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Bezorging
Klusdurper
De Klusdurper wordt in het 
hele dorp Kloetinge huis-aan-
huis verspreid. Maar ja, heb je 
een NEE-NEE-sticker, dan krĳg 
je deze niet in de bus. Zolang 
de voorraad strekt zĳn ze nog 
wel verkrĳgbaar in de winkel 
van Bakker Boer. Omdat de be-
woners met de NEE-NEE-stic-
ker dat uiteraard nu niet direct 
kunnen lezen willen we vragen 
om dit met buren, kennissen 
en familie te bespreken, zodat 
ook zĳ onze mooie Klusdurper 
kunnen bemachtigen. Zĳn ze 
op, dan kunnen ze altĳd nog 
op wĳzĳngoes.nl terecht!

Géén ongeadresseerd
reclamedrukwerk,

géén huis aan huis bladenNEE NEE

VOORWOORD

Hoe gaat het met jou?
Stel je die vraag wel eens aan je buurman, overbuurvrouw of iemand die je 
tegenkomt in de winkel? Het is een bĳzondere periode waarin het samen zĳn en 
samen doen niet meer vanzelfsprekend is. Wĳ, het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelangen Kloetinge, zĳn daarom benieuwd hoe het met je gaat. Wil jĳ je 
verhaal delen met ons op facebook, in de nieuwsbrief of ‘gewoon’ via de mail? 
Stuur ons een berichtje via bestuur@vdkkloetinge.nl. 

Wĳ zĳn volop aan het nadenken hoe we de inwoners van ons dorp nog beter 
kunnen faciliteren. Wat is daarvoor nodig? Wat zĳn jullie wensen? Waar is 
behoefte aan? We nodigen je graag uit te reageren en ons te laten weten waar 
onze aandacht de komende jaren naar toe moet. 
De Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge is er voornamelĳk om de leefbaarheid 
van het dorp (Kloetinge oude dorp, Oostmolenpark en de Riethoek) in stand 
te houden en waar mogelĳk te verbeteren. Daarnaast informeren we iedereen 
over het wel en wee via onder meer deze Klusdurper. Helaas kunnen we dat 

niet alleen en niet zonder inkomsten. Iedere inwoner van 
Kloetinge kan voor slechts € 10,00 al lid worden van de VDK! 
En daarvoor krĳg je ook nog een uniek kadootje! 

Deze Klusdurper staat weer boordevol informatie over ons mooie dorp. Met 
dank aan de inzet van de redactie kan iedere inwoner van Kloetinge weer 
meelezen en meeleven met alle verhalen.
We zĳn benieuwd naar jouw verhaal!

Veel leesplezier,
Scarlet Kwekkeboom-Janse

Bestuur VDK: vlnr: Piet Bal, Scarlett Kwekkeboom-Janse, Frans Lankester, Nicole Olivier, Sjako Boer en Leonard van Iwaarden 

Wonen in
          Klusdurp

Verkoop
plannen?

Wij zijn op zoek 
naar woningen 

in Kloetinge.

TE KOOP

Ha�o!

Joyce Menheere

Als inwoner van Kloetinge weet je als geen ander hoe fijn het is om hier te 
wonen. Niet gek dat we veel woningzoekenden hebben die specifiek in de 
kern van Kloetinge willen wonen. Het gaat om zowel tussenwoningen als 
vrijstaande woningen!

Daarnaast zijn er ook veel bewoners van Kloetinge die op zoek zijn naar 
een grotere woning, voor doorgroei, of juist kleiner voor het mindere onder-
houd. Kortom; wij zijn op zoek naar woningen in Kloetinge.

Verkoop plannen?
Heb je verkoopplannen of de intentie om op langere termijn te 
verkopen? Dan komen we graag bij je langs voor een waardebepaling 
of om de juiste match te maken.  

0612831576

Register makelaar en Register taxateur

Verkoopplannen?

WORD
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Volg ons via onze website

of via social media:

oranjeverenigingkloetinge.nl

In april 2020 stonden we startklaar voor Koningsdag. Voor dat jaar had-
den we grootse plannen en we waren vast van plan er weer een heerlĳk 
Kloetings feest van te maken. Helaas, ook hiervoor gooide Covid roet in 
het eten en gingen de plannen de koelkast in... tot volgend jaar. 
Het is nu 2021, het ‘volgend’ jaar. En ook nu kunnen we tot ons groot 
verdriet geen Koningsdag vieren op de manier die we graag hadden ge-
wild. De plannen gaan dus weer voor een jaartje de koelkast in. 

Maar, we zitten als
Oranjevereniging niet stil!

Activiteitenkalender
In de Klusdurper van najaar 2020 is vermeld dat veel activiteiten 
op een laag pitje stonden. Het ziet er naar uit dat door de 
coronacrisis ook het komende halfjaar veel activiteiten niet zullen 
doorgaan.
Op de websites goesisgoes.nl en wĳzĳngoes.nl wordt een deel 
van de activiteiten die doorgaan aangegeven.
Organiseer je zelf een evenement en wil je dit anderen laten 
weten?
Geef het aan en het wordt daarna opgenomen in de agenda.

Oranjevereniging Kloetinge
ORANJE
VERENIGING
KLOETINGE

‘Kapje uut Kloetinge’
Na het succes van de Muts is er nu 
de Kap! Nu het dragen van een 
mondkapje verplicht is, heeft Oran-
jevereniging Kloetinge het ‘Kapje 
Uut Kloetinge’ ontworpen zodat u 
trendy en uniek, maar vooral op een 
veilige manier uw boodschappen 
kunt halen. 
Deze kapjes zĳn net als de mutsen 
van vorig jaar al regelmatig gespot. 
Heeft u nog geen exemplaar in uw 
bezit? Ze zĳn nog te koop bĳ Bakker 
Boer. 

Wenskaartenactie
In Kloetinge letten we in deze tĳd 
een beetje extra op elkaar. Daar-
om hebben we in december bĳ 
alle inwoners van Kloetinge een 
setje wenskaarten in de brievenbus 
gedaan. Hierbĳ de vraag om deze 

Koningsdag 2021

Op het moment van het schrĳven 
van dit stukje voor de Klusdurper 
zĳn we druk bezig te onderzoeken 
wat we dit jaar op Koningsdag zou-
den kunnen organiseren, corona-
proof natuurlĳk. 
Een van de dingen die we zeker 
weten is dat we iedereen kennis 
gaan laten maken met ons eigen 
Kloetings poppetje. Danker Jan 
Oreel heeft vorig jaar al een paar 
figuurtjes getekend die centraal 
zullen gaan staan in alle activiteiten 
die we als Oranjevereniging Kloetin-
ge voor de kinderen gaan bedenken. 
Onze ‘held’ is een stoer meisje. We 
zĳn heel blĳ met onze ‘gezinsuit-
breiding’. Welke activiteiten we dit 
jaar al rondom dit poppetje en haar 
vriendje en hond zullen organiseren 
hoort u snel. 

Wat we ook zeker weten is dat we 
ons als Oranjevereniging Kloetinge 
ook op andere manieren zullen 
laten zien. Welke middelen we hier-
voor op een veilige manier kunnen 
inzetten, wordt nu onderzocht. 
Ons doel, de mensen van Kloetinge 
blĳven verbinden, staat voor ons als 
een paal boven water. 

Een oranje groet van ons allen.

kaarten naar mensen in Kloetinge 
te sturen van wie u vond dat ze een 
beetje extra aandacht verdienden. 
Zowel de ontvanger als de zender 
van de kaarten maakte ook nog 
kans op een kerstverrassingspakket 
van Bakker Boer. Op 20 december 
werden de winnende nummers 
getrokken. De gelukkige winnaars 
kregen de pakketten thuisbezorgd. 
We hebben op deze actie veel fĳne 

reacties mogen ontvangen. 
Het heeft u en 
dus ook ons een 
warm gevoel 
gegeven.  

Bomen snoeien
Ook in het Oostmolenpark gebeurt er af en toe wel iets.
Vorig jaar november was boomverzorger Anton de Hulster met een 
collega bezig om in opdracht van de gemeente Goes de bomen in 
het Oostmolenpark te onderhouden. Her en der werd het nodige 
snoeiwerk verricht ter voorbereiding op stormachtige dagen, zoals 
we bĳ voorbeeld afgelopen maart nog konden ervaren.
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Geef het aan en het wordt daarna opgenomen in de agenda.

De gelukkige winnaars kregen het pakket thuisbezorgd
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BESTELLEN:
  Whatsapp: 06 22 58 95 51     |       E-mail: info@food-lovers.nl

OPHALEN:
Catering @ Your Place     |     Schimmelpenninckstraat 1, 4481 AG Kloetinge

Volg ons en bekijk het weekmenu op www.atyourplace.nl

 foodlovers.maaltijden   |    facebook.com/foodlovers.maaltijden

Verse en gezonde kant-en-klaar maaltijden

Op te warmen in de oven of magnetron

Te bestellen vanaf 1 persoon

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
financieringen

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

Reeds 50 jaar
uw vertrouwen

meer dan waard!

• 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

Het Mooiste Lied
Wat eind maart 2020 de openings-
activiteit had moeten worden van 
‘Hart & Ziel Kloetinge’ kon door 
de eerste corona lockdown niet 
van start gaan. Nu, een jaar later, 
hopen we de expositie en activitei-
ten alsnog met u te kunnen delen. 
Gelukkig hebben alle kunstenaars en 
betrokkenen weer hun medewerking 
toegezegd. Alles blĳft afhankelĳk 
van ‘de dan geldende maatregelen’, 
maar als we niets gaan proberen 
dan gebeurt er zeker niets. We 
hopen op zondag 25 april, in de 
Geerteskerk te Kloetinge, de exposi-

tie ‘Het Mooiste Lied’ te openen met 
mogelĳk muzikale omlĳsting. Het is 
de bedoeling dat de expositie tot en 
met juni te zien blĳft. 
Het boek Hooglied heet in de 
Hebreeuwse 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 uitgekozen.

