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is een kwestie van vertrouwen...
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Voorwoord

Beste Dorpsgenoten
De 1e editie in 2016 van De Klusdurper ligt weer voor u, deze staat deels in het 
teken van 800 jaar Geerteskerk. Het bestuur draagt de kerk een warm hart toe.
In 2015 is de VDK druk bezig geweest met de afronding van het dorpsplan. Inmid-
dels is dit in heel Kloetinge huis aan huis bezorgd. Hier kom ik later op terug.

Dinsdag 10 november was een
bijzondere avond
Als eerste bood burgemeester René 
Verhulst een plaquette aan, welke in juli 
jl. is ontvangen van de nabestaanden 
van de in Kloetinge omgekomen Cana-
dese soldaat J.P. Dicaire, die begraven 
ligt in het oorlogsgraf op de begraaf-
plaats in Kloetinge. De aanwezigen kon-
den vooraf een video bekijken waarop 
het bezoek van de familie is vastgelegd.
Als tweede mocht ik een foto op can-
vas aanbieden aan de heer Jaap Hoste, 
de voorzitter van de stichting Amicitia, 
waarop alle vrijwilligers staan die aan de 
Social Sofa hebben meegewerkt.
Na een korte pauze mocht wethouder 
Derk Alssema het eerste exemplaar van 
het dorpsplan in ontvangst nemen.

Dorpsboomgaard
Op zaterdag 10 december plantte wet-
houder Derk Alssema als eerste een 
hoogstamfruitboom, dit onder toeziend 
oog van burgemeester René Verhulst in 
zijn functie als kersverse voorzitter van 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
(SLZ).
Dank gaat uit naar Rudie de Geus die 
namens SLZ zorgde voor uitstekende 
begeleiding van de vrijwilligers.
Ook Johnny Zandee, eigenaar van de 
grond, zijn wij dankbaar. Zonder hem 
had de boomgaard niet tot stand kun-
nen komen.
Een bijzonder woord van dank is ver-
schuldigd aan Jaap Huissen die spontaan 

Jaap Hoste met het canvas van de Social Sofa

Rudie Geus (Stihting Landschapsbeheer Zeeland) 
geeft instuchtie over het planten van de bomen
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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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aanbood de kuilen de graven, donder-
dagmiddag en vrijdagmorgen heeft hij 
in de zeer drassige grond dertig kuilen 
gegraven. Hieruit blijkt wederom dat 
met vele handen iets moois tot stand 
kan komen.

Om 12 uur stonden alle bomen keurig 
in de grond en stond Meindert Storm, 
beheerder van Amicitia, gereed met een 
pan heerlijke erwtensoep.
Het is intussen volop voorjaar, dus 
neemt u gerust nog eens een kijkje in 
onze dorpsboomgaard!

Voetbalveldje Riethoek
Voorafgaande aan de inhuldiging van de 
Social Sofa hebben kinderen van Riet-
hoek een handtekeningenactie gehou-
den voor het realiseren van een voet-
balveldje. Jo-Annes de Bat, toen nog 
wethouder, nam de handtekeningen in 
ontvangst en beloofde dat hij samen 
met de Vereniging Dorpsbelangen zou 
kijken of aan deze wens voldaan kan 
worden. De VDK is daarna met de ge-
meente verder in gesprek gegaan.
In overleg met Marcel Koole, één van 
de bewoners van Riethoek, hebben we 
samen met Maaike Ottenhof van de ge-
meente gekeken naar de mogelijkheden 
ter plaatse. We kwamen tot de conclu-
sie dat naast doeltjes ook ballenvangers 
noodzakelijk zijn in het speeltuintje.
De schommel zal verplaatst moeten 
worden en ook het veld zelf wordt ge-
schikt gemaakt vanwege de glooiing.
We streven ernaar dat het veldje binnen 
nu en twee maanden gereed komt. Ik 
roep de bewoners van Riethoek hierbij 
op om het veldje feestelijk in te wijden. 
Wellicht is het aardig om een voetbal-
toernooi tussen Riethoek en Oostmo-
lenpark te organiseren. Het zou fijn zijn 
als ouders/bewoners dit op zich nemen, 
met andere woorden: voor de wijk door 
de wijk.

Nieuwbouw Kloetingseschool
U hebt allen kennis kunnen nemen dat 
de Kloetingseschool aan nieuwbouw toe 
is. De Vereniging Dorpsbelangen is hier 
nauw bij betrokken. De gesprekken in 
de projectgroep hebben in positieve en 
opbouwende zin plaatsgevonden.
Ook de gesprekken daarna met de wet-
houders, de projectleider en de VDK zijn 

Onder toeziend oog van burgemeester René 
Verhulst plant Derk Alssema de eerste boom
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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 
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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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positief en opbouwend gevoerd, waar-
voor dank.
Op 10 mei is er een informatieavond 
geweest waar alle bewoners van Kloe-
tinge zich konden laten informeren door
wethouder Alssema, vertegenwoordi-
gers van de Kloetingseschool en KIBEO.

Netwerk bijeenkomst 
Op 23 juni 2015 heeft er een eerste 
Kloetings netwerkoverleg plaatsgevon-
den. Aanwezig waren: Gemeente Goes, 
SMWO, Politie, Kloetingseschool, Stich-
ting Jeugdwerk, vv Kloetinge, Oranje-
vereniging en Vereniging Dorpsbelan-
gen.
Het dorp Kloetinge kent een groot ver-
enigingsleven en heeft veel actieve be-
woners. Hoe kunnen de verschillende 
verenigingen/partijen beter met elkaar 
samenwerken en de krachten bundelen 

t.b.v. een gezond pedagogisch klimaat? 
Dat is een behoorlijke onderzoeksvraag 
waar we mee aan de slag zijn gegaan.
Op 29 maart 2016 was er een tweede 
bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is 
afgesproken dat dit jaar op de 2e dins-
dag van september alle Kloetingse ver-
enigingen (dus ook verenigingen die niet 
zijn genoemd) een uitnodiging ontvan-
gen om met elkaar uit te wisselen wat 
wij voor elkaar kunnen betekenen, op 
welke wijze we samen kunnen werken, 
elkaar kunnen versterken, maar ook hoe 
wij met elkaar omgaan en zaken aan-
pakken.
We hopen dat er zo mooie samenwer-
kingsverbanden kunnen ontstaan.

Marinus Vuijk (voorzitter)

Hij doet
het weer!

De kinderen, en 
ook een aantal 
ouders, zijn erg blij 
dat ze weer van de 
kabelbaan kunnen 
in de speeltuin in 
de Jachthuisstraat. 
Intussen zijn er met 
veel plezier al vele 
ritjes gemaakt.
Fijn hoor!
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800 jaar Geerteskerk
De Geerteskerk torent hoog boven Kloetinge uit en is het centrum van het gemeen-
televen. Niet alleen voor de zondagse eredienst, maar ook door de week wordt de 
kerk gebruikt voor rouw- en trouwdiensten, concerten en andere activiteiten. Mat. 
Smalleganges schrijft in zijn Cronyck van Zeeland: “Het dorp alhier is een seer 
voortreffelijke aesienlijke plaats, hebbende een groote schoone Kerk met een hoog 
dikke Tooren, een breed en wijds Plein en daer rontom vele fraaije Huisen, gelijk 
noch mede in verscheidene achterstraten.” 

Dat is mooi verwoord, maar wat is de 
kracht van de protestantse gemeente? 
In de kerkenraad heeft men geprobeerd 
dat op een rijtje te zetten. Genoemd 
worden o.a.: de overzichtelijke structuur, 
de sfeervolle kerk en goed bezochte 
kerkdiensten, de open gesprekken in het 
kringwerk, de aandacht voor kinderen 
en jongeren, de variatie in kerkdiensten 
en de actuele preken, de ruimte voor 
nieuwe ideeën en inbreng van gemeen-

teleden en de betrokkenheid bij diaco-
nale projecten. 

