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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?

Tĳ d vliegt voorbĳ ! Er ligt 
weer een prachtige, nieuwe 
Klusdurper in jouw bus. Deze 
is weer met veel zorg door de 
redactie samengesteld. Onze 
complimenten daarvoor, want 
het is toch iedere keer weer 
een hele ‘klus’ om verhalen te 
maken, mooie foto’s er bĳ  te 
zoeken, inspirerende artikelen 
te vinden, noem maar op. Het 
team van de Klusdurper doet 
het toch maar weer.
Overigens…. mocht je ook 
eens wat willen schrĳ ven voor 
de Klusdurper of heb je een 
leuk item dat je graag terug 
wilt zien, mail de redactie 
gerust met jouw idee!

Een ander belangrĳ k onderdeel van de Klusdurper zĳ n de adverteerders. 
Zonder hen zou de Klusdurper niet eens bestaan! Dus ook hiervoor onze 
dank dat zĳ  op deze manier een belangrĳ ke bĳ drage leveren aan ons blad. 
Iedereen is welkom om te adverteren, heb je interesse laat het ons weten.

De coronamaatregelen zĳ n helaas weer aangescherpt, maar we kĳ ken uit 
naar de mogelĳ kheden om weer samen te komen en bĳ eenkomsten te 
organiseren waar we elkaar ontmoeten. De VDK is hier ook mee bezig en 
we zullen de komende maanden (nieuwe) activiteiten faciliteren en on-
dersteunen. Wil je op de hoogte gehouden worden of graag meedenken? 
Stuur dan een mailtje aan info@vdkkloetinge.nl. Als je nog geen lid bent 
dan kun je je ook aanmelden via hetzelfde mailadres. Voor slechts
€ 10,00 zit je eerste rĳ  ☺.

Veel leesplezier met deze Klusdurper en we hopen je binnenkort te ont-
moeten.

Met Klusdurpse groet,
Scarlet Kwekkeboom-Janse
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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
fi nancieringen

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

Reeds 50 jaar
uw vertrouwen

meer dan waard!

Livingstoneweg 2 
4462 GL  Goes 
tel. 0113-222000

Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag: 7.30 - 17.30 uur    
zaterdag 7.30 - 12.00 uurwww.livingstonegoes.nl

* Bestrating voor uw tuin        * Schuttingen
* Aluminium veranda's           * Blokhutten 
* zand en grind                       * Zonwering 
* Carport                                * Tuinverlichting 
* Tuinhout                               * Binnentegels

Livingstone Goes,  
voor al uw tuinmaterialen! 

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

15 jaar voorzitterschap
Tĳ dens een sfeervolle avond ter ere van 
het afscheid, is onze oud-voorzitter Ma-
rinus Vuĳ k door locoburgemeester, Joost 
de Go« au, gedecoreerd met de Frans 
Naerebout erepenning. Dit voor zĳ n jaren-
lange inzet voor de dorpsgemeenschap in 
Kloetinge.
In mooie toespraken van zowel de loco-
burgemeester als onze ambachtsheer, 
Jaap van Dĳ k, werd teruggekeken op 15 
jaar voorzitterschap en ruim 21 jaar als be-
stuurder van de VDK. Een aantal grote en 
kleine wapenfeiten van Marinus passeer-
den de revue, waaronder de 'redding' van 
Amicitia maar ook het terugplaatsen van 
de brievenbus in het Oostmolenpark. Ma-
rinus ervaarde het gewoon als zĳ n plicht 
om het dorp Kloetinge en zĳ n bewoners 
te helpen waar nodig.

Voorzittershamer
Als cadeau vanuit de VDK overhandigde 
Scarlett de o®  ciële voorzittershamer, 
die speciaal voor Marinus is voorzien van 
een persoonlĳ ke inscriptie. Daarna mocht 
Marinus voor een laatste keer het woord 
nemen om uit zĳ n 15 jaar als voorzitter 
nog enkele anekdotes te delen. Met een 
energiek dorp, wat Kloetinge nu eenmaal 
is, zĳ n er heel wat feiten en feitjes waar-
over gesproken kan en kon worden, zo 
ook op deze avond!

Als bestuur willen wĳ  Marinus namens de 
leden van de VDK hartelĳ k bedanken voor 
alle jaren inzet en enthousiasme. Zĳ n 15 
jaar voorzitterschap heeft Kloetinge zeker 
geen 'windeieren' gelegd!

Bestuur vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

Marinus Vuijk ontvangt
de Frans Naerebout erepenning!

Begin vorig jaar 
heeft Marinus Vuĳk 
het stokje van 
voorzitter van de 
VDK overgedragen 
aan onze nieuwe 
voorzitter, Scarlett 
Kwekkeboom-Janse. 
Door alle corona-
maatregelen was 
het o®ciële af-
scheid meermaals 
uitgesteld. Eind ok-
tober was het dan 
eindelĳk zover.

FRANS NAEEREBO
UU

TT

Marinus Vuĳck (links) met locoburgemeester Joost de Go«au,
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Krakende hersenen en kreatieve 
kunstwerkjes
Heel veel mensen hebben één, twee 
of zelfs alle drie onze wandelroutes 
gelopen. De weg was goed te vinden 
door de oranje tegels. De woorden 
die gemaakt konden worden met 
de letters die op de tegels stonden, 
zĳ n door veel mensen gevonden. De 
opdrachten die onderweg gedaan 
konden worden, hebben voor veel 
lol, krakende hersenen, uitbundige 
yells, creatieve natuur-kunstwerkjes 
en allerlei kunsten op de trampoline 
gezorgd. Ook heeft iedereen kennis 
kunnen maken met ons Kloetings 
poppetje Puk en met haar vriendjes, 
in de prachtige poppenkast die is 
gemaakt door Klusdurper Reggie en 
die een Kloetingse tekening heeft 
gekregen, gemaakt door Danker Jan 
Oreel. De namen van de vriendjes 
zĳ n tĳ dens Koningsdag bedacht. Het 
jongetje is heel blĳ  dat hĳ  Max heet 

en het hondje huppelt als Okke ver-
der door het leven. Welke avonturen 
wachten er nog op hen? 

Tot slot: de zwerfstenen
Wat een talent is er in Kloetinge! De 
ingeleverde kunstwerkjes zouden 
allemaal een bĳ zonder plekje krĳ gen 
en dit is ook gebeurd. Leerlingen 
van Pontes Bergweg hebben met 
de steentjes twee prachtige beton-
tegels gemaakt. Wat een feest dat 
deze leerlingen en hun docent hier 
zo hun best voor hebben willen 
doen. Des te verdrietiger het nieuws 
dat de tegels buiten zĳ n komen te 
staan voor ze gefi xeerd waren. Een 
deel van de afbeeldingen is daar-
door niet meer goed zichtbaar. We 
zullen tĳ dens de volgende Konings-
dag opnieuw op zoek gaan naar de 
creativiteit van de Klusdurpers en 
zorgen er dan voor dat alles goed te 
bewonderen zal zĳ n.

Een bijzondere Koningsdag

Het is alweer een tĳdje geleden, maar wat een feest was het 
weer op Kloetinge: Koningsdag 2021! Ondanks de corona 
beperkingen hebben we toch een heerlĳke dag gehad met 
elkaar. 

Groots uitpakken
Inmiddels zĳn de voorbereidingen voor de vol-
gende Koningsdag van start gegaan! Er borrelt 
al van alles in onze hoofden. Na twee jaar een 
‘Covid- Koningsdag’ te hebben gehad gaan we in 
2022 groots uitpakken! We hebben er nu al zin in! 
Wordt vervolgd! 

ORANJE
VERENIGING
KLOETINGE
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Maryse van de Plasse

Volg ons via onze website

of via social media:

oranjeverenigingkloetinge.nl
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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

Namens de redactie van de Klusdur-
per ben ik op bezoek bĳ  Els. Harmen 
is namelĳ k jarenlang lid geweest van 
onze redactie, min of meer incogni-
to. ‘O®  cieel moest hĳ  daar toestem-
ming voor vragen aan de PZC, maar 
daar had hĳ  natuurlĳ k helemaal geen 
zin in. Hĳ  vond dat hĳ  dat gewoon 
moest kunnen doen,’ vertelt Els. ‘Nu 
mag het bekend worden hoor, ik 
weet zeker dat ze het bĳ  de PZC ty-
pisch iets voor Harmen vinden.’

En Harmen had veel van die typische 
dingen, dingen die hem een volstrekt 
uniek mens maakten. ‘Hĳ  was altĳ d 
helemaal zichzelf,’ aldus Els, ‘of hĳ  

nu naar een belangrĳ ke politieke 
bĳ eenkomst in Den Haag moest, of 
hier in het dorp met iemand praat-
te, dat maakte hem niet uit. Hĳ  ging 
gewoon in z’n spĳ kerbroek en was in 
iedereen geïnteresseerd.’

Het werk voor de Klusdurper vond hĳ  
dan ook even veel waard als het werk 
voor de PZC: ‘Hĳ  wilde geen onder-
scheid maken tussen bestuurders en 
andere mensen. Dat kwam door een 
soort gevoel van rechtvaardigheid. 
Hĳ  vond iedereen even belangrĳ k. En 
zo kwam het dat hĳ  ook in het dorp 
altĳ d met iedereen stond te praten. 
Met een hond kom je drie keer op een 

Iedereen is even belangrijk

Harmen van der Werf, bekend 
als journalist van de PZC, en 
daarnaast bĳ velen bekend als 
inwoner van Kloetinge. Altĳd in 
beweging, lopend, fietsend, met 
hondje Willem.
Op maandag 12 juli overleed hĳ 
plotseling, tĳdens één van zĳn 
vele fietstochten. Een enorme 
schok voor zĳn vrouw Els en hun 
kinderen.

