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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

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? 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
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De bloemetjes staan in bloei 
en de temperaturen worden 
steeds aangenamer. We laten 
de winter achter ons en met 
dank aan de redactie én de 
vrĳ willigers, die helpen met 
de bezorging, ligt er weer een 
mooie voorjaarseditie van de 
Klusdurper bĳ  jou in de bus.

We laten niet alleen de winter 
achter ons, maar ook lĳ ken de 
coronamaatregelen voorlopig 
achter de rug te zĳ n. Wat fĳ n 
dat we elkaar weer kunnen 
en mogen ontmoeten zonder 
de beperkingen waar we twee 
jaar mee te maken hebben 
gehad! Met het bestuur van 
de Vereniging Dorpsbelangen 

Kloetinge stimuleren we ook de ontmoetingen tussen verenigingen op het 
dorp. Zo hebben we bĳ voorbeeld alle verenigingsbesturen uitgenodigd 
samen te komen. Om elkaar beter te leren kennen en ook om elkaar te 
kunnen helpen met de uitdagingen waar de verenigingen voor staan.

De VDK bestaat dit jaar 40 jaar en dat laten we natuurlĳ k niet zomaar on-
gemerkt voorbĳ  gaan. Reserveer zaterdag 10 september alvast in je agenda, 
want we willen er dan een mooie dag van maken met het hele dorp!

Maar eerst kĳ ken we nu uit naar Koningsdag. We zĳ n erg blĳ  dat de vrĳ -
willigers van de Oranjevereniging van Kloetinge dit jaar weer een prachtig 
programma hebben opgezet! We hopen jullie daar allemaal te zien.

Laat de zomer maar komen!

Met Klusdurpse groet, 

Leonard van Iwaarden
Namens het VDK bestuur

40 JAAR
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Praktĳk voor osteopathie

ESTER HEEMSKERK

Jachthuisstraat 18
Kloetinge - 0113- 222249

OSTEOPATHIEHEEMSKERK.NL

Koerier
of bezorger
nodig?
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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

Het dorp
Het uitgangspunt voor het gesprek vormt de Lewestraat. ‘Schrĳ f dat maar eerst 
op,’ zegt Els, ‘we zĳ n allebei geboren in de Lewestraat. Ook onze opa en oma 
woonden daar vroeger, op de boerderĳ . Die is weg, maar het woonhuis staat er 
nog.’
Beide zussen hebben het grootste deel van hun leven in Kloetinge gewoond. 
‘Ik heb twee jaar in Engeland gewoond vