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Reeds 50 jaar
uw vertrouwen

meer dan waard!

De voorzittershamer heb ik mogen overnemen van Marinus Vuĳ k. 
Marinus was ruim 20 jaar bestuurslid van de VDK, waarvan de laat-
ste 13 jaar als voorzitter. Zĳ n inzet en betrokkenheid zĳ n enorm 
geweest en hĳ  heeft samen met oud-bestuursleden veel bereikt 
voor het dorp Kloetinge. Marinus, bedankt voor alles wat je hebt 
betekend en nog betekent voor ons dorp. We zullen op een gepast 
moment formeel afscheid van je nemen. 

We gaan richting het eind van het jaar en samen met de bestuurs-
leden van de VDK ga ik aan de slag om richting te geven aan het 
behouden en vergroten van de leefbaarheid van ons dorp. Wĳ  
staan open voor uw ideeën, opmerkingen en suggesties.
Die kunt u kwĳ t via info@vdkkloetinge.nl .

Ik wens u veel leesplezier!

Met Klusdurpse groet,
Scarlett Kwekkeboom-Janse

Op een mooie avond in het voorjaar 
raakte ik in gesprek met een bestuurs-
lid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Kloetinge (VDK). Voor dat ik het 
wist zaten we aan tafel om kennis te 
maken met de andere bestuursleden 
en zo kwam van het een het ander... 
De gedrevenheid en het enthousiasme 
van de andere bestuursleden prikkel-
den mĳ  om ook mee te denken en iets 
‘te willen doen’ voor het mooie dorp 
waar ik samen met mĳ n man sinds 
2016 woon. Het is een heerlĳ k dorp 
met niet alleen een rĳ ke historie maar 
ook een rĳ k verenigingsleven. Daar wil 
toch uiteindelĳ k iedereen een bĳ drage 
aan leveren om maximaal van te 
genieten.

Voorwoord
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Start
Ik startte in de tĳd dat er plannen 
waren om een knip in de Zomerweg 
te leggen, waardoor het dorp niet 
meer vanuit het noorden bereikbaar 
zou zĳn met de auto. Om een twee-
deling in het dorp te voorkomen 
hebben we toen als VDK de gemeen-
teraad er van kunnen overtuigen dit 
niet door te laten gaan. Het was het 
eerste van vele onderwerpen die we 
bĳ de gemeente aankaartten.

Historisch karakter
De VDK heeft altĳd gepleit voor 
behoud van het historische karakter 
van ons mooie dorp. Zo hebben 
we, toen nog onder aanvoering 
van de heer Hoste, gepleit voor het 
openstellen van het Hogepad. Dat 
was namelĳk met een houten hek 

afgesloten. Met medewerking van de 
aanwonende bewoners hebben we 
het pad, daterend uit 1135, weer in 
oude glorie weten te herstellen. Dat 
je mooi kunt wandelen in Kloetinge 
blĳkt ook uit het Ommetje, waar-
van de route op een paneel op het 
Marktveld is afgebeeld. Later is dat 
ommetje onderdeel geworden van 
het Wandelnetwerk in Zeeland. Ook 
hebben we een ‘Point of Interest’, 
onderdeel van de ‘Liberation Route 
Europe’, in Kloetinge gekregen. Deze 
heb ik samen met burgemeester 
Verhulst mogen onthullen, com-
pleet met een mars van de ‘Band of 
Liberation’ en legervoertuigen door 
het dorp.
In mĳn tĳd als voorzitter heb ik 
altĳd gestreefd naar het behoud 
van de typische eigenschappen van 

ons dorp. De vroegere muziektent 
had ik graag in zĳn oude glorie zien 
herrĳzen. Helaas hebben we hier-
voor nooit de neuzen dezelfde kant 
op kunnen krĳgen. Ook heeft de 
VDK altĳd gepleit voor het behoud 
van De Herberg als rĳksmonument. 
Dit is niet eenvoudig gebleken, maar 
gelukkig wordt door particulier initi-
atief De Herberg weer in oude glorie 
hersteld.

Leefbaarheid
In 2012 is een Dorpsplan ontwikkeld. 
Samen met vele bewoners en de 
gemeente is er in werkgroepen een 
mooi plan opgesteld waarmee we 
aan de slag zĳn gegaan om de leef-
baarheid in Kloetinge te behouden 
en te verbeteren. Met het realiseren 
van een skatebaan en een sport- en 

spelkooi hebben we met de VDK ook 
oog voor de jeugd. Want ook voor 
deze doelgroep moet er in Kloetinge 
wat te beleven zĳn. Het kostte wat 
inspanning, maar ik ben blĳ dat het 
er is gekomen. 
 Bĳ het ontstaan van de Riethoek, 
vernoemd naar de vroegere Rietvel-
den, heeft de VDK het idee geop-
perd om de Riethoek een Social Sofa 
te schenken. Hierop hebben bewo-
ners van het ‘oude dorp’ en van deze 
nieuwe wĳk samen een schitterend 
mozaïek patroon gecreëeerd, 
voorstellende een plattegrond van 
de Riethoek. Ook de ontwikkeling 
van een Dorpsboomgaard is een 
aanwinst voor het dorp, al is het wel 
van belang dat bewoners daar meer 
gebruik van kunnen gaan maken. 
En dankzĳ giften van de Rabobank 

en Stichting Boone hebben we 
vorig jaar nog een schitterende 
Jeu-de-Boulesbaan voor het dorp 
gekregen aan de Jachthuisstraat! 

Wens
Tot slot wil ik graag mĳn wens uit-
spreken om ons dorpshuis Amicitia 
veel meer als ontmoetingsplaats 
te gebruiken voor jong en oud. De 
faciliteiten zĳn er al, maar de sfeer 
moeten we er zelf in brengen. Hier 
zou ik graag initiatieven voor zien 
ontstaan. 

Stokje overdragen
Rest mĳ alleen nog iedereen te 
danken voor de steun en vriend-
schap die ik heb mogen ontvangen 
in de afgelopen jaren. Er is een tĳd 
van komen en een tĳd van gaan 

en dat geldt ook voor mĳ. Ik heb 
dan ook met een gerust hart de 
voorzittershamer overgedragen aan 
Scarlett Kwekkeboom-Janse in wie ik 
alle vertrouwen heb.

Tot slot
Ik wil in het bĳzonder de huidige 
bestuursleden, en allen die hen 
voorgingen, bedanken voor hun 
inzet. Ik wens u allemaal een goede 
gezondheid toe in deze moeilĳke 
corona-tĳd. Pas goed op uzelf.

Uw voormalige voorzitter,
Marinus Vuĳk

Beste bewoners van ons
mooie dorp Kloetinge,

Vanaf 2000 ben ik bestuurslid 
van de Vereniging Dorpsbelan-
gen Kloetinge geweest, waar-
van sinds 2007 voorzitter. Ik 
blik hier graag kort met u op 
terug.

Er is een tijd
van komen
en een
tijd van gaan

IJspret op de Vaete
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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

Op 4 mei werd ‘s morgens 
om 10.45 uur een krans gelegd bĳ 
het graf van J.M. Dicaire.
Vanwege Covid-19 vond deze jaar-
lĳkse gebeurtenis zonder publiek 
plaats.
De Verening Dorpsbelangen Kloetin-
ge nam het initiatief om de Taptoe 
vanaf de toren te blazen en af te 
sluiten met het Wilhelmus.
Drie muzikanten van Brassband 
Excelsior namen die taak voor hun 
rekening. En zo schalden om twee 
minuten voor acht de tonen van de 
Taptoe over het dorp Kloetinge. Na 
de twee minuten stilte klonk 3-stem-
mig het Wilhelmus.
Na afloop waren er veel compli-
menten. Er gingen zelfs stemmen 
op om in de toekomst de Taptoe en 
het Wilhelmus, met behoud van het 
o¥ciële programma, vanaf de toren 
te spelen.

Vlnr: Ko de Rooi (2e trompet), Rinus Zuidweg (1e trompet) en Henk Kramer

Kranslegging door wethouder Joost de Go¨au (links) en VDK-lid Piet Bal

Bijzondere DodenherdenkingBijzondere Dodenherdenking
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Minister Toxopeus hakt in 1964 het lintje door bĳ de opening van het 
nieuwe gemeentehuis, onder toeziend oog van gemeentesecretaris
J.A. Hoste

Opening
Bĳ de opening van het gebouw in 
1964 ziet de toekomst er voor de ge-
meente heel anders uit, hoewel B en 
W hopen dat het gemeentehuis nog 
lang in gebruik mag blĳven. Zowaar 
komt minister Toxopeus van binnen-

landse zaken het nieuwe gemeente-
huis openen. Dezelfde minister die 
over herindelingen gaat. Cadeautjes 
zĳn een nieuwe voorzittershamer, 
twee glazen asbakken, een elektri-
sche klok, een zilveren inktstel met 
pen, twee kandelaars en een Friese 

klok. Aan burgemeester Schimmel-
penninck van der Oye ontlokt dit 
laatste cadeau de kwinkslag, dat 
je dan kunt zien of het al vĳf voor 
twaalf is… 
Burgemeester Huber van Goes 
meent dat het met die herindeling 
zo’n vaart niet zal lopen, gezien 
het feit dat her en der nieuwe 
gemeentehuizen worden gebouwd 
en nieuwe burgemeesters worden 
benoemd. Volgens het programma 
krĳgt zĳne excellentie om 17.30 uur 
een ‘koude lunch’ aangeboden. Dit 
is een koud bu¨et in De Korenbeurs 
op de Grote Markt in Goes.

Boodschappenlĳst
In 1966 treedt nieuwe burgemeester 
P. Daniëlse aan, die een enorme 

Kloetinge aan de vooravond van de  herindeling

boodschappenlĳst van de gemeen-
teraad krĳgt: bestemmingsplan, 
straatverlichting, riolering, schaats-
baan, woningbouw, reconstructie 
Buys Ballotstraat, uitbreiding van de 
lagere school, gymlokaal, zwem-
bad en korfbalveld. Daniëlse heeft 
zojuist de ophe¥ng van zĳn vorige 
gemeente Ritthem meegemaakt, en 
zal als een kapitein van een zinkend 
schip tot het laatst op de brug in 
Kloetinge blĳven. Kloetinge zal in 
1970 in Goes opgaan.

Uitbreiding sportveld
De plannen voor de herindeling 
gaan gewoon door, wat de gemeen-
te doet besluiten om het sportveld 
enorm uit te breiden, onder meer 
met een tribune. De voetbalvereni-

ging Kloetinge telt op dat moment 
145 leden en 7 elftallen. De korfbal-
vereniging Blauw-Wit telt 105 leden, 
waaruit 5 twaalftallen en 2 achttal-
len worden opgesteld. Op een bord 
van teakhout wordt de naam van de 
opzichter gemeentewerken Wesselo, 
die nauw bĳ de plannen is betrok-
ken, vereeuwigd.

Jaren 60-kunstwerk
Een gymlokaal stampt de gemeen-
te op de valreep eveneens uit de 
grond. Dit komt te staan bĳ de kleu-
terschool De Schalken. Kunstsmid 
Spaapen uit Hoogerheide krĳgt de 
opdracht om een smeedwerk-figuur 
van een atleet te maken. Ook de 
naam van de kleuterschool wil het 
gemeentebestuur graag in smeedĳ-

zer gespeld zien. Tot slot is er een 
lege muur aan het verenigingsge-
bouw Amicitia, waar een smeedĳ-
zeren handdruk niet zou misstaan. 
Ook die komt er te hangen, en 
vormt nog steeds een klein, typisch 
jaren 1960-kunstwerk.

Frank de Klerk,
Gemeentearchief Goes

Links het nieuwe gemeentehuis, 
eerder hervormde pastorie, 

en rechts het in 1964 verlaten 
gemeentehuis, gezien vanuit de 

Geerteskerk (ca. 1970). FO
TO

’S
 G

EM
EE

N
TE

AR
CH

IE
F 

G
O

ES

Tentoonstelling
In de hal van het stadskantoor 
is in oktober en november 
2020 een tentoonstelling te 
zien over de vĳf gemeenten 
die vĳftig jaar geleden dezelf-
de weg insloegen. 

geleden

JA
A

R50

In de loop van de jaren 1960 verschĳnt in Zuid-Beveland een dreigende 
gemeentelĳke herindeling aan de horizon. Daar schrikken de meeste 
dorpsbestuurders nogal van. De krant schrĳft koppen die er niet om 
liegen, en bezwaarschriften met hoofdletters en uitroeptekens worden 
vanuit de gemeentehuizen naar Den Haag gestuurd. Kort daarvoor, 
in 1959, bezoekt de minister van binnenlandse zaken Kloetinge. Hĳ 
verklaart bĳ die gelegenheid dat Kloetinge een zelfstandige gemeente 
blĳft. Met dit geruststellende uitgangspunt begint de gemeente aan 
de verbouwing van een nieuw gemeentehuis. Dit is de voormalige her-
vormde pastorie aan het Geertesplein, die het kleinere oude gemeen-
tehuis, dat ernaast staat, altĳd wat in de schaduw heeft gezet. 
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Stationspark 30
4462 DZ   Goes
Tel. (0113) 23 16 74
E-mail: info@rwsgoes.nl

www.rwsgoes.nl

Veertien appartementen 

en één woning komen op 

de plek van de vroegere 

Kloetingseschool aan het 

Groenedaal. Althans, dat 

is het plan. Voorlopig 

wonen twee jongeren in 

het schoolgebouw, ieder 

in één klaslokaal, en heeft 

de Kloetingse kinderkle-

dingzaak Jill & Mill er 

een ideale winkelruimte 

gevonden.

Eigen risico
Een schets van het nieuwbouwproject is nog niet beschikbaar. De gemeen-
te Goes wil die nog niet vrĳgeven, in afwachting van een presentatie aan 
omwonenden die begin november is gepland. Informatie zal daarna terug te 
vinden zĳn op de website van Goes, laat een woordvoerster van de gemeen-
te weten.
M3 Architecten uit Rĳswĳk staat aan de lat voor het ontwerp. Helemaal uit 
Rĳswĳk? Jawel. En dat heeft een reden, vertelt architect-eigenaar Leendert 
Steĳger. M3 Architecten ontwerpt én ontwikkelt helemaal zelf plannen, op 
eigen risico. “Gaat een plan niet door, dan zĳn de kosten voor ons. Omdat er 
geen projectontwikkelaar aan te pas komt, ligt de winstmarge veel lager”, 
aldus Steĳger, “wat kopers terugzien in de prĳs die zĳ betalen.”
Met name in Zuid-Holland heeft M3 Architecten tot nu toe op deze manier 
nieuwbouw van de grond getild. Steĳger: "We geven over onze werkwĳze 
presentaties aan gemeenten. Zo zĳn wĳ bĳ de gemeente Goes uitgekomen, 
ongeveer een jaar geleden.”

Veertien
appartementen
en één woning

OP LOCATIE VROEGERE

KLOETINGSESCHOOL
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Drie bouwlagen
Inmiddels ligt er een ontwerp-plan 
voor de plek van de vroegere Kloe-
tingseschool met veertien apparte-
menten en één woning. Het appar-
tementengebouw krĳgt inclusief kap 
drie bouwlagen, met vĳf apparte-
menten op de begane grond, vĳf op 
de eerste verdieping en vier in de 
dakverdieping. De appartementen 
krĳgen drie kamers, die in de kap 
worden het grootst.
Steĳger kan over de prĳs nog niets 
zeggen. Alle procedures moeten 
eerst afgerond zĳn. M3 Architecten 
gaat dan op zoek naar een bouwbe-
drĳf. Steĳger: “We houden het werk 
lokaal. We vragen daarom altĳd drie 
of vier aannemers in de omgeving 
om in te schrĳven. Dat gaan we in 
Kloetinge ook doen.”

Senioren
De nieuwbouw zal vooral interessant 
zĳn voor senioren die al in Kloetinge 

wonen en er graag willen blĳven, 
verwacht Steĳger. De gemeente 
Goes zet daar ook op in. Steĳger ziet 
het al helemaal voor zich: “Ouderen 
verhuizen naar één van de apparte-
menten en verkopen hun huis aan 
jongeren of jonge gezinnen, het zal 
voor flink wat doorstroming zor-
gen.”

School nog niet weg
Voorlopig zal de oude Kloetingse- 
school er nog wel staan. Niemand 
kan zeggen wanneer de sloophamer 
erin gaat. Het schoolgebouw staat 
leeg sinds de voorjaarsvakantie dit 
jaar, toen het Integraal Kindcen-
trum (IKC) Kloetinge opende in 
nieuwbouw aan de Zomerweg. De 
lege school aan het Groenedaal 
wordt sindsdien, in opdracht van 
de gemeente Goes, beheerd door 
het bedrĳf VoorkomLeegstand uit 
Rotterdam.

Tĳdelĳke bewoners
Om de boel op orde te houden en 
vandalisme tegen te gaan heeft 
VoorkomLeegstand zoals gebruike-
lĳk tĳdelĳke bewoners gezocht, in 
het geval van de Kloetingseschool 
twee jongeren én kinderkledingzaak 
Jill & Mill.

Eva is één van de twee bewoners. Ze 
vertelt dat ze in Breda studeerde en 
terug wilde naar Goes. De wachttĳd 
voor een huurwoning is in Goes 
lang, zo’n drie jaar. Eva was dan ook 
blĳ in de Kloetingseschool terecht 
te kunnen. “Ik heb hier zelf ook nog 
op school gezeten. Ik zit nu in het 

klaslokaal van groep drie.” Koken 
kan in de kantine van de leerkrach-
ten, waar al een keukentje was. In 

één van de toiletten is een nooddou-
che geplaatst. Eva: “En die doet het 
onverwacht goed.”

Kinderkledingzaak Jill & Mill heeft 
onderdak gevonden in twee lokalen. 
Eigenaresse Kim Brock is er superblĳ 
mee. “Ik woon tegenover, waar ik 
eerst de winkel had, in het vroegere 
postkantoor. Hier heb ik veel meer 
ruimte, het is ideaal, zeker in deze 
coronatĳd.”

Zowel Kim als Eva hoopt nog lang te 
kunnen blĳven, maar zeker is er niks. 
“Het streven is”, vertelt Eva, “dat 
VoorkomLeegstand drie maanden 
van te voren laat weten dat de huur 
stopt.” Kim kĳkt voorzichtig vooruit: 
“Het zou mooi zĳn, als ik zou kun-
nen blĳven tot zomer volgend jaar, 
met nog een nieuwe collectie.”

Wat zal er met dit liefdevolle beeld gebeu-
ren bĳ de oude Kloetingseschool? Lezend 
meisje, van beeldend kunstenares Liesbeth 
Messer-Heybroek (1925-2007), geplaatst in 
1956.

Kim Brock in één van de twee klaslokalen waar haar kinderkledingzaak Jill & Mill is gevestigd, 
met kindermondkapje in de hand. “Hier heb ik lekker de ruimte.”

Janneke
Mĳn naam is Janneke Slabbekoorn en ik ben nieuw 
bĳ de Klusdurper. Ik schrĳf graag en vind het leuk 
om iets voor Kloetinge te doen en meer mensen in 
het dorp te leren kennen.
Ik ben opgegroeid in Terneuzen en met mĳn man 
Wim (uit Axel) heb ik lang in Rotterdam gewoond. 
In 2002 zĳn we naar Goes verhuisd met onze kinde-
ren Maarten en Ilse, die toen nog heel klein waren. 
Terug in Zeeland, nog altĳd blĳ mee! Sinds 2012 
wonen we in het Oostmolenpark. De kinderen zĳn 
inmiddels de deur uit.
Van beroep ben ik docent Nederlands. Ik geef met 
veel plezier les, de laatste jaren vooral aan anders-
taligen. Ook ben ik vrĳwilliger bĳ Vluchtelingenwerk 
in Goes en bĳ Podium ’t Beest. Ik houd van lezen, 
wandelen en fietsen. Tot ziens!

NIEUW REDACTIELID STELT ZICH VOOR

Twee jongeren en Jill & Mill
tijdelijke huurders school
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 F O T O G R A F I E

 Oostmolenweg 5

4481 PJ  Kloetinge

Tel. 0113 22 33 26

De molen in het nieuws

7 augustus j.l. werd bĳ  de 
Oostmolen een door Hofman 
Productions opgenomen 
livestream uitgezonden over 
Zeeland in Actie.
Individuele mensen leverden 
een gesponsorde prestatie, 
waarvan de opbrengst be-
stemd was voor het Koninklĳ k 
Wilhelminafonds Kankerbe-
strĳ ding (KWF). Bovendien 
waren er verschillende optre-
dens van o.a. Boer Bastiaan 
met zĳ n Milou, Boerin Bertie, 
Dax Hovius, Evert van Asselt, 
Patricia Foort, Marjon van 
Iwaarden en vele anderen. 
Elsa van Hermon van
Omroep Zeeland verzorgde 
de interviews.

Magician Evert van Asselt vertoont één van zĳn trucs.
Geamuseerd kĳken Elsa van Hermon, provinciaal bestuurder 
Jo-Annes de Bat en burgemeester Margo Mulder (vlnr) toe.

Elsa van Hermon van Omroep Zeeland in
gesprek met Peter de Vos

Zangeres Patricia Foort geeft een optreden vanaf de molenstelling
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Waarom fotografi e? Vertel eens
“Ik wilde altĳ d al een creatief 
beroep. Zo heb ik eerst grafi sche 
vormgeving gestudeerd. In Australië 
liep ik stage bĳ  een fotograaf die 
gespecialiseerd was in de richting 
documentair journalistieke fotogra-
fi e. Dat vond ik heel interessant en 
later ben ik daarom fotografi e gaan 
studeren aan de fotoacademie in 
Rotterdam. Ook ik heb me gespecia-
liseerd in deze tak van fotografi e.”

Wat houdt dat precies in?
“Eigenlĳ k maak je met documentair 
journalistieke fotografi e een verhaal 
in beelden, je vertelt iets zonder 
woorden of met weinig woorden. 
Het beeld moet krachtig zĳ n om het 

verhaal goed kunnen te vertellen en 
daarvoor moet je je inleven: waar-
om maak je een bepaalde foto? Wat 
wil je ermee vertellen? Dat is het 
leuke aan fotografi e. Je zoekt naar 
de kracht van een beeld.”

Waar zit dat voor jou in?
“Je moet je goed inleven in het be-
drĳ f of de persoon. Het verhaal dat 
aan de foto’s voorafgaat, is daarom 
heel belangrĳ k. Eerst ga ik met 
mensen praten en – als het om een 
bedrĳ f gaat – op het bedrĳ f rond-
kĳ ken. Ik bedenk dan waarvan ik 
foto’s wil maken, welke details ik wil 
laten zien en ook waar ik die foto’s 
ga maken. Het is ook weleens een 
beetje toeval wat je dan tegenkomt. 

Zo ging ik laatst met iemand naar 
een bos en we ontdekten een soort 
groene laan. Het was ochtend en 
het was een beetje mistig, wat heel 
goed paste bĳ  de sfeer van de foto’s 
die ik wilde maken.”