HARMEN
VAN DER

WERF

Janneke Slabbekoorn

Vervolg op pag. 13
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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

Vanuit de Geerteskerk zĳn we een aan-
tal activiteiten aan het organiseren 
om elkaar in de Adventperiode (tus-
sen eind november en eind december) 
op ons mooie dorp te ontmoeten.
We denken aan ko®e-ochtenden en 
-avonden in kleine groepjes bĳ men-
sen thuis. 
Daarnaast zĳn we, uiteraard in goed 

overleg met de organisatie van het 
inmiddels beroemde Concert bĳ de 
buren Kloetinge, bezig met het orga-
niseren van het ‘Concert-bĳ-de-buren 
maakt-een-uitstapje-bĳ-de-Geertes-
kerk’ op 28 november 2021. 
Ook willen we iedereen uitnodigen 
voor een bĳzondere kerkdienst op 19 
december 2021, waarin we in allerlei 
workshops met elkaar aan de slag 
gaan en na afloop met elkaar ko®e 
drinken. 
Heel veel leuke activiteiten dus, waar-
voor we u van harte uitnodigen!

Meer informatie over aanmelden, 
tĳden e.d. vindt u in kranten, social 
media en de websites pknkloetinge.nl 
en hartenzielkloetinge.nl 
Heeft u vragen dan kunt u ook een 
mail sturen aan
adventko�e@pknkloetinge.nl

Samen Advent in Kloetinge

dag buiten en Harmen had daardoor 
veel contacten in het dorp. Hĳ  wil-
de altĳ d weten wat er in Kloetinge 
gebeurde en wat iedereen daarvan 
vond. Hĳ  sprak mensen dan aan en 
vroeg gewoon alles… de meest im-
pertinente vragen. Soms mompelde 
ik dan maar zoiets als: ‘Sorry mĳ n 
man werkt bĳ  de krant…’

Naast zĳ n journalistieke werk deed 
Harmen altĳ d wel vrĳ willigerswerk. 
Verder was hĳ  nog een tĳ dje postbo-
de, al was ook dat weer op zĳ n eigen 
manier: ‘De kinderen hadden een 
bĳ baantje als postbode,’ vertelt Els, 
‘Harmen ging ze dan helpen door op 
zaterdag ook post rond te brengen. 
Hĳ  deed daarbĳ  een postbodepak 
aan, wat natuurlĳ k helemaal niet 
mocht. Hĳ  deed het toch, want hĳ  
vond dat leuk. Je begrĳ pt dat hĳ  ook 
daardoor weer met veel mensen in 
contact kwam.’

Els wil de Kloetingers graag bedanken voor de vele blĳ ken van medeleven. 
Wĳ  van de Klusdurper bedanken Harmen voor zĳ n artikelen en inspirerende 
inbreng. We missen een eigenzinnige en bĳ zondere man, een mooi mens.

Harmen, eigenzinnig en bĳzonder

Lezend meisje 

heeft nieuw plekje
Het lezend meisje heeft 
een fĳ n nieuw plekje bĳ  de 
nieuwe Kloetingseschool 
gevonden. Op deze door-
gaande weg kunnen nog 
meer mensen van haar 
genieten.

Het beeldje is gemaakt 
door Liesbeth Messer- Hey-
broek (1925-2007)
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Hoe is het gekomen dat je zo-
veel voor vluchtelingen doet?
Nou, 15 jaar geleden reageerde 
ik op een oproep van Vluchte-
lingenwerk. Ze zochten taalcoa-
ches en ik werd gekoppeld aan 
een meneer uit Birma. De taal 
werd bĳ  hem overigens niet zo’n 
succes, maar zĳ n vrouw leerde 
wel snel Nederlands. Dat was erg 
leuk en daarna volgden er ande-
ren, zoals families uit Sri Lanka, 
China en Belarus, maar vooral 
veel Syriërs. De mensen kwamen 

gewoon aanwaaien, al ben ik 
nooit o®  cieel vrĳ williger gewor-
den bĳ  Vluchtelingenwerk. Het 
ging altĳ d via via en ik krĳ g nog 
wekelĳ ks telefoontjes met nieuwe 
hulpvragen. Met zo’n 20 mensen 
heb ik nog steeds contact en ik 
help er op dit moment drie of 
vier actief met de taal. Dat doe ik 
vaak aan de keukentafel of via de 
telefoon. Soms één op één, maar 
ook in groepjes.

Janneke Slabbekoorn

Geen dokter in een witte jas

Help je mensen alleen met Neder-
lands leren?
In het begin wel, maar nu help ik 
met van alles, waar mensen maar 
tegenaan lopen: sollicitaties, het 
kiezen van opleidingen of het ko-
pen van huizen. Noem maar op. Je 
wordt een soort vertrouwensper-
soon. Ik ben zelfs getuige geweest 
bĳ  een huwelĳ k. Sommige families 
zĳ n goede vrienden geworden. Ik 
krĳ g daar energie van en krĳ g er 
veel voor terug. Dat is natuurlĳ k 
niet bĳ  iedereen zo, bĳ  sommigen 
is en blĳ ft het problematisch en 
soms zorgwekkend. Ik wil graag 
iedereen helpen, maar talent en 
motivatie is heel verschillend. Som-
mige mensen moet je een schop 
onder hun kont geven en anderen 
moet je juist afremmen. Het is 
maatwerk. Vooral integratie vind ik 
belangrĳ k, succes met de Neder-
landse taal uiteindelĳ k iets minder, 
maar het begint wel met taal.

Waarom doe je dat allemaal?
Er zĳ n eigenlĳ k drie redenen. De 
eerste is dat ik taal gewoon leuk 
vind. Daarnaast heb ik een boven-
gemiddelde interesse in andere 
culturen. Vakanties konden mĳ  
ook nooit ver en primitief genoeg 
zĳ n. En tenslotte: ik ben arts, 
maar in mĳ n hart ben ik docent, 
al heb ik nooit spĳ t gekregen van 
mĳ n beroep hoor. Het is een mooi 
beroep, maar op televisie zap ik 
toch eerder naar maatschappelĳ ke 
en politieke discussies dan naar 
medische programma’s.
Het is vaak gewoon ook heel 
gezellig om mensen te helpen met 

Nederlands leren; we lachen wat 
af. Dan spelen we rollenspellen: 
wat zou je als vluchteling doen als 
je minister-president van Neder-
land zou worden? Humor vind ik 
belangrĳ k.

Wat ik me serieus afvraag: waar 
haal je de tĳ d vandaan?
Als je iets graag doet, dan prop je 
het ertussen. Op de bank zitten en 
niets doen is niks voor mĳ . Ik vind 
het fĳ n om een leven te hebben 
waar dingen van links en rechts 
komen, dat je moet improviseren 
en ’s ochtends niet weet waar je ’s 
avonds bent. Mensen weten ook 
dat ik het druk heb en dat accep-
teren ze.

Want je bent ook nog dokter…
Ja, ik ben forensisch arts. Ooit 
ben ik voor dit werk naar Zeeland 
gekomen en het bevalt me heel 
goed. Ik ben geen dokter die in een 
witte jas in een ziekenhuis staat 
te opereren, dat past niet bĳ  me. 
In mĳ n werk onderzoek ik onder 
meer samen met de politie wat 
er is gebeurd bĳ  een mishande-
ling, suïcide, dodelĳ k ongeval of 
misdrĳ f. Ik praat dan ook met de 
familie en ben op zo’n moment 
een soort maatschappelĳ k werker 
op medisch gebied. Verder doe ik 
arrestantenzorg, meestal in Toren-
tĳ d. Ik word erbĳ  geroepen als er 
bĳ voorbeeld sprake is van psychi-
atrische problemen of verslaving. 
Daarnaast ben ik vertrouwensarts 
bĳ  Veilig thuis en doe dan onder-
zoek naar bĳ voorbeeld de medi-
sche gevolgen van mishandeling. 

Het is heel divers en dit werk past 
bĳ  mĳ  als persoon. Ik ben maat-
schappelĳ k betrokken, geïnteres-
seerd in de rafels, de randen van 
de samenleving. Voor mĳ  dus geen 
witte jas, ik sta liever in de modder 
van de maatschappĳ .

Denk je nooit aan stoppen?
Als je me dit vĳ f jaar geleden 
had gevraagd, had ik gezegd dat 
ik nooit zou willen stoppen met 
werken. Nu denk ik er weleens 
over na. Ik ben 62 en het werk is 
zowel emotioneel als fysiek soms 
zwaar. Dat begin je wel te voelen 
na al die tĳ d. Ik word elke dag 
geconfronteerd met overlĳ dens 
in bĳ zondere omstandigheden en 
ben vaak ’s nachts in de weer. Cri-
mineel Zeeland houdt zich niet aan 
kantoortĳ den. Als ik over een paar 
jaar met pensioen zou gaan, zou 
ik eens tĳ d hebben voor andere 
dingen. Zo hebben mĳ n vrouw en 
ik inmiddels vier kleinkinderen, wat 
natuurlĳ k heel leuk is. Verder zou 
ik een boek kunnen schrĳ ven over 
bizarre dingen die ik in mĳ n werk 
heb meegemaakt en natuurlĳ k zou 
ik me blĳ ven inzetten voor vluch-
telingen.

