
DE KLUSDURPER
Dorpsblad van Kloetinge

35e jaargang 2016

KLOETINGENr. 2
NAJAAR

FO
TO

 H
AN

S 
CO

LI
JN



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

3Klusdurper 2016.2

Inhoud

12

19

37 47

15

DE KLUSDURPER - DORPSBLAD VAN KLOETINGE

Beste dorpsgenoten (voorwoord)  5
The tavern and Mr. Bruijns 9
Uitnodiging bewonersavond 10
In memoriam Rob Woltering 12
Buurtbus Goes-Kattendijke 15
Onthulling Point of Interest 19
Voetjebal 23
Nieuw onderkomen Schutterij Ravenstein 25
Ruimte nieuwe redactielid 26
Riethoek Burendag 29
De lelie, Jan Zandee 30
Open Monumentendag Kloetings Tuincafé 35
Hobby en Kunst Markt 2016 37
Nieuws van de Kloetingseschool 41
Frituur d’n Hoek heeft nieuwe eigenaar 47
Kloetingse bom 49
Colofon 50

30



4

 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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Voorwoord

Beste Dorpsgenoten
De  2e editie in 2016 van De Klusdurper ligt weer voor u. Het bestuur heeft dit 
jaar besprekingen gevoerd op gebied van leefbaarheid in ons dorp. Samen met 
de gemeente, Kloetingseschool, politie, Indigo, en vertegenwoordigers van enkele 
Kloetingse verenigingen heeft er een netwerkoverleg plaatsgevonden met als doel: 
hoe kunnen wij elkaar versterken? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? 

Afgesproken is dat jaarlijks alle Kloeting-
se verenigingen worden uitgenodigd om 
met elkaar onderwerpen, die van belang 
zijn, te bespreken. Ook is voorgesteld 
dat bij toerbeurt een vereniging die or-
ganisatie op zich neemt. In november 
werd de eerste bijeenkomst georgani-
seerd door de VDK en het SMWO. Via 
de nieuwsbrief heeft u hiervan een ver-
slag kunnen lezen.
In de voorgaande Klusdurper heeft u 
kennis kunnen nemen over de wens van 
een voetbalveldje in Riethoek. Inmiddels 
is dit door gezamenlijke  financiering van 
de gemeente en de VDK nog voor de 
zomervakantie gerealiseerd. Het veld is 
een dankbare aanwinst gebleken voor 
Riethoek kinderen.

Koningsdag in Kloetinge 
Ondanks het druiligere weer was het 
weer een drukte van belang op het 
Marktveld en ook de Geerteskerk werd 
drukbezocht. Vooral de koffie met huis-
gemaakt gebak vond gretige aftrek. 

Concert Excelsior
Het concert van Excelsior, welke tradi- 
tioneel op het Marktveld voor het Koets-
huis plaatsvindt, werd vanwege het 
slechte weer in Amicitia gehouden.
Buitenom ieders verwachting bleek dit 
een goede keuze geweest te zijn, de 
grote zaal van Amicitia zat stampvol met 
bezoekers.
Ondanks dat het concert rond halfzes 
was afgelopen verliet de laatste bezoe-
ker Amicitia pas rond negen uur.

Ondanks het druilerige weer was er toch veel animo 
voor de spelen op Koningsdag 2016 .
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Verzekeren is een kwestie van vertrouwen... 
Service is daarbij onmisbaar !!!
Bel voor ‘n deskundig advies afgestemd op 
uw persoonlijke omstandigheden

1 0113-211098

verzekeringen
financieringen

Prinses Irenestraat 5-7 - 4481 AZ  Kloetinge
huyzen@zeelandnet.nl

Reeds 50 jaar uw
vertrouwen meer dan waard!

ssurantiekantoor

Lewestraat 43  4481 BC   Goes/Kloetinge  tel. 0113-213720  info@colijnbv.nl
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Realisatie van een Point of Interest
Toen het verzoek van burgemeester 
René Verhulst bij het bestuur binnen-
kwam voor de realisatie van een ‘Point 
of Interest’ in Kloetinge, was het bestuur 
meteen enthousiast.
Via een besteding uit het dorpenbudget 
en een gulle gift van stichting S. Boone 
vond onder grote publieke belangstel-
ling de onthulling plaats.
Een verslag van ons bestuurslid Piet Bal 
kunt u op pagina 19 lezen.

De Boomgaard
De boomgaard, die vorig jaar door 
veel dorpsbewoners is geplant, staat er 
keurig bij. Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland zal binnenkort via de VDK een 
beroep op de bewoners doen om on-
der deskundige leiding van het SLZ een 
snoeidag (ochtend of middag) te organi-
seren. Hier gaat wel een workshop aan 
vooraf. U kunt zich hiervoor aanmelden 
via: dorpsboomgaard@vdkkloetinge.nl

De Klusdurper is naarstig op zoek naar 
Redactieleden
De redactie van ons dorpsblad heeft 
10-tallen jaren dit werk met veel plezier 
gedaan. Dit blad, wat u twee keer per 
jaar gratis in de bus krijgt is het werk van 
enthousiaste mensen, zonder hen zou 
het niet kunnen verschijnen.
De leden van de redactie willen na al die 
jaren het stokje overdragen en hebben 
te kennen gegeven dat zij de werkzaam-
heden voor het blad na deze uitgave 
gaan beëindigen. We zijn dan ook driftig 
opzoek naar enthousiaste mensen die de 
plaats van de huidige redactie willen in-
nemen.
Het bestuur wil de huidige redactie van 
harte bedanken voor hun inzet in al die 
jaren. Zij zijn het geweest die het blad 
een gezicht hebben gegeven en het 
voorzien hebben van waardevolle infor-
matie over het dorp.  Nog steeds komen 
er complimenten over de vorm en in-
houd van het blad binnen. Namens hen 
spreek ik de hoop uit dat u de openge-
vallen plaatsen spoedig op wilt vullen.
Wanneer u belangstelling heeft of vra-
gen hebt meldt u dan bij de redactie:
redactieklusdurper@vdkkloetinge.nl
of bij één van de VDK bestuursleden.

