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Covid-19
houdt ons allen
in zijn greep
Via krant, tv en social media worden we 
overspoeld met informatie over deze 
pandemie. Net voor het ter perse gaan 
van deze uitgave waren (op advies van het 
RIVM) de maatregelen tegen het coronavirus 
aangescherpt. Zo zĳ n o.a. alle bĳ eenkomsten 
verboden tot 1 juni 2020. Daarom zĳ n alle in 
dit blad genoemde data onder voorbehoud. 
Hoe er in de toekomst uit gaat zien is een 
kwestie van afwachten. We hopen uiteraard 
allemaal op een goede afl oop en raden een 
ieder dan ook ten zeerste aan de door de 
overheid genoemde voorzorgsmaatregelen 
in acht te nemen. Niet alleen voor uzelf, 
maar vooral ook om verdere besmetting te 
voorkomen.

Het coronavirus in het kort
Coronavirussen zorgen over het algemeen 
voor klachten aan de longen en luchtwegen 
en verspreidt zich vooral via nies- en 
hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van 
mens op mens worden overgedragen of 
(voor beperkte tĳ d) via oppervlakken zoals 
deurklinken.
Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld 
twee à drie anderen. Verreweg de meeste 
patiënten hebben milde (griepachtige) 
klachten.
Bĳ na alle sterfgevallen betre§ en ouderen 
of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- 
of diabetespatiënten. Maar ook gezonde 
jongeren kunnen gevaar lopen.
Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint 
dat ons aller risico.

De belangrĳ kste veiligheidsregels
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
• Groepsvorming van meer dan drie mensen, 

die geen huishouden vormen, is verboden.
• Vermĳ d fysiek contact.
• Was je handen regelmatig.
• Hoest en nies in de binnenkant van je

elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
•  Blĳ f zoveel mogelĳ k thuis.
• Heeft een gezinslid verkoudheidsklachten 

EN koorts, dat moet het hele gezin binnen 
blĳ ven.

 (RED.)

x

Voorwoord
Beste Dorpsgenoten

Het voorjaarsnummer van De Klusdurper ligt weer voor u.
We zijn inmiddels toe aan de 39e jaargang en het blijft elke 
keer voor de redactie een uitdaging om dit periodiek te 
vullen. Zij worden daarin bijgestaan door een tweetal vaste 
fotografen die zich op pagina 15 aan u voorstellen. Dank zij 
ieders inzet kunnen we ook nu weer een mooi en informatief 
dorpsblad presenteren waarmee u op de hoogte blijft van 
wat er leeft in ons eigen Kloetinge. Mijn waardering en dank 
hiervoor. 

Ledenadministratie
In de vorige Klusdurper stond een bericht over het lidmaatschap 
van de VDK.
Velen van u hebben hier op gereageerd, toch missen wĳ  nog 
(oud) leden die dit nog niet hebben gedaan. Het is belangrĳ k dat 
onze ledenlĳ st zo actueel mogelĳ k is, vandaar hierbĳ  nogmaals 
de vraag, wanneer u lid bent (geweest) en uw gegevens nog niet 
hebt doorgegeven, dit alsnog te doen. 
Dit kan via wĳ zĳ ngoes.nl/aanmelding-voor-het-lidmaatschap-vdk 
of via een berichtje naar administratie@vdkkloetinge.nl

Ledenvergadering
Een verslag van onze ledenvergadering vindt u op pagina 9 van 
deze Klusdurper. Graag wil ik speciaal noemen het aftreden van 
penningmeester Willem Logger. Hierbĳ  wil ik hem nogmaals 
bedanken voor zĳ n inzet.

Fietsknooppunt Kapelseweg 
Mede door fi nanciering van de Provincie Zeeland en Gemeente 
Goes, heeft Kloetinge naast een wandelnetwerk ook een 
fi etsknopensysteem. Hiervoor is een paneel geplaatst bĳ  de 
picknicktafel.

Aftredend penningmeester Willem Logger (links) wordt bedankt door de 
voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

FO
TO

 R
EN

É 
VA

N
 D

ER
 V

LI
ET

www.colijnbv.nl
Lewestraat 43, 4481 BC Goes/Kloetinge •  tel. 0113 213 720 •  info@colijnbv.nl
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Laadpaal voor fi etsers
Op dezelfde locatie aan de Kapel-
seweg komt ook een laadpaal voor 
fi etsers. De laadpaal en plaatsing 
worden bekostigd door de gemeen-
te.

Nationale Herdenking 4 mei
Vanwege het heeersende Coronavi-
rus is het programma voor de
dodenherdenking te Kloetinge
helaas geschrapt.

IKC Kloetinge
Om de bewoners te bedanken 
voor alle geduld tĳ dens de (bouw)
werkzaamheden wil het IKC samen 
met u de opening van het nieuwe 
gebouw vieren.
Dat doet zĳ  tĳ dens een feestje op 
woensdagmiddag 24 mei 2020.
U zult daar nog meer van horen.

Zĳ  die de Klusdurper niet hebben 
ontvangen, kunnen dit kenbaar 
maken via:
administratie@vdkkloetinge.nl
De Klusdurper is ook te down-
loaden via wĳ zĳ ngoes.nl/dorps-
blad-van-kloetinge-de-klusdurper

Ik wens u veel leesplezier.

Marinus Vuĳ k
Voorzitter 

Het Wilhelmus als opsteker
Oranjevereniging Kloetinge heeft Koningsdag 2020 voorlopig 
moeten uitstellen, maar dat betekent niet dat we stilzitten. 
Ons voorstel: laten we allemaal op maandag 27 april om 10.00 
uur in de ochtend onze voordeur uitkomen en met elkaar het 
Wilhelmus zingen! Het coronavirus zorgt voor veel ellende. 
Toch willen wĳ  ervoor zorgen dat we elkaar ook in deze moei-
lĳ ke tĳ d ‘ontmoeten’. We beraden ons nu over hoe we dit gaan 
organiseren. U hoort van on via de website en social media.

oranjeverenigingkloetinge.nl

Informatiepaneel voor het fi etsknooppunt bĳ  de picknicktafel

De omslag
Speciaal voor Koningsdag 
ontwierp de De Kloetingse 
amateurkunstenaar
Nel Arrebout de afbeelding 
op de omslag. Meer over 
Nel en haar werk kunt u 
lezen op bladzĳ de 16 van 
deze Klusdurper. 
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Vrĳ dagavond 17 januari heeft de 
Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge 
(VDK) haar algemene ledenvergade-
ring gehouden in Amicitia.
Tĳ dens deze vergadering zĳ n o.a. 
de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen:
• Een verslag van de kascommissie 

m.b.t. fi nanciële jaarafsluitingen.
• Een terugblik op diverse projecten, 

die tot stand zĳ n gekomen door of 
met behulp van de VDK.

• Een presentatie door gastsprekers 
van de redactie van de Klusdurper 
en Stichting Jeugdwerk.

• De toekomst van Kloetinge.
Het volledige verslag kunt u terug 
vinden op de website wĳ zĳ ngoes.nl/
dorpen/kloetinge

Nieuwe bestuursleden
Die avond is penningmeester Willem 
Logger afgetreden en bedankt 

voor zĳ n inzet en zĳ n er 3 nieuwe 
bestuursleden gekozen, te weten 
Sjako Boer, Leonard van Iwaarden en 
Nicole Olivier. Nicole Olivier zal de 
werkzaamheden als penningmeester 
van Willem Logger overnemen.
Het bestuur is met het aantreden 
van deze 3 leden weer compleet.

Vacature voorzitter
De zittend voorzitter Marinus Vuĳ k 
heeft op deze avond aangegeven 
dat hĳ , na zĳ n jarenlange inzet voor 
de VDK, het wat rustiger aan wil 
gaan doen. Hĳ  stelt zich daarom 
niet langer herkiesbaar. Voor de 
vacature die hierdoor ontstaat is de 
VDK op zoek naar een nieuwe voor-
zitter die de taken van de huidige 
voorzitter over kan nemen.

Mocht u als Kloetingenaar ons dorp 
een warm hart toedragen, voldoen-

de tĳ d hebben, beschikken over een 
goed netwerk en interesse hebben in 
een functie als voorzitter van Vereni-
ging Dorpsbelangen Kloetinge, dan 
wordt u van harte uitgenodigd dit 
kenbaar te maken via
info@vdkkloetinge.nl 

Vooruitblik 2020
In het 1e kwartaal van 2020 zullen er 
door het bestuur doelstellingen en 
activiteiten geformuleerd worden 
die zĳ  in 2020 graag gerealiseerd 
zouden zien. Dit zĳ n o.a.:
• NL Doet 15 maart, Dorpsboom-

gaard snoeien.
• 4 mei dodenherdenking.
• Laadpunt voor e-bikes realiseren 

bĳ  picknickplek.
• Ledenwerfactie tĳ dens Konings-

dag.

KLOETINGE
VERENIGING DORPSBELANGEN
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Algemene Ledenvergadering VDK
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MIJN OPVOLGER?

Omdat ik mĳ  niet langer 
herkiesbaar stel, is
Vereniging Dorpsbelangen 
Kloetinge op zoek naar een 
nieuwe voorzitter.

Bent u als inwoner van 
Kloetinge geïnteresseerd?
Dan kunt u dit kenbaar 
maken via:
info@vdkkloetinge.nl

Buys Ballotstraat

Het nieuwe bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge.
Zittend vlnr: Marinus Vuĳ k, Frans Lankester, Sjako Boer. Staand: Leonard van Iwaarden, Nicole Olivier en Piet Bal.

In de PZC heeft u kunnen 
lezen dat het actiecomité Buys 
Ballotstraat is opgeheven. Zĳ  
pleitte voor een veilige straat.
Als Vereniging Dorpsbelangen 
betreuren wĳ  dit. Echter de 
VDK heeft een andere doel-
stelling dan het actiecomité, 
namelĳ k het streven naar 
veiligheid voor kinderen uit het 
Oostmolenpark en de Riet-
hoek die met de fi ets naar de 
Kloetingseschool gaan. Daarom 
blĳ ft de VDK in gesprek met de 
gemeente.

Conform het raadsvoorstel gaat 
de gemeente de verkeersstro-
men meten door het leggen 
van kabels.
Zie nevenstaande tekening.
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Wanneer u zelf of uw dierbare 
te horen heeft gekregen dat het 
einde nabij is, is dat zwaar. 
U wilt samen het best mogelijke 
uit de laatste periode halen. 

