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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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Gesprek met de Directie van Emergis
Op 30 mei dit jaar heeft er een open-
hartig en prettig gesprek plaatsgevon-
den met de directie van Emergis. In het 
bijzonder is gesproken over het drukke 
verkeer van gaand en komend perso-
neel van Emergis en schoolvervoer naar 
en van de OdyZee-school. De directie 
onderkent dit probleem ook en zodoende 
zijn er plannen ontwikkeld naar aanlei-
ding van het Kloetingse dorpsplan. Wel 
verwacht men dat de opening van de 
nieuwe afslag Goes-zuid van de A58 
een vermindering van het verkeer op de 
Oostmolenweg bij het fietstunneltje tot 
gevolg zal hebben. Als proef is op dat 
stuk voor het tunneltje een markering op 
de weg aangebracht om de snelheid te 
verminderen. Bij navraag bij een bewo-
ner is echter gebleken dat er nog net zo 
snel wordt gereden. Noodgedwongen 
en om schade te voorkomen parkeren 
de bewoners hun auto op de stoep. 
Het gedeelte Oostmolenweg vanaf de 
rotonde ’s-Gravenpolderseweg tot aan 
de ingang van Emergis is nog in studie 

bij de gemeente. De VDK volgt dit op de 
voet en dringt erop aan de bewoners zo 
spoedig mogelijk te informeren.

Aanmeldingen voor WhatsApp
Buurtpreventie
Op 20 juni heeft Wethouder Derk Als-
sema aan de Zomerweg het eerste 
Buurtpreventiebordje op de paal beves-
tigd. Daarna heeft de gemeente op alle 
ingangen van Kloetinge, inclusief Oost-

Voorwoord

Beste dorpsgenoten
De 36e jaargang nr. 2-2017 van De Klusdurper ligt weer voor u. In het kader van 
de nieuwbouw van het Kindcentrum aan de Zomerweg, waar de Kloetingseschool, 
BSO en Kibeo hun intrek in zullen nemen, is op initiatief van de gemeente een 
meedenkgroep geformeerd waar een afvaardiging van de school, Kibeo, VDK en 
direct omwonenden zitting in hebben. Tijdens de eerste bijeenkomst is door de 
architect uitvoerig uitleg gegeven over de invulling van het gebouw. In de tweede 
sessie zijn alle wensen en opmerkingen in een presentatie voorgelegd. Daarnaast 
is er ook een bijeenkomst geweest over het verkeer en in het bijzonder de aanpas-
singen van het verkeer op de Zomerweg. Hier ging het o.a. om twee belangrijke 
zaken: de veiligheid voor de schoolgaande kinderen en de toegankelijkheid van de 
bewoners in de directe omgeving van het Kindcentrum.

Derk Alssema plaatst het eerste WABP bordje
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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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molenpark en Riethoek, de borden aan-
gebracht. De kosten zijn betaald uit het 
dorpenbudget. Gelukkig hebben vele 
mensen zich al aangemeld en zijn er 
officieel 5 groepen actief. Ik wil speciaal 
de aandacht nog eens vestigen op het 
gebruik van WhatsApp Buurtpreventie, 
want het is uitdrukkelijk niet de bedoe-
ling dat deze app voor andere doelein-
den wordt gebruikt. Realiseert u zich 
dat iedereen uw bericht ontvangt en het 
vinden of kwijtraken van iets of een kof-
fiepraatje via deze app is beslist niet de 
bedoeling. Mensen haken dan ook spoe-
dig af omdat zij op dergelijke berichten 
niet zitten te wachten. WhatsApp is 
tenslotte een burgerinitiatief. De politie 
komt overigens alleen in actie wanneer 
een melding bij 112 wordt gedaan.

De bedoeling is dat we van de ver-
dachte persoon zijn plannen verstoren 
(zaak stukmaken).
1. Doe dit alleen als je dit veilig kan 

doen zonder risico’s, maak bijvoor-
beeld een praatje met de persoon.

2. Laat door middel van een WhatsApp-
bericht aan elkaar weten dat 112 al 
gebeld is! Voorkom een regen van 
112 meldingen.

3. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, 
schelden, discrimineren en dergelijke.

4. Speel geen eigen rechter.

5. Overtreedt geen regels/wetten, dus 
ook geen mobiele telefoon vasthou-
den tijdens het besturen van een 
voertuig.

6. Het versturen van foto’s van een ver-
dachte is alleen toegestaan t.b.v. het 
verstrekken van een signalement, 
wanneer dit voor de melding noodza-
kelijk/van meerwaarde is.

7. Daderkenmerken zoals geslacht, 
huidskleur, lengte en gezicht kunnen 
ook goed beschreven worden.

8. Denk bij voertuigen aan de kleur, het 
merk, het type en het kenteken.

9. Gebruik deze WhatsAppgroep(en) 
alleen waar het voor bedoeld is en 
niet voor onderling contact/privébe-
richten.

In de bijgevoegde flyer leest u meer, 
evenals het aanmelden voor WhatsApp 
Buurtpreventie!

Reconstructie spoorwegovergang
De langverwachte en ingrijpende recon-
structie van het kruispunt Patijnweg-
Buys Ballotstraat gaat binnenkort star-
ten. U heeft kunnen lezen en aan de 
hand van een voorlichtingsbijeenkomst 
kunnen horen dat het kruispunt bij de 
spoorwegovergang wordt gereconstru-
eerd. In de eerste helft van 2018 wordt 
gestart met de tweede fase: de recon-
structie ten noorden van de spoorweg. 
De derde fase is het aanpassen van de 
spoorwegovergang door ProRail en als 
laatste wordt de Buys Ballotstraat aange-
past en aangesloten op de vernieuwde 
spoorwegovergang. Deze werkzaamhe-
den worden zoveel mogelijk op elkaar 
afgestemd en worden aansluitend op 
het werk aan het spoor uitgevoerd. De 
werkzaamheden worden naar verwach-

Gebruik WhatsApp volgens de SAAR 
afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om je waarneming bekend te
 maken aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar 

buiten te gaan en contact te maken 
met de persoon, mits dat veilig kan. 
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ting in 2018 afgerond. Nadere informa-
tie wordt voorafgaand aan het werk aan 
de bewoners verstrekt.

Kinderen uit Oostmolenpark en Riet-
hoek moeten veilig naar school kunnen.
De VDK betreurt nog steeds, dat er geen 
gevolg is gegeven aan een aanbeveling 
die in het dorpsplan is beschreven over 
een veilige fietsroute naar en van de 
Kloetingseschool. In het bijzonder nu 
het nieuwe Kindcentrum volgend jaar 
een feit wordt. De voorgestelde route 
zou hebben voorkomen dat kinderen 
over de drukbezette en gevaarlijke Buys 
Ballotstraat naar en van school moeten 
fietsen. Dit levert voor basisschoolleer-

lingen soms gevaarlijke situaties op. Bij 
druk fietsverkeer stroopt alles op voor de 
oversteek naar de Rietweg. Nu al zijn er 
ouders die hun kinderen om die reden 
niet naar de Kloetingseschool laten gaan 
en kiezen voor een andere school met 
een veilige route. Een kinderrijke wijk als 
Riethoek heeft er recht op dat de kinde-
ren via een veilige weg naar school kun-
nen. Men ziet dit dan ook als een groot 
gemis. Een veilig fietspad (kindlint, zoals 
dit in het dorpsplan wordt genoemd) 
zou een oplossing kunnen zijn. Vanuit 
de Marten Toonderlaan in Riethoek een 
pad maken langs het spoor aansluitend 
op de Parallelweg blijkt om verschillende 
redenen niet mogelijk. Jammer, want 

Overzicht kruispunt vanuit Kapelle

FietsstraatBuys Ballotstraat
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dit is een gemiste kans, niet alleen voor 
Riethoek en Oostmolenpark, maar ook 
voor het nieuwe Kindcentrum waar de 
Kloetingseschool straks wordt gehuis-
vest. Niemand stuurt zijn kind zonder 
begeleiding op de fiets van en naar de 
school in Kloetinge. De VDK blijft dan 
ook aandringen op een veilige route 
naar school en dat is ook straks bij de 
reconstructie van het kruispunt beslist 
niet het geval. 

