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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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Voorwoord

Beste dorpsgenoten
De 36e jaargang no. 1 2017 van De Klusdurper ligt weer voor u. Het bestuur heeft 
het jaar 2016 afgesloten met een bewonersavond op 13 december. Na de ope-
ning waar iedereen welkom werd geheten en in het bijzonder Wethouder Derek 
Alssema, vroeg de voorzitter om één minuut stilte vanwege het overlijden van 
bestuurslid Rob Woltering. Rob was een gewaardeerd lid van ons bestuur en we 
hebben veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen. 

Daarna gaf de voorzitter een uiteenzet-
ting van wat er in 2016 heeft plaatsge-
vonden. Na de presentatie van de begro-
ting en goedkeuring van de kascontrole 
commissie bedankte de voorzitter de 
heren Hoste en Logger en verleende de 
penningmeester decharge.

Veiligheid
Omdat het thema van de avond in het 
teken stond van veiligheid waren ook de 
beiden wijkagenten aanwezig, Gilian de 
Visser en Mascha Roza. Gilian is wijk-
agent voor het dorp en Mascha voor het 
Oostmolenpark en Riethoek. 
Mascha werd door de voorzitter aan 
de aanwezigen voorgesteld en daarna 
kreeg Gilian de Visser het woord. Hij 
somde enkele voorvallen op die in het 

dorp hadden plaatsgevonden en ver-
telde dat er over het algemeen zich geen 
ernstige feiten hebben voorgedaan.
Wat wel van belang is dat wanneer men-
sen iets constateren, namelijk poging tot 
inbraak of andere zaken die direct om 
hulp van de politie vragen, men niet 
moet schromen om 112 te bellen. Vaak 
blijkt dat mensen angstig zijn omdat 
nummer te bellen.

Beheerders WhatsApp groep
Ook ging hij in op buurtpreventie en 
de noodzakelijkheid van WhatsApp 
groepen. Een middel waarbij bewoners 
elkaar kunnen waarschuwen wanneer er 
verdachte omstandigheden in de buurt 
zijn. Veel bewoners hebben zich al aan-
gemeld, maar waar dringend behoefte 
aan is zijn beheerders.
Dat is noodzakelijk om zo effectief 
mogelijk mensen te informeren. Oost-
molenpark, Riethoek en Kloetinge cen-
trum hebben reeds een beheerder, maar 
voor de overige gebieden in Kloetinge 
zoeken wij nog beheerders. Het gaat om 
de gebieden rond de Ravensteinlaan, 
Lenshoeklaan, Willemstraat, Tervatense-
weg en Noordeinde. 

Schroom niet om 112 te bellen bij poging tot inbraak
of andere zaken.
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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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Infomarkt
Monique Copper van SMWO had over 
het thema veiligheid een infomarkt 
georganiseerd. 
Deelnemers hieraan waren:
- Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge
- Bouwbedrijf J. van de Linde
- Schildersbedrijf Franse
- Politie met o.a. informatie over:

Hart Veilig Wonen
Buurtpreventie
WhatsApp groep(en)

- RWS
- Brandweer
- SMWO

Cursus reanimeren
Bij Adrie Koolen kon men zich aanmel-
den voor de cursus reanimeren en het 
omgaan met een AED (automatische 
externe defibrillator).
Inmiddels hebben zich hiervoor 5 men-
sen aangemeld. Naar ik heb begre-
pen start Adrie Koole half mei met een 
nieuwe cursus. Lees het artikel over hel-
pen bij een hartstilstand verderop in de 
Klusdurper.

Afscheid van een deel van de redactie
De redactie van de Klusdurper geeft al 
een aantal jaar aan het stokje door te 
willen geven. Het bestuur respecteert de 
beslissing van Angelique en Carina om 
per 1 januari 2017 met hun werkzaam-
heden te stoppen. Vanaf deze plaats 
wil ik namens het bestuur beide dames 
bedanken voor hun inzet. Zij blijven 
wel lid van het bestuur binnen de VDK. 
Helma van Oostrum en Claudia Nien-
huis blijven voorlopig nog aan tot de 
nieuwe redactie een feit is. Allen dank 
voor jullie jarenlange inzet, dankzij jul-

lie is ‘De Klusdurper’ niet meer weg te 
denken in ons dorp. 
Na een oproep tijdens de bewoners-
avond, via de laatste papieren editie en 
op de website hebben zich enkele gega-
digden gemeld. Het bestuur wil Piet en 
Marian van harte welkom heten. Zij 
draaien nu een nummer mee om te kij-
ken of het iets voor hen is.

Wandelestafette
Tijdens een vergadering van het dorpen-
platform, waar alle zes de dorpen in zijn 
vertegenwoordigd, is het idee ontstaan 
om dit jaar een wandelestafette te orga-
niseren. Het woord estafette zegt het al: 
het doorgeven van het stokje aan een 
ander. Het idee is dat elk dorp een wan-
delroute in zijn eigen omgeving organi-
seert.
In samenwerking met Stichting Land-
schapsbeheer Zeeland zijn verschillende 
wandelroutes uitgezet waardoor een 
heel netwerk aan wandelroutes is ont-
staan. Zo heeft Kloetinge het bekende 
‘ommetje’ wat doormiddel van knoop-
punten aansluit op een groter netwerk. 
De zes dorpen hebben dus allen een 
eigen wandelroute die met elkaar wor-

Carina van Dooren en Angelique Reijerse namen 
afscheid als redactielid van de Klusdurper. Zij blijven 
wel aan als lid van de VDK.
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den verbonden. De bedoeling is dat elk 
dorp een datum kiest waarop een wan-
deltocht wordt georganiseerd en het 
stokje doorgeeft aan een volgend dorp. 
Dit evenement zal op 6 zaterdagen in 
2017 plaats gaan vinden. Via de website 
en publicaties zult u op de hoogte wor-
den gehouden. Heeft u belangstelling 
maak dit dan kenbaar via onze secreta-
ris: dhr. Lankester, mail naar: secretaris@
vdkkloetinge.nl 

Overlast hondenpoep
Regelmatig ontvangen wij klachten over 
hondenpoep op speelplekken of gedeel-
ten met gras waar kinderen kunnen spe-
len en een kleedje uitrollen, zij komen 
vaak besmeurt met poep thuis. Hierbij 
een oproep: laten wij onze woonomge-
ving netjes houden en ruim de poep op 
zoals het hoort. Ook loslopende honden 
geven regelmatig overlast. Bewoners 
willen graag bordjes laten plaatsen dat 
je de hond op die plek niet mag laten 
poepen, maar om wildgroei te voorko-

men mogen deze zonder toestemming 
van de gemeente niet zomaar worden 
geplaatst. Daarom een dringend ver-
zoek: houd u zich a.u.b. aan de regels, 
zoals die in de plaatselijke verordening 
zijn vastgesteld.

Ik wens u veel leesplezier.

Marinus Vuijk, voorzitter VDK

Hondenpoep is een terugkerende ergernis

waardebon voor een gratis boek

De boekenmarkt bestaat 10 jaar!!

op de boekenmarkt van Koningsdag op 27 april 2017
in de Geerteskerk te Kloetinge.
Open van 9.00 - 16.00 uur, toegang gratis.

Gee
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Kloetinge

uitknippen en inleveren
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Huzarenstukje
Al gauw volgde de jeugdsoos voor kin-
deren vanaf groep 8 basisschool t/m 16 
jaar. “Omdat er voor die leeftijdsgroep 
nog geen activiteiten waren en onze kin-
deren nog niet naar Goes mochten gaan 
stappen”, vertelt Petra.
“Toen ik ziek werd (MS), nam Gerrie het 
van mij over en daarna zijn we samen 
verder gegaan.”
Later kwam de sinterklaasviering erbij en 
drie keer een buitenspeeldag.
En dan was er ook nog Kluspop tijdens 
de Kloetingse dag; “dat vinden we zelf 
echt een huzarenstukje. We zouden 
het graag nog eens doen maar jammer 
genoeg ontbreken daarvoor de financi-
ele middelen”, aldus Petra.

