aangeboden toen 
ik vorig jaar in maart bij een bar in Am-
sterdam gedichten voordroeg en daar 
redacteuren van de uitgeverij waren.
Het was de eerste keer dat ik voordroeg 
en een week later had ik een contract 

voor een dichtbundel getekend.
Het ging dus allemaal heel snel! In mijn 
dichtbundel staan mijn mooiste, favo-
riete gedichten gebundeld en ik ben er 
heel erg trots op. De gedichten hebben 
veel verschillende onderwerpen, maar 
de meesten gaan over opgroeien en alles 
wat daarbij komt. ‘Daarom ben ik hier’ is 
te koop op de website van Prometheus.
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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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Lezingen
Velen zullen het niet weten maar Kloe-
tinge kent een heuse Kunstkring. In 
1998 is de Kunstkring Kloetinge op-
gericht door mevrouw Van Dijk van ’t 
Velde, ambachtsvrouwe van Kloetinge 
en mevrouw Lenshoek-Van de Water. 
Aanleiding hiervoor was om in Kloetin-
ge kunstzinnige avonden te organiseren 
met sprekers van naam.

Kunstkring
Kloetinge

De lezingen georganiseerd door de 
Kunstkring Kloetinge hebben een brede 
invalshoek. Ze gaan over muziek, schil-
derkunst, fotografie maar bijvoorbeeld 
ook over de (middeleeuwse) geschiede-
nis. Dit seizoen (2015-2016) vinden drie 
lezingen plaats:

• Op 27 november a.s. spreekt prof. 
Peter Henderikx over ‘de stichting van 
de kerk van Kloetinge en vele andere 
kerkstichtingen in Zeeland, gezien 
tegen de achtergrond van de bevol-
kingstoename, de organisatie van het 
lokaal bestuur en de intensivering van 
het kerkelijk leven in de 12de en 13de 
eeuw’.

 Meer hierover op pagina 47.

• Op 12 maart 2016 (onder voorbe-
houd) volgt in samenwerking met de 
Geerteskerk ter gelegenheid van het 
800-jarig bestaan een muziekuitvoe-
ring in de Geerteskerk. Het program-
ma heet Muziek door de eeuwen heen 
en bestaat uit zang door Musica Cor-
dis en een intermezzo van orgelspel.

• In april 2016 is er een lezing over het 
Louvre. De exacte datum is nog niet 
bekend.

Iedereen die geïnteresseerd is in kunst 
en cultuur in de meest brede zin van het 
woord, kan lid worden van de Kunst-
kring Kloetinge.
De kosten voor de lezingen bedragen 
per seizoen € 20 voor één persoon en 
€ 30 voor twee personen. De bijeen-
komsten vinden plaats in Amicitia of in 
de Geerteskerk om 20.00 uur.

Voor verdere inlichtingen
kunt u terecht bij de secretaris van
de Kunstkring Kloetinge:
dhr. F. Lankester, Kapelseweg 24,
4481 PE Kloetinge
Tel. 0113-226144,
E-mail: flankester@zeelandnet.nl 

Musica Cordis (bron website MC)
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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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In een oorkonde van 5 februari 1216 wordt de kerk in Kloetinge voor het eerst ge-
noemd. Maar op dat moment bestond de parochie al geruime tijd. 
In de middeleeuwen waren het vooral schaapherders die met hun kudden in de 
omstreken van Kloetinge op de schorren de kost verdienden.

Bij hoog water in de zomer zochten de 
herders hun toevlucht op de hoger ge-
legen schorren. Later kwam ook in de 
winter het water niet meer zo hoog en 
bleef de schor zomer en winter droog. 
Zo ontstond er bedrijvigheid op de 
schorren en permanente bewoning.
Het gebied was in ambachten verdeeld 
en de nederzetting Kloetinge behoorde 
tot de invloedssfeer van de ambachts-
heerlijke familie Van de Maalstede. Zij 
bracht structuur, en handel met andere 
nederzettingen werd mogelijk. Ook 
werd aan het zielenheil gedacht.
Om de bewoners in de gelegenheid te 

stellen om minstens eenmaal in de week 
naar de kerk te gaan, werd er een paro-
chie gesticht met een daarbij behoren-
de kerk. Dat moet ergens tussen 1150 
en 1190 hebben plaatsgevonden. Op 
schrift is daar niets van terug te vinden. 
Daarom wordt de datum van de oor-
konde, 5 februari 1216, waarin Kloetin-
ge wordt beschreven als begin van een 
parochie met kerk, genomen.

Uit ‘Op Weg:’

Van een weitje om te grazen naar

de Kloetingse Geerteskerk

De schorren 

Stichting van de kerk van Kloetinge
Lezing door Professor Peter Henderikx
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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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Activiteitenkalender  november 2015 - mei 2016

NOV.
21 Beurs filatelisten, Amicitia*1 10:00-17:00
DEC.  
7 Inloopochtend, Geerteshuis*2 10:00-11:30
2 Sinterklaas in Kloetinge, meer info: www.jeugdwerkkloetinge.nl 
2 Lezing ‘Het zelfgenezende vermogen’ (Ruud van Well), Amicitia 19.30 
 (ver. de Bron)
10 Kerstmarkt t.b.v. St. Jayden (kerststukjes en kerstversieringen)*3 15:00-20:30
 Noordeinde 5(ingang achterzijde schuur) 
12 Aanplanten van de hoogstamboomgaard, Hoogepad 10:00
19 Lichtjestocht met kerstverhaal door Kloetinge 17:00
 (start Geerteskerk bij de consistorie) 
20 Kerstconcert m.m.v. Brassband Excelsior (Geerteskerk) 16:00
24 Kerstnachtdienst m.m.v. Brassband Excelsior (Geerteskerk)
JAN.  
4 Inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30
6 Lezing ‘Je leven begint eerder dan je denkt’ (Loek Knippels) 19:30
 Amicitia, (ver. de Bron)
16 Nieuwjaarsparty, Amicitia
FEBR.  
1 Inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30
3 Lezing ‘Astrologie in deze grote overgangstijd’ 19:30
 (Han van Straaten), Amicitia, (ver. de Bron)
14 Sneeuwklokjesdag, buitenplaats Kloetinge, ingang koetshuis 11:00-16.00
 aan het Marktveld
MAART  
7 Inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30 
2 Lezing ‘Wat is een Cursus in Wonderen’ (Henny van der Feer), 19:30
 Amicitia, (ver. de Bron)
APRIL  
4 Inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30
8 Lezing ’Gelaatkunde’ (Léon Saanen en Eddy Filius), Amicitia, 19:30
 (ver. de Bron)
27 Koningsdag
MEI  
2 Inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30 
11 Lezing ‘De kracht van liefde’ (Greet Veneman), Amicitia, 19:30
 (ver. de Bron)
 

*1 Amicitia: Schimmelpenninckstraat 14
*2 Geerteshuis: Jachthuisstraat 14
*3 De opbrengst van de kerstmarkt is voor Stichting Jayden (www.stichtingjayden.nl)
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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.