En verder?
“Ik wil niet teveel dingen in scene 
zetten. Ik houd van foto’s die zo 
natuurlĳ k mogelĳ k zĳ n. De belich-
ting is ook van groot belang. Zelf 
houd ik heel erg van natuurlĳ k 
licht, ik ben niet zo’n fl itser. Als je 
veel fl itst, krĳ g je harder licht. Dat 
past niet bĳ  mĳ . Je ontwikkelt als 
fotograaf toch een soort handteke-
ning, een bepaalde manier waarop 
je foto’s maakt. Overigens ben ik 

wel allround hoor, ik maak bĳ voor-
beeld ook nog bruidsreportages en 
portretfoto’s.”

Hoe kwam je in Kloetinge terecht?
Hester lacht: “Dat is eigenlĳ k wel 
leuk om te vertellen. Ik ben deels 
opgegroeid in Yerseke. Toen ik in 
Goes op de middelbare school zat, 
fi etste ik altĳ d door Kloetinge. En 
ik dacht iedere keer: Wat een mooi 
dorp is dit! Later als ik groot ben, 
zou ik hier weleens willen wonen… 
En dat gebeurde uiteindelĳ k ook: na 
allerlei omzwervingen kon ik in 2013 
een huis huren in Kloetinge. Ik was 
zo blĳ !”

Wat maakt Kloetinge zo
bĳ zonder dan?
“Nou, ik vind het dorpse karakter 
heerlĳ k. Je hebt lekker de ruimte 
en er is veel groen. Ik ga regelmatig 
lekker een rondje hardlopen in en 
rond het dorp. Verder is het zo’n ka-
rakteristiek dorp, met mooie panden 
aan het Marktveld en bĳ voorbeeld 
ook mooie oude paadjes. Wist je dat 
het Hoge Pad, dat smalle paadje 
tussen het Wesselopark en de oude 
Notenwei al van 1100 is?”

Ben je ook actief in het dorp?
“Ik ben vrĳ williger geworden bĳ  de 
Oranjevereniging. Als fotograaf, ja, 
dat vind ik gewoon het leukst. In 
2019 heb ik voor het eerst meege-

daan. Op Koningsdag natuurlĳ k, 
maar ook heb ik foto’s gemaakt 
voor de nieuwe website. Helaas kon 
Koningsdag dit jaar niet doorgaan, 
maar volgend jaar hoop ik weer mee 
te kunnen doen.”

Alleen maar positief dus!
Hester beaamt dat enthousiast 
en ze is dan ook heel blĳ  dat ze in 
Kloetinge kan blĳ ven wonen: “We 
hebben een huis kunnen kopen hier 
in het dorp, daar zĳ n we zo blĳ  mee! 
Via een makelaar hoorden we dat 
het te koop kwam en we hebben 
het onmiddellĳ k gedaan. We zĳ n nu 
druk met de verbouwing en eind van 
het jaar kunnen we erin!”

Hester zwaait de deur open, met 
babydochter Robin op de arm. Ze 
is genoemd voor De Lelie door 
akkerbouwer Dick Harinck, die in 
de vorige Klusdurper geïnterviewd 
werd. Waarom heeft Dick haar 
genoemd? “Dick is familie van mĳ n 
man, zo kennen we elkaar. Hĳ  heeft 
mĳ  voorgedragen omdat ik fotogra-
fe ben. En ik vind het heel leuk om 
mee te werken aan dit artikel”, zo 
vertelt Hester.

Wat een leuk dorp is dit!

HESTER
Kraaijeveld
‘In de fotografi e gaat 
het om de kracht van 
een beeld. Je moet 
je inleven om te 
bedenken hoe je dat 
het best kan doen.’

Janneke Slabbekoorn
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In de Lelie staat elke keer een 
inwoner van Kloetinge centraal. 
Deze keer ontmoeten we fotografe 
Hester Kraaĳ eveld. Hester woont 
sinds 2013 in Kloetinge en is zeker 
van plan er te blĳ ven.
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ook voor lunch vanaf 8 personen  |   catering luxe hapjes  |   par ti jen

T.  0113 -  853 485  |   Piet Heinstraat 3A,  Goes

Benieuwd? Kijk eens  op 
onze website  voor het 

actuele menu

Geniet elke 2 weken
van een nieuw 3  tot 6 

gangen menu!

W W W . K A L E B R I L . N L
ook voor lunch vanaf 8 personen  |   catering luxe hapjes  |   par ti jen

T.  0113 -  853 485  |   Piet Heinstraat 3A,  Goes

Benieuwd? Kijk eens  op 
onze website  voor het 

actuele menu

Geniet elke 2 weken
van een nieuw 3  tot 6 

gangen menu!

 Vosmaerstraat 2
 4461 HT Goes Bel Nijsse Assurantiën: 0113 27 58 00 voor zekerheid

NIJSSE ASSURANT IË N B V

 Verzekeringen | Hypotheken | Pensioenen

Inspectie Geerteskerk
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toren van de Geerteskerk aan een inspectie 
onderworpen. Met behulp van een enorme 
kraan is met name gekeken naar het voeg- 
en metselwerk van het onderste deel van 
de toren, dat hier en daar wat slĳtage 
vertoont. Ook de galmborden kunnen wel 
een schilderbeurt gebruiken. De daad-
werkelĳke reparaties zullen op een later 
tĳdstip worden uitgevoerd.

DE STRIP VAN DANKER JAN OREEL

Activiteitenkalender
In verband met de coronacrisis zĳ n afgelopen voorjaar en
zomer veel geplande activiteiten niet doorgegaan. Ook voor 
nu en het komende halfjaar is er veel onzeker en staan de 
activiteiten op een laag pitje of zĳ n afgelast. Daarom dit keer 
geen overzichtskalender.
Diverse clubs hebben nog wel hun wekelĳ kse en maandelĳ kse 
activiteiten in Amicitia en het Geerteshuis. Via de website
wĳ zĳ ngoes.nl is een beknopt overzicht te vinden.
Nieuw is een wekelĳ kse inloop voor senioren op donderdag, 
met ondersteuning van SMWO en SVRZ. Een bakje ko¥  e, een 
potje kaarten een handwerkje meenemen, het kan allemaal. 
Iedereen is welkom van 9:30 tot 15:30 in het Geeerteshuis.

AMICITIA
Schimmelpenninckstraat 14.
Informatie over de inloop-
morgens op de eerste 
maandag van de maand in 
het Geerteshuis of de Geer-
teskerk is te vinden op de 
startpagina van de Geertes-
kerk pknkloetinge.nl 

GEERTESHUIS
Jachthuisstraat 14.
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Hut-aan-huis pakketten
Het thema van De Klusdurpse Dagen zou dit jaar 
‘Restaurant op stelten’ zĳn. Maar dat corona roet in 
het eten zou gooien was niet volgens ons draaiboek. 
Erg jammer dat evenementen niet door mochten gaan, 
maar we hebben het er niet bĳ laten zitten! In de eerste 
week van de zomervakantie zĳn we door heel Kloetinge 
Hut-aan-huis-pakketten gaan uitdelen. Met een kar vol 
kartonnen dozen, verf en gordĳnstof hebben we veel 
kinderen kunnen verrassen. Zo hebben ze in de vakan-
tie toch nog een mooie hut kunnen maken.

Wellicht in 2021
We waren daarnaast bezig om als alternatief een leuke 
speldag in de herfstvakantie te organiseren, maar ook 
dat heeft i.v.m. de corona-maatregelen geen doorgang 
mogen vinden. We hopen van harte dat we in 2021 weer 
wel samen mogen komen, want dat is toch een stuk 
gezelliger.

Stichting Jeugdwerk Kloetinge

Alex van Engelen! Kliederen zoals kliederen ooit bedoeld is! 

Vrĳwilligers op pad met de hut-aan-huis pakketten voor de jeugd

Prijswinnaar
fotowedstrijd

Op 10 augustus is onze Petra (Pee) komen te overlĳden. De strĳd tegen kanker heeft 
ze, ondanks haar altĳd positieve instelling, niet mogen winnen. Een groot gemis 
voor haar familie en vrienden en zo ook voor onze stichting. Petra was de kartrek-
ker en kende bĳna alle kinderen die mee hebben gedaan met de Klusdurpse Dagen. 
We gaan haar missen en we zullen ter nagedachtenis aan haar onze activiteiten 
voortzetten. 

De afgelopen jaren hebben Noa Rĳk en Martĳn Kole veel van Petra geleerd en met 
deze nieuwe generatie erbĳ gaan we de activiteiten in 2021 organiseren. Reserveer 
alvast zaterdag 6 februari in de agenda. We willen dan graag iets voor de kinderen 
van Kloetinge doen! 

Leonard van Iwaarden

Petra
Menheere
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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

Gezond van lĳ f en leden besef je 
het nauwelĳ ks, tot je een ongelukje 
krĳ gt, waardoor je een tĳ dje zonder 
rolstoel niet meer uit de voeten 
kunt. Na een valpartĳ  met mĳ n fi ets 
was het zo ver. Kuitbeen gebroken 
van het linkerbeen. Niet heel ernstig, 
maar toch, je mag drie weken het 
linkerbeen niet belasten.
Via Medipoint lukte het snel een rol-
stoel te bemachtigen. Aardige jon-
gens van de vestiging in Zwĳ ndrecht 
brachten het gevaarte aan huis. 

“Zeeland is bĳ  ons de favoriete bestemming”, vertelden ze, “want de mensen 
zĳ n daar aardig.” Een mooie opsteker, maar dan, als je nooit in een rolstoel 
hebt gereden, is het een hele kunst om dat onder de knie te krĳ gen.

Hoopvol
De start van een eerste tochtje stemt hoopvol. De stoep aan de Koningin 
Wilhelminastraat, waar ik woon, blĳ kt ideaal. Een jaar of wat geleden is die op-
nieuw bestraat. En dat is zeker in een rolstoel goed te merken. Het rolt lekker 
weg, tot in de Brederodestraat. Een lantaarnpaal staat op de stoep. De ruimte 
tussen de lantaarnpaal en een heg is zo smal, dat je mag hopen erlangs te 
kunnen. Het lukt. Al snel doemt de volgende hindernis op, de stoep afkomen. 
Om verder te kunnen, moet ik de weg op, maar helaas, er is geen verlaging.
Ook deze missie slaagt. Ik moet daarna wel op de weg blĳ ven rollen, achter-
langs Amicitia, linksaf de Irenestraat in, over een hobbelige stoep richting de 
Julianastraat, waar het trottoir hier en daar ook aan verbetering toe is; bezien 
vanuit een rolstoel. Boomwortels drukken de tegels omhoog. Bĳ  de kruising 
van de Willemsstraat is de stoep zo smal, dat je bang wordt eraf te kukelen.

Breeduit
Gelukkig, de Koningin Wilhelminastraat is niet ver meer, maar ook daar wacht 
een hindernis. Een werkauto staat breeduit op een parkeerstrook waardoor je 
er nauwelĳ ks langs kunt, of je moet de straat op. Ook niet ideaal.

Nogal eens heb ik gedacht “wat zeuren gehandicaptenorganisaties toch over 
allerlei ongemakken.” Nu kan ik helemaal met hen meevoelen. Waar een kuit-
beenbreuk niet goed voor is.

Passage lantaarnpaal op stoep Brederodestraat

Ook deze ‘hindernis’ moet je maar zien te nemen

Op zoek 
naar avontuur?

Ga in een rolstoel
door oud-Kloetinge

Je zult maar aangewezen zĳ n op 
een rolstoel en in oud-Kloetinge 
wonen, dan ben je niet best af. 

Harmen van der Werf
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Waarom Kloetinge 
Ik ben getrouwd met een man die 
geboren en getogen is in Kloetinge 
en echt nergens anders zou willen 
wonen. Toen ik voor het eerst kennis 
maakte met Kloetinge, begreep ik 
direct wat hĳ bedoelde. Het is een 
gezellig en knus dorp. De mensen 
zĳn vriendelĳk, je behoudt het war-
me dorpsgevoel en het is toch dicht 
bĳ de stad.