Klusdurpse dagen
“In 1999 vroeg Rob van Diemen of 
we samen met hem de kindervakan-
tieweek wilden organiseren. Zo zijn de 
Klusdurpse dagen ontstaan, die dit jaar 
alweer voor de achttiende keer zullen 
worden gehouden. Voor het eerst doet 
nu ons kleinkind mee; dan besef je pas 
dat je echt ouder wordt.
Van het jeugdwerk hebben we samen 
met Jozien Wolff, 15 jaar geleden, een 

stichting gemaakt, omdat we niet alleen 
al onze vakantiedagen maar ook ons 
vakantiegeld in de Klusdurpse dagen 
staken. Dat was noodzakelijk omdat alle 
aangeschreven fondsen pas achteraf 
hun toegezegde bedrag overmaakten 
(we kregen ons vakantiegeld dus wel 
terug).”

In veilige handen
“Jozien is opgevolgd door Leonard van 
Iwaarden en tot op heden vinden we 

Petra en Gerrie  Menheere
Goede bekenden van de  ‘Klusdurpse’ jeugd

Petra en Gerrie Menheere:
de drijvende krachten achter menig-
jeugdactiviteit.
Petra was meer dan 26 jaar geleden 
al betrokken bij knutselactiviteiten 
op de Kloetingseschool, toen ze ging 
helpen met de ‘knutselmiddag’.
Dat was het begin van bijna drie 
decennia activiteiten voor de jeugd.
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Petra en Gerrie  Menheere
Goede bekenden van de  ‘Klusdurpse’ jeugd

Opvolgers gezocht
“Inmiddels is een aan-
tal activiteiten wegens 
gebrek aan vrijwilligers 
gestopt en wijzelf worden 
er ook niet jonger op”, 
vertelt Petra verder.
“Fysiek wordt het de laat-
ste jaren steeds moeilijker, 
daarom willen we dit jaar 
met een caravantje door 
Kloetinge om te kijken 
hoeveel interesse er nog 
is voor jeugdactiviteiten, 
waar wij iets in kunnen 
betekenen. Wie weet 
ontmoeten we op één 
van deze avonden wel 
onze opvolgers.
We zijn allebei creatief en 
regelen en organiseren 
graag. Toen we in 2010 
de vrijwilligerspenning van 
Goes kregen vonden we 
dat stiekem wel heel erg 
leuk.
Maar het allerleukste 
blijft toch de genietende 
kindertoetjes tijdens een 
activiteit!”

Ps. “Ik denk niet dat we 
ooit helemaal niets meer 
zullen doen…”

het nog steeds geweldig om te doen, hoewel het niet altijd 
gemakkelijk is om vrijwilligers te vinden. Het is dus ook wel 
eens mopperen als we met weinig hulp veel moeten sjouwen.
Naast het organiseren hebben we ook intensief meegedacht 
en gepraat over de skatebaan en voetbalkooi en natuurlijk 
meegewerkt aan het dorpenplan voor wat betreft de jeugd.
Iets waar we allebei trots op zijn is dat we bij de gemeente 
Goes het initiatief hebben genomen voor het protocol ‘In 
Veilige Handen’. Een protocol waar alle Goese verenigingen 
zich bij aan kunnen sluiten om een zo veilig mogelijke omge-
ving voor hun kind te creëren op gebied van seksueel grens-
overschrijdend gedrag.”

In 2010 kregen zij uit handen 
van loco burgemeester Jo Annes 
de Bat de vrijwilligerspenning 
uitgereikt
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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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Atoombunker blijft geheimzinnig
Verscholen achter een stevig hek staat de atoombunker aan de Zomerweg er alweer 
een hele tijd verlaten bij. Het bedrijf dat erin zat, Data Protectors BV, ging bijna 
twee jaar geleden failliet. Sindsdien is het stil.

Huisman Advocaten in Goes is de cura-
tor van Data Protectors BV. Het bedrijf 
wilde zich toeleggen op het beheer 
van gevoelige computergegevens. Bij 
de start in 2013 hield de onderneming 
nog open huis voor omwonenden. Het 
zag er binnen indrukwekkend uit. Data 
Protectors BV had veel geïnvesteerd en 
blaakte van zelfvertrouwen.
Twee jaar later was het al afgelopen. 
Miljoenen euro’s zijn geïnvesteerd in 
computerapparatuur, maar ‘omzet werd 
nog nooit gegenereerd’, staat in open-
bare faillissementsverslagen. Rara, hoe 
kon dat? De verslagen geven geen ant-
woord.
Data Protectors BV huurde de bunker. 

Huisman Advocaten heeft geprobeerd 
een nieuwe huurder te vinden die de 
apparatuur kan voornemen. Schuldei-
sers kunnen dan nog iets van hun geld 
terugzien. Met enkele kandidaten is 
onderhandeld, maar tot nu toe zonder 
resultaat. ‘De doorstart is nog niet rond’, 
meldde een medewerker van Huisman 
Advocaten begin maart.
Altijd heeft er iets geheimzinnigs rond de 
atoombunker aan de Zomerweg gehan-
gen. Gebouwd in 1955 maakte het Pro-
vinciaal Militair Commando Zeeland er 
ruim dertig jaar gebruik van. Toen kwam 
je er zeker zonder toestemming niet bin-
nen. 
Na de Val van de Berlijnse Muur in 1989 
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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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daalde de kans op een atoomaanval 
vanuit de Sovjetunie. Defensie stootte in 
1994 de bunker af. Een geschiedenis van 
vallen en opstaan begon. 
Het goed te koelen betonnen gevaarte 
is kennelijk ideaal voor het opslaan van 
computerbestanden. Het bedrijf Cyber-
bunker zat er van 1996 tot 2010 in. 
Het beheerde apparatuur voor het laten 

draaien van websites, maar kwam vooral 
in het nieuws als verspreider van spam 
(ongewenste elektronische post) om 
grote computers plat te leggen. 
En dan was er ook nog een brandmel-
ding in 2002. Kan altijd gebeuren, maar 
de brand leidde naar een laboratorium 
voor synthetische drugs XTC. Wie had 
daar in 2002 al van gehoord? 

Muzikaal
Gerard was tevens muzikaal en speelde 
orgel. Hij werd in 1948 organist van 
de Sint Maartenskerk in Zaltbommel 

Gerard Menken  1919 - 2004

Gerard groeide op in een dominees gezin in
Genderen (N-B) en al vroeg stond vast dat hij
schilder wilde worden. Op de dag na het eind-
examen gymnasium begon hij met zijn passie.

en begon naast het schilderen aan een 
jarenlange muziekstudie. In 1968 werd 
hij muziekdocent op middelbare scholen 
te Goes en Vlissingen.

Exposities
Het Zeeuwse landschap inspireerde hem 
zeer en er ontstonden vele schilderijen 
van haventjes, de Oosterschelde, de Zak 
van Zuid Beveland en er volgden diverse 
exposities in Goes (Grote Kerk), Mid-
delburg, Veere (Schotse Huizen), Maas-
tricht, Utrecht, Amsterdam, Orleans, 
Mechelen, Antwerpen, Dusseldorf en 
Parijs.
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B o u w B e d r i j f  v a n  d e  L i n d e
aLBert PLesmanweg 19  •  4462 gC goes
teL. 0113 221040 •  info@jvandeLinde.nLB o u w B e d r i j f  v a n  d e  L i n d e
aLBert PLesmanweg 19  •  4462 gC goes
teL. 0113 221040 •  info@jvandeLinde.nL
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In Gerards atelier, zijn woonhuis 
aan het Marktveld, is zijn werk 
nog steeds te zien en ieder jaar 
tijdens Open Monumentendag 
houdt zijn vrouw Hennie ‘Open 
Huis’. Dan is ook waarneembaar 
hoe mooi zijn werk harmonieert 
met de gekleurde muren en de 
smaakvolle inrichting.