Heb je na het lezen van dit 
interview interesse gekregen 
in werken voor vluchtelingen? 
Er is bĳ Vluchtelingenwerk 
op dit moment behoefte aan 
vrĳwilligers voor verschillende 
taken. Bel Esther Wisse van 
het kantoor in Goes voor meer 
informatie: (0113) 820211 of 
06-20916185.

Als geboren Limburger kwam Sjef 
Vrencken begin jaren ’90 in het Kloe-
tingse Oostmolenpark terecht, waar 
hĳ nog steeds woont. Een Limbo die 
inmiddels half Zeeuws is, zoals hĳ zelf 
beweert. We voeren een geanimeerd 
gesprek over zĳn werk als forensisch 
arts bĳ de GGD Zeeland en zĳn vele 
activiteiten als vrĳwilliger, vooral voor 
vluchtelingen.

DE

SJEF
VRENCKEN

In de Lelie staat elke 
keer een inwoner 

van Kloetinge 
centraal. Deze keer 

ontmoeten we

"Dan spelen we rollenspellen: wat zou je als vluch-
teling doen als je minister-president van Nederland 
zou worden?"
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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 
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P Hallo
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In mei 2021 hebben alle bewoners 
het ‘Kloetinge in contact’ kaartje 
in de brievenbus ontvangen. Aan 
de hand van de ingevulde gege-
vens hebben we bewoners met een 
gezamenlĳ ke hobby, zoals wandelen 
of fi etsen, aan elkaar gekoppeld 
door middel van het uitwisselen van 
telefoonnummers. Veruit de meeste 
koppelingen zĳ n gemaakt doordat 

'Kloetinge in contact'

Wist u dat?
Elke donderdag is de inloop in het Geerteshuis van 9:30 's tot 15:30 open. 

Een laagdrempelige plek om nieuwe contacten op te doen. Iedereen 

mag zomaar binnenkomen voor een bakje ko®e, een goed gesprek en 

gezelligheid. Sinds kort kunt u ook komen lunchen bĳ de inloop! Voor 

deze lunch moet u zich opgeven via het telefoonnummer: 06-13336792. 

Voor een bakje ko®e hoeft u natuurlĳk niet te reserveren.

Kom een keer binnenlopen bĳ de wekelĳkse inloop op donderdag in het 

Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloetinge. 

De winter en het voorjaar 
waren maar stilletjes. Door 
de zoveelste coronagolf 
werden er nauwelĳ ks 
activiteiten georganiseerd, 
mensen hielden afstand 
van elkaar. Thuiswerken, 
geen verjaardagspartĳ en 
of verenigingsleven….een 
stille boel. Veel mensen 
hadden behoefte aan con-
tact. Om veilig contacten 
in het dorp te faciliteren 
zĳ n het VDK en SMWO 
gestart met de actie 
‘Kloetinge in contact’.
Rondom gezamenlĳ ke in-
teresses zĳ n dorpsgenoten 
individueel met elkaar in 
contact gebracht.

TERUGBLIK

Susannah Koppejan
Telefoon: 06-57812380
E-mail: s.koppejan@smwo.nl

Maatje Goudzwaard en Paul van Dĳ k:

‘We kenden elkaar wel van het dorp, maar dankzij 
deze actie kaarten we nu elke week een ochtendje’

mensen elkaar wilden leren kennen onder het genot van een bakje ko®  e. 
Iedereen die een kaartje had ingevuld, ontving via de organisatie 2 of 3 tele-
foonnummers van dorpsgenoten met overeenkomstige interesses. Natuurlĳ k 
is het dan ook altĳ d afwachten of het vervolgens klikt…

Bĳ  ruim de helft van de deelnemers heeft de actie geleid tot één of meerde-
re ontmoetingen. En een derde van de deelnemers geeft aan dat de contac-
ten tot een nieuwe vriendschap kunnen leiden of al hebben geleid. Wĳ  zĳ n 
dan ook erg blĳ  dat we Kloetingenaren op deze manier met elkaar hebben 
verbonden!

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK & WELZIJN OOSTERSCHELDEREGIO
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WELKOM!

FOTO RENÉ VAN DER VLIET

Voor maar € 10,- per jaar bent u 
met het hele gezin lid van onze 
vereniging. Daarmee steunt u 
onze visie en initiatieven en u 
krijgt tevens een welkomstge-
schenk als dank.

Scan onderstaande QR-code of 
mail naar info@vdkkloetinge.nl,
dan sturen we u de inschrijflink 
per mail.

WORD van de VDK
VERENIGING DORPSBELANGEN KLOETINGE
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Uw

slager 
ambachtelij�e

Kamperfoeliestraat 85, goes
www.marosgoes.nl

online besteld,
Thuis b�z� gd

Nieuwe Rijksweg 8, 4472 AB  Goes   |   Tel. (0113) 21 36 42
info@sto�eerderijbrouwer.nl   |   sto�eerderijbrouwer.nl
facebook.com/BrouwerMeubelsto�ering

Ervaring en vakmanschap staan al jaren
garant voor de hoogste service en kwaliteit

Pure ambachtPure ambacht Meubelsto�eringMeubelsto�ering Exclusieve sto�enExclusieve sto�en

Wij werken
door heel
Nederland
en België

MEUBEL EN RIJTUIG
STOFFEERDERIJ

C.J. BrouwerC.J. Brouwervofvof

Altijd
leuke

reacties

ERICA VAN LEEUWENJanneke Slabbekoorn

Regelmatig zĳn de prachtige natuurfoto’s van de Kloetingse Erica van 
Leeuwen-de Bruĳn op televisie of in de krant te zien: de weerberich-
ten van het NOS-journaal, RTL en SBS gebruiken haar foto’s, net als 
Omroep Zeeland en het Nederlands Dagblad. Hoe is dat gekomen en 
waarom kiezen zoveel media haar foto’s? 

Knie-operatie
‘Jaren geleden zat ik thuis na 
een operatie aan mĳ n knie,’ 
vertelt Erica, ‘ik kon echt he-
lemaal niets, alleen met mĳ n 
krukken een beetje door de tuin 
hobbelen. Op zoek naar iets 
wat ik dan wel kon doen, pakte 
ik mĳ n fotocamera. Ik maakte 
wat close-upfoto’s in mĳ n tuin 
en ontdekte dat ik dat heel leuk 
vond. Zo leuk dat ik mĳ n came-
ra steeds weer pakte. Al snel 
ging ik trouwens gewoon mĳ n 
mobiele telefoon gebruiken, 
dat vind ik echt veel makkelĳ -
ker dan een camera.’ 

Regenboog
Zo maakte ze op een dag een 
foto van een regenboog: ‘Ik 
stuurde die foto zomaar eens 
op naar de Buienradar van RTL-
4. Tot mĳ n stomme verbazing 
was die foto ’s avonds bĳ  het 
RTL-nieuws. Direct die eerste 
foto dus, dat was echt zo leuk. 
Daarna ging ik vaker foto’s 
opsturen, die ook regelmatig 
werden gebruikt. Tegenwoor-
dig stuur ik bĳ na elke dag wel 
foto’s op.’
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Vervolg op pag. 20
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Op gevoel
Erica heeft nooit een opleiding voor 
fotografie gedaan. ‘Ik ben gewoon 
graag in de natuur,’ zegt ze, ‘en ik 
vind het mooi om anderen te laten 
zien hoe mooi de schepping is. Ik 
word er zelf ook zo blĳ van dat ik 
dat allemaal mag zien.’ Ze vertelt 
enthousiast hoe ze vaak gewoon 
foto’s in de tuin maakt, even de 
fiets pakt of een wandeling maakt: 
‘Ik stop en ga op m’n hurken zitten, 
dan zie je zoveel meer. Of ik denk: 
die lucht daar is mooi, die kant fiets 
ik op. Ik werk altĳd op gevoel en 
laat me dan verrassen.’

Roxy
Op de vraag wat kenmerkend is 
voor haar foto’s, zegt ze nadenkend 
dat ze dat niet goed weet: ‘Mensen 
zeggen dat ik op een andere manier 
kĳk, maar zelf vind ik dat normaal. 
Ik heb een voorkeur voor spiegeling: 
als ik de Geerteskerk in een regen-

plas zie, maak ik snel een foto. Die 
heeft trouwens ooit in de Klusdurper 
gestaan. Het haventje in Goes is ook 
altĳd prachtig. Of een paddenstoel 
met druppels eraan… ik heb wel een 
oog voor detail, denk ik.’
‘Maar ik fotografeer eigenlĳk alles 
wat me opvalt. Zo is Roxy, de kat 
van de buren, bĳna een bekende 
Nederlander geworden,’ lacht ze, ‘hĳ 
loopt vaak in mĳn tuin en af en toe 
zie ik hem dan terug bĳ een weer-
verhaal op tv.’ 