Het koffieuurtje
Elke eerste maandag van de maand is 
het vanaf 10 uur gezellig met elkaar kof-
fiedrinken. In de winter in het Geertes-
huis en in de zomermaanden in de Geer-
teskerk. Ik kan dat iedereen aanbevelen. 
Op uitnodiging was ik daar op maandag 
12 juni (eerste maandag van juni viel op 
2e Pinksterdag). Ik mocht iets komen 
vertellen over het werk van de VDK en 
wat de vereniging kan betekenen voor 
de Kloetingse bewoners. Als VDK heb-
ben we ook de behoefte om te weten 
welke wensen er leven. Zo kwam naar 

voren dat men graag meer wilde weten 
van het gebruik van de computer, laptop 
of tablet. Ook periodiek met elkaar aan 
tafel gaan om een maaltijd te nuttigen, 
zoals bijvoorbeeld de ene keer in het 
Geerteshuis en de andere keer in Ami-
citia. Vanwege de onverstaanbaarheid in 
Amicitia zouden ouderen het fijn vinden 
wanneer er een ringleiding in de grote 
zaal gerealiseerd zou kunnen worden.
Persoonlijk heb ik deze morgen als zeer 
positief kunnen ervaren. Als bestuur van 
de VDK zullen wij zeker ervoor ijveren 
of we aan al die vragen invulling kun-
nen geven. Voor wat de computerhulp 
betreft zijn wij opzoek naar vrijwilligers 
die, indien mogelijk, 1x per maand 
beschikbaar zijn om hier invulling aan te 
geven. Zelf denken wij aan een digitaal 
café waar men eens in de maand infor-
matie kan krijgen over het gebruik van 
de computer of wanneer men meer wil 
weten over een bepaald programma.

Ik wens u veel leesplezier.
Marinus Vuijk (voorzitter)

Koffieuurtje in het Geerteshuis
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Crêperie op wielen
Ze hebben hun droom waargemaakt, de 
zussen Astrid en Anne Schmid. Al een 
tijdje liepen ze met het idee rond een eet-
tentje te beginnen. Het is crêperie Ohlala! 
geworden. En niet zomaar een crêperie 
in een pandje, maar één op wielen, in 
een foodcaravan. Astrid en Anne gunden 
Kloetinge de primeur, met Koningsdag. 
Astrid woont tenslotte in Kloetinge, haar 
zus in Goes.

Opgegroeid met crêpe Suzette
Koken zit de zussen in het bloed. “We zijn 
Indisch’’, vertelt Astrid. “Van huis uit hou-
den we van lekker eten en genieten van 
elkaars kookkunsten.”
Vanuit dat gevoel hebben Astrid en Anne 
ook hun crêperie opgezet. Waarom crê-
pes? Anne: “Al jaren gaan we in de kerst-
tijd naar markten in Frankrijk. Die in Lille 
is onze favoriet. Als we daar zijn, kunnen 
we nooit een crêpeverkoper voorbijlopen. 
Zulke heerlijke crêpes maken ze daar. We 
zijn bovendien opgegroeid met dé crêpe 
onder de crêpes, de crêpe Suzette. Die is 
vaste prik op het kerstmenu.”

Het werd een foodcaravan
Een idee hebben is één, een idee uitvoeren 
is twee. Een eigen zaak beginnen kost tijd, 
geld en energie. Je moet het maar aandur-
ven én kunnen. Aan enthousiasme ont-
breekt het de zussen niet. Ze hebben altijd 
in de zorg gewerkt en nog. Ze weten dus 

van aanpakken. En ze keken goed om zich 
heen: Wat is fi nancieel het gunstigst, een 
pand huren of iets anders? 
“En het is dit geworden, een foodcaravan’’, 
zegt Anne, alsof het de normaalste zaak 
van de wereld is. En dan somt ze het grote 
voordeel op, in diverse bewoordingen. “Je 
zoekt de mensen, de drukte, op.” En de 
mooiste: “Je gaat naar de muziek toe.”
Waar zijn de zussen in de tussentijd, na 
de primeur voor Kloetinge, zo al geweest? 
Zo’n beetje overal in Zeeland, op de Visse-
rijdagen in Bruinisse, nachtmarkten in Vlis-

Ondernemend Kloetinge
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singen en Middelburg, het Straatfestival in 
Ovezande, de Azië-jaarmarkt in Goes, het 
Factory Festival in Sas van Gent, de zomer-
weekmarkten in Kamperland. België heeft 
ook al kennis mogen maken met Ohlala!, 
tijdens het Ubuntu-festival in Boom.

Gescout
Vaak bellen of mailen ze of ze ergens 
mogen staan. Maar ze worden ook 
‘gescout’, zoals ze zeggen. Zo kwamen 
ze in Boom terecht. De zussen stonden op 
een nachtmarkt in Vlissingen, een bezoe-

ker proefde van hun crêpes en vroeg of ze 
naar Boom wilden komen. “Beter kan je 
het niet hebben.’’
Kwaliteit, alles vers, heel veel verschillende 
soorten crêpes, zoet in allerlei variaties, 
eigengemaakte jams, zelfs een crêpe met 
Indisch gehakt, ontwikkeld voor de Azië-
jaarmarkt in Goes. De zussen krijgen het 
crêpe-maken steeds beter onder de knie, 
vinden ze zelf. “Maar we vragen altijd aan 
de mensen hoe het heeft gesmaakt. Daar 
leer je weer van.’’
Helemaal in stijl trekken ze erop uit. De 
foodcaravan, nieuw op de kop getikt bij 
een importeur in het Zeeuws-Vlaamse 
Hengstdijk, hebben ze zelf ingericht en 
gestyled naar Frans jaren vijftig-model. 
Zelfs hun kleding is in stijl. “We willen een 
sfeer uitdragen, de sfeer van Ohlala!”

De foodcaravan werd door hen zelf ingericht en 
gestyled naar Frans jaren vijftig-model

De zussen Anne (links) en Astrid Schmid
hebben het maken van crêpes inmiddels al 
aardig onder deknie
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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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LTC de Bongerd is een leuke tennisvereniging voor jong en oud, prachtig gelegen op 
het Wesselopark in Kloetinge.
Voor de tennisliefhebber is er volop gelegenheid om deze sport te beoefenen. 
De vereniging beschikt over 2 gravelbanen, 2 TennisRood banen en 1 kunstgras-
baan, allemaal uitgerust met verlichtingsmasten. Enkele banen zijn ook in de winter 
bespeelbaar.

Maak eens kennis met tennis

Het hele jaar door worden er diverse activitei-
ten georganiseerd:
- Instuif nieuwjaarsbijeenkomst.
- Clubkampioenschappen.
- Wekelijkse tos-avond op woensdag.
- Voor- en najaarscompetitie.
- Melieste glashandel open tennistoernooi.
- Open jeugdtoernooi.
- Seniorevent 50+ tennistoernooi.
- Klaverjasavonden (ook niet-leden zijn
 welkom).
- Pub Quiz avond.
- Landentoernooi (tennissen, lekker eten
 en drinken).
- BBQ avond.
- Introductieavonden (twee keer per jaar).
- Vrij tennissen zo vaak men wil.
- Tennistrainingen door professionele leraren 

(TOZ).