De omslag
Ook de voorzijde van deze Klus-
durper is verfraaid met een stuk 
van Gerard Menken. Het origi-
neel is een olieverf schilderij van 
de steiger bij Katseveer.

Enkele kunstwerken van Gerard Menken
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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

19Klusdurper 2017.1

De Herberg is nog te koop
De Herberg aan het Geertesplein is nog te koop. Het Rijksmonument kwam sep-
tember 2015 op de markt. Aad Bruijns, eigenaar van het pand, liet aan de PZC 
weten er ‘vanwege zijn leeftijd en de kosten geen heil meer in te zien het gebouw 
zelf te restaureren’.

De Monumentenmakelaar in Middel-
burg heeft ‘het object’ in portefeuille. 
De vraagprijs is inmiddels gezakt van 
369.000 naar 325.000 euro kosten 
koper. 
“Op zware horeca na zijn vrijwel alle 
aanwendingsmogelijkheden denkbaar”, 
staat op de website van de Monumen-
tenmakelaar. “U dient er rekening mee 
te houden dat het gehele casco een res-
tauratie dient te ondergaan, de onder-
houdstoestand is slecht.”
En verder: “Er is een vergevorderd her-
stelplan in de maak met zéér gunstige 

subsidiemogelijkheden.”
De tekst schrikt af en trekt aan, heeft 
Dolf van Dijk, eigenaar van de Monu-
mentenmakelaar, gemerkt. ‘Met enige 
regelmaat’ hebben zich volgens hem 
belangstellenden gemeld. Ze wilden er 
privé in gaan wonen, een bed & break-
fast in beginnen of hoopten er een 
andere droom in waar te kunnen maken. 
Stuk voor stuk haakten ze tot nu toe af. 
“Kandidaten vonden het toch te com-
plex of kregen de bank niet mee voor de 
financiering”, geeft Van Dijk als enkele 
redenen.

Een karakteristiek Rijksmonument aan het Geertesplein
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Koningin Wilhelminastraat 18,  4481 AB Kloetinge 
Telefoon: 0113-230770

Koningin Wilhelminastraat 18,  4481 AB Kloetinge 
Telefoon: 0113-230770

Koningin Wilhelminastraat 18,  4481 AB Kloetinge 
Telefoon: 0113-230770

Terminale en Palliatieve Zorg
Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren aan 
het verbeteren van de kwaliteit van leven aan 
mensen die in de laatste levensfase zijn.
Zij bieden tijd, aandacht en ondersteuning.

Taken kunnen zijn:
- een luisterend oor bieden
- gezelschap
- eventueel assisteren bij de zorg
- waken

Voor meer informatie:

SMWO
K. Kiezenberg, coördinator VPTZ

Aanvragen kunt u op werkdagen melden:
tel: 277111 of 06-55 83 02 57

k.kiezenberg@smwo.nl, www.smwo.nl

Onze hulp is gratis

SMWO
Voor meer informatie:

- waken

Voor meer informatie:

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

EN’
Johan Hoekman

Overal te ontbieden

Eigen rouwcentrum met aula 

en koffiekamer

Rouwkamers 24 uur per dag 

toegang zonder afspraak

Alle voorzieningen om thuis op te baren

Aandacht voor uw persoonlijke wensen

Informatiepakket op aanvraag verkrijgbaar 

(gratis en vrijblijvend)
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Positieve kijk op de toekomst
Hij heeft de hoop niet verloren. ,,We zijn 
in een moeilijke tijd begonnen’’, verwijst 
Van Dijk naar de in 2015 nog kwakke-
lende woningmarkt, ,,maar ik zie het 
nu zeker positief in.’’ Hij zegt ‘het ver-
moeden’ te hebben dat het ‘binnen een 
halfjaar of iets later’ wel tot verkoop kan 
komen.
In elk geval zal deze Koningsdag de 
Herberg dus nog als vanouds open zijn. 
En kan er weer een glaasje wijn worden 
gedronken van het Zeeuws amateur 
wijnmakersgilde ‘Luctor et Fermento’. 
Met dank aan de gastvrijheid van Aad 
Bruijns. Hij kocht de Herberg zo’n veer-
tig jaar geleden. Had hij dat niet gedaan, 
dan was de sloophamer er wellicht in 
gezet. In de loop der jaren is het onder-

houd hem boven het hoofd gegroeid. 
Het is wachten is op een koper die net 
dat stapje extra kan zetten. Of beter, 
een koper die de reuzenstap kan zet-
ten om de Herberg – al van 1596! – te 
behouden.

De onderhoudstoestand is ronduit slecht

Kloetinge is trots op de gouden winnaar!
Zijn fysiotherapeut hield het nauwelijks voor mogelijk, maar ondanks zijn blessure eer-
der dit seizoen, pakte Cees Jan Berman (AV’56) goud op het Nederlands indoorkampi-
oenschap in Apeldoorn op de 60 meter sprint in een tijd van 7.72 seconden.
Een half jaar geleden scheurde Berman een spier in zijn lies af en volgens de orthopeed 
was sprinten niet meer mogelijk. Na het behalen van een eerdere gouden plak in zijn 
jongere jaren (1986) op dezelfde afstand, vertrok hij in februari opnieuw mèt de gouden 
plak naar het Binnenhof in Kloetinge.

GOUD
voor Berman
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Langs de grenzen van Kloetinge (1)

Veel Kloetingenaren gaan, net als heel wat anderen overigens, er in de vakantie op uit 
en trekken dan vele (lands-)grenzen over. Soms gaat dat vliegensvlug en soms zitten 
ze langzaam het fi leleed te verwerken. Slechts weinigen zullen binnen de grenzen van 
Kloetinge blijven. Zij hebben hier overigens geen last van grenscontroles en fi leproble-
men en ze kunnen toch nog verder komen dan je in eerste instantie zou denken.

1822
In een aantal artikelen neem ik u mee langs 
de grenzen van Kloetinge, en dan niet 
langs de huidige grenzen, maar langs de 
grenzen zoals die zijn vastgelegd “In den 
jare achttien honderd twee en twintig, den 
één en twintigste dag der maand novem-
ber.”
In de maanden daarvoor, vanaf 24 april 
1822, is de door Z.E. de minister van Staat 
benoemde landmeter met de schout van 

Kloetinge, de heer Martinus van der Bilt, 
en twee aanwijzers door de velden getrok-
ken om de grenzen van Kloetinge in beeld 
te brengen. Ze zijn begonnen op het 
meest noordwestelijk gelegen punt op de 
scheiding tussen Kloetinge en Kattendijke 
en zijn zo gegaan naar het Oosten, Zui-
den, Westen en Noorden, “geduriglijk het 
grondgebied van Kloetinge aan hun reg-
terhand houdende.”
In deze volgorde wil ik, voor zover dat 

Kattendijksedijk

Fiets/wandelroute (7,5 km)

M
onnikendijk

Bredew
eg

STARTPUNT KATTENDIJKSEDIJK
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mogelijk is, u op deze tocht meenemen. 
Mede door herverkavelingen die er de 
afgelopen 195 jaar zijn geweest zal dat 
niet altijd lukken. Daarnaast werd de 
grens ook deels bepaald door sloten e.d. 
en daarlangs liep en loopt ook nu niet 
altijd een fi ets- of voetpad.

De noordgrens
De schouten en aanwijzers van Kloetinge, 
Kattendijke en Oostbeveland vonden dat 
de grens tussen deze gemeenten midden 
door het Goese Diep moest lopen. Een 
kreek die zo’n 100 meter ten noorden 
van de tegenwoordige Kattendijksedijk 
lag en die is overgebleven bij het inpol-
deren van wat nu het Goese meer, het 
golfterrein en het gebied verder naar het 
Goese Sas is. Later zou men met Goes 
nog een meningsverschil hebben over de 
juiste westgrens van deze lijn, maar met 
Kattendijke en Oostbeveland was men 
het over de noordgrens eens.