Na de onthulling gaf het muziekkorps Band of Liberation 
ook acte de présence tijdens een bevrijdingsconcert in de 
Geerteskerk.

FOTO HANS COLIJN

We zijn driftig op zoek naar enthousiaste mensen.

redactieleden
gezocht...
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Bezuinigingen
Bezuinigingen zijn straks ook merkbaar 
in Kloetinge Oostmolenpark en Riet-
hoek.
De gemeente Goes staat komende jaren 
een gigantische bezuiniging te wach-
ten, waar ieder van ons mee te maken 
zal krijgen. Ook de wijk- en dorpsraden 
zullen hier mee worden geconfronteerd. 
Concreet zal het hierop neerkomen dat 
een vermindering van de dorps- en wijk-
budgetten te verwachten is.
Tot nu toe hebben wij in het kader van 
de leefbaarheid veel kunnen realiseren 
zoals een skatebaan, een voetbalkooi 
op het Wesselopark, vernieuwing van 
speeltoestellen, een Social Sofa, het re-
aliseren van een Point of Interest en het 
tot stand komen van een voetbalveldje 
in Riethoek. Verder dragen wij elk jaar 
fi nancieel bij aan de Klusdurpsedagen als 
ook het aanschaffen en plaatsen van een 
kerstboom in het dorp.

In het dorpsplan staan diverse zaken die 
de leefbaarheid en het welzijn van ons 
dorp kunnen vergroten. Helaas zullen 
daar keuzes in gemaakt moeten wor-
den. Gelukkig zijn er altijd organisaties 
die fi nancieel kunnen bijspringen, maar 
ook van de burger wordt iets verwacht.
Hoe mooi zou het niet zijn als elk gezin 
lid wordt van de VDK voor slechts € 5 
per twee jaar. Door het lidmaatschap 
krijgt u automatisch medezeggenschap 
over wat u belangrijk vindt op gebied 
van welzijn en zorg in ons dorp.

Meldt u nu aan en laat zien waarin Kloe-
tinge groot kan zijn.
Aanmelden kan via het contactformulier 
kloetinge.goesweb.net of via
secretaris@vdkkloetinge.nl

Ik wens u veel leesplezier!
Marinus Vuijk (voorzitter)

The Tavern and Mr. Bruijns

Vorig jaar verscheen de docu-
mentaire ‘de Herberg’ van In-
grid van de Linde. Deze prach-
tige fi lm over de voormalig 
Herberg aan het Geertesplein 
en haar bijzondere bewoner 
verscheen in 2015. The Tavern 
and Mr. Bruyn, de internatio-
nale versie van documentaire 
‘De Herberg’, heeft onlangs 
een eervolle vermelding gekre-
gen op het internationale fi lm-
festival The Indie Gathering in 
Hudson, Ohio.

The Tavern and Mr. BruijnsThe Tavern and Mr. Bruijns
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Vlnr: Renée Schouwenberg, Ingrid van de Linde en Aad Bruijns
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Vooralle dorps-bewoners

Datum: 13 dec. 2016

Tijd: 20.00 uur

Thema: veiligheid

Locatie: Verenigingsgebouw

Amicitia in Kloetinge

Uitnodiging
bewonersavond

Winters sfeerplaatje rondom het Jachthuis

FOTO ARJAN BOT
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AGENDA BEWONERSAVOND

1. Opening door Marinus Vuijk, voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge.
 * Jaarverslag 2015
 * Eindafrekening 2015
 * Plannen voor 2017
2. Veiligheid Kloetinge; Gilian de Visser, wijkagent van
 o.a. Kloetinge.
3. Voorstellen Mascha Roza, wijkagent voor Oostmolenpark
 en Riethoek.
 Gesprek over veiligheid in het dorp en in de wijken.
4. Wethouder Derk Alssema zal aanwezig zijn op de bewoners-

avond en eventueel vragen beantwoorden.
 Gemakshalve verzoeken wij u uw vraag vooraf schriftelijk in 

te dienen bij voorzitter@vdkkloetinge.nl 
5. Informatiemarkt.
 De onderstaande organisaties zijn bereid gevonden om tij-

dens de bewonersavond de nodige informatie te verschaffen: 
 * RWS
 * Bouwbedrijf J. van de Linde
 * Schildersbedrijf Franse
 * Buurtpreventie, gemeente Goes
 * Hart veilig wonen, gemeente Goes
 * WhatsApp-groepen Kloetinge, Oostmolenpark en Riethoek
 (presentatie Gilian de Visser) 
 * Brandweer
 * SMWO
6. Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge.
 *Stand van zaken Dorpsplan (wat is er al gerealiseerd, wat loopt er)
 *Vraag en aanbod:
  - Wat leeft er nog meer?
  - Wat hebben wij te bieden?  