Dit jaar viert de protestantse gemeente 
te Kloetinge dat exact 800 jaar geleden 
haar naam voor het eerste in schrift ver-
meld werd (5 februari 1216). Hier wil-
len we aandacht aan geven door diverse 
evenementen in en rondom de kerk te 
organiseren. Op de activiteitenkalender 
en ook op onze website kunt u het pro-

Kerkuitgang in vroeger dagen
FOTO UIT COLLECTIE VAN DHR. J.G. KEUKELAAR
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gramma vinden. We hebben inmiddels 
al een prachtige avond met kamerkoor 
Musica Cordis achter de rug, maar er 
staat nog veel meer moois op het pro-
gramma. o.a. een filmfestival, maar ook 
puntje Kloetinge. Een mooie samenwer-
king, waar u in deze editie meer over 
kunt lezen. 

Voor het College van Kerkrentmeesters 
is 800 jaar Geerteskerk ook een aanlei-
ding om de fondsenwerving voor het 
onderhoud van de Geerteskerk te ver-
breden van de leden van onze gemeente 
naar de bewoners van Kloetinge. In de 
maand januari hebben wij bij alle inwo-
ners van Kloetinge een brief bezorgd 

18de eeuw - pentekening van De Vaete en de Geerteskerk centraal in het dorp.
Gemaakt door J. Visscher en gebruikt in een boek van A.J. Abelmann

FOTO UIT COLLECTIE VAN DHR. J.G. KEUKELAAR
Kerk gezien vanuit de Prinses Irenestraat
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www.atyourplace.nl

  …op weg naar

een geslaagd feest!

© UITGEVERIJ VAN DER PEIJL - YERSEKE

Lewestraat 43  4481 BC   Goes/Kloetinge  tel. 0113-213720  info@colijnbv.nl
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Foto boven: de toren (1880-1890). Links op de 
voorgrond het viskotje waar eens per week vis werd 
verkocht. Enkele malen per jaar huurde de pannelapper 
dit hok voor het herstellen van zijn pannen.

Foto’s onder: panorama kerk 1906, beide gezien vanuit 
de huidige Jachthuisstraat.

Interieur van de kerk. 

© UITGEVERIJ VAN DER PEIJL - YERSEKE
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© UITGEVERIJ ELENBAAS 

waarin wij hebben geprobeerd duidelijk 
te maken dat voor de toekomst van dit 
mooie gebouw meer mensen en midde-
len nodig zijn dan alleen de leden van 
de kerk. In totaal hebben 47 mensen 
gereageerd. Zij hebben samen € 2030,- 
gedoneerd.
Wij willen via deze weg alle donateurs 
hartelijk danken voor hun donatie. Het 
geld is inmiddels besteed. In de afgelo-
pen weken is er groot onderhoud ge-
pleegd aan het loodwerk op het dak en 
de waterafvoer. Binnenkort beginnen wij 
aan het herstelwerk van het kerkmuurtje 
aan de noordzijde van de kerk.
Zoals het er nu naar uitziet willen wij een 

vervolg geven aan dit initiatief. Wij we-
ten echter nog niet precies hoe wij dit 
vorm zullen geven. Voor meer informa-
tie verwijzen wij u graag naar onze web-
site of Facebookpagina. Mailen mag ook 
naar: 800jaarkerk@gmail.com
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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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Het dorpsplan ligt er. En wat nu?
We houden u graag op de hoogte van de voortzetting van het dorpsplan. Zoals u 
al in het plan hebt kunnen lezen bevat het ook een uitvoeringsplan. We lichten er 
een paar punten uit, waar in de eerste plaats de aandacht van de VDK naar uitgaat. 

Hoe kunnen we elkaar bijstaan?
De aandacht van het bestuur gaat uit 
naar hoe we elkaar bij kunnen staan. 
Gebleken is dat er behoefte is aan hulp 
in de vorm van boodschappen doen 
voor ouderen, een haal en breng service, 
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of huis-
artsenpost, kleine werkzaamheden in en 
rondom het huis en/of tuin. Elkaar ont-
moeten en meer activiteiten overdag in 
Amicitia, aandacht voor de jeugd, enz.
Ook wordt gedacht aan een service-ba-
lie waar mensen met hun vragen terecht 
kunnen of afspraken kunnen maken 
voor bijvoorbeeld het invullen van belas-
tingformulieren of een gesprek met de 
wijkagent. Het bestuur vraagt dan ook 
om uw medewerking.

Mocht u interesse hebben of wilt u mee-
denken hoe het een en ander tot stand 
kan worden gebracht, neem dan contact 
op met één van de bestuursleden of mail 
naar bestuur@vdkkloetinge.nl

Digitaal Café
Het bestuur denkt serieus na over het 
opzetten van een vrijwilligerscentrale 
zoals dat ook in andere dorpen als ’s-
Heer Hendrikskinderen en Kattendijke 
het geval is.
Deze centrale kan eenvoudig zijn van op-
zet. We denken dat een aantal mensen 
uit het dorp bereid zullen zijn hierover 
met het bestuur van gedachte te wis-
selen. Binnenkort spreken we Stichting 
DigiSteun, dit is een initiatief ontstaan in 
de gemeente Goes. Zij bieden hulp op 
een persoonlijke manier. Zo gaan onze 
gedachten uit naar een Digitaal Café, 
een inloop- en adviespunt voor digitale 
hulpvragen.
Ook worden er diverse cursussen en 
workshops gegeven zoals de cursus 
‘Samen Online’, een iPad cursus en er 
worden regelmatig computerochtenden 
georganiseerd. Mocht hier belangstel-
ling voor zijn, dan horen wij dat graag.

Een plek voor jongeren
De wens van de jongeren voor een eigen 
plek in het dorp is er al heel erg lang. 
Hiervoor is ook reeds geld vrijgemaakt 
vanuit het dorpenbudget.
Zeer binnenkort hopen wij hierover ver-
der te praten met de jongerenwerker van 
SMWO en de jeugd uit het dorp. Wel is 
afgesproken dat samen met gebruikers 
van de sport- en spelkooi op het Wes-
selopark overleg gaat plaatsvinden over 
een bord waarop gedragsregels komen Uitleg aan belangstellenden over het seniorenweb
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te staan. Dit bord zal dan aan de kooi 
worden bevestigd.

Veilig wonen
Op dit moment worden WhatsApp 
groepen opgericht en verdeeld over 
zeven gebieden. Velen hebben zich al 
aangemeld. Ook u kunt zich via de web-
site kloetinge.goesweb.com aanmelden. 
Verder zullen binnenkort huis aan huis 
fl yers over dit onderwerp worden be-
zorgd.

Veiliger maken van de Oostmolenweg
De gemeente is voornemens om hard 
rijden op de Oostmolenweg tussen de 
rotonde en ingang van Emergis tegen 
te gaan. De VDK heeft hierover contact 
met een verkeersdeskundige. Aan hem 
is voorgesteld om met de bewoners van 
de Oostmolenweg in gesprek te gaan 
over de verschillende mogelijkheden om 
overlast van hardrijders te beperken.

Veilig naar school 
Het bestuur blijft zich zorgen maken 
over de onveilige route naar de Kloe-

tingseschool voor kinderen die in Oost-
molenpark en Riethoek wonen. In het 
bijzonder de oversteek vanuit de Buys 
Ballotstraat blijft gevaarlijk. Het voor-
stel van Vereniging Dorpsbelangen om 
via een Parallelweg aan het spoor vanuit 
Riethoek naar het eind van de Oostmo-
lenweg te rijden stuit op bezwaren van 
(Riethoek)bewoners en het verwerven 
van grond is niet mogelijk. De VDK pleit 
ervoor die mogelijkheid toch nog eens 
grondig te onderzoeken. 

