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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 37e jaargang no. 2018-1 van De Klusdurper ligt weer voor u. De redactie is er 
weer in geslaagd een mooi en informatief dorpsblad aan u te presenteren, mijn 
waardering en dank hiervoor.

Mutaties binnen het bestuur
De open vacature van penningmeester 
is opgevuld door zittend bestuurslid Wil-
lem Logger. Wim Sturm wil ik bedanken 
voor de wijze waarop hij de financiën 
van de vereniging heeft beheerd. Inmid-
dels heeft Wim de boeken overgedragen 
aan Willem Logger.

Buys Ballotstraat - Patijnweg
In de vorige Klusdurper schreef ik dat 
in februari de reconstructie van het 
kruispunt Buys Ballotstraat - Patijnweg 
een aanvang zou gaan nemen, inmid-
dels zijn deze werkzaamheden, die 14 
tot 16 weken gaan duren, al een heel 
eind op weg. Het is voor de bewoners 
van Oostmolenpark en Riethoek bijzon-
der lastig, zeker voor kinderen die naar 
de Kloetingseschool en overige scholen 
gaan. Ook voor leden van verenigingen 
zoals vv Kloetinge, tennisvereniging De 

Bongerd, Schutterij Ravenstein en Blauw 
Wit geeft het hinder. Vooral de Oost-
molenweg is voor kinderen vanwege 
het autoverkeer erg gevaarlijk. Eerder 
heeft de VDK al gepleit voor een veilige 
fietsroute, en ook de gemeente zou dit 
graag willen, echter men is afhankelijk 
van medewerking van de grondeige-
naar. Als compensatie heeft bakker Boer 
een ludiek idee bedacht, gedurende de 
sluiting van het kruispunt krijgt men bij 
aankoop vanaf 15 euro een ‘omrijver-
zachter’. Kijk op de facebookpagina om 
te zien wat de omrijverzachter van de 
week is.

Emergis
Op het terrein van Emergis is een aan-
vang genomen met de voorbereidingen 
van de nieuwbouw. Inmiddels zijn alle 
bomen tussen Ithaka en de parkeer-
plaats gerooid. De omwonenden zijn 
hiervan op de hoogte gesteld. 

De bomen bij Emergis zijn gerooid

Wisseling van de wacht. Willem Logger (rechts) volgt 
Wim Sturm op als penningmeester.
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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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WhatsApp Buurtpreventie
De aanmeldingen voor WhatsApp 
Buurtpreventie komen nog steeds bin-
nen. Ik wil ingaan op het belang van 
deelname, want verschillende malen 
zijn meldingen gedaan van diefstal, 
poging tot diefstal en/of vernielingen 
aan auto’s. Daar doen we het allemaal 
voor. De politie is daar ook steeds over 
geïnformeerd en neemt deze zaken zeer 
serieus. Wel wil ik erop wijzen dat indien 
men deel uitmaakt van een WhatsApp 
groep, deze alleen gebruikt mag wor-
den voor het signaleren van verdachte 
omstandigheden en niet voor een gezel-
lig koffiepraatje. Realiseer je dan dat 
hierdoor andere deelnemers onnodig 
berichten ontvangen waar zij niet op zit-
ten te wachten.

Hondenpoep
In de voorgaande Klusdurper heeft u van 
onze ‘huisillustrator’ Danker Jan Oreel 
een strip kunnen zien over de ergernis-
sen van hondenpoep in uw woonomge-
ving. 
Jammer dat mensen blijkbaar van 
mening zijn dat uitwerpselen van hun 
hond en het opruimen daarvan, niet 

voor hen van toe-
passing is. Regel-
matig zijn er klach-
ten over het niet 
opruimen van de 
overlastgevende 
smeerboel. 
Het meest kwalijke 

is nog dat mensen die iemand erop aan-
spreken een grote mond krijgen. Niet 
voor de eerste keer vraag ik met klem: 
laten wij onze woonomgeving netjes 
houden en wees een ander niet tot last.

Werk aan de dorpsboomgaard
Op 9 en 10 maart is er weer veel werk 
verzet in onze dorpsboomgaard. U kunt 
hier meer over lezen verderop in dit 
boekje. 

Periodieke bijeenkomsten van de Kloe-
tingse verenigingen
Op initiatief van de Vereniging Dorps-
belangen Kloetinge is in november 2016 
een bijeenkomst geweest waar alle 
Kloetingse verenigingen voor waren uit-
genodigd, ook de school en PKN Kloe-
tinge waren aanwezig. Er werd besloten 
dat elke vereniging zo’n bijeenkomst 
zou organiseren.
Dat heeft er in geresulteerd dat PKN 
Kloetinge in november 2017 in het 
Geerteshuis een bijeenkomst heeft geor-
ganiseerd. Dit is zo goed bevallen dat 
op advies van de aanwezigen in februari 
weer een bijeenkomst heeft plaatsge-
vonden. Deze werd op uitnodiging van 
Blauw Wit in het clubgebouw gehou-
den.
Het was weer een drukke avond waar 
veel is besproken. Zie het verslag op 
kloetinge.goesweb.net onder verenigin-
gen/Korfbal-Blauw Wit.

Vrijwilligers aan de slag in onze dorpsboomgaard
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Kloetingsevlag
Op de website heeft u kunnen zien dat 
de Kloetingsevlag die op 13 juni 1962 
officieel door het toenmalige gemeen-
tebestuur is vastgesteld weer actueel is. 
Via een foto en onderzoek door de heer 
Frank de Klerk van het gemeentear-
chief van Goes (onze dank hiervoor) is 
de hoop dat de originele Kloetingsevlag 

weer in ons dorp zal wapperen.
Tijdens Koningsdag zal de vlag worden 
getoond, ook is het dan mogelijk de vlag 
bij inschrijving te bestellen. De vlag zal 
als gevelvlag of als mastvlag te koop 
worden aangeboden.

Oproep
Graag vraag ik tot slot uw aandacht voor 
twee vacatures in het bestuur die wij wil-
len opvullen. We vergaderen éénmaal 
in de maand, behalve juli, augustus en 
september. Zin om mee te denken om 
ons mooie dorp leefbaar en aantrekkelijk 
te houden? Meld u dan aan via bestuur-
vdk@kloetinge.com

Ik wens u veel leesplezier.
Marinus Vuijk, voorzitter VDK

De Kloetingsevlag is inmiddels te koop

Een goede buur is beter dan een verre vriend 
Dit bekende spreekwoord bestaat al heel lang en is zeker nog actueel. Een praatje met 
de buren, al dan niet over de heg, is goed voor je woonplezier. Naast dit ‘ouderwetse’ 
praatje en gewoon even een opgestoken hand zijn er ook modernere manieren om 
contacten met de naaste, en ook de wat verder weg wonende, buren te onderhouden. 
Twee mogelijkheden die de afgelopen maanden ook in Kloetinge duidelijk in beeld 
zijn gekomen, zijn WABP en Nextdoor. 

WABP: Whats App Buurt Preventie
Deze app is bedoeld om mensen in de 
buurt te informeren over spoedeisende 
zaken, waarbij het informeren van 112 
aan de orde is. Dit zijn bijvoorbeeld zaken 
als een verdachte situatie, brand, mis-

handeling, aanrijding met gewonden, 
inbraak, vermissing persoon, iemand die 
onwel geworden is, e.d. In een dergelijke 
situatie begin je met het alarmeren via 
112. Daarna app je jouw waarneming via 
de WABP-app door en vermeld dan ook 
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door dat 112 al is gealarmeerd!
Als het veilig is kun je, eventueel samen 
met ‘buren’, verder reageren of helpen.
Houd daarbij je eigen veiligheid en die 
van anderen goed in het oog. 

Actief in meerdere landen
De Whats App Buurt Preventie is actief in 
Nederland, België, Duitsland en Spanje. 
Ze is verdeeld in groepen of buurten. Elke 
groep wordt bestuurd door een beheer-
der. In heel Zeeland zijn er bijna 300 
groepen actief. In Kloetinge zijn dat er 
nu 4, maar dat zouden er eigenlijk meer 
moeten worden. In buurten waar deze 
app actief is, worden vaak informatie-
bordjes opgehangen, wat inbrekers lijkt 
af te schrikken en zo de buurt veiliger 
maakt. Verdere informatie is te vinden op 
www.wabp.nl. Via deze site kan men zich 
ook aanmelden.

Buurtgroep Nextdoor
Met deze besloten, soci-
ale buurtapp kunnen 

buren contact met elkaar leggen over 
alles wat zich in de buurt afspeelt. In Zee-
land zijn 112 buurten actief. In Kloetinge 
zijn er al heel wat mensen aangesloten bij 
de app Nextdoor. Nextdoor kan o.a. wor-
den gebruikt voor het zoeken van een 
oppas of tuinman/tuinvrouw of het zich 
aanbieden als oppas e.d. Ook de oproep 
om uit te kijken naar een vermiste kat is 
hier in Kloetinge al langsgekomen. Even-
als een gevonden portemonnee en gratis 
of tegen betaling af te halen huisraad, 
betontegels enz. Maar ook sociale activi-
teiten, zoals berichten over een buurtbor-
rel, opstarten van een hardloopgroepje, 
werven van vrijwilligers e.d. zijn moge-
lijkheden. Via Nextdoor kan men men-
sen uit de buurt persoonlijk benaderen, 

maar men kan ook naar de hele buurt en 
de omringende buurten laten weten dat 
men b.v. sleutels is verloren.
Nextdoor wordt ook gebruikt voor discus-
sies over allerlei zaken en vragen, bijvoor-
beeld of iemand naar aanleiding van een 
inbraak iets verdachts heeft gezien. Het is 
ook een gratis app en van de deelnemers 
wordt verwacht dat men zich ‘normaal’ 
gedraagt. Topleden of beheerders kun-
nen diegenen die daar moeite mee heb-
ben daarop aanspreken. Wil je, net als de 
ruim 1650 mensen uit Kloetinge en de 
omringende buurten ook meedoen met 
de Nextdoor-app? Laat je dan uitnodigen 
door iemand die al is aangemeld of ga 
naar www.nextdoor.nl. Daar is ook ver-
dere informatie te vinden. 