Actueel
‘Een foto moet altĳd wel bĳ het 
nieuws passen, bĳ het weer van die 
dag. Daar let ik wel een beetje op,’ 
vertelt Erica verder, ‘ik vind het ver-
schil in jaargetĳden sowieso prach-

tig. Het licht is in elke tĳd van het 
jaar weer anders. Het is ook maar 
net wat ze nodig hebben en het 
belangrĳkste is dat je dat in beeld 
krĳgt.’

Positief
Tĳdens het gesprek valt op dat Erica 
zoekt naar dingen die ze wel kan. 
‘Na die knie-operatie kon ik niet 
veel, maar ik kon wel foto’s maken 
van mĳn tuin. Helaas is mĳn gezond-
heid niet optimaal, maar daardoor 
heb ik wel tĳd voor foto’s maken. 
Ik krĳg altĳd leuke reacties. Soms 
vragen mensen me om een be-
paalde foto en dan vind ik het leuk 
als mensen daar iets mee doen. Ik 
doe het niet voor het geld, want ik 
verdien er niets mee, maar ik word 

er wel blĳ van. Daar ben ik dankbaar 
voor, dus ja, ik probeer te kĳken naar 
wat ik wel kan.

Die avond…
Die avond zit ik op de bank naar het 

NOS-weerbericht te kĳken: weerman 
Marco Verhoef heeft een prachtige 
foto, waarin je de bomen weerspie-
geld ziet in het water. Hé, zou die 
van Erica zĳn? En inderdaad… ze 
appt dat ze die foto aan het eind 

van de middag nog opgestuurd had. 
Na het journaal krĳg ik een berichtje 
van een Rotterdamse vriendin, met 
een foto van haar televisie: Kloetin-
ge in het nieuws! Niet alleen Roxy is 
een bekende Nederlander geworden.

‘Roxy, de kat van de 
buren, is bijna een 
bekende Nederlander 
geworden’

NOS weerman Marco Verhoef met een prachtige foto van Erica van Leeuwen
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Praktĳk voor osteopathie

ESTER HEEMSKERK

Jachthuisstraat 18
Kloetinge - 0113- 222249

OSTEOPATHIEHEEMSKERK.NL

Koerier
of bezorger
nodig?

Packs®

Special Care
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06-51 977 203
06-10 770 221

Kasteelhoekstraat 43 | 4433 AJ Hoedekenskerke | bezorgersgoes@gmail.com
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www.colijnbv.nl
Lewestraat 43, 4481 BC Goes/Kloetinge •  tel. 0113 213 720 •  info@colijnbv.nl

Plannen VDK
Zoals jullie eerder in deze Klusdurper al hebben kunnen 
lezen, zĳ n wĳ  als bestuur van de VDK in de afgelopen 
coronaperiode druk bezig geweest met onze eigen toe-
komstvisie.
Om onze rol van verbinden, faciliteren en informeren 
vorm te geven en zo te werken aan een leefbaar Kloetin-
ge, hebben we ook gebrainstormd over allerlei ideeën en 
initiatieven. Deze initiatieven komen vanuit de VDK zelf, 
maar zĳ n ook ingediend door jullie, de inwoners.
Voor diverse ideeën en projecten is een haalbaarheidson-
derzoek nodig alvorens we kunnen starten.

 OP DE KORTE TERMIJN

Kerstboom + lichtjestocht op het dorp
In samenwerking met de Geerteskerk en IKC Kloetinge 
wordt er een lichtjestocht georganiseerd van de kerst-
boom naar de Geerteskerk. De kerstboom wordt gevuld 
met herinneringen en gedachten van de kinderen. Hier-
over ontvangt u binnenkort een fl yer.

Toekomstige plannen zĳ n o.a.
• Kerstboom + lichtjestocht op het dorp 
• Algemene ledenvergadering met leuke activiteit
 (komend voorjaar) voor alle leden van de VDK
• 40-jarig bestaan VDK + 25-jarig bestaan Amicitia in 

combinatie met Kloetingse dag
• Tweede Social Sofa project
• Jeu de boules competitie
• Project ‘Kunst op kasten’
• Fotoboek Kloetinge
• Struikelstenen
• Vernieuwd dorpsplan
• Bĳ eenkomst met alle Kloetingse verenigingen

Een tipje van de sluier Tweede Social Sofa
Er is een wens ingediend voor een tweede Social Sofa. 
Van meerdere mensen uit het team van de eerste Social 
Sofa hebben we vernomen dat dit project zeer geslaagd 
was en goede vriendschappen heeft opgeleverd. 
De tweede Social Sofa willen we in 2022 realiseren.
Ook hiervoor zoeken we:
• Vrĳ willigers die willen helpen mozaïeken
• Een vrĳ williger die het project wil coördineren
• Iemand die ruimte beschikbaar heeft waar een aantal 

weken gewerkt mag worden aan de sofa
• Iemand die het transport van de sofa naar de locatie 

kan uitvoeren (liefst kosteloos)
• Iemand die het transport van de sofa naar de uiteinde-

lĳ ke plek en het op zĳ n plek hĳ sen kan uitvoeren
• Sponsoring voor de aanschaf van de steentjes en de 

tegellĳ m

40-jarig bestaan VDK en 25-jarig bestaan Amicitia
Volgend jaar bestaat de VDK 40 jaar en afgelopen jaar 

vierde Amicitia het 25-jarig jubileum.
Dat moet uiteraard gevierd worden.
Hoe?..... dat wordt later duidelĳ k 

40 JAAR
De eerste Social Sofa in de Riethoek
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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

Uiteraard kan niet alles in één keer gerealiseerd worden. 
Alle projecten draaien op vrĳ willigers en de VDK is ook 
vrĳ willigerswerk.
Naast deze uitgelichte projecten staat er nog meer op 
stapel. Alles kost geld en het dorpsbudget is niet onein-
dig. Hoe meer we kunnen invullen met sponsoring en 
vrĳ willigers, hoe meer projecten we kunnen uitvoeren.
De VDK kan jouw hulp dus goed gebruiken en daarom 
zĳ n we een lĳ st met vrĳ willigers aan het aanleggen.

Heb je interesse om mee te helpen?
• Heb je ideeën om een bepaald project of onderdelen 

daarvan te kunnen fi nancieren? 
• Wil je een project sponsoren of weet je iemand?
• Heb je een locatie beschikbaar?
• Heb je andere leuke ideeën of initiatieven?
• Wil je ook lid worden van de VDK?

Neem dan contact op met de VDK via
info@vdkkloetinge.nl
Houd verder de website wĳ zĳ ngoes.nl/kloetinge en onze 
Facebookpagina in de gaten.
We zullen hier de komende tĳ d vaker oproepen doen.

Lid worden van de VDK?
Voor € 10,00 per jaar (per adres) draag je automatisch 
al een steentje bĳ . En ieder lid krĳ gt ook nog eens een 
mooi welkomstcadeautje!
Ook word je als eerste op de hoogte gehouden van nieu-
we ontwikkelingen middels onze nieuwsbrief.
Lid worden kan hier: wĳ zĳ ngoes.nl/kloetinge

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

Kunst op kasten
Voor het project ‘kunst op 
kasten’ hebben we Danker Jan 
Oreel bereid gevonden een Kloetingse tekening te ma-
ken met allemaal situaties, scenes, herkenbare punten, 
verenigingen, activiteiten enz. 
Het is de bedoeling steeds scenes of gedeeltes van deze 
tekening op de elektrakasten aan te brengen, zodat er 
een puzzeltocht door de wĳ ken van Kloetinge ontstaat. 
We beginnen in 2022 met een aantal kasten en willen dit 
dan steeds verder uitbreiden.
Tegen die tĳ d hebben we een aantal vrĳ willigers nodig 
die willen helpen met het schoonmaken/klaarmaken van 
de betre« ende kasten en eventueel bĳ komend schilder-
werk willen doen.

Jeu de boules competitie
Volgend voorjaar gaan we een heuse jeu de boules com-
petitie opstarten.
We dagen verenigingen en besturen van Kloetinge uit 
hier aan mee te doen. We kunnen teams van omliggen-
de dorpen uitdagen en iedere inwoner kan ook zelf een 
team samenstellen.
Dus maak van de feestdagen gebruik om jouw familie of 
vriendenkring eens te polsen mee te doen. Aanmelden 
kan nu al.

VRIJWILLIGERS
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Wĳ  werken dan ook wel op een 
toplocatie in het ‘Klusdurp’; aan 
het Geertesplein. Aan de voorkant 
uitzicht op het achterschip van de 
Geerteskerk en aan de achterkant 
op de botanische tuin van de familie 
Lenshoek en met een reusachtig 
prachtige kastanjeboom in de 
achtertuin. Niet iedere dag maar 
wel heel vaak besef ik hoe uniek die 
werkplek is. Klanten komen graag 
bĳ  ons op bezoek voor een bespre-
king en dat zeker in het voorjaar en 
de zomer. Onder die kastanjeboom 

‘Ik ben vandaag toch in een dorpje
geweest…
Kloetinge’

Nu, zo’n 30 jaar later, 
vertrouw ik dit zinnetje 
aan het papier toe. Ik 
sprak het uit in de keuken 
van ons bovenhuis in het 
Rotterdamse Kleiwegkwar-
tier. Voor Randstedelĳke 
begrippen ook een dorp. 
Het was er gemoedelĳk en 
we woonden er prima, maar 
Zeeland heeft altĳd aan mĳ 
getrokken.
Toen kon ik natuurlĳk niet 
vermoeden dat mĳn kom-
paan Ignace Wigman (die 
overigens uit de regio Am-
sterdam komt; Haarlem om 
precies te zĳn) en onderge-
tekende er nu al ruim een 
kwart eeuw lang ons bedrĳf 
zouden voeren.