Marinus Vuijk (voorzitter)
Op de Oostmolenweg wordt nog vaak te 
hard gereden
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Bolusdag 2016

Op zaterdag 28 mei organiseert Om-
roep Zeeland samen met de Zeeuwse 
ambachtelijke bakkers voor de tweede 
keer de Bolusdag. De Bolusdag is een 
familie evenement waar je van alles 
kunt ontdekken. Je eigen bolus bakken, 
workshops volgen, speurtocht doen 
en alles over het bakkersbestaan. Het 
wordt gehouden bij Bakkerij Boer, Co-
lumbusweg 60 te Goes van 12.00 uur 
tot 18.00 uur.

Deze dag is ook de fi nale van Zeeland 
Bakt....Taart met een Zeeuws tintje. Er 
strijden 10 fi nalisten om de titel ‘Beste 
Thuisbakker van 2016’.

Bolusdag 2016
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Enkele maanden geleden ging ik een broodje halen in de nieuwe bakkerij van Sjako 
Boer. Leuk moment! We praatten wat en toen ik wegging zei hij: ‘oh ja Marco, 
wacht nog eens even. Ik draag de lelie van de Klusdurper over aan jou en ik heb 
het al aan de redactie doorgegeven ook. Je vindt het vast wel goed zeker?’ Prachtig 
moment, zo even tussendoor, want we zijn altijd druk, hij en ik.
‘Maar natuurlijk wil ik dat!’ Zei ik meteen.

Marco van de Linde

Hoe bent u in Kloetinge terecht
gekomen?
Ik ben Marco van de Linde en ik ben ge-
boren en getogen in de Schimmelpen-
ninckstraat. Ik ben dus letterlijk midden 
in het dorp opgegroeid. Het was een 
leuke tijd met veel leeftijdsgenoten die 
ik nu nog vaak tegenkom. Het enige na-
deel uit mijn jeugd is dat ik niet in Kloe-
tinge, maar in Goes op de lagere school 
heb gezeten. Dat was op zich een leuke 
school, maar het contact met de andere 

jongens uit het dorp was daardoor wel 
minder. Buitenom school heb ik met de 
buurjongens en André van verderop uit 
de straat een band opgebouwd die voor 
het leven is. We gingen altijd samen op 
het fi etsje door het Vogelzangse padje 
wat toen nog een akelig smal gangetje 
was.

Wat doet u in het dagelijks leven
of wat heeft u gedaan?
Na de lagere school ben ik naar de LTS 
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gegaan. Mijn vader stimuleerde een 
technische opleiding en later heb ik daar 
veel aan gehad. Daarna was de MTS in 
Vlissingen een logisch vervolg. Na een 
korte dienstplicht ben ik in de zaak gaan 
werken.
Tijdens mijn schoolperiode heb ik stage 
gelopen bij allerlei andere bedrijven, 
maar al snel wist ik voor mezelf dat ik 
maar één ding wilde en dat was in de 
zaak van mijn vader gaan werken. Mijn 
vader heeft mij indertijd nog wel de keu-
ze voorgelegd, dat weet ik nog goed. Hij 
zei: “realiseer je goed wat je gaat doen, 
zoek een goede baan elders.”
Maar eerlijk gezegd wilde ik niets an-
ders, ik was er in opgeroeid. Elke va-
kantie ging ik er werken en veel oprui-
men, ik was er eigenlijk altijd bij. Jaren 
later besefte ik overigens wel wat hij 
bedoelde, maar spijt heb ik niet. Het is 
niet altijd even gemakkelijk, maar ik doe 
het nog steeds met veel passie en ple-
zier. Inmiddels ben ik alweer ruim 25 jaar 
werkzaam in ons bouwbedrijf. Het gaat 
ongelofelijk hard, de tijd.

Wat zijn uw toekomstdromen?
Voor de toekomst hoop ik dat mijn gezin 
gezond blijft en dat mijn kinderen ook 
een gezond en goed bestaan mogen op-
bouwen. Een van mijn verdere wensen/
dromen is het bedrijf gezond houden en 
zorgen dat het weer overdraagbaar is 
na mijn periode. Voor wie? Dat zien we 
wel. Komt tijd, komt raad. 

Wat spreekt u het meeste aan
in Kloetinge?
Het dorp Kloetinge is echt een schitte-
rend dorp, je moet dat voelen. Als je er 
geboren en getogen bent, dan heb je 

dat gevoel. Het is niet voor niets dat veel 
mensen terug komen wonen in de kern 
van het oude dorp, dat is prachtig om te 
zien. Ze voelen zich er meer dan thuis.
Verder is het altijd een actief dorp ge-
weest, de voetbal heeft een enorme uit-
straling, maar ook andere verenigen mo-
gen niet onbelicht blijven, de Korfbal, de 
Oranjevereniging, de muziekvereniging, 
etc. Een ander speciaal onderwerp is dat 
we op het Jachthuis een familie hebben 
die het dorp in de breedte ondersteund. 
Dat is fantastisch en schept een onder-
linge verbondenheid.
Ik ben en ik blijf een Klusdurper en ik 
ben er dan ook trots op om te zeggen 
‘wij van Kloetinge’, dat is toch mooi!

Aan welke dorpsbewoner geeft u de
lelie door en waarom?
De lelie wil ik graag doorgeven aan Jan 
Zandee. Zowel hij als zijn familie doen 
veel voor het verenigingsleven en ik gun 
hem de lelie van harte.
Ik ben benieuwd Jan.

Bas de Schrijver
@BasDeSchrijver
Verbrande isolatie van de brand 
in #goes zelfs in het Oostmolen-
park #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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Onze kerktoren

Op de omslag is een foto van de toren van de Geerteskerk 
te zien, gemaakt door Tannie de Jonge. In de toren bevin-
den zich drie luidklokken. De zwaarste klok dient voor de 
tijdsaanduiding. De kleinste klok luidt om 08.00 uur, om 
12.00 uur en om 18.00 uur ter indeling van de dag.
De middelste klok staat ter beschikking van de kerk voor 
het aankondigen van erediensten. Samen geven ze op 
hoogtijdagen een fraai driegeluid namelijk d-fi s-a. De toren 
werd het laatst gerestaureerd in 1956.
In 2004 heeft de toren nog een onderhoudsrestauratie on-
dergaan en daarmee is ook dit juweel weer beeldbepalend 
voor Kloetinge.FO
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 Puntje Kloetinge 
Onder de naam ‘Puntje Kloetinge’ vindt op 
zondag 5 juni in het dorp een aantal activi-
teiten plaats. Aanleiding voor deze spon-
tane actie is het 800-jarige bestaan van de 
Geerteskerk en dat het koetshuis aan het 

Marktveld 165 jaar geleden is gebouwd. Door 
samenwerking met andere partijen wordt een aan-

trekkelijk en afwisselend publieksprogramma geboden dat de gastvrije kant van 
Kloetinge laat zien. ‘Puntje Kloetinge’ refereert aan ligging van de attracties in de 
vorm van een taartpunt.

Op 5 juni vindt de officiële opening 
plaats van ‘Kerk Open’ met dit jaar een 
bijzondere tentoonstelling. De Goese 
wethouder Derk Alssema zal rond 11:00 
de openingshandeling verrichten samen 
met ‘VIER’, die een aantal kleinkunst-

liedjes voor u zullen zingen. De kerk is 
dan tot 17:00 geopend.

Van 10:00 tot 17:00 uur zijn het koets-
huis en de tuin van de historische bui-
tenplaats Kloetinge aan het Marktveld 
opengesteld voor bezoekers. Het is 
een stap terug in de tijd; het koets-
huis is gebouwd in 1851 voor gebruik 
door de bewoners van het grote huis, 
Marktveld 19. Om de oude sfeer te la-
ten herleven, staan er op 5 juni weer 
koetsen in de rijtuigruimte en paarden 
in de stallen. De tuin achter het koets-
huis is in de 19e eeuw aangelegd in de 
landschappelijke stijl, met majestueuze 
bomen waaronder de grootste mam-
moetbwoom (Sequioadendron gigan- 
teum) van Zeeland. In de tuin bevinden 
zich een historisch Zeeuws bergje en 
borders met bloeiende planten.