Vernieuwd digitaal platform
De gemeente en Nilsson bv gaan samen 
met de bewoners het digitaal bewoners-
platform Goesweb verder ontwikkelen. 
Men wil een platform creëren waar be-
woners alle relevante zaken uit hun dorp 
of wijk kunnen vinden en ook zelf zaken 
‘kwijt’ kunnen. Hiervoor is uw input hard 
nodig! 
Binnenkort zal er via de mail een enquete 
worden verstuurd, om te kijken waar de 
behoefte ligt. Hierin kunt u ook aangeven 
of u mee wilt denken in het vervolgtra-
ject. Wij willen u als inwoner van Kloetin-
ge dan ook vragen van deze kans gebruik 
te maken en uw mening te geven!

Vernieuwd digitaal platform
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Geslaagde feestavond
voor het goede doel in Amicitia!
Even voorstellen: ik ben Wim Hazelaar, 57 jaar woonachtig in Goes. 7 juni doe ik 
voor de tweede keer mee aan het prachtige evenement ‘Alpe d’HuZes’.

Wat is Alpe d’HuZes?
Alpe d’HuZes is een actie waarbij deel-
nemers hardlopend, wandelend of fiet-

send onder het motto ’opgeven is geen 
optie’ de legendarische Alpe d’Huez 
beklimmen om zo veel mogelijk geld in 
te zamelen in de strijd tegen kanker. 
Fietsen is mijn grote passie, dus wat is er 
dan mooier dan deze passie in te zetten 
voor dit goede doel om deze vreselijk 
ziekte eronder te krijgen. Het hoofddoel 
van het evenement is dat iedere deel-
nemer zoveel mogelijk sponsorgeld bij-
een brengt. Ik heb dit gedaan door een 
aantal verschillende acties op te zetten, 
waaronder deze feestavond op 3 febru-
ari jl. in Amicitia. De ruimte werd door 

Ook deze cheque droeg bij aan het mooie eindresultaat.

DJ Sturm verzorgde belangeloos de muziek
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En toch nog schaatsen...

Het kwam er nog van deze winter, schaatsen! Het ijs op de 
Vaete, de dorpsvijver aan het Marktveld, was vrijdagavond
2 maart goed genoeg om rondjes te draaien. Of gewoon wat 
aan te modderen. Druk was het niet, wat misschien ook maar 
goed was. Zo groot is de vijver niet en het ijs had wellicht ook 

niet veel meer liefhebbers kunnen dragen. Traditiegetrouw zorgde Pieter Moel-
ker voor verlichting middels een bouwlamp, met stroom van de familie Lenshoek.
Het leverde een ouderwets winters beeld op.
Ook de volgende ochtend konden nog wat uurtjes worden geschaatst, daarna sloeg 
de dooi al snel genadeloos toe en binnen de kortste keren hadden de eenden de 
Vaete weer helemaal voor zichzelf.

de stichting Amicitia kosteloos beschik-
baar gesteld. Dealtje met Meindert 
Storm gesloten over de verdeling van 
de winst en de avond was zo geregeld. 
Volgende stap was het benaderen van 
vriend Wim Sturm met de vraag of hij en 
z’n zoon Jasper, samen beter bekend als 
DJ Sturm, deze avond belangeloos wil-
den opluisteren met dans/disco muziek 
voor alle leeftijden. Het antwoord was al 
gegeven voordat de vraag gesteld was.
Rond 21.30 uur was er rond de 140 man 
binnen en hebben we een geweldige 
avond beleefd. 

Het leuke van Amicitia is dat het uiter-
mate geschikt is voor feesten voor alle 
leeftijden. De dansers kunnen volledig 
los gaan in de grote zaal en in de ruime 
hal, met bar en een aantal zitjes, is alle 
gelegenheid om gezellig te kletsen.
Mede dankzij de gastvrijheid van Mein-
dert, Ina en kinderen, die de bediening 
verzorgden, kunnen we terugkijken op 
een geweldig avond. De opbrengst van 
de avond was € 1.450,- voor het KWF.

Amicitia en DJ Sturm, ontzettend 
bedankt!!!
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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

FO
TO

’S
 H

EL
M

A 
VA

N 
OO

ST
RU

M

15Klusdurper 2018.1

Hoe bereikbaar blijft Kloetinge?
Tot half mei wordt eraan gewerkt, aan de nieuwe kruising van de Patijnweg met 
de Lewestraat en Buys Ballotstraat. Het ziet er behoorlijk ingrijpend uit. En dat is 
het ook.

De spoorwegovergang in de Buys Bal-
lotstraat is sinds half februari afgeslo-
ten. Wat een rust zal dat geven voor 
de bewoners van de Buys Ballotstraat, 
maar handig is anders voor ouders uit 
Oostmolenpark en Riethoek van wie de 

kinderen op de Kloetinge-
school zitten.
Het werk stimuleert ook 
de creativiteit. Bakker Boer 
aan de Lewestraat bedacht 

heel origineel voor alle klanten een 
‘omrijverzachter’.

Met de nieuwe inrichting van de krui-
sing wil de gemeente Goes vooral de 
doorstroming verbeteren van het ver-
keer op de Patijnweg, tenslotte dé in- en 
uitvalsweg aan de oostkant van Goes. 
Het kruispunt moet ook veiliger worden 
voor fi etsers. ’s Ochtends kan het er een 
heksenketel zijn met de drommen mid-
delbare scholieren.

Voor Kloetinge betekent de herinrich-
ting heel wat. De vraag is hoe goed het 
dorp bereikbaar blijft. De Lewestraat uit 

blijft slechts één rijstrook over, waar er 
‘altijd’ twee waren; één voor rechtsaf 
en één voor rechtdoor en linksaf. En het 
begin van de Koningin Wilhelminastraat 
wordt voor auto’s feitelijk éénrichtings-
verkeer. Automobilisten kunnen er vanaf 
de Lewestraat niet meer in. Wel blijft het 
mogelijk vanuit de Koningin Wilhelmi-
nastraat via een invoegstrook op de 
Patijnweg te komen, richting Goes.

De praktijk zal het leren welke gevolgen 
dit allemaal heeft. In elk geval bevalt 
een aantal bewoners van de Buys Bal-
lotstraat de huidige situatie wel, de rust 
voor de deur. Zij hebben bij het gemeen-
tebestuur van Goes aangedrongen op 
maatregelen om de verkeersdrukte blij-
vend te beperken, maar zo eenvoudig 
lijkt dat nog niet te zijn.
Verkeer is net een waterbed. Druk je 
op één plek, bijvoorbeeld de Buys Bal-
lotstraat, dan komt het water ergens 
anders omhoog, bijvoorbeeld de Oost-
molenweg, zoals met de afsluiting van 
de Buys Ballotstraat sinds half februari te 
merken is.

school zitten.

aan de Lewestraat bedacht 

Links de huidige en rechts de toekomstige situatie bij het kruispunt Lewestraat - Patijnweg.
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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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Eigenlijk zou ik dit artikel moeten beginnen met een aantal vogelrecepten. En dan 
niet met kip of eend uit de supermarkt, maar met duif, mus, merel en spreeuw van-
onder het dak of uit de muur. We zouden deze vogels dan veel meer waarderen dan 
tegenwoordig. Zelfs als ze onze ramen, de was en stoepje bevuilen met hun uit-
werpselen en nestmateriaal! De Romeinen al bouwden speciale torens om duiven 
te houden. Regelmatig werden eieren, jongen of volwassen vogels ‘geoogst’. In de 
landen rond de Middellandse zee worden nog steeds kleine zangvogels geschoten, 
om daarna in een vleespastei te eindigen. Zelfs de bijbel waardeert in Psalm 84 de 
aanwezigheid van zwaluw en mus aan of onder het dak van het tempelgebouw.

Veranderingen in leefomgeving
Maar het lijkt wel of wij steeds meer 
naar ‘binnen’ keren en wat ‘buiten’ is 
koud, nat, eng en vies vinden. ‘Buiten’ 

wordt steeds meer ‘binnen’, als ik de 
vrouwen- en interieurbladen doorkijk. 
Geen geploeter met een zelfgemaakte 
rokerige barbecue samen met de buren 
op een afgetrapt grasveldje in de wijk. 
Maar een overkapt gasgestookt buiten-
kooktoestel op een natuurstenen terras 
met bijpassende lounge-set tussen de 
schuttingen links en rechts.
Het vreemde is dat dit soort tuinen zgn. 
onderhoudsvriendelijk zouden moeten 
zijn. Geen geknip, gemaai en gehark 
meer. Maar wel regelmatig de stoelhoe-
zen wassen, de hogedrukspuit voor de 
alg-aanslag op schutting en tegels of 

Jonge groene specht op zoek naar mieren in het gazon.
Inzet: spreeuw in spreeuwenpot

Casconest huiszwaluw afgebouwd

VOGELS

must EN lust!
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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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nog erger: gif tegen het onkruid! 
Door deze veranderingen in ons woon-
gebied is het leefgebied van veel vogel-
soorten onleefbaar geworden. Vogels 
houden zich niet aan onze erfgrenzen. 
Wanneer we het belangrijk vinden dat 
vogels ook een plekje mogen hebben, 
dan moeten wij ons tuintje in het ver-
band leren zien van heel het dorp of de 
wijk.