JOPIE MINNAARD maakte speci-
aal voor deze tentoonstelling zes 
aquarellen 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. 

Schilderen betekende voor
MARJA DE LANGE een eigen wereld 
scheppen met vorm en kleur, een 
ruimte creëren waarin objecten en 
figuren zich in een nieuwe wer-
kelĳkheid laten combineren. Los 
gedroomd uit een eigen bestaans-
wereld, ongehinderd door zwaarte-
kracht. 

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

Vervolg op pagina 11

‘Hart en Ziel’ is een initiatief van de kerk van Kloetinge. ‘Hart en Ziel’ wil 
een open plaats zĳn waarin iedereen zich thuis voelt om samen te zoeken 
naar wat ons bezig houdt, samen het leven te vieren en waar nodig de 
handen uit de mouwen te steken. We willen mensen ontmoeten 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. 

Expositie & thema-avonden:

‘Het mooiste lied’

De kunstenaars

Hart & Ziel
KLOETINGE

Schilderĳ Jopie Minnaard Schilderĳ Marja de Lange

Bronzen beeld Frida van Overbeeke
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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
06-505 219 36
info@vangilstbouwcompact.nl

verbouw
renovatie
onderhoud
schilderwerk

Selfi e
Remedial Teaching en Coachingknap!

Hulp bij
leerproblemen

van kinderen in het
(speciaal-) basisonderwijs

Contact Annelies Matthijsse-Slabbekoorn
Leerkracht (speciaal-) basisonderwijs
Praktijk Marktveld 12, Kloetinge
Telefoon 06-48003819
E-mail selfie@zeelandnet.nl
Website selfieremedialteachingencoaching.nl

‘Leren met
zelfvertrouwen’

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

Thema-avonden
DONDERDAG 20 MEI
Op reis met Rabbĳn
Marianne van Praag
Marianne van Praag is rabbĳn van 
de Liberaal-Joodse gemeente Beth 
Jehoeda in Den Haag. Ze ziet het 
doorgeven van de rĳkdom aan Jood-
se tradities als haar taak. Voor Van 
Praag is haar traditie een onuitput-
telĳke inspiratiebron: 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 geborgenheid, 
zekerheid en een 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 
concurrentiestrĳd. Op 20 mei zal ze 
ons meenemen in haar reis door het 
Hooglied.

DONDERDAG 3 JUNI
Liesbeth Francken –
Lied van de Liefde
Liesbeth Franken put haar repertoi-
re o.a. uit Jiddische en Sefardische 
traditionals, Franse chansons en 
Latĳns-Amerikaanse liedjes. Dit 
alles vormt een aanloop naar een 
klankschaalmeditatie, waarin ge-
bruik gemaakt wordt van poëzie. De 
rode draad in dit programma is het 
thema ‘liefde’ in al haar gedaantes: 
gehoopte liefde, verloren liefde, 
dankbare liefde, liefdesverdriet.

DONDERDAG 17 JUNI
Heleen Pasma
Heleen Pasma werkt al jarenlang als 
vrĳwilliger in kerk en synagoge. Met 
kennis van het bĳbels Hebreeuws en 
ervaring in het werk van Kerk & Isra-
el 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 de oude verhalen 
kan verrassende wendingen in tekst 
en betekenis brengen. Zo staan ver-
halen op, met hart en ziel. Op 17 juni 
zal ze verhalen over het Hooglied. 
Over bruid en bruidegom, over God 
en zĳn volk. Verhalen over spel en 
overspel, over gevaarlĳke kleine vos-
sen die de wĳngaard bederven!

Toegang, aanvangstĳden en verdere informatie
op: hartenzielkloetinge.nl

Nieuw redactielid
Ik ben SUZANNA DE VRIES, 19 jaar en woon in 
Kloetinge sinds ik twee jaar oud ben. Dit jaar 
ben ik bĳ de Klusdurper terecht gekomen.
In mĳn vrĳe tĳd vind ik het heerlĳk om een 
rondje te wandelen, een boek te lezen, films te 
kĳken en af en toe te sporten. Ik hou ook ont-
zettend van schrĳven en zit nu in het derde jaar 
van de opleiding Journalistiek aan de Christelĳ-
ke Hogeschool Ede. Sinds tweeënhalf jaar woon 
ik ook in Ede, maar ik vind het altĳd leuk om in 
het weekend naar Kloetinge te komen!
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Praktĳk voor osteopathie

ESTER HEEMSKERK

Jachthuisstraat 18
Kloetinge - 0113- 222249

OSTEOPATHIEHEEMSKERK.NL

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

Zoals u zich wellicht kunt herinneren 
stonden het SMWO en SVRZ vorig 
jaar op het punt om een inloop voor 
senioren te starten. Helaas namen 
toen de besmettingen door corona 
dusdanig toe dat we de opening van 
de inloop moesten annuleren.

Wekelĳkse ontmoeting
Afgelopen maanden bleek dat 
geïndiceerde dagbestedingen 
vanuit zorginstanties wél mochten 
doorgaan met het ontvangen van 
senioren deelnemers. We zĳn in 
gesprek gegaan met de Veiligheids-
raad en de Gemeente Goes om te 
verkennen of wĳ een voorziening 
voor senioren in Kloetinge net zo 
veilig konden organiseren als een 
dagbesteding. Hiervoor hebben wĳ 
een plan geschreven en dat inge-
diend als voorstel bĳ de gemeente 
Goes en Veiligheidsraad. Tot onze 
grote blĳdschap zĳn ze daarmee 

akkoord gegaan en zĳn we gestart 
met de voorziening: wekelĳks komt 
een handjevol senioren bĳ elkaar om 
elkaar te ontmoeten, te vertellen 
wat hen bezighoudt en naar elkaar 
te luisteren. Het doet goed om 
anderen te zien, even uit huis te zĳn, 
samen te lachen. Zo werken we aan 
de positieve gezondheid van alle 
deelnemers.

Persoonlĳke uitnodiging
Vanwege het veiligheidsaspect orga-
niseren we nu géén inloop, maar een 
kleinschalige voorziening voor een 
aantal senioren uit het dorp. Het is 
geen inloop waar iedereen zomaar 
binnen mag komen; u mag alleen 
deelnemen op persoonlĳke uitno-
diging of doorverwĳzing van een 
professional. Dat kan zĳn de wĳk-
verpleegkundige, maatschappelĳk 
werker, maar ook het diaconaat van 
de Geerteskerk. We ontvangen nooit 

meer dan 6 senioren, we houden 
grote afstand van elkaar, we houden 
een looproute aan en doen een 
gezondheidscontrole voordat we 
komen. Natuurlĳk desinfecteren we 
voortdurend onze handen en omge-
ving en dragen we mondkapjes. 
Zodra het weer veilig genoeg is zul-
len we deze voorziening uitbreiden 
tot een reguliere inloop. U mag dan 
gewoon binnenwandelen voor een 
bakje ko³e en een praatje. Totdat 
we hiervoor groen licht krĳgen 
vanuit de overheid, houden we deze 
voorziening klein en bovenal veilig. 

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK & WELZIJN OOSTERSCHELDEREGIO

Voorziening
voor senioren in
Kloetinge

Per 25 februari is er een nieuwe voorziening 
voor senioren in Kloetinge gestart. De gemeen-
te Goes en de Veiligheidsraad hebben groen 
licht gegeven voor het plan van SMWO en 
SVRZ: Het wekelĳks organiseren van een zeer 
kleinschalig ko¢emoment voor senioren in het 
Geerteshuis.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze voor-
ziening, heeft u vragen, of wilt u 
weten of u in aanmerking komt voor 
een persoonlĳke uitnodiging? Neem 
contact op met Susannah Koppejan, 
Ouderenwerker SMWO: 06- 57812380/ 
s.koppejan@smwo.nl 

Suzannah Koppejan

Voorlopig kan er alleen op persoonlĳke uitnodiging of doorverwĳzing aan de voorziening worden deelgenomen
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De oude Kloetingseschool 
aan het Groenedaal gaat 

plat. Zoveel is wel duidelĳk, 
maar wat ervoor in de plaats 
komt? De meningen zĳn 
erover verdeeld, waardoor 
het wel eens jaren kan duren, 
voordat er iets nieuws staat.

Veel ter groot en te massief
Hans Pieter van Not woont direct 
achter de Kloetingseschool, in een 
eeuwenoude boerderĳwoning aan 
de Lewestraat. Hĳ maakt van zĳn 
hart geen moordkuil. “Het nieuw-
bouwplan dat de gemeente Goes 
begin november presenteerde, is 
veel te groot en te massief voor 
een dorp als Kloetinge. Het tast het 
dorpse karakter aan. Dat mag niet 
doorgaan.”
Het nieuwbouwplan dat de gemeen-
te Goes begin november presenteer-
de op een online-bĳeenkomst voor 
direct omwonenden, is ontworpen 
door M3 Architecten uit Rĳswĳk. 
Dat bureau is zo’n beetje in het hele 
land actief. Op eigen risico maakt 

het nieuwbouwplannen, in de hoop 
die uit te kunnen voeren en er wat 
aan te verdienen.

Niet uit de losse pols
M3 Architecten tekent plannen niet 
uit de losse pols, zo ook niet de 
nieuwbouw op de plek van de Kloe-
tingseschool. De gemeente Goes, 
eigenaar van de Kloetingseschool, 
stelt voorwaarden. Wethouder 
Joost de Go¶au vertelt welke: “De 
nieuwbouw moet aansluiten bĳ de 
woonwensen die in Kloetinge leven, 
én moet een substantiële bĳdrage 
leveren aan de bekostiging van de 
nieuwe school in Kloetinge, het 
Integraal Kindcentrum (IKC) aan de 
Zomerweg.”
Het resultaat is een nieuwbouw-
plan met dertien appartementen, 
speciaal voor ouderen die daar tot 
op hoge leeftĳd kunnen wonen, 
en één ‘gewoon’ huis. Vooral aan 
die appartementen is in Kloetinge 
behoefte, denkt de gemeente Goes. 
Het mes snĳdt aan twee kanten, 
wordt gezegd: ouderen kunnen op 

het dorp blĳven en de woningen 
die zĳ achterlaten, komen vrĳ voor 
jongere woningzoekenden.