- Welke onderwerpen houden ons bezig?  
- Welke bijdrage kunnen wij daartoe leveren?  
- Amicitia, nu en in de toekomst?

7. De gevolgen van de bezuiniging voor de VDK.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

KLOETINGE
VERENIGING DORPSBELANGEN

Voor vragen en informatie 
kunt u terecht bij:
secretaris VDK
Frans Lankester
secretaris@vdkkloetinge.nl

Mascha Roza

Derk Alssema



Klusdurper 2016.212

I N  M E M O R I A M

8 oktober overleed ons bestuurslid Rob Woltering

Toen ik op 6 september door Toos, de vrouw van Rob, werd 
gebeld dat Rob voorlopig niet aanwezig kon zijn op de verga-
deringen, vanwege een opname in het ziekenhuis, kon niemand 
vermoeden dat hij een maand later zou overlijden.
Al spoedig vernamen wij dat Rob ernstig ziek was en kans op 
genezing, tenzij er wonderen zoude n gebeuren, niet mogelijk 
was. Kort daarop werd hij uit het ziekenhuis ontslagen om thuis 
te worden verzorgd.
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Rob bleef tot het laatst toe betrokken bij alles wat hem lief was, 
zijn vrouw, zoon, schoondochter en kleinkinderen.
Hij maakte sinds 2015 deel uit van ons bestuur, waar hij zich op 
zijn verzoek in het bijzonder wilde inzetten voor de Kloetingse 
jeugd. 
Rob voelde zich senang (= prettig en tevreden), net als de 
gelijknamige eet- en kookclub Senang. Aan die club beleef-
den hij en Toos veel plezier. Samen kweekten zij in de tuin 
nagenoeg alle groenten en ingrediënten die benodigd waren 
voor de Indonesische rijsttafel. Tijdens een afscheidsetentje van 
een aantal bestuursleden liet hij mij nog vol trots een kookboek 
van de marine zien. Dat stond vol met Indische recepten, zoals 
de koks bij de marine Indische rijstafel maakten.

In de korte tijd dat ik Rob heb leren kennen was hij, naast een 
aimabel mens, ook een echt gezelligheidsmens.
Bij soms lastige beslissingen koos hij zijn woorden zorgvuldig en 
ze waren altijd met goede argumenten onderbouwd. Hij was 
een sociaal en gevoelig mens met oog voor zijn medemens. 
Vooral daarom werd Rob bijzonder gewaardeerd.
Dit kwam temeer tot uiting op 14 oktober tijdens de herden-
kingsbijeenkomst, waar niet alleen vele oud-collega’s van de 
gemeente, maar ook vrienden en het voltallige bestuur van de 
VDK aanwezig waren.

Namens het bestuur an de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge 
wens ik Toos, Michel en Doron, kleinkinderen en verdere familie 
heel veel kracht en sterkte toe om het verlies van Rob te dragen.

Marinus Vuijk
(voorzitter)
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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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Buurtbus Goes-Kattendijke door Kloetinge
Vanaf maandag 12 december zal de buurtbus door het dorp gaan rijden. Het wordt 
buurtbus 580 die zal rijden tussen Kattendijke en het station Goes. De bus sluit aan 
op de treinen die rond de klok van een kwartier voor het hele uur op station Goes 
aankomen en vertrekken. 

Komend van het station gaat de bus 
eerst naar Kloetinge en rijdt daarna on-
der meer langs De Horst, Ter Valcke, 
Randhof en het Omnium.
De halte van Kloetinge ligt aan de 
Zomerweg, vlakbij de Lewestraat. De 
bus sluit tevens aan op de bus naar het 
ziekenhuis.
Op de buurtbus is de ov-chipkaart gel-
dig. Deze kan via ov-chipkaart.nl wor-
den besteld of in de kaartautomaat bij 
het station worden gekocht.
Heeft men geen ov-chipkaart dan kan 
men een duurder kaartje (€ 3,50) in de 
bus kopen. Kinderen van 4 t/m 11 jaar 
reizen mee voor € 1,00.

Op 12 december zal de eerste buurtbus 
feestelijk door wethouder Loes Meeu-
wisse te Kattendijke worden uitge-
zwaaid. Het bestuur van de Dorpsraden 
Kloetinge en Kattendijke, alsmede het 
bestuur van de wijkvereniging Goes-
Oost zijn hiervoor uitgenodigd.
Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de website van buurtbusvereniging 
Zuid-Beveland
(www.buurtbuszuidbeveland.nl).

De buurtbusvereniging is nog op zoek 
naar vrijwilligers die minimaal 1 dagdeel 
per week hun dorpsgenoten naar Goes 
willen brengen. De vrijwilliger moet in 

FOTO GEMEENTE GOES

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die zich als chauffeur willen inzetten.
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Zandee
KloetingeKloetingeKloetinge

• MAAIWERKEN

• GROENWERKEN

•  CULTUURTECHNISCHE WERKEN

Manneeweg 3, Kloetinge Tel. 0113-220886
www.zandeekloetinge.nl

• GLADHEIDSBESTRIJDING

• TRANSPORT
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het bezit zijn van rijbewijs B, geïnteres-
seerd zijn in een ander en in zijn voor een 
praatje. Je krijgt een praktijkopleiding en 
een medische keuring is verplicht. Deze 
wordt betaald door Connexxion.
De vergoeding bedraagt € 0,25 per kilo-
meter en heeft betrekking op de afstand 
tussen huis en standplaats bussen
(Shellstation De Baar).

Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met Paula Taal, tele-
foon 06-22025226.
U kunt zich ook direct aanmelden als 
vrijwilliger voor de buurtbus door een 
mail te sturen met uw naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer naar 
bbvzuidbeveland@gmail.com

Routekaart buurtbus
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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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Onthulling Point of Interest
Herdenken en eren van onze bevrijders

Op 22 oktober werd op de hoek Kapelse weg, Oostmolenweg het ‘Point of Inte-
rest’ onthuld door onze burgemeester René Verhulst. Het onthulde herdenkingspa-
neel bestaat uit staande meerpalen, met daartussen een aanduidingbord hoe de 
bevrijding van Kloetinge op 30 oktober 1944 zich heeft voltrokken.

Onze Canadese bevrijders trokken langs 
deze route westwaarts richting Goes met 
als einddoel het eiland Walcheren. Hier-
na zouden de geallieerden gebruik kun-
nen gaan maken van de haven van Ant-
werpen, welke van onschatbare waarde 
bleek bij de bevrijding van Europa.
Points of Interest zijn te vinden door 
geheel Europa, vanaf de Normandische 
stranden tot diep in Duitsland. Enkele 
honderden in totaal.
Tijdens de opening werd door burge-

FOTO’S HANS COLIJN
Burgemeester René Verhulst onthult het Point of Interest. Rechts dhr. Vuijk van de VDK.

De plechtigheid werd muzikaal opgeluisterd door
The Band of Liberation.
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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)

21Klusdurper 2016.2

meester Verhulst uitgebreid stilgestaan 
bij de verschrikkingen van geweld en 
oorlog , zo ook aan de Canadese militair 
Jean M.Dicaire welke op 23 jarige leef-
tijd sneuvelde tijdens de bevrijding van 
Kloetinge.

Om de onthulling in stijl te kunnen om-
lijsten was een gerenommeerd muziek-
korps uitgenodigd. Deze 50-koppige 
band, de Band of Liberation genaamd, 
trok gekleed in battledress uniformen 
(zoals ook onze Canadese bevrijders 
droegen) door het dorp.
Zij werd gevolgd door een aantal oude 
legervoertuigen van het bevrijdingsmu-
seum in Nieuwdorp. De kinderen van de 
Kloetingseschool mochten meerijden en 
hadden hierin een mooi plaatsje!
Lopend door het dorp kon men rekenen 
op flink wat belangstelling van omwo-
nenden en geïnteresseerden.

Aangekomen op het punt waar het 
‘Point of Interest’ zou worden onthuld 
hadden zich vele tientallen mensen ver-
zameld. Na de eerder genoemde toe-
spraak van de burgemeester werden de 

volksliederen van Canada en Nederland 
gespeeld door de Band of Liberation.
‘s Avonds konden de Kloetingenaren 
nog genieten van een bevrijdingscon-
cert in de Geertsekerk met de prachtige 
zangstem van Emma Brown als kers op 
de taart!
Een waardig afscheid van een schitte-
rende dag.
Laten we hopen dat velen zullen stop-
pen bij het herdenkingspunt en zich zul-
len realiseren welk ultiem offer er is ge-
bracht voor onze bevrijding, nu 72 jaar 
geleden.

Zonder de bijdragen van een heleboel 
mensen, instanties en bedrijven zou het 
niet mogelijk zijn geweest om het ‘Point 
of Interest’ te kunnen realiseren.
Hiervoor onze oprechte dank!

Namens
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, 
Piet Bal

Het muziekkorps Band of Liberation marcheerde door het 
dorp, gevolgd door een stoet van oude legervoertuigen

De dag werd besloten met een bevrijdingsconcert 
in de Geerteskerk door de Band of Liberation en 
zangeres Emma Brown.
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 groot in bloemen, klein in prijs

 bloemetje bestellen?
even bellen!

de spinne 45  goes  0113 271836

Naai-
of v�stelw�k?

Ook voor uw bordu�w�k!

Ivon Mannaert
Goes-Zuid
06-13074680
info@atelierivon.nl

Meer info?   www.atelierivon.nl
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Voor peuters en kleuters vanaf 2 jaar
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de dag. Voetjebal is een voetballend 
speelconcept waar peuters en kleuters 
voor het eerst op een gestructureerde 
manier kennis maken met een bal. En 
veel Riethoekkindjes zitten erop!

Voetjebal is ontwikkeld voor peuters en 
kleuters vanaf 2 jaar. Er wordt met klei-
ne groepen van maximaal 8 kinderen en 
hun papa of mama gewerkt.

Het vrolijk gekleurde materiaal is spe-
ciaal ontworpen ter stimulatie van de 
coördinatie, behendigheid en balans: 
kegels, hoepels, pitzakken, door Nike 
ontworpen skill ballen en balanceerbor-
den.

De lessen zijn opgedeeld in twee fa-
sen: voor de jongste ‘Voetjeballers’ gaat 
het om zelfverzekerdheid bij het lopen, 
maar ook om enkele basisprincipes 
van het voetbal zoals trappen, passen, 
draaien en jongleren.
In de tweede fase ligt de focus op het 
controleren van de bal met alle moge-
lijke lichaamsdelen, passes, dribbeloefe-
ningen en nog veel meer.
Voetjeballers vallen op door hun on-
gekende vaardigheid. Doel van iedere 
oefening is het bevorderen van de mo-
toriek, maar belangrijker nog is het om 
lol te hebben!