Wilt u kennismaking met de tennissport 
en de club, kom dan op een woensdag 
eens een kijkje nemen tijdens de weke-
lijkse tos-avond.

Vanaf 19.30 uur kunt u een avondje 
meespelen en zo ook andere leden ont-
moeten.

Opgave als lid kan via de site:
www.ltcdebongerd.nl
Hier staat ook alle andere clubinformatie 
vermeld. Wij zien u graag een keer op 
onze mooie en gezellige club.

Wellicht tot dan.

LTC de Bongerd is opgericht in 1969 en
telt momenteel 230 leden.

Bestuur:
C.M. Kleppe - voorzitter
R. Goedee - secretaris
M.P. Sinke - penningmeester
R. Krijger - technische commissie
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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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Aan de slag 

met onderhoud dorpsboomgaard
Op 12 december 2015 is de dorpsboomgaard van Kloetinge aangeplant langs het 
Hoge pad. Het plantwerk is uitgevoerd door de bewoners van Kloetinge.
Organisatie van de plantdag was in handen van de Vereniging Dorpsbelangen 
Kloetinge, in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en 
eigenaar J. Zandee.

Ontmoetings- en belevingsplek
De hoogstamboomgaard is aangeplant 
via het project ‘ieder dorp zijn boom-
gaard’ van Landschapsbeheer. Liggend 
aan het Hoge Pad is het een erg fraaie 
locatie geworden in het dorp en we 
hopen dat de boomgaard uitgroeit tot 
een groene ontmoetings- en belevings-
plek voor de dorpsbewoners.
De meeste aangeplante bomen zijn 
goed aangeslagen, helaas zijn enkele 
jonge bomen doodgegaan.
Deze winter willen we de dode bomen 
vervangen en de jonge bomen wat 
snoeien om te komen tot een fraaie 
kroon.

Werkdag
We organiseren een werkdag op 25 
november 2017 aanvang 10:00 uur. 
Het is niet zo’n grote klus, uitvoering 
kan plaatsvinden met 6 tot 8 man.
Begeleiding van de werkzaamheden zal 
plaatsvinden door een medewerker van 
Stichting Landschapsbeheer en eigenaar 
Johnnie Zandee (fruitkweker/groenaan-
nemer).

Dorpsbewoners die geïnteresseerd zijn 
om in de toekomst meer werkzaamhe-
den op te pakken in de dorpsboomgaard 
kunnen zich aanmelden voor de cur-
sus hoogstamfruitbomen snoeien (voor 
beginners). De cursus wordt gegeven 
begin 2018 op Zuid-Beveland en bestaat 
uit 2 theorieavonden en 1 praktijkdag. 
Organisatie is in handen van Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland.

Rudie Geus SLZ
Marinus Vuijk VDK

Heeft u belangstelling om mee te hel-
pen? E-mail naar:
snoeienboomgaard@vdkkloetinge.nl

Bij het aanplanten van de bomen in 2015 waren ook 
de bewoners van Kloetinge betrokken
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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
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Brassband Excelsior
op het Wereld Muziekconcours in Kerkrade
8 Juli 2017 was voor Excelsior, onze Kloetingse Brassband, een bijzondere dag. 
Ze zaten toen op het grote podium van het Wereld Muziekconcours in Kerkrade 
(WMC) om daar hun beste beentje voor te zetten.
In Nederland bestaat er in de wereld van de amateur blaasorkesten een indeling 
naar niveau. De hoogste afdeling, een soort eredivisie, is de concertafdeling en 
de daarop volgende afdeling is de eerste divisie (zoals de Jupiler league) waarin 
Excelsior speelt. Daarnaast bestaan er nog een tweede, derde en vierde afdeling. 
Om in zo’n afdeling te mogen optreden moet er tenminste eens in de vier jaar wor-
den deelgenomen aan een concours waarbij minimaal 80 punten (toegekend door 
een vakjury) moeten worden behaald om in die afdeling te mogen blijven spelen.

Geen mooier concours dan het WMC
Voor Excelsior was het ook weer tijd om 
te laten horen dat ze terecht in de eerste 
afdeling thuishoren. Een mooier con-
cours dan het Wereld Muziekconcours 
(WMC) in Kerkrade bestaat er niet.
Dit concours vindt slechts één keer in 
de vier jaar plaats en kent een grote 

internationale deelname. Het is ook 
altijd weer de vraag of je mee mag 
doen, want de belangstelling is enorm. 
Gelukkig werd onze brassband uitge-
nodigd om deel te nemen en mochten 
we daar de strijd aanbinden met vier
Nederlandse en negen buitenlandse 
Brassbands, waaronder orkesten uit 

Voor de ogen van een internationale vakjury zette Excelsior een prima prestatie neer
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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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Engeland, Zwitserland, België en Duits-
land.

Extra repetities
Uiteraard eist een dergelijk concours een 
langdurige en intensieve voorbereiding. 
Zo waren er vele extra repetities, een 
extra repetitieweekend en werden er 
gastdirigenten ingehuurd om in groepen 
te kunnen repeteren. De stukken die we 
daar ten gehore moesten brengen waren 
het verplichte werk 
‘Dances en Arias’, een stuk dat door alle 
deelnemende orkesten werd gespeeld en 
ons keuzewerk ‘Odyssey’. Allebei pittige 
werken die veel extra oefening vragen.
In de voorbereiding was er ook een ‘try-
out’ concert samen met één van onze 
‘tegenstanders’, namelijk de Belgische 
Brassband Bacchus die ook onder leiding 
staat van onze dirigent Bart van Nyeg-
hem.

Gelijk aan de bak
Op zaterdag 8 juli moest het hele orkest 
al om 8.00 uur in Kerkrade zijn om te 
loten. Want bij dit soort concoursen 
wordt door loting bepaald in welke 
volgorde de orkesten spelen. Het eerste 
orkest speelt om 9.00 uur en heeft daar-
voor een half uur inspeeltijd. 
Jammer genoeg was het lot ons niet erg 
gunstig gezind en moesten we als eerste 
aantreden. Dat betekende dat we niet 
uitgebreid vooraf konden inspelen in een 
door ons speciaal daarvoor gehuurde 
locatie maar dat we meteen aan de bak 
moesten. 

Handhaving
Voor ons gevoel hebben we ondanks 
die ‘koude start’ toch een prima presta-

tie neergezet die door de internationale 
vakjury met 83 punten werden beloond. 
Dus ruim voldoende om ons in de eerste 
divisie te handhaven. Maar de interna-
tionale concurrentie was uiteindelijk te 
sterk om in aanmerking te komen voor 
een ereplaats.
Voor Excelsior een leerzame en inspire-
rende ervaring die zeker bijdraagt aan 
het handhaven van ons niveau zoals in 
de komende concerten op 4 november 
in Het Goese Lyceum aan de Oranjeweg 
en op 17 december bij het Kerstconcert 
in de Geerteskerk te horen zal zijn.

Toine Wevers
voorzitter Excelsior

Ook Sara bezocht recent
ons dorp... 
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Langs de grenzen van Kloetinge (2)

Afgelopen voorjaar hebben we, volgens de lijnen van 1822, het grensgebied tus-
sen de gemeente Kloetinge enerzijds en de gemeenten Oostbeveland en Katten-
dijke anderzijds bewandeld.
We waren als het ware met de schout van Kloetinge, de heer Martinus van der Bilt, 
meegegaan en zo goed mogelijk uitgekomen op de plaats waar het gebied van 
Kattendijke overgaat in Kapelle, Biezelinge en Eversdijk.
(Kunt u de voorjaarseditie zo snel niet meer vinden, zie dan de link onderaan dit artikel)*
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Beginpunt bij Arie van Velzen
wegeling
We vervolgen onze tocht langs de ver-
dere grenzen van Kloetinge en beginnen 
op deze plaats, de kruising van de Oost-
weg en de Arie van Velzen wegeling.
Om daar te komen zullen we eerst moe-
ten gaan naar de rotonde bij de ontmoe-
ting van de Noordweg en Goessestraat-
weg in de plaats Kapelle. Daar begint, 
tegenover de Petrakerk, de Oostweg. 
Als we deze weg ingaan komen we na 
ongeveer één kilometer, net voorbij het 
fruitteeltbedrijf van Fruitmasters, bij de 
kruising met de Arie van Velzen wege-
ling. De grens loopt nu in zuidelijke 
richting door “Het midden van de sloot 
aan de regterzijde” (gerekend vanaf de 
Oostweg) van de Arie van Velzen wege-
ling en was de scheiding tussen Kloe-
tinge enerzijds en Kapelle, Biezelinge en 
Eversdijk anderzijds.
Arie van Velzen wordt rond 1750 
genoemd als een vermogend iemand. 
Zijn landbezit was toen 26 gemeten + 
312 roeden. De grens liep in 1822 ten 
zuiden van de Arie van Velzen wege-
ling verder door het midden van een 
springwatergang, iets ten oosten van de 
huidige weg Jachthoek. We zijn dan ten 
zuiden van de huidige spoorlijn. Helaas 
spelen de verkavelingen en de aanleg 
van diverse wegen ons parten om deze 
grens te volgen.
Om daar te komen zullen we eerst een 
stukje van de Oostweg terug moeten 
gaan tot aan de Verlorenweg. 

Zeeuwse spoorlijn
We volgen deze Verlorenweg, over de 
spoorlijn heen. Deze spoorlijn is op 1 
juli 1868 vanaf Bergen op Zoom tot aan 

Goes in gebruik genomen. Daarna is de 
spoorlijn doorgetrokken tot aan Vlis-
singen. Dit heeft een geweldige impuls 
gegeven aan de teelt van klein fruit, 
waaronder kersen. Deze lagen toenter-
tijd, dankzij de vrachtboot, de andere 
dag op de markt in Londen.
Wij vervolgen de Verlorenweg tot aan 
het waterbassin, waar de weg een bocht 
naar rechts maakt. Hier vinden we het 
buurtschap Dijkwel. Het water uit het 
bassin wordt o.a. gebruikt bij nacht-
vorstbestrijding, druppelbevloeiing en 
het koelen van de boomgaard op tropi-
sche dagen. We gaan vanaf hier verder 
over de Dijkwelseweg, richting west/
knooppunt 46.
Wees voorzichtig bij het oversteken van 
de N289! De Dijkwelseweg heette vroe-
ger Dijkwelse zandweg en bleef zo heten 
tot aan de bocht naar rechts, zo’n 500 m 
na de N289 (Viaductweg). In deze bocht 
liep de grenslijn naar links, naar het 
vroegere verlengde van de Daniëlsweg, 
maar door de aanleg van de A58 bestaat 
deze mogelijkheid niet meer. 

Jagtsebos vanaf oversteek N289
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 groot in bloemen, klein in prijs

 bloemetje bestellen?
even bellen!

de spinne 45  goes  0113 271836

Zoek jij een veilige en vertrouwde plek waar jouw kind 
alle aandacht en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen? 
Kies dan voor Kibeo!

De pedagogisch medewerkers van Kibeo Schimmelpenninckstraat 
bezorgen jouw peuter graag een fijne en leerzame tijd bij de peutergroep, 
speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Ben je op zoek naar kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar? 
Neem dan eens een kijkje bij Kibeo Zwembadweg in Goes! 

Kom gezellig langs voor een rondleiding bij Kibeo 
Schimmelpenninckstraat of Kibeo Zwembadweg! 

Opvang mogelijk 
vanaf 07.00 uur!Meer info en aanmelden via aan via kibeo.nl
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Abbekinderen
We maken nu een omweg en gaan 
met de bocht van de weg mee, verder 
de Abbekindersezandweg op. Deze 
weg is door de schout van Kloetinge 
omschreven als de “Apekinderschen 
zandweg”en leidde langs het buurt-
schap ‘Apekinderen’. Wij zien aan de 
rechterkant van de Abbekindersezand-
weg het Jagtsebos, reeds genoemd in 
stukken uit 1691. Even verder zien we 
aan de rechterkant de Kasteelweg. Deze 
leidde naar het kasteel van Smallegange. 
Van dit kasteel is nu maar weinig meer 
te vinden.
Bij de kruising met de Wrangeweg gaan 
we linksaf en gaan via het viaduct de 
A58 over. We zijn nu zo’n kilometer van 
de grens tussen Kloetinge en Kapelle, 
Biezelinge en Eversdijk. Om deze grens 
zo dicht mogelijk te benaderen gaan we 
aan de voet van het viaduct linksaf de 
Spaanweg op.

De Wranghe
In de verte zien we aan de rechterkant 
het blauw/witte dak van het Evides-
gebouw De Wranghe. Dit is gebouwd 

voor de aanvoer van proceswater voor 
de industrie in Vlissingen-oost. Het heeft 
een pompcapaciteit van 1185 m3 per 
uur. 
In dit gebied hebben zich al vroeg bewo-
ners gevestigd. Zo is gebleken uit de 
vondst van scherven en resten van vroe-
gere steenovens. 
Na ongeveer een kilometer komen we 
bij de Daniëlsweg. Eigenlijk zouden we 
de Daniëlsweg in moeten gaan, want 
het midden van deze weg is de grens 
tussen de gemeenten. Maar omdat deze 
weg dood loopt, gaan we verder op de 
Spaanweg. We steken aan het eind van 
deze weg de N666, Nieuwe Vierwegen, 
over en gaan via de Vierwegen in zui-
delijke richting naar ’s Gravenpolder. Na 
een kleine kilometer hebben we aan de 
linkerkant de Eversdijkse Bredeweg. We 
zijn nu weer op de grens tussen Kloe-
tinge aan de westkant en Kapelle, Bieze-
linge en Eversdijk aan de oostkant. 

Eindpunt van deze tocht in zicht
We blijven de Vierwegen volgen tot 
aan de Zaaidijk. “Op dat punt gekomen 
bevonden de schouten en hun aanwij-
zers dat hetzelve tot scheiding diende 
tusschen het grondgebied van Kloetinge 

Jagtsebos bij Kasteelweg

Pompstation De Wrange
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met dat van Kapelle, Biezelinge en Eversdijk ten oosten, en dat van ’s Gravenpolder, 
St. Janspolder oost en Middelzwake ten zuiden.” Zij hadden toen langs de grens 
4980 m met elkaar opgetrokken. Deze wandel-/fietstocht is zo’n 7,5 km lang.
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

Eindpunt bij Zaaidijk

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. Hoogstrate

* Link naar voorjaarseditie 2017: kloetinge.goesweb.net/index.php/kloetinge/vereniging-dorpsbelangen

 De omslag

Ook dit keer is de omslag verfraaid 
met een schilderij van Gerard Menken. 
Het origineel is een werk in gemengde 
techniek, voorstellend de hoeve van 
Meulenberg aan het Noordeinde.
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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

SINTERKLAAS

KOMT NAAR KLOETINGE

Op 2 december ontvangt Kloetinge de sint
.