Het getal van dertien appartemen-
ten is ook niet zomaar gekozen. 
Meer ouderen kunnen er gaan 
wonen én aan de andere wens van 
de gemeente Goes kan worden 
voldaan, de substantiële (ofwel aan-
zienlĳke) bĳdrage voor het duurder 
uitgevallen Integraal Kindcentrum 
aan de Zomerweg. Om de dertien 
appartementen kwĳt te kunnen, 
moet er op de plek van de oude 
Kloetingseschool wel hoger worden 
gebouwd.

Maximale bouwhoogte
plus 1,4 meter
De maximale bouwhoogte aan 
het Groenedaal is nu zes meter, 
oplopend tot acht meter aan de 
Lewestraat. De nieuwbouw, met 
vĳf appartementen op de begane 
grond, vĳf op de eerste verdieping 
en drie op de tweede étage, reikt tot 
9,4 meter.

En daar zit één van de pĳnpunten 
voor buurman Hans Pieter van Not, 
naast het punt dat de nieuwbouw 
naar zĳn idee te dicht op zĳn boer-
derĳwoning komt. Een driekwart 
jaar woont hĳ nu aan de Lewestraat 
met zĳn gezin, maar, vertelt hĳ, hĳ 
heeft de boerderĳwoning al tweeën-
half jaar in bezit. Hĳ wist toen al dat 
de school zou weggaan en dat er 
woningbouw zou komen. “Maar alles 
zou binnen proporties blĳven, dus 
niet zo hoog als nu wordt voorge-
steld.”

Actiecomité
Van Not is een actiecomité begon-
nen, Mooi Groen Groenedaal. Hoe 
de andere omwonenden over het 
plan denken, wist hĳ half maart 
nog niet. Hĳ moest hen toen nog 
raadplegen.
Volgens wethouder De Go¶au waren 
de reacties begin november, bĳ de 
eerste presentatie, ‘heel positief’. 
Zaterdag 20 maart vroeg de redac-
tie in totaal vĳf bewoners van het 
Groenedaal hun mening. Zĳ waren 
op dat moment thuis. De meningen 
bleken verdeeld.
Tegen nieuwbouw bleek niemand te 
zĳn. Twee bewoners reageerden kort 
‘er geen moeite mee te hebben’. Eén 

bewoner juichte het plan toe, zei te 
begrĳpen dat gemeente er finan-
cieel goed uit moet springen, met 
het oog op de kosten van de nieuwe 
school, maar noemde het ontwerp 
ook ‘wel wat hoog’. Twee bewoners 
keerden zich tegen de hoogte.

Hei niet!
“Altĳd is gezegd dat het hoogste 
punt niet hoger zou worden, dan 
wat het hoogste punt nu is. Toch 
wordt het hoger, waardoor we straks 
minder zon hebben”, zei één van 
hen. De ander: “Hou een norma-
le hoogte aan, dit is te hoog.” En 
dat Goes meer geld uit het nieuw-
bouwproject wil halen, omdat het 
IKC duurder is uitgevallen? “Daar 
kunnen wĳ niks aan doen, dat is het 
probleem van de gemeente.” Deze 
bewoner zou zich wel bĳ bezwaar-
maker Van Not willen aansluiten en 
gaf nog één dringend advies mee: 
“Hei niet, maar boor de palen voor 
de nieuwbouw. Alleen de eerste 
vier woningen aan het Groenedaal 
staan op palen, de rest niet. Als zo’n 
bezorgauto van een supermarkt 
voorbĳ komt, voel je dat al.”
De Goese gemeenteraad moet zĳn 
oordeel nog vellen over het plan. 
Een aantal aanpassingen zal nog 

worden doorgevoerd, laat wethou-
der De Go¶au weten, naar aanlei-
ding van vragen over ‘bezonning’ en 
behoud van bomen. In grote lĳnen 
zal het plan wel overeind blĳven, 
denkt hĳ.

Aanpassing ontwerp
Van Not wil dat er één laag van 
het ontwerp afgaat. “Dat zal de 
gemeente Goes toch financieel de 
kop niet kosten. Bovendien, hoe 
meer appartementen, des te meer 
parkeerplekken zĳn nodig en het 
zal meer verkeer geven. In de Le-
westraat kan het op gezette tĳden 
al behoorlĳk druk zĳn.” Van Not wil 
er dus de bovenste étage af en hĳ 
zou een meter of vĳf van de school-
kavel willen kopen om dat groen in 
te kleden en als speelgelegenheid 
voor kinderen.
Wordt het plan niet aangepast, dan 
‘ga ik de messen slĳpen’, waar-
schuwt Van Not. Hĳ zal dan tot in 
hoogste instantie, tot de Raad van 
State in Den Haag, bezwaar maken. 
Wethouder De Go¶au zou dat heel 
erg jammer vinden. “Niemand zit 
toch op ellenlange procedures te 
wachten.”

NIEUWBOUW
op plek Kloetingseschool
kan nogal wel eens
lang op zich laten wachten

Het Groenedaal met links de oude Kloetingeseschool

Artimpressie appartementen (vooraanzicht)
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Frituur
D’N HOEK

Lewestraat 1 - 4481 BB Kloetinge

Tel. 0113 - 230805

J.A. van der Goeskade 1

4461 BH Goes

t 0113 745045

m  06 5463 8426

e info@kijkopdrank.nl

i www.kijkopdrank.nl

J.A. van der Goeskade 1
4461 BH  Goes
t 0113 745045 / 06 5463 8426
e info@kijkopdrank.nl
i www.kijkopdrank.nl

wijn | bier | gedistilleerd | proeverijen | geschenken

Eind november hebben we vanuit de 
werkgroep Hart en Ziel een inzamelings-
actie gehouden voor de Voedselbank.
Ieder jaar was het al gebruik om levens-
middelen in te zamelen in de Geertes-
kerk voor de Voedselbank in het kader 
van Dankdag. Nu hebben we deze actie 
uitgebreid en het hele dorp Kloetinge 
hierin betrokken. 
Het resultaat overtrof alle verwachtin-
gen: meer dan 35 kratten en een bedrag 
van 486 euro.
We waren zeer onder de indruk van 
de betrokkenheid van de Kloetingse 
gemeenschap bĳ  deze actie.
Dit jaar komt hierop zeker een vervolg.

Allen hartelĳ k dank,

Wil je heel veel weten over histo-
rie, activiteiten en nieuws van de 
dorpen van de Gemeente Goes? 
Ga dan naar de website
wĳzĳngoes.nl 
Kies bĳvoorbeeld onder DORPEN 
voor Kloetinge, daarna voor het 
tabblad INFORMATIE en je vindt 
heel veel over de Kloetingse ver-
enigingen, de historie, het dorps-
bestuur, onderwĳs enz. Je kunt 
ook de laatste afleveringen van de 
Klusdurper bekĳken.

Veel plezier!

Inzamelingsactie voor de 
Voedselbank 

DAVEREND
SUCCES

De opbrengst mocht er zĳn

Marinete v.d. Hart (piano), Judith Everse (12) harp

Het inzamelingspunt bĳ Bakker Boer
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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

"Een mooi beestje, daar niet van, maar ik zit 
er niet op te wachten”, zegt Nadja over de bĳ -
zondere ontmoeting. Dat ze er niet op zit te 
wachten, is te begrĳ pen. Nadja houdt kippen 
in haar achtertuin. Nadat ze de vos had ge-
zien, ging ze gelĳ k naar haar kippen toe. Eén 
lag er dood in de wei, de kop eraf. "Ik weet het 
natuurlĳ k niet zeker, maar dat moet die vos 
bĳ na wel hebben gedaan.”
Waar de vos vandaan komt? Nadja heeft wat 
navraag gedaan. "Hĳ  schĳ nt ergens in de 
polder rond te scharrelen." Aan de Tervaten-
seweg zĳ n september vorig jaar ook al kippen 
te grazen genomen, weet Nadja, hoogstwaar-
schĳ nlĳ k eveneens door een vos. De polder 
ligt daar vlakbĳ .
Maar wat doe je eraan? Hoe bescherm je je 
kleinvee? Nadja heeft twee ‘vossenlichten’ 
aangeschaft en in haar achtertuin opgehan-
gen. Vanaf het moment dat het schemerig 
wordt, geven die lichtfl itsen, blauw-rood-wit, 
als van een knipperende zaklantaarn. Of het 
werkt? Nadja is er nuchter over. "Baat het 
niet, schaadt het niet."

DE STRIP VAN DANKER JAN OREEL

VOS IN HET DORP,
boer en burger
pas op uw kippen
Ooit een vos gezien in Kloetinge?
Nou, Nadja Bastiaansen wel. Vlakbĳ  haar huis aan 
het Noordeinde zag ze er begin januari één lopen, 
op klaarlichte dag.

Zo erg is het nog niet in Kloetinge: slapende vos in 
een heg in een buitenwĳk van Londen

Onthoofde kip in achtertuin van Nadia Bastiaansen aan het Noordeinde
Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie

Na 39 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben 
in mijn praktijk voor fysiotherapie te Kloetinge, is het 
moment gekomen mijn werkzaamheden over te dragen. 

De praktijk wordt voortgezet door het enthousiaste 
echtpaar
Aytaç Çakir en Thouria Çakir-Loukili.

Praktijk voor fysiotherapie

F.A. Boone 
is met ingang van 1 april 2021

Fysiotherapie for All 
Het praktijkadres blijft: 
Kon. Wilhelminastraat 18
4481 AB Kloetinge

Ik bedank eenieder die de afgelopen jaren het 
vertrouwen in mij heeft getoond en ik wens u alle goeds 
voor de toekomst.