Start van de tocht
We beginnen onze tocht op de Katten-
dijksedijk waar deze een hoek maakt en 
afbuigt in zuidwestelijke richting van de 
Houtkade. (Komt u met de auto: dan 
dient u langs Omnium/zwembad te rij-
den en kunt u parkeren op het parkeer-
terrein in de hoek van het Hollandse 
hoevegebied).
We starten in oostelijke richting. Vroe-
ger heette het eerste stuk van deze dijk 
de Noorddijk. We blijven op de Katten-
dijksedijk en vervolgen onze tocht over 
de Kattendijksedijk in oostelijke richting 
tot halverwege de Manneeweg en Kat-
tendijke. We komen dan bij een fi ets-/
voetpad, Schellemoerswegeling, rechts 
van de dijk.

Mooi uitzicht
Eigenlijk zouden we even nog een stukje 
op de dijk verder moeten gaan, want 
de grens liep midden door de (linker, 
smalle) Deesche Watergang, die we iets 
verderop zien liggen. Als we dat even 
doen kunnen we van het mooie uitzicht 
over het gebied Wijtvliet, een kreekrest 
die is ontstaan bij de watersnood van 
1134 genieten. Het is nu een gebied 
waar veel watervogels verblijven.
We zien ook een gedicht van Hans War-
ren dat bij de uitkijkpost is te lezen. Bij 
het Schellemoerswegeling vervolgen we 
onze tocht naar beneden en blijven zo 
binnen de grens van Kloetinge en Kat-
tendijke.
We gaan aan het eind van het Schelle-
moerswegeling linksaf de Bredeweg in, 
in zuidoostelijke richting, richting wan-
delknooppunt 23.
Zo’n 250 meter na de hoeve Noordhoek 
gaan we linksaf de Potmanswegeling in. 
Even later gaan we via een bruggetje 
over een watergang. Op kleine afstand 
na het bruggetje, recht tegenover de 
(smalle) Deesche watergang, bevinden 
we ons weer op.de grenslijn. Aan de lin-
kerkant staat nog het voormalig station 
van de personen- en goederenspoorlijn 

Deesche watergang, de grens tussen Kloetinge en Kattendijke

FOTO’S PIET SMALLEGANGE
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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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die liep van Goes naar Wemeldinge. 
Deze spoorlijn is in 1942 afgebroken. 
Aangekomen bij de Monnikendijk gaan 
we rechtsaf in zuidelijke richting. Eigen-
lijk bevinden we ons nu op grondgebied 
van de gemeente Kattendijke, want de 
grenslijn loopt “door het midden van 
de sloot aan de regterzijde van laatst 
genoemde dijk gelegen.”

Einde van de tocht
Aangekomen bij de Kapelseweg (vroe-
ger de Steenweg naar Kapelle geheten) 
spelen de afgelopen 195 jaar ons wat 
parten. Eigenlijk zouden we hier onge-
veer rechtdoor moeten kunnen, maar 

die mogelijkheid is er niet (meer). Overi-
gens liep de grens dan ook een stuk door 
een watergang die de weg naar Kapelle 
en het bouwland van Jacob Roggeband 
doorsneed.
Op de kruising van de Oostweg en de 
Arie van Velzenwegeling, zo’n 200 m 
ten zuiden van de huidige asfaltweg 
N670WW/Braanjenweg, namen de 
schouten van Kloetinge en Kattendijke 
en Oostbeveland afscheid van elkaar. 
Zij hadden toen 7581 meter met elkaar 
opgetrokken. 

Suggesties en opmerking zijn welkom, 
ook v.w.b. het komende deel van de 
tocht langs de grenzen van Kloetinge. 
Mail naar:
redactieklusdurper@vdkkloetinge.nl

Piet Smallegange

Spoorhuis van Kattendijke

 Bronvermelding:
- Procesverbaal van afpaling van de gemeentegrenzen
 van 24 april 1822
- website Cultuur Historische Kaarten: zldgwb.zeeland.nl/

geoloket/?Viewer=Cultuur%20Historie
- Gemeentearchief Goes, dhr. De Klerk
- dhr. BeaufortMonnikendijk, op de grens van Kloetinge en Kattendijke
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Jaarlijks worden 15.000 personen in Nederland getroffen door een circulatiestil-
stand (in de volksmond hartstilstand). Dit komt altijd onverwacht en kan overal 
gebeuren, thuis op het werk of tijdens sporten. Bij deze gebeurtenis is snel han-
delen van levensbelang, de eerste 6 minuten zijn cruciaal.
Hartveilig wonen zet vrijwilligers in als burgerhulpverleners om mensenlevens te 
redden. Deze hulpverleners kunnen binnen de cruciale 6 minuten ter plekke zijn 
om te helpen bij een reanimatie in hun dorp, wijk of straat.

Hoe werkt Hartveilig wonen?
• Op een bepaalde locatie wordt 

iemand onwel. Omstanders bellen 
direct 112 en de meldkamer ambulan-
cezorg schakelt de ambulancedienst in 
om naar het slachtoffer toe te gaan.

• Een juiste melding is van groot belang 
voor de verdere hulpverlening.

 Bij verdenking van een acute circula-
tiestilstand alarmeert de meldkamer 
ambulancezorg opgeleide en gere-
gistreerde vrijwilligers; op postcode 
worden de dichtstbijzijnde vrijwilligers 
geselecteerd.

• Zij ontvangen een sms-bericht of een 
bericht via de app Hartveilig wonen 
op hun mobiele telefoon met de loca-

Ik wil helpen bij
een hartstilstand!

Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal

U OOK?
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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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tie van het slachtoffer en/of de locatie 
van de dichtstbijzijnde automatische 
externe defibrillator (AED). Direct 
wordt van hen gevraagd te reageren 
met ‘ja’ of ‘nee’ op de vraag of zij hulp 
kunnen verlenen.

• Wanneer voldoende mensen zich mel-
den, informeert het systeem de andere 
vrijwilligers dat er voldoende mensen 
zijn, ook weer via sms of app.

• De vrijwilligers die daadwerkelijk naar 
het slachtoffer gaan, bieden hulp tot 
de ambulance aanwezig is en profes-
sionele hulpverleners de zorg overne-
men.

Gebruik AED
Als vrijwilligers gebruik kunnen maken 
van een AED is de overlevingskans nog 
groter. Het apparaat geeft het slachtof-

fer, indien nodig, een elektrische schok 
waardoor de bloedcirculatie en daarmee 
het hartritme weer hersteld kan worden.
Hartveilig wonen wordt uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met de participe-
rende gemeenten en vrijwilligers binnen 
een veiligheidsregio. Overleg en afstem-
ming tussen disciplines (waaronder 
Witte Kruis) is van wezenlijk belang.

Cursus voor vrijwilligers
In de gemeente Goes zijn er op verschil-
lende plaatsen burgers opgeleid om te 
reanimeren en het gebruiken van de 
AED. De cursus hiervoor duurt 2 avon-
den van 2 uur en daarna wordt er elk 
jaar een herhalingsavond verzorgd van 
2 uur.
Omdat er verloop is in het aantal vrij-
willigers dat zich heeft aangemeld zijn 
we op zoek naar mensen die als burger-
hulpverlener op willen treden. Het is van 
grootbelang dat er voldoende mensen 
zijn die deze hulp kunnen verlenen. Niet 
iedereen is altijd thuis dus moeten er vol-
doende hulpverleners zijn.
De kwaliteit van de reanimatie is de inzet 
van goed opgeleide hulpverleners.
De cursus wordt door een gecertificeerd 
docent Eerste Hulp gegeven onder ver-
antwoording van de EHBO vereniging 
Kloetinge.
Er zijn geen kosten aan deze cursus ver-
bonden, dat wordt door de gemeente 
Goes betaald.