De Ambachtsheerlijkheid Kloetinge 
opent de tuin rond het Jachthuis, die toe-
gankelijk is via de Jachthuisstraat. Bijzon-
der is dat de functie van ambachtsheer/-

Voor- en achterzijde van het Koetshuis.
Binnen aan de wand hangt nog een klassieke 
paardenruif.

FOTO’S HELMA VAN OOSTRUM
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De Moerput in de tuin van het Jachthuis. Deze is ontstaan doordat de bewoners van Kloetinge 
in vroeger tijd hier veen mochten opgraven voor de zoutwinning.
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Omroep Zeeland
@omroepzeeland

Deze Zeeuwse bakker, uit 
#Kloetinge, heeft een
bakkerij op zonne-energie 
opgezet. In Sierra Leone.

vrouwe van Kloetinge nog steeds wordt 
uitgeoefend en van betekenis is. Zo on-
dersteunt de Ambachtsheerlijkheid van 
Kloetinge de culturele activiteiten in het 
dorp.
De naam ‘Puntje Kloetinge’ heeft ook 
betrekking op een speciale ‘mini high 
tea’ die aan het publiek wordt geser-
veerd in verenigingsgebouw het Geer-
teshuis. Meer informatie en reserveren 
bij het Geerteshuis, tel. 0617557277.
Het concert wordt opgeluisterd door 

twee muzikanten: Frenk van Hooff en 
Fons Lok. 
De dag krijgt een extra feestelijk tintje 
met een concert van de Kloetingse brass-
band Excelsior. Van 15.00 tot 16.30 uur 
treedt Excelsior op in de tuin van Markt-
veld 19. De toegang is gratis; u kunt het 
evenement bijwonen via het koetshuis 
aan het Marktveld.

Het beloofd een mooie dag te worden 
Meer informatie 0614256768
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 groot in bloemen, klein in prijs

 bloemetje bestellen?
even bellen!

de spinne 45  goes  0113 271836

Derk Alssema @derkalssema
Genoten van vocaal ensemble ‘Musica 
Cordis’ ter ere van 800 jaar #Geer-
teskerk in #Kloetinge! Een mooie 
muzikale tijdreis!
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Dit jaar zal het Concert bij de Buren 
plaatsvinden op zondagmiddag 18 sep-
tember. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Druk, druk, druk! We doen ons 
best om er weer een verrassende mid-
dag van te maken.

Plezier voor iedereen: de muzikanten, de 
bezoekers en de initiatiefnemers.
De afgelopen vijf jaar is gebleken dat er 
veel belangstelling is voor dit evenement 
en dat waarderen wij als organisatoren. 
U kunt het e.e.a. van de voorgaande 
edities terugvinden op onze site:
www.concertbijdeburen.nl

Ook zijn we op Facebook te vinden: 
Concert bij de Buren (in Kloetinge).
Bij ons jubileum vorig jaar is er door 
Goestig een leuk fi lmpje gemaakt, te 
zien op: www.goestig.nl/luister-naar-
de-muziek-van-je-buren/
Eind augustus ziet u via posters in het 
dorp, de website en Facebook hoe u een 
plaatsbewijs kunt reserveren.

Wie weet zien we u ook komend
Concert bij de Buren!

Angela Kuys

‘Concert bij de Buren’ 2016
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Oma Curiosa op het Marktveld
Voor de liefde kwam ze vanuit de Randstad in Zeeland wonen en de liefde voor 
antieke en brocante spullen nam ze mee. Inge Plokker kreeg jarenlang van vrienden 
en bekenden te horen dat ze zulke leuke spullen in haar huis had staan, waar had 
ze die toch vandaan...? En daar moet je echt wat mee gaan doen.

Decoreren, meubels opknappen en cre-
atief bezig zijn is al heel lang een hobby 
van me, na een ongeluk in 2011 waarbij 
ik ernstig gewond ben geraakt, is mijn 
leven erg veranderd. Blijvend lichamelijk 
letsel en daardoor een ander leven, dat 
zet je aan het denken, waar word ik nu 
echt blij en gelukkig van? Het zoeken 

naar en het opknappen van oude, an-
tieke en brocante spullen daar kan ik nu 
nog steeds echt van genieten. 

Thuis creëer ik hoekjes met antieke en 
brocante spullen, zo heb ik in de keuken 
op een 100 jaar oude plank boven het 
aanrechtblad een verzameling van an-
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tieke en brocante ‘blauwe spullen’ neer-
gezet…een oud blauw vaasje, een kop 
en schotel met een blauw vogeltje, een 
antieke blauw/witte schaal etc. Een mix 
van verschillende oude spullen, maar het 
past toch goed bij elkaar en dat is ge-
nieten. Zo is het leuk en decoratief om 
oude spullen bijvoorbeeld op kleur, on-
derwerp of vorm neer te zetten en dan 
na een tijdje weer te veranderen en iets 
totaal anders neer te zetten. Blauw en 
wit is nu trouwens de trend op woon-
gebied.
Vaak zijn oude en antieke voorwerpen 
echt mooier en meer bijzonder dan 
nieuwe spullen. Zo had ik een tijd gele-
den los van elkaar twee oude schilderijen 
ingekocht en toen ik een paar weken 
geleden een woontijdschrift opensloeg, 
stond daar een reportage in van bewo-
ners van een jarentwintighuis met een 
mix van antiek en modern. Op de foto’s 
bij deze woonreportage hingen aan de 
muur exact de twee schilderijen die ik 
een tijdje geleden had ingekocht. Het 
geeft een goed gevoel, dat je blijkbaar 
toch oog hebt voor leuke oude spullen. 

Onder de naam ‘Oma Curiosa’: Antiek, 
Brocante en Curiosa, verkoop ik al heel 
lang die leuke en oude spullen via inter-
net, op antiekmarkten en rommelmark-
ten. Ik probeer niet al te duur in te kopen 
en te verkopen, het moet natuurlijk wel 
leuk en betaalbaar blijven, zo kan je ook 
eens wisselen van spullen. In onze ga-
rage in Kloetinge, een oude voormalige 
woning, aan het Marktveld heb ik de 
mogelijkheid om deze oude spullen op 
te knappen, uit te stallen en af en toe 
een verkoopdag te organiseren.
Tijdens de jaarlijkse Sneeuwklokjesdag 
van 14 februari 2016 op de Buitenplaats 
Kloetinge aan het Marktveld, heb ik de 
deuren van de garage ook opengezet. 
Het was gezellig druk en mensen waren 
erg enthousiast over Oma Curiosa. 

Je bent van harte welkom bij Oma Curiosa
op Marktveld nummer 6 in Kloetinge, op 
vrijdag en zaterdag vanaf 13.00 uur als de 
deuren openstaan (of je kunt altijd even 
aanbellen op Marktveld nummer 8).
omacuriosa@hotmail.com

Inge Plokker tussen haar ‘curiosa’
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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

29Klusdurper 2016.1

Thuis in Kloetinge
aan het begin van de zeventiende eeuw

Frank de Klerk, Gemeentearchief Goes

Het dorp Kloetinge telt rond 1600 een handvol buurtschappen en woonkernen. 
Ze worden allemaal opgesomd als er een lijst van alle schoorstenen in de huizen 
en bakketen wordt samengesteld. De lijst is boeiend genoeg om ons er even in te 
verdiepen.

Het is het bestuur van de stad Goes 
dat aan schout en schepenen voorstelt 
om een dergelijk overzicht te maken. 
Vermoedelijk geeft het stadsbestuur in 
overweging om een belasting op schoor-
stenen te heffen. Als datum noteert de 
secretaris 18 september 1601, een voor 
de hand liggende datum, want de oogst 

zal dan grotendeels binnen zijn geweest, 
en het weer is vermoedelijk nog prima 
voor een rondgang door de gemeente. 
Het merendeel van de schepenen is zelf 
boer; zij zullen dus eerder niet hebben 
gekund. We kunnen ons het gezelschap 
voorstellen, rondlopend op ingevette le-
ren laarzen, een polsstok bij de hand om 

Boerengezelschap rond een grote haard waarin een hangel hangt. Detail van het schilderij De 
Vette Keuken, door Pieter Aertssen, ca. 1560. 
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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

31Klusdurper 2016.1

over de vele slootjes te komen, en één 
van de aanwezigen draagt een buidel 
met daarin een rol papier, ganzenveer 
en inktkokertje. Ongetwijfeld is er ook 
proviand meegenomen en kruiken bier. 