Onze vrijwilligers kunnen u
daarbij  helpen. 
Wij bieden tijd, aandacht en
ondersteuning aan u en aan
uw naasten. 

Neem voor meer informatie 
contact met ons op.
Aan onze hulp zijn geen 
kosten verbonden.
Een terminaalverklaring is 
niet nodig.

noord- en zuid-beveland

Vrijwillige hulp thuis in 
laatste levensfase

ClaraThuis | 06-23496684
 www.clarathuis.nl | info@clarathuis.nl

Fruit uit eigen
boomgaard!

Zomerweg 1-5 - KLOETINGE - TEL. 0113-214841

Praktĳk voor osteopathie

ESTER HEEMSKERK

Jachthuisstraat 18
Kloetinge - 0113- 222249

OSTEOPATHIEHEEMSKERK.NL

Goed begin met ontbĳ t
Na een mooi Koningsdagfeest in 
2019 heeft de Oranjevereniging ook 
dit jaar weer voor een geweldig 
programma gezorgd! 
Natuurlĳ k beginnen we de dag weer 
goed met een heerlĳ k ontbĳ t en ook 
dit jaar willen we zorgen voor zo 
min mogelĳ k afval en vragen u dus 
een eigen bord, beker en bestek mee 
te brengen. 
Voor de rest van de dag zĳ n er al-
lerlei activiteiten georganiseerd. De 
poppenkast voor de allerkleinsten 

UITSTEL KONINGSDAG

Bĳ het schrĳven van onderstaand 
stukje wisten we nog niet dat we 
het hele feest moesten annuleren 
in verband met het coronavirus. 
We hopen echter dat we later 
dit jaar ons programma alsnog 
kunnen uitvoeren en samen met u 
een mooi Kloetings feest kunnen 
vieren.
Via de website en social media 
houden we u op de hoogte. 

ORANJE
VERENIGING
KLOETINGE

Wat kunt u allemaal verwachten
op Koningsdag 2020?

Oranjevereniging
Kloetinge

zal dit jaar wel heel bĳ zonder zĳ n. We onthullen namelĳ k onze eigen Klus-
durpse kast en laten iedereen kennismaken met onze Klusdurpse boefjes. 
Met veel dank aan tekenaar Danker Jan Oreel! 

Obstakelrun
Naast de poppenkast voorstellingen kunt u weer deelnemen aan de Obsta-
kelrun. Wat een sportief, modderig gebeuren zal dit weer zĳ n. Ook nodi-
gen we u weer van harte uit in de creatieve tent. Hier zullen verschillende 
creative workshops worden gegeven voor jong en oud. De mini obstakel run 
wordt dit jaar uitgebreid en natuurlĳ k kunnen de kinderen met hun versierde 
fi etsen weer ringsteken. 
Taarten bakken, rondvliegen in een helikopter, rĳ den op een pony, genieten 
van een demonstratie met reddingshonden of een demonstratie schapen 
drĳ ven? Het is allemaal mogelĳ k op en rond het Marktveld.
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Natuurlĳ k zal ook de inwendige 
mensen niet vergeten worden en 
hebben we een heel gevarieerd en 
goed muziekprogramma. Welkom 
allemaal.

Muziekfeest
Op zondagmiddag 26 april 2020 
organiseren we een gezellige zon-
dag middag. Onder het genot van 
een lekker drankje en hapje kunt 
u genieten van prachtige muziek. 
Velen van u zĳ n bekend met ‘Con-
cert bĳ  de buren’ dat al vele jaren 
wordt georganiseerd door Angela 
Kuys. Het programma waar we u 
heel graag voor uitnodigen zal een 
beetje in dezelfde sfeer zĳ n. Komt u 
samen met ons genieten van mooie 
muziek, elkaars gezelschap, een ont-
spannen sfeer en een lekker drankje 
met bĳ passend hapje? Welkom!

Koningsdag in de Geerteskerk
Ook dit jaar gaan de deuren van de 
Geerteskerk weer open op konings-
dag. Je kan de toren beklimmen en 
genieten van het gezellige dorps-
feest vanaf een hoger niveau! 
Natuurlĳ k hebben we weer de ko  ́ e, 
thee, limonade, veel lekkers en een 
soepbar voor je klaar staan. Daar-
naast is er de welhaast traditionele 
boekenmarkt.
Wil je het koningshuis volgen dat 
kan natuurlĳ k weer via de beamer in 
de kerk.

Bakwedstrĳ d
Voor het derde jaar op rĳ  is er de 
bakwedstrĳ d, nu in twee groepen: 
tot 16 jaar en van 16-100 jaar.
En vergeet niet dat ook de fi etsen, 
wandelwagens en alle andere zaken 
op wielen weer versierd mogen 
worden! 
Nieuw is een speciale hoek waar je 
lp’s en cd’s die je wilt kopen gewoon 
even kan beluisteren. Dus terug in 
de tĳ d met de koptelefoon in je 
eigen muziek.

Sfeerimpressie
vorige vieringen

Koningsdag
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Roeland  UitvaartZorg
De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid!

Uw uitvaartwensen in vertrouwde handen

Zorg
Aandacht
Respect

  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

DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR!

Anthony Edenlaan 21
4463 JD Goes
T 0113 - 23 15 77 
M 06 - 512 774 73
roeland-uitvaart.nl
info@roeland-uitvaart.nl

    Uw garantie 

voor comfortabel

        wonen!

BEL: 0113 561386

Uw vertrouwde specialist voor

Sanitair- en verwarmingsinstallaties

Gas, water, airco en elektra

Dakbedekkingen en loodgieterswerk

Onderhoud en service

De redactie heeft versterking. Sinds afgelopen 
najaar hebben Erik Versendaal en René van der Vliet 
zich bĳ ons aangesloten Zĳ maken prachtige foto’s 
voor het blad en denken mee over de invulling er-
van. Daar zĳn we heel blĳ mee!

Fotografen
stellen zich voor 

René
“Ik zal mĳ even voorstellen. Mĳn naam is René van der 
Vliet, geboren 20 oktober 1951 in Haarlem. Getrouwd met 
Liesbeth. We hebben twee dochters en zes kleinkinderen. 
We zĳn in 1980 in Zeeland (Goes) komen wonen en in 1993 
naar het Oostmolenpark verhuisd. Ik heb bĳ de Provincie 
Zeeland gewerkt.
Hobby's: fotograferen bĳ voetbal- en sportwedstrĳden en
natuurfoto's maken. 
Sportief: keeper geweest bĳ de vv G.O.E.S. en ik geef nog 
keeperstraining bĳ de sv Nieuwdorp. 
Motto: Ik heb nog zoveel te doen!”

Hartelĳke groet, 
René

Erik
“Ha, ik ben Erik Versendaal, import Zeeuw. Ik ben 
geëmigreerd uit Ridderkerk en sinds 1 oktober 2016 
zonder inburgeringscursus o´cieel in de burgerlĳke 
stand van Goes ingeschreven. Ik probeer iets meer 
Zeeuw te zĳn 'deur de woorde iet mer op te ete' , 
door voor de Klusdurper foto's te maken, door 
als vrĳwilliger treinen te schilderen bĳ de Stichting 
Stoomtrein Goes Borsele en leer nu bridgen in
Kruiningen (sorry). Ik zoek nog een bridgepartner met 
een klein beetje geduld en het talent 
om mĳ beter te maken.”

Nieuwe bewoners
Het Marktveld kent sinds februari drie nieuwe bewoners.
De omwonenden moesten wel even wennen aan deze nieuwe 
soort. Vooral ’s nachts werd men regelmatig opgeschrikt. 
Inmiddels kunnen we wel zeggen dat iedereen aan elkaar 
gewend is. Ze horen er helemaal bĳ ………
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“Ruim 13 jaar geleden zĳ n we verhuisd, van Hoede-
kenskerke naar het Oostmolenpark in Kloetinge. 
Het was meteen of we er altĳ d al hadden gewoond. 
De buurt is mooi en de hartelĳ kheid is groot.”

Nel Arrebout

De iPad
“Nadat ik gestopt ben met werken, heb ik mĳ  meer en 
meer toegespitst op het schilderen. Al doende werd 
mĳ n nieuwsgierigheid naar kunstvormen en materialen 
gewekt.
Zo ontdekte ik de iPad als tekenmateriaal. Daar ben ik 
me in gaan verdiepen met als resultaat dat ik de iPad 
kunstacademie ben gaan volgen. Ondertussen heb ik die 
afgerond.
Daar heb ik de verschillende vormen van kunst leren on-
derzoeken en op die manier ben ik die ook gaan waarde-
ren.
Ik ontdekte dat Galeries de moeite waard zĳ n om eens 
binnen te lopen en graag ga ik naar musea om inspiratie 
op te doen, maar bovenal om er te genieten van het werk 
dat daar te zien is.
De iPad gebruik ik om te tekenen, waarna ik het werk laat 
afdrukken.
Maar ook werk ik nog steeds met kwast en verf. Ik gebruik 
de iPad dan voor ontwerp, lĳ n en compositie.

Inspiratie krĳ g ik van de natuur, maar ook de mensen 
om mĳ  heen geven mĳ  inspiratie. Je ziet dat ook terug 
in mĳ n werk. Ik heb diverse werken gemaakt met dorpen 
uit de omgeving als onderwerp. Het silhouet van deze 
dorpen of van karakteristieke gebouwen daar worden 
dan door mĳ  geabstraheerd, er zit echter altĳ d een her-
kenbaar element in.”

Exposeren
“Op dit moment ben ik portretten aan het schilderen 
met verschillende materialen: verf, linnen, papier, pot-
lood, enz. Ik teken realistische en abstracte portretten. 
Soms komen deze vormen samen in één schilderĳ .
Ik heb op verschillende plaatsen geëxposeerd. Eerst in 
tehuizen en daarna werd ik op meerdere plaatsen ge-
vraagd, zoals het kerkje van Ellesdiek, de Kloetingse kerk 
en in galeries in Middelburg en Aagtekerke.
Het geeft heel veel voldoening als ik mĳ n werk aan an-
dere mensen presenteer. Het is mooi om te zien dat het 
publiek geraakt wordt door mĳ n werk en daarbĳ  soms 
een glimlach tevoorschĳ n tovert.”