De exacte invulling va
n dit bezoek lee

st u op: 

www.facebook.com/raf.elbroek 
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Nieuws van
Jeugdwerk

Kloetinge

HALLOWEENTOCHTOM DEZE TE KUNNEN ORGANISEREN 
HEBBEN WE DRAAGVLAK NODIG IN HET DORP EN NATUURLIJK VRIJWILLIGERS,

Kinder- en jongerenoverlegIn het kader van dorpenplan 2.0 kunnen kinderen en jongeren o.a. aangeven wat ze missen in ons dorp en wat ze graag willen behouden.

HALLOWEENTOCHT

SINTERKLAAS

KOMT NAAR KLOETINGE

Op 2 december ontvangt Kloetinge de sint
.

De exacte invulling va
n dit bezoek lee

st u op: 

www.facebook.com/raf.elbroek 

LANPARTY

(op verzoek van de jeugd)

Een lanparty is een bijeen
komst 

van computerliefhebbers
 die in 

hun vrije tijd h
un computers op 

een Local Area Network (LAN) 

aansluiten.
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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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Kapelseweg herboren!
De Kapelseweg tussen Tervaten en de Monnikendijk ligt er sinds eind juli als herbo-
ren bij. De oude hoofdweg tussen Kloetinge en Kapelle is omgevormd tot een fiets-
straat. De opknapbeurt, in opdracht van waterschap Scheldestromen, was zeker niet 
voor z’n tijd. Het asfalt was aan de zijkanten van de weg op veel plekken gevaarlijk 
gescheurd. Niets van dat alles meer, de Kapelseweg rijdt gladjes en is met z’n rood 
gekleurde fietsstroken ideaal geworden voor fietsers. En dan te bedenken dat de vrij 
smalle Kapelseweg ‘nog maar’ dertig jaar geleden een hoofdverbinding was tussen 
Kloetinge en Kapelle. Volop auto’s reden er tussen de fietsers. Mei 1987 veranderde 
dat met de opening van de dwars door het akkerland aangelegde Noordweg. De 
Kapelseweg werd toen al een soort fietsstraat, nu is die pas echt af.

De oude situatie met aan de zijkanten gevaarlijk gescheurd asfalt
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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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Vrijwillige weidevogelbescherming
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) coördineert al ruim 20 jaar de vrijwillige 
akker- en weidevogelbescherming. Weidevogelvrijwilligers zoeken in het voorjaar 
van maart tot en met juni de nesten op van kievit, scholekster, kluten e.a. die op 
het akker- of weiland broeden. Deze akker- en weidevogels broeden daar omdat 
hun nest niet opvalt op de vaak nog kale grond. Als er gevaar dreigt van bijvoor-
beeld een kraai of een meeuw, dan vliegt de broedende vogel snel op van het nest 
en landt even verderop weer op de grond. Door de schutkleur van de eieren en de 
onopvallende bouw van het nest, is het moeilijk voor de ‘predator’ om het nest te 
vinden. Dat ondervinden de weidevogelvrijwilligers ook!

Het nest zoeken
Weidevogelbeschermers beginnen altijd 
met het afspeuren van een perceel door 
een verrekijker of telescoop. Ze zoeken 
dan broedende vogels die boven de klui-
ten of het gewas zichtbaar zijn.
Vaak zie je alleen nog maar een kuifje 
van de kievit! Wanneer er maar één nest 
ligt, zoek je de ligging op door naar de 
ploegvoor of de zaairij te lopen waarin 
het nest ligt. Als je dan de rij volgt, kom 
je vanzelf bij het nest uit. Althans in 

theorie. Omdat je door de kijker geen 
diepte ziet, is het moeilijk in te schatten 
hoever het nest op de akker ligt.
Als er meerdere legsels op de akker lig-
gen, dan zetten de vrijwilligers bamboe-
stokjes in de berm of slootkant aan het 
begin van de zaai- of plantrij waartussen 
een nest ligt. Zodra je namelijk een paar 
stappen over de akker doet, vliegen de 
broedende vogels op en vind je het nest 
bijna niet meer terug.

Nest markeren
Als de vrijwilligers het nest hebben 
gevonden zetten ze er in de regel twee 
bamboestokjes bij. Op die manier kan de 
boer of loonwerker zien waar het nest 
ligt en kan hij eroverheen of omheen 
rijden. Meestal werken de vrijwilliger en 
de boer samen en verleggen de vrijwil-
ligers het nest of nemen de eieren even 
weg, zodat de zaai- of pootmachine zijn 
weg kan vervolgen. Als er een kolonie 
kluten op de akker is gaan broeden, met 
soms wel 10-20 nesten, dan is dat wel 
even aanpoten! De kievit of de scholek-
ster komt na de bewerkingen meestal 
gewoon weer terug op het nest – als 
het maar ongeveer op dezelfde plek 

Uitgekomen scholeksterkuikens
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ligt. Soms is het voor de vogel wel even 
vreemd als het nest ineens op een aard-
appelrug ligt.

Aantallen lopen achteruit
Ondanks de inspanningen van de vrij-
willigers en de boeren gaat het met de 
weidevogels erg slecht. De aantallen 
lopen al tientallen jaren achteruit. Dat 
komt omdat we wel de nesten, maar 
niet de kuikens kunnen beschermen. De 
oudervogels broeden op de akker, maar 

daar is voor de jongen te weinig dekking 
en te weinig voedsel. Vandaar dat ze 
dan met de jongen wegtrekken naar bij-
voorbeeld een natuurgebied in de buurt. 
In de omgeving van Kloetinge broeden 
de weidevogels op de akkers langs de 
Brede weg en trekken met hun jongen 
naar het natuurterrein aan de Dee.

Verlies van een vrijwilliger
Weidevogelvrijwilliger Bram Janse uit 
Kloetinge en zijn helpers hebben ook 
ruim 20 jaar de nesten van de weidevo-
gels rond Kloetinge beschermd. Hij heeft 
ook geijverd voor de uitbreiding van het 
natuurgebied en een goed weidevogel-
beheer daarop. Helaas is hij net voor het 
nieuwe broedseizoen overleden. Ben je 
graag in de buitenlucht en in het vrije 
veld en wil je praktisch zorgdragen voor 
de weidevogels? Dan ben je van harte 
welkom om de taak van Bram over te 
nemen. Hij of zij kan rekenen op hulp en 
ondersteuning van SLZ.

Nanning-Jan Honingh
nanning-jan.honingh@landschapsbeheerzeeland.nl

Wijlen Bram Janse

 Iedereen mag het horen,
Thijs is geboren!

6 september is Claudia, redactielid van 
dit dorpsblad, bevallen van een prachtige 
gezonde zoon.
Wij wensen Claudia, Lennert en zus Jente 
veel geluk met elkaar!
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KEUKELAAR
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Hoe bent u in Kloetinge terecht
gekomen?
Zelf heb ik daar niets voor gedaan. Het 
is vanzelf gebeurd. Ik ben in 1948 gebo-
ren aan het Marktveld nummer 13, het 
ongeluksgetal, maar dat heeft mij nooit 
achtervolgd. 
Het was niet zo’n groot huis waarin ik 
geboren ben. Toen ik een jaar of vier 
was, zijn we verhuisd naar de School-
straat, wat nu de Schimmelpenninck-
straat is. Ja, dat had te maken met het 
feit dat wij – Kloetinge – in 1970 Goes 
erbij hebben genomen. Goes had al een 
Schoolstraat. 
Mijn vader was schoenmaker. Hij had 
zijn schoenmakerij aan de Nieuwstraat, 
nu Jachthuisstraat. Na de verhuizing 
naar de Schoolstraat had hij die niet 
meer nodig. Hij kon achter ons huis wer-
ken.
Mijn kleuterschool was aan het Geer-
tesplein, dat witte gebouw waar Quin-
ten van de Linde woont. En mijn lagere 
school was waar nu Amicitia is, tot en 
met derde klas. De nieuwe school, waar 
de Kloetingseschool nog altijd is, was 
toen klaar. In 1956 was dat.