De lijst begint in het westen van de ge-
meente, beschrijft dan de buurtschap-
pen, en eindigt in het eigenlijke dorp. In 
Heernisse aan de grens met Goes staan 
twee huizen waarvan het ene met hoog-
huis en het andere met laaghuis wordt 
aangeduid. Misschien houdt de eerste 
vermelding verband met een oude kas-
teelberg die hier ligt en waar een huis bij 
of op staat. In ’s-Heer Elsdorp en Man-
nee zijn het eveneens twee huizen. In 
de Polder telt men vier huizen, aan de 
Monnikendijk komt men tot vijf, inclu-
sief die ‘ten Brainge’, dus aan de Braen-
gendijk en Waanskinderen staan. In Ter 
Hoffstede staan drie huizen.
Deze aanduiding is afgeleid van één 
boerderij; de huidige boerderij Spoor-

zicht wordt verondersteld op deze plaats 
te staan.
In Abbekinderen staan tien huizen met 
een schoorsteen en in de Groe zijn het 
er zestien. Waaronder één met twee 
schoorstenen van Christiaen Vermuyen, 
en een ander dat ’t Oude Herberchken 
heet. Op Blancxkinderen staan vier hui-
zen en een huis in een bos dat eigendom 
is van dijkgraaf Soetwater. Op Ter Vaten 
staan er negen, waaronder dat van Cor-
nelis Janssen onder de molen en in het 
dorp op de Oostkeure vier.

In de Nieuwstraat telt men veertien 
huizen met een schoorsteen, waaron-
der nog een huis van molenaar Corne-
lis Janssen en van de kreupele Willem 
Adriaens. Aan de Kerkring 34 huizen, 
waaronder nog eens twee huizen van 
dijkgraaf Soetwater. Eén van de twee 
is de boerderij ’t Noorthoff die in het 
Noordeinde staat.
De Kerkring moeten we dus ruim ne-

Nieuws (schrijven)?

De redactie is altijd op zoek naar nieuws uit 
Kloetinge! 
Uw nieuws of wetenswaardigheid kunt u stu-
ren naar redactieklusdurper@vdkkloetinge.nl

Ook zijn we blij met mensen die de redactie 
willen versterken of zo nu en dan een stukje 
willen schrijven voor ons dorpsblad. Vindt u 
het leuk om bijvoorbeeld een interview te 
houden met één van onze adverteerders en 
daar een artikel over te schrijven? Uw aanmelding is van harte welkom via redac-
tieklusdurper@vdkkloetinge.nl of via één van de redactieleden. Zij staan vermeld 
achter in dit boekje.
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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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men, inclusief het Marktveld dat niet 
afzonderlijk wordt genoemd. Hier staat 
ook het huis waarin predikant meester 
Andries Caenen woont en tot slot in de 
Oude Straat vijftien huizen; hier tref-
fen we een bakker, een wever, en een 
schoenlapper aan. Dit betekent dat er 
127 huizen met schoorstenen zijn.
Daarnaast moet er ongetwijfeld nog een 
klein aantal huizen zijn geweest waar 
een stookplaats midden in de enige ka-
mer heeft gelegen, waar de rook door 
een gat in het dak kan ontsnappen. Ze 
zijn buiten de lijst gebleven.
Al met al kunnen we het aantal inwo-
ners van Kloetinge op zo’n achthonderd 
tot duizend man stellen, als we uitgaan 
van de vuistregel dat in elk huis gemid-
deld vijf personen wonen en we nog een 
ruim aantal huizen zonder schoorsteen 
meetellen. 

Soms kunnen we een kijkje in een huis 
uit die tijd nemen. Adryaen van Noor-
den laat in 1632 een weduwe en enkele 
kinderen na. Om geld voor de wezen te 
reserveren vindt er een verkoping van de 
goederen plaats. Uit de goederen blijkt 
dat Van Noorden een winkel in textiel 
had. Vermoedelijk woonde hij en zijn 
gezin in de Oudestraat.
Hier wonen meer middenstanders. De 
boedelbeschrijving vermeldt een aantal 
merkwaardige zaken. 
Allereerst wordt aardewerk en hout-
werk genoemd, vermoedelijk vaatgoed 
en houten borden. Dan een rasp, een 
borstel, een lepelbord (wandbord met 
lepels), twee treeften (een ijzer onderstel 
om in het vuur te zetten waarop dan een 
pan past), diverse schotels en kannen.
Vervolgens zes stoelen, twaalf schilderij-

en en een spiegel, gereedschappen voor 
de open haard, een kandelaar, twee rin-
gen, twee zoutvaten, een kroonluchter, 
een vijzel, tinnen borden en schotels, 
heel veel doeken, lappen en kussens. 
Dan vijf tafellakens, een dozijn servet-
ten, een kanten kraag en een andere 
kraag, diverse hemden, hele partijen 
linnengoed, een meelzak, en vele slaap-
lakens. Daarbij nog andere lakens, de-
kens, kussens, schotels.
Tot slot een Bijbel, een zilveren beker, 
een gouden steenring, een van goud-
draad gevlochten ring, twee bedden en 
een tafel met twee stoelen.
Er is ook een tweede lijst, deze meldt 
nog meer goederen uit het huis. Het 
overzicht biedt een boeiend inzicht in de 
materiële cultuur van de middenklasse 
in een agrarisch dorp als Kloetinge. 

Bronnen: Gemeentearchief Goes, RAZE.3186, 
nummer 128. RAZE. 3190, nummers 58-60.

Heeft u een oude magnetron
of elektromagneet over…?

De stichting 
Jeugdwerk Kloetinge 
zou hier erg blij mee 
zijn!
Zij wil deze graag 

gebruiken voor de kindervakantieweek
(Klusdurpse dagen) van deze zomer.

U kunt contact opnemen via:
stjeugdwerk@zeelandnet.nl

Hartelijk bedankt!

De stichting 
Jeugdwerk Kloetinge 
zou hier erg blij mee 
zijn!
Zij wil deze graag 
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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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Filmfestival Kloetinge
Omdat de Geerteskerk dit jaar haar 800-jarig bestaan viert, organiseren we op za-
terdag 4 juni a.s. een fi lmfestival. We hopen mensen van binnen en buiten Kloetin-
ge en van binnen en buiten de kerk te ontmoeten om samen te genieten van fi lm! 

Het fi lmfestival begint om 16.30 uur 
in het Geerteshuis met de fi lm ‘Crash’. 
Hierna kun je een hapje en drankje ko-
pen in de tuin van de kerk (bij slecht 
weer in de kerk). De catering wordt deze 
avond verzorgd door Lucy Cheng Cho 
Van.
Om 19.30 uur starten we met de tweede 
ronde. Er worden dan tegelijkertijd twee 
verschillende fi lms vertoond, in de Geer-
teskerk draait ‘He named me Malala’ en 
in het Geerteshuis ‘Les Choristes’. Na 
deze tweede ronde hebben we weer tijd 
voor een hapje en een drankje.
In de derde (en laatste) ronde die om 
21.30 uur begint wordt in de Geertes-
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4 JUNI 2016 
AAN·VANG 1 6 00 
G.RATIS ENTREE

LOCATIE GEERTESKERK & 
GEERTESHUIS KLOETING 

CATERING AANWEZIG 

MEER INFO 
W W W . ·H E T G E E R T E S H U I S N L 

kerk de slotfi lm ‘The fi rst Grader’ ver-
toond. Een waargebeurd verhaal over 
een 84-jaar oude, trotse Mau Mau vete-
raan in Kenia die vastbesloten is om op 
zijn oude leeftijd nog te leren lezen en 
schrijven, aangezien hij vroeger nooit de 
mogelijkheid tot scholing heeft gehad. 
Hij start te midden van een klas met 
6-jarige kinderen, maar hij en zijn jonge 
lerares zijn vastbesloten hun doel te be-
reiken. Ook na afl oop van deze laatste 
fi lm is er weer gelegenheid voor een 
hapje en een drankje.