Hierboven zien we Milan in actie
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Nieuw onderkomen
Schutterij Ravenstein

Jarenlang moesten de leden van Schut-
terij Ravenstein in de wintermaanden 
hun geliefde sport op binnenbanen van 
omliggende verenigingen beoefenen. Met de 
realisatie van hun nieuwe onderkomen achter de tennisbanen 
van het Wesselopark is dat verleden tijd. In een tijdsbestek van anderhalf 
jaar en met veel zelfwerkzaamheid van eigen leden verrees daar een schitterende 
schiethal. Ook de inrichting verraad dat de jongens niet alleen handig zijn met pijl en 
boog; mooie afwerking, slimme verlichting een gezellige kantine, keuken, berging en 
zelfs een invalidentoilet.
Het geheel is ondergebracht in Stichting Accommodatie Handboogsport Kloetinge.
Deze stelt het weer ter beschikking aan Schutterij Ravenstein en het eeuwenoude 
gilde Sint Sebastiaan. 
Schutterij Ravenstein vervult in brede zin een sociale functie in de Kloetingse samen-
leving. Door deze vereniging komen niet alleen volwassenen, maar ook de jeugd 
uit het dorp en mensen met een beperking regelmatig in aanraking met deze sport.
De schutterij telt momenteel zo’n 60 leden.

Met de onthulling van de naam wordt op zaterdag 7 januari om 14.00 uur het
complex aan het Noordeinde offi cieel geopend door o.a. de Ambachtsvrouwe
mevrouw Van Dijk van ‘t Velde. Tot 16.00 uur is het ‘open hal’ voor iedereen.
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Deze ruimte kunt u benutten  voor uw creativiteit als nieuw redactielid! 
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Heeft u interesse?
Mail dan naar redactieklusdurper@vdkkloetinge.nl
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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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Riethoek Burendag
Het is een evenement dat mensen dichter bij elkaar moet brengen. Buurtbewoners 
organiseren onder de vlag van Burendag activiteiten om elkaar beter te leren ken-
nen of te helpen. Het is de derde keer dat het evenement in Riethoek werd geor-
ganiseerd 

Deze editie was er ‘s middags een Riet-
hoek Rommelroute, waarbij hier en daar 
goede zaken werden gedaan.
Het was goed te merken dat Riethoek 
ook een jonge wijk is, want er was be-
hoorlijk wat speelgoed en kinderkleding 
te koop. In de Gerard Revelaan stond 
een mooie fietskar te koop om de kids in 
te vervoeren en in de Theo Thijssenlaan 
was zelfs een wasrek vol met kleertjes 
buitengezet. Te koop, welteverstaan.

Van het springkussen en het glijbaan-
tje in de Jan Wolkerslaan werd op deze 
mooie dag eveneens goed gebruik ge-
maakt.
Ook voor volwassenen was er genoeg 
te beleven. In de Theo Thijssenlaan kon 
je een Thaise nekmassage krijgen en in 

de Annie M.G. Schmidtlaan stond een 
standje waarbij hele bijzondere speciaal-
bieren als proeverij werden aangeboden.

Aansluitend hebben de bewoners van 
de Jan Wolkerslaan en de Theo Thijssen-
laan de BBQ aangestoken en de dag nog 
eens doorgenomen. Leuk om elkaar op 
deze wijze te spreken en beter te leren 
kennen, waren veel gehoorde reacties.
Het was weer een succes en we zijn be-
nieuwd wie volgend jaar de organisatie 
op zich wil nemen!

Riethoek is en blijft een levendige wijk 
en met steeds meer nieuwe bewoners 
kan het alleen maar leuker worden.

Meer dan 4600 buurten 
deden mee aan de
Nationale Burendag

In de Jan Wolkerslaan stond voor de kinderen een springkussen met glijbaan
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Ik ben Jan Zandee en Marco van de Linde heeft mij begin dit jaar gevraagd om de 
lelie in ontvangst te nemen. Ik denk dat het was tijdens één van de thuiswedstrij-
den van Kloetinge 1. We kennen elkaar al jaren, want vroeger hebben we naast 
elkaar gewoond in de Schimmelpenninckstraat.
“De lelie van de Klusdurper, je weet wel”, was het verhaal. Ik heb er even over 
nagedacht en aangegeven de lelie graag van hem over te nemen. 

Hoe bent u in Kloetinge terecht
gekomen?
Ik ben geboren en getogen in Kloetinge 
en getrouwd met Rianne. Verder wonen 
we met Pim, Jasmijn en Bart sinds 2002 
in het eerste gebouwde deel van Riet-
hoek. Daarvoor hebben we een jaar of 
acht in de Nassaulaan in Goes gewoond. 
Voor stage heb ik wel eens een half jaar 
in Den Haag gewoond. Op zich leuk, 
maar zo’n stad is niets voor mij om in te 
wonen. Dan veel liever Kloetinge.
 
Wat doet u in het dagelijkse leven
of wat heeft u gedaan?
Na het volgen van de lagere school heb 
ik de MAVO doorlopen. Daarna heb ik 
in Vlissingen de MTS en de HTS gevolgd. 
Na een toen nog verplichte vervulling 
van militaire dienst ben ik in Kapelle bij 
een ingenieursbureau gaan werken.
Ik werk nu bij DNWG, het vroegere
DELTA, in Goes als projectmanager. De 
projecten zijn van groot tot klein en be-
staan uit de aanleg van kabels en leidin-
gen voor gas, water, elektra en data. 