Wat doet u of deed u in het dagelijks 
leven?
Na de Kloetingseschool ben ik naar de 
Van Dusseldorp-mulo in Goes gegaan 
en de kweekschool in Middelburg. Mijn 
vrouw Rita heb ik daar leren kennen. 
Samen zijn we naar Nieuw Lekkerland 

getrokken. Ik gaf daar les op de open-
bare lagere school, mijn vrouw in Lek-
kerkerk. 
Acht jaar zijn we er gebleven. Ik was 
hoofd van de school. En toen kwam er 
een telefoontje uit Goes, van toenma-
lig directeur Piet van der Weele van de 
Van Dusseldorp-mavo. Zaterdagochtend 
half tien was het, de laatste dag van de 
zomervakantie in 1978. Of ik binnen 
een uur wilde laten weten, of ik leraar 
Nederlands op zijn school wilde worden. 
Ik heb ‘ja’ gezegd. Ik wilde graag terug 
naar Zeeland, en Rita ook.
Jammer genoeg was er geen huis in 
Kloetinge te krijgen en hebben we tij-
delijk, tot 1999, in Goes gewoond. De 
millenniumwisseling hebben we in Kloe-
tinge gevierd, gelukkig.
En nu ben ik alweer een tijdje gepensi-
oneerd. In 2011 kon ik nog als één van 
de laatsten met een vut-regeling (ver-
vroegd uittreden), na 41 dienstjaren. 
Maar, eerlijk is eerlijk, ik mis de kinderen 
nog altijd.

Hoe vult u uw vrije tijd?
Van alles heb ik gedaan. Ik heb gekorf-
bald bij Blauw-Wit, muziek gespeeld in 
Excelsior, op de kweekschool gebasket-
bald. Wij waren één van de eerste leden 
van de tennisvereniging in Kloetinge. 
Via onze kinderen ben ik bij zwemver-
eniging De Ganze terecht gekomen. Zij 
zijn al lang het huis uit, maar ik ben er 
nog altijd scheidsrechter en starter. Eén 

Voor deze vaste rubriek hadden we een 
interview met Johan Keukelaar. Hij kreeg 
de lelie doorgespeeld van Arie Koppe, zijn 
overbuurman aan de Langeweide.
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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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van de mooiste wedstrijden vind ik de 
Ganzetrek, op het kanaal bij Wilhelmina-
dorp. Nee, zelf heb ik nooit meegedaan. 
Ik kan wel zwemmen, maar een zwem-
diploma heb ik nooit gehaald.
En wat doe ik verder nog? Ik ben secre-
taris van de reünistenvereniging van 
het Goese Lyceum, waarin de Van Dus-
seldorp-mavo is opgegaan. Ik help de 
jaarlijkse Fietsvierdaagse in Goes organi-
seren. We bridgen samen in De Spinne. 
Puzzelen, de kleinkinderen, miniatuur-
spoortreinbanen – die ik nog moet 
opzetten - en Kloetinge heb ik ook als 
hobby’s. In 1982 heb ik meegewerkt aan 
dorpsfi lms, als vervolg op dorpsfi lms uit 
1953 en 1962. En ik spaar ansichtkaar-
ten en oude foto’s van het dorp. Schit-
terend is dat.

 

AED
In het vorige nummer van dit blad las 
u over het belang van reanimatie en 
kon u zich aanmelden voor een cur-
sus voor vrijwilligers. Vervolgens kon 
u zich als burgerhulpverlener aanmel-
den bij Hartveilig wonen.
Mede naar aanleiding van deze 
oproep werd in juni op twee avonden 
in Amicitia een groep getraind.
Hiermee werd Kloetinge weer een 
stukje ‘hart-veiliger...’

Heeft u ook interesse in een cursus 
reanimatie en aanmelding als burger-
hulpverlener.
Neem dan contact op met Adrie 
Koole 0113-221035 / 06-22739743, 
adrie.koole@hetnet.nl

Wat zijn uw toekomstdromen?
Als het om Kloetinge gaat? Dat we het 
dorp zo mooi houden, als het nu is. Kloe-
tinge is nog altijd zo lekker dorps, met 
een bloeiend verenigingsleven, de voet-
bal, de muziek, de korfbal, de schutterij.

Aan welke dorpsbewoner geeft u de 
lelie door en waarom?
Aan Lies Walhout-Verburg, zij is mijn 
‘oude’ buurmeisje, en het is leuk de lelie 
aan een vrouw te geven.

Samen leven
samen spreken?

‘t Gilde de Bevelanden heeft
een integratieproject SamenSpraak,
waar Gilde coaches anderstaligen op 
een informele wĳ ze behulpzaam zĳ n 
bĳ  het Nederlands leren spreken en

de gebruiken en samenleving te
leren kennen. Dat alles om zo

makkelĳ ker te kunnen integreren.

’t Gilde de Bevelanden

Wilt u ook deelnemen aan dit
project, als anderstalige of

taalcoach?

Stuur een e-mail naar
samenspraak@gildedebevelanden.nl

of bel 0113 215090.
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Natuurlijk zijn wij weer gevraagd om ook voor de najaarseditie van de Klusdurper 
iets te schrijven. Het blijft altijd lastig om een keuze te maken uit al die zaken die bij 
ons op school passeren, maar we kiezen er een paar voor u uit... 
Afscheid Juf Willemijn

We hadden juist nog afscheid genomen 
van Juf Natasja; aan het einde van het 
schooljaar hebben we afscheid genomen 
van Juf Willemijn. Juf Willemijn was heel 
wat jaren aan onze school verbonden en 
ook vele jaren het gezicht van de school. 
Jammer genoeg hebben we haar met 
een mooi lied en cadeautjes uit moeten 
zwaaien. Hoewel Willemijn het ontzet-
tend naar haar zin had bij ons op school, 
heeft ze haar ambitie gevolgd en is ze per 
1 augustus benoemd tot directeur van 
basisschool De Vliete in Wissenkerke.
Na de zomervakantie hebben Dianne de 
Groote en Hilde Wiskerke ons team ver-
sterkt. In duo geven ze les in groep 5 en 
vullen, samen met Juf Jessy (groep 3/4) 
de formatieruimte op, die is ontstaan 
door het vertrek van de collega’s.

Skate-clinic
Aan het begin van dit schooljaar hebben 
de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 
deelgenomen aan een skate-clinic. In het 
kader van praktisch verkeersonderwijs, 
staat deze clinic met regelmaat op ons 

programma. Leerlingen komen op deze 
manier niet alleen te weten wat ze eraan 
kunnen doen om zichzelf tegen vallen 
te beschermen, maar ook wat hun rol is 
wanneer ze op skates (of rolschaatsen) 
aan het verkeer gaan deelnemen. Op 
skates ben je namelijk geen aparte ver-
keersdeelnemer, maar hoor je bij de cate-
gorie voetgangers.
Skaten hoort dus bij wet op het trottoir te 
gebeuren. Je hebt ook geen voorrang op 
auto’s wanneer je van rechts komt.

Website
Onlangs is onze nieuwe website (www.
kloetingseschool.nl) vernieuwd. Onze 
ICT-ers, Meester Joost en Pascalle Jansen, 
hebben hem voor het grootste gedeelte 
gevuld, maar helemaal af is hij nog niet. 
De inhoud zal de komende maanden 
‘groeien’. En hoewel je je op de site kunt 
aanmelden voor de nieuwsbrief blijven 
we deze nog even op de ouderwetse 
manier versturen, in PDF via de mail. In 
de toekomst willen we dat wel gaan ver-
anderen.