Lust
Mussen, gierzwaluwen en huiszwalu-
wen houden van gezelligheid. Mussen 
zitten luid tsjilpend op de rand van de 
dakgoot bij een scheef gezakte dakpan 
van het ene huis of zitten met z’n allen 
in de heg van de buren. Gierzwaluwen 
vliegen luid gierend in groepen hoog 
boven de daken en sjeezen in één keer 
onder de dakrand of oudhollandse pan 
van een steil dak. Huiszwaluwen zitten 
liefst in kolonieverband in nestkomme-
tjes onder de overstek van een of meer 
gebouwen. Overlast van poep en nest-
materiaal kunnen we voor lief nemen; 
soms help een poepplankje boven deur 
en ramen.
Andere vogels zoals de merel, hegge-
mus of winterkoninkje gaan in de strui-

ken achterin de tuin of in de vuurdoorn 
tegen de gevel nestelen. Besteed maar 
niet zoveel werk aan het snoeien van 
deze struiken. Laat ze maar een beetje 
uitgroeien; dan kunnen ze bloeien, bes-
sen dragen en de kat van de buren kan 
niet bij het nest.
Veel vogels eten insecten. Vooral als 
ze jongen hebben. Niet alle bloeiende 
tuinplanten bieden voedsel voor bijen 
en vlinders; bloeiende (on)kruiden des 
te meer! Insecten hebben soms dood 
hout of niet geschoffelde grond nodig 
om hun eitjes te verbergen of hun larven 
eten ervan. Spechten weten die in een 
‘lelijke’ dode tak van een boom wel te 
vinden!
Koolmees en Pimpelmees broeden graag 
in een nestkastje. Behalve de plaats van 
de nestkast (niet in de volle zon) is ook 
de omgeving van belang. Waar kunnen 
ze rupsen vinden; waar zijn ze veilig voor 
rovers.

Sperwer en ransuil lusten wel een 
vogeltje. Vooral de sperwer is een kleine 

Gierzwaluw

Sperwer
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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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maar felle jager. Een hoog uitgegroeide 
spar of conifeer in een rustige hoek 
dient als nestelplaats; ransuilen schui-
len ’s winters in (familie)groepen in dit 
soort bomen.

Gek genoeg zijn er ook vogels die juist 
profi teren van de veranderingen in ons 
woongebied. Kauwtjes bijvoorbeeld; 
en die zijn meestal niet geliefd. Ja, ze 
lusten wel een nest met eitjes of jonge 
kuikens van een merel. Maar waar broe-
den ze? In een ongebruikte schoorsteen!

En waarmee maken ze hun nest? Met 
het maaisel dat in de berm of op het 
gazon blijft liggen. En wat eten ze? Paar-
den-, en hondenstront en ander afval 
dat mensen in openbaar terrein laten 
liggen.
Het enige wat de vogels van u vragen is 
een beetje aandacht; als u ze dat biedt 
geven ze er u veel plezier voor terug!

Nanning-Jan Honingh,
Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Creatieve kinderen

Op de voorkant staan dit jaar tekenin-
gen van kinderen uit Riethoek.
Wij hebben ze de vraag gesteld waar-
om het zo leuk is om in Kloetinge te 
wonen! Zo tekent Nathan Verschuure 
(8) heel precies het speelveldje in 
Riethoek na. Fenna Bierens (5) ge-
niet ook zo van het spelen in de tuin 
en in de speeltuin. Thijmen Roskam (4) 
vindt de Kloetingse molen zo mooi en 
een vrachtwagen hoort er ook bij, aldus 
Thijmen. En Jente Nienhuis (2) ziet tus-
sen de huizen door vanuit Riethoek het 
puntje van de kerktoren. 

TIP VAN DE REDACTIE: in de activiteitenkalender is te vinden wanneer de Geertes-
kerk open is voor bezichtiging en met open Monumentendag is het voor kinderen ook 
super interessant om de molen te gaan bekijken!

een vrachtwagen hoort er ook bij, aldus 
Thijmen. En Jente Nienhuis (2) ziet tus-
sen de huizen door vanuit Riethoek het 
puntje van de kerktoren. 

Creatieve kinderen

Nathan

Thijmen Fenna

Jente

Vogelonderzoek: www.sovon.nl
Vogelbescherming: www.vogelbeschermingnederland.nl
Leestip: Compacte Gids Tuinvogels, Krystyna Mayer Tirion /
 Vogelbescherming Nederland 2017
Filmtip: www.dewildestad.nl

Leestip: Compacte Gids Tuinvogels, Krystyna Mayer Tirion /
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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

Samen leven
samen spreken?

‘t Gilde de Bevelanden heeft
een integratieproject SamenSpraak,
waar Gilde coaches anderstaligen op 
een informele wĳze behulpzaam zĳn 
bĳ het Nederlands leren spreken en

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

makkelĳker 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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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 ‘Verzet als 
voorbeeld’.

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.

20:02 Signaal ‘doorgaan’ (einde stilte).

20:05 Einde plechtigheid.

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

4
mei
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In november 2017 zouden met enkele vrijwilligers werkzaamheden in de boomgaard 
verricht worden. Echter, het weer was van dusdanige aard dat dit geen doorgang kon 
vinden. Er werd besloten om dit in het voorjaar te doen tijdens de nationale dag van het 
Oranjefonds: ‘NLDoet’.

aan onze dorpsboomgaard
WERK

De VDK heeft zich vervolgens bij NLDoet 
aangemeld om er zoveel mogelijk bekend-
heid aan te geven. Via de website van 
NLDoet kon men zich inschrijven. Het 
voordeel van zo’n inschrijving is dat men 
landelijk bekendheid krijgt en dat men 
financieel wordt ondersteund. Zo konden 
wij een tegemoetkoming in de kosten krij-
gen, zoals voor huur van materialen en 
eten voor de vrijwilligers. 

Het bedrag wat op rekening van de pen-
ningmeester werd gestort was 250 euro en 
nog eens 50 euro voor eten. Om half tien 
verschenen de eerste vrijwilligers bij de oprit 
van Johnnie Zandee aan het Noordeinde. 
Koffie en bolussen stonden al gereed. Ook 
de fractieleden en kandidaten van het CDA 
hielpen mee, iets wat men traditiegetrouw 
doet voor NLDoet.

CDA fractieleden en kandidaten hielpen mee en NLDoet deed financieel een duit in het zakje
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Oostmolen
weer maalvaardig
Goed nieuws: de Oostmolen, dé 
molen van Kloetinge, is weer maal-
vaardig. Molenmakerij Herrewijnen uit 
Spijkenisse heeft in maart de windbor-
den van de wieken vervangen en ook 
de lange spruit vernieuwd.

“We kunnen in elk geval weer draaien’’, 
stelt Thijs Bierens, voorzitter van de 
Stichting tot Behoud van de Molen te 
Kloetinge, tevreden vast. Maar, zoals 
bij elke molen, is voortdurend onder-
houd nodig. Het is allemaal hout en nog 
eens  hout en dat vergt nu eenmaal veel 
onderhoud.”
Het in maart uitgevoerde herstelwerk 
was hard nodig. “We konden wel 
draaien’’, vertelt Bierens, “maar niet 
malen, want daar heb je de windbor-

den voor nodig en de lange spruit was 
dringend aan vervanging toe. Het risico 
dat er iets af zou waaien, konden we 
natuurlijk niet nemen.’’
De totale restauratie kwam uit op 
130.000 euro. De stichting kan rekenen 
op rijkssubsidie, heeft eigen bijdragen 
van de Vrienden van de Molen en telt 
ook vele sponsors.
Toch zat er nog een gat in de begroting 
van 20.000 euro. De gemeenteraad van 
Goes besloot dit eind vorig jaar bij te 

Omroep Zeeland
Om precies 10 uur toog men naar de 
boomgaard waar 17 fruithoogstambomen 
werden vervangen, omdat die de natte 
winter niet hebben overleefd. Tijdens de 
werkzaamheden waren PZC en Omroep 
Zeeland aanwezig om verslag te doen van 
de werkzaamheden. Deze werden dezelfde 
dag nog uitgezonden. 
Om 12 uur waren de werkzaamheden vol-
tooid en was het even wachten op Lucie 
Chen Cho Van, beheerster van het Geer-
teshuis, die met heerlijke zelfgemaakte 
erwtensoep en broodjes kwam. Iedereen 
tastte gretig toe.