Mede namens mijn vrouw Nelleke Koole, 
Frank Boone

F.A. Boone

Nieuwe contactgegevens: 
Telefoon: 0113 450100
E-mail: info@fysiotherapieforall.nl
Website: www.fysiotherapieforall.nl
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Via Utrecht, Den Haag en Drenthe 
kwam Patricia Roosenstein drie jaar 
geleden in Kloetinge terecht. Hoog-
zwanger streek ze neer in ons mooie 
dorp. Met vriend Erik, zoon Siem (7) en 
dochter Noor (net 3 geworden) heeft ze 
hier haar plek gevonden: ‘We hebben 
een tĳdje in een huurhuis gewoond in 
Goes en dat beviel heel goed. Op zoek 
naar een koophuis in de buurt reden 
we door de Jachthuisstraat en ik vond 
het meteen fantastisch: die stokrozen, 
de prachtige huizen, echt een idyllisch 
straatje. Ik ben er nog steeds heel 
trots op dat ik hier woon. We zĳn 
import-Zeeuwen, maar we voelen ons 
helemaal thuis,’ vertelt Patricia enthou-
siast.

Geen stugge Zeeuwen
‘Nee, ik vind de Zeeuwen helemaal niet 
stug, in ieder geval niet hier op het 
dorp. De integratie ging echt prima,’ 
vertelt ze desgevraagd. ‘Toen we hier 
net woonden, was Noor pas geboren 
en was ik daar natuurlĳk mee bezig. 
Na een paar maanden heb ik de straat 
uitgenodigd voor een buurtborrel in 
onze tuin. Dat was supergezellig. Ik 
vind de mensen open en enthousiast, 
het is echt alleen maar positief!’
Patricia is zelf dan ook aanstekelĳk 
enthousiast en actief: ‘Ik vind het 
gewoon heel leuk om iets te organise-
ren. Zo hebben we in 2019 een straat-
barbecue gehouden bĳ de schuur van 
het Jachthuis. Vorig jaar ging dat niet 

In de Lelie staat elke keer 
een inwoner van Kloetinge 
centraal. Deze keer ontmoe-
ten we Patricia Roosenstein.

DE

vanwege corona, maar met een paar 
anderen heb ik in oktober wel een 
Halloweentocht georganiseerd. Dat 
was ook een groot succes, er deden 
veel mensen mee en iedereen vond 
het geweldig.’

Oranjevereniging
Zoon Siem zit inmiddels in groep 
4 op de Kloetingseschool. Via de 
school leerde Patricia direct al veel 
andere moeders kennen en wat 
later werd ze ook echt actief in het 
dorp. ‘Twee jaar geleden kreeg ik 
contact met de Oranjevereniging, 
via het oliebollenkraam bĳ bakker 
Boer,’ aldus Patricia, ‘ik ben direct 

lid geworden en later ben ik actief 
geworden voor de website, op 
social media en ik werk bĳvoorbeeld 
mee aan de nieuwsbrieven van de 
vereniging.’

Verliefd op Ibiza
Ook op werkgebied heeft Patricia 
veel ideeën en initiatieven. Eén dag 
in de week werkt ze als zzp’er bĳ een 
bedrĳf voor marketing en commu-
nicatie in Goes. Patricia: ‘Daarnaast 
heb ik al jaren een website over 
Ibiza. We gaan er één of twee keer 
per jaar heen en houden heel erg 
van dat gevoel van Ibiza. Mĳn 
website is begonnen als hobby, maar 

inmiddels is het uitgegroeid tot een 
bedrĳfje. Ik geef er allerlei tips over 
het eiland en vind het helemaal leuk 
als ik mensen zo kan helpen om een 
goede tĳd te hebben.’
Daarom opent ze binnenkort ook de 
bed & breakfast ‘Hartje Kloetinge’, 
die ze naast haar woning aan het 
realiseren is: ‘Een eigen b&b is allang 
een droom van me. Ik vind het su-
perleuk om mensen een goed gevoel 
te geven en deze mooie omgeving 
met anderen te delen.’

Gelukkig in hartje Kloetinge

Samen wandelen?
DOE DAN MEE!
 Ga je graag wandelen? Meld je dan nu aan voor de nieuwe Kloetingse 
wandelgroep! Het wordt een groepsapp voor alle Kloetingers die soms 
een wandelmaatje zoeken, of je nu online werkt, met pensioen bent of 
gewoon even een praatje wilt maken.
Als je wilt wandelen zet je even een berichtje in de groep, met plaats, tĳd 
en afstand. Als er iemand reageert, spreek eventuele details dan af via een 
persoonlĳk bericht. Zo voorkomen we privégesprekken in de groep.
Zolang de corona-regels gelden, houden we ons daaraan. We spreken dus 
af dat we in tweetallen wandelen, met 1,5 meter afstand. Na corona heb-
ben we hopelĳk weer meer mogelĳkheden. Stuur mĳ een whatsapp, dan 
voeg ik je toe!
 
Groetjes, Janneke Slabbekoorn
redactie Klusdurper
06 27895002

Een artikel over de twee nieuwe bed 
& breakfasts in Kloetinge vindt u op 
pagina’s 35 en 37.

PATRICIA 
ROOSENSTEIN

Redactieleden aan de wandel in het Noordeinde

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

NIJSSE ASSURANTIËN BV

Verzekeringen | Hypotheken | Pensioenen

Fruit uit eigen
boomgaard!

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

Volle stembussen
Ruim voor 7 uur ’s ochtends melden 
we ons in Amicitia. Als om half 8 de 
deuren opengaan, staat er direct 
al een rĳ. En zo komen er gespreid 
over de hele dag voortdurend 
mensen, waarbĳ het na 16 uur pas 
echt druk wordt. Er staat dan steeds 
een rĳ, waarschĳnlĳk ook omdat het 
stembureau in Emergis vandaag niet 
open is. Aan het eind van de dag 
hebben we 1198 stemmen, verza-
meld in drie volle stembussen.
Helpen op een stembureau blĳkt 
een bĳzondere ervaring: enorme 
stembiljetten die niemand fatsoen-

lĳk opgevouwen krĳgt, stembussen 
die voller en voller worden en waar-
aan we steeds moeten schudden, 
zodat er plaats komt voor nog meer 
stembiljetten. Oudere mensen die 
elkaar helpen, jongeren die even 
moeten wennen: ‘Kan ik mĳn stem-
biljet aan u geven?’ ‘Kom je voor 
het eerst stemmen? Doe maar in de 
stembus!’ 

Corona-maatregelen
En dan de corona-maatregelen… 
in de e-learning hebben we strikte 
voorschriften gekregen: mondkapjes 
zĳn verplicht, handen ontsmet-
ten ook en de hele dag maken we 
stemhokjes, deurkrukken en pot-
loodjes schoon. We hebben er van 
gemeentewege 20 gekregen en tot 
verdriet van velen mogen we ze dus 
niet meegeven. ‘Zoveel potloden ge-
bruiken is niet erg duurzaam,’ aldus 
burgemeester Mulder, die ’s middags 
even komt kĳken. Ze heeft een punt. 
We maken toch een uitzondering: 
één meneer wil zĳn potlood zo 

graag als souvenir houden dat we 
toegeven. Verder zĳn er heel wat 
kiezers die via de uitgang binnenko-
men of mensen die na het stemmen 
de verplichte corona-looproute ook 
even niet zien. Maar alles went, en 
uiteindelĳk loopt het gesmeerd.

Het echte werk
Als je dan ‘s avonds denkt dat je 
alles gehad hebt, begint het echte 
werk: stemmen tellen! Normaal één 
stapel met stembiljetten, vertelt 
voorzitter Nick, maar nu moeten we 
vanwege corona voldoen aan allerlei 
voorschriften. Tĳdens het tellen 
hebben we bezoek van een moeder 
en haar – nog net niet stemgerech-
tigde – dochter. Het meisje vindt 
het allemaal superinteressant en 
kondigt aan dat ze de volgende keer 
komt helpen.

Volgende keer weer
Alles bĳ elkaar vind ik het een mooie 
en belangrĳke dag: in dit land zĳn 
we voor de wet allemaal even veel 
waard en mogen we stemmen op 
een democratische en goed gecon-
troleerde manier. Laten we dat voor-
al zo houden. Ik help de volgende 
keer graag weer mee!

Groeten van team Amicitia Kloetinge,
Nick, Cora, Jacqueline, Wim, Carmen
en Janneke (tekst)

Sfeerimpressies
vanuit stembureau 16

Toen er een tĳdje geleden vrĳwilli-
gers werden gezocht voor de stem-
bureaus, hebben mĳn man Wim en 
ik ons direct aangemeld. En ja, we 
mochten allebei meehelpen op 17 
maart, dé dag van de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer! Dat bleek 
overigens nog best een klusje, met 
een e-learning en een heus exa-
men…

Ook voor vrĳwilliger Wim Folmer golden er strikte corona-voorschriften
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
VOOR HERSTEL HOGEPAD
Het Hogepad ligt inwoners van Kloetinge 
na aan het hart.
Jaren geleden heeft de VDK zich al eens 
eerder sterk gemaakt voor het behoud van 
het pad. Dit is in 2007 in ere hersteld met 
medewerking van o.a. gemeente Goes en 
diverse inwoners van Kloetinge. Lees meer 
over de historie en het eerdere herstel van 
het Hogepad op wijzijngoes.nl/het-hoge-pad
Inmiddels is het noodzakelijk om een 
nieuwe onderhoudsronde te doen en het 
pad waar nodig weerbestendiger te maken 
en te versterken met schelpen, zoals al op 
meer stukken van het pad is gedaan.
Momenteel is de VDK in overleg met de 
gemeente om dit pad tijdens NL Doet aan te 
pakken. Zodra alles rond is zal deze actie 
bij NL Doet aangemeld worden.