De informatie over het festival komt ook 
beschikbaar via de website van de kerk 
www.pknkloetinge.nl
Voor meer informatie kan je contact op-
nemen met Rian Duininck,
0113-231531, duininck@zeelandnet.nl

De entree van de fi lms is gratis. We 
doen niet aan reserveringen vooraf 
en vol=vol, dus zorg dat je er op tijd 
bij bent. We zien uit naar een ge-
zellige avond, iedereen is van harte 
welkom!

Poster van het komende festival

Nieuwe e-mail adressen
De redactie, maar ook alle leden van 

de vereniging dorpsbe-
langen hebben een nieuw 
e-mail adres. Kijk achter in 
dit boekje voor de juiste 
adressen.
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Assurantiekantoor Huyzen
Iedere uitgave van de Klusdurper geven we één van onze vaste adverteerders de 
ruimte om iets over zijn of haar activiteiten te vermelden. Deze keer komt Assu-
rantiekantoor Huyzen aan het woord. Dit Assurantiekantoor is geen onbekende in 
het vak. Vooral in de zak van Zuid-Beveland zijn ze een begrip op het gebied van 
verzekeringen voor bedrijven, ondernemers en particulieren.

Op 1 april 1954 startte Adrie Huyzen, 
onze (schoon)vader, zijn bedrijfje op. Hij 
werkte vanuit zijn huis in Ellewoutsdijk 
en reed op zijn brommertje heel de zak 
van Zuid Beveland door om op bezoek te 
gaan bij (nieuwe) klanten. Op 13 maart 
1953 werd Tonny geboren. Dit was tij-

dens de watersnoodramp van 1953. 
Dit was een zware tijd, want ook Elle-
woutsdijk werd gedeeltelijk getroffen. In 
1970 zijn ze verhuisd naar Kloetinge. Ze 
woonden en hielden tevens kantoor in 
de Ds. H. Boersmastraat 10. Adrie kon 
erg genieten van de sport van Tonny. 

1988 - Opening van het kantoor. Links Toos en Tonny, met rechts zijn vader Adrie Huyzen.

ONDERNEMEND KLOETINGE
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Tonny is een redelijke amateurwielren-
ner geweest en Adrie sloeg bijna geen 
koers over. Tonny stapte in 1979 uit het 
schildersvak en ging zijn vader assisteren 
in het assurantie-vak. Hij heeft de echte 
kneepjes uit het vak van zijn vader ge-
leerd.

Na een aantal studies te hebben gevolgd 
hebben wij de zaak in 1985 van Adrie 
overgenomen. We zijn ons kantoor ge-
start in de Graaffstraat 1 in Goes. In 
1988 kwam het pand in de Pr. Irenes-
traat 5-7 in Kloetinge te koop en na een 
grondige verbouwing zijn we daar in 
september 1988 gaan wonen en wer-
ken. Intussen hadden we twee dochters 
gekregen en zo werd het een druk leven 
in huize ‘Huyzen’. Tussen het werken 
en opvoeden door hebben we veel tijd 
gestoken in de sport van onze kinderen. 
Zij hebben allebei op een redelijk niveau 
geturnd en wij hebben vele kilometers 
gereden om hen naar de trainingen en 
wedstrijden te brengen. 

Van oktober 1993 tot en met oktober 
2001 hebben we ook een postagent-
schap gehad. Helaas moesten we dit 
sluiten wegens nieuw beleid. Dat nieuwe 

beleid hield in dat alle agentschappen 
binnen een straal van vijf kilometer van 
een hoofdkantoor de deuren moest slui-
ten. In de krant stond: ”het postagent-
schap met een glimlach verdwijnt.”
Samen met onze medewerkster me-
vrouw W. Bastiaansen hebben we een 
mooie tijd gehad, want veel oudere 
mensen zagen het bezoekje aan het 
postagentschap als een verzetje. Wij 
maakten tijd voor een praatje en dit 
werd zeer op prijs gesteld. 

Het verzekeringskantoor bestaat inmid-
dels 60 jaar en onlangs hebben wij een 
aantal klanten in het zonnetje gezet die 

Een recente foto van het echtpaar Huyzen

Harry de Waard @waardwest

Mooie tweede plaats voor 
#Kloetingseschool #kampioen-
schap schoolvoetbal
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al 50 jaar klant bij ons zijn. Assurantie-
kantoor Huyzen is een onafhankelijke 
tussenpersoon in schade-, medische-, 
reis- en levensverzekeringen. Wij zijn 
een zelfstandige onderneming en heb-
ben geen andere belangen. Wij hande-
len slagvaardig en fl exibel en denken 
klantgericht. We leveren maatwerk.
Het directe en persoonlijke contact blijkt 
toch nog steeds in de praktijk een be-
langrijk uitgangspunt. Wij kennen onze 
klanten en we willen het allerbeste voor 
onze klanten. Het juiste verzekerings-
pakket is voor iedereen anders. Daarom 
staan de wensen en mogelijkheden cen-
traal in onze advisering.

Ook moeten we stilstaan bij het feit dat 
we niet leven in een tijdperk van veran-
deringen, maar in een verandering van 
tijdperken! Door de veranderende op-
vattingen en tegelijkertijd de vele tech-
nische ontwikkelingen is er een omslag 

nodig. De klant wordt steeds zelfstan-
diger en weet steeds beter wat hij wil. 
Wel wil hij eenvoudige, begrijpelijke en 
betaalbare producten. Hij bepaalt zelf 
welke risico’s hij afdekt en op welke 
manier hij dit doet. Hier spelen wij op 
in en zijn daar bewust mee bezig. Onze 
dienstverlening houdt uiteraard niet op 
bij het sluiten van een verzekering. Bij 
schade zijn wij uw belangenbehartiger. 
Een ongelukje zit in een klein hoekje en 
dan is het prettig te weten dat alles goed 
geregeld wordt. Door onze jarenlange 
ervaring zorgen wij ervoor dat uw scha-
de goed wordt afgehandeld. Wij kiezen 
voor zekerheid en betrouwbaarheid.

Voor vragen over verzekeringen kunt u 
altijd vrijblijvend bij ons binnenlopen. 

Tot ziens,
Tonny en Toos Huyzen

Kloetinge op televisie!

Theo van Teijlingen bij het graf 
van zijn ouders op de begraaf-
plaats van Kloetinge, de familie 
Lenshoek over hoe hun familie 
in de eerste wereldoorlog Bel-
gen opving in het Koetshuis op 
het Marktveld (25 februari),  …
Dit en nog vele andere onder-
werpen met bekende en minder 
bekende gezichten uit Goes (en 
Kloetinge) waren een hele week 

te zien in een dagelijkse afl evering van het programma ‘Geloof en een Hoop Liefde’ op 
22, 23, 24, 25 en 26 februari.
De afl everingen zijn terug te kijken via eo.nl> gemist> geloof en een hoop liefde.

De moeite van het kijken waard!

Kloetinge op televisie!
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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 is alweer maart 2016 wanneer we dit stukje schrijven. Het schooljaar is al 
over de helft. Wat gaat het hard! En, net zoals de vorige keer, is er weer heel wat 
gebeurd. Genoeg om een groot deel van De Klusdurper te vullen, dus we gaan 
keuzes maken.