Hogepad
Al met al was het een mooie dag met 
enthousiaste mensen. Tijdens het planten 
werd nog een rondje over het Hogepad 
gemaakt. Door de najaarsstorm zijn enkele 
bomen aan het pad omgewaaid en is het 
pad zelf soms moeilijk begaanbaar en mod-
derig. Ook wordt er nog steeds op gefi etst. 
Dit maakt de staat van het pad niet beter. 
Reden genoeg om op een maandagmor-
gen contact op te nemen met de heer Tom 
Kapoen van de gemeente. Hij verzekerde  
dat, zodra de weersomstandigheden gun-
stiger zijn, de kuilen worden gedicht en de 
bovenlaag van nieuwe schelpen zal worden 
voorzien.
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passen, waarmee ‘het plaatje’ rond was.
“Beroepsmolenmakers van Herrewijnen 
hebben het grote, gespecialiseerde werk 
gedaan, maar zonder onze vrijwilligers 
hadden we het niet gered”, benadrukt 
Bierens. Deze vrijwilligers zijn Cock 
Schrijver, Hans Nouse, Rens Deurloo 
en Jan-Willem Bruël, van wie de laatste 
twee ook actief zijn als molenaars. 
Afgelopen jaar hebben zij tal van werk-
zaamheden verricht, onder meer nieuwe 
trappen in de molen gemaakt en de 
balie hersteld, draaiende onderdelen 
(nog) beter afgeschermd, een meterkast 
gemaakt voor elektra en water en de 
water- en elektrische installatie aange-
past. 
“Er blijft altijd werk aan de winkel bij 
de Oostmolen, die al sinds 1704 met 
de Geerteskerk het beeld van Kloetinge 

bepaalt. Jaarlijks is daar ook geld voor 
nodig. Over een duurzaam fi nancieel 
toekomstperspectief wordt gesproken 
met de gemeente Goes”, vertelt stich-
tingsvoorzitter Bierens.

Het gespecialiseerde werk werd door beroepsmolenaars uitgevoer, met hulp van onze vrijwilligers

Handige handen blijven 

altijd welkom, zo ook 

Vrienden van de Molen, 

vanaf 15 euro per jaar. 

Storting op rek.nr:

NL78 RABO0320549119 

onder vermelding van 

Stichting tot Behoud van 

de Molen te Kloetinge.

Voor wie de molen wil bezoeken:
donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) 
oldtimer Molenrit door de Bevelanden. 
Zaterdag 12 mei (Nationale Molendag) 
en 8 september met Monumentendag.
Dan staat de koffi e klaar. Soms is
de Oostmolen ook ontmoetingspunt 
tijdens de Zeeuwse Fietsvierdaagse. 
Geregeld worden bruiloftsreportages 
in en rondom de molen gemaakt, de 
Oostmolen is er zeker na de restauratie 
het ideale decor voor.

Extra open dagen
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Thuis kon vroeger alles
Aan de Kapelseweg ben ik geboren, 
voorbij de begraafplaats, op nummer 
35. Ik ben een bevrijdingskind, van mei 
1945. Al op mijn tweede verhuisden we 
naar het Marktveld, nadat mijn opa die 
er woonde, was overleden. Het huis was 
groter dan ons huis aan de Kapelseweg. 
Wij konden wel wat ruimte gebruiken, 
want we waren met z’n achten thuis; 
vader, moeder en zes kinderen.
Bij ons kon altijd alles. Wilden vriendin-
nen blijven slapen of bij ons blijven eten, 
geen punt. Mijn moeder die zelf alleen 
een halfzus had, hield van levendigheid, 
van veel kinderen om zich heen. Het was 
haar nooit te veel. 
In het weekend was het huis altijd vol.
Mijn vader werkte bij het waterschap 
De Brede Watering bewesten Yerseke, in 
het wegenonderhoud, ’s zomers teren, 
ook sloten onderhouden. Hij was een 
echt verenigingsmens. Hij zat in de ker-
kenraad van de Nederlands hervormde 
kerk, was gemeenteraadslid voor de 
CHU (één van de voorlopers van het 
CDA, red.) in de toen nog zelfstandige 
gemeente Kloetinge, lid van het school-
bestuur en lid van het Sint Sebastiaans-
gilde.

Een echte Kloetingse
Ik heb een onbezorgde jeugd gehad. 
Kloetinge was mijn wereld, zeker als 
kind. Mijn moeders halfzus woonde in 
Den Haag, later in Vlissingen. Een broer 

van mijn vader woonde in ’s-Heer Hen-
drikskinderen en zijn zus in Kortgene. 
Daar gingen we geregeld naar toe, maar 
verder reisde je weinig. Pas toen ik acht-
tien of negentien jaar was, kwam ik voor 
het eerst in De Poel bij Nisse.
Wij kenden iedereen in Kloetinge. Ik 
weet nog hoe ik met mijn broertje ’s 
avonds, voor het slapen alle namen 
opnoemden van de mensen die hier 
woonden.
Dat was in de tijd dat de Irene- en Wil-
lemsstraat er nog niet waren, en aan 
de Zomerweg waren ook nog vooral 
boomgaarden. Aan de Wilhelminastraat 
stonden wel barakken, waar ook enkele 
Molukse gezinnen woonden. Molukse 
kinderen zaten ook op de lagere school, 
waar ik in 1951 heenging. Ze waren de 
enigen met een kleurtje, maar je vond 
dat gewoon, ik heb er nooit bij nage-
dacht. Maar ja, in een dorp gaat dat 
misschien ook gemakkelijker dan in een 
stad.

En dan op naar Goes en –even–
Veenendaal
Na de lagere school ben ik naar de ulo, 
de Dusseldorpschool, aan de Voorstad in 
Goes gegaan. Tussen de middag ging ik 
naar huis. Ik wilde verpleegster worden. 
Na de ulo ben ik een jaar in opleiding 
geweest in Veenendaal. Dat lukte niet. Ik 
was nog te jong. ik moest nog achttien 
jaar worden, en ik kreeg rugklachten. 
Hulpmiddelen om mensen te tillen had 

Voor deze rubriek hadden we een interview 
met Lies Walhout-Verburg. Zij kreeg de lelie 
doorgespeeld van Johan Keukelaar, haar vroe-
gere buurjongen op het Marktveld.

FOTO MARLEEN ZUIDWEG
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Lies
WALHOUT-VERBURG

FOTO MARLEEN ZUIDWEG
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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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je toen nog niet. Ik heb de zorg daarna 
radicaal laten vallen. Al had ik ook de 
ouderenzorg in kunnen gaan, maar daar 
stond ik niet bij stil.
Bij het Agrarisch Sociaal Fonds in Goes 
ben ik gaan werken, in de administratie. 
Dat zat in een voormalig hotel, Hotel 
Tivoli, bij het station en is later afge-
broken om de weg voor het station te 
verbreden. Wij zorgden voor werkloos-
heids- en ziekengelduitkeringen voor 
personeel van loonbedrijven en land-
bouwers.

Terug naar Kloetinge
Na mijn trouwen, in 1969, ben ik daar-
mee gestopt. Je kunt het je niet meer 
voorstellen, maar dat was toen normaal. 
Mijn man werkte bij kwekerij Westhof 
bij ’s-Heer Arendskerke en daar zijn we 
ook gaan wonen. Tot mijn man in 1975 
bij de gemeente Goes kon komen, in de 
plantsoenendienst. Dat was de kans om 
terug te komen naar Kloetinge, naar een 
personeelswoning van de gemeente, 
vlakbij het Wesselopark.

Ik wilde zo graag terug naar Kloetinge, 
maar toen ik met één van mijn kinderen 
bij de kleuterschool aan de Zomerweg 
stond, kende ik niemand.
In zes jaar was er ook zoveel bijgebouwd, 
waren er zoveel inwoners bijgekomen.
In het huis aan het Noordeinde, bij het 
Wesselopark, woon ik nog steeds. Het 
kan er bij voetbalwedstrijden druk zijn. 
Dan mopper ik wel eens, maar als het 
zomer is, als niet wordt gespeeld, mis ik 
het. Dan is het zo stil en ben ik blij als het 
seizoen weer begint en dat de levendig-
heid terugkeert.

Druk met vrijwilligerswerk
Met kinderen leer je mensen al sneller 
kennen, maar ook via vrijwilligerswerk. 
Eerst op de lagere school, helpen fl uor te 
spoelen, voor sterke tanden. En toen de 
jongste naar het Buys Ballot-college (nu 
Ostrea Lyceum) ging, ben ik vrijwilliger 
geworden in de bibliotheek. Negen jaar 
heb ik dat gedaan. Dat was heel leuk. 
Ik ben nog drie jaar gebleven, nadat de 
jongste van school was.

Marktveld
(ca 1951)
Foto links vlnr: Jan Verburg, Lies Walhout 
en Joke Colijn.
Foto rechts: Jan Verburg, Johan Keukelaar en Joke 
Colijn. Johan Keukelaar was toen de buurjongen 
van Lies. Hij werd in de vorige Klusdurper uitge-
licht in deze rubriek en droeg ‘de Lelie’ over aan 
zijn vroegere buurmeisje.

Uit
de oude doos
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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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Ik ben ook actief in de Geerteskerk, zit 
weer in de kerkenraad, doe de verhuur 
van de kerk ook en in de zomermaan-
den ben ik er gids, met een grote groep 
vrijwilligers. 
Daaruit is ook de inloopochtend in het 
Geerteshuis ontstaan.
In de zomer kwamen geregeld mensen 
uit het dorp in de kerk op bezoek, een 
kopje thee of koffi e drinken, een praatje 
maken. ‘Waar blijven ze de andere 
maanden van het jaar?’, vroegen we 
ons af. Zo zijn de inloopochtenden, elke 
eerste maandag van de maand, een jaar 
of drie jaar geleden ontstaan. Kloetinge 
heeft geen café ofzo. Vijftien tot vijfen-
twintig bezoekers hebben we maande-
lijks, meestal alleenstaanden.
Heel leuk vind ik ook elk jaar dat kinde-
ren van groep 7 van de Kloetingseschool 
de Geerteskerk bezoeken. Een jongetje 
hoorde mij praten over het kasteel van 
Brederode. “Nu weet ik waar de naam 
van onze straat, de Brederodestraat, 
vandaan komt!”, zei hij.
En dan doe ik nog aan 50 fi t-zwemmen 
in Goes en zit bij een naaiclub in ’s-Gra-
venpolder. Nee, veel vrije tijd heb ik niet.