Leerlingen van groepen 3 t/m 8 namen deel aan de skate-clinic

NIEUWS van de Kloetingseschool
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Op de nieuwe site vindt u ook een pro-
mofi lmpje in 3-D. Dit betekent dat gedu-
rende het afspelen (en pauzeren) de 
opname in alle richtingen kan bewegen.

Nieuwe werkwijze groepen 1 en 2
Juf Debbie en Juf Joyce hebben de werk-
wijze in de groepen 1 en 2 fl ink aange-
past. We werken nu groepsdoorbrekend 
met twee combinatieklassen 1/2. Jongste 
en oudste kleuters zitten gemengd, zodat 
ze in de interactie ook van elkaar kunnen 
leren. 
Van alle keuzehoeken hebben we er nog 
maar één voor beide groepen. Wel heb-
ben we er meer. Wanneer er in de hoeken 
gewerkt wordt, verspreiden de leerlingen 
zich over twee lokalen en het speellokaal. 
Op dit ogenblik oriënteren wij ons op een 
digitaal systeem dat bijhoudt welke leer-
ling welke hoek hoe vaak gekozen heeft. 
In elke hoek staat een leerdoel centraal.
Marc van der Klooster van Marc’s Maat-
werk heeft onze nieuwe huishoek vorm-
gegeven door er ‘echte huisjes’ voor te 
maken. We zijn blij dat hij daar, ondanks 
zijn drukke werkzaamheden, tijd voor 
heeft kunnen vinden.

Leerlingenraad
Er zijn weer spannende verkiezingen 
achter de rug. Welke leerlingen mogen 
hun groep in de leerlingenraad vertegen-
woordigen?
Groep 5: Fenne van de Linde en
 Ruben Pijpelink
Groep 6: Jay Oedai en Lieke Hertgers
Groep 7: Fleur Verburg en Lise de Bilde
Groep 8: Emma Brinkman en
 Lois van der Hulst
Ze hebben allemaal goede ideeën en 
staan te popelen om te beginnen.

Verkeerssituatie rondom de school
Dit schooljaar is het tweede schooljaar 
dat we met een continurooster draaien. 
Vijf weekdagen van 8.25u.tot 14.00u. 
naar school. Met een ochtendpauze en 
een middagpauze waarin je met de leer-
kracht op school eet.
U kunt zich voorstellen dat dit van (posi-
tieve) invloed is op de verkeersbewe-
gingen rondom de school. Onze naaste 
buren is het in ieder geval opgevallen: 
“Het is veel rustiger geworden in de stra-
ten rondom de school.”
In plaats van vier pieken, hebben we er 
nog maar twee.
Ook wij merken dat we met het conti-
nurooster veel meer rust creëren, zowel 
in als om de school. Toch kunnen we 
niet stellen dat er met de rust rondom 
de school ook veiligheid wordt geboden. 
Te vaak zien we nog hachelijke situaties, 
omdat mensen zich niet aan de ver-
keersregels houden. Eénrichtingsverkeer 
negeren, dubbel of op de stoep parke-
ren, maakt het er voor onze fi etsende en 
lopende leerlingen niet makkelijker op.
Ook in onze nieuwsbrief zullen we 
ouders nog eens vragen zich aan de ver-
keersregels te houden of elkaar erop aan 
te spreken.

In de nieuwe huishoek staan nu ‘echte huisjes’
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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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Strip
Begin dit jaar had ik een gesprek met de 
bekende striptekenaar Danker Jan Oreel 
en daarbij kwam ook de Klusdurper ter 
sprake. Toen ik hem vroeg of hij iets voor 
ons blad kon betekenen, wilde hij als 
inwoner van Kloetinge graag zijn mede-
werking verlenen. Dit heeft geresulteerd 
in een strip, die vanaf nu in de Klusdurper 
zal verschijnen.
Wij zijn hem heel dankbaar voor de mede-
werking en denken dat zijn strips, zij het 

Oproep
Heeft u een onderwerp of leuk 
idee wat u in stripvorm wilt 
laten verschijnen? Meld het aan 
de redactie en wellicht wordt 
het in de volgende Klusdurper 
door Danker Jan Oreel in beeld 
gebracht.

Op bladzijde 46 vindt u de biografi e van Danker Jan.

soms met een knipoog, een waar-
devolle bijdrage zullen zijn.
Hij trapt af met het onderwerp 
hondenpoep. Dit is een terugke-
rende ergernis in ons dorp, zowel 
op straat als op speelplekken en 
grasvelden. Kinderen komen soms 
besmeurd met hondenpoep thuis! 
Daarom nogmaals een dringend 
verzoek: houd u aan de regels zoals 
die in de plaatselijke verordening 
zijn vastgesteld.
Laten wij onze woonomgeving net-
jes houden en de poep opruimen 
zoals het hoort.

Marinus Vuijk
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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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Vrouwengilde Goes
Het Vrouwengilde in Goes is een eigentijdse vrouwenorganisatie, die 
openstaat voor alle vrouwen die streven naar persoonlijke ontplooiing 

in contact met anderen. Er zijn momenten voor contact en ontspanning, creativiteit 
en zinvolle vrijetijdsbesteding, bewustwording en vorming.

In september opende het Vrouwengilde 
Goes haar tweede halfjaarprogramma 
met een algemene kennisquiz in de Mag-
dalenazaal te Goes en was er een gezel-
lige high tea in de Goederenloods te 
Goes.

Verdere activiteiten:
- Woensdag 22 november theatermid-

dag in het Heer Hendrikhuis met optre-
den van 50+ koor De Zilvermeeuwen. 
Kosten € 5,50 p.p. incl koffi e, thee of 
chocolademelk met koek.

- Dinsdag 12 december kerstdiner.
- Woensdag 20 december kerststukje 

maken. 

U kunt apart inschrijven op diverse activi-
teiten. Zo is er de eerste en derde woens-
dag van de maand van 14.00 – 16.00 

uur een inloopsoos in de Magdalenazaal 
te Goes. Kom gerust eens kijken of een 
praatje maken.
En op dinsdag- en donderdagavond is er 
een maandelijkse activiteit (lezing of pre-
sentatie). Verder maken we jaarlijks een 
reisje, een fi etstocht, houden een kerst-
diner en gaan nog een keer gezamen-
lijk eten. Ook worden er bloemstukjes 
gemaakt.

Interesse om lid te worden?

Neem dan contact op met
Thea van Dijk,
06-18751148 of e-mail naar:
vrouwengilde@zeelandnet.nl
Het lidmaatschap is € 29,50 per jaar.
www.vrouwengildegoes.nl

2Met
leuke verloting

€ 1,-
per lot
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Biografi e
In 1984 illustreert hij zijn eerste boek, 
een klein gedichtenbundeltje. Drie jaar 
later een eerste stripboek: Big Deal! 
Opdrachtgever is de toenmalige strip-
winkel Leo in Goes. In de jaren 90 illus-
treert hij een twintigtal boeken voor uit-
geverij Uniepers, twee Verkade-albums, 
Dagvlinders van de lage landen en het 
monumentale Natuurlijk in de tuin. 
Dat laatste boek wordt vertaald in het 
Engels, Duits, Frans en Italiaans.

In 2000 is er het kortstondige avontuur 
van de Noepies. Ambitieus opgezet als 
opvolger van Flipje Tiel met een oplage 
van 500.000 boekjes. Maar een jaar 
later beleven de Noepies alweer hun 
laatste avontuur.
Tussen 2008 en 2012 illustreert hij voor 
de uitgeverijen Delubas en SWP 6 his-
torische jeugdboeken. Onder meer over 
Pieter Stuyvesant, Hannie Schaft en de 
ondergang van de Batavia.