Chronische pĳnklachten
Ik ben inmiddels al vele jaren werk-
zaam binnen de gezondheidszorg.
De afgelopen 20 jaar in de pĳnge-
neeskunde, waarin ik samen met 
collega’s mensen zie met chronische 

pĳnklachten.*
In de gesprekken met mensen met 
chronische pĳn hoorde ik in hoeverre 
de pĳn invloed had op hun dagelĳks 
leven en hoe zĳ daar zelf, maar ook 
hun naasten/mantelzorgers en hulp-
verleners mee omgingen.
Na evaluatie van al die gesprekken 
bleek dat niet alleen de pĳn invloed 
heeft op het dagelĳks leven, maar 
juist ook het dagelĳks leven zelf veel 
invloed heeft op de ernst van de 
pĳnklachten.

Deskundig advies
Wat opviel was dat vele mensen 
medisch wel geholpen werden door 
onder meer behandeling of thera-

pieën, maar wanneer de pĳn toch 
aanwezig bleef men niet meer wist 
wat te doen. Men gaf aan dat er 
weinig tot geen begeleiding was, die 
deskundig kon adviseren wat wel of 
juist niet te doen...
Dat leidde regelmatig tot teleur-
stelling, boosheid, niet begrepen 
voelen, frustraties, vermindering van 
zelfvertrouwen, angst, slapeloos-
heid, instabiel sociaal- of gezinsle-
ven, problemen op het werk.
Hier moest wat aan gedaan worden, 
vond ik.

Activos
Samen met oefentherapeut Janine 
Davidse, eveneens gespecialiseerd in 

Ondernemend Kloetinge

Helaas heeft de Oranjevereniging Koningsdag 2020 moeten annuleren. 
We hebben wel met een aantal dorpsgenoten het Wilhelmus gezongen 
op onze eigen stoep. Een mooi moment, maar we hopen toch dat er in 
2021 meer mogelĳ k zal zĳ n. Hoe en wat blĳ ft vooralsnog onduidelĳ k. 
We zitten echter niet stil en denken na over hoe we Koningsdag 2021 
een oranje tintje kunnen geven.

U hoort van ons!

Volg ons via onze website
of via social media:
oranjeverenigingkloetinge.nl

Oranjevereniging Kloetinge

ORANJE
VERENIGING
KLOETINGE
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* Chronische pĳn = pĳn die langer bestaat dan 3 maanden.
Zeker 1 op de 5 mensen heeft hier last van..

Activos  Pijneducatie & Training

chronische pĳn en met meedenken 
van een klankbordgroep van artsen 
en andere deskundigen, hebben we 
een behandelprogramma genaamd 
Activos ontwikkeld, dat gericht is op 
het grip krĳgen op pĳn.

Hoe werkt het
Het Activos-pĳnprogramma biedt 
een praktische training en is voor 
iedereen toegankelĳk.
De basis ligt in het begrĳpen hoe 
ons pĳnsysteem werkt en hoe je dit 

zelf kunt beïnvloeden. Pĳneducatie 
staat centraal in deze wetenschap-
pelĳk onderbouwde training, in com-
binatie met individuele begeleiding 
en behandeling.

Het mooie van dit werk vind ik de 
momenten waarop iemand tegen 
me zegt dat zĳn/haar pĳnklachten 
draaglĳker zĳn geworden. En dat ze 
weer activiteiten kunnen doen waar 
ze blĳ en gelukkig van worden.

Mijn naam is Anja Wijdemans-Kole
en ik ben sinds 1988 woonachtig in Kloetinge

Vestigingen in Goes, Middelburg,
Zierikzee en Breda 
Informatie: activos.nl

Janine Davidse (links) en Anja Wĳ demans
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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

Het gemis van contact
Na mĳ n studie theologie heb ik 
achttien jaar als geestelĳ k verzorger 
gewerkt in de gezondheidszorg. 
Maar na een aantal jaren begon het 
te kriebelen. Ik miste in het werk 
als geestelĳ k verzorger de uitleg 
van Bĳ belverhalen, en het contact 
met oud en jong. In 2008 heb ik de 
overstap gemaakt naar de gemeente 
en aanvankelĳ k heb ik in Bemmel in 
de Betuwe gewerkt als gemeente-
predikant en de laatste vier jaar in 
de kerk van Burgh op Schouwen-Dui-
veland. Vorig jaar is deze gemeente 
gefuseerd en dat was voor mĳ  ook 
de reden om uit te zien naar een 
andere gemeente.

Hart en Ziel
Toen vanuit Kloetinge de vraag 
kwam of ik in gesprek wilde over een 
mogelĳ k beroep hoefde ik daar niet 

lang over na te denken. De contac-
ten met de beroepingscommissie 
waren heel plezierig en verfrissend. 
Het belang dat men hecht aan goe-
de en verzorgde kerkdiensten, met 
een doordachte overdenking, sluit 
aan bĳ  wat ik in Burgh heb gedaan. 
De nieuwe richting, die men met de 
pioniersplek ‘Hart & Ziel’ is ingesla-
gen, om met nieuwe activiteiten ook 
andere mensen te bereiken, juich ik 
van harte toe.
Ik vind het een grote uitdaging om 
te zoeken naar nieuwe wegen om 
als gemeente aanwezig te zĳ n in de 
dorpssamenleving van Kloetinge en 
ook andere mensen te bereiken dan 
de trouwe kerkganger. 

Verhuizing
Ik ben getrouwd met Robert Bos en 
we hebben drie volwassen kinderen, 
die al een tĳ dje de deur uit zĳ n, 

maar wel regelmatig Zeeland opzoe-
ken. Op termĳ n hopen we naar Kloe-
tinge te kunnen verhuizen en we zĳ n 
op zoek naar een geschikte woning. 
In mĳ n vrĳ e tĳ d roei, wandel of fi ets 
ik graag. 

Gesprekskring
De eerste tĳ d zal ik -naast de 
kerkdiensten- vooral besteden aan 
kennismakingsbezoeken. In principe 
zal ik op dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrĳ dagochtend werken. 
Na de eerste oriënterende fase wil ik 
een gesprekskring of avonden voor 
jonge ouders opzetten, afhankelĳ k 
ook van de behoefte. 

Ik hoop op een goede tĳ d in
Kloetinge!

Met hartelĳ ke groet.
Ds. Janneke Herweĳ er

Op zondag 20 september ben ik in een feeste-
lĳ ke dienst in de Geerteskerk bevestigd als de 
nieuwe predikant voor Kloetinge. Zowel voor 
de gemeente als voor mĳ  betekent dit 
een nieuw begin. De gemeente Goes 
is voor mĳ  geen onbekend terrein. 
Van 1990- 1996 heb ik namelĳ k in 
Goes gewoond, toen ik werkte als 
geestelĳ k verzorger in verpleeg-
huis ‘Der Boede’ in Koudekerke. 
In Goes zĳ n ook onze oudste twee 
kinderen geboren. 

Janneke Herweijer

Nieuwe predikant
voor Kloetinge
stelt zichzelf voor 
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heid Kloetinge in 1515 nog maar 12 
ambachtsheren telde. 

Ambachtsheerlĳ kheid Kloetinge
De basis voor de huidige ambachts-
heerlĳ kheid Kloetinge werd in 1581 
gelegd, kort na de Reformatie. In 
dat jaar werd er een akkoord geslo-
ten door de Gecommitteerde Raden 
van Zeeland met de ambachtsheren 
op Zuid-Beveland over het beheer 
en de administratie van de uit de 
rooms-katholieke periode overgele-
verde kerkelĳ ke goederen. In deze 
overeenkomst werd onder meer be-
paald dat het beheer van de lande-
rĳ en, behorende tot de vicarieën of 
capellerieën, aan de ambachtsheer 
als patroon en collator zou blĳ ven. 
Op dat moment bestonden er in 
Kloetinge zeven capellerieën. Een 
vicarie was een instelling volgens 
zowel wereldlĳ k als geestelĳ k recht 
en waarvan de opbrengst uit onder 
meer goederen diende voor het on-
derhoud van een vicaris. Dit was een 
plaatsvervanger voor de pastoor, 
maar hĳ  had geen taken als zielzor-
ger. Wel moest hĳ  wekelĳ ks een aan-
tal missen opdragen. Daarnaast was 
een capellanus (kapelaan) slechts 
belast met de diensten in een kapel. 
Een capellerie was dus een fonds ter 
bezoldiging van een kapelaan.

Beheer over de goederen
Verreweg de meeste capellerieën op 
Zuid-Beveland werden in 1581 direct 
geconfi sceerd omdat de collator 
onbekend was. In Kloetinge was dit 
niet het geval. Daar vervielen om 
deze reden slechts twee capelle-
rieën in hun geheel “tot profĳ t 
van de ghemeene saecke”. Van de 
overige vĳ f capellerieën had de 
toenmalige ambachtsheer Reinoud 
IV van Brederode de collatie. Deze 
capellerieën hadden samen een 
oppervlakte van 79 gemeten en 
122 roeden. Omgerekend komt dit 
overeen met 31,2 ha. De collatie van 
deze 5 capellerieën bleef een lange 
tĳ d aan de opeenvolgende am-
bachtsheren en -vrouwen van Kloe-

tinge. Ook voerden zĳ  het beheer 
over de goederen welke behoorden 
aan de capellerieën. Dit vond plaats 
onder de verplichting dat zĳ  jaarlĳ ks 
1/3 van de opbrengsten moesten 
uitkeren aan “De administratie der 
Domeinen”. De overige 2/3 moest 
worden besteed aan studiebeurzen 
voor theologische studenten. Deze 
uitkeringen bleven ongewĳ zigd tot 
aan 1843. In dat jaar kocht Johan Ja-
cob Clotterbooke Patĳ n te ’s-Graven-
hage als voogd voor zĳ n kleinzoon 
Johan Cornelis Clotterbooke Patĳ n 
de ambachtsheerlĳ kheid Kloetinge 
en daarbĳ  ook de collatie over de 
capellerieën. Door tevens aan de 
Domeinen in één keer 4000 gulden 
te betalen kocht hĳ  tegelĳ kertĳ d de 
verplichting af om jaarlĳ ks 1/3 van 
de opbrengst van de capellerieën af 
te staan. Voortaan behield de fami-
lie Clotterbooke Patĳ n dus zelf 1/3 
van de opbrengst van de landerĳ en, 
terwĳ l 2/3 daarvan aan studiebeur-
zen voor met name theologische 
studenten uitgekeerd moest blĳ ven. 
Bĳ  deze aankoop hoorde onder 
meer ook het ongeveer 50 jaren 
oude Heerenhuis met koetshuis van 
de ambachtsheer aan de oostkant 
van het Kerkplein. Dit alles werd 
aangekocht van de weledelgeboren 
Vrouwe P.M. de Kanter, weduwe van 
de weledelgeboren Heer H.M. van 
der Bilt van Kloetinge. 

De ambachtsheren
Het gebied waarbinnen de am-
bachtsheer of meerdere ambachts-
heren hun rechtsmacht uitoefenden, 
noemde men de ambachtsheerlĳ k-
heid. Daarbĳ  sloeg ‘heerlĳ kheid’ op 
de zogenaamde ‘heerlĳ ke rechten’ 
die bĳ  het ambacht hoorden. Tot 
deze rechten behoorden onder meer 
het visrecht, het jachtrecht, het 
wind- en maalrecht, het recht om 
belasting te innen en het recht de 
schout, de schepenen en de kerk- en 
armmeesters te benoemen. Tevens 
was de heerlĳ kheid verantwoordelĳ k 

voor de waterstaataangelegenhe-
den. Volgens het Zeeuwse leenerf-
recht hadden alle zonen recht op 
een gelĳ k deel van het ambacht 
van hun vader. In Kloetinge heeft 
dit geleid tot een aantal van maar 
liefst 59 ambachtsheren in het jaar 
1331. De Heren van de Maalstede, de 
Heren van Waanskinderen, Jan van 
Beaumont (zoon van Jan I van Hene-
gouwen) en de Vrouwe van Wisse-
kerke (weduwe van Jan van Mulard 
van Borsele) bezaten toen samen 
60% van de oppervlakte binnen de 
ambachtsheerlĳ kheid Kloetinge. 