Toekomst Kloetinge
Ik hoop dat Kloetinge niet helemaal 
opgaat in Goes, dat het dorpse karakter 
van Kloetinge blijft. Vooral op een dag 
als Koningsdag merk je dat. Ik ben dan 
altijd in de kerk. Hoeveel oud-Kloetin-
genaren je dan niet ziet.

En de volgende lelie is voor?
Wim Lenshoek, ook van het Marktveld, 
omdat hij, zegt Lies Walhout-Verburg, 
zoveel te vertellen heeft. 

De Herberg krijgt nieuwe 
bestemming

De Herberg aan het Geertesplein in 
Kloetinge is verkocht. Aad Bruijns, eige-
naar sinds de jaren zeventig, zette het 
monumentale pand september 2015 te 
koop. Het heeft even geduurd, maar 15 
december vorig jaar is de verkoop dan 
toch beklonken, staat op de huizen-
website Funda. 
De tot nu toe ‘grote onbekende’ 
koper wil appartementen in De Her-
berg maken. De hoofdzaal met antieke 
schouw blijft toegankelijk, naar verluidt. 
Over de restauratie vindt nog overleg 
plaats met onder meer de gemeente, 
de Rijksdienst voor Monumentenzorg 
en de Stichting Cultureel Erfgoed Zee-
land (SCEZ). Aad mag overigens zolang 
hij leeft in de vroegere slagerij naast De 
Herberg blijven wonen. 

En wie is de nieuwe eigenaar?
De Monumentenmakelaar in Middel-
burg, de verkopend makelaar, zou hem 
vragen contact op te nemen met de 
redactie van De Klusdurper, maar dat 
is (nog) niet gebeurd. Aad zou even-
eens proberen contact te leggen, maar 
helaas, ook van hem niets meer verno-
men. Het blijft dus nog (even) gissen.
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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

V
o
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r 
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u
w

 c
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n
g

!

www.atyourplace.nl

  …op weg naar

een geslaagd feest!
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Jill&Mill bestaat nu 1 jaar en heeft 
onlangs een winkel in Kloetinge erbij 
geopend. Waarom in Kloetinge vraagt u 
zich misschien af? Kim vertelt: “Een jaar 
geleden zijn we begonnen met verkopen 
in de winkel Feliz in ’s-Gravenpolder. 
Maar ook via het geven van VIP avon-
den en via onze onlineshop (www.jill-
mill.nl). Hiermee hebben we een flinke 
klantengroep opgebouwd en we wilden 
een plek waar we centraal zouden zitten 
om nog meer service te kunnen bieden. 
Het oude postkantoor, Lewestraat 1A, 
kwam te koop en voor Jill&Mill was dit 
de ideale kans om een winkel te star-
ten.”
Jill&Mill verkoopt nu 10 merken en 
dit aantal blijft groeien. Aankopen die 

gedaan worden op het internet kunnen 
opgehaald worden in een van de win-
kels zodat het daar gepast kan worden. 
De merken die verkocht worden zijn 
merken die binnen Zeeland niet overal 
te vinden zijn. Jill&Mill staat voor betaal-
baar, kwaliteit en net even anders. 

Kloetinge heeft er sinds kort een kinderkledingwinkel bij 

Jill&Mill Kids is bij toeval ontstaan. Kim, de moeder van Jill, wilde stoppen met 
werken als leidinggevende en iets heel anders gaan doen. Voor zichzelf beginnen 
was het doel maar in wat? Goede kwaliteits kinderkleding met een prijs onder de 
€ 40,-. Daar was behoefte aan volgens Kim en haar tweelingzus Patty (de moeder 
van Mila). Het eerste wat je dan kunt doen is naar de beurs gaan en kijken welke 
kinderkledingmerken hun collecties laten zien. Enkele merken hadden geloof in 
Jill&Mill en hiermee konden ze starten. 

Betaalbaar, kwaliteit en net even anders!

Jill&Mill
ONDERNEMEND KLOETINGE
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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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DE STRIP
VAN

Danker JanDanker Jan

Als inwoner van Kloetinge wordt ook 
onze tekenaar dagelijks met het huidige 
verkeersongemak in ons dorp gecon-
fronteerd. Hij zette dat op eigen wijze 
op papier.

Biljartkampioen

Beheerder van Amicitia, Meindert Storm, doet 
ieder jaar rond kerst mee met het door salon Pour 
l’Homme georganiseerde SPH libre toernooi in de 
sportpub. Van de 48 deelnemers werd Meindert 
met 31 caramboles eerste.
Normaal gesproken speelt Meindert bij de 
biljartvereniging in Amicitia en daar is nog plek 
voor nieuwe leden. Er is maar één voorwaarde, 
je moet 55 jaar of ouder zijn om mee te mogen 
doen.

Biljartkampioen
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STARTPUNT

Kruising Vierwegen en Zaaidijk
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Kloetingseweg
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grens, afwijkend van route
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Langs de grenzen van Kloetinge (3).

Beginpunt bij de Zaaidijk
Nadat we afgelopen najaar waren gekomen tot de kruising van de Vierwegen met 
de Zaaidijk, pakken we vanaf daar de grens weer op. We bevinden ons op dit punt 
op de grens van Kloetinge met Kapelle, Biezelinge en Eversdijk ten oosten, en die 
van ’s Gravenpolder, St. Janspolder, Ooster- en Middelzwake ten zuiden. 
We lopen weer mee met de heren schouten en hun aanwijzers van Kloetinge en 
die van ’s Gravenpolder c.a. Later laten we de schout en zijn aanwijzers van ’s Gra-
venpolder ‘achter’ en gaan verder met de schout en zijn aanwijzers van ’s Heeren 
Abtskerke c.a.

Men lijkt het al snel met elkaar eens te 
zijn dat de grens tussen Kloetinge en ’s 
Gravenpolder, St. Janspolder en Oos-
ter- en Middelzwake westwaarts wordt 
gevormd “langs den teen van den Zaai-
dijk, houdende aan de regterzijde de 
weg en aan de linkerzijde voornoemde 
dijk.” De Zaaidijk is aangelegd rond 
1134. Het was de eerste bedijking in 
dit gebied, als onderdeel van de Brede 
Watering bewesten Yerseke. Na 1430 m, 
tenminste volgens hun opgave, komen 
ze bij de grens met ’s Heeren Abtskerke 
(als je de aparte afstanden bij elkaar 
optelt, kom je op 1380 m uit. We zullen 
het er maar op houden dat ze nog geen 
zakjapanner hadden). Deze grens met 
’s Heeren Abtskerke begon bij een sloot 

“scheidende het huis en erf van Willem 
Bosdijk van deszelfs boomgaard.” Deze 
sloot liep vanaf de Zaaidijk noordwaarts, 
ongeveer midden tussen de huidige ’s 
Gravenpolderseweg en de Bosseweg.

De Vier Linden
Daar waar de Zaaidijk en de Steenweg 
naar de stad Goes, tegenwoordig de 
Goesestraatweg geheten, elkaar krui-
sen, staan De Vier Linden ingetekend. 
Deze Vier Linden markeerden vanaf hun 
planten rond 1800 de grens tussen Kloe-
tinge en ’s Gravenpolder. De straatweg 
van Goes naar ’s Gravenpolder liep tus-
sen de twee linden aan de oostkant en 
de twee linden aan de westkant door. De Vierlinden juni 1966

De nieuwe Vierlinden
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 Praktijk voor osteopathie

Ester Heemskerk
Jachthuisstraat 18
4481 AL Kloetinge
Telefoon: 0113 - 222249

 Schoonheidssalon Patricia

 wetenschappelijk getest & dierproefvrij

 Patijnweg 86  4461 LS  Goes
Tel: 0113-215856
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Toen de Goesestraatweg in 1966 werd 
vernieuwd, liet men de bomen staan, 
werd de weg daar wat verhoogd en ver-
smald en moest het verkeer nog steeds 
tussen de machtige bomen door. Winter 
1967 werden de bomen alsnog gerooid. 
Daarna zijn er nieuwe bomen geplant, 
maar nu zodanig breed t.o.v. de weg dat 
er nog ruimte genoeg is.

Langs de spoorlijn
Wij vervolgen onze tocht aan het eind 
van de Zaaidijk in noordelijke richting, 
de Bosseweg in. Aan de linkerkant zien 
we de museumspoorlijn van de Stoom-
trein Goes Borsele. Deze spoorlijn is in de 
jaren 20 van de vorige eeuw aangelegd 
en liep vroeger als ringlijn helemaal door 
de Zak van Zuid-Beveland. Over deze 
spoorlijn werden o.a. kolen aangevoerd 
en in de herfst suikerbieten afgevoerd. 
Ook hebben er korte tijd personentrams 
op gereden. In 1972 werden de com-
merciële treinritten gestaakt en werd 
de lijn overgenomen door de SGB. Op 
de zondagen vanaf begin april t/m eind 
oktober en in juli en augustus ook op de 
maandagen, dinsdagen, woensdagen en 
donderdagen kunt u een stoomtrein luid 
puffend langs zien komen.
Aan de rechterkant zien we in het akker-

land een brede watergang liggen. Deze 
watergang ligt ongeveer op de grens 
van de slingerende grens van 1822.
Na enige tijd maakt de weg een bochtje 
naar links en moeten we de spoorlijn 
oversteken. We gaan daarna naar rechts 
via de ’s-Heer Abtskerksezandweg. Even 
later steken we de spoorlijn weer over. 