Zoals Marco van de Linde heeft aange-

geven ben ik al jaren actief voor de voet-
bal. Van jongs af aan heb ik zelf altijd 
gevoetbald, daarna heb ik lange tijd trai-
ning gegeven en de laatste jaren ben ik 
coördinator van de A-, B- en C-junioren. 
Naast de voetbal ben ik actief geweest 
bij de tennis. Marco heeft dus in zoverre 
gelijk dat ik in het bijzonder actief ben 
binnen sportverenigingen.
Sporten doe ik nog steeds met veel ple-
zier en tegenwoordig is dat vooral fi et-
sen. ’s Zomers veel op de racefi ets en 
’s  winters naar spinning en met de MTB 
op stap. Af en toe nog eens surfen en al-
tijd met de familie op wintersport, reuze 
gezellig!
 
Wat zijn uw toekomstdromen?
Er zit een verhuizing aan te komen waar 
we al veel zin in hebben. 2e Helft vol-
gend jaar gaan we terug naar ‘het dorp’. 
Mijn schoonouders gaan verhuizen naar 
een appartement en wij gaan naar hun 
huis, het ouderlijk huis van Rianne, in de 
Langeweide. We zijn al volop bezig met 
plannen maken hiervoor. 
Met de fi etsmaats zou ik graag eens 
met de MTB en/of racefi ets de bergen 
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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
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in gaan voor een meerdaagse tocht. Ik 
zie mezelf ook nog wel eens meedoen 
aan meerdaagse fietstochten voor een 
goed doel. Het is een kwestie van een 
doel stellen en ernaar toe werken, al kost 
dat de nodige voorbereiding. Dat weet 
ik uit eigen ervaring (2x kustmarathon 
hardgelopen).
Ik ga ook graag op vakantie, op winter-
sport, maar ook zonvakanties of andere 
actieve vakanties vind ik heerlijk. 
 
Wat spreekt u het meest aan in
Kloetinge?
Kloetinge is een dorp net als vele andere 
dorpen. Wat het speciaal maakt is de lig-
ging, de uitstraling, de verenigingen, de 
activiteiten en natuurlijk de bewoners. 
Kort naast Goes is het heerlijk wonen 

met zowel oudere als nieuwere wonin-
gen en natuurlijk een prachtige kern die 
zich prima leent voor vele activiteiten. 
De verenigingen zorgen voor samen-
hang en zijn gebaat bij zowel leden als 
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen 
vereniging.
 
Aan welke dorpsbewoner geeft u ‘de Le-
lie’ door en waarom?
Ik geef de lelie graag door aan mijn 
schoonvader Arie Koppe, waar ik veel 
respect voor heb. Hij is altijd bezig en 
belangstellend. Sinds de oprichting van 
Schutterij Ravenstein is hij actief lid en 
zelfs meer dan dat. Wekelijks verzorgt hij 
het handboogschieten in revalidatiecen-
trum Lindenhof.

Actieve vakanties vindt Jan heerlijk
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Open Monumentendag
bij het Kloetings Tuincafé
Ook dit jaar toonde Hennie Menken werken van haar man kunstschilder wijlen Gerard 
Menken. Fotograaf Jaco Verburg legde die dag het huis vast op de gevoelige plaat en 
maakte diverse prachtige stillevens in en om de sfeervolle woning aan het Marktveld.
Hennie biedt ook de mogelijkheid van bed & breakfast in haar woning.

Hennie Menken in haar sfeervolle woonkamer
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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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www.atyourplace.nl

  …op weg naar

een geslaagd feest!
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Hobby en Kunst Markt 2016
Op 5 november 2016 opende klokslag 9.00 uur de Ambachtsvrouwe
mevrouw Van Dijk van ’t Velde de Hobby en Kunstmarkt in Amicitia.

Zoals wij van de Ambachtsvrouwe gewend zijn heette zij alle deelnemers met naam 
en toenaam van harte welkom en sprak ze zeer verheugd, ondanks dat ze kort daar-
voor aan haar oog was geopereerd. De wijze waarop zij uitleg gaf wat de oorzaak 

Mevrouw Van Dijk van ’t Velde heette de deelnemers op eigen wijze welkom
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was waarom zij aan haar oog geope-
reerd moest worden ontroerde velen.
Van tevoren had Frans Lankester na-
mens de Ambachtsvrouwe een schit-
terende foto uitgedeeld aan de deelne-
mers. Zoals we van haar gewend zijn 
was zij zichtbaar blij om de opening te 
kunnen en mogen verrichten.
Haar enthousiasme was zo groot dat 
zij pas na iedereen persoonlijk te heb-
ben gesproken om 13.00 uur huiswaarts 
keerde.

De beurs kon, zoals altijd weer, geslaagd 
worden genoemd dankzij de inzet van 
Mandy Storm en Magda Nagelkerke.
Mandy heeft dit jaar het stokje van
Daniëlle Wagenaar overgenomen, die 
voorheen de motor was waarop de 
Hobby en Kunstmarkt draaide.
Volgend jaar zal dit evenement weer op 
de eerste zaterdag (4 november) plaats-
vinden.