NIEUWS van de Kloetingseschool

Politiestudie
Aspirant politieagent Sanne Pijnenburg 
bekijkt voor haar studie de verkeerssi-
tuatie rond onze school. Vooral op de 
spitsuren, bij halen en brengen dus, zag 
zij zaken waarvan ze vond dat het beter, 
maar vooral ook veiliger kon. Inmiddels 
is haar studie een eind afgerond en heeft 
ze de conclusies met de directie en de 
gemeente besproken.
De gemeente zal bekijken hoe het ver-
keer nog beter gereguleerd kan worden 
en de politie gaat, in eerste instantie, 
corrigerend optreden.
Ook in het dorpsplan Kloetinge is er aan-
dacht voor deze verkeersproblematiek. 
Gemeente, school en politie moeten er 
samen zorg voor dragen dat de leerlin-
gen veilig naar hun school kunnen. Ook 
ouders kunnen hun steentje bijdragen.

Leerlingenraad
Onze school heeft niet alleen een ou-
derraad en een medezeggenschapsraad, 
maar sinds kort ook een leerlingenraad. 

Vanuit de groepen 5 t/m 8 vertegen-
woordigen twee leerlingen de groep. 
Om de zes weken wordt er vergaderd 
met het MT (directie en IB) over aller-
lei zaken die de leerlingen aangaan. Zo 
kunnen de leerlingen actief meedenken 
over het aanbod van naschoolse activi-
teiten of het hanteren van de schoolre-
gels en onlangs hebben we het nieuwe 
rapport geëvalueerd.
Voor de komende vergadering staat het 
onderwerp ‘Heelys’ geagendeerd. Er zijn 
scholen die ze liever niet zien, maar hoe 
kijken de kinderen daar tegenaan? Wat 
zijn de gevaren? En vinden ze dat de 
school daarvoor regelgeving moet ma-
ken?
Naast het meepraten met actuele ont-
wikkelingen, kunnen leerlingen ook 
zelf met initiatieven komen, die door 
de meerderheid van de groep gesteund 
worden. In onze vergadering praten we 
dan over de haalbaarheid van deze ini-
tiatieven.
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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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3D-printen
Leerlingen van onze groepen 6 en 7 heb-
ben een workshop 3D-printen gehad. 
Printen kennen we allemaal natuurlijk. 
Een stukje tekst op een papiertje, al dan 
niet met een plaatje, maar iets ruimtelijks 
printen is toch iets heel anders. 
Met een ontwerpprogramma hebben de 
leerlingen geleerd om op de computer 
een 3D-ontwerp te maken. Ook konden 
er gezichten worden ingescand met een 
scanner. 
Op het digibord kon alles precies ge-
volgd worden. Daarna begonnen de 3D-
printers aan het printwerk. Met een soort 
plastic werd het ontwerp ‘gebouwd’ en 
konden de leerlingen het langzaam zien 
groeien. Je moet wel geduld hebben 
hoor, want het gaat niet erg snel.

Project Kloetinge
Tussen de Meivakantie en de Zomerva-
kantie zitten best veel weken. Om het 
programma wat te breken zijn we van 
plan om projectmatig een week rondom 
ons dorp Kloetinge te werken. Rondom 
en in Kloetinge is van alles te ontdek-
ken en te beleven. Met de rijke historie 
van het dorp alleen al zou je een week 
kunnen vullen. Natuurlijk gaan we niet 
alleen geschiedenis doen, maar ook an-
dere wereld oriënterende vakken komen 
aan bod en ook in de taallessen zou het 
dorp centraal kunnen staan.
Juf Willemijn en Meester Ron zullen dit 
project samen met een ouder van de 
school verder vorm gaan geven. Ze zijn 
op zoek naar leuke en waardevolle tips 
vanuit de bevolking van Kloetinge. Weet 
u een geschiedkundige wetenswaardig-
heid, een mooi (waar of niet waar ge-
beurd) verhaal? Excursietips voor onze 
leerlingen of andere zaken waarvan u 
denkt dat we er iets mee kunnen?

Tip ons op kloetingseschool@nobego.
nl. Uw bijdrage stellen we zeer op prijs.

Aandachtig wordt de printtechniek bestudeerd

The King
of Reggae in Riethoek

In Riethoek werden afgelopen najaar 
een Bob en een Marly geboren, leuk!
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Oostmolen voorzien van nieuwe trap
In januari en februari is hard gewerkt aan een nieuwe trap in de molen. Cock Schrij-
ver laat hiermee een prachtig stuk vakmanschap zien. Dankzij dit vrijwilligerswerk 
en steun van de vrienden van de Oost-
molen kan het beeldbepalende monu-
ment in Kloetinge, De Oostmolen, in 
stand blijven.

Samen met de molenaar Rens Deurloo is 
de trap inmiddels geplaatst.
Zie: www.oostmolen-kloetinge.nl/
onderhoud
Als de molenaars aanwezig zijn, meestal 
zaterdagochtend, kan de molen worden 
bezocht en op Monumentendag in sep-
tember is de molen open vanaf 10.00 

Ook de buitenzijde van de molen vraagt de 
nodige aandacht

Cock Schrijver plaatst vakkundig de treden in 
de nieuwe trap
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uur open en wordt er koffie geschonken 
met iets lekkers.
Vanaf € 15,00 kan iedere inwoner van 
Kloetinge en omgeving ‘vriend van de 
molen’ worden. Zo probeert het bestuur 
van de molen met de molenaars en vrij-
willigers de molen in stand te houden en 
het nodige onderhoud te verrichten en 
te laten verrichten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Oostmolen Kloetinge

Aanmelden als ‘vriend’ kan bij:

Willem de Landgraaf, penningmeester: 
delandgraaf@zeelandnet.nl

Thijs Bierens, voorzitter:
mbierens@zeelandnet.nl

Cees Pieters, secretaries:
cjp@zeelandnet.nl

Jaap van Dijk: jaap@dijkvelde.nl

Martin Slingenberg, webmaster:
mslingen@zeelandnet.nl

en via de website oostmolen-kloetinge 
onder kopje molenvriend Cock en Rens beklimmen het degelijk stukje 

vakwerk

Activiteitenkalender 

MEI  
28 Bolusdag, familie evenement met workshops en speurtocht. 12:00-18:00
 Organisatie Omroep Zeeland en Zeeuwse ambachtelijke
 bakkers (bakkerij Boer, Columbusweg)
JUNI  
4 Filmfestival Kloetinge, films in de Geerteskerk & Geerteshuis
 (gratis toegang)
5 Officiële opening Kerk Open door Wethouder Derk Alssema
6 Inloopochtend Geerteshuis 10:00-11:30
8 Lezing vereniging de Bron: Claudia Koole (Amicitia)
 Thema: een onvoorstelbaar groot geheim in ieder mens
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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)

W
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d’Opknapperie
www.dopknapperie.nl

Jachthuisstraat 5
4481 AK Kloetinge
0113-222704W

AA
RD

EB
ON
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19 VIER, een muzikaal ensemble wat prachtige kleinkunst-liedjes
 zingt voor stichting Het Vergeten Kind.
 Meer info en kaart verkoop via aarnoud@zeelandnet.nl
JULI  
2 Blokfluitensemble ‘MarAzur’ o.l.v. Jolanda Dekkers (Geerteskerk) 14:00-15:00
4 Inloopochtend Geerteshuis 10:00-11:30
9 Kamerkoor ‘Resonance’ o.l.v. Peter Maljaars (Geerteskerk) 14:00-15:00
16 Lunch onder de leilindes, verzorgd door het Geerteshuis
 Info: 0617557277
16 Concert in de Geerteskerk; Corine Oele-Sandee - Dwarsfluit en
 Mariëtte Everse van der Hart - piano/kistorgel/grote orgel 14.00
23 Bavokoor uit Goes o.l.v. Mariëtte Everse van der Hart en 4-handig
 pianospel door Tabitha Bout en Mariëtte Everse (Geerteskerk) 14:00-15:00
30 Orgelconcert Henk Tazelaar (Geerteskerk) 14:00-15:00
AUG.  
1 Inloopochtend Geerteshuis 10:00-11:30
30-8 t/m Klusdurpse dagen met als thema: Vikingen
2-9 (aanmelden website jeugdwerk)
SEPT.  
5 Inloopochtend Geerteshuis 10:00-11:30
10 - 11 Officële opening Open monumentendag bij de Geerteskerk
 door gemeente Goes. In samenwerking met andere Kloetingse
 verenigingen worden rondom de kerk allerlei leuke activiteiten
 verzorgd. Dinner in de kerk ’s avonds en toren beklimmen.
 Voor meer info: Rianne van Dalen: 0613971718
14 Lezing vereniging de Bron: Frits van der Blom (Amicitia)
 Thema: leven in de Holle Aarde
18 Concert bij de buren
24 Kluspop,festival met diverse bandjes op het Wesselopark
 (gratis toegang)
25 Feestelijke afsluiting 800 jaar Geerteskerk
OKT.  
3 Inloopochtend Geerteshuis 10:00-11:30
12 Lezing vereniging de Bron: Maurits Prins (Amicitia)
 Thema: het bedrog van Rome
NOV.  
7 Inloopochtend Geerteshuis 10:00-11:30
9 Lezing vereniging de Bron: Gerrie Huijts (Amicitia)
 Thema: Over de zielemissie van mens en dier
19 Filatelistenbeurs (Amicitia) 10:00-17:00