Gemaal De Poel
Hier zien we een gemaal staan, dat het 
teveel aan water in het laaggelegen 
Poelgebied oppompt, waarna dit water 
via de watergang rechts verder stroomt 
en bij het gemaal Maelstede op de Wes-
terschelde wordt geloosd. Bij de aanleg 
van het gemaal en de watergangen 
zijn zgn. kalkovens gevonden waarvan 
men aanneemt dat ze eind 2e, begin 
3e eeuw tijdens de Romeinse periode 
zijn gebruikt. Ook zijn er andere restan-
ten van Romeinse bewoning gevonden. 
Vanaf het gemaal komt de grens weer 
samen met de weg. Dit blijft zo’n 300 
m doorgaan tot ongeveer de Kloetingse-
weg. Bij de kruising met de Kloetingse-
weg verdwijnt de grens in het akkerland 
en slingert zich door sloten en greppels 
tot zo’n 400 m westelijk van het kruis-
punt waar wij nu zijn. We kunnen de 

Spoorbaan SGB

Pykesweg
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grens door verkavelingen en de aanleg 
van de A58 niet meer volgen. Vanwege 
het vele slingeren van de grens stelden 
onze schouten ook dat er een paar maal 
“op enkele plaatsen een paal diende te 
worden gezet.” Wij gaan over de Kloe-
tingseweg naar rechts tot aan de Goe-
sestraatweg. Daar gaan we linksaf en 
vervolgen de weg onderdoor de A58 
richting Goes over de ’s-Gravenpol-
derseweg. Aan de rechterkant ligt nog 
een vliedberg en net voor de Groeweg 
komen we langs het voormalige café De 
Koophandel van Kaatje Bal, waar menig 
reiziger tussen Goes en ’s Gravenpol-
der even rust hield. We rijden door tot 
tegenover het ziekenhuis en gaan daar 
linksaf de Pykesweg in. 

De grens weer ‘opgepakt’
Eigenlijk moeten we de Pykesweg 
ingaan tot aan de Luitstraat, want daar 

ongeveer komt van links de grens bij de 
Pykesweg aan. De grens gaat langs de 
Pykesweg in oostelijke richting tot onge-
veer het Hans Warrenpad. Wij gaan hier 
het Hans Warrenpad in en volgen de 
grens verder die ongeveer via de Ver-
dilaan gaat. Bij de Beethovenlaan gaan 
we rechtdoor tot bij de Chopinlaan. Hier 
komen we op het punt waar de grens 
van Kloetinge met ’s Heeren Abtskerke, 
Sinoutskerke en Baarsdorp bij het grond-
gebied van Goes komt. Vanaf de Zaaidijk 
hadden de schouten en hun aanwijzers 
4295 m met elkaar opgetrokken. Samen 
met de eerder genoemde 1430 m is dit 
voor hen 5725 m geweest. Onze tocht is 
zo ongeveer 6,5 km lang.

Het Hans Warrenpad

De Chopinlaan, eindpunt van deze route

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
- De Vier Linden: fotoarchief Borsele

Suggesties en opmerking zijn welkom, ook v.w.b. het laatste deel van de tocht langs de grenzen van 
Kloetinge (mail naar redactieklusdurper@vdkkloetinge.nl)

FOTO’S PIET SMALLEGANGE
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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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Al ruim 30 jaar zingend ’vanuit het hart’
Zondagochtend 11 maart jl. verleende Kamerkoor Musica Cordis medewerking 
aan een passiedienst in de Geerteskerk te Kloetinge. Het koor zong zettingen van 
enkele traditionele teksten uit de Goede Week, zoals de Lamentaties van Jeremia 
en het Stabat Mater, teksten die door diverse componisten op indringende wijze 
verklankt zijn.

Musica Cordis is geen onbekende in de 
Geerteskerk. Jaarlijks brengt het koor 
de welbekende ‘Lessons and Carols’ 
ten gehore in de kersttijd. Ook worden 
regelmatig concerten verzorgd.
Ter gelegenheid van het 800-jarig 
bestaan van de Geerteskerk in 2016 
zong Musica Cordis een programma 
getiteld ‘van Gregoriaans tot Pärt’.

Mijn naam is Maresh Boel en ik ben erg 
trots dat ik met dit vocaal ensemble mee 
mag zingen en zulke prachtige stukken 
ten gehore kan brengen. Ik ben op mijn 

4e begonnen met zingen bij het jongens-
koor van de Zeeuwse Koorschool. Voor 
menig Zeeuw denk ik dat de Zeeuwse 
Koorschool een bekend begrip was. Het 
is erg jammer dat dit instituut in deze 
vorm niet meer bestaat. Gelukkig zijn er 
in Zeeland nog genoeg mogelijkheden 
om klassieke vocale muziek te beoefe-
nen en kon ik daarom altijd blijven zin-
gen. Na de Koorschoolperiode ben ik het 
Zeeuws Vlaams Kamerkoor in Oostburg 
gaan versterken, daarna Hortus Musicus 
Religiosus in Bergen op Zoom en sinds 
2012 Musica Cordis te Goes. 

Musica Cordis
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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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Enthousiasme
Musica Cordis is een gemengd vocaal 
ensemble en bestaat uit 22 enthousiaste 
leden uit verschillende delen van Zee-
land. De naam Musica Cordis betekent 
‘muziek uit het hart’.
Het koor is ontstaan uit het oude 
‘Pavane’ dat in 1983 werd opgericht en 
staat sinds 2000 onder muzikale leiding 
van dirigent Hans Smout. Het streeft 
naar een hoog niveau en de zangers zijn 
zeer gemotiveerd om zoveel mogelijk 
recht te doen aan de muziek.
Het repertoire bestaat uit meerstemmige 
vocale composities van de 14e t/m de 
21e eeuw, meestal a capella uitgevoerd. 
De geprogrammeerde werken zijn vaak 
ook meer dan vierstemmig (zes-, acht-, 
twaalfstemmig en soms nog meer), 
omdat het koor houdt van de rijke klank 
die dergelijke zettingen met zich mee-
brengt. 
En het enthousiasme van de leden werkt 
door! In 2010 is met een aantal zonen 
en dochters van de leden een eigen koor 
opgestart: de @hoc singers, een even 
enthousiaste groep jonge mensen waar 
ik zelf ook deel van uitmaak. Zij zingen 
a capella in diverse stijlen, van folksongs 

tot close harmony, van bewerkte pop-
liedjes tot klassiek.

Ook zin om te zingen? 
Bij klassieke vocale kamerkoren is altijd 
gebrek aan (jonge) leden. Lijkt het u/je 
wat om ook dit genre muziek te gaan 
zingen? Neem dan contact op met de 
repetitor van Musica Cordis of kom eens
naar één van onze optredens.

Zoals gezegd is het zingen mij met de 
paplepel ingegeven en zing ik al ruim 30 
jaar vanuit het hart en nu ook nog bij 
een koor met dezelfde naam!
Hopelijk zie ik u nog eens als toehoor-
der of wie weet, als nieuw lid bij Musica 
Cordis! 

Maresh Boel 
Kloetinge (Riethoek)

Programma Musica Cordis 2018

2 juni 13:00 Middelburg VOLkoren Doopsgezinde Kerk Middelburg

 14:00 Middelburg VOLkoren St.Augustinuskerk Middelburg

30 sept. 10:00 Mis Overijsse België

3 nov. 20:00 concert 35 jaar MC Geerteskerk Kloetinge

4 nov. 16:00 concert 35 jaar MC Gertrudiskerk Bergen op Zoom

16 dec. 20:00 Lessons and Carols Geerteskerk Kloetinge

23 dec. 20:00 Lessons and Carols H. Blasiuskerk Heinkenszand

Contact
Repetitor: Suzanne de Bruin
Telefoon: 0113-216325
E-mail: koorinfo@musicacordis.nl
Inernet: musicacordis.nl
Facebook: facebook.com/MusicaCordisGoes/
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Hoe lang bent u (al) bij de politie 
en in welke functies?
“Ik ben sinds 1995 bij de politie. Ben 
op de administratie begonnen en sinds 
1997 ben ik actief als agent op straat. Ik 
heb als agent, hoofdagent en wijkagent 
gewerkt en ook nog vier jaar bij de ver-
keerspolitie.”

Wat was/is uw drijfveer om voor 
het politiewerk te kiezen?
“Ik kwam heel toevallig bij de politie 
terecht via de administratie, dat was mijn 
eerste opleidingsrichting. Na een tijdje 
administratie heb ik de politie-opleiding 
gevolgd en mocht ik als agent de straat 
op.”
 
Sinds wanneer bent u wijkagent 
en voor welk gebied?
“Ik ben vanaf 2004 wijkagent. Eerst 
vier jaar in Wateringen in Zuid Holland, 
daarna ben ik via de verkeerspolitie naar 

Zeeland teruggekomen en ben ik bijna 
zes jaar wijkagent in Kapelle geweest. 
Vanaf januari dit jaar ben ik wijkagent 
voor het gedeelte van Goes onder ofwel 
ten zuiden van het spoor, waaronder ook 
de Kloetingse wijken onder het spoor 
vallen.”
 