De omslag
“De afbeelding op de omslag is speciaal voor Konings-
dag ontworpen. Het toont de kerk die het middelpunt 
van het dorp is. De activiteiten spelen zich daar in het 
centrum van het dorp af. 
Koningsdag in Kloetinge is bruisend en vol beweging. 
Dat laat deze afbeelding duidelĳ k zien.”
Wilt u nog meer werk van mĳ  zien, kĳ k dan eens op mĳ n 
website: www.nelarrebout.nl

Bent u amateurkunstenaar en wilt u ook uw verhaal 
kwĳt in De Klusdurper? Neem dan contact op met de 
redactie via redactieklusdurper@vdkkloetinge.nl

AMATEUR-
KUNSTENAAR

vertelt over zichzelf en haar werk
Werk van Nel Arrebout is 
te koop via Gors in Goes en 
de verjaardagskalender bĳ 
boekhandel Paard van Troje.
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Stationspark 30
4462 DZ   Goes
Tel. (0113) 23 16 74
E-mail: info@rwsgoes.nl

www.rwsgoes.nl
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Wie zĳ n wortels onderzoekt, gaat ze vóelen. En 
andersom natuurlĳ k. De verpersoonlĳ king van 
die stelling was Adri Hoogstrate: fruitteler, na-
tuurliefhebber, amateurhistoricus, schutter en 
voor alles Kloetinger. Op 14 januari is Adri (77) 
gestorven en een week later door 23 schutters 
van Sint Sebastiaan naar zĳ n graf gedragen, ge-
volgd door een lange stoet familie, vrienden, 
collega’s en Kloetingers, want er waren weinig 
Klusdurpers met wie hĳ  nooit een gezellig pra-
tje had gemaakt.

Oorwurmen
In een uitpuilende Geerteskerk ging het na de 
begrafenis vooral daarover: Hoe iedereen van 
Adri geleerd had waar de veldnamen rond Kloe-
tinge vandaan kwamen, hoe de Middeleeuwen 
vandaag nog de samenleving beïnvloeden, dat 
je zuinig moet zĳ n op oorwurmen, mezen moet 

faciliteren en dat je overal zaken kunt vinden die 
direct of indirect met jezelf te maken hebben.

Het leven van een fruitteler kan, buiten de pluk, 
eenzaam zĳ n. Voor Adri gold dat niet, daar zorg-
de hĳ  wel voor. Veel winterse werkzaamheden 
deed hĳ  met collega’s: samen snoeien in elkaars 
boomgaarden. Vaak wisten mensen hem ook te 
vinden voor een praatje, waarvoor hĳ  dan ruim 
de tĳ d nam. Wandelaars leidde hĳ  rond, hĳ  wees 
bruidsparen de weg naar de mooiste bloesems 
en genoot ten volle op zĳ n trekker als de vaste 
plukkers door de pruimen, de peren en de ap-
pels gingen. Want wie eenmaal bĳ  Hoogstrate 
plukte, bleef komen tot het niet meer ging. Dat 
had natuurlĳ k ook te maken met het voorzie-
ningenniveau dat door dochter Arianne en zĳ n 
vrouw Riek geschapen werd, maar zeer zeker 
door de vriendschappelĳ ke benadering van Adri. 

Adri Hoogstrate
één van de vriendelijkste mensen van Kloetinge

(1942-2020) 

IN MEMORIAM
Weerbericht-evangelie
Het enige moment waarop Adri niet aanspreek-
baar was, waarop iedereen zĳ n mond moest 
houden, was het weerbericht van 12 uur op Om-
roep Zeeland. Jos Broeke verkondigde decennia-
lang voor Adri het evangelie. Die liet hem weten 
of er moest worden gespoten of niet. Liever niet 
natuurlĳ k want Adri wist precies onder welke 
omstandigheden hĳ  de spuit in de schuur kon 
houden. Vaak kon hĳ  het redden met bondgeno-
ten: vogeltjes en insecten, die de plagen beter 
te lĳ f gingen dan dure chemicaliën.

Behalve een bĳ na universeel mens, was Adri ook 
echtgenoot, vader en opa. Tĳ dens uitvaartdienst 
schetsten zĳ n dochters met mooie verhalen, ge-
zang en foto’s zĳ n leven. Al die tĳ d stond er een 
prachtige buste van Adri in de kerk, gemaakt 
door een kunstenaar die door zĳ n kop geïnspi-
reerd was. De kunstenaar heeft hem weer mee-
genomen. Jammer, want hĳ  stond daar precies 
op de goede plek.

Geschreven door Mieke van der Jagt, die als verslaggeefster voor de PZC in 2001-2002 wekelĳks het reilen en zeilen 

van fruitbedrĳf Hoogstrate volgde en beschreef.
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De geschiedenis
van Kloetinge tot 1750 (2)

De Romeinse tĳd
Binnen de grenzen van de voorma-
lige gemeente Kloetinge zĳn tot op 
heden geen archeologische vondsten 
uit de Romeinse tĳd tevoorschĳn 
gekomen. In de nabĳe omgeving was 
dit echter wel het geval: (1) restanten 
van een houten Romeinse boerderĳ, 
servies en aardewerk uit de 2de en 
3de eeuw in Kapelle en Biezelinge, 
(2) Romeinse scherven ten zuiden 
van Goes, en (3) zeven ronde kui-
loventjes voor de turfbranderĳ in 
’s-Heer Abtskerke ten behoeve van de 
zoutwinning of voor het branden van 
schelpkalk.

De vroege Middeleeuwen
Aan het einde van de derde eeuw 
raakte vrĳwel het gehele Zeeuwse 
gebied ontvolkt als gevolg van grote 
overstromingsactiviteiten. Tussen 
de derde en de zesde eeuw waren 
er talrĳke overstromingen waarbĳ 
uiteindelĳk het veenpakket volledig 
werd weggeslagen of door een klei-
pakket werd bedekt. Dit laatste was 
in vrĳwel de gehele latere parochie 

Kloetinge het geval. Na deze periode 
van overstromingen werd het gebied 
langzaam weer door de mens in ge-
bruik genomen. Men zocht de hoge 
plekken in het landschap op om er te 
gaan wonen, akkerbouwgewassen te 
gaan telen en schapen op de uitge-
strekte schorren te laten grazen. Er 
was toen echter nog geen sprake van 
dorpsvorming. 

De oudste bewoning in Kloetinge
Een aantal jaren geleden is bĳ 
archeologisch onderzoek aan de 
oostkant van Abbekinderen de fun-
dering blootgelegd van een huis uit 
rond het jaar 1000. Tevens werd toen 
een bĳzondere versierde schĳ´bula, 
oftewel mantelspeld, gevonden met 
resten van sierstenen op de voor-
kant en compleet met naald aan de 
achterkant (zie foto’s). Tot op heden 
is dit de oudste vondst binnen de 
grenzen van de parochie Kloetinge. 
De archeologen dateerden deze fibu-
la namelĳk uit de periode van de 9de 
tot en met de 10de eeuw.

Vliedbergen, vluchtbergen,
hoogwerven en motteheuvels 
Op basis van archeologische vond-
sten in de ‘vliedbergen’ gedurende 
de afgelopen decennia kan gecon-
cludeerd worden dat het opwerpen 
van deze ‘hoge bergjes’ omstreeks 
1150 is begonnen. Dit was dus kort na 
de hevige stormvloed van 1134. Deze 
datering is gebaseerd op onder meer 
het onderzoek binnen het Maalste-
de-complex in Kapelle (1972), de 
opgraving van de nagenoeg verdwe-
nen ‘berg’ van ’s-Heer Arendskerke 
(2006) en oudere opgravingen bĳ 
onder meer Borssele en Abbekinde-
ren (1955). In archiefstukken vanaf 
de 14de eeuw worden deze bergjes 
over het algemeen als ‘hoogwerven’ 
aangeduid, terwĳl in de 19de eeuw 

In dit tweede artikel gaan we 
verder terug in de tĳd naar 
de vroegste geschiedenis van 
Kloetinge. 

In de afgelopen decennia is een goed inzicht verkregen in de bodemge-
steldheid van het voormalige waterschap de Brede Watering Bewesten 
Yerseke (dit waterschap omvatte het westelĳke deel van Zuid-Beveland 
met als oostgrens de Zanddĳk tussen Yerseke en Hansweert) en tevens 
is er veel archeologisch onderzoek gedaan. Voor ons dorp is vooral het 
onderzoek naar de opbouw van de dorpsterp, dat heeft plaatsgevonden 
tussen de late zomer van 1968 en maart 1969, van grote waarde. Dit 
onderzoek vond plaats tĳdens het graven van rioleringssleuven, zowel in 
de kom van het dorp als in de lagergelegen straten er omheen.

door Egbert Lantinga

Voor- en achterzĳde van de schĳ´bula
(resp. links en rechts)

2 cm

Meeuwse
handelsonderneming bv

A. Plesmanweg 6 | Postbus 190  |  4460 AD Goes
Tel. 0113-21262  |  E-mail: info@meeuwse-goes.com

www.meeuwse-goes.com  

TUIN-
BEREGENING

Verenigingsgebouw ‘Amicitia’

Schimmelpenninckstraat 14  4461 AH Kloetinge
 info@amicitia-kloetinge.nl
Inlichtingen: Meindert Storm
0113-216565 / 06-28399659

JUBILEA

BRUILOFTEN

PARTIJEN

BEDRIJFSFEESTEN

VERGADERINGEN

CURSUSSEN

(0113) 311 444 
Geldeloozepad 20  |  4463 AJ Goes  |  www.uitvaartzorgcentrum.nl

•	 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)

Voor een    zorgzame begeleiding

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

RUIMTE TE HUUR

Na het vertrek van KIBEO uit Amicitia is er in het 

gebouw 85 m2 ruimte vrijgekomen voor gebruik 

door verenigingen en andere organisaties.

Huurprijzen worden in overleg vastgesteld.