Er viel weer een grote diversiteit aan huisvlijt te bewonderen

vinden.
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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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NIEUWS van de Kloetingseschool

Het is oktober 2016, de Kinderboekenweek loopt ten einde en we stevenen af op 
de Herfstvakantie. Het is tijd om de lezers van de Klusdurper bij te praten over alle 
wetenswaardigheden van de Kloetingseschool. Nou, niet alle natuurlijk. We pikken 
er een aantal uit: 

Klasbord
De Kloetingseschool communiceert 
met de ouders uitsluitend digitaal. We 
kennen mailberichten, maandelijkse 
nieuwsbrieven, Facebook en onze eigen 
website. Daarnaast zijn we vorig jaar een 
proef begonnen met Klasbord. Een app 
voor op de telefoon met een Facebook-
achtig karakter. Leerkrachten communi-
ceren hiermee direct met de ouders van 
de leerlingen. Dit kunnen oproepjes zijn, 
korte nieuwsberichtjes of leuke foto-
tjes. Ouders dienen zich daarvoor alleen 
maar aan te melden bij de groep. Het 
kost verder niets.
Na een succesvolle proefperiode wordt 
Klasbord nu in elke groep gebruikt.

De leerlingenraadsleden
Vorige keer berichtten we al dat we 
gestart waren met een leerlingenraad. 
Onze raadsleden zijn dit jaar:
Vanuit groep 5: Nanne en Beau
Vanuit groep 6: Zenna - Maria en Jens
Vanuit groep 7: Tijn en Kiana

Vanuit groep 8: Lois en Dorly
Op dit ogenblik gaan de leerlingen de 
invoer van het nieuwe continurooster 
evalueren met hun groep en moeten ze 
met hun groep inventariseren wat leuke 
activiteiten zouden zijn om na schooltijd 
te volgen. Daarop kan dan in samen-
werking met SMWO een aanbod wor-
den samengesteld. Kinderen (en ouders) 
kunnen daarop inschrijven via www.
goesnaschooltijd.nl

In het kader van project ‘In & Rondom Kloetinge’ 
werd door de leerlingen o.a. het Jachthuis bezocht
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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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Oude prent van het Geertesplein

Project Kloetinge
Met veel plezier kijken we terug op ons 
project ‘In & Rondom Kloetinge’. Er is 
door de inwoners van Kloetinge erg 
goed meegedacht en meegewerkt. We 
waren welkom in de molen, we hebben 

gegrasduind rondom en in het Jacht-
huis, we hebben de tentoonstelling in 
de Geerteskerk bezocht en we hebben 
natuur- en geschiedenisopdrachten in de 
tuin van de familie Lenshoek gedaan.
Tijdens een dorpswandeling hebben we 
Kloetinge met andere ogen bekeken en 
is ‘vroeger’ wat meer gaan leven. We 
danken iedereen voor de medewerking. 
We hebben erg genoten van dit project!

Zeeuws Verkeersveiligheidslabel
Vlak voor de Zomervakantie is het ver-
keersonderwijs op de Kloetingseschool 
onderscheiden met het Zeeuws Ver-
keersveiligheidslabel van het ROVZ. Dit 
betekent dat ons verkeersonderwijs vol-
doet aan de strenge eisen die het ROVZ 
stelt. Dat zijn dus niet alleen verkeersles-
sen uit het boekje of van een filmpje. We 
gaan daarnaast vooral veel praktijkoe-
feningen doen, want fietsen of fietsen, 
daarin zit een groot verschil.
In het najaar, wanneer de dagen gaan 

In de tuin van de familie Lenshoek kregen leerlingen 
van de Kloetingseschool natuur- en geschiedenis-
oprachten voorgeschoteld.
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LUUX � d ’Opknapperie

BEAUTYSALON HAIRSALON LUUX FOR MEN

Jachthuistraat 5 | 4481 AK Kloetinge | 0113-222704 | info@luux.nu

www.luux.nu
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korten, is het belangrijk dat je als fi etser 
(maar ook als voetganger) gezien wordt. 
Daarom bieden wij in het najaar al onze 
leerlingen een gratis fi etsenkeuring aan. 
We keuren de fi etsen op essentiële za-
ken, zoals bandenprofi el of remvermo-
gen, maar juist ook op refl ectie en ver-
lichting. Zo kan iedereen weer veilig de 
straat op!

Nieuwe borden
Ruim tien jaar geleden verwisselden wij 
onze krijtborden voor de zogenaamde 
digiborden. Net als de krijtborden kon 
daarop geschreven worden, maar be-
stond er ook de mogelijkheid om via de 
computer beelden of fi lmpjes te projec-
teren. Van deze techniek hebben we nu 
ruim tien jaar plezier gehad. Echter, de 
beamers die het beeld projecteerden 
konden het vaak niet winnen van het 
zonlicht en de lampen moesten (te) vaak 

vervangen worden, hetgeen niet goed-
koop bleek.
Sinds dit schooljaar werken we met 
zogenaamde touchscreens. Een groot 
aanraakgevoelig scherm met een inge-
bouwde computer, die draadloos op ons 
netwerk werkt. Net als bij een televisie is 
het beeld helder en scherp, ook op een 
zonnige dag.
Door nieuwe technieken kunnen er aan 
één bord wel drie of vier kinderen te-
gelijk werken. Ook zijn de borden hori-
zontaal te plaatsen, zodat het een grote 
tablet wordt, waar leerlingen omheen 
kunnen lopen of elk aan een kant kun-
nen werken. Alleen of met elkaar.