Aanmelding
Voor informatie over de cursus en voor 
aanmelding kunt u terecht bij:
Adrie Koole
0113-221035 / 06-22739743
Adrie.koole@hetnet.nl

Heeft u
gratis advies nodig?

Wĳ geven o.a. adviezen op het
gebied van administratie,

archiefonderzoek, boekhouden,
bouwkunde, financiële zaken,
geschiedenis, juridische zaken,
keramiek, metaalbewerking,

notariële zaken, ICT problemen,
schaken, tuinieren, vertalen,
taxaties, en nog veel meer.

Er staan meer dan 70 vrĳwilligers 
tot uw beschikking.

’t Gilde de Bevelanden

Kunnen wĳ u helpen of helpt
u mee met het geven van

adviezen?
Neem dan contact op met

aanvragen@gildedebevelanden.nl
of bel 06-14 53 06 01



Klusdurper 2017.130

Arie
KOPPE

FOTO PETRA KORSTANJE
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Hoe bent u in Kloetinge terecht
gekomen?
Geboren op de dag dat de 2e wereld 
oorlog uitbrak (3/9/1939) in Yerseke 
heb ik een voor die tijd relatief onbe-
zorgde jeugd gehad. Ik bezocht daar de 
Mulo, voetbalde in Yerseke, deed mee 
in jeugdclubs en rotzooide wat aan de 
haven.
Op 16 jarige leeftijd ben ik als jong-
ste bediende gaan werken bij de Bank 
voor Zeeland in Goes. Via avondstudie 
heb ik mijn kennis uitgebreid en mili-
taire dienstplicht als onderoffi cier bij de 
Koninklijke Marechaussee vervuld.
Ik ontmoette een leuk meisje en we 
betrokken een aan de Nassaulaan in 
Goes nieuw gebouwd huis, waar we met 
onze aldaar geboren twee dochters met 
veel plezier hebben gewoond. 
Mijn vrouw ontdekte midden jaren ’70 
dat er een mooi bouwplan in ontwikke-
ling was aan de Langeweide in Kloetinge 
en in 1977 werden we de bewoners van 
onze nieuwbouwwoning daar. Zo wer-
den we inwoner van dit mooie dorp.

Wat doet of deed u in het dagelijks 
leven?
Via het doorlopen van diverse functies 
binnen de bank ben ik senior account-
manager zakelijke dienstverlening 
geworden met als belangrijkste doel-
groep de schaal- en schelpdierenbran-
che. Ik voelde me daar als een vis in het 

water. Ik was geen kantoorbankier maar 
ik was wel veel te vinden op de mos-
selveiling of in de haven en ging regel-
matig mee op de mosselzaadvisserij in 
de Waddenzee. Dat werd zeer op prijs 
gesteld. De mensen en het product ken-
den weinig geheimen meer voor mij. Als 
kredietverstrekker was de integriteit en 
moraliteit van de cliënt belangrijker voor 
mij dan de cijfertjes. 
Toen het bankwezen naar mijn mening 
de verkeerde kant op ging en het belang 
van de bank te vaak boven dat van de 
cliënt werd gesteld ben ik na 42 jaar 
gestopt. Ik vond en vind nog steeds dat 
er in het leven belangrijkere zaken zijn 
dan geld.
Vanuit mijn calvinistische opvoeding 
heb ik geleerd dat je hard moet werken, 
matig zijn en dat je iets moet betekenen 
voor anderen. Boven mijn bureau hangt 
de spreuk “krijgen vult de hand maar 
geven vult het hart.”
Hoewel ik een drukke baan had heb 
ik met goedvinden van mijn vrouw 
jarenlang kerkenwerk gedaan en mede 
omdat ons gezinnetje begin de jaren ’70 
getroffen werd door kanker heb ik vele 
jaren leiding mogen geven aan de orga-
nisatie van de collecte voor het Koningin  
Wilhelminafonds voor de Kankerbestrij-
ding. Zelf heb ik ruim 40 jaar met de col-
lectebus gelopen.

Voor deze vaste rubriek hadden wij een 
interview met Arie Koppe. Hij kreeg de lelie 
doorgespeeld van zijn schoonzoon
Jan Zandee.
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Hoe vult u uw vrije tijd?
Voor ontspanning heb ik veel gesurft, 
gefi etst, jaarlijks met de gehele familie 
genoten van de wintersport en vanaf 
de oprichting ben ik (bestuurs)lid van 
Schutterij Ravenstein. Een leuke vereni-
ging die naast het boogschieten ook een 
belangrijke sociale functie vervult. Een 
grote voldoening geeft het dan ook dat 
na vele jaren eindelijk een prachtige bin-
nenaccommodatie is gerealiseerd. 
Toen ik eenmaal gestopt was met mijn 
bankwerkzaamheden wist men mij te 
vinden voor met name secretariaats-
functies en penningmeesterschappen. 
Met veel plezier heb ik die vervuld. 
Gezien mijn leeftijd ben ik nu duidelijk 
aan het afbouwen. Revalidatie boog-
schietles geven in Lindenhof blijf ik nog 
wel doen.

Wat zijn uw toekomstdromen?
Na 40 jaar met buitengewoon veel ple-
zier in Kloetinge gewoond te hebben 
gaan we eind van de zomer verhuizen 
naar een nieuwbouw appartement in 
Mannee. De situering van ons nieuwe 
verblijf is zodanig dat we de toren van 
Kloetinge blijvend in het zicht houden, 
dus we blijven Kloetingenaren. We gaan 
het wat rustiger aandoen, maar als het 
noodzakelijk is ook actief blijven. Want 
roepen dat iets niet deugt en vervolgens 
aan de zijlijn blijven staan dat zit niet in 
de genen.

Wat spreekt u het meeste aan in Kloe-
tinge?
Kloetinge is een fantastisch dorp om in 
te wonen. Het is nog heerlijk dorps met 
de stedelijke faciliteiten dichtbij. Het 

heeft een bloeiend en boeiend vereni-
gingsleven en men is er sociaal. Ik hoop 
van harte dat het in de toekomst ook zo 
blijft.

Aan welke dorpsbewoner geeft u de 
lelie door en waarom?
Ik wil de lelie graag doorgeven aan mijn 
overbuurman, Johan Keukelaar, een 
echte Klusdurper.

Theeleuten?

Bij Hoogstrate groente en fruit, aan 
Zomerweg 1 in Kloetinge, verkopen 
ze onder andere ook een ruim assor-
timent losse thee. Deze heerlijke thee 
wordt ook geschonken en gedronken 
bij het Geerteshuis.

FO
TO

 H
EL

M
A 

VA
N 

OO
ST

RU
M



34

 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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Programma

Nationale Herdenking

19:20 Aankomst gemeentebestuur, genodigden, 
inwoners en belangstellenden in Amicitia.

19:25 Welkomstwoord door de heer M.C. Vuijk, 
voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge.

19:26 Toespraak door de heer D.A. Alssema, wet-
houder gemeente Goes, getiteld “Geef vrijheid 
door / De kracht van het persoonlijk verhaal”.

19:34 Voordracht gedicht door een leerling(e) van de 
Kloetingseschool.

19:35 Huishoudelijke mededelingen door de heer 
M.C. Vuijk (o.m. volgorde Stille Tocht en

 leggen kransen).

19:40 De stoet vertrekt naar het monument op het 
graf van J.P. Dicaire op de begraafplaats van 
Kloetinge.

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

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

20:00  Klokslag van 20.00 uur, waarna twee minuten 
stilte volgen. 

20:05 Einde plechtigheid.

20:15 Genodigden gaan naar Amicitia waar een kopje 
koffi e wordt aangeboden.