Danker Jan Oreel (1962) is illustrator en striptekenaar.
Hij studeerde aan de kunstacademie St. Joost in Breda en werkte 
vervolgens vier jaar op de illustratieafdeling van een reclamebu-
reau in Goes. Sinds 1990 is hij ZZP-er.

Danker Jan Oreel - illustratorDanker Jan Oreel - illustrator

Klusdurper 2017.2

Een aantal
tekeningen
uit zijn portfolio

47Klusdurper 2017.2

In 2012 verschijnt het eerste 
avontuur van Hel: De Koffers van 
Raz Fadraz. Een strip die, nadat 
hij eerst 15 jaar in een la was blij-
ven liggen, in afleveringen wordt 
voorgepubliceerd in het stripblad 

Danker Jan achter zijn tekentafel

EPPO. De strip is ondertussen ook vertaald in 
het Frans. Dit jaar verscheen het vervolg: de 
Sibylle-codex, op tekst van Frank Jonker.
Maar Danker Jan werkt ook veel in opdracht. 
Zo maakt hij al een aantal jaren een strip voor 
het personeelsblad van Akzo Nobel. Er ver-
schijnt een kleurboek ter gelegenheid van de 
introductie van de nieuwe serie vrachtwagens 
van DAF Trucks. Voor het Nederlandse Rode 
Kruis worden twee mascottes bedacht die figu-
reren in strips en op posters.

Sinds 2012 heeft hij samen met een compag-
non een eigen uitgeverij. Samen maken ze 
de goedverkochte Brabantstrip, Gin gelul en 
Wenne Klets, waarvoor ze in 2016 de Brabant 
dialectprijs krijgen.
De samenwerking met de Goese uitgeverij Het 
Paard van Troje dateert al van 2005 als Goes 
in strip verschijnt. Maar de grootste bestseller 
wordt Zeeland in strip (2010). De tekst is van 

FO
TO

 R
OB

IN
 S

CH
OU

TE
N



48

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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Penningmeester(s) gezocht
De besturen van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en van de Stichting 
Amicitia verliezen beide per 1 januari a.s. hun penningmeester.In deze besturen zit niemand die deze taak kan overnemen.

Verder zoeken de twee besturen bestuursleden omdat niet alleen de penning-
meester maar ook enkele andere bestuursleden om diverse redenen per 1 
januari stoppen.

Heeft u op dit gebied enige ervaring en wilt u zich bezighouden met de 
belangen van Kloetinge, of wilt u vooraf wat meer weten over wat de diverse 
functies inhouden, neem dan a.u.b. contact op met de secretaris van beide 
organen, te weten:

Frans Lankester
Kapelseweg 24, 4481 PE KloetingeEmail: fl ankester@zeelandnet.nl

Jan Zwemer. Dit boek wordt nog elk jaar 
herdrukt en is in 2017 aan de 10e druk 
toe. Inmiddels zijn er 22.000 exemplaren 
van verkocht en daarmee is de strip het 
best verkochte Zeeuwse boek ooit.

Andere bekende titels: Zeeuwen door 
de eeuwen (2011, op tekst van Dorothe 
Tempelman), Zeeuws voor beginners 
(2012, opnieuw met Jan Zwemer), de 
Banneling van Tobago (2013, geschre-
ven door René Verhulst), het prenten-
boek Op zoek naar Zeeland (2014) en 
het vervolg Verder op zoek naar Zeeland 
(2016).

Michiel de Ruyter (Zeeland in strip)
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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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Theater herleeft in de Herberg
In juni hadden we de voorstelling Cleo & Lex, muziektheater in de huiskamer. 30 
september speelden Marinade en Split de voorstelling ‘de Ontmoeting’. Indrukwek-
kend uitgevoerd door Maryse van de Plasse en Addie van de Walle.
Na de pauze volgde een prachtige voordracht ‘de Poezemuis’ door Willem Ploum. 
Een verhaal vol humor en dubbele bodems.
Theater in onze eigen Herberg aan het Geertesplein, een mooiere ambiance kun je 
je eigenlijk niet wensen!
Met dank aan Aad Bruijns en Angela Kuijs.

Maryse van de Plasse en Addie van de Walle in ‘de Ontmoeting’
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Een ‘Zoutgrot’ in Kloetinge
Vele mensen uit de buurt fietsen of lopen er ongetwijfeld regelmatig voorbij en 
vragen zich af wat die ‘Zoutgrot’ in hun dorp Kloetinge aan de Lewestraat nu 
eigenlijk inhoudt.
Ik zal het zo duidelijk mogelijk trachten uit te leggen.

Halotherpie
Onze ‘Zoutgrot’ is een ruimte van 20 
vierkante meter waarin vijf ton aan zout 
is verwerkt. De muren en het plafond 
zijn van zout en op de vloer ligt een heel 
pak zout. Dit is gewoon zeezout en zelfs 
eetbaar.
Deze ruimte is speciaal ontworpen om 
het microklimaat van een zoutmijn te 
simuleren. Zouttherapie heet ook wel 
Halotherpie, dat komt van het Griekse 
woord ‘Halos Therapeia’ hetgeen ‘The-
rapie van zout’ betekent.
Via een vewarmings-en ventilatiesys-

teem worden de temperatuur, de lucht-
vochtigheid en het antibacteriële klimaat 
van een natuurlijke zoutgrot nagebootst.
Een Halogenerator blaast zeer fijn gema-
len zout in de ruimte die wordt inge-
ademd en op de huid komt. Dit zout 
heeft een antibacteriële en ontstekings-
remmende werking en verbetert de 
conditie van verschillende klachten aan 
de luchtwegen zoals astma, bronchitis, 
COPD, hooikoorts, (rokers)hoest, (bij)
holteontstekingen en op de huid heeft 
het een positieve werking op eczeem, 
psoriasis en acne.
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Makkelijke kleding
Maar ook zonder klachten is een verblijf 
in de ‘Zoutgrot’ een aanrader. Door af 
en toe een uurtje super schone lucht in 
te ademen, voelt u zich weer energiek en 
ontspannen.
Het verblijf in de ‘Zoutkamer’ duurt een 
uur, de kosten zijn afhankelijk van het 
aantal sessies dat u wilt ondergaan.
U mag de ‘Zoutgrot’ gekleed betreden. 
Als u voor huidklachten komt wordt aan-
geraden om makkelijke kleding aan te 
trekken, bijvoorbeeld een joggingbroek, 
zodat u de pijpen omhoog kan trekken 
of een korte broek. Aanbevolen wordt 
om de ‘Zoutgrot’ in te gaan op blote 
voeten, maar u mag ook schone witte 
sokken meebrengen en deze aantrekken 

voor u naar binnen gaat. Wilt u liever uw 
schoenen aanhouden, dan hebben wij 
daar blauwe plastic slofjes voor om over 
uw schoenen te trekken. Ook haarnetjes 
zijn beschikbaar, maar niet verplicht.

Gratis consumptie
In de ruimte staan zes relaxstoelen, dit 
betekent dus dat er meerdere mensen 
tegelijk met u aan een sessie kunnen 
deelnemen, maar uiteraard kunt u zelf 
ook reserveren voor maximaal zes per-
sonen en er een gezellig uitje met zus-
sen, vrienden of collega’s van maken. Na 
elke sessie krijgt u gratis een consumptie 
aangeboden en kunt u gezellig nog even 
nakletsen of vragen stellen. De ‘Zout-
grot’ is ook zeer geschikt voor kinderen 
vanaf zes maanden.

Mocht u meer willen weten, kijk dan ook 
eens op mijn site:
www.damayanti-healing.nl 

Hopelijk tot ziens!

Groetjes Maya de Bijl

Ook zeer geschikt voor kinderen vanaf zes maanden

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



Klusdurper 2017.254

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

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

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