De geschiedenis
van Kloetinge tot 1750 (3)

Egbert Lantinga
egbert.lantinga@gmail.com

Wanneer we het tegenwoordig over Kloetinge hebben dan zal men 
veelal allereerst denken aan het dorp Kloetinge. Vroeger was dit anders. 
Tot 1 januari 1970 was Kloetinge een zelfstandige gemeente. Gaan we 
verder terug in de tĳ d tot aan de late Middeleeuwen (1300-1500) en de 
vroege nieuwe tĳ d (1500-1800), dan was er ook sprake van ‘de parochie 
van Cloetinge’, ‘het ambacht van Cloetinge’ en de ‘ambachtsheerlĳ kheid 
Cloetinge’. 
Hiernaast werd in de 14de eeuw de grote ambachtsheerlĳ kheid Kloetin-
ge opgesplitst in een Noord-, Middel- en Zuidambacht. Dit had vooral te 
maken met de stichting van twee kapellen naast de parochiekerk in het 
dorp, gewĳ d aan de Heilige Gertrudis van Nĳ vel. Deze kapellen kwamen 
in ’s-Heer Elsdorp (de Sint Margarethakapel in het Noordambacht) en 
Sint Maarten ter Groe (de Sint Martinuskapel in het Zuidambacht). Het 
bĳ zondere van Kloetinge is dat de eertĳ dse ambachtsheerlĳ kheid tot op 
de dag van vandaag nog steeds springlevend is, maar dan wel in sterk 
afgeslankte vorm. Hoe en op welke wĳ ze dit heeft kunnen plaatsvinden 
zal hieronder nader worden toe-
gelicht.

1750 1857

De kerktoren en de Peperstraat (1952) Ambachtsherenhuis (ca. 1790)

Het Jachthuis uit 1870 (foto 1971)

Afsplitsing
De Van de Maalstedes en de Heren 
van Waanskinderen waren afkom-
stig uit de oorspronkelĳ ke grote 
parochie van Kloetinge van voor 
het midden van de 13de eeuw. Rond 
1250 werden de nieuwe parochies 
Kapelle ter Maalstede en Kattendĳ -
ke afgesplitst van Kloetinge. Veelal 
wordt echter verondersteld dat de 
Van de Maalstedes oorspronkelĳ k uit 
Hulst afkomstig waren, maar dat is 
niet juist. In een akte uit 1248 staat 
namelĳ k Wolfert van de Maalstede 
als Wulfardus de Zelandia vermeld. 
Hĳ  was dus afkomstig uit Zeeland 
en niet uit het toenmalige Vlaamse 
Hulst. In de tweede helft van de 
15de eeuw zĳ n deze beide adellĳ ke 
geslachten echter uitgestorven.
In de late Middeleeuwen werden 
veel kleine ambachten verkocht aan 
grote ambachtsheren en dit had als 
resultaat dat de ambachtsheerlĳ k-
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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

Biologische groenten
Winterpeen, rode bieten, uien, pompoenen… je kunt het allemaal 
verkrĳgen terwĳl je je rondje loopt of fietst door de polder!

Adres: Dick Harinck, Bredeweg 9, Kloetinge.
In het voorjaarsnummer stond al een artikel over zĳn biologische 
akkerbouwbedrĳf.

Verdere ontwikkelingen tot heden
In 1880 werd het Heerenhuis aan het 
Kerkplein door de overgrootvader 
van de huidige ambachtsheer aan de 
kerkvoogdĳ  verkocht. Men brak toen 
het huis af en hiervoor in de plaats 
kwam een kleiner huis voor de 
predikant en daarbĳ  was er ook nog 
ruimte voor een gemeentehuis en 
een secretariswoning. Een kleine 10 
jaar daarvoor had de ambachtsheer 
namelĳ k al een nieuw buitenhuis 
laten bouwen aan de noordoostkant 
van de dorpskom, dat later onder de 
naam ‘Het Jachthuis’ bekend werd. 

In 1909 was de geregistreerde opper-
vlakte van de vĳ f capellerĳ en 32,3 
ha, dus nog steeds vrĳ wel gelĳ k aan 
de situatie in 1581. Op het grondbe-
zit van deze capellerĳ en verrezen 
in de loop der eeuwen vier kapitale 
boerderĳ en: Hof Welgelegen aan het 
Pykeswegje (jaartalankers 1674), Hof 
Weltevreden aan de noordoostkant 
van de Jachthuisstraat uit de late 
17de eeuw, het Middenhof aan de 
Abbekindersezandweg uit circa 1700 

en de Elsahoeve in ’s-Heer Elsdorp, 
de huidige Stelleweg. De laatste 
hoeve verving kort voor 1900 twee 
eerdere kleine hofstedes en kreeg 
in 1895 van de opdrachtgever Johan 
Jacob Clotterbooke Patĳ n van Kloe-
tinge de naam Elsahoeve. Dit naar 
aanleiding van de geboorte van zĳ n 
eerste dochter Elisabeth Anna in dat 
jaar.
Door erfdelingen en verkoop beho-
ren nu slechts alleen Hof Weltevre-
den en het Middenhof tot het huidi-
ge Kloetingse heerlĳ kheidscomplex. 
Hof Welgelegen was tot enkele de-
cennia geleden in bezit van Marcella 
Catharina Trench - Clotterbooke 
Patĳ n (1905-1994). Zĳ  trouwde eerst 
in 1932 met Ernst Lodewĳ k (baron 
van Hardenbroek van Lockhorst) en 
daarna in 1939 met Nigel Clive Cosby 
Sir Trench Baron Ashtown uit het 
Britse Buckinghamshire. De Elsahoe-
ve kwam in bezit van Jkvr. Francoise 
Radermacher Schorer (1934-2014). 
Haar echtgenoot was John William 
Jones, een luitenant-kolonel en 
fabrikant uit de Verenigde Staten. 

Zĳ  was Vrouwe van Nieuwerkerke en 
een zuster van Jkvr. Jeanne Jacqueli-
ne Radermacher, de moeder van de 
huidige ambachtsheer Jaap van Dĳ k 
van ’t Velde. 

Nog bestaande ambachtsheerlĳ -
ke rechten en recent verstrekte 
subsidies
De huidige ambachtsheer is nog 
steeds patroon van de vicariestich-
tingen. In overleg met een bestuur 
wordt bepaald wat er met de 
inkomsten wordt gedaan. Daarnaast 
worden belangrĳ ke projecten voor 
de dorpsgemeenschap gesubsi-
dieerd. Van alle oorspronkelĳ ke 
zakelĳ ke rechten bestaat alleen 
het jachtrecht nog. Verder wor-
den met name de Oostmolen en 
de Brassband Excelsior fi nancieel 
ondersteund. Tevens is kortgeleden 
een hypotheek verstrekt aan de 
Stichting Exploitatie Accommodatie 
Handboogsport Kloetinge. Kortom, 
de ambachtsheerlĳ kheid Kloetinge 
is tot op de dag van vandaag nog 
steeds kerngezond en vitaal!

Hof Welgelegen aan het Pykeswegje (1674),
jaartalankers aan de voorkant van het woonhuis

Hof Weltevreden uit de 17e eeuw in de Jachthuisstraat
(foto ca. 1970)

Het Middenhof uit ca 1700 aan de
Abbekindersezandweg (foto ca. 1890)

De Elsahoeve uit 1895 in ‘s-Heer Elsdorp, de huidige Stelleweg
(foto 2002)
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 Op vrĳdagochtend 27 november en op zaterdagochtend 28 
november staan we in een kraam bĳ Bakker Boer en kunt u 
houdbare levensmiddelen kopen en bĳ ons inleveren voor de 
Voedselbank.

 Verder is de Geerteskerk open op zaterdag 28 november van
 13:00 – 17:00 en kunt u ook hier uw houdbare levensmiddelen* 

inleveren. Als u tussen 15:00 en 16:30 komt, kunt u genieten van 
mooi piano- en orgelspel van Marriëtte Evers. Haar dochter Judith 
zal dan ook op de harp spelen.

 Zowel in het kraam als in de kerk zal een collectebus staan waarin 
u een bĳdrage kunt geven voor de Voedselbank. Hiermee kunnen 
zĳ weer levensmiddelen kopen als aanvulling op de pakketten,

 Als u niet in de gelegenheid bent om uw bĳdrage bĳ ons in te 
leveren, kunt u ons bellen (06-21969066) en dan komen we het bĳ 
u ophalen.

Heel Kloetinge kan meedoen
In het afgelopen voorjaar waren er 
in dit kader een expositie en diverse 
activiteiten gepland rondom het 
bĳbelboek Hooglied. In het voor-
jaarsnummer van de Klusdurper was 
daar een artikel aan gewĳd. Helaas 
konden deze activiteiten vanwege 
corona niet doorgaan.
Voor dit najaar staat een andere
activiteit op het programma, name-
lĳk een inzamelingsactie voor Voed-
selbank ‘De Bevelanden’ waaraan 
heel Kloetinge kan meedoen.
Ieder jaar wordt in de Geerteskerk 
een dienst gehouden, waarin wordt 
stilgestaan bĳ alles waarvoor we 
dankbaar kunnen en willen zĳn. Van 
oorsprong waren dit de gewassen 
op het land die weer geoogst waren, 
maar gaandeweg heeft dat een 
breder kader gekregen. Voorafgaand 
aan deze kerkdienst wordt er een 
inzameling gehouden voor Voedsel-
bank ‘De Bevelanden’.

Houdbare levensmiddelen
Aan een ieder wordt gevraagd om 
houdbare levensmiddelen mee te 
nemen naar de kerk, bestemd voor 
de Voedselbank. Deze actie levert 
altĳd veel op en de Voedselbank is 
erg blĳ met deze bĳdrage. We willen 
graag de gelegenheid geven aan 
iedere inwoner van ons mooie dorp 
om mee te doen met deze inzame-
linsactie.
Nog meer dan in andere jaren moe-
ten mensen een beroep doen op de 
Voedselbank, omdat ze anders niet 
uitkomen met hun geld. De corona-
crisis maakt dit voor diverse mensen 
nog moeilĳker. Deze crisis doet ei-
genlĳk een beroep op ons allen om 
de Voedselbank met name in deze 
periode van het jaar te helpen met 
het verstrekken van voedsel.

Peter Eversdĳk,
namens de werkgroep ‘Hart en Ziel’

INZAMELINGSACTIE

voor Voedselbank ‘De Bevelanden’Hoe kunt u deelnemen?