4
mei
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Vernielingen
op het Hogepad in Kloetinge
Vandalen hebben gemeend vernielingen aan te moeten richten op 
het Hogepad ter hoogte van de dorpsboomgaard. Een prachtig paneel met een 
beschrijving van verschillende plantensoorten en vogels die daar nestelen is totaal 
verdwenen. De picknicktafel moest het eveneens ontgelden. Wanneer de vernielin-
gen hebben plaats gevonden is niet met zekerheid te zeggen, maar het is woensdag 
8 februari ontdekt. Mocht iemand iets hebben opgemerkt of gezien meldt dit dan 
a.u.b. bij de Politie.

Het informatiepaneel, hier nog in originele staat Ook de picknicktafel moest het ontgelden

VANDALISME

Softijs en milkshakes

Een crowd fund actie bleek niet 
meer nodig ....
In het vorige nummer van de 
Klusdurper stelden wij Sam Zhao 
en Rhu Jin, de nieuwe eigena-
ren van de snackbar aan u voor. 
Inmiddels hebben zij de nodige 
vernieuwingen doorgevoerd in 
hun zaak en ze maken vanaf dit 
voorjaar voor u ook heerlijk soft-
ijs en milkshakes. Er is keus uit 
een aantal smaken. Het smaakpanel van de redactie heeft geproeft en 
zegt... laat die zomer maar komen!
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FOTO MARINUS VUIJK FOTO HENK SCHALKOORT
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Vernissage
 
Al 17 jaar een bekend gezicht aan de Jachthuisstraat 6: de edelsmederij van
Vanessa van Weele. Daarom een nadere kennismaking met deze creatieve Kloetingse.

Opleiding
“Als kind tekende ik graag en het cre-
eren van dingen zat er al van jongs af 
aan in. “Na het bijwonen van de open 
dag aan de opleiding voor Edelsmeden 
in Amsterdam, was ik gelijk verkocht. Ik 
ben in 1996 met de opleiding gestart en 
in 1999 geslaagd.
Met een HAVO of MBO diploma kon je 
destijds de opleiding in 3 jaar afronden. 
Dit betekende wel dat je iedere dag van 
half 9 tot half 6 naar school ging om zo 

het vak te leren. Het laatste jaar was een 
volledig stagejaar.
Na mijn stage ben ik gelijk voor mezelf 
begonnen. Een start met weinig midde-
len en veel ambitie. Een sprong in het 
diepe. Ondernemen en goudsmeden 
zijn toch twee vakken apart. 
Inmiddels bestaat Edelsmederij Vernis-
sage al weer 17 jaar en zo lang zit ik dus 
ook al in het vak. Ik noem het meer een 
atelierwinkel. Mijn werkplek en winkel 
zijn één.”

De edelsmederij van Vanessa ligt in een sfeervol straatje
FOTO HELMA VAN OOSTRUM

ONDERNEMEND KLOETINGE
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Werkzaamheden
“Ik werk veel in opdracht. Dit betekent 
dat ik werk naar de wens van de klant. 
Persoonlijke en onderscheidende siera-
den. Klanten komen bijvoorbeeld met 
‘oud’ goud. Sieraden welke niet meer 
gedragen worden, een trouwring van 
vader of moeder enz.
Naar aanleiding van een gesprek, over 
de wensen van de klant, het verhaal 
achter het sieraad, symboliek enz., ga 
ik aan de slag. Ik maak een tekening of 
proefmodel en zo komen we uiteindelijk 
tot een persoonlijk en uniek sieraad.
Sieraden zijn emotie, bijna elk sieraad 
heeft een verhaal, dat vind ik het mooie 
eraan. Het is iets blijvends, ze worden 
doorgegeven van generatie op genera-
tie.”

U kunt er terecht voor:
-  Reparatie en restauratie van sieraden 
-  Nieuw werk 
-  Het maken van sieraden in opdracht 
-  Relatiegeschenken 
-  Gedenksieraden 
-  Vervangen van horloge batterijen

Belangrijk
“Reparaties aan sieraden voer ik ook 
veelvuldig uit. Het repareren van ka-
potte armbandjes, kettinkjes, vergroten 
of verkleinen van ringen, zilveren lepel-
tjes, opnieuw knopen en rijgen van pa-
relsnoeren, tot het nazien van zettingen.
Het is belangrijk om sieraden 1 tot 2 
maal per jaar na te laten zien en schoon 
te maken; dit is een tip voor iedereen. 
Het voorkomt verlies en verlengt de 
levensduur van de sieraden. Huidvet 
bijvoorbeeld zorgt in kettinkjes en arm-
bandjes voor slijtage en het verlies van 
bijvoorbeeld een diamant kan voorko-
men worden door de zetting te laten 
controleren.”

Nieuwe creaties
“Naast het werken in opdracht en het 
uitvoeren van reparaties maak ik ook 
nieuwe sieraden voor in de vitrines. Dit 
laatste zou ik graag weer wat meer gaan 
doen. Doordat mijn dagen gevuld zijn 
met opdrachten kom ik daar wat minder 
aan toe. Ik ga proberen daar wat meer 
tijd voor vrij te maken. Laat dat mijn 
goede voornemen voor 2017 zijn.” 

Enkele creaties
van Vanessa

De Vernissage
Jachthuisstraat 6
Kloetinge
0651553196
vernissage@cs.com

 Edelsmederij Vernissage.
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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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Opening SHK de Schuttershoek
Op 07 januari 2017 is onder grote belangstelling de fonkelnieuwe handboog 
schietbaan van Kloetinge geopend door de kleinzoon van onze Ambachtsvrouwe,  
mevr. Van Dijk van ‘t Velde, genaamd ‘de Schuttershoek’. Deze naam is gekozen 
uit de vele inzendingen n.a.v. een oproep voor een passende naam voor het pand.

Jaimy van Dijk van ‘t Velde schoot met 
zijn pijl een ballon kapot waarin zich de 
sleutel bevond welke paste op het slot 
van de deur van de schiethal. Nadat 
Jaimy de deur had geopend ontvouwde 
zich een prachtige indoor schietbaan 
welke aan alle verwachtingen voldoet 
voor het beoefenen van de handboog 
schietsport!

Samenwerking
Er is 15 jaar aan gewerkt om dit te kun-
nen realiseren. Met vallen en opstaan 
hebben twee schietverenigingen dit 
weten te realiseren. In eendrachtige 
samenwerking zijn Schutterij Raven-
stein en Gilde St Sebastiaan hierin goed 

geslaagd. Kloetinge kan trots zijn op 
het resultaat.Na diverse omzwervingen 
de afgelopen jaren kreeg men een ide-
ale plek toegewezen door de gemeente 
aan het Noordeinde, achter de gymzaal 
en naast het 4e veld van vv Kloetinge. 
Het pand past geheel in het historische 
landschap daar, een vergelijking met 
een oude Zeeuwse schuur kan worden 
gemaakt.

Multifunctioneel
De schiethal is gerealiseerd met hulp van 
sponsoren, instellingen, Gemeente Goes 
en niet te vergeten de vele vrijwilligers 
die heel wat uren bereid waren om de 
handjes uit de mouwen te steken! Deze 
mensen werden speciaal bedankt tijdens 
de toespraak door dhr. A. Koppe, pen-
ningmeester van Schutterij Ravenstein.
De schiethal wordt multifunctioneel  en 
is niet alleen bestemd voor de boven-
genoemde verenigingen. Ook scholen,  
instellingen, bedrijven en particulieren 
kunnen hier terecht, bijvoorbeeld voor 
clinics e.d.
Nogmaals, een verrijking voor ons dorp 
waar de komende jaren de verenigingen 
met veel plezier hun hart op kunnen 
halen bij het beoefenen van hun sport, 
en het samenzijn!