Wat maakt de functie van wijk-
agent mogelijk speciaal?
“Het mooie van wijkagent is dat je dieper 
op de problemen in kunt gaan. Ik werk 
samen met andere (maatschappelijke) 
instanties en de gemeente. We proberen 
gezamenlijk de problemen bij de wortel 
aan te pakken. Als het inderdaad lukt om 
een probleem op te lossen of draaglijk te 
maken is dat heel dankbaar. Daarnaast is 
het heel leuk vanwege de contacten met 
de mensen in de wijk. Ik kom heel wat 
interessante mensen en boeiende verha-
len tegen in de wijk.”
 

Silvan Vael is sinds begin dit jaar wijk-
agent in Kloetinge ‘onder’ het spoor, in 
de wijken Oostmolenpark en Riethoek. 
Hij stelt zich hier voor. “Mensen mogen 
mij altijd aanspreken als ze me zien. Dat 
hoeft niet per se voor een probleem te 
zijn, dat mag ook gewoon als kennis-
making of voor een praatje.”

WIJKAGENT

Silvan Vael
“Dankzij een melder konden we
inbrekers nog in huis aanhouden”
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Weten mensen u als wijkagent te 
vinden?
“Doordat ik in januari pas hier begonnen 
ben, weet nog niet iedereen mij makke-
lijk te vinden. Ik probeer daarom zoveel 
mogelijk op straat aanwezig te zijn of in 
overleggen over/voor de wijk. Mensen 
mogen mij altijd aanspreken als ze me 
zien. Dat hoeft niet per se voor een pro-
bleem te zijn, dat mag ook gewoon als 
kennismaking of voor een praatje. Con-
tact met mij is ook te krijgen via Twitter 
@wa_GoesZuid of via 0900-8844 waar 
u een terugbelbericht achter kunt laten 
als u niet doorverbonden kunt worden.”
 
Komt u overal dezelfde ‘dingen’ 
tegen in Kloetinge?
“Ik bent niet alleen wijkagent voor Kloe-
tinge, althans het deel ten zuiden van 
de spoorlijn, maar ook de zuidelijke wij-
ken van Goes. Elke straat in de wijk is 
anders. De opbouw van de wijk is bepa-
lend voor de zaken. Nieuwbouwwijken 
zijn over het algemeen wat kinderrijker. 
Oude wijken kennen vaker parkeerpro-
blematiek. Hoogbouw kent weer andere 
problematiek dan vrijstaande huizen. 
Over het algemeen zit er niet heel veel 
verschil tussen Kloetinge of Goes Zuid.”
 
Hoe ziet uw dag als wijkagent 
eruit? Trekt u er op de fiets op uit?
“Mijn dag is niet vaststaand. Ik begin 
altijd met het doornemen van de dag-
rapporten en de email om te kijken wat 
er is gebeurd. Na de briefing pak ik het 
liefst de fiets en trek ik de wijk in. Dit 
kan zijn voor afspraken, verzoeken van 
inwoners te behandelen of gewoon 
zonder agenda de wijk in te fietsen en 
contact te maken. De ene dag neem ik 

de gang van zaken door bij een instan-
tie in de wijk, de andere dag doe ik een 
bezoek aan een bedrijf of een school. 
Ook kan het zijn dat ik tussendoor mel-
dingen meeneem.”
 
Hoeveel tijd heeft u als wijkagent 
beschikbaar en is dat voldoende? 
“Normaal gesproken is het de bedoe-
ling dat ik 2/3 van mijn werkzaamhe-
den voor de wijk doe en 1/3 van mijn 
tijd aan noodhulp besteed. De ene keer 
heb ik daar genoeg aan, de andere keer 
niet. Gelukkig zijn er meer collega’s die 
zaken in de wijk behandelen. Ook werk 
ik samen met de andere wijkagenten 
van Goes en de jeugdagent. Zo kan het 
dat u soms een andere persoon ziet dan 
de wijkagent of dat u mij samen met 
een collega in de wijk ziet.”
 
En kunt u bijzonder voorval 
omschrijven dat u heeft meege-
maakt als wijkagent, een ‘leuk’ 
voorval.
“Een leuk voorval is moeilijk te omschrij-
ven. Het is altijd een goed gevoel als je 
een meerwaarde kunt zijn om een deel 
van de oplossing van een langlopend 
probleem te zijn.
Eén van de ‘leukste’ meldingen was een 
woninginbraak waar een melder goed 
zicht op de woning hield. Daardoor 
waren wij ter plaatse voordat de inbre-
kers weg waren en konden we ze binnen 
aanhouden.”

Contact leggen
Contact opnemen met Silvan Vael? 
Het kan op straat, tijdens één van zijn 
rondes, maar ook telefonisch via 0900-
8844 of via de website www.politie.nl. 
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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
 groot in bloemen, klein in prijs

 bloemetje bestellen?
even bellen!

de spinne 45  goes  0113 271836
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Als u belt, kunt u naar Silvan vragen en 
worden doorverbonden. Als hij er niet is, 
wordt een terugbelbericht gemaakt. 
Op www.politie.nl zijn Silvan Vael en ook 
zijn collega voor oud Kloetinge, Gilian de 
Visser, gemakkelijk te vinden door rechts 
bovenin één van beide namen in te tik-

ken en op ‘zoeken’ te drukken. Vervol-
gens verschijnt ook een reactieformulier.

Silvan Vael is te volgen op Twitter, via
@wa_GoesZuid
en zijn collega Gilian de Visser via
@wa_GoesOost

Na een (bijna) echte winter, met sneeuw voor sneeuwpoppen en ijs om te schaat-
sen, stevenen we af op het voorjaar. Tijd dus om onze Klusdurpers bij te praten over 
het reilen en zeilen van een aantal dingen bij ons op school.

Nieuwe stichting
Tot eind december 2017 was onze school 
onderdeel van de stichting NoBeGo, een 
cluster van openbare basisscholen in 
Goes en Noord-Beveland. Vanaf 1 janu-
ari 2018 is onze stichting samengegaan 
met de Alpha scholengroep, een clus-
ter van christelijke basisscholen op de 
Bevelanden. Op een enkele school na, 
worden de scholen binnen de nieuwe 

stichting geen samenwerkingsschool, 
maar behoudt elke school haar identi-
teit. Ouders kunnen dus blijven kiezen: 
christelijk of openbaar. 
Vooral op fi nancieel en administratief 
gebied biedt deze fusie meer moge-
lijkheden, maar ook het delen van de 
gemeenschappelijke kennis is een mooie 
bijkomstigheid.
De nieuwe stichting heet Albero, een 
Italiaans woord voor ‘boom’.
 
Kerstviering
Vorig jaar december besloten we om 
onze Kerstviering op school eens een 
beetje anders te organiseren.

NIEUWS van de Kloetingseschool
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Na een gezamenlijk buffet met tal van 
lekkernijen, die de leerlingen voor elkaar 
hadden gemaakt, gingen we met onze 
zelfgemaakt lampionnen een lichtjes-
tocht lopen door Kloetinge. Op een 
tweetal punten werd er gestopt om 
samen liedjes te zingen met een deel 
van de schoolband. Onze verkeersrege-
laar zorgde ervoor dat we overal veilig 
konden lopen en oversteken.
Het weer zat niet erg mee, het motre-
gende en daar werd je op den duur toch 
wel natter van dan gedacht. Gelukkig 
kon de band schuilen onder een afdakje 
bij de groente- en fruitschuur van de 
familie Hoogstrate en werden we voor 
onze laatste liedjesstop, geheel onver-
wachts, binnengelaten in de Geertes-
kerk. Samen zingen in de kerk tijdens 
de lichtjestocht was toch wel een hele 
mooie en speciale ervaring! 
Iedereen die geholpen heeft onze 
lichtjestocht tot zo’n succes te maken: 
Bedankt ! Volgend Kerstfeest doen we 
het vast en zeker weer.

Damtoernooi:
Onze school doet vaak mee aan aller-
lei toernooien. Van korfbal tot voetbal, 
van hardlopen tot dammen. En natuur-

lijk willen we winnen. Dat lukt niet altijd 
en gelukkig hoeven we ook niet altijd te 
winnen. Er wordt ook een berg plezier 
beleefd aan het samen ergens aan mee-
doen, de sportieve gezelligheid.
En, zoals voorgaande jaren, togen we 
ook nu naar het dorpshuis van ‘s Heer-
Hendrikskinderen met kinderen die kon-
den dammen. We trainen er niet speci-
aal voor, maar als je kunt dammen en 
je vindt het leuk, dan ben je van harte 
welkom om mee te gaan.
De sfeer was best serieus en de spanning 
zo af en toe om te snijden, maar we heb-
ben ons kranig geweerd. Onze pupillen 
(groepen 7 en 8) behaalden de vierde 
plaats van de vijf deelnemende teams en 
onze welpen (groepen 5 en 6) behaal-
den ook een vierde plaats, maar dan van 
de acht deelnemende teams.
Weliswaar geen beker, maar onze dam-
mertjes hebben genoten van het toer-
nooi. 

De bloemenhoek
U kent ze vast wel vanuit de kleuterklas 
van vroeger, de verschillende hoeken. 
In de vorige Klusdurper vertelden we al 
dat we van elke hoek er één hebben, 
die gekozen kan worden door de beide 
kleutergroepen. Eén van onze hoeken is 
het winkeltje, waar je normaal gespro-
ken kruidenierswaren kunt ‘kopen’. In 
aanloop naar het voorjaar hebben onze 
kleuters de kruidenierswinkel omgeto-
verd tot een heuse bloemenwinkel !
De bedoeling was eigenlijk om met 
kunstbloemen de winkel te vullen, maar 
de echte bloemen stroomden van alle 
kanten binnen.
Ouders die nog wat over hadden, maar 
ook ondernemers, die hun bloemen die 

Concentratie bij het dambord
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een eindje aan de datum waren, geheel 
belangeloos aan onze winkel toevoeg-
den. Sommige zelfs met de mededeling 
dat dit ook wel in de andere weken kon. 
En zo is het dus mogelijk geweest om, 
met fl ink wat hulp, zes weken lang een 
bloemenwinkel in de klas te hebben met 
echte bloemen. De hyacinten zorgden 
ervoor dat je ondanks de gure oosten-
wind van begin maart, de lente kon rui-
ken in de klas. Iedereen bedankt voor de 
medewerking!