INLICHTINGEN:  secretariaat Stichting Amicitia

 Kapelseweg 24, 4481 PE Kloetinge

 Tel. 0113-226144 / 0615028271

 e-mail: f.lankester@gmail.com



24 25Klusdurper - voorjaar 2020 Klusdurper - voorjaar 2020

ze veelal ‘vluchtbergen’ werden 
genoemd. Sinds enkele decennia 
prefereert men echter de term 
‘motteheuvels’. De initiatiefnemers 
voor het opwerpen hiervan waren 
de lokale ambachtsheren. Verder is 
ook duidelĳk geworden dat hierop in 
eerste instantie een houten verde-
digingstoren werd gebouwd. Later 
werd deze veelal vervangen door een 
stenen torentje. Aan de voorkant 
van de motteheuvel bevond zich het 
neerhof met een boerderĳ en eventu-
eel andere gebouwen.
De ambachtsheerlĳkheid Kloetinge 
telde indertĳd maar liefst negen
motteheuvels. Hiervan zĳn er geluk-
kig nog drie overgebleven. De
mooiste ligt in de tuin van de familie 
Lenshoek aan de oostkant van
het Marktveld. De andere twee be-
vinden zich aan de oostkant van de 
‘s-Gravenpolderseweg: de ene net ten 
noorden van de A58 in De Groe en 
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Dĳkaanleg rond Kattendĳke in de 
12e eeuw (bron: C. Dekker, 1971)

De motteheuvel bĳ Blaemskinderen

de andere ten zuiden daarvan bĳ het 
voormalige gehucht Blaemskinderen 
(zie foto).

De eerste dĳkaanleg 
De stormvloed van 1134 was ook de 
aanleiding voor het aanleggen van 
een doorlopende dĳk, welke begon 
direct ten westen van Wemeldinge 
en doorliep naar de ’s Heer Hendriks-
kinderendĳk ten westen van Goes. 
Het eerste stuk ging naar het zuiden 
tot vlakbĳ Maalstede. Vervolgens 
kwam er een knik naar het westen 
richting Waanskinderen. Hiervan is de 
Braanjendĳk in dit gehucht nog een 
overblĳfsel. Verder naar het westen 
werd Tervaten doorkruist en vlak 
ten noorden van de dorpskern van 
Kloetinge herinnert het Langedĳkje 
als toegangsweg naar het Wesselo-
park nog aan deze dĳk. Tussen het 
Noordeinde en de Zomerweg werd de 
westelĳke helft van de dĳk in de 16de 
eeuw als het Hoogepad aangeduid. 
Ten westen van de Zomerweg ging 
het tracé verder via de huidige ‘s Heer 
Elsdorpweg en de Heernisseweg rich-
ting de noordkant van Goes.

Reconstructie van een
motteheuvel met links het neerhof (tekening B. Oele

De opbouw van de dorpsterp
In 1955 vond een proefopgraving 
plaats in een achtertuin aan de Jacht-
huisstraat. Hierbĳ werd een 60-75 cm 
dikke cultuurlaag aangetro§en op de 
ongestoorde zeeafzetting met aarde-
werkfragmenten uit de 13de eeuw. 
Tĳdens het onderzoek in 1968 en 1969 
zĳn 29 bodemprofielen opgetekend. 
Een groot deel van het oudste ge-
vonden scherfmateriaal bestond uit 
zogenaamde Pingsdorfer waar uit de 
13de eeuw. Dit is hardgebakken gelig 
wit aardewerk dat versierd werd met 
roodbruine verfaarde. 
Voor de ophoging van dorpsterp zĳn 
door de eeuwen heen grote hoeveel-
heden stromest gebruikt. We kunnen 
dit goed zien in het bodemprofiel dat 
is opgetekend vlakbĳ de voormalige 
smederĳ van de familie Slabbekoorn 
aan het Kerkplein bĳ de Oostkeure 
(vroeger de Opril).

Leerresten
Vermeldenswaard is ook dat de 
ophoging van de dorpsterp kort na 
de Middeleeuwen vrĳwel geheel de 
huidige hoogte had bereikt. In de 

Pingsdorf
aardewerk met rode
aardverfversiering

Bodemprofiel bovenaan de Oostkeure naast de voormalige smederĳ (tekening B. Oele)

Jachthuisstraat werden veel leerres-
ten gevonden. Mogelĳk woonden 
daar indertĳd leerbewerkers. Dicht 
in de buurt van deze leerresten werd 
ook nog een gaaf schoentje gevon-
den uit ± 1300. Vermeldenswaard 
is ook dat vlakbĳ de kerktoren een 
waterput werd gevonden die geheel 
was opgemetseld met secundair ver-
werkte moppen. De diepte reikte tot 
in de oorspronkelĳke zeebodem. Uit 
deze waterput kwamen enkele fraaie 
waterkannen uit ± 1600 tevoorschĳn. 

Brandsporen ten westen van
de vate
De late Middeleeuwen was een 
periode van welvaart. Begin 16de 
eeuw brak echter een periode van 
algehele teruggang aan. Tĳdens 
de Spaanse bezetting was 1572 een 
absoluut rampjaar voor Kloetinge. 
De watergeuzen slaagden er toen in, 
tĳdens het voorjaar van dat jaar, de 
beste helft van de huizen in het dorp 
Kloetinge af te branden. Dit leverde 
grote problemen op met de vanuit 
Goes opgedrongen inkwartiering van 
de Spaanse soldaten door een tekort 

aan goede huizen. Van deze brand 
waren tĳdens de rioolwerkzaamhe-
den de sporen nog duidelĳk zicht-
baar aan de westkant van de vate. 
Hier bevond zich toen onder meer 
het huis van Jan Adriaansz Blancx, 
de toenmalige dĳkgraaf van de Bre-
de Watering Bewesten Yerseke. De 
jaartalankers aan de voorzĳde van 
dit huis vermelden het jaar 1572, dus 
dat zal later dat jaar weer hersteld 
zĳn geweest (zie foto). 

Geglazuurde, roodbruine 
kan met gele slibversiering 
gevonden in de waterput 
bĳ de kerktoren
(tekeningen B. Oele)

Marktveld 3

Contact: egbert.lantinga@gmail.com

uiteindelĳke zeedĳk

12-eeuwse dĳken

grens van het Vroonland
inbraakkreken 1134

Duinkerke-II-restkreken

parochiekerk (ook later dan 12e eeuw)

kapel

grangia

klooster

19e en 20e eeuw

na ± 1500

mestlaag

kleizand gelaagd
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We willen mensen trekken uit Kloe-
tinge en omgeving, van binnen of 
buiten de kerk, die op zoek zĳn naar 
zingeving, verdieping en verbinding. 
We willen naar buiten gericht zĳn. 
Buiten de kerk lopen veel mensen 
rond die bezig zĳn met zingevings-
vragen. Met hen willen we verbinding 
zoeken in toegankelĳke en verstaan-
bare taal, ver weg dus van het ker-
kelĳke jargon. Hoewel de christelĳke 
achtergrond van ‘Hart en Ziel’ onze 
inspiratiebron vormt, die we kennen 
en die ons geraakt heeft, zĳn we juist 
ook gericht op en benieuwd naar 
andere inspiratiebronnen. Bronnen in 
andere religies, zoals bĳvoorbeeld de 
islam, het boeddhisme of gewoon in 
kunst, muziek en films.

Dit voorjaar is tot en met juni in 
de Geerteskerk de expositie ‘Het 
mooiste lied’ te bezichtigen. Het 
boek Hooglied heet in de Hebreeuw-
se bĳbel Sjier Hasjiriem: het lied der 
liederen, wat zoveel betekent als het 
mooiste of beste lied. Met dit thema 

als uitganspunt zĳn kunstwerken van 
drie Zeeuwse kunstenaressen, Jopie 
Minnaard, Marja de Lange en Frida 
Overbeeke, uitgekozen.

JOPIE MINNAARD maakte speciaal 
voor deze tentoonstelling 6 aqua-
rellen rond het boek Hooglied. Voor 
haar was dit een terugkeer naar een 
eerder project, waarin zĳ de Zuid- 
Bevelandse vertaling van het 
Hooglied ‘Waér a ‘t arte vol van is…’, 
illustreerde.

Voor MARJA DE LANGE betekende 
schilderen een eigen wereld schep-
pen met vorm en kleur. Een ruimte 

creëren waarin objecten en figuren 
zich in een nieuwe werkelĳkheid 
laten combineren, losgedroomd uit 
een eigen bestaanswereld, ongehin-
derd door zwaartekracht. Samen met 
Eeuwout van der Linden schreef zĳ 
over het Hooglied het boek ‘Als een 
zegel op je hart’

FRIDA OVERBEEKE werkt met 
verschillende technieken en materia-
len. In deze expositie zĳn beelden in 
brons te zien. Haar beelden zĳn bĳna 
altĳd figuratief en de manier waarop 
het menselĳk lichaam uiting geeft 
aan emotie en gevoelens. Haar beel-
den vormen daarmee een prachtige 
illustratie bĳ het Hooglied. 

Rond de expositie zĳn verschillende 
activiteiten ingepland. Deze staan 
op pagina 29 aangegeven.

Voorjaar 2020
gaat van start met 
‘Hart en Ziel’
Dit is een initiatief van de PKN Kloetin-
ge. ‘Hart en Ziel’ wil een open plaats zĳn 
waarin iedereen zich thuisvoelt om samen 
te zoeken naar wat ons bezig houdt,
samen het leven te vieren en waar nodig 
de handen uit de mouwen te steken. 

De Geerteskerk treedt naar buiten

I.v.m. de beperkingen t.g.v. het 
coronavirus is op dit moment nog 
niet bekend wanneer deze zullen 
plaatsvinden. Kĳk voor actuele 
informatie op de website:
hartenzielkloetinge.nl

FOTO RENÉ VAN DER VLIET

zoals broek, rok of jurk
korter maken
of rits inzetten:

Ivon Mannaert
06-13074680
(ook voor uw borduurwerk!)

Meer info?
www.atelierivon.nl e-mail: info@atelierivon.nl 

Naai- of verstelwerk?

VAN GILST  BOUWCOMPACT

Kon. Wilhelminastraat 38
4481 AC  Kloetinge
tel. 0113-214236 / 06-505 219 36

verbouw
renovatie
onderhoud
schilderwerk

LEO LEUNIS

MAKELAARDIJsleutel tot succesGevestigd in Kloetinge

PERSOONLIJK advies op maat voor:

• verkoop van uw woning
• aankoopbemiddeling
• gratis waardebepaling

Wat heeft Leo Leunis Makelaardij te bieden:

• speciale tarieven
• goed verkoopadvies
• goede services
• gevoel voor de klant

www.leoleunismakelaardij.nl
info@leoleunismakelaardij.nl

& 06 233 633 81

Expositie
‘Het mooiste lied’
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Oproep redactielid
Klusdurper
Ben jĳ ook zo enthousiast over de nieuwe Klusdurper en wil je als 
redactielid meehelpen de Klusdurper leuk te houden?
Neem contact op met één van de redactieleden op pagina 3 en 
doe (eens) mee.