NB: Amicitia:  Schimmelpenninckstraat 14
 Geerteshuis: Jachthuisstraat 14

Activiteitenkalender  (vervolg)
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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)

VAN FRAASSEN CITROËN
VOORSTAD 79    GOES

Kijk ook op onze website:
www.vanfraassen.nl
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I N  M E M O R I A M

21 April overleed Alida de Waard- van Oost

Een zeer warme persoonlijkheid is van ons heengegaan. Zo liefdevol voor 
haar man Wim, de kinderen en kleinkinderen en een voorbeeld voor velen. 
Een vrouw die zich haar hele leven heeft ingezet voor de medemens in Kloe-
tinge, waar zij al 54 jaar woonde.

Op sportief en maatschappelijk vlak was Alida als vrijwilligster altijd zeer 
betrokken bij wekelijkse gymlessen in het gymlokaal aan het Wesselopark 
en in Heinkenszand. Ook tennis, kooklessen en reisjes naar binnen- en bui-
tenland voor mensen met een verstandelijke beperking was iets waar ze 
zich sterk voor maakte. Ze heeft de koersbal en de ouderensoos in Kloetinge 
opgezet en zette fietstochten uit voor 55 plussers.
Ook was Alida jarenlang kerkgids in de Geerteskerk. Ze was vrijwilliger in 
Ter Valcke en bracht de bewoners naar de kerkdienst.

Dat Alida een lintje kreeg voor al haar vrijwilligerswerk was voor haar een 
verrassing, maar eigenlijk vond ze dit zelf een beetje overdreven. Want wat 
is er nu zo bijzonder aan het helpen van je medemens en voor iemand an-
ders klaar te staan?

De afgelopen vier jaar ging haar gezondheid steeds verder achteruit. Alida 
had de diagnose ALS, een slopende spierziekte, waaraan zij op 77 jarige 
leeftijd overleed. Alida is onder grote belangstelling naar haar laatste rust-
plaats in Kloetinge gebracht.

Op de rouwkaart staat: “zij droeg haar ziekte moedig en optimistisch”.

Zo herinneren wij Alida.
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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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0 6 4 7 9
1 1 6 13 9
2 4 7 10 14
3 3 3 7 13
4 4 6 10 12
5 6 5 8 5
6 5 5 11 9
7 6 8 5 9
8 7 9 9 8
9 10 6 8 9
10 4 7 8 11
11 10 11 11 7
12 11 8 17 9
13 5 12 12 10
14 12 13 18 12
15 11 3 10 12
16 10 8 16 15
17 1 9 10 20
18 10 5 19 16
19 7 9 4 9
20 9 4 12 7
21 4 5 6 6
22 8 5 11 8
23 8 5 8 5
24 10 5 2 5
25 5 8 10 3
26 6 4 2 2
27 9 3 4 6
28 9 5 5 9
29 6 8 7 14
30 9 6 10 11
31 6 7 13 10
32 8 6 12 12
33 4 8 8 10

34 3 7 11 10
35 7 6 11 13
36 11 6 11 8
37 3 9 10 7
38 13 9 13 7
39 11 9 8 12
40 4 5 7 11
41 9 7 14 11
42 11 16 17 18
43 11 17 21 9
44 15 9 13 10
45 11 9 10 16
46 15 11 11 17
47 11 15 13 20
48 9 10 15 21
49 4 9 20 17
50 9 8 12 16
51 10 16 24 8
52 11 20 11 15
53 15 13 19 17
54 15 15 9 15
55 18 12 13 9
56 14 14 14 8
57 10 16 10 10
58 13 14 16 12
59 6 14 9 18
60 21 10 15 13
61 12 14 15 10
62 9 10 10 17
63 9 14 17 15
64 14 12 22 15
65 16 5 16 8
66 16 11 4 9
67 14 11 14 8

68 8 16 13 10
69 6 20 6 14
70 11 18 11 3
71 13 8 4 4
72 11 6 8 3
73 11 12 7 5
74 9 5 6 2
75 9 13 8 6
76 10 11 5 3
77 8 11  2
78 7 6 3 2
79 4 4 4 2
80 5 5 2 1
81 5 7 2
82 4 3 1 1
83 6 6  1
84 6 8 2 1
85 5 8
86 2 6  1
87 3 3 1
88 3 3 2
89  3
90 1 
91  2 1
92 2 
93 1 2
94 2 
95
96
97
98
99

100
 776 792 864 817

Demografi sche
gegevens

KLOETINGE 2016
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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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Buurtpreventie via WhatsApp
Loopt u een vast rondje met de hond?
Of maakt u graag regelmatig een avondavondwandeling?
Dan kunt u meewerken aan buurtpreventie in Kloetinge.

Kinderwethoudeer Thomas

Ook dit schoolseizoen kent het Goese kindercollege 
weer een Kloetings lid. Thomas Snoek uit groep 7 van 
de Kloetingseschool is tot na de zomervakantie kin-
derwethouder. Samen met Rosalie Baaijens (kinderbur-
gemeester) en Kim Ditzel (kinderwethouder) vormt hij 
het kindercollege 2015-2016. Naast onder andere het 
‘knippen van lintjes’ had het kindercollege onlangs een 
lunch met het ‘volwassen’ college van burgemeester en 
wethouders.

Kinderwethoudeer Thomas

Inmiddels is er een Facebookpagina aan-
gemaakt, zie: Whatsappgroep Buurt-
preventie Kloetinge en er zijn meerdere 
WhatsApp groepen gestart in Kloetinge 
met als doel om sneller te kunnen rea-
geren op criminaliteit in het dorp en de 
wijken. Door verdachte situaties en cri-
minaliteit te delen met buurtbewoners 
in de directe omgeving op het moment 
dat je ze waarneemt wordt het voor cri-
minelen een stuk moeilijker en minder 
interessant om toe te slaan. Het helpt 
de politie met de bestrijding van bijvoor-
beeld inbraken.

De Facebookpagina is slechts bedoeld 
om bekendheid te geven aan het be-
staan en de werking van de buurtpre-
ventiegroepen en eventuele vragen te 
kunnen beantwoorden. Het is uiteraard 
de bedoeling dat de WhatsApp groepen 
alleen gebruikt worden waar ze voor 
bedoeld zijn. Hier zijn huisregels voor 
opgesteld. Deze regels en hoe te hande-
len als u iets verdachts ziet kunt u via de 
Facebookpagina vinden.

Als u interesse heeft kunt u zich aanmel-
den. Kloetinge is verdeeld in zeven pre-
ventiegebieden. Als u een groep in uw 
buurt wilt beheren kunt u dit ook aan-
geven. U wordt daarna zo spoedig mo-
gelijk aan de desbetreffende WhatsApp 
groep toegevoegd.
Mocht u niet meer willen deelnemen in 
de WhatsApp groep en/of de Facebook 
groep dan kunt u de groep zelf verlaten.

Attentie!

WhatsApp

buurtpreventie
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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!
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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.