Naschools aanbod
Met ingang van januari 2018 heeft de 
gemeente besloten het budget voor de 
scholen om een naschools aanbod te 
kunnen verzorgen, af te schaffen. Op 
dit ogenblik zijn we druk in gesprek met 
personen die een leuk aanbod kunnen 
verzorgen en daar niet de hoofdprijs voor 
vragen. Indien u zo iemand kent, dan 
horen we dat graag van u. Een aanbod 
bestaat uit drie tot vier workshops van 
14.00 tot 15.30 uur en kan inhoudelijk 
heel divers zijn. Van schaken tot geschie-
denis, van knutselen tot fotografi e.

Mail naar: 
kloetingseschool@alberoscholen.nl.

Verdergaande samenwerking school en 
Kibeo:
Het is voorlopig nog stil rondom onze 
nieuwbouwplannen, maar dat betekent 
niet dat we stilzitten waar het gaat om 
samenwerken met onze partner Kibeo. 
In aanloop naar het IKC, dat aan de 
Zomerweg moet verschijnen, zijn er al 
verschillende afspraken gemaakt om 
nader tot elkaar te komen, met als doel: 
een naadloze samenwerking wanneer 
we onder één dak zitten.
Er worden over en weer bezoekjes 
gebracht door kleuters en peuters. De 
thema’s van onze onderbouw zijn afge-
stemd op de thema’s in de peutergroep. 
Medewerkers gaan bij elkaar kijken om 
van elkaars werkzaamheden te leren. 
Het toekomstig IKC-team komt regel-
matig bij elkaar om inhoudelijk te praten 
over de nieuwe voorziening. Er worden 
opleidingen gevolgd op allerlei niveaus. 
Kortom, we zijn er druk doende mee. En 
dan kan het zomaar gebeuren dat onze 
directeur op een zonnige ochtend liedjes 
komt zingen met de peuters. 
Hoe leuk is dat!

Dankzij het grote aanbod konden de kinderen
met échte bloemen aan de slag

Spontaan musicaal optreden van de schooldirecteur
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Activiteitenkalender mei - november

APRIL 
27 Koningsdag met diverse festiviteiten in de dorpskern
MEI 
4 Dodenherdenking, Amicitia (VDK) 19:30
7 Inloopochtend, Geerteshuis 10:00
10 Lezing vereniging de Bron* Amicitia 19:30
12 Moederdagfair, Zomerweg (Hoogstrate groenten & fruit) 10:00-16:00
12-13 Nationale molendag, openstelling Oostmolen
20 Concert Manhuistuin Brassband Excelsior
JUNI 
1 Kerkennacht met beklimming kerktoren voor kinderen
 groep 5/6/7, preek van de leek door Joba van den Berg
2/6 t/m Bezichtiging Geerteskerk elke woensdag 13:30-16:00 
8/9  op zaterdag 10:00-16:00
4 Inloopochtend, Geerteskerk 10:00
6 Lezing vereniging de Bron, Amicitia 19:30
20 Lezing vereniging de Bron, Amicitia 19.30
JULI 
2 Inloopochtend, Geerteskerk 10.00 uur
8 Tuinconcert Brassband Excelsior, Jachthuis 11.30 uur (toegang gratis)
AUG. 
6 Inloopochtend, Geerteskerk 10:00
14 t/m 17 Klusdurpsedagen (St. Jeugdwerk)
SEPT. 
3 Inloopochtend, Geerteshuis 10:00
7 Beklimming kerktoren voor kinderen groep 5/6/7
8 Open Monumentendag
 (o.a. openstelling Geerteskerk en Oostmolen)
12 Lezing vereniging de Bron, Amicitia 19:30
16 Concert bij de Buren
28 Afternoon tea door Brassband Excelsior, tuin familie Lenshoek
 Marktveld 19
OKT. 
1 Inloopochtend, Geerteshuis 10:00
NOV. 
17 Najaarsbeurs fi latelistenvereniging, 1 Amicitia 10:00-17:00

* Vereniging De Bron is in juni 1997 gestart met als doelstelling: het organiseren van lezingen 
door mensen die ons vanuit hun perspectief een bredere kijk op onszelf en de wereld bieden 
en daardoor een BRON van inspiratie kunnen zijn. De Bron is een idealistische vereniging die 
werkt op non-profi t basis.

 Per seizoen worden tien avonden georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. De lezin-
gen vinden plaats op woensdagavond in dorpshuis Amicitia in Kloetinge. De zaal is open 
vanaf 19.30. De lezingen beginnen om 20.00 uur. De entreeprijs is € 9,-- per persoon.
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Van Rijkswaterstaat naar ‘t Konnie aers’
 
Opgegroeid op de boerderij van zijn ouders: het monumentale ‘Hof Welgelegen’ 
aan het Pykeswegje in Goes, is Dick Harinck bekend met landbouw en veeteelt.
Maar ambities in die richting had hij niet en vanwege noodgedwongen verhuizing 
van het bedrijf werd Dick door zijn ouders gestimuleerd te gaan studeren.
Dat werd na wat jaren reizen en werken: werktuigbouwkunde en later civiele tech-
niek.

Hij ging aan ‘t werk bij Rijks Waterstaat 
o.a. als weginspecteur en adviseur dijken 
en vaarwegen. “Weinig invloed op het 
bijdragen aan verandering, zette me aan 
het denken”, vertelt Dick.
“Graag wilde ik iets toevoegen, creëren 
waar mensen wat aan hebben. Boven-
dien miste ik in een 100% kantoorbaan 
het praktisch aspect en zo kwam de 
interesse voor het ouderlijk bedrijf toch 
bovendrijven. Dat was echter te klein 
om fulltime als boer te runnen.”

Omschakelen
Het bedrijf inmiddels gevestigd aan de 
Bredeweg in Kloetinge, was niet meer 

het gemengde bedrijf uit zijn tienerja-
ren (akkerbouw, melkkoeien en vlees-
kuikens). “De enige bedrijfstak welke 
(noodgedwongen) was voortgezet was 
de akkerbouw. Schaalvergroting of het 
houden van dieren waren niet mogelijk 
of hadden mijn interesse niet”, aldus 
Dick. “Als ik over ging nemen wilde ik 
er niet nog een paar dagen in de week 
naast moeten werken. Dus er moest 
bedrijfsmatig iets veranderen. 
We zijn toen op een dag naar een bio-
logische boer op ‘s Heer Arendskerke 
gegaan om naar zijn ervaringen met 
biologisch boeren te luisteren.”
Daar leerden Dick en zijn vader over de 

BIO
BOER

Dick Harinck zit liever op de tractor dan op kantoor
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omschakeling van gangbaar naar biolo-
gisch en welke problemen er op je pad 
kunnen komen als je die weg inslaat. 
Ook nam hij met zijn vader deel aan de 
studiegroep Bioboeren Zuid West.
“Elke twee weken gingen wij op een 
maandagavond naar een ander biolo-
gisch bedrijf in Zuidwest Nederland om 
te kijken en te luisteren hoe het telen 
verliep”, vertelt Dick. “Dit was enorm 
leerzaam en voor mij de bevestiging dat 
het mogelijk was om op een zo milieu-
vriendelijk en duurzaam mogelijke wijze 
groenten te telen en hier ook nog een 
salaris aan te verdienen.”

Biologisch 
“Zelf koop ik zoveel mogelijk biologische 
producten en ik ben er ook van over-
tuigd dat biologisch het beste is voor 
natuur en milieu. We hebben de ver-
antwoording om onze akkers in een zo 
goed mogelijke conditie door te geven 
aan toekomstige generaties.
Dit kan alleen door het natuurlijk even-
wicht zo min mogelijk te verstoren en te 
zorgen dat de bodem in optimale condi-

tie is en deze ook voldoende rust te gun-
nen in de vorm van rustgewassen.
Uiteindelijk hebben wij in maart 2016 
besloten het bedrijf om te gaan schake-
len naar biologische akkerbouw.
Vanaf het moment van aanmelden mag 
je geen kunstmest en chemische bestrij-
dingsmiddelen meer gebruiken. Na twee 
jaar is een perceel dan schoon van resi-
duen en krijg je een certificaat dat je van 
dat perceel biologisch gecertificeerde 
producten kan leveren.
In de twee jaar tussen aanmelden en 
certificering zet je de geteelde producten 
gangbaar af, wat een behoorlijke finan-
ciële aderlating is.
In de afgelopen periode zijn we ook 
langzaam maar zeker ons machinepark 
aan het aanpassen. Want voor het biolo-
gisch telen heb je deels andere machines 
nodig dan bij het gangbare telen.”

Aan enthousiasme ontbreekt het Dick 
niet en na de intensieve voorbereiding 
gaan binnenkort de eerste biologische 
gewassen de grond in bij ’t Konnie Aers’.

Het perceel waar nu biologische akkerbouw plaatsvindt
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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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• 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.