WIE HELPT ER MEE? 
Reserveer alvast de datum van 28 & 29 
mei in uw agenda!

DE KLUSDURPER
DE KLUSDURPER

Nr 2
NAJAAR KLOETINGE

25e jaar
gang 20
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KUNST OP KASTENNaar voorbeelden in andere dorpen en steden heeft de VDK het idee geopperd om Kloetinge, Riethoek en Oostmolenpark te verrijken met kleine kunstwerkjes op elektra kasten en huisjes van DNWG. Er is contact met de beheerder van deze huisjes en de gemeente en zij staan positief tegenover dit idee.Daarnaast wordt nog contact gezocht met de beheerder van diverse internetkasten die ook in de wijken staan en die ook wel opgefl eurd kunnen worden.
Is er kunstzinnig talent in Kloetinge aanwezig om ons dit te helpen realiseren?

Graag zouden wij in contact komen met diverse personen die deze kunstwerkjes zouden kunnen realiseren.Ben of weet jij iemand? Stuur dan een mail naar info@vdkkloetinge.nl Leden van de dorpsvereniging krijgen inspraak in de ontwerpen.

KUNST OP KASTENNaar voorbeelden in andere dorpen en steden heeft de VDK het idee geopperd om Kloetinge, Riethoek en 
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KUNST OP KASTEN

DE KLUSDURPER

KUNST OP KASTEN

HONDENSPEELVELD IN KLOETINGE

Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was is 

er bij de VDK een aanvraag binnen gekomen 

voor een veld waar honden en eigenaren elkaar 

kunnen treff en.

De VDK ondersteunt dit idee en wil graag 

onderzoeken:

• of er animo is voor een dergelijk speelveld;

• wat mogelijke locaties zijn;

• wie er zou willen deelnemen in een 

werkgroep Hondenspeelveld.

Heb je ideeën, suggesties of wil je helpen dit 

te realiseren? Stuur dan een mail naar info@

vdkkloetinge.nl

HONDENSPEELVELD IN KLOETINGE
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Daarnaast wordt nog contact gezocht met de beheerder van diverse internetkasten 
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Daarnaast wordt nog contact gezocht met de beheerder van diverse internetkasten 
Gezocht: oude edities
Graag willen we een compleet archief van alle oude 
Klusdurpers. De redactie is daarom op zoek naar 
uitgaven van vóór 2006. Het is al fĳ n als we de 
boekjes mogen lenen zodat ze gedigitaliseerd kunnen 
worden. Daarna krĳ gt u ze terug.
In samenwerking met het Gemeentearchief zorgen 
we dat de boekjes goed gearchiveerd worden. 
Ik hoor graag van u!

Helma van Oostrum - Marktveld 1 
zuidweg.oostrum@goes.nl - 06 509 96 846

het Hogepad op wijzijngoes.nl/het-hoge-pad

pad waar nodig weerbestendiger te maken 

gemeente om dit pad tijdens NL Doet aan te 

realiseren?
Graag zouden wij in contact komen met diverse personen die deze kunstwerkjes zouden kunnen realiseren.Ben of weet jij iemand? Stuur dan een mail naar info@vdkkloetinge.nl Leden van de dorpsvereniging krijgen inspraak in de ontwerpen.
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JEU DE BOULESCOMPETITIE

Het mooie weer komt er aan en de jeu 
de boulesbaan van Kloetinge is er klaar 
voor.
Zodra de COVID-regels verruimd 
worden is er al snel een mogelijkheid 
om bijvoorbeeld een middag- of 
zomeravondcompetitie op te starten.
Wie heeft er interesse om deel te nemen 
(zodra dit weer mag)?
Geef je dan op via info@vdkkloetinge.nl
dan kunnen we jullie met elkaar in
contact brengen.
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Weegtechniek, robotisering, 

aardappelverwerkende industrie

Nijverheidsstraat 4
4458 AV  ‘s Heer Arendskerke

0113 - 769041
info@rma-techniek.nl

Specialist in automatisering 
en machinebouw

Op zoek naar een baan?
Wil je werken in een jong en enthousiast 

team met zeer afwisselende projecten?

Kijk voor vacatures op 
www.rma-techniek.nl

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

Jacco Olivier (48 jaar) is geboren 
en getogen in Kloetinge. Jac-
co is beeldend kunstenaar. Hĳ  
maakt animaties en schilderĳ en 
en verdient daar zĳ n brood mee. 
Jacco heeft tot zĳ n 19e aan de 
Lewestraat in Kloetinge gewoond. 
Daarna verhuisde hĳ  naar Den 
Bosch, want hĳ  ging studeren aan 
de kunstacademie.

‘Als je Kloetinge binnen rijdt, ben je thuis’

JACCO
OLIVIER

BEELDEND KUNSTENAAR

Kloetinge
‘Ik ben opgegroeid in Kloetinge. Dat sfeertje van met zĳ n allen dingen doen 
is toch wel heel aardig aan Kloetinge. Ik vond de schaatstochten met de
buren altĳ d erg leuk. Er was veel gemeenschapszin. Koninginnedag in Kloe-
tinge was een soort vervangend carnaval.’
‘In de Lewestraat zien de huizen er allemaal anders uit, dat vond ik er heel 
mooi aan. In nieuwbouwwĳ ken zie je dat niet. Er zitten naast positieve 
kanten natuurlĳ k ook negatieve kanten aan een kleine gemeenschap. Zo was  
bĳ voorbeeld de school wat ouderwets en dat soort zaken. Maar Kloetinge is 
een mooi dorp, het is leuk daar.’
Jacco komt tegenwoordig niet meer zo vaak in Kloetinge. ‘Mĳ n ouderlĳ k 
huis is weg en ik kom er nu eigenlĳ k bĳ na nooit meer. Ik heb er niet zo veel 
meer mee. Ik vond het eerder nog wel eens leuk om in Kloetinge te komen. 
Er hangt een sfeer van thuiskomen. Dan ging ik soms ook naar Goes om een 
broodje haring te eten. Dat gevoel van thuiskomen heb ik nog steeds. Als je 
het dorp binnenrĳ dt, ben je thuis.’

Kunstacademie
Op zĳ n 19e verhuisde Jacco naar Den Bosch. Daar is hĳ  begonnen aan de 
kunstacademie, nadat hĳ  eerst drie jaar elektronica studeerde in Vlissingen. 
‘In 1992 ben ik naar Den Bosch gegaan. Ik kwam mensen tegen die in de kun-
sten zaten en dat waren heel leuke mensen. Het was anders dan werken in 
de boomgaard en misschien was het ook wel een klein stukje recalcitrantie.’
Het zit niet in zĳ n familie om kunstenaar te worden.

Suzanna de Vries

Vervolg op pagina 29
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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

Vo
or
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l 

u
w
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a

te
ri

n
g

!

www.atyourplace.nl

  …op weg naar

een geslaagd feest!

‘De kunstacademie werd niet meteen 
toegejuicht hoor. De kunsten werden 
gezien als stadse fratsen. Alles wat een 
beetje afwĳkt is natuurlĳk niet goed.
Met kunst valt geen brood te verdienen, 
dat is vaak wat ze in dorpen denken.’
Op de kunstacademie kreeg Jacco per 
week een paar uur echt klassikaal les. 
‘Ik voelde me in het begin best verloren. 
Het gaat om heel andere dingen dan 
thuis. Ik vond het wel heel leuk. Op de 
kunstacademie kan je naar jezelf op zoek 
gaan. Het weg zĳn van huis, het zĳn met 
andere mensen in een totaal andere om-
geving. Het geheel vond ik heel mooi.’

Kunst
‘Ik ben schilder en ik maak daar anima-
ties mee. Ik zou het beschrĳven als rede-
lĳk speels, kleurrĳk, zoekende. Het is ook 
abstract. Ik zoek naar de mogelĳkheden 
met wat je kunt uitdrukken met verf. Ik 
ben altĳd het meest trots op het schil-
derĳ dat ik nog moet maken. Ik schilder 
redelĳk wat uur per week. Eigenlĳk elke 
dag wel. Ik werk heel veel en ik ben elke 
dag in mĳn atelier aan de Amsterdamse 
grachten in een oud schoolgebouw.’
Jacco haalt zĳn inspiratie uit het men-
selĳk onvermogen en de kleine dingen 
die hĳ om zich heen ziet. ‘Ik haal mĳn 
inspiratie uit alles om me heen. Ik ben 
niet van de grote thema’s, maar juist de 
kleinere thema’s spreken me aan. Dingen 
waar iedereen mee zit, zoals twĳfel, daar 
probeer ik vorm aan te geven. Soms 
weet ik het ook even niet en dan laat 
ik dingen gebeuren. Het is een goede 
manier om te kĳken waar het over gaat. 
Ik leer er zelf van, ik laat het groeien en 
kĳk wat er dan gebeurt.’

Het kunstwerk op de omslag (een 
acryl op hout) is eveneens gemaakt 
door Jacco.

 LINK TO FILMS

Home, sd Animation, 1 min. 13 sec.,
Jacco Olivier 2006:
https://vimeo.com/user15084902/review/
54968117/5a2b3e3244

Return, sd Animation, 1 min. 14 sec.,
Jacco Olivier 2007:
https://vimeo.com/user15084902/review/
54969087/405329b¶2
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Schoonheidssalon

Patricia

Patijnweg 86 - 4461 LS Goes

0650 844 139

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

Zuiver Financieel is fi nancieel adviseur op
het gebied van hypotheken, verzekeringen,
sparen, lenen en beleggen.

Ĳ ZERSTERK IN
HYPOTHEKEN EN
VERZEKERINGEN

Wij zijn Zuiver Financieel.
Een onafhankelijk en klein team,

dat zich inzet voor persoonlijk
advies op maat.

zuiverFINANCIEEL.nl

Eén op de zeven mannen en één op 
de drie vrouwen komt te overlĳden 
aan dementie. Het is in Nederland 
de snelst groeiende doodsoorzaak. 
Helaas is het (nog) niet te genezen. 
Wel wordt er allerlei wetenschap-
pelĳk onderzoek gedaan naar de 
oorzaken van dementie, preventie, 
diagnostiek, medicĳnonderzoek en 
hulp en ondersteuning. Binnen vĳf 
jaar worden er grote doorbraken in 
de preventie en behandeling van 
dementie verwacht.