De Geerteskerk treedt 
naar buiten met diverse
activiteiten vanuit het
motief met ‘Hart en Ziel’

NIEUWBOUW • VERBOUW

RENOVATIE • RESTAURATIE

ALBERT PLESMANWEG 19, 4462 GC GOES • TEL. 0113 221040 • WWW.JVANDELINDE.NL

* Bĳ houdbare levensmiddelen 
kunt u aan de volgende 
artikelen denken: 

• Houdbare melk
• Rĳst, macaroni, spaghetti
• Blikken of potten met groente
• Mix voor bami, nasi of spaghetti
• Meel, bloem, pannenkoekmix
• Ko¥e , thee, suiker
• Smeerkaas, leverpastei, 

pindakaas, hagelslag
• Ontbĳtkoek, evergreen, biscuit
• Soep in pakjes of blik
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Bĳbelse verhalen
Ad Beaufort (73) is al verschillende 
jaren met pensioen en spreekt graag 
over zĳn grote hobby: schilderen. 
We mogen natuurlĳk in zĳn atelier 
kĳken en met verve vertelt hĳ over 
zĳn inspiratie. “Ik combineer vaak 
iets actueels met Bĳbelse verhalen. 
Op dit schilderĳ (foto) zie je bĳ-
voorbeeld de uittocht van het volk 
Israël uit Egypte, gecombineerd met 
de uittocht van tanks. Dat is niet 
realistisch, maar je kunt het wel 
herkennen. Ik schilder vanuit mĳn 
fantasie en wil op die manier iets 
vertellen, het verhaal een meerwaar-
de geven. Mĳn werk leent zich voor 
discussie en een deel is daar ook al 
voor gebruikt.”

Water
Naast de Bĳbel heeft hĳ ook andere 
inspiratiebronnen: “Ik schilder graag 
dingen uit de natuur. Zo haal ik 
inspiratie uit mĳn tuin, vooral de 
kleuren, maar ook het water vind ik 
mooi.” Dat laatste komt mede door 
het werk dat hĳ altĳd heeft gedaan: 
“Ik heb altĳd bĳ het Waterschap ge- Gebroken dĳk en Wilde bloemen

AMATEURKUNSTENAAR

Ad Beaufort
vertelt over zichzelf en zijn werk

“Ik schilder al heel lang. 27 jaar geleden volgde ik mĳn eerste schilder-
cursus bĳ Peter Rosier. Sinds die tĳd ben ik altĳd blĳven schilderen. Ik wil 
verhalen vertellen zonder woorden en laat daarbĳ dan zien dat er meer 
is dan een realistische afbeelding.”

werkt, de laatste jaren werkte ik samen met Rĳkswaterstaat aan het project 
zeeweringen. Mĳn hele leven ben ik met de zee bezig geweest. Ook nu nog 
houd ik van het water: ik zeil graag en heb zelf een zeilboot.”

Tekeningen
Veel van het werk van Ad is gemaakt in olieverf, maar hĳ maakt ook vaak te-
keningen: “Die tekeningen maak ik met pastelkrĳt,’ vertelt hĳ, “een tekening 
maak ik meestal snel en de emotie is dan het belangrĳkst.”

Knutselaar
Sinds hĳ met pensioen is, heeft Ad 
alle tĳd voor zĳn creatieve projec-
ten. Zo heeft hĳ al heel wat projec-
ten gehad in de Geerteskerk, waarbĳ 
hĳ ook als lid aangesloten is. Het 
blĳft dan niet bĳ schilderen alleen. 
Enthousiast vertelt hĳ over een pro-
ject dat hĳ in 2018 heeft gemaakt, 
samen met zo’n 50 kinderen van de 
Kloetingseschool: “Ik heb de aarde 
gemaakt, de onderkant. Daarboven 
zag je een groep mensen en daar 
weer boven hingen allerlei harten. 
De basis was van mĳ, ik had alles 
uitgeknipt en de kinderen hebben 
allemaal een stukje ingevuld. We 
hebben het kunstwerk in de Geertes-
kerk opgehangen voor de open dag: 
2,5 meter hoog en 4 meter breed.”
Een ander project was voor de kin-

dernevendienst van de kerk: “Ik heb 
hierbĳ verhuisdozen zo bewerkt dat 
ze samen een kerk vormden. De kin-
deren hebben iedere week een deel 
versierd met ramen en lichtjes. Ja, ik 
ben ook een knutselaar”, lacht hĳ.

Winterschilders Goes-Oost
Al jaren is Ad lid van de Winterschil-
ders in Goes-Oost. Deze club van in 
totaal zo’n 30 amateurkunstenaars 
komt elke week bĳ elkaar om te 

schilderen. “Nu ga ik één keer per 
twee weken. Vanwege de corona-
situatie is er onvoldoende plaats 
voor iedereen en daarom is de club 
in tweeën gedeeld. We komen bĳ 
elkaar, maar werken allemaal verder 
aan ons eigen werk.”

Exposities
“Het afgelopen jaar is er van een 
expositie jammer genoeg niets ge-
komen”, vertelt Ad. “Er was belang-
stelling voor mĳn werk met Bĳbelse 
verhalen in een hedendaagse wer-
kelĳkheid. Op monumentendag zou 
ik exposeren in de Doopsgezinde 
kerk in Goes. Dat is helaas door de 
coronasituatie allemaal niet doorge-
gaan. Ik stel de Bĳbelse voorstellin-
gen trouwens graag ter beschikking 
aan belangstellenden.”

Janneke Slabbekoorn

Het kunstwerk
op de omslag, 
genaamd
Tamme Kastanje,
is eveneens van
zĳn hand.
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De burgemeester, Margo Mulder, 
is ingegaan op het belang en de 
betrokkenheid van vrĳwilligers in de 
samenleving. 
De burgemeester geeft aan dat de 
stichting blĳ mag zĳn met deze 
trouwe vrĳwilligers. Voor de vrĳwil-
ligers van de Oostmolen had zĳ een 
persoonlĳk woordje

voor vier vrijwilligers van de
Oostmolen te Kloetinge

Rens Deurloo, Cock Schrĳver Jan Willem Bruël en Martin Slingenberg (vlnr) met hun 
legpenning. Achteraan burgemeester Margo Mulder.
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11 september hebben vier vrĳwilli-
gers van de Oostmolen te Kloetin-
ge de Frans Naerebout-penning 
van de gemeente Goes gekregen. 
De gemeente Goes reikt de vrĳ-
willigerspenning uit aan personen 
die zich op een bĳzondere manier 
verdienstelĳk maken voor de sa-
menleving.

JAN WILLEM BRUÉL zat nog op 
de lagere school en was dikwĳls te 
vinden bĳ de Kloetingse molen. Hĳ 
mocht van de vorige eigenaar, Peter 
Mans, helpen bĳ de molen. Door
Peter Mans werden de kwaliteiten 
van Jan Willem onderkend en hĳ 
leidde hem zelf op tot molenaar. 
Omdat Mans niet altĳd op de molen 
aanwezig kon zĳn, werd op den duur 
zelfs de dagelĳkse zorg van de mo-
len toevertrouwd aan Jan Willem. En 
die zorg was in goede handen. Jan 
Willem heeft Rens Deurloo ingewĳd 
in het vak van molenaar. Zĳn grote 
kennis van de Oostmolen en de wer-
king daarvan wordt op prĳs gesteld. 
Al met al is Jan Willem meer dan 40 
jaar betrokken bĳ de Oostmolen.

RENS DEURLOO is elke week 
(meestal op vrĳdagmiddag en 
zaterdag) samen met Cock Schrĳver 
werkzaam op de molen. Op deze da-
gen draait de molen en zĳn bezoe-
kers welkom. Rens geeft waar nodig 
uitleg over de korenmolen. Het 
vak heeft hĳ in hoofdzaak geleerd 
door zelfstudie en van de vakkennis 
van Jan Willem. Bĳ een feestelĳke 
gelegenheid zet Rens de wieken in 
de vreugdestand.* Bĳ een begrafenis 
wordt de molen in de rouwstand 
gezet. Door de wekelĳkse inbreng 
van Rens (en de nodige wind) kan de 
molen elke week draaien.

COCK SCHRIJVER is vanaf 2007 
als bouwkundig adviseur en mede-
werker betrokken bĳ de Oostmolen. 
Cock is een (restauratie) vakman 
pur sang die alle timmer- en metsel-
werkzaamheden kan uitvoeren. Hĳ is 
bĳna elke week samen met vrĳwillig 
molenaar Rens werkzaam in en 
aan de molen. Dankzĳ zĳn inzet en 
vakmanschap zĳn vele restauratie- 
en onderhoudswerkzaamheden op 
verantwoorde historische wĳze uit-
gevoerd. Vooral zĳn materiaalkennis 
is daarbĳ van onschatbare waarde.

MARTIN SLINGENBERG heeft 
vanaf 2006 bĳ de oprichting van de 
Stichting Oostmolen veel aandacht 
besteed aan de publiciteit rond de 
molen. Dit was belangrĳk omdat de 
molen hierdoor meer bekendheid 
kreeg in de gemeente Goes en in 
Kloetinge in het bĳzonder. Onmis-
baar daarbĳ was en is de website 
van de molen die door vele mensen 
wordt bezocht (oostmolen-kloetin-
ge.nl). Deze site is op initiatief van 
Martin opgezet en wordt dagelĳks 
bĳgewerkt en actueel gehouden. 
Daarnaast geeft hĳ het bestuur ad-
vies bĳ de noodzakelĳke juridische- 
en veiligheidsvoorschriften voor de 
molen.

www.colijnbv.nl
Lewestraat 43, 4481 BC Goes/Kloetinge •  tel. 0113 213 720 •  info@colijnbv.nl

Marian Aarnoutse

* Vreugdestand: de wieken staan niet helemaal 
in het midden, maar iets naar links.

 Rouwstand: de wieken staan iets naar rechts

voor vier vrijwilligers van de
Oostmolen te Kloetinge

11 september hebben vier vrĳwilli-

Marian Aarnoutse

Mede door de grote betrok-
kenheid van deze vier vrĳwilli-
gers is de Oostmolen in goede 
conditie.
Het bestuur is trots op deze 
vier kanjers en feliciteert Jan 
Willem, Rens, Cock en Martin 
dan ook van harte met de vrĳ-
willigerspenning van de ge-
meente Goes.

Frans Naereboutpenning
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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

Een spannende ochtend
Wat houden de Zomerspelen in? De 
verslaggeefster (Simone Gideonse) 
moet met behulp van inwoners 
van een dorp, stad of wĳ k diverse 
opdrachten tot een goed einde bren-
gen, met het doel zo veel mogelĳ k 
punten te verzamelen. Degene die 
de meeste punten haalt is de zo-
merkampioen en dat wordt beloond 
met een taart. De vaste opdrachten 
zĳ n: een kĳ kje nemen in een ĳ skast 
bĳ  iemand thuis, een gesprek met 
toeristen, iemand die kan vertel-
len over een plaatselĳ k historisch 
gebouw, gedenkteken enz. Ook is 
er een verrassingsopdracht en die 
was in dit geval erg uitgebreid: ga 
op zoek naar een suikerbiet, een 
leren jas, zout, een Geert of Geer-
truida, mosselen, kitsch, kunst, een 
wielrenhelm, een weerman, maak 

een vlag van Kloetinge etc etc. Bĳ na 
alles is gevonden in Kloetinge, op de 
mosselen na. 

Goedemorgen Zeeland
Met behulp van Helma, zĳ  kent nog-
al wat mensen in Kloetinge, gingen 
wĳ  de volgende dag aan de slag. Het 
programma Goede Morgen Zeeland, 
gepresenteerd door Elsa van Her-
mon, begon om 9 uur en duurde tot 
12 uur. Binnen die tĳ d moeten alle 
opdrachten voltooid zĳ n.
Op het Marktveld stonden Lisa, Ivo 
en Björn al te wachten om, met 
viltstiften en ander materiaal, op 
een groot laken een mooie vlag van 
Kloetinge te maken. 
In het Oostmolenpark kregen wĳ  bĳ  
Charita een inkĳ kje in de ĳ skast en 
vertelde John het weerbericht. Bĳ  
Liesbeth vonden wĳ  kunst en kitsch 
en de kinderen hadden nog een wiel-
renhelm en een leren jack gevonden.
Terug op het Marktveld sprak Simo-
ne met Magda Nagelkerke over de 
Geerteskerk en had ze een gesprek-
je met de heer Kingma over zĳ n 
voornaam (Gerbrand). Ook werden 
er na een oproep via de radio twee 
suikerbieten bĳ  ons gebracht, zodat 
wĳ  aan alle opdrachten hadden 
voldaan.