We kijken naar je uit

Geertes-
kerk

Er staat die dag weer van alles op het 
programma.
Deze activiteit wordt georganiseerd 
samen met De Kloetingseschool, maar 
ook andere dorpelingen kunnen ge-
woon eens binnen lopen.

Mee-eten of een optreden?
Wil je ’s avonds mee-eten, meld je dan 
tĳdig aan, want voor je het weet zĳn 
alle plaatsten vol!
Heb jĳ een goed optreden voor op de 
Geerteskerkdag en wil je een podium 
om dat te laten zien? Jong, oud, klas-
siek of rock of speel je in een musical 
en wil je alleen, als groep of als koor 
graag eens in een prachtige kerk laten 
horen hoe dat klinkt, meld je aan! 
Houd de website en social media in de 
gaten.

Informatie en aanmelden:
elskerobbeson@gmail.com

DE STRIP VAN DANKER JAN OREEL

Er verdwijnen steeds meer bomen in Kloetinge

Opening expositie met
medewerking van vocaal 
ensemble Musica Cordis
Musica Cordis zal werken van 
Clemens non Papa, da Vittoria en 
Antoine Brumel ten gehore brengen. 
Alle muziek is gecomponeerd rond 
het thema Hooglied. De muziek zal 
worden afgewisseld met verhalen van 
Jopie Minnaard over haar schilderĳen 
en Jan Minnaard zal lezen uit ‘Waér a 
‘t arte vol van is…’.

Op reis met rabbijn
Marianne van Praag
Marianne van Praag is rabbĳn van de 
Liberaal-Joodse gemeente Beth Je-
hoeda in Den Haag. Ze ziet het door-
geven van de rĳkdom aan Joodse 
tradities als haar taak. Voor Marianne 
is haar traditie een onuitputtelĳke in-
spiratiebron. Die vind ze ongelooflĳk 
mooi, wĳs en rĳk. Het gaat haar om 
de menselĳke kant ervan, niet om de 
wetmatige kant. Religie is bedoeld 
als een soort moederfiguur die open 
staat voor anderen, die geborgen-
heid, zekerheid en thuisgevoel geeft. 
Marianne speelt daarin graag een 
verbindende rol. Ze wil de ruimte en 
de rĳkdom van de traditie pakken 
en delen met mensen, ook al zĳn ze 
verschillend. Daar worden we alleen 
maar beter van. Het is geen onderlin-
ge concurrentiestrĳd.

Het Lied van de Liefde
Zangeres Liesbeth Franken komt met 
een programma getiteld ‘Het Lied 
van de Liefde’. Ze put haar repertoi-
re o.a. uit Jiddische en Sefardische 
traditionals, Franse  chansons en 
Latĳns-Amerikaanse liedjes. Dit alles 
vormt een aanloop naar een klank-
schaalmeditatie, waarin gebruik 
gemaakt wordt van poëzie. De rode 
draad  in dit programma is het thema 
‘liefde’ in al haar gedaantes: gehoop-
te liefde, verloren liefde, dankbare 
liefde en liefdesverdriet.

Heleen Pasma
over het Hooglied
Heleen werkt al jarenlang als vrĳ-
williger in kerk en synagoge. Met 
kennis van het bĳbels Hebreeuws en 
ervaring in het werk van Kerk & Israël 
geeft ze leiding aan leerhuizen. Ze 
schrĳft verhalen in de kantlĳn van 
de bĳbel, want in verhalen komt 
een mens tot leven! Een nieuw licht 
op oude verhalen kan verrassende 
wendingen in tekst en betekenis 
brengen. Zo staan verhalen op, met 
hart en ziel.
Heleen zal verhalen over het Hoog-
lied, over bruid en bruidegom, over 
God en zĳn volk. Verhalen over spel 
en overspel, over gevaarlĳke kleine 
vossen die de wĳngaard bederven … 

Michiel Bareman

VRIJDAG 5 JUNI

DAG

Zandee
Kloetinge

c MAAIWERKEN
c GROENWERKEN
c BOOMVERZORGING
c CULTUURTECHNISCHE WERKEN
c GLADHEIDSBESTRIJDING
c TRANSPORT

 CULTUURTECHNISCHE WERKEN CULTUURTECHNISCHE WERKEN

Kloetinge

Manneeweg 3  •  Kloetinge  •  Tel. 0113-220886  •  zandeekloetinge.nl
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Ivo weer blij!
In de vorige Klusdurper werd 
een foto getoond van de step, 
die was blĳven staan tĳdens 
Koningsdag.
Ivo meldde zich en stept weer 
vrolĳk door ons dorp.

ieder geval geleerd om je afval thuis 
of in de prullenbak weg te gooien. 
Een klokhuis kan niet zoveel kwaad, 
maar een plastic fl esje, een fris-
drankblikje of je lege chipszakje zĳ n 
echt funest voor de natuur. Gewa-
pend met gesponsorde grĳ pers en 
afvalzakken hebben we bewezen dat 
het aan ons niet zal liggen.
Ruw geschatte afbraaktĳ den van het 
afval:
-  Kauwgum: 20 tot 25 jaar
- Glazen fl es: duizenden jaren
- Plastic fl es: onder invloed van zon 

5 jaar en zonder zon 10 jaar
- Sigarettenpeuken: 2 tot 12 jaar
- Papier en karton: half jaar
- Blikje van frisdrank: 50 jaar
 (het ĳ zer)

Damtoernooi
Net zoals elk schooljaar reizen we af 
met een aantal ploegen om te gaan 
dammen in het Heer Hendrikhuis in
’s Heer Hendrikskinderen. Dit keer 
trokken we ten strĳ de met 3 ploe-
gen. Zoals bĳ na elk jaar moesten 
we een plaats in de Zeeuwse fi nale 
aan onze neus voorbĳ  laten gaan. 
Toch slaagde nog één van onze 
ploegen erin om de derde plaats te 
bemachtigen. Dat is dan toch een 
prima prestatie. Waarom we dan elk 
jaar deelnemen? We vinden het een 
super gezellig toernooi, we leren er 
veel van, waaronder incasseren en 
dit jaar haalden we de krant.
Eigenlĳ k kan de dag dan al niet 
meer stuk.

Basisschoolleerlingen dammen
voor het Zeeuws kampioenschap
‘s-HEER-HENDRIKSKINDEREN - “Als ik nou deze doe. Nee, dan kan hij mij 
twee keer slaan. Die dan? Dat zou beter zijn, maar wat moet ik dan als hij 
vervolgens die andere verzet?” Sophie van der Endt denkt keihard na over 
haar volgende zet tijdens de Zuid-Bevelandse voorronder van het Zeeuw-

se schooldamkampioenschap.

Sophie van der Endt, rechts aan de tafel, overdenkt haar volgende zet tĳdens een potje dammen bĳ de 
voorronde voor het Zeeuws schooldamkampioenschap. © Marcelle Davidse

Ivo meldde zich en stept weer 
vrolĳk door ons dorp.

Windkracht 9...
9 februari vond de zwaarste 
editie ooit plaats van het 
NK Tegenwindfi etsen. Ook 
dorpsgenoot Ronny Verburg 
uit de Schimmelpenninck-
straat fi etste zich het snot 
voor de ogen… hĳ  zette een 
keurige tĳ d neer met 30 
minuten en 30 seconden!
Goed gedaan Ronny!

NIEUWS v
an

En we hadden zo gehoopt dat we dit stukje vanuit ons nieuwe gebouw 
zouden kunnen schrĳ ven en wat doet de redactie van de Klusdurper? 
Die stelt de deadline voor onze bĳ drage op eind februari. Jullie zullen 
begrĳ pen dat het hier langzaamaan een heksenketel aan het worden 
is en dat we letterlĳ k tussen de ingepakte dozen zitten. We tellen hier 

dus geen maanden meer af of 
weken, maar dagen! En dan 
laten we hier de boel de boel en 
hopen we met heel Kloetinge 
mee (men moet nu vaak met 
allerlei omwegen op locatie 
komen) dat de Zomerweg weer 
snel voor het verkeer wordt 
opengesteld.

Ik ben Suzan Car, werkzaam als leesconsulent bĳ  de Bibliotheek Ooster-
schelde. Als leesconsulent kom ik op verschillende scholen om het leesple-
zier van de leerlingen te vergoten en de leerkrachten te ondersteunen bĳ  
het lees(bevorderings)onderwĳ s. Dat noemen wĳ  de Bibliotheek op school 
(dBos), de Bibliotheek komt zo namelĳ k naar de school toe! Voor de kinde-
ren sta ik bekend als de biebjuf, die term zult u dus ook vast gaan horen. 
Vanaf januari 2020 zal ik als leesconsulent (‘biebjuf’) verbonden zĳ n aan de 
Kloetingseschool. Ik zal op de woensdagochtend een halfuur in de klassen 
komen. Niet alle klassen kunnen door de grootte van de school al gelĳ k aan 
de beurt komen, dus ik zal tot de voorjaarsvakantie alleen in de bovenbouw 
zĳ n. Daar ga ik laten zien dat lezen hartstikke leuk kan zĳ n (en natuurlĳ k 
ook leerzaam!). Zolang kinderen maar met verschillende boeken in aanra-
king komen en daaruit een boek kiezen dat goed bĳ  hen past. De periode na 
de voorjaarsvakantie, in het mooie nieuwe gebouw, zal ik in de onderbouw-
klassen komen. Uw kind komt mĳ  dus vanzelf een keer tegen! Ik heb heel 
veel zin in de samenwerking met de Kloetingseschool.