Onderzoek 
Alzheimer Nederland is een lan-
delĳke organisatie die streeft naar 
een toekomst waarin dementie 
voorkomen of genezen kan worden. 
Daarom investeert men in weten-
schappelĳk onderzoek en geeft 
men voorlichting over de risico’s 
van dementie en mogelĳkheden 
voor preventie. Daarnaast probeert 
Alzheimer Nederland de levenskwa-
liteit van mensen met dementie en 
hun omgeving te verbeteren door 
hulp en informatie te bieden (onder 
andere via Alzheimer Cafés) en zich 
in te zetten voor betere zorg. Tevens 
wil men de bewustwording rondom 
dementie bevorderen. Denk bĳvoor-
beeld aan de trainingen die gegeven 

worden om mensen te leren zo goed 
mogelĳk om te gaan met mensen 
met dementie.
Vele donateurs helpen mee deze 
doelstellingen te realiseren. 
Daarnaast wordt er jaarlĳks een 
huis-aan-huiscollecte georganiseerd 
om geld in te zamelen. In 2021 
wordt de collecte gehouden in de 
week van 7 t/m 13 november.

Collecte
Alzheimer Nederland wil het aantal 
collectanten in Kloetinge uitbreiden.
Sommige mensen denken dat een 
huis-aan-huis-collecte niet meer van 

deze tĳd is, omdat steeds minder 
mensen nog contant geld in huis 
hebben. Alzheimer Nederland gaat 
echter met haar tĳd mee en biedt de 
mogelĳkheid om tĳdens de collec-
teweek via een QR-code makkelĳk 
geld te doneren, dus zonder contant 
geld. Al jaren groeit de collecte-
opbrengst. Zelfs vorig jaar, toen er 
vanwege de coronacrisis veel minder 
collectanten op pad gingen, is er 
een prachtige opbrengst behaald.
Iedereen kent in zĳn of haar omge-
ving wel iemand die lĳdt aan demen-
tie of is gestorven aan de ziekte. Dat 
maakt dat het onderwerp leeft en 
dat mensen bereid zĳn gul te geven 
aan de collectant.

Hebt u tĳd en interesse om 
als collectant in Kloetinge 
aan de slag te gaan?

Geef u dan op. U bepaalt zelf 
hoeveel tĳd u er in steekt en u kunt 
aangeven in welke straat of straten 
u het liefst wilt collecteren.

Marga de Pundert
collectecoördinator Alzheimer 
Nederland voor de gemeente Goes
0113-223211
lilith@zeelandnet.nl

Dementie is een ziekte waarbĳ 
de hersenen informatie niet 
goed meer kunnen verwerken. 
Mensen met dementie hebben 
een combinatie van sympto-
men, bĳvoorbeeld geheugen-
verlies en veranderend gedrag. 
Er zĳn verschillende vormen 
van dementie; de bekendste 
en meest voorkomende is de 
ziekte van Alzheimer.

Alzheimer Nederland
Er wordt allerlei wetenschappelĳk onderzoek gedaan naar de oorzaken van dementie
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Komen en gaan
Zoals elk jaar hebben we een voe-
derplankje en hangen er pinda’s en 
vetbolletjes in een boom. Als ik naar 
buiten kĳk, zie ik de vogels druk 
bezig. Koolmezen, pimpelmezen, 
staartmezen, vinken, heggemussen, 
roodborstjes en nog wat andere 
soorten. De merels zĳn ook weer 
terug. Zĳ hebben gelukkig hun 
ziekmakend usutu-virus overwonnen. 
Zover zĳn wĳ nog niet met corona. 
Van de grotere vogels bezoeken 
tortelduifjes het voederplankje, 
Vlaamse gaaien komen er, zo nu en 
dan hangt er een grote bonte specht 
aan de pindasliert. Huismussen zie ik 
al jaren niet meer. Bĳ de ringmussen 
is het niet anders.

Broedende buizerd
Bĳ de buren in het bosje broedt elk 
jaar een buizerd en een stukje ver-
derop is er ook elk jaar een nest. Als 
het mooi weer is zie je de buizerds 

miauwend hoog in de lucht hun 
rondjes draaien. Zal wel paarvor-
ming zĳn of het onderhoud daarvan. 
Een paar weken liep er opeens een 
buizerd vlak bĳ het huis onder de 
struiken. Raar. Zou hĳ ziek zĳn? Of 
gewond? Misschien was hĳ verzwakt 
en uitgehongerd en zocht hĳ op de 
grond iets te eten? Ik liep ernaar toe 
en hĳ vloog weg. Zou er hulp nodig 
zĳn?

Ontbĳt
Op een laag muurtje, tien meter van 
het huis, voor het keukenraam, legde 
ik dus maar eens wat stukjes vlees 
neer. Goed op het zicht en wachten 
maar. De volgende ochtend waren 
ze weg. Meteen weer wat stukjes 
vlees neergelegd en in de loop van 
de ochtend streek een buizerd neer 
en begon haastig het vlees op te 
schrokken. Enfin, de andere dag 
weer. Maar zo haastig, ik wilde het 
eens goed zien. Ik reeg de stukjes 

vlees aan dun ĳzerdraad en jawel, nu 
moest hĳ het vlees losscheuren voor-
dat hĳ het kon eten en konden we 
de vogel prachtig zien. Elke ochtend 
steeds wat vlees, de buizerd is nu 
veel meer op zĳn gemak als hĳ eet. 
Hĳ ziet ons wel voor het raam zitten, 
maar ervaart dat niet meer als erg 
bedreigend. Met postbode-elastieken 
monteerde ik mĳn telefoon aan mĳn 
oude verrekĳker en jawel, redelĳk re-
sultaat! Het is altĳd dezelfde vogel. 
Een keer werd hĳ (of zou het een zĳ 
zĳn?) weggejaagd door een andere, 
grotere buizerd. Die had zeker vanuit 
de lucht onze buizerd zien eten. 
Gelukkig is alles nu weer normaal. 
Ik leg het vlees neer, ik loop naar 
binnen en als ik in de keuken ben is 
de vogel al aan het eten.
Tegenwoordig zitten ’s morgens niet 
alleen de kippen bĳ de deur te wach-
ten tot ze eten krĳgen. Ook onze 
huis-buizerd zit in een hoge boom te 
wachten op zĳn ontbĳt.

De redactie van De Klusdurper 
heeft me gevraagd of ik weer eens 
wat wilde schrĳven voor het blad. 
Ze wilden graag ook wat over de 
natuur in en rond Kloetinge opne-
men. Dat kan, natuurlĳk. Door dat 
vermaledĳde corona-virus verblĳ-
ven veel mensen meer thuis.
Dat is hier ook zo. Ons huis staat 
in het buitengebied, met veel 
ruimte er omheen en de buurman 
heeft zelfs een bosje. Als ik naar 
buiten kĳk zie ik dus andere vo-
gels dan de gemiddelde stedeling.

Onze huis-buizerd

Gerard Heerebout

FOTO RENÉ VAN DER VLIET
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De wilgen zĳn weer geknot
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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 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!

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!

 F O T O G R A F I E

 Oostmolenweg 5

4481 PJ  Kloetinge

Tel. 0113 22 33 26

Opende Lucy Cheng Cho Van haar 
B&B ‘Bĳ  Geertje’ afgelopen november 
al, in mei komt er nog een B&B bĳ  in 
de Jachthuisstraat. Dan opent
Patricia Roosenstein haar B&B ‘Hartje 
Kloetinge’. Beide gelegenheden heb-
ben een geheel eigen karakter, maar 
passen mooi in dit historische deel 
van Kloetinge. 

In de mooie ring onder de Geerteskerk 
is Lucy Cheng Cho Van in november 
2020 begonnen met haar B&B ‘Bĳ  
Geertje’. Op haar adres - Jachthuisstraat 
2 - zat vroeger de fi etsenwinkel van 
Verstelle; Lucy woont er sinds anderhalf 
jaar. Na het kopen van het pand heeft 
ze het eerst helemaal opgeknapt. Oude 
elementen heeft ze hierbĳ  zoveel mo-
gelĳ k intact gelaten en ook zĳ n er veel 
tweedehands spullen gebruikt, waar-
door een brocante sfeer is ontstaan. 
De ruime kamer is uitgevoerd in lichte 
kleuren, heeft een eigen ingang naar 
de straat toe en een aparte badkamer. 
Gasten kunnen vanuit hun kamer bo-

Twee nieuwe Bed & Breakfasts
 in de JachthuisstraatJanneke Slabbekoorn
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B&B Bij Geertje

vendien direct naar de tuin lopen.
‘Een B&B beginnen was altĳ d al een dingetje,’ vertelt Lucy glimlachend. 
‘Ik heb al langer een vakantiehuisje in Kattendĳ ke en ook een B&B past 
bĳ  mĳ : ik vind het leuk om taarten te bakken en ontbĳ tjes te maken 
voor mĳ n gasten. Inmiddels heb ik al heel wat bezoekers ontvangen en 
ik hoop dat nog veel meer mensen de weg naar deze prachtige locatie 
weten te vinden!’