WIGMAN VAN DIJK, ON- & OFFLINE CREATIEF

Creativiteit moet stromen!
Als ondernemers draaien Ignace Wigman en Arian van Dĳk hun uren 
wel én met plezier! Daarnaast stroomt de creativiteit van ‘de jon-
gens uit Kloetinge’ -want zo noemen sommige klanten hen al lang 
en nog steeds- ook in de vrĳe uren gewoon door:

Ignace beitelt en boetseert. Hĳ creëert prachtige sculpturen, koppen 
en beelden in diverse stĳlen. Zĳn geduld en perfectionisme herken je 
in elk werk dat uit zĳn handen komt. Ignace werkt met marmer en 
klei.

Arian tekent en schildert zeegezichten, landschappen en portretten 
in een impressionistische, vlotte stĳl. Daarnaast legt hĳ zich toe op 
‘urban sketching’. Arian werkt met olieverf, aquarel en tekenpennen.

Alle andere teamleden fotograferen en/of filmen in hun vrĳe tĳd en 
dat kan geen toeval meer zĳn, toch? 

Dit filmpje van Siem Wigman wil je als echte 
Klusdurper niet missen:

staat een tafel met stoelen en daar kun je prima brainstormen. Veel creatie-
ve bedrĳ ven zoals wĳ  vestigen zich in grote steden met de daarbĳ  horende 
hectiek en dat staat ze vrĳ  natuurlĳ k. Gelukkig weten wĳ  beter: het is juist 
die relatieve rust, plus de Zeeuwse ruimte en atmosfeer die onze creativiteit 
laat stromen. Zo mag ik graag een beetje bĳ tĳ ds beginnen ‘s ochtends en 
als ik dan in het voorjaar het raam openzet, fl addert er zomaar een orkest 
naar binnen en doen heel veel vogels hun best om mĳ  te verwennen met een 
lentesymfonie. Wees eerlĳ k; dan kan je dag al niet meer stuk toch? 

In die omgeving komt het creatieve team uit Kloetinge goed uit de verf en 
kan iedereen doen waar hĳ  of zĳ  goed in is. Wat er dan allemaal gebeurt in 
het voormalige gemeentehuis? Er wordt hard gewerkt in ieder geval: aan 
concepten, ontwerpen en strategieën voor internetmarketing-campagnes, 
logo’s en huisstĳ len, websites en internetapplicaties, social-media-abon-

nementen, evenementen, fi lms 
en video’s en eigenlĳ k alles waar-
mee bedrĳ ven en organisaties het 
verschil willen maken. Vaak gaat 
het in de basis nog steeds om rake 
tekst-beeldcombinaties. In die ruim 
25 jaar dat we bezig zĳ n mag er veel 
veranderd zĳ n; de basis bleef intact: 
Je maakt het verschil met magneten 
die zĳ n opgebouwd uit beeld en 
tekst. Dat verandert niet en daarin 
schuilt onze kracht. Ons team be-
staat voor de helft uit oude rotten 
en voor de andere helft uit jonge 
honden. Een mooie balans. Onze 
klanten, vooral Zeeuwse organisa-
ties en bedrĳ ven, zetten ons in voor 
allerlei vraagstukken en waarderen 
de oplossingen. Sommigen komen 
al langer dan 25 jaar bĳ  ons over de 
vloer! Dat zegt iets over hen, ons en 
heel veel over de Zeeuwse mentali-
teit: Als het werk naar wens is en de 
afspraken worden nagekomen, dan 
is het goed ‘punt’ 

Ook een kop ko®  e drinken met uit-
zicht op de Geerteskerk of straks na 
de winter onder die mooie kastanje-
boom? Waai binnen of bel voor een 
afspraak.

WIGMANVANDĲ K.NL

ONDERNEMEND KLOETINGE

Vlnr: Ignace Wigman, Arian van Dĳk, Marissa Sinke, Siem Wigman en Luuk Dingemanse

Enkele  voorbeelden van het creatieve
resultaat van ‘de jongens uit Kloetinge’

Arian van Dijk
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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?

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

Interesse in een
mooi plekje

in ‘De Klusdurper’?

Neem dan contact met ons op via
klusdurperadvertentie@vdkkloetinge.nl

Voor tarieven:
wijzijngoes.nl > Kloetinge > Informatie > Media

Na anderhalf jaar coronapauze 
gaf onze eigen Kloetingse 
Brassband Excelsior op zondag-
middag 3 oktober een concert. 
Eindelĳ k mocht weer live worden 
opgetreden. Daar werd absoluut 
naar uitgekeken; door de muzi-
kanten zelf maar ook door hun 
trouwe publiek.
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BRASSBAND EXCELSIOR
Marian Smeets-Lenshoek

Het had een concert moeten worden 
in de tuin van Marktveld 19, maar 
omdat het de hele dag regende, 
werd uitgeweken naar Amicitia. 
We genoten van een afwisselend 
programma onder de enthousiaste 
leiding van de Vlaamse dirigent Joeri 
Van Hove. Naast zĳn dirigentschap 
geeft Joeri les aan de muziekaca-
demies in Gent en Gentbrugge. 
Bĳzonder was gastsolist Wim van 
Boven, die als kornettist in de jaren 
zeventig wereldwĳd furore maakte. 
Op jonge leeftĳd is hĳ bĳ Excelsior 
begonnen en hĳ draagt de vereni-
ging nog altĳd een warm hart toe. 
Samen met Rinus Zuidweg speelde 
hĳ The Flower Duet van Léo Delibes. 
Ter ere van de 70e verjaardag van 

Excelsior-secretaris Wil Boogaard 
vond de wereldpremière plaats van 
de Fabosa Mars, die speciaal voor 
Wil was gecomponeerd door Stefan 
Knuĳt. Excelsior liet vooral zien waar 
ze toe in staat is tĳdens de Star Wars 
klassieker: de Cantina Band Song. 
De muzikanten hadden er overdui-
delĳk plezier in om weer samen op 
te treden.
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DtW

Duurzame technieken 
Walhout

Jenny Weijermanweg 7
4462 GB Goes

www.dt-walhout.nl
info@dt-walhout.nl
+31 (0)6 - 10 97 67 66

Zonne-energie 
omdat duurzaam onze passie is

Duurzame technieken Walhout 
realiseert projecten in de zakelijke, 
agrarische, publieke en particuliere 
markt en ontwerpt daarbij steeds 
voor elke individuele klant 
een oplossing op maat.

Benieuwd wat u kunt besparen 
met zonne-energie? 
Vraag vrijblijvend advies!

Adviseurs gezocht! 
Wilt u actief blijven in de

maatschappij? 
Wilt u uw kennis en ervaring

nuttig blijven gebruiken? 
U heeft veel kennis van 

zaken betreffende uw computer,
internet, tablet, administratie,
belasting, testament, sociaal

domein, elektrotechniek,
financiële dienstverlening 
en nog vele andere zaken?

Dan kunt u uw energie kwijt 
bij ’t Gilde de Bevelanden!

Voor nadere informatie bel naar 
06-14 53 06 01 of per email

adviesaanvragen@gildedebevelanden.nl
Info www.gildedebevelanden.nl

De opdrachten waren: zoek de 
mooiste en de lelĳ kste plek van 
Kloetinge, maak een praatje met 
een toerist, bel bĳ  iemand aan en 
vraag of je het toilet mag bekĳ ken, 
en maak drie foto’s van het dorp 
met zoveel mogelĳ k mensen erop. 
Presentatrice Elsa van Hermon had 
daarnaast als verrassingsopdracht 
bedacht om penalty’s te laten ne-
men door mensen die op een hoek 
van de straat wonen. Dat laatste 
had natuurlĳ k alles te maken met de 
voetbalderby’s tussen VV Kloetinge 
en HSV Hoek.

Mark en ik begonnen op een bankje 
met zicht op de Geerteskerk en 
waren benieuwd of wĳ  aan alle op-
drachten zouden kunnen voldoen. 
Want alle opdrachten leverden 

Donderdag 8 juli was het weer zover. De zomerspelen van het 
radioprogramma ‘Goedemorgen Zeeland’ werden in Kloetinge 
gehouden. Verslaggever Mark Rĳ k, met hulp van mĳ n kant, 
moest die ochtend diverse opdrachten uitvoeren.

Z     MERSPELEN
René van der Vliet

Verslaggever Mark Rĳk tracht enkele voorbĳgangers te strikken voor deelname
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punten op en het dorp met de meeste pun-
ten wint een taart. De spontane en leuke 
medewerking van alle mensen die naar het 
Marktveld kwamen om penalty’s te nemen 
en te supporteren, waren dan ook overwel-
digend. 

De toerist had een leuk gesprek met Mark, 
die ook een wc mocht bezichtigen in de 
Bed & Breakfast van Lucy. Het mooiste en 
lelĳ kste plekje in het dorp heeft ook de 
nodige aandacht gekregen en tot slot werd 
het een heel spektakel met de penalty’s. 
Helma stelde de ballen en kliko’s beschik-
baar en ik geloof dat Krina van der Drift de 

voetbalshirts leverde.
Mĳ nheer Kingma was de oudste deelnemer en de zoon van Helma 
de jongste. Al met al was het een prima gezelschap waarmee we één 
minuut de tĳ d hadden om zoveel mogelĳ k punten te scoren.

Als men op de facebookpagina van Goedemorgen Zeeland een like 
gaf aan Kloetinge, dan leverde dat weer een punt op. Uiteindelĳ k 
was de totaalscore voor Kloetinge 330 punten! Helaas geen top-3 
notering voor ons dorp dit jaar, maar wie weet volgend jaar!

Het was weer geweldig en iedereen bedankt voor zĳ n of haar mede-
werking. Kloetinge mag trots zĳ n.

Meditatieve wandeling

Voor wie van wandelen houdt en stilte in de natuur is er 
op zaterdagmorgen 22 januari 2022 een meditatieve 
wandeling. De start is om 10.00 uur bĳ het Geerteshuis. 
U kunt u opgeven bĳ ds. Janneke Herweĳer,
predikant@pknkloetinge.nl of bĳ info@hartenziel.nl

DORPSBLAD
VAN KLOETINGE
VERENIGING DORPSBELANGEN KLOETINGE  wijzijngoes.nl Jaargang 40 |  Nummer 2

DEDEKlusdurper

Najaar 2021
VERENIGING DORPSBELANGEN KLOETINGE  wijzijngoes.nl Jaargang 40 |  Nummer 2VERENIGING DORPSBELANGEN KLOETINGE  wijzijngoes.nl Jaargang 40 |  Nummer 2

De omslag
Met het aanbreken van 
de herfst kan er soms een 
stevige bui regen vallen, 
zoals hier op het fietspad 
van Kuiterswegeling. 
Samen met de opkomen-
de zon levert het wel een 
prachtig plaaatje op.

De foto is gemaakt door 
Erica van Leeuwen, zie 
ook het artikel over haar 
op pagina 19.
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Dhr. Kingsma (links) en John Efting in actie bĳ het penalty schieten

Mark in gesprek met een ‘logee’ van het Marktveld
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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 zondag 28 november a.s. van 13.30 – 15.30 uur 
organiseren we in samenwerking met Concert bĳ de 
Buren een viertal huiskamer-miniconcertjes rondom 
en in de Geerteskerk te Kloetinge. Er is van alles te 
horen aan muziek: harp, piano, orgel, trompet, zang 
enz. 
De concertjes duren 20 minuten en u loopt van de 
ene naar de andere locatie. De kosten zĳn € 5.00 p.p. 
De afsluiting is in de Geerteskerk onder het genot 
van een hapje en een drankje.
Er zĳn 4 groepen van 20 bezoekers, geef u op via de 

mail: miniconcertjes@pknkloetinge.nl 
Op zondag 28 november vanaf 13.00 uur kunt u zich 
melden bĳ de Geerteskerk, daar kunt u uw reserve-
ring betalen en wordt u ingedeeld in één van de vier 
groepen.
Er is beperkt plaats, dus wees er snel bĳ, vol is vol. 
Welkom en we wensen u alvast veel luisterplezier! 
We hanteren de dan geldende coronamaatregelen.

Namens de adventprojectgroep
Geerteskerk Kloetinge.

DE GEERTESKERK MAAKT
EEN UITSTAPJE MET
CONCERT BIJ DE BUREN

CONCERT BIJ DE BUREN
MAAKT EEN UITSTAPJE MET

DE GEERTESKERK &

Verrassing
Op grote hoogte werd deze bruid uit de Roland Holstlaan 
op haar GROTE dag op een bĳzondere manier verrast …
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Corné werd na de Paralympische 
Spelen gehuldigd door burgemees-
ter Margo Mulder op de Grote Markt 
in Goes. ‘Dit was fantastisch. Het 
voelde heel speciaal om op het 
bordes van het stadhuis te staan en 
zoveel mensen te zien die speciaal 
waren gekomen. Dit heeft een diepe 
indruk op mĳ  gemaakt en ik voelde 
me hierdoor erg speciaal. Van alle 
huldigingen die ik heb gehad, was 
dit absoluut de mooiste.’

Droom
Negen jaar geleden is Corné begon-
nen met roeien. Hĳ  is bĳ  het roeien 
terecht gekomen via een teambuil-
dingactiviteit van het Nationale 
rolstoelhockey. ‘Ik heb eerst een 
aantal jaar rolstoelhockey gespeeld. 
Ik ben ooit begonnen bĳ  een sport-
vereniging in Goes, de SGB. Na een 
aantal jaar ben ik gaan spelen voor 
een hoofdklasseploeg in Utrecht, de 
Kampong. Ik heb daarnaast nog een 
aantal jaar in de nationale selectie 
gespeeld.’
Corné droomde er al lange tĳ d van 
om naar de Paralympische Spelen 
te gaan. ‘Met hockey was dit niet 
mogelĳ k, omdat dit geen Paralympi-
sche sport is.

Suzanna de Vries

Toen roeien op mĳ n pad 
kwam, heb ik deze kans met 
beide handen aangegrepen.’ 

Zilveren medaille
De Paralympische Spelen in 
Tokio afgelopen zomer waren 
de tweede spelen voor Corné. 
‘Deelname aan één van de 
grootste sporttoernooien 
ter wereld is iets bĳ zonders. 
Ondanks alle maatregelen 
rondom covid bleef dit spe-
ciale gevoel bestaan. Ik heb 
er enorm van genoten. Niet 
veel mensen krĳ gen de kans 
om op dit niveau zichzelf te 
mogen meten met anderen.’
Corné heeft op de afgelo-
pen Paralympische Spelen 
een zilveren medaille in de 
wacht gesleept. ‘Dat was een 
enorme ontlading. In eer-
ste instantie moest het nog 
even landen wat we hadden 
gepresteerd. Toen dit mo-
ment er was, kwamen er veel 
emoties los.
Ik heb vele jaren hard en ge-
disciplineerd getraind, en dat 
heeft hiertoe geleid. Dat voelt 
fantastisch. Uiteraard was het 

doel om goud te halen, maar 
naar huis gaan met een me-
daille is iets buitengewoons. 
Het voelt als een enorm 
voorrecht om de wereld over 
te reizen en roeiwedstrĳ den 
op het allerhoogste niveau te 
racen. Dat voelt erg speciaal.’
Tussen de fi nish en de hul-
diging op de Paralympische 
Spelen belde Corné zĳ n vrouw 
op. ‘Er kwam veel emotie vrĳ . 
Mĳ n vrouw had er graag bĳ  
willen zĳ n, maar door alle 
regels was dit helaas niet mo-
gelĳ k. De afgelopen maanden 
en jaren zĳ n voor ons allebei 
erg intensief geweest, maar 
ze ondersteunt mĳ  maximaal. 
Het behalen van deze medail-
le is ook iets wat wĳ  samen 
hebben gedaan, ondanks 
dat ik het fysieke werk heb 
geleverd. Er zĳ n meerdere 
momenten geweest dat het 
even zwaar was, dit hoort er 
ook bĳ .
Het is belangrĳ k om te zorgen 
dat je op zoek gaat naar wat 
je plezier geeft in het sporten. 
Ik vind trainen erg leuk om 
te doen. Ik hou ervan mĳ zelf 

fysiek uit te dagen en beter 
te worden. Dit motiveert mĳ  
ook enorm om mĳ n doelen te 
behalen.’

Extra jaar door uitstel
De Paralympische Spelen 
werden door Covid een jaar 
uitgesteld. ‘Dit was uiteraard 
vervelend, maar ik zag het 
als een kans om nog fi tter te 
kunnen worden. Ik heb het 
extra jaar maximaal benut 
door hard te trainen. Dit heeft 
bĳ gedragen aan mĳ n presta-
tie op deze Spelen. Ik voelde 
me topfi t. Het is mĳ n doel om 
nog een tweede keer mee te 
doen aan de Paralympische 
Spelen.’
Op dit moment is Corné voor-
al toe aan rust. ‘Ik ben aan 
het genieten van alle dingen 
die ik lange tĳ d heb moeten 
missen. Vooral het inhalen 
van tĳ d met vrienden vind ik 
erg belangrĳ k. Over een paar 
weken wordt de draad opge-
pakt en ga ik toewerken naar 
het aankomend seizoen. Dan 
wil ik mĳ n titel als wereldkam-
pioen verdedigen.’

CORNÉ DE KONING
‘Het is mijn doel om nog een tweede keer 
mee te doen aan de Paralympische Spelen’

Corné de Koning (32) is paralym-
pisch roeier. Hĳ  is geboren in Goes 
en woont sinds vier jaar met veel 
plezier in Kloetinge. Corné is vĳ f-
voudig wereldkampioen, eenmalig 
Europees kampioen en heeft op de 
afgelopen Paralympische Spelen 
in Tokio een zilveren medaille 
gewonnen. 

PARALYMPISCH ROEIER

FOTO RENÉ VAN DER VLIET
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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
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w
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!

www.atyourplace.nl

  …op weg naar

een geslaagd feest!