Suzan Car
Leesconsulent Bibliotheek Oosterschelde

Zwerfafval
Half november 2019 trokken onze 
leerlingen erop uit om de directe 
omgeving van de school (groepen 1 
en 2) en andere straten van Kloetin-
ge (hogere groepen) schoon te ma-
ken. Deze schoonmaakactie was een 
initiatief van Cleanmaster Biolux. 
Die verzorgde gastlessen rondom 
afval. Hoe snel verteren dingen in de 
natuur en natuurlĳ k, hoe lang blĳ -
ven sommige zaken liggen wanneer 
je die zomaar in de bosjes gooit. 
Sommige dingen blĳ ven verbazing-
wekkend lang liggen! Wĳ  hebben in 

Suzan Car

De bibliotheek op school
Met ingang van dit schooljaar ne-
men we deel aan het project
‘De bibliotheek op school’, afgekort 
‘dBos’.
Het project wordt vanuit de ge-
meente gefi nancierd en met de 
beschikbare middelen heeft juf Mary 
een cursus leescoördinator kunnen 
volgen, mogen we boekenkastjes 
aanscha§ en voor onze boeken en 
hebben we per 1 januari 2020 een 
leesconsulent op school. Wat die 
doet? We laten haar zichzelf even 
voorstellen:

PZC - 30 januari 2020
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Maar dat valt reuze mee wanneer je je bedenkt dat je naar 
een heel mooi gebouw mag. Intussen wordt hier druk 
opgeruimd en vooral veel weggegooid. Er staat een grote 
container buiten en binnen een bak voor vertrouwelĳ ke 
documenten. Mensen die hier ooit op school hebben 
gezeten proberen nog een laatste glimp mee te pikken, 
want straks is het toch echt gedaan met ons oude gebouw.
In tussen draait alles op proef een paar straten verder. 
De verwarming doet het, de lokalen worden ingericht, 
magazĳ nstellingen worden in elkaar gesleuteld en deze 
week (week 8) maakt Kibeo al aanstalten om te verhuizen. 
Zĳ  willen in de voorjaarsvakantie al open. Dan gaan we dit 
stukje afsluiten en dat kan ik het beste doen door jullie 
alvast mee te laten kĳ ken in het gebouw, door middel van 
een viertal fotootjes.

OP NAAR DE NIEUWBOUW

Zĳ  willen in de voorjaarsvakantie al open. Dan gaan we dit 
stukje afsluiten en dat kan ik het beste doen door jullie 
alvast mee te laten kĳ ken in het gebouw, door middel van 
een viertal fotootjes.

Frituur
D’N HOEK

Lewestraat 1 - 4481 BB Kloetinge

Tel. 0113 - 230805

n T 0113 - 214 907
 M 0611 137 855

FYSIO Kempe
PRAKT I JK  VOOR FYS IOTHERAP IE  & DRY NEEDL ING

n Praktijkadres: De Schakel
 ‘s- Gravenpolderseweg 9-408, Goes

n fysiokempe@zeelandnet.nl
 fysiokempe.nl

Schoonheidssalon

Patricia

Patijnweg 86 - 4461 LS Goes

0650 844 139

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

ssurantiekantoor

 Verzekeren is een kwestie

van vertrouwen...

Service is daarbij onmisbaar !!!

 Bel voor ‘n deskundig advies

afgestemd op uw persoonlijke

omstandigheden

1  0113-211098

verzekeringen
fi nancieringen

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

Reeds 50 jaar
uw vertrouwen

meer dan waard!

De laatste loodjes
        wegen het zwaarst
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Tover je tuin groen!

1. Herstel natuurlijke waterbalans
Water dat bĳ  een fl inke regenbui valt, 
wordt voor een groot deel verwerkt 
in de bodem. Het groen krĳ gt zĳ n 
water uit de bodem en de regen zorgt 
ervoor dat de grondwaterstand gelĳ k 
blĳ ft. Door stenen in de tuin te leggen, 
komt het water heel snel in het riool. 
Hierdoor trekt er minder water in de 
bodem. Dit water is, zeker wanneer 
er droogte is, juist hard nodig voor de 
natuur.

2. Groen is goed voor je
Een groene tuin met hoge bomen 
zorgt voor minder CO2-uitstoot en 
geeft een fl inke dosis zuurstof. 

3. Groen geeft privacy en rust
Een groene omgeving zorgt voor een 
natuurlĳ ke afscheiding tussen jou en 
jouw buren. Ook is uit onderzoek ge-

bleken dat groen een geluiddempende 
functie heeft. Bomen kunnen tot wel 
10dB aan geluid verminderen!

4. Meerwaarde voor je woning
Uit een onderzoek van een bekende 
bank blĳ kt dat een mooie groene tuin 
ervoor zorgt dat je woning meer waard 
is.

5. Vergroot de biodiversiteit
Verschillende dieren en insecten zĳ n 
dol op een groene tuin met planten en 
bloemen. Mooie vlinders en vogels ver-
dwĳ nen uit de tuin bĳ  te weinig groen. 

6. Geeft verkoeling
Een versteende tuin houdt meer warm-
te vast dan een groene tuin. Zeker tĳ -
dens warme periodes kan het erg heet 
worden in een tuin vol tegels. In onze dorpskern bevindt zich de enorme tuin van de familie Lenshoek.

Elk jaar is deze groene oase tĳdens de ‘Open Tuinen Dag’ vrĳ te bezichtigen.

Verbouwing
Bĳ Hoogstrate groente en 
fruit is de afgelopen tĳd hard 
gewerkt. Zowel de grootte 
van de winkel als het assorti-
ment is verruimd.
Nieuw is dat er o.a. rund-
vlees van ‘vrĳe uitloop 
koeien’ uit Kattendĳke 
wordt verkocht.
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VOORDELEN
VAN EEN

groene
tuin

Nadelen?
Vaak denken mensen dat een tuin 
met veel tegels minder werk is om 
bĳ  te houden dan een groene tuin. 
Dit hoeft niet zo te zĳ n! Kies plan-
tensoorten die weinig onderhoud 
vergen, zoals: sedum, siergras of 
taxus. Toch verharding in je tuin? 
Denk eens aan grind. In grind is 
meer ruimte voor het water, waar-
door het water langzaam het riool 
in loopt. 

Aan de slag!
Enthousiast geworden en klaar 
om aan de slag te gaan? Op www.
steenbreek.nl vind je tips en meer 
informatie.

Deze bĳ drage is aangeleverd op verzoek 
van de redactie. Auteurs: Amber Lukaart 
en René Karman (gemeente Goes)

Wist je dat groen in de tuin 
belangrĳ k is voor het re-
genwater? Groen neemt het 
regenwater op. Een vĳ ver 
of regenton is dus helemaal 
niet de enige oplossing om 
water op straat, of in de 
tuin, te voorkomen. Daar-
naast is een groene tuin 
natuurlĳ k hartstikke mooi 
en zĳ n er nog veel andere 
voordelen. Welke dat zĳ n? 
Je leest het hier.
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De Bult

Lunchcafé /    Brasserie
G asth uis s tra at 2 2

4 4 6 1  J S  G o e s

0 1 1 3 - 2 1 4  0 3 4

w ww.debultgoes.nl

info @ debultgoes.nl

TEUNIS VAN NES
 Radiateurenspecialist

0113-216261

• Waterpompen
• Thermostaten
• V-snaren
• Waterslangen
• Drukpompen
• Oliekoelers

Autokoeling

Hoofdverhaal:
Weids is het uitzicht vanuit de woonkeuken van Dick’s huis aan de Bredeweg. 
Kilometers ver kun je kĳ ken, tot de bomenrĳ  die de Monnikendĳ k richting 
Kattendĳ ke tekent. Zĳ n vrouw Jessica is op haar eigen werk buitenshuis. Hun 
jongste dochter Nuala van anderhalf jaar ligt boven te slapen. Vader/opa Ha-
rinck is gekomen om op de oudste te passen, de driejarige Ailish. “In novem-
ber gaat ze naar de nieuwe Kloetingseschool”, vertelt Dick.
Bĳ  de entree tot het erf prĳ kt een straatnaambordje dat enige verwarring 
kan geven. ‘Pykeswegje’ staat erop, maar dit is toch de Bredeweg die in een 
U-vorm de polder aan de oostkant van Kloetinge ontsluit? Klopt. ‘Pykeswegje’ 
verwĳ st naar de monumentale, historische boerderĳ  Hof Welgelegen tegen-
over het ADRZ-ziekenhuis in Goes. Dick’s wieg heeft daar gestaan.

Hof Welgelegen
Generaties lang heeft zĳ n familie rond die boerderĳ  geboerd. De bebouwing 
van Goes bleef lang op gepaste afstand. Dick herinnert zich nog dat hĳ  over 
een polderweg naar Goes fi etste, tot de bebouwing begon met als ĳ kpunt de 
torenfl at Boszicht aan de rand van Goes-Zuid. Goes-Overzuid en –Ouverture 
volgden. De nieuwbouw was al tot Hof Welgelegen genaderd, en toen kwam 
het plan Aria op tafel
Dick’s ouders moesten weg. Ze wilden graag verder boeren. Na veel gebak-
kelei met de gemeente Goes slaagden ze erin een nieuw bedrĳ f te beginnen 

Dick Harinck BIOLOGISCH AKKERBOUWER

Een import-Kloetinger noemt 
Dick Harinck (38) zich. Jarenlang 
speelde hĳ wel bĳ VV Kloetinge. 

En hĳ is meer dan menig Kloetin-
ger thuis in Klusdurp. Hĳ heeft er 
zĳn werk als boer, als biologisch 

akkerbouwer.

‘Je moet met de
natuur meewerken.

De natuur heeft
 altijd gelijk.’
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in het buitengebied van Kloetinge, 
aan de Bredeweg. Dat was in 2005. 
“Ik heb nog twee jaar op de boerderĳ  
aan het Pykeswegje gewoond”, ver-
telt Dick, die inmiddels bĳ  Rĳ kswater-
staat werkte. Eerst als weginspecteur 
op Vierwegen bĳ  Kapelle, daarna in 
Vlissingen, bĳ  de afdeling die het be-
heer en de onderhoudsplanning doet 
van de radarketen voor de scheep-
vaart over de Westerschelde. En later 
in Lelystad, met dezelfde taken voor 
de Houtribdĳ k tussen Lelystad en 
Enkhuizen en voor de Afsluitdĳ k. Zĳ n 
vrouw studeerde toen in Amsterdam. 
Weesp was hun woonplaats.