Mosselen
Bĳ na alle opdrachten dan. Ik heb 
nog nooit mosselen of oesters gege-
ten en Elsa had bedacht dat dat dan 
maar vandaag moest gebeuren, wat 
dubbele punten voor Kloetinge zou 
opleveren. Deze opdracht liep als 
een rode draad door het program-
ma. Tegen twaalf uur gingen Simone 
en ik als een raket op zoek naar 
mosselen en omdat de tĳ d er bĳ na 
opzat doken wĳ  in uiterste nood bĳ  
Bakker Boer naar binnen om te kĳ -
ken of daar (zure)mosselen verkrĳ g-
baar waren. Helaas, maar misschien 
voor mĳ  gelukkkig, er waren geen 
mosselen.

Thuis nog even napraten met 
Simone en wĳ  kwamen beide tot de 
conclusie dat deze ochtend leuk, 
spannend en gastvrĳ  was verlopen.

Mede namens Omroep Zeeland, 
Kloetinge bedankt!

Zomerspelen

Toen eind juli 
’s avonds werd gebeld 
door Omroep Zeel-
and, om te helpen bĳ  
de Zomerspelen die 
zich de volgende dag 
zouden afspelen in 
Kloetinge, hoefde ik 
niet lang over het ant-
woord na te denken. 
Ik ging meteen aan de 
slag.

René van der Vliet

Verslaggeefster Simone van Omroep Zeeland bewondert het resultaat van Björn, Lisa en Ivo

Simone fotografeert de kunst en kitsch bĳ Liesbeth

John Efting met voorop een suikerbiet
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  …op weg naar

een geslaagd feest!
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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

Eindelĳk het nieuwe gebouw in
Ook op school zĳn we best wel 
bezorgd geweest. Niet alleen om 
ouders en grootouders, maar ook 
om de leerlingen en ons zelf. Het 
is lange tĳd niet duidelĳk geweest 
welke rol kinderen speelden bĳ de 
overdracht van het virus.
En dan mag je eindelĳk je nieuwe 
gebouw in, maar dan moet je het 
sluiten na twee weken! Gelukkig 
hebben we genoeg verstand van ICT 
om het onderwĳs op afstand op vrĳ 
korte termĳn in te richten, maar dat 
heeft het toch net niet. Wat is een 
school zonder kinderen? Erg leeg en 
ongezellig!
Na de meivakantie mochten we 
weer van start. Alleen de helft van 
de leerlingen mocht in het gebouw, 
zodat we de ene dag ene helft van 
de klas zagen en de andere dag de 
andere helft. Als kind kon je dus 
nooit al je klasgenootjes zien.
Gelukkig mochten we vanaf 8 juni 
weer volledig open en konden we de 
kinderen, gewapend met desinfec-
terende middelen, weer ontvangen. 

Ouders moesten wachten bĳ het 
hek, in de school waren looproutes 
en in plaats van de centrale voor-
deur gebruikten we ook de groene 
toegangsdeuren.
Tot op heden is daarin eigenlĳk 
weinig veranderd. Ouders mogen 
nog steeds niet op het plein of in de 
school, kinderen die hoesten of snot-
teren blĳven thuis en bĳ twĳfel laten 
leerkrachten zich testen. Maar we 
geven weer les en dat is onze lust en 
leven. Daar zĳn we erg blĳ mee!

Nieuwe gebouw
En dan zitten we nu eindelĳk in een 
mooi nieuw gebouw en daar zĳn 
we heel erg trots op. Het is licht en 
ruim, het klimaat is top geregeld 
en alles draait gasloos. Voorheen 
waren we de grootverbruiker van 
energie binnen de scholenkoepel, 
nu hebben we één van de zuinigste 
gebouwen. In het begin keken we 
nog wel eens ‘nostalgisch’ om naar 
ons oude gebouw, daar hebben we 
nu geen last meer van en zĳn we blĳ 
met een gebouw waarin het binnen 

droog blĳft wanneer het buiten re-
gent. We hebben geen last meer van 
muizen op de zolder en schimmel 
op de wanden. Buurtbewoners van 
toen spreken we nog wel eens in het 
voorbĳgaan. Sommigen missen ons, 
missen de reuring en het speelge-
luid, maar anderen geven eerlĳk toe 
dat ze blĳ zĳn dat we weg zĳn: “Het 
is nu zo heerlĳk rustig!” 
En natuurlĳk zouden we ouders en 
buurtbewoners graag een rondlei-
ding geven, want het is zo leuk om 
de nieuwe school ‘in bedrĳf’ te zien, 
maar dat kan jammer genoeg niet. 
Eén van onze onderbouwleerkrach-
ten heeft wel een filmpje gemaakt 
voor ouders die geïnteresseerd zĳn. 
Weliswaar van een leeg gebouw, 
maar een indruk van de binnenkant 
krĳg je wel. Het filmpje staat op 
YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=pNaEM3FESVo

Aanpak schoolplein
Het schoolplein is nog leeg, daar is 
een comité mee bezig. Er ligt een 
plan, maar dat kost geld. Op dit 

Nieuws van De KloetingseschoolNIEUWS VAN DE KLOETINGSESCHOOL

Het is raar om je voor te 
stellen, beste Klusdurpers, 
maar sinds ons vorige stuk-
je is er heel veel veranderd. 
Zĳn er misschien wel naas-
ten of familieleden plots 
ziek geworden, ben je mis-
schien wel bang geweest 
om het virus te krĳgen of 
mocht je een hele poos niet 
op bezoek bĳ je ouders of 
grootouders. 

■ een groot assortiment levensmiddelen

■ lekker brood van bakkerij ’t Zand

■ een uitgekiend assortiment in onze slijterij

■ bloemen/kadohoek met streekproducten
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ELKE DAG 
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ogenblik worden er fondsen en sub-
sidieverstrekkers aangeschreven. Als 
het uitgevoerd wordt volgens het 
plan dat er ligt, dan wordt het erg 
mooi. Maar in totaal is er wel veel 
geld mee gemoeid, vandaar dat het 
even op zich laat wachten.

Spreekuren in het gebouw
Vorig jaar zĳ n we gestart met een 
maandelĳ ks spreekuur van de ge-
zondheidsdienst GGD. Een spreekuur 
waar ouders gebruik van kunnen 
maken als ze met vragen zitten over 
de gezondheid of opvoeding van 
hun kind. Dat is goed bezocht. Niet 
alleen ouders van onze leerlingen, 
maar ook de leerkrachten of ouders 
van kinderen die niet bĳ  ons op 
school zitten hebben daar gebruik 
van gemaakt. Na overleg met de 
gemeente is besloten het spreekuur 
van de GGD voort te zetten.
Daarnaast gaan we de spreekuren 
uitbreiden. Ilona Jacobusse is een 
kindercoach die ook een maande-

lĳ ks spreekuur gaat houden. Eén 
keer in de maand zal ze in ons 
gebouw te vinden zĳ n voor vragen 
over kind-specifi eke zaken.
Deze week (week 37) zal er een 
overleg plaatsvinden met als doel 
de spreekuren nog verder uit te 
breiden met maandelĳ ks iemand 
van welzĳ nsinstelling SMWO en 
iemand van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). Daarna gaan we een 
folder opstellen waarin uitgelegd 
wordt voor welke dingen je bĳ  wie 
moet zĳ n.
Deze spreekuren zĳ n niet alleen 
voor ouders van de leerlingen van 
onze school; iedereen kan er kos-
teloos gebruik van maken. Tenmin-
ste…, wanneer we het gebouw weer 
voor iedereen mogen openstellen.

En verder
Tja, verder eigenlĳ k niet zoveel. 
Waar we hadden kunnen schrĳ ven 
over schoolkamp of schoolreizen of 
een daverend afscheid met ouders 
of een super gezellige opening van 
het gebouw, niets van dat alles. 
Natuurlĳ k hebben we wel leuke din-
gen met de kinderen gedaan, maar 
anders dan anders, en dichterbĳ .

Zo zĳ n de leerlingen van groep 8 als 
afscheid een dagje naar ’t Klokuus 
in ‘s-Heer Arendskerke geweest 
(lasergamen) en een dagje naar het 
strand in Wemeldinge. We hebben 
lekker gebarbecued, maar alles 
zonder ouders.
Ook de musical ging niet door, 
omdat we geen publiek mochten 
ontvangen. In plaats daarvan heeft 
groep 8 een afscheidsfi lm gemaakt 
en hebben we die aan de ouders, die 
verspreid over al onze lokalen zaten, 
laten zien. Met de andere groepen 
hebben we de laatste schooldag 
feestelĳ k gevierd met allerlei spel-
letjes en workshops, maar ook hier 
zonder de hulp van de ouders.

Kinderburgemeester
Onze Sophie uit groep 8 is, na een 
online verkiezing, gekozen tot 
kinderburgemeester. Daar zĳ n we 
natuurlĳ k erg trots op en zĳ  zelf 
ook. Ze heeft al een paar o¥  ciële 
activiteiten meegemaakt, maar er 
gaat ook veel online. Sophie wil 
de gemeente Goes vooral veiliger 
en leuker maken. Ook tĳ dens een 
crisis moet er genoeg te doen zĳ n in 
Goes.

Uitverkoop
Op zaterdag 7 maart hielden we een 
totale uitverkoop van spullen uit ons 
oude gebouw. Het was een gezellige 
drukte van jewelste en er was volop 
interesse in de oude spullen die we 
anders weggegooid zouden hebben. 
Tafels, stoelen, oude computers, 
borden of speelmateriaal, ze gingen 
als zoete broodjes. Niet gek, want 
de prĳ zen waren absolute bodem-
prĳ zen.
Naast de gezelligheid hebben we 
geld opgehaald voor de realisatie 
van ons nieuwe schoolplein. We heb-
ben voor ruim € 1200,– aan spullen 
verkocht en dat in vier uurtjes tĳ d.
Was jĳ  er die dag en heb je wat ge-
kocht? Hartelĳ k dank voor je bezoek 
en je bĳ drage en nee, we geven geen 
garantie op de gekochte spullen. 

Visual
We sluiten onze bĳ drage voor de 
Klusdurper af met een foto. Midden 
in het gebouw bevindt zich een 
enorm trapgat met een zeer grote 
muur. Onze wens was om daar een 
grote visual te hangen in de vorm 
van het logo van onze stichting 
Albero, maar niet met dezelfde 
kleuren. Nee, we wilden de kleuren 
die bĳ  ons in het gebouw te vinden 
zĳ n terug laten komen in de visual. 
Daarmee heeft het een rustige, 
maar toch krachtige uitstraling 
gekregen. De visual beeldt de di-
versiteit uit waarmee we te maken 
hebben in het gebouw. Die verschil-
len kunnen elkaar goed versterken 
en samen een krachtig symbool 
vormen.

Plattegrond van het speelplein

Visual trapgat

Kinderburgemeester Sophie
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Dhr. Ad Nagelkerke is een 
maatschappelijk betrokken Kloetin-
genaar en al jaren lid van VDK. Door 
burgemeester Margo Mulder is hij 
onlangs onderscheiden als lid in de 
orde van Oranje Nassau. Ad is actief 
voor o.a. PKN gemeente in Kloetinge 
en voor Brassband Excelsior Kloetinge.
Ook zijn vrouw Magda mocht dezelfde 
onderscheiding al eens ontvangen.
Volgens de burgemeester een echtpaar 
waar de gemeente trots op mag zijn!
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(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

Zoektocht beloond
Van jongs af aan liep ik al bĳ  de 
boer, waar ik altĳ d vakantiewerk 
heb gedaan. Momenteel ben ik op 
parttime basis werkzaam in de ver-
koop van agrarische producten bĳ  
één van de grotere uienverwerkers 
van Nederland. Het boerderĳ leven 
is ons altĳ d blĳ ven interesseren en 
sinds een jaar of zes zĳ n wĳ  op zoek 
naar een boerderĳ . Het lange zoe-
ken is beloond met deze prachtige 
boerderĳ  waarvan de (cultuurhisto-
rische en beeldbepalende) waarde 
en de mogelĳ kheden groter lĳ ken te 
worden naarmate we er meer van te 
weten komen. 