Piet Bal
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

Wethouder Derk Alssema krijgt uitleg van
trainer Cees Pieters. Op de voorgrond Jaimy van Dijk
van ‘t Velde.
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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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Het gedeelte tot aan de spoorwegovergang zal door
een getrokken lijn optisch worden versmald

Oostmolenweg 
Gesprek met bewoners over 50 km-deel

Er heeft een constructieve bijeenkomst 
plaatsgevonden met bewoners van de 
Oostmolenweg en in het bijzonder over 
het terugdringen van de snelheid. Het 
betreft het stuk vanaf de rotonde tot de 
ingang Emergis ter hoogte van de Mar-
tinus Nijhofflaan (dat deel is nu 50 km).
Verkeersdeskundige Joep Stortelder van 
de gemeente Goes heeft de situatie 
goed uitgelegd.
Wijkagent Mascha Roza was ook aan-
wezig en lichtte toe waarom op de 
Oostmolenweg niet gehandhaafd kan 
worden. De weg voldoet namelijk niet 
aan de 30 km norm.

Bewoners van dat deel hebben geen 
probleem met drempels en eventueel 
een optische versmalling. Afgesproken 
is dat de verkeersdeskundige, met goed-
vinden van de bewoners, de voorstel-
len gaat uitwerken waarna het resultaat 
wordt gepresenteerd aan de bewoners.

Verder hebben de verkeersdeskundige 
Joep Stortelder en de voorzitter van de 
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge 
(VDK), Marinus Vuijk een gesprek gehad 
met de bewoner van Oostmolenweg 21, 
van wie voor de 11e keer de spiegel 
van zijn auto is afgereden. Op dat stuk 
wordt met name veel te hard gereden en 
worden auto’s met regelmaat ingehaald.
Na ter plaatse de situatie te hebben 
bekeken is voorgesteld de weg vanaf de 
spoorwegovergang tot aan de Patijnweg 
optisch te versmallen door het trekken 
van een lijn op zestig centimeter van-
waar het asfalt begint. Inhalen is dan, als 
iedereen zich aan de regels houdt, niet 
meer mogelijk. De bewoner kon zich 
daarin vinden. We wachten met span-
ning af of het de situatie zal verbeteren.

Marinus Vuijk

Het deel van de Oostmolenweg bij de rotonde
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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

promo tour
Er zijn plannen om met de jeugdwerk-caravan door kloetinge te gaan om zo het jeugdwerk te promoten en tevens te kijken waar behoefte aan is.Waar we staan en wanneer is t.z.t. te vinden op www.facebook.com/raf

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
we zijn op zoek naar vrijwilligers, die tijdens de zomervakantie 
mee willen helpen om het decor te bouwen. Hoe meer vrijwilligers 
we hiervoor hebben hoe sneller het werk klaar is!
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Nieuws van
Jeugdwerk

Kloetinge

DJ-WORKSHOP

Voor de leerlingen 
uit groep 7 en 8 is

een dj- workshop georganiseerd op de vrijd
agen

19 mei, 26 mei, 2 juni en 9 jun
i 2017

van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Op 10 juni 2017 is er in Amicitia een disco

voor de jeugd waar het geleerde in 
de

praktijk wordt gebracht

(19 tot 21 uur).

promo tour
Er zijn plannen om met de jeugdwerk-caravan door kloetinge te gaan om zo het jeugdwerk te promoten en tevens te kijken waar behoefte aan is.Waar we staan en wanneer is t.z.t. te vinden op www.facebook.com/raf

KOOKWORKSHOP

Er wordt binnenkor
t een kook-

workshop gepland voor kindere
n 

uit groep 5 en 
6.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
we zijn op zoek naar vrijwilligers, die tijdens de zomervakantie 
mee willen helpen om het decor te bouwen. Hoe meer vrijwilligers 
we hiervoor hebben hoe sneller het werk klaar is!

workshop gepland voor kindere
n 

SCHOTS EN SCHEEF
De Klusdurpse Dagen(kindervakantieweek) hebben als titel Schots en Scheef. Het verhaal speelt zich af in Schotland en tja..Schotland is onlosmakelijk verbonden met het monster van Loch Ness. Die kennen we allemaal maar dat deze ook eieren legt wist nog niemand. Wat er vervolgens gebeurt is nog even geheim... daar kom je pas achter tijdens de dagen zelf(soort cluedo maar dan zonder lijk).22 tot en met 25 augustus a.s.Tijdens Koningsdag staan we weer op het Marktveld waar je tegen een fikse korting in kan schrijven (graag contant betalen).
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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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Op de Kloetingseschool hebben we het voorjaar weer in ons hoofd. En weet je, 
dat vinden we helemaal niet erg. Het is lang genoeg koud en nat geweest. Zoals 
u van ons gewend bent, kletsen we u even bij over het afgelopen halfjaar. Wat is 
er zoal gepasseerd op de Kloetingseschool en waar houden we ons mee bezig? 
Lees maar mee …

NIEUWS van de Kloetingseschool

Nieuwbouw
Hoewel er nog niets gebouwd is en er 
alleen nog maar plannen en tekeningen 
zijn, zijn we toch al druk bezig met de 
nieuwbouw.
De Kloetingseschool en Kibeo hebben 
met elkaar afgesproken te zullen gaan 
werken aan de ontwikkeling van een 
Integraal Kind Centrum, kortweg IKC. In 
dit centrum vinden kinderen van 0 tot 
13 jaar een plaatsje en zal er sprake zijn 
van een ononderbroken leer- en ontwik-
keltraject.
Zowel Kibeo als het team van de Kloe-
tingseschool zullen gaan werken vanuit 
één pedagogische visie. In dit kader is er 
al nauwkeurig gekeken naar de indeling 
binnen het gebouw. Hoe zijn de ruimtes 
ten opzichte van elkaar gepositioneerd? 
Waar kunnen ouders en leerlingen elkaar 
ontmoeten? Waar wordt geleerd? Waar 
wordt gespeeld?
We denken dat we nu tot een indeling 
zijn gekomen die praktisch en werkbaar 

is en waarin gebruikers uitgedaagd wor-
den tot ontmoeting en samenwerking.
Daarnaast wordt er druk nagedacht over 
zaken als duurzaam energiegebruik, een 
veilige speelplaats, de verkeerssituatie in 
de straat en de openbaarheid van het 
terrein.
Binnenkort zal de gemeente Goes een 
website lanceren met alle relevante 
informatie over de bouw. Ook zal er 
regelmatig een nieuwsbrief verschijnen 
en is men van plan om een tweede infor-
matiebijeenkomst te houden.
Indien u iets wilt weten over de voort-
gang van het traject, kunt u contact 
opnemen met onze school.
 
Afhankelijk van de voorspoedigheid van 
de planning wordt een oplevering ver-
wacht tussen augustus 2018 en januari 
2019. U zult begrijpen dat daarop wach-
ten veel geduld vergt.
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Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek is Maroa 
Oedai voorleeskampioene van onze 
school geworden. Ze was daarmee 
genomineerd voor de voorrondes van de 
Nationale Voorleeswedstrijd, een jaarlijks 
terugkerend landelijk evenement. Een 
deskundige jury heeft tien leerlingen uit 
de meer dan dertig genomineerde voor-
lezertjes uit de Oosterschelderegio gese-
lecteerd. En Maroa was één van hen!
Op 15 februari vond er in Heinkenszand 
een selectiewedstrijd plaats, waarbij er 
van de tien leerlingen drie over moes-
ten blijven om deel te nemen aan het 
Zeeuwse kampioenschap in Middel-
burg. Hoewel Maroa prachtig voorlas en 
enthousiast werd aangemoedigd door 
haar klasgenoten, heeft ze het net niet 
gehaald. 
We zijn natuurlijk wel bijzonder trots dat 
ze zo ver is gekomen!

Workshops

Cultuur vinden wij op de Kloetingse-
school erg belangrijk. Hoewel vakken 
als tekenen, muziek of handvaardigheid 
wekelijks een plaatsje hebben in het les-
rooster, hechten wij eraan om onze leer-
lingen middels workshops breder kennis 
te kunnen laten maken met de veelzij-
digheid die cultuur ons kan bieden en 
de manieren waarop je vorm kunt geven 
aan expressie.
Na of onder schooltijd vinden er voor de 
diverse groepen regelmatig workshops 
plaats. Een greep uit het aanbod van dit 
schooljaar: skateclinic, relax-kids, dam-
men, heel veel dans, papier maché, vil-
ten, wajang poppen, percussie of sand-
art.