Kriebelen
En toen ging het kriebelen. Het werk 
bĳ  Rĳ kswaterstaat begon hem steeds 
minder te bevallen, met alle proce-
dures, de bureaucratie. Boer wilde 
hĳ  lange tĳ d niet worden. “Ik heb 
de akkerbouw altĳ d wel interessant 
gevonden, maar mĳ n ouders hadden 
vroeger ook vleeskuikens en melk-
koeien. Dan ben je enorm gebonden. 
Ik wil ook wel eens een dagje of een 
weekend weg kunnen.”
In 2017 waagde Dick dan toch de 
stap. Hĳ  nam 1 april dat jaar ont-
slag bĳ  Rĳ kswaterstaat. Zĳ n ouders 
hadden aan de Bredeweg al geen 
boerderĳ dieren meer. Ze gingen er-
mee akkoord dat Dick het bedrĳ f zou 
overnemen. Wat is er mooier dan als 
boer een opvolger te hebben die zin 
heeft in de toekomst?
Zin in de toekomst heeft Dick zeker. 
Hĳ  is doelbewust zĳ n eigen weg in-
geslagen als biologisch akkerbouwer, 
weg van de gangbare akkerbouw. 
Na de Tweede Wereldoorlog, met 
de Hongerwinter nog vers in het 
geheugen, stond het opvoeren van 
de productie op nummer één. Dick 
haalt een slogan uit die tĳ d aan, 

een slogan die nu haast onvoorstel-
baar in Nederland lĳ kt: ‘Nooit meer 
honger’.

Boerenprotesten
Het heeft geleid tot een landbouw 
die steeds grootschaliger en inten-
siever is geworden, en desondanks 
kunnen veel Nederlandse boeren 
het hoofd fi nancieel moeilĳ k boven 
water houden. De boerenprotesten 
van de laatste tĳ d komen niet uit de 
lucht vallen. “Het huidige systeem 
is geen duurzaam systeem”, stelt 
Dick onomwonden vast. “Zeventig 
tot tachtig procent van wat boeren 
in Nederland produceren, is voor 
de export. Voedsel wordt voor een 
habbekrats verkocht, terwĳ l wĳ  met 
de mest, met de vervuiling, blĳ ven 
zitten, en de grond wordt uitgeput. 
De vruchtbaarheid neemt af. Ziekten 
nemen toe. Met het gebruik van che-
mische gewasbeschermingsmiddelen 
en kunstmest kun je de negatieve 
spiraal lang maskeren, maar op den 
duur kom je er niet verder mee. Het 
is geen gezond systeem.”

Overstappen op biologische
landbouw
Dick weet dat zo’n verhaal bĳ  colle-
ga’s weerstand oproept. Zo zou de 
landbouw niet zonder chemische 
gewasbeschermingsmiddelen kun-
nen. “Ook dat is pas na de Tweede 
Wereldoorlog opgekomen”, werpt 
Dick tegen. “Mĳ n grootvader heeft 

nooit gespoten. Al mislukte er toen 
wel vaker een oogst, maar met de 
huidige rassenveredeling en teeltech-
nieken zal dat minder vaak gebeuren 
dan toen.”
Je moet landbouwgrond benaderen 
als natuur, is Dick’s hoofduitgangs-
punt. “Chemicaliën en chemische 
bemesting zĳ n niet goed voor het 
natuurlĳ k evenwicht. Je moet juist 
met de natuur meewerken. De 
natuur heeft altĳ d gelĳ k.” Vandaar 
dat hĳ  op biologische landbouw is 
overgestapt. Het betekent een heel 
andere manier van werken. Veel 
meer eggen en scho§ elen tegen 
het onkruid. “Je bent heel intensief 
met je gewas bezig”, zegt Dick. “Je 
moet alles enorm goed in de gaten 
houden. En het is soms afwachten. 
Afgelopen jaar zaten er coloradoke-
vers in mĳ n aardappelen. Ik kon er 
eigenlĳ k niets tegen doen. Alleen 
goed blĳ ven volgen. Na een tĳ dje 
waren ze gelukkig weg.”

Doodlopende weg
En de andere kant van de medaille, 
kun je met biologische landbouw 
wel de wereld voeden? “Dat kan met 
de gangbare landbouw op den duur 
ook niet”, is Dick’s overtuiging. “Dat 
is een doodlopende weg. Mede ook 
omdat er wel heel veel monden zĳ n 
om te voeden op de planeet. We 
moeten echt toe naar een kringloop-
landbouw, waarbĳ  veel meer wordt 
gekeken naar wat de natuur aan 

kan.” Dat vraagt ook een omslag in het 
denken van de consument, benadrukt 
Dick. “Voedsel is verhoudingsgewĳ s 
goedkoop in Nederland. We zullen daar 
meer voor over moeten hebben, zoals 
al in Duitsland, Oostenrĳ k, Zweden en 
Denemarken waar veel meer biologisch 
wordt geteeld. Nederland is niet het 
braafste jongetje van de klas.”
Dick gaat het derde seizoen in als biolo-
gisch akkerbouwer. Het is hard werken, 
de risico’s zĳ n groot, maar ‘de verdien-
sten vallen niet tegen’, houdt hĳ  het 
bescheiden. Zĳ n vrouw heeft haar eigen 
baan, maar in welk gezin werken niet 
beide ouders?

Altĳ d een praatje 
Is het niet eenzamer dan zĳ n vori-
ge jobs, zo in z’n eentje buiten? “Op 
kantoor zat je ook veel met dezelfde 
mensen, die veelal dezelfde verhalen 
vertelden. Eenzamer, nee. ’s Zomers, als 
ik op het land aan het werk ben, stopt 
er altĳ d wel iemand om een praatje te 
maken, om te vragen wat ik aan het 
doen ben. Daarnaast is mĳ n vader nog 
heel veel op het bedrĳ f. Dus met hem 
spar ik vaak, hĳ  heeft veel ervaring en is 
nog steeds een harde werker. Op papier 
is hĳ  ook nog bedrĳ fshoofd tot de over-
name is geregeld.”

De kerktoren van Kloetinge is nooit ver 
weg in de polder. Dick komt toch niet 
vaak in het dorp, ja, bĳ  Bakker Boer, met 
het Oranjefeest 27 april. En hĳ  tennist 
sinds vorig jaar bĳ  de Bongerd en levert 
producten aan de winkel van Hoogstra-
te in de Zomerweg. Van oudsher heeft 
hĳ  ook een band met Klusdurp. “Van 
m’n achtste tot m’n achtentwintigste 
heb ik bĳ  VV Kloetinge gespeeld. VV 
Kloetinge was goed met jeugdvoetbal 
en voor mĳ  vanaf het Pykeswegje het 
dichtste bĳ . Met veel van de jongens 
met wie ik heb gespeeld, ben ik nog 
heel goed bevriend.”

Beste Kloetingenaren,
Zoals u heeft kunnen lezen in de laatst verschenen editie van dit 
blad, zĳ n wĳ  in Kloetinge nu een professionele Jeu de Boulesbaan 
rĳ k. Deze bevindt zich bĳ  het speeltuintje aan de Jachthuisstraat. 
We hebben deze baan op 11 juni 2019 feestelĳ k mogen openen; wet-
houder van der Reest verrichtte de openingsworp, of hoe je dat ook 
mag noemen in Jeu de Boules taal….

U ziet wel, de schrĳ ver van dit artikel is geen kenner, echter vindt het 
'Boulen' wel een leuk spel en zou de fĳ ne kneepjes graag onder de knie 
willen krĳ gen. 
Ik neem aan dat er bĳ  ons op het dorp mensen zĳ n die dit spel be-
ter beheersen dan ondergetekende. Met hen zou ik graag in contact
komen om mĳ  het spel te leren, of in zĳ n algemeenheid met een ploeg-
je dorpsgenoten een balletje te gooien.
De baan is gloednieuw en zorgvuldig aangelegd, dus zonde om hem 
zomaar te laten liggen. Zeker nu de zomer voor de deur staat, is in 
de avonduren of eventueel overdag, een potje jeu de boules een aan-
genaam tĳ dverdrĳ f. De baan is vrĳ  toegankelĳ k. Er worden ook kleine 
competities gespeeld bĳ  onze buurdorpen, bĳ voorbeeld Kapelle. Als er 
een groepje belangstelling heeft dan kunnen we altĳ d kĳ ken voor een 
‘wedstrĳ dje’ over de dorpsgrens. U begrĳ pt wel, dit is in eerste instantie 
de bedoeling om kennis te maken en niet om tot de hoogste scores te 
komen !

Heeft u naar aanleiding van deze oproep belangstelling om een leuk 
spel te spelen, dat daarnaast niet alleen leuk is, maar ook gezond be-
wegen in de buitenlucht, dan kunt u contact opnemen met de schrĳ ver 
van dit artikel :
Piet Bal ,tel: 06-14673129 of p.bal3@knplanet.nl
Hopelĳ k reageert u, dan kunnen we met zĳ n allen veel plezier beleven 
aan sport, spel en gezelligheid , alles wat Jeu de Boules in zich heeft !

Met vriendelĳ ke groet,
Piet Bal

JEU DE BOULESBAAN
in Kloetinge

‘Wat is er mooier
dan als boer een
opvolger te hebben’

‘Er stopt altijd wel
iemand om een
praatje te maken,

Dick gaat het derde seizoen in als biologisch akkerbouwer
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■ een groot assortiment levensmiddelen

■ lekker brood van bakkerij ’t Zand

■ een uitgekiend assortiment in onze slijterij

■ bloemen/kadohoek met streekproducten

■ ambachtelijke slagerij  ■ verse pizza’s

ELKE DAG 
EURO’S GOEDKOPER!

Weststraat 2, Kapelle, 0113 340707 

Gratis
parkeren

Ook op
Facebook

P Hallo
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ELKE DAG 
EURO’S GOEDKOPER!

Weststraat 2, Kapelle, 0113 340707 

Gratis
parkeren

Ook op
Facebook

P Hallo
(0113) 311 444 

Geldeloozepad 20  |  4463 AJ Goes  |  www.uitvaartzorgcentrum.nl

•	 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)

Voor een    zorgzame begeleiding

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Info en aanmelden
Via onze website kunnen de voor-
bereidingen worden gevolgd en 
kinderen worden aangemeld. Ook 
sfeerimpressies van voorgaande 
jaren zĳ n terug te kĳ ken op jeugd-
werkkloetinge.nl

KLUSDURPSE DAGEN 2020

Wat zĳ n dat nou eigenlĳ k, die Klusdurpse Dagen?
Tĳ dens de zomervakantie wordt er in veel dorpen en wĳ ken een kinderva-
kantieweek georganiseerd.
Voorbeelden van de typische activiteiten tĳ dens zo’n week zĳ n het hut-
tenbouwen, spelletjes, speurtochten, dansen, zingen en toneelspelen. De 
kindervakantieweek van Kloetinge noemen we de Klusdurpse Dagen, naar 
de bĳ naam van ons dorp.