Jachthuisstraat met zicht op de Geerteskerk (* BB ‘Bĳ Geertje’)

*
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Naast haar woning aan de Jacht-
huisstraat 32 is eigenaresse Patricia 
Roosenstein nog volop bezig met 
de inrichting van de B&B in de 
verbouwde, oude schuur: ‘Een jaar 
geleden zĳ n we begonnen met de 
voorbereiding. Inmiddels hebben we 
een stuk naast de schuur aange-
bouwd en is de verbouwing voor het 
grootste deel achter de rug,’ vertelt 
ze enthousiast. ‘Ik ga proberen om 
de mensen een vakantiegevoel te 
geven. Zelf heb ik iets met Ibiza en 

dat zie je terug in allerlei elementen 
van de inrichting.’
De B&B staat los van de woning en 
heeft een eigen ingang. De kamer 
is ruim en heeft een slaapzoldertje, 
waar een extra tweepersoonsbed 
komt. Er is verder een keukenblok 
en een eigen badkamer. Patricia: ‘De 
gasten hebben straks alle comfort 
en privacy, en dat in zo’n prachtig, 
oud straatje. Ik wil al heel lang een 
eigen bed & breakfast beginnen en 
dit is een ideale plek!’
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4481
Een ons wel bekende postcode .... maar 
ook de naam van de Hair en Beauty 
salon in de Jachthuisstraat. Janneke en 
Bo Zwartepoorte (moeder en dochter) 
van 4481 Hair en Beauty hebben de 
zaak in 2019 na vertrek van Luux/d' 
Opknapperie overgenomen. Er is een 
sfeervolle zaak gecreëerd.
Op dit momient wordt in het naastge-
legen deel van het pand de inrichting 
van een andere zaak gerealiseerd. 

In mei opent Bed & Breakfast Hartje Kloetinge de deuren

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

■ 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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INCASSO CONTRIBUTIE
In april wordt de contributie 2021 voor het lidmaatschap 
van de dorpsvereniging geïncasseerd.
Leden betalen € 10,00. 
Alle betalende leden krĳgen als dank een heuse
Kloetingse sleutelhanger. Een echt collectors-item en 
alleen verkrĳgbaar als lid van de VDK.

WIL JE OOK LID WORDEN VAN DE VDK
en daarmee diverse initiatieven op het dorp, in de Riet-
hoek en Oostmolenpark ondersteunen EN de Kloetingse 
sleutelhanger ontvangen? 
Meld je dan aan via wĳzĳngoes.nl/
Kloetinge of stuur een mail naar
info@vdkkloetinge.nl 
Dan sturen we jou het inschrĳ¶ormulier toe.

Bestaande leden kunnen een extra sleutelhanger bemach-
tigen door het aanmelden van buren, vrienden en/of 
familie die nog geen lid zĳn en in Kloetinge, Riethoek en 
Oostmolenpark wonen.

Zĳ krĳgen
nevenstaande kaart
in de bus.

WORD
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In verband met de coronamaatregelen 
is een hoop van onze plannen in de 
koelkast blĳ ven staan, maar net voor de 
uitgave van de vorige Klusdurper hebben 
we toch een mooi evenement in Kloetin-
ge gehad; Halloween!

In de Riethoek werd het al eerder door 
buurtbewoners georganiseerd en deze 
keer deed ook ‘het oude Kloetinge’ mee. 
Bĳ  een groot aantal huizen op de route 
mochten kinderen aanbellen voor een 
‘trick-or-treat’ en kregen ze een snoepje 
voor hun mooie kostuums. Bĳ  een aantal 
huizen was er fl ink uitgepakt met de 
decoratie, wat de sfeer extra griezelig 
maakte. 
Een mooi evenement dat met inachtne-
ming van de coronamaatregelen door 
kon gaan en waar komende Halloween 
zeker een vervolg op gaat komen! 

jeugdwerk KL
OETINGE

Kindervakantieweek 2021
Vorig jaar hebben we door heel Kloetinge hutten aan huis bezorgd. 
Zeker leuk, maar we misten toch ook de week met z’n allen op het 
veld wel heel erg! We rekenen er op dat we de komende zomerva-
kantie weer zoals vanouds mogen timmeren, verven, spelen, zingen 
en springen op het veld. Meld je kind(eren) dan ook alvast aan via 
onze website www.jeugdwerkkloetinge.nl zodat ze zeker weten een 
weekje op vakantie kunnen! De Klusdurpse Dagen zĳ n dit jaar van 31 
augustus t/m 3 september. Zet het in je agenda en vraag alvast een 
dagje vrĳ  op je werk!  

FOTO‘S RENÉ VAN DER VLIET EN LEONARD VAN IWAARDEN

jeugdwerk KL
OETINGE

jeugdwerk KL
OETINGE

jeugdwerk KL
OETINGE
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Griezelen in Kloetinge

augustus t/m 3 september. Zet het in je agenda en vraag alvast een 
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Uw

slager 
ambachtelij�e

Kamperfoeliestraat 85, goes
www.marosgoes.nl

online besteld,
Thuis b�z� gd

Kloetingse vlag

“De gemeenteraad van Kloetinge stelde op 13 juni 1962 
de gemeentevlag vast, identiek aan het gemeentewapen: 
vierkant, geel met drie blauwe leliën, geplaatst 2 en 1.”

Formaten en prijzen
Gevelvlag 150 x 100 cm € 25,00
Mastvlag 225 x 150 cm € 35,00
Overige formaten op aanvraag

Wilt u ook zo’n mooie Kloetingse vlag?
Bestellen kan via: administratie@vdkkloetinge.nl

stand vervangen we ons klaslokaal door een virtuele ‘classroom’. Alle leerlingen van 
dezelfde groep hebben toegang tot hun eigen classroom. In die classroom staat per 
dag een rooster klaar met werk dat leerlingen kunnen maken. Veel oefenstof, maar 
ook nieuwe dingen. Voor het maken van het werk hebben de meeste leerlingen een 
Chromebook van ons te leen (een soort kleine laptop).
Elke dag begint met een zogenaamde ‘meet’. Leerlingen en leerkracht tre¶ en 
elkaar met video in hun classroom. Leerlingen kunnen dan in gesprek met elkaar of 
iets vertellen wat ze hebben meegemaakt en daarna gaat de leerkracht het rooster 
van die dag bespreken. 
Wanneer er nieuwe leerstof wordt geïntroduceerd, zal de leerkracht de instructie op 
fi lm opnemen, zodat leerlingen die kunnen afspelen wanneer ze beginnen met de 
nieuwe leerstof. Dat moment kunnen ze zelf kiezen. Ergens in de ochtend heeft de 
leerkracht een soort ‘spreekuur’ waarvan de leerlingen gebruik kunnen maken wan-
neer ze iets niet snappen. Aan het einde van de ‘lesdag’ is er weer een video-meet 
met alle leerlingen waarbĳ  het werk van die dag wordt nagekeken en er tĳ d is voor 
een leuk gezamenlĳ k spel.

Nieuws van De Kloetingseschool

Nieuws van De Kloetingseschool

Helaas was het half december 
weer zo ver. We stonden die 
week al in de startblokken 
voor de kerstviering op don-
derdag 17 december, toen we 
die maandag tevoren te ho-
ren kregen dat we op woens-
dag weer dicht moesten. Dat 
overviel ons best wel, maar 
dankzĳ  de geweldige inzet 
van onze hulpouders, sponso-
ren en het team, hebben we 
de kerstviering snel kunnen 
verzetten naar dinsdag. On-
dank alle improvisaties werd 
het een fantastische dag met 
een heerlĳ ke kerstlunch (dank 
je wel Albert Heĳ n en Bakker 
Boer) in je mooiste kleren.
Na schooltĳ d was het behoor-
lĳ k sjouwen. Niet alleen de 
kerstknutsels moesten mee 
naar huis en het kerstbord 
en het bestek, maar ook de 
spullen waarmee je thuis het 
onderwĳ s kunt volgen. Voor 
hoe lang? Dat wisten we nog 
niet.

Onderwĳ s op afstand
Het wordt ons door veel men-
sen gevraagd: ‘Onderwĳ s op 
afstand, hoe doen jullie dat 
eigenlĳ k?’ Bĳ  onderwĳ s op af-
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Die werkwĳ ze beviel ons erg goed. Doordat gemaakt werk ingeleverd moest 
worden en veel van de resultaten automatisch worden bĳ gehouden, heeft de 
leerkracht goed zicht op wie goed meedoet of niet.
Petje af voor onze ouders! Je kind begeleiden bĳ  deze vorm van onderwĳ s is niet 
altĳ d gemakkelĳ k.

Voor onze kleuters hadden de ju¶ en een webpagina gemaakt. Daarop konden 
ouders dagelĳ ks ideetjes vinden om met hun kind aan de slag te gaan. Ook 
maakten de ju¶ en leuke fi lmpjes met knutselopdrachten, proefjes of spelideeën. 
Ook hiervan kregen we leuke thuis-opnames per mail.

Maar eerlĳ k? Jawel, je kunt zo je lessen verzorgen, maar je bent echt afhankelĳ k 
van ouders. Die zorgen er toch maar weer voor dat de leerling op tĳ d klaar zit 
voor de camera. Maar onderwĳ s voor de toekomst is het zeker niet. Sommige 
dingen hebben we geleerd van de online lessen, zoals het feit dat leerlingen 
het erg fĳ n vinden om zelfstandig hun werk in te delen, maar er gaat toch niets 
boven het lesgeven op school.

Contactgegevens:
Vorige keer hebben we er al over geschreven. Naast onderwĳ s voor hun kind 
kunnen ouders ook bĳ  ons terecht voor diverse opvoedkundige zaken. Elke week 
is daar gelegenheid voor bĳ  CJG, SMWO, GGD of kindercoach Ilona. Zoals eerder 
opgemerkt is die gratis dienstverlening niet alleen voor onze eigen ouders, maar 
ook voor mensen uit het dorp, met of zonder kinderen. De spreekuren zĳ n nu 
telefonisch en de mensen zĳ n eigenlĳ k elke dag bereikbaar. Indien de persoon 
die u belt u niet kan helpen, weet deze persoon vaak wel wie u wel kan helpen. 