Project Schoolsport
Onze school doet nu voor het tweede 
jaar mee aan het Goese Schoolsportpro-
ject. Het doel van het schoolsportproject 
is de leerlingen tijdens de gymlessen 
kennis te laten maken met diverse spor-

Artimpressie van de nieuwbouw
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ten. Daartoe is het schooljaar verdeeld in 
drie blokken en binnen elk blok staat één 
sport centraal. Twee lessen worden ver-
zorgd door het CIOS met medewerking 
van het SMWO, een derde les wordt 
verzorgd door een gastdocent van een 
vereniging van de betreffende sport.
De lessen zijn bedoeld voor de leerlin-
gen van de groepen 3 t/m 6, maar door 
het succes van het project wordt er aan 
gedacht om ook de groepen 7 en 8 te 
laten deelnemen.
Aan het einde van elk blok ontvangen 
de leerlingen een uitnodiging van de 
sportvereniging om geheel vrijblijvend 
een keertje mee te komen trainen.

Gevonden
Enige tijd geleden is er bij ons op school 
een sleutelbos (6 sleutels aan 2 ringen) 
afgegeven. Deze zou verloren zijn op de 
straat voor de school (Groenedaal).
Mist u een sleutelbos of kent u iemand 

die deze al een poos kwijt is? Hij ligt bij 
ons en kan worden opgehaald.

Afscheid Juf Natasja
Vlak voor de Voorjaarsvakantie hebben 
we afscheid genomen van Juf Natasja. 
Na 8 jaar op onze school werkzaam te 
zijn geweest, heeft ze haar werk als leer-
kracht ingewisseld voor een directeurs-
functie.
Juf Mary had een toepasselijk lied voor 
haar geschreven, dat op de laatste vrij-
dagmiddag door alle kinderen gezongen 
werd. De functie van Natasja wordt tij-
delijk ingevuld tot aan de Zomervakan-
tie. Daarna gaan we opnieuw bekijken 
hoe we de groepen gaan bemensen.
Hoewel we haar natuurlijk liever had-
den behouden, wensen we haar heel 
veel plezier in haar nieuwe functie op de 
Stamperiusschool in Wilhelminadorp.

Opknapperij
Nu we straks verhuizen naar de nieuw-
bouw, wil onze onderwijsstichting niet 
al teveel geld meer steken in ons oude 
gebouw. Er wordt alleen het hoogno-
dige onderhoud gepleegd.
Daarop hebben onze ouders de handen 
zelf ineen geslagen en is men in de kerst-
vakantie druk in de weer geweest met 
kwasten, verf, plamuur, afdekfolie, trap-
jes en een kamersteiger. De lokalen zien 
er weer lekker fris uit. Zo kunnen we er 
weer even tegenaan.

Vanuit de Klusdurper:
Alle ouders bedankt!!

 De school kreeg in de kerstvakantie een opknapbeurt
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Wordt vriend
van de Oostmolen te Kloetinge
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Aanmelden kan bij:
Thijs Bierens mbierens@zeelandnet.nl
 06 22394865 
Willem de Landgraaf delandgraaf@zeelandnet.nl
 06 10360436

Wanneer u zich per mail aanmeldt dan ook naam en adres vermelden svp.

“De molen van Kloetinge is voor heel 
veel 

mensen een baken, een 
herkennings- en oriën

-

tatiepunt, een thuisko
men! Een parel in het 

mooie landschap rond
om “ons” Kloetinge”.

U kunt vriend van de molen worden. 
Zonder de steun van velen kan de 
molen niet in stand blijven.

Het bestuur van Stichting De Kloetingse 
molen bestaat uit:
Thijs Bierens, voorzitter
Cees Pieters, secretaris
Willem de Landgraaf, penningmeester 
Jaap van Dijk van ’t Velde, bestuurslid.

Webmaster: Martin Slingenberg
Cock Schrijver: bouwtechnisch adviseur 
en vrijwilliger.
Molenaars zijn Rens Deurloo en
Jan Willem Bruel.

De Stichting is door de belastingdienst 
goedgekeurd als ANBI. Uw bijdrage is 
daardoor aftrekbaar.
Bezoek onze website www.oostmolen-
kloetinge.nl, waarop ons jaarverslag is 
vermeld met o.a. een verslag van de 
besteding van de gelden van de dona-
teurs/vrienden.
Het bestuur is blij met elke nieuwe 
vriend die zich aanmeldt! De jaarlijkse 
bijdrage is vanaf € 15,-.

Helpt U ons om het beeldbepalende 
monument in Kloetinge met de vrijwil-
ligers in stand te houden? We zien uw 
antwoord met belangstelling tegemoet.

Bovenstaande tekst stuurde een bewoonster van Kloetinge 
ons vorig jaar. Reden temeer om met alle Kloetingenaren 
te proberen deze molen in stand te houden.

FOTO HENK SCHALKOORT
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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

Activiteitenkalender 

APRIL  
27 Koningsdag 2017. De gehele dag organiseert Oranjevereniging
 Kloetinge activiteiten op en om het Marktveld zoals o.a. traditio-
 nele vrijmarkt, Oranjeconcert van Excelsior en natuurlijk zeskamp.
MEI  
1 inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30 
4 Dodenherdenking, Amicitia (Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge) 19:30
10 lezing ‘Contact en samenwerking met Licht- en Natuurwezens’ 20:00
 (Eric en Nienke André de la Porte), Amicitia (ver. de Bron)
13 Moederdagfair, Zomerweg 1 (Hoogstrate groenten & fruit) 
JUNI  
5 inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30
7 lezing ‘Anders omgaan met sterven’ (Philippe Vandevorst), 20:00
 Amicitia (ver. de Bron)
21 lezing ‘Leven van Licht, is dat mogelijk?’ (Ganga Hoogendoorn), 20:00
 Amicitia (ver. de Bron)
JULI  
3 inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30
13 tuinconcert Brassband Excelsior, Jachthuis 11.30 uur
 (toegang gratis)
AUG.  
7 inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30
22 t/m 25 Klusdurpsedagen, thema: Schots en Scheef (St. Jeugdwerk)
SEPT.  
4 inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30
3 Hobbybeurs, Amicitia
9 Open Monumentendag (o.a. openstelling Geerteskerk en Oostmolen)
13 lezing ‘9/11 is gewoon een complot’ (Coen Vermeeren),  20:00
 Amicitia (ver. de Bron)
17 Concert bij de Buren
28 Afternoon tea door Brassband Excelsior, tuin familie Lenshoek,
 Marktveld 19
OKT.  
2 inloopochtend, Geerteshuis 10:00-11:30
NOV.  
6 Inloopochtend Geerteshuis 10:00-11:30

Klusdurper 2017.1 53
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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 

Voorlopige redactie:

Claudia Nienhuis Jan Wolkerslaan 41 0650 839 762

Helma van Oostrum Marktveld 1 0113 217 971

Marian Aarnoutse Lewestrraat 29 0651 410 129

Piet Smallegange Zomerweg 25 0113 228 845

E-mail: 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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 Voorstad 41 - 4461 KL Goes
0113 216963
06 5100 3112
info@drukkerijzeeland.com
www.drukkerijzeeland.com

mooie provincie

mooi drukwerk

mooie provincie
ZEELANDZEELANDZEELANDZEELAND

DNA-beeldbank: WWW.LAATZEELANDZIEN.NL
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ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

www.motoport.nl
We’ve got more in store

MotoPort Goes
Nobelweg 4, 4462 GK Goes. Telefoon: (0113) 23 16 40. 

info@motoportgoes.nl  www.motoportgoes.nl
Di. t/m vr. 8.30-18.00u. Do. koopavond 19.00-21.00u. Za. 8.30-17.00u.