“We hadden gehoopt op stralende zon, maar de dag startte grĳ s. Toch heb-
ben we de tuin rond de molen ingericht voor ko®  edrinkers. Terwĳ l molenaar 
Rens de Kloetingse vlag nog aan het ophangen was, streken de eerste wan-
delaars al neer in de tuin voor een kopje ko®  e en een heerlĳ ke bolus.
Gedurende de dag hebben bezoekers, waaronder veel gezinnen, de molen 
van binnen kunnen bekĳ ken en kregen ze uitleg van de molenaars. Er waren 
ook vrĳ willigers van de Schutterĳ  Ravenstein aanwezig om bezoekers kennis 
te laten maken met het pĳ l-en-boog schieten. 

Het was een prachtige dag voor de Oostmolen met veel belangstelling. Met 
dank aan alle vrĳ willigers die geholpen hebben deze monumentendag te 
doen slagen!”

Daar bij die molen…

Vrienden van de molen,
uit het hele land, kwamen deze 
dag een zakje versgemalen meel 
ophalen. Wil je ook vriend van de 
molen worden? Ga dan naar
www.oostmolen-kloetinge.nl/

molenvriend/

Op 11 en 12 september 
vond de jaarlĳkse 
open monumentendag 
plaats. Thĳs Bierens 
van de Oostmolen in 
Kloetinge vertelt ons 
over de geslaagde 
dag waarop zĳ zo’n 
350 bezoekers hebben 
mogen verwelkomen 
in onze mooie molen.
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www.meerdantrouwen.nl
info@meerdantrouwen.nl

Meer dan Trouwen

Op zoek naar een enthousiase 
trouwambtenaar voor een 
persoonlijke ceremonie op de 
locatie die jullie willen?

Neem dan vrijblijvend contact 
op voor de mogelijkheden....

Hartelijke groetjes Chantal

TEUNIS VAN NES
 Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

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

Patricia Roosenstein (eigenaresse van 
B&B Hartje Kloetinge) vertelde ons 
over haar initiatief om een rommel-
route te organiseren.
“Ik liep er al een tĳdje mee in mĳn 
hoofd en aangezien er in de loop van 
dit jaar steeds meer markten en klei-
ne evenementen mochten plaatsvin-
den, leek het mĳ dan ook een mooie 
kans om in Kloetinge zo'n route te 
organiseren.”

Aan het eind van de zomervakantie kreeg Patricia van de Gemeente 
Goes het akkoord voor een route op 18 september. Er waren dus maar 
een paar weken te gaan. Voornamelĳk door online promotie, maar ook 
door mond-tot-mondreclame en een artikeltje in de krant deden uitein-
delĳk meer dan 70 adressen mee! “De reacties van alle deelnemers waren 
ontzettend positief”, aldus Patricia.

Het werd een zeer geslaagde dag. De zon scheen heerlĳk en al vroeg in 
de ochtend kwamen de eerste koopjesjagers langs. Patricia: “Sommige 
adressen hadden hun marktkraampje zo gezellig ingericht; met vlagge-
tjes, slingers of door de verkoop van heerlĳke wafels. In de straten waar 
meerdere adressen meededen hing er zelfs een klein beetje een ‘Ko-
ningsdagsfeer’. Op deze gezellige dag verbond dit evenement buren en 
buurtgenoten met elkaar.”

Patricia is van plan om in 2022 weer een rommelroute te organiseren, 
liefst in samenwerking met de andere wĳken van Kloetinge.
Mocht je zelf ideeën hebben voor volgend jaar of ergens bĳ willen hel-
pen, stuur dan een mailtje naar Patricia via oudkloetinge@gmail.com 

Eerste ROMMELROUTE
Oud Kloetinge groot succes

DE STRIP VAN DANKER JAN OREEL
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Marktveld
Wie op het Marktveld staat, ziet 
rondom prachtige lindebomen. 
Aan weerskanten van de Vaete een 
dubbele rĳ . In juni-juli bloeien ze 
en het gonst er dan van de bĳ en, 
want lindebloemen produceren veel 
honing. Tussen de linden werd vroe-
ger het ringrĳ den beoefend. Tussen 
twee palen was een draad gespan-
nen met een ring eraan bevestigd. 
Op ongezadelde paarden moest de 
ruiter, een zware lans vasthoudend, 
de ring steken. Na elke ronde werd 
een kleinere ring gebruikt, tot er een 
winnaar overbleef. Het is heel lang 
geleden dat er een ringrĳ derĳ  was; 
paarden genoeg, maar geen belang-
stelling meer voor zo’n wedstrĳ d. 
Het Marktveld is nu een mooie stille 
plek in het hart van Kloetinge. Ooit 
stonden er geen linden, maar eeu-
wenlang hebben er iepen gestaan, 
een typisch Zeeuwse boom, goed 
aangepast aan het Zeeuwse klimaat. 
Maar in de jaren dertig arriveerde 
ook in Zeeland de iepziekte, afkom-

stig uit Oost-Azië. Het iepenspintke-
vertje brengt de sporen over van een 
schimmel die leeft in de houtvaten 
van de boom. Die verstoppen, zodat 
er geen water meer vervoerd kan 
worden, waardoor de boom afsterft. 
Overal werden de zieke en dode ie-
pen gerooid, ook op het Marktveld.
Onderzoekers begonnen te zoeken 
naar iepen die resistent waren tegen 
deze ziekte. Dat lukte redelĳ k en er 

werden in de jaren zeventig weer 
iepen geplant. Maar helaas, er ont-
stond een agressievere variant van 
de ziekte en weer werd er gezocht 
naar resistente iepen. Hetzelfde 
verhaal: in 2020 een nog agressieve-
re ziekte. 
Iepenbomen zĳ n zo mooi. De oude-
ren onder ons weten nog wel hoe 
mooi de Kattendĳ kse dĳ k was, tus-
sen de AKF en Kattendĳ ke. Dubbele 
rĳ en prachtige iepen, het was een 
groene tunnel.

Lewestraat
Als we de Lewestraat inlopen, zien 
we op de hoek van het Groenen-
daal een boomhazelaar. Er komen 
gewoon hazelnoten aan, soms wat 
kleinere dan bĳ  een gewone (struik)
hazelaar. Het zĳ n twee verschillende 
soorten; de ene soort voor een wat 
grotere tuin en de andere voor een 
wat kleinere tuin. En er staat een 
meidoornstruikje achter de boomha-
zelaar. Dat is niets bĳ zonders, maar 
let op: op de meidoorn groeit een 

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

Gerard Heerebout

Boomhazelaar - Groenendaal 

Lindebomen op het Marktveld

Bomenwandeling
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maretak, in het Engels ‘mistletoe’ 
geheten Dat is een halfparasiet; hĳ 
onttrekt water en voedingssto«en 
aan zĳn gastheer. Hĳ heeft blad-
groen, dus hĳ kan door fotosynthese 
zelf organische sto«en maken. De 
bessen zĳn heel kleverig en deze 
worden door bessen-etende vogels, 
zoals merels, aan takken van andere 
bomen en struiken gesmeerd. Als 
alles goed gaat ontstaat er uit 
het zaadje in de bes een nieuwe 
maretak. Het is een beetje een 
geheimzinnige plant; meisjes die er 
onder staan met de Kerst mogen 
gekust worden (althans, voor de 
Corona-tĳd) en voor de druïde in 
de boeken van Asterix was het een 
bestanddeel om een toverdrank te 
maken waarmee je buitengewoon 
sterk werd. Pech voor de Romeinen.
Het huis Lewestraat 6, gebouwd in 
1819, is een prachtig monumentaal 
huis. Daar staat een heel bĳzondere 
boom, een steeneik, oorspronkelĳk 
uit Zuid-Europa. Tegenwoordig zie 
je ze wel meer, maar zo’n oude 
boom is heel zeldzaam. De boom is 
breed, niet heel groot en met kleine 
donkergroene bladeren. Steeneiken 
zĳn wintergroen. Het hout is heel 
hard en slĳtvast en wordt gebruikt 
voor de ‘kammen’ (de tanden) op 
de tandwielen in windmolens. Een 
monumentale boom naast een mo-
numentaal huis.
Verderop in de Lewestraat staan 

essen in de stoep. Wie naar boven 
kĳkt, ziet veel dode takken. Hetzelf-
de verhaal als bĳ de iepen. In 2010 
is de essentaksterfte, een schimmel-
ziekte vastgesteld, ook hier kwam 
de schimmel uit het oosten, ook 
hier verstoppen de houtvaten van 
de boom en ook hier wordt gezocht 
naar resistente essen. Overal in het 
land worden essen geveld. Het zal 
hier straks niet anders zĳn.

Zomerweg
Als we verder doorlopen, komen 
we bĳ de groene strook tussen 
Zomerweg en Vĳverweg en verder-
op tussen Irenestraat en Juliana-
straat. Daar staan zilveresdoorns, 
een boomsoort afkomstig uit het 
oosten van Noord-Amerika. Het ge-
meentebestuur van de voormalige 
gemeente Kloetinge koos niet voor 
de gewone vorm, die heel breed kan 

worden, maar voor een opgaande 
vorm, die smaller blĳft. De bomen 
staan er redelĳk bĳ. Bĳ een aantal 
bomen is goed te zien dat deze 
soort gevoelig is voor beschadigin-
gen en forse snoei. Ze sterven dan 
vaak na een tĳdje af en dan vallen er 

gaten in de groep.
Als we verder de Zomerweg ingaan 
zien we op de hoek van de Lenshoek- 
laan een grote sierkers (‘Prunus’) 
staan. Welke soort het is, weet ik 
niet zeker. Ik vermoed een Prunus x 
yedoensis. Dat kruisje in de weten-
schappelĳke naam geeft aan dat 
deze soort eigenlĳk een kruising 
is van twee andere soorten. Vroeg 
in het voorjaar bloeit de boom 
prachtig, helemaal bedekt met witte 
bloemen met ietsje roze er in.