Eerste plannen
Wĳ  dachten dat het het goedkoop-
ste was om na wat schilder- en 

opknapwerk in het huis te gaan 
wonen, de schuur te slopen en een 
kleinere (damwand) schuur terug te 
zetten om daar wat caravanstalling 
of iets dergelĳ ks in te gaan doen. De 
gesprekken met de gemeente over 
sloop zĳ n er geweest, een asbestin-
ventarisatieonderzoek is uitgevoerd 
en bĳ na hadden we de sloopmelding 
voor de schuur ingediend. Verder 
was de gedachte om de privacy wat 
groter te maken door het perceel 
te omheinen met een schutting of 
een even hoge heg. Navraag bĳ  de 
gemeente heeft geleerd dat ons 
perceel niet tot beschermd dorpsge-
zicht van Kloetinge behoort.

Ommekeer
Ten tĳ de van koop wisten wĳ  nog 
niet goed wat we hadden gekocht 

Wĳ  zĳ n Jaco (38) & Miranda 
(35) Weststrate en samen met 
onze drie dochters Lotte (7), 
Tessa (4) en Nora (1) zĳ n wĳ  
momenteel nog woonachtig in 
Kruiningen. Zelf kom ik oor-
spronkelĳ k uit ’s-Gravenpolder 
en Miranda uit Kruiningen. Na 
ons trouwen zĳ n we in Krui-
ningen gaan wonen en daar 
zitten we inmiddels al 13 jaar.
De verwachting is dat de 
verbouwing van de Tervaten-
seweg 1 begin volgend jaar 
dusdanig is gevorderd dat we 
intrek kunnen nemen in de 
woning en dus kunnen verhui-
zen. Daarna staat de verdere 
verbouwing van de schuur 
gepland. 

Nieuwe bewoners
Tervatenseweg 1

KENNISMAKING

Vlnr. Jaco, Tessa, Lotte, Nora en Miranda Weststrate

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
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en welke cultuurhistorische waarde 
het pand, de locatie en de omgeving 
hadden. Dit is meer en meer gaan 
leven nadat we diverse partĳen heb-
ben gesproken en op bezoek hebben 
gehad. Zo zĳn we meer te weten 
gekomen over de historie van de 
boerderĳ en Tervaten. Verder heeft 
onze architect een zeer grote rol 
gespeeld, daar deze eerder betrok-
ken was bĳ de restauratie van een 
monumentale boerderĳ in Kloetin-
ge. Deze heeft ons bewust gemaakt 
van de cultuurhistorische waarde en 
het verhaal van de boerderĳ. Daar-
om zetten wĳ nu alles op alles voor 
behoud en restauratie.

Meest recente plannen
woonboerderĳ
Samen met de architect is er toege-
werkt naar een plan waarbĳ de oor-
spronkelĳke indeling van de woning 
en de schuur teruggebracht en voor 
zover mogelĳk behouden wordt.
Nadat we de woning hebben ge-
stript is het bĳvoorbeeld duidelĳk 
geworden dat de oorspronkelĳke 

indeling is gewĳzigd ten opzichte van vroeger. Zo zĳn er bĳvoorbeeld geen 
gang, voordeur en bedstedes meer aanwezig. De contouren zĳn echter nog 
duidelĳk zichtbaar op onder meer de plafonds en deze cultuurhistorische 
elementen willen we dan ook weer terugbrengen.
De ramen van de woning zĳn ook niet meer zoals het hoort (schuifraam) en 
de voeg is niet de voeg die erin hoort. Kortom, de aanpassingen die in de 
loop der jaren zĳn gedaan en niet zĳn zoals ze horen te zĳn, willen we zoveel 
als mogelĳk herstellen, zodat Tervaten weer de boerderĳ terugkrĳgt die er 
ooit heeft gestaan.

Karakteristieke mendeuren
Een gedeelte van de schuur zal 
bĳ de woning worden betrokken, 
maar met behoud van de houten 
constructie en met respect voor de 
oorspronkelĳke indeling en bepaalde 
nog aanwezige (cultuurhistorische) 
elementen. Het gepotdekselde voor-
aanzicht zal nagenoeg ongewĳzigd 
blĳven en het dak zal weer worden 
voorzien van dakpannen, zoals het 
vroeger was. 
De andere zĳde van de boerderĳ zal 
(net zoals bĳ verschillende andere 
boerderĳen in Zeeland) een gemet-
selde gevel krĳgen met daarin de 
karakteristieke zwarte mendeuren. 
Na veel sloop- en breekwerk zĳn we 
recentelĳk begonnen met de her- en 
verbouw en hebben we reeds kennis 
gemaakt met de extra inspanningen 
en kosten die gepaard gaan met 
behoud en restauratie. 
Wĳ doen dit met alle plezier en lief-
de voor de boerderĳ maar begrĳpen 
inmiddels beter waarom velen ons 
totale sloop adviseerden. Gezien 
de hoge kosten zal dit dan ook een 
meerjarenplan worden waarin we 
werkzaamheden gefaseerd uit zullen 
moeten voeren.

Bed & breakfast
Er zĳn plannen om een gedeelte 
van de woning in te richten als 
bed & breakfast maar dit kan pas 
geactiveerd worden zodra de gehele 
verbouw is voltooid. Openstelling 
zal dan ook zeker nog enkele jaren 
duren. Plannen omtrent de verdere 
indeling en functie van de aangren-
zende schuur wĳzigen nog voortdu-
rend maar naast bewoning denken 
we onder meer aan een kantoor. 

Oproep voor beeldmateriaal
Ons contact met de redactie van de Klusdurper was in eerste instantie 
bedoeld om een oproep te plaatsen met het verzoek om beeldmateriaal en 
informatie. Wĳ zĳn op zoek naar oude foto’s van de boerderĳ, het terrein 
en de omgeving. Verder zouden wĳ graag meer informatie ontvangen over 
de historie van buurtschap Tervaten.
Ook komen wĳ graag in contact met diegene die weet wat er op het ont-
brekende huisnummer 3 heeft gestaan. Eenieder die foto’s en/of informatie 
heeft, willen wĳ vragen dit te mailen naar:
jacoweststrate@hotmail.com
of telefonisch door te geven op 06-15154252. 

Alvast bedankt en vriendelĳke groet van de familie Weststrate

Terrein
Verschillende vragen en suggesties 
hebben we al gekregen voor wat 
betreft het omliggende terrein. 
Wĳ zĳn van mening dat de directe 
omgeving iets mooiers verdient 
dan een schutting of een hoge heg 
en daarom hebben wĳ een tuin- en 
landschapsarchitect gevraagd om 
input. Ook hier is de wens dit zoveel 
mogelĳk in te richten zoals het vroe-
ger ooit was en daarmee het boe-
renerf weer gestalte te geven. Oude 
kaarten en foto’s geven globale 
informatie hoe het destĳds was en/
of welke bebouwing en beplanting 
aanwezig zĳn geweest.

We laten momenteel onderzoeken 
in hoeverre herstel mogelĳk is en op 
welke manier we hieraan invulling 
kunnen geven. 
De eerste resultaten zĳn ons inziens 
erg mooi en zullen een positieve 
boost geven aan Tervaten. Sinds 
dag één hebben wĳ ingezet op open 
communicatie met de directe om-
geving. We denken er dan ook aan 
om plannen met de omwonenden te 
delen zodra deze verder zĳn uitge-
werkt, zodat het mogelĳk nóg beter 
kan worden. Misschien kunnen we in 
een volgende editie van de Klusdur-
per meer vertellen. 

De boerderĳ is gelegen in een cultuurhistorische omgeving

Terreinplan

De oorspronkelĳke indeling van de schuur zal zoveel mogelĳk worden behouden
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• 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

Onlangs vroegen we Ab 
Lokerse, bestuurslid van de 
kerk en werkzaam voor de 
gemeente Goes, hoe het nu 
gaat met de beuk. Hĳ gaf 
aan dat de informatie uit het 
artikel dat in mei in de Bode 
werd geplaatst nog steeds de 
actuele situatie vertelt over 
de boom. Om die reden wordt 
een deel van de informatie uit 
dat artikel hier aangehaald. 

Bruine beuk
IN HET VORIGE NUMMER VAN DE 
KLUSDURPER WERD U EEN UPDATE 
TOEGEZEGD VAN DE ‘BEHANDELING’
VAN DE BRUINE BEUK BĲ DE KERK. 

Om deze boom te redden is de spe-
ciale TFI-methode toegepast door 
een bedrĳf uit Maartensdĳk, dat 
ervaring heeft met monumentale 
bomen. TFI staat voor Tree Fertilizer 
Injector en verbetert de groeiplaats 
door nieuwe poriën in de bodem te 
maken en deze te vullen met een 
speciaal substraat. 

Bodemstructuur
Hiermee stimuleer je de ontwikke-
ling van een natuurlĳke bodemstruc-
tuur wat leidt tot betere wortelgroei 
en de infiltratie van regenwater. De 
methode heeft een duurzaam e¨ect 
van zeven tot tien jaar.
“De beuk is voorzien van nieuwe 
wortelkanalen waardoor deze ge-

zonder wordt. Hopelĳk verdwĳnt zo 
ook de zwam”, zegt Ab Lokerse.

Loofgangen
Volgens hem is de boom nu nog 
gezond. “Als we niks doen, zal hĳ 
wel het loodje leggen, dus ik ben blĳ 
dat we actie ondernemen. Het is na-
tuurlĳk niet dat hĳ omvalt of zoiets, 
maar mensen maken zich er toch 
ongerust over. De beuk dateert uit 
eind negentiende eeuw en we willen 
hem graag behouden.”
Naast de beuk zĳn er meer bĳzonde-
re bomen te vinden rondom de kerk, 
zoals de loofgangen van linden. Zo 
staat er op het Kerkplein nog een in-
drukwekkende Kaukasische vleugel-
noot en een al net zo imponerende 
treures.

Vliedberg
Ook op het Marktveld staan meerde-
re monumentale bomen. Ab: “In de 
tuin bĳ de familie Lenshoek, die ligt 
op een oude vliedberg, staan er ook 
een paar, maar de beuk op het Kerk-
plein is tot nu toe de enige boom 
die kampt met de reuzenzwam.”

Verbetering
Lokerse verwacht volgend jaar de 
eerste resultaten van de bodem-
verbetering te zien. “Ik hoop dat 
de beuk dan weer helemaal vitaal 
is. Het is een flinke boom en hĳ is 
beeldbepalend voor de omgeving. 
Als je het Marktveld opkomt is deze 
het eerste wat je ziet. Daar domine-
ren de bomen. Als ze er niet zouden 
zĳn, zou het een kale boel worden. 
We doen er dan ook alles aan om de 
beuk te redden.”

Mogelĳk kunnen wĳ in het nieuwe 
jaar meer melden over de behaal-
de resultaten van de behandeling.De enorme beuk op het Marktveld in kleurrĳke herfsttooi FOTO ERIK VERSENDAAL

“Eén van de bomen, een 
beuk, is ziek door de aan-
wezigheid van een reuzen-
zwam op de wortels.”
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