Thuiswerken Sneeuwpret

Hieronder hun contactgegevens:

Jeugdconsulent CJG:

Reinier de Feĳ ter : 0113-244388

Mail: cjg@goes.nl

Jeugdverpleegkundige GGD:

Rebecca van der Griend: 06-83331613

Mail: rebecca.vandergriend@ggdzeeland.nl

Schoolmaatschappelĳ k werker SMWO:

Hennie van Eĳ bergen: 06-54232072

Mail: h.vaneĳ bergen@smwo.nl

Kindercoach Goes:

Ilona Jacobusse: 06-23536234

Mail: ilona@kindercoachgoes.nl

Groenste school van Zeeland
Soms word je wel eens gebeld met een 
bericht dat je zelf niet zo goed snapt, 
zoals half november 2020. Er belde een 
meneer om ons te feliciteren met het 
feit dat we op de 2e plaats geëindigd 
waren in de ranglĳ st ‘Groenste scholen 
van Zeeland’. Nu is een prĳ s winnen 
natuurlĳ k altĳ d leuk, maar je wilt dan 
ook graag begrĳ pen waarom. “Oh, dat 
is dan waarschĳ nlĳ k omdat we in een 
energieneutraal gebouw zitten”, had-
den we verondersteld. Maar nee, de 
meneer vertelde ons dat het te maken 
had met de groene omgeving en dat 
het, zeker weten, om onze school ging. 
Nu hebben we, naast de drie monu-
mentale bomen voor het gebouw en 
een mager grasveldje in onze buiten-
klas, niet zo heel veel groen rondom 
de school, dus zĳ n we er eens ingedo-
ken waar het nu precies om draait .
Er is door Cobra groeninzicht een ana-
lyse uitgevoerd voor alle basisscholen 
van Nederland. Dat hebben ze gedaan 
aan de hand van satellietbeelden. 
Om te komen tot een ranglĳ st per 
provincie is gekeken naar de volgende 
aandachtspunten:
- Afstand tot een postzegelbosje (ca. 
500 vierkante meter)

- Percentage groen binnen een 
afstand van 100 meter rondom de 
school (daarin telt alles mee)
- Percentage groen in de openbare 
ruimte waarin de school zich bevindt
- Percentage groen in de speeltuinen
En ja, wanneer je de school zo eens 
via de Google maps satelliet bekĳ kt 
is er inderdaan wel wat groen in de 
buurt. Toch zeker hemelsbreed, zo-
als langs het Vogelzangspad, maar 
ook de mooie groenstrook tussen de 
Zomerweg en de Vĳ verweg. En dan 
nog de fraai begroeide tuinen van 
onze buren! 
Maar onze oude locatie ligt er nog 
groener bĳ  op de satellietbeelden. 
Wĳ  denken zelf dat de beoordeling 
gedaan is op basis van onze oude 
locatie aan de Groenedaal.
De prĳ s wordt uitgereikt op Boom-
feestdag 2021. 

Krap
Dat we blĳ  zĳ n met ons nieuwe 
gebouw, hebben we al vaak geschre-
ven. Ook onze leerlingen zĳ n blĳ  
met het nieuwe onderkomen. Ze 
hopen natuurlĳ k wel dat er snel wat 
geplaatst wordt op het schoolplein, 
want dat ligt er nog wat kaal bĳ . Als 
het goed is komt hier in het voorjaar 
verandering in.
Ook ouders zĳ n blĳ  met het feit dat 
alles bĳ  ons onder één dak zit. Kin-
deropvang en basisschool. Je kunt 
bĳ  wĳ ze van spreken je kind om half 
acht ’s ochtends brengen en om half 
zeven ’s avonds weer ophalen (als je 
daarvoor zou kiezen) en dan heeft 
het kind een leuk voorschools aan-
bod, gaat het naar school en wordt 
het daarna professioneel opgevan-
gen met een leuk en verantwoord 
naschools programma.
Zelf zien we het feit dat peuters de 

leerkrachten al vroeg leren kennen als een groot voordeel. Daardoor gaat de 
stap naar de basisschool heel geleidelĳ k. We zĳ n nu bezig met de invoering van 
één volgsysteem voor peuters en kleuters, zodat ook peuters al vroeg bĳ  ons in 
beeld zĳ n. Zo kunnen we, samen met de kinderopvang, op tĳ d signaleren of er 
behoefte is aan extra hulp of wellicht wat extra uitdaging.
Veel ouders kiezen voor IKC Kloetinge. Dit heeft als gevolg dat er bĳ  de kinder-
opvang een wachtlĳ st gehanteerd moet worden. Het aantal basisschoolleerlin-
gen stĳ gt behoorlĳ k, zodat het jasje van IKC Kloetinge wat krap aan het worden 
is. Na de zomervakantie starten we met drie kleutergroepen.

Nieuwe teamleden
Doordat we aan het groeien zĳ n hebben we een aantal nieuwe teamleden 
mogen verwelkomen. In de kleutergroepen zĳ n Nienke van der Geur en Harriët 
Hofl and gestart. Meester Ralph is bĳ  ons gestopt in groep 6/7. Hĳ  wordt vervan-
gen door Simone Courtin en Niels Timmermans. Samen met de teamleden van 
Kibeo vormen wĳ  samen het team van IKC-Kloetinge: Een modern en kundig 
team dat goed op elkaar is ingespeeld en waar we gebruik maken van elkaars 
specialismen.

Sneeuwpret
We hadden er niet meer op gerekend, maar toch was de wereld ineens wit. Voor 
sommige mensen is sneeuw wat lastig, maar voor kinderen betekent dit pret 
van de bovenste plank! Sneeuwballen gooien, sneeuwpoppen maken of sleetje 
rĳ den. Wanneer we de straat oversteken kunnen we zo op de sportvelden van 
Pontes en daar lag een heleboel vierkante meters sneeuw. Onze leerlingen 
hebben genoten.
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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

Veilig de weg op
Hoewel het bordje niet meer onze 
schoolmuren siert, heeft onze 
school wel het Zeeuws verkeersvei-
ligheidslabel. Scholen die meer doen 
dan alleen het volgen van verkeers-
lessen uit een boekje, maken kans 
op dit label. Een vast onderdeel van 
ons lesprogramma in het najaar is 

de zichtbaarheid op de fi ets. Niet 
alleen je lichten moeten het doen, 
maar ook de vereiste refl ectie dient 
aanwezig te zĳ n. Verder is het voor 
verkeersdeelnemers in het (sche-
mer)-donker niet verstandig om 
donkere kleding te dragen. Omdat 
wĳ  het heel belangrĳ k vinden dat de 
fi etsen van onze leerlingen voldoen 

aan de minimale eisen, organiseren 
we elk najaar, vaak in samenwer-
king met ouders en de wĳ kagent, 
een fi etsenkeuring. Hierbĳ  worden 
de fi etsen nauwkeurig bekeken 
en beoordeeld. Natuurlĳ k vindt er 
nog een herkeuring plaats, zodat 
je de tjd hebt om je fi ets in orde te 
krĳ gen.

Fietsenkeuring
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(Ver)kopen of taxeren?
0113-223946  •  info@schrijverversluys.nl

Een huis (ver)kopen is veel meer dan 
een zakelijke beslissing. Emoties spelen 
een belangrijke rol. Om die reden zetten 
wij in op persoonlijk contact, wederzijds 
vertrouwen en een goed gevoel, óók jaren 
later. Onze interesse in mensen zorgt er-
voor dat we een groot netwerk hebben en 
tevreden klanten. We verkopen een huis 
vaak binnen enkele weken. Wilt u ook een 
woning kopen of verkopen? We leren u 
graag kennen! 

Aard-Jan Verschuure
06-83206529

Henk Schrijver
06-53118712

www.schrijverversluys.nl

Schrijver        Versluys
WONINGMAKELAARS  •   BETROKKEN BIJ  MENSEN

Aard-Jan en Henk 
komen graag bij u over de vloer 

voor de koop of verkoop van uw woning
bel 0113-223946

Lezend meisje
Opeens was ze weg, het lezende meisje bĳ  
de oude Kloetingseschool, op de hoek Le-
westraat-Groenedaal. Alleen brokstukken waren 
achtergelaten op de plek waar voorheen haar 
beeldje stond. Alsof 's nachts een dief bezig was 
geweest.
Maar nee, ze is niet gestolen, leerde navraag bĳ  
de gemeente Goes. Het beeld is veilig en wel op-
geslagen in een gemeenteloods, in afwachting 
van herplaatsing bĳ  het nieuwe Integraal Kind-
centrum (IKC) aan de Zomerweg.
Mooi toch, dat het kunstwerk, gemaakt door 
Liesbeth Messer-Heybroek (1925-2007) en in 1956 
geplaatst bĳ  de Kloetingseschool, daar weer een 
plekje krĳ gt.
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Bezichtiging 
Geerteskerk
Vanaf de 1e woensdag in juni t/m de 2e zaterdag 
in september is de Geerteskerk op woensdag en 
zaterdag van 13.30 uur tot 16.00 uur open voor 
bezichtiging. Vaak zĳn er kerkgidsen aanwezig 
die het één en ander kunnen vertellen over de 
geschiedenis van deze mooie kerk.
Zie ook de informatie op www.pknkloetinge.nl
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De redactie van de Klusdurper heeft weer 
een interessante voorjaarseditie voor u 
samengesteld. Om ons mooie Kloetingse 
dorpsblad te bekostigen zijn wij op zoek 
naar

EXTRA ADVERTEERDERS!

Ben of ken jij een ondernemer uit Kloetinge 
die zijn bedrijf graag wil promoten?
Kijk dan eens op onze site naar de mogelijk-
heden en tarieven!
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Wigman Van Dijk, 
On- & Offline Creatief en Effectief!
Ontdek de krachtIge bundeling van creativiteit met techniek

> On- & offline marketing

> Reclame en communicatie

 Strategie, creatie en realisatie van:

 > Logo’s en huisstijlen

 > Beeld en tekst

 > Websites en webshops

 > (Interactieve) video’s en fotografie

 > Social media

 > SEA en SEO

CHECK 
ONZE