Thema
Wat weinig mensen weten is dat Kloetinge een heus sterrenrestaurant heeft. 
Doordat niet veel mensen het weten, gaat het ook niet zo goed met dat 
restaurant. Herman den Blĳ ker, Robert Kranenborg en Jamie Oliver zĳ n er 
helaas niet om het Klusdurpse restaurant van de ondergang te redden. Maar 
ook zonder hun hulp gaat het de kinderen van Kloetinge zeker lukken! Dit 
jaar worden er snackhutten, 5-sterren hutten en pizzahutten gebouwd. En 
natuurlĳ k kan ook een zelfgemaakte maaltĳ d niet ontbreken in het thema. 
We zorgen dat er voor alle kinderen weer genoeg te doen is en gooien daar 
een sausje à la Klusdurp overheen. Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er 
ook weer een overnachting.

Feestavond
De Klusdurpse dagen zĳ n voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, maar op de 
donderdagavond houden we traditiegetrouw een feest voor het hele dorp! 
Familie, vrienden en buren zĳ n allemaal van harte welkom om met ons mee 
te feesten.

Zet dus donderdag 20 augustus in je agenda!Zet dus donderdag 20 augustus in je agenda!

In de laatste week van de zomer-
vakantie (week 34) vinden de 
Klusdurpse Dagen weer plaats. 
Ditmaal in het thema

Info en aanmelden

Restaurant
op stelten 

Vrijwilligers
Om er weer een leuke week 
van te maken is alle hulp van 
harte welkom! Wat kun je als 
vrĳwilliger bĳvoorbeeld voor 
ons betekenen?
Helpen met opbouwen/
afbreken van decors, spellen 
klaarzetten, speurtocht be-
geleiden, bouw/sloop van de 
hutten begeleiden, schilderen, 
schoonmaken, enz. enz.
Met z’n allen maken we het 
zo mogelĳk om de kinderva-
kantieweek in Kloetinge te 
organiseren!

2020
AUGUSTUS

20
feest

organiseren!
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De oude Kloetingseschool aan het 
Groenedaal is geen heel lang leven 
meer beschoren. De gemeente Goes 
wil het gebouw afbreken. Tien le-
vensloopbestendige appartementen 
en een eengezinswoning moeten 
ervoor terugkomen.

Margrietschool
De sloophamer zal een einde maken 
aan een schoolgebouw waarin vele 
generaties Kloetingers les hebben 
gekregen, al vanaf 1956, dus zo’n 64 
jaar.
Overigens, niet altĳ d heeft de 
Kloetingseschool zo geheten. Tot 
1970, toen Kloetinge als zelfstandi-
ge gemeente verdween en opging 
in Goes, luidde de naam Margriet-
school. Maar ja, Goes had al een 
Margrietschool. En Kloetinge kreeg, 

Van hoge potkachels

tot zo goed als energieneutraal

Scholen in Kloetinge
En weer heeft een schoolgebouw in 
Kloetinge zĳ n functie verloren, de 
Kloetingseschool aan het Groenedaal. 
Weinigen zullen erom treuren, het nieu-
we Integraal Kindcentrum (IKC) aan de 
Zomerweg met de Kloetingseschool en 
kinderopvang is een juweel geworden.

wel zo eenvoudig, zĳ n Kloetingseschool.
De school aan de Groenedaal is niet de eerste die uit het Kloetingse straat-
beeld verdwĳ nt. De vroegere kleuterschool en later kinderopvang aan de
Zomerweg moest eerder al wĳ ken voor de bouw van het gloednieuwe 
Integraal Kindcentrum. ‘Nog geen’ vĳ ftig jaar oud was dit schoolgebouw. 
November 1969 was het er feest. Kleuterschool De Schalken trok in het 
gloednieuwe pand, gebouwd door bouwbedrĳ f J. van de Linde voor 155.800 
gulden naar een fraai, eigentĳ ds ontwerp van architect C. J. Klap uit Waarde.

Amicitia
De kleuterschool uit 1969 is weg, de Kloetingseschool uit 1956 volgt nog. 
Oudere schoolgebouwen die Kloetinge rĳ k is, houden beter stand: dorpshuis 
Amicitia waarin de lagere school van 1876 tot 1956 heeft gezeten, en Geer-
tesplein 14, de vroegere kleuterschool (tot 1969).
In de PZC van 29 november 1996 haalde oud-hoofd van de school Bram Spee 
herinneringen op aan Amicitia als schoolgebouw. Het interieur bestond uit 
hoge potkachels, logge schoolbanken en een boven de leerlingen uittoren-
de antieke lessenaar. Spee vertelde: ,,Om het in de winter op tĳ d warm te 
krĳ gen, moest iemand een uur van te voren de potkachels met steenkolen 
opstoken.” Alles van te voren inprogrammeren moet nu voldoende zĳ n. Het 
zĳ n andere tĳ den.

Kloetingseschool, Groenendaal Kleuterschool en kinderopvang, Zomerweg Kleuterschool ‘De Terp’, Geertesplein (nu woonhuis)

IKC, Zomerweg

Amicitia, Schimmelpenninckstraat
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Serious Request in Kloetinge

18 Tot en met 24 december jl. liepen 
dj's van 3FM van Goes naar Groningen 
om geld op te halen voor het Rode 
Kruis voor de strĳd tegen mensenhan-
del. De Lifeline kwam ook door Kloe-
tinge! Diverse dorpsgenoten kwamen 
kĳken.
Heeft u voorafgaand aan het eve-
nement de heerlĳke oliebollen van 
Bakker Boer ook geproefd?
Onder andere hiermee heeft de Kloe-
tingse school in samenwerking met 
Bakker Boer een mooi bedrag ingeza-
meld voor het goede doel. Dit werd 
overhandigd toen de dj's met hun 
gevolg door Kloetinge liepen.
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F O T O G R A F I E

Oostmolenweg 5

4481 PJ  Kloetinge

Tel. 0113 22 33 26

Bruine beuk 
Er gaan geluiden door het dorp dat de grote monumentale beuk bĳ de 
Geerteskerk niet in orde is en het mogelĳk niet gaat redden ... 
wat een verlies zou dat zĳn voor ons dorp!

De bruine beuk bĳ de Geerteskerk blĳkt een reuzezwam op de wortels te 
hebben. Deze zwam eet de wortels langzaam op, met als risico dat de boom 
om zou kunnen vallen. Dit is een proces dat jaren lĳkt te kunnen duren. 
Op dit moment wordt in overleg tussen vertegenwoordiging van de kerk, de 
gemeente en een inhoudelĳk deskundige partĳ overlegd over de toepassing 
van een nieuwe methode. Er wordt geprobeerd de natuur te helpen en het 
proces stop te zetten. De kwade zwam wordt onder andere met een andere 
zwam bestreden. 
Meer over deze en andere monumentale bomen kunt u lezen/zien op bo-

menstichting.nl. Het bomennummer 
van deze beuk is 168649.
In de volgende editie van dit dorps-
blad hopen we meer te kunnen 
laten weten over het vervolg van 
de aanpak van het herstel van deze 
prachtige beuk.

De monumentale boom is gezichtsbepalend voor het Marktveld

FO
TO

'S
 R

EN
É 

VA
N

 D
ER

 V
LI

ET



46 Klusdurper - voorjaar 2020

Amicitia: Schimmelpenninckstraat 14
Geerteshuis: Jachthuisstraat 14 

Vereniging De Bron is in juni 1997 gestart met als doelstelling: Het op nuchtere wijze onder de aandacht brengen van onderwerpen die helderheid over 
onszelf en onze omgeving kunnen verscha§ en. De Bron is een idealistische vereniging die werkt op non-profi t basis (verenigingdebron.nl).

APRIL

6 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

22 20:00
Amicitia
(De Bron)

Lezing Richard Hoofs. “Heelmeesters In de voetsporen van 
de Egyptische Sjamanen.” Richard (huisarts, acupuncturist 
en coach) gaat in zijn lezingen en boek in op hun holistische 
levensvisie.

23 19:30
Geerteskerk

Op reis met Rabbijn Marianne van Praag.

26 Middag
Marktveld

MuzIekfeest.

27 Hele dag
Kloetinge

Koningsdag.

MEI

4 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen

14 19:30
Geerteskerk

Het lied van de liefde.

20 20:00
Amicitia
(De Bron)

Lezing Erik Tanghe. “Quantumfysica, Karma en onze gesimu-
leerde werkelijkheid.” Uitleg van enkele belangrijke wetten uit 
de quantummechanica met voorbeelden.

24 IKC Opening Integraal Kindcentrum (IKC)

27 19:30
Geerteskerk

Heleen Pasma over het Hooglied.

JUNI

1 10:00
Geerteskerk

Inloopmorgen

5 Hele dag
Geerteskerk

Geerteskerkdag. Zie artikel op pagina 29.

17 20:00
Amicitia
(De Bron)

Jaap Rameijer. “Van Annunaki tot Illuminati”
Jaap belicht een wezenlijk andere geschiedenis van de aarde 
en van de mensheid dan tot op heden.

JULI

6 10:00
Geerteskerk

Inloopmorgen.

12 Jachthuis Tuinconcert bij ambachtsheer door Brassband Excelsior.

AUG.

3 10:00
Geerteskerk

Inloopmorgen.

SEPT.

7 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

OKT.

5 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

NOV.

2 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

Activiteitenkalender (ONDER VOORBEHOUD)

Geerteshuis Richard Hoofs
22/04

Koningsdag
27/04

Eric Tanghe
20/05

Hooglied
27/05

Jaap Rameijer
17/06

Lied van de liefde
14/05

IKC
24/05

Geerteskerkdag
05/06

Tuinconcert
12/07

Muziekfeest
26/04

Marianne van Praag
23/04

• Bestrating voor uw tuin
• Aluminium veranda’s
• Zand en grind
• Carport

Livingstone Goes, voor al uw tuinmaterialen! 
U kunt bij ons terecht voor o.a.:

• Tuinhout zoals schuttingen en blokhutten
• Zonwering
• Tuinverlichting
• Binnentegels

BESTRATING  VERANDA  BLOKHUTTEN  TUINVERLICHTING  ZONWERING

LIVINGSTONE
www.livingstonegoes.nl

Livingstoneweg 2
4462 GL Goes
tel. 0113-222000

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 7.30 - 17.30 uur

zaterdag 7.30 - 12.00 uur
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