Boogschieten
In het kader van de naschoolse activi-
teiten hebben de leerlingen van onze 
groepen 7 en 8 een workshop gevolgd 
bij Schutterij Ravenstein.
Onze leerlingen mochten twee keer ko-
men boogschieten tegen een geringe 
vergoeding. Een aantal leerlingen bleek 
echt aanleg te hebben en verder is er 
vooral vrolijk en voorzichtig gemikt. Op 
de roos natuurlijk, maar ook op ballon-
nen en ‘groot wild’.

Vanuit de Klusdurper willen we Schutte-
rij Ravenstein hartelijk bedanken voor de 
gastvrije ontvangst.

WAT DOE JIJ NA SCHOOLTIJD?

Daar kun je mee              komen
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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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Frituur d’n Hoek heeft nieuwe eigenaar
Per 1 augustus 2016 zijn wij (Sam Zhao en Ru Jin) de nieuwe eigenaren geworden 
van snackbar ‘Frituur d’n Hoek’ in Kloetinge. Wij hopen dat de bewoners van Kloe-
tinge door dit stukje ons wat beter leren kennen.

Verhuizen van de grote stad naar een 
klein dorp was voor ons beiden span-
nend, maar wel een leuke verandering. 
Oorspronkelijk komen wij allebei uit de 
Randstad en is het horecaleventje niet 
onbekend voor ons.
Zo zijn wij allebei jong begonnen met 
werken in de zaak van onze ouders. Sam 
werkte sinds zijn 14e al parttime in de 
snackbar van zijn ouders. Na afronding 
van zijn ICT-studie heeft hij uiteindelijk 
toch besloten om een eigen zaak te be-
ginnen.
Ru is een afgestudeerd psycholoog en 
hoopt in de toekomst psychologie te 
kunnen combineren met het horecale-
ven.
Inmiddels draait de snackbar al een paar 
maanden en verloopt het goed. De af-

gelopen maanden hebben we met veel 
mensen kennisgemaakt en raken wij 
steeds meer gewend aan het leven in dit 
dorp. Wij vinden het allebei leuk om een 
praatje te maken en nieuwe gezichten te 
leren kennen.
In de toekomst staat een aantal veran-
deringen voor de snackbar in de plan-
ning en op die manier hopen wij nog 
beter aan de wensen van onze klanten 
te voldoen.
Om die reden staan wij dan ook altijd 
open voor feedback of suggesties. Het 
belangrijkste is uiteindelijk dat iedereen 
tevreden onze kleine friettent zal verla-
ten.

Met vriendelijke groet,
Ru Jin

Ru Jin en Sam Zhao
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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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Kloetingse bom
Mogelijk heeft u de uitzending van
24 september jl gezien van Bommetje XXL.
Onze dorpsgenoten Ronnie en Demie Verburg streden voor de bokaal en ja…
zij namen deze uiteindelijk mee naar Kloetinge!
Ronnie en Demie; van harte gefeliciteerd!!

U kunt de uitzending terugkijken via www.npo.nl > Bommetje XXL
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Zonder nieuwe redactieleden
geen Klusdurper meer!

Ben jij degene die het leuk vindt ons dorpsblad in stand te houden?
De huidige redactieleden hebben er altijd met veel plezier aan ge-
werkt, maar na tien jaar is het tijd voor een frisse wind!
De Klusdurper verschijnt twee keer per jaar en het geeft altijd weer 
voldoening als hij vers geprint op de mat ligt :-)

Kortom: wordt jij de nieuwe spreekbuis van Kloetinge?

Anders is het letterlijk einde verhaal !



Klusdurper 2016.250

BESTUUR: 

Voorzitter:

Marinus Vuijk M. Nijhofflaan 70 0113 250 316

 4481 DK Kloetinge voorzitter@vdkkloetinge.nl

Vice-voorzitter:

Carina van Dooren Boudewijn Buchlaan 16 0653 564 985

 4481 DV Kloetinge vicevoorzitter@vdkkloetinge.nl

Secretaris:

Frans Lankester Kapelseweg 24 0113 226 144

 4481 PE Kloetinge secretaris@vdkkloetinge.nl

Penningmeester:

Wim Sturm Lewestraat 5 0113 250 088

 4481 BB Kloetinge penningmeester@vdkkloetinge.nl

Leden:

Angelique Reijerse Manneeweg 5 0620 399 120

 4481 NB Kloetinge angeliquereijerse@vdkkloetinge.nl

Piet Bal Oostmolenweg 92 0113 251 506

 4481 PL Kloetinge pietbal@vdkkloetinge.nl 

Redactie:

Angelique Reijerse  Manneeweg 5 0620 399 120

Carina van Dooren Boudewijn Buchlaan 16 0653 564 985

Claudia Nienhuis Jan Wolkerslaan 41 0650 839 762

Helma van Oostrum Marktveld 1 0113 217 971

E-mail complete redactie:  redactieklusdurper@vdkkloetinge.nl 

Internet: www.kloetinge.goesweb.net

KLOETINGE
VERENIGING DORPSBELANGEN

De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt 

tweemaal per jaar, in het voorjaar en najaar. De Klusdurper wordt huis aan huis bezorgd. 

Oplage 1550 stuks. Kopij/advertenties richten aan de redactie.

Productie Drukkerij Zeeland - Goes.
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www.drukkerijzeeland.com
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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.