Doorgaand op de Zomerweg ko-
men we bĳ de nieuwe school, het 
Integraal Kind Centrum. Er tegen-
over staan vier grote bomen: twee 
honingbomen (die met de kleinere 
blaadjes) en twee sierkersen (met 
grotere blaadjes). Sierkersen zullen 
de meesten wel kennen, maar 
honingbomen zie je niet zo vaak. 
Honingbomen komen uit China en 
Korea. Eerst bloeien de sierkersen en 
dan de honingbomen. Deze bloeien 
met grote trossen gele bloemen en, 
zoals de naam al aangeeft, ze geven 
veel honing. Met zĳn vieren een 
fraaie combinatie.
Bĳ het volgende huis zien we een 
Atlas-ceder in de tuin staan. De 
naam zegt het al, afkomstig uit 
het Atlasgebergte. Dit is een beetje 
een blauwige boom, dat komt door 
de was op de naalden. Er zĳn ook 

groene Atlasceders, maar de meeste 
mensen vinden een blauwe leuker. 
Er zitten forse kegels in de boom.
Rechts, voor de school/IKC zien we 
een paar geweldig grote bomen, 
witte abelen. Die heten zo omdat de 

onderkant van de bladeren wittig is. 
Het zĳn heel harde groeiers en het 
hout is dus niet van goede kwaliteit. 
Wie snel een grote boom in de tuin 
wil, zou ervoor kunnen kiezen, maar 
hĳ blĳft maar groeien, de wortels 
gaan heel ver en dan toch maar la-
ten weghalen is wel heel duur. Beter 
van niet, dus. Er zĳn genoeg bomen 
die niet zo groot worden en niet zo 
hard groeien.
Ik heb maar een korte wandeling 
door ons mooie dorp gemaakt en, 
als je er op let, is er veel moois en 
interessants te zien. Een keer voor 
belangstellenden een dorpswande-
ling?
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Essen - Lewestraat

Steeneik - Lewestraat

Ceder - Zomerweg

Abelen - Zomerweg

Zilveresdoorns - Vĳverweg

Twee honingbomen en twee sierkersen - Zomerweg

Sierkers - hoek Zomerweg/Lenshoeklaan
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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

Restaurant op stelten
Na maanden in spanning gezeten te hebben werden 
de corona-maatregelen gelukkig ver genoeg ver-
soepeld om weer een échte kindervakantieweek te 
kunnen houden. 
Het thema van dit jaar was ‘Restaurant op stelten’ en 
de kinderen hebben dan ook hun eigen 'Restaurants' 
gebouwd van pallets, dozen en een grote stapel afge-
keurde deuren. Zelfs de KFC (Kloetingse Fried Chicken) 
had een fi liaal met glĳ baan staan.

Filmavond
Naast het bouwen van hutten zĳ n de kinderen ook op 
speurtocht geweest door het dorp, op zoek naar in-
grediënten voor het geheime recept waarmee ze een 
Michelin-ster hebben verdiend van Gob Reus. Verder 
hebben ze heerlĳ ke fruitsalades gemaakt en pizza’s 
gebakken. 
De circustent werd op donderdag omgebouwd tot 
bioscoop waar de kinderen onder het genot van een 
berg popcorn een leuke fi lmavond hebben gehad. Op 
vrĳ dag sloten we de week af met een bezoek aan Het 
Groenewoud in Kapelle, waar springkussens klaar-
stonden en we nog een duik in het zwembad konden 
nemen.

Wĳ  willen alle vrĳ willigers die dit jaar hebben 
geholpen weer hartelĳ k danken voor hun inzet! De 
kinderen hebben genoten!

Bijzondere editie
Voor ons als werkgroep was dit het eerste jaar 
zonder Petra. Een groot gemis in zowel de 
voorbereidingen als ook tĳ dens de week zelf, al 
was ze er in gedachten zeker bĳ ! 
Daarnaast was dit ook voor het eerst in 20 jaar 
zonder Pim en Silvia in de voorbereidingen en 
op het veld. Al sinds hun dochters van kleins af 
aan meededen hebben zĳ  ons geholpen en ze 
zĳ n dit al die jaren blĳ ven doen. Pim en Silvia, 
we zetten jullie hier graag even in het zonnetje 
en willen jullie hartelĳ k danken voor je jaren-
lange inzet voor de kinderen van Kloetinge en 
alle onvergetelĳ ke herinneringen! 

Groetjes, 
Gerrie, Martĳ n, Noa en Leonard

KLUSDURPSE

DAGEN 2021

Restaurant op stelten

JEUGDWERKKLOETINGE.NL
INFO@JEUGDWERKKLOETINGE.NL

 FACEBOOK.COM/RAF.ELBROEK 
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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

Wĳ  zĳ n er voor je
Of je nu al 50 jaar in het ‘oude’ Kloetinge woont of net verhuisd bent naar 
het Oostmolenpark of de Riethoek. Wĳ  zetten ons voor alle 3400 inwoners 
van Kloetinge in om elkaar te vinden, te verbinden en te versterken. Wĳ  
willen bereiken dat alle inwoners van Kloetinge zich veilig en comfortabel 
voelen op ons dorp. Daarom informeren we Kloetingenaren over activitei-
ten, verenigingen en organisaties die in het dorp actief zĳ n en faciliteren of 
ondersteunen we initiatieven die de leefbaarheid van het dorp verbeteren.

Samen
Deze doelen kunnen wĳ  enkel behalen door samen te werken met onder an-
dere onze leden, verenigingen, ondernemers en de gemeente Goes. Daarom 
zorgen we dat we hen regelmatig spreken en houden we elkaar wederzĳ ds 
op de hoogte van wat er gebeurd is of nog staat te gebeuren. Door elkaar te 
kennen kun je elkaar helpen.

Werk aan de winkel
Van ons als bestuur vergt dit alles de nodige inzet. We hebben met elkaar 
gekeken wat onze sterkten en zwakten zĳ n en gaan met dit inzicht gericht 
werken aan onze toekomst. Zo gaan we bĳ voorbeeld onze zichtbaarheid 

De VDK in 2022 en verder!

Volgend jaar bestaat de VDK 40 jaar! Reden voor een feestje natuur-
lĳ k en ook een mooie aanleiding om weer eens te kĳ ken waar we ons 
allemaal voor inzetten.
Als bestuur blikken we graag met je vooruit op 2022 en verder.

als vereniging vergroten, willen we 
ons ledenaantal sterk uitbreiden en 
versterken we de relaties met onze 
samenwerkingspartners. Dit gaat 
ons helpen om niet alleen plannen 
te maken, maar ze ook écht uit te 
voeren.

En verder
Kortom, we hebben als vereniging 
zin in de toekomst! We hopen met 
jullie veel activiteiten te mogen on-
dernemen in ons dorp en vele dorps-
genoten met elkaar te verbinden. 
Onder andere via ‘de Klusdurper’, 
onze digitale nieuwsbrief en op onze 
Facebook-pagina (ook te bekĳ ken 
zonder Facebook-account!) houden 
we je op de hoogte.
Meld je aan, schrĳ f je in en doe mee 
met de initiatieven voor ons mooie 
dorp!

info@vdkkloetinge.nl
facebook.com/groups/kloetinge
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Activiteitenkalender (ONDER VOORBEHOUD)

Geerteshuis

Geerteskerk

Meditatieve wandeling 22.01.22

Sneeuwklokjesdag 13.02.22

Concert bij de buren 28.11

(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

Bijblijven
Via de huis-aan-huiskrant wordt u op de hoogte gehouden van vergun-
ningen, aanvragen etc. Maar u kunt ook bĳ uw gemeente aangeven dat 
u op de hoogte wilt worden gehouden van belangrĳke ontwikkelingen 
in uw buurt. Dit doet u met uw postcode op de website:
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

NOV.

28 13:00-17:00
Geerteskerk

Concert bij de buren

DEC.

6 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen

JAN. ‘22

3 10:00
Geerteskerk

Inloopmorgen

22 10:00
Geerteshuis

Start meditatieve wandeling

FEBR.

7 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen

13 11:00-16:00
Marktveld 19

Sneeuwklokjesdag buitenplaats Kloetinge

16 Geerteshuis Lezing van de gedichten van Bonhoe«er

MRT

7 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen

16 Geerteshuis Lezing van de gedichten van Bonhoe«er

APR.

4 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Iedere
ma.

13:30-15:30
Amicitia

Koersbal voor leden van de ouderensoos

Iedere
ma, di,do

13:00-15:30
Amicitia

Biljarten voor leden van de ouderensoos

Iedere
do

09:30-15:30
Geerteshuis

Vrije inloop Kloetinge (lunchen mogelijk na opgave)

Kijk voor actuele info ook op:
- wijzijngoes.nl
- hartenzielkloetinge.nl
- pknkloetinge.nl ���������

����������������������

Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14
Geerteshuis, Jachthuisstraat 14 
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ONZE
WEBSITE

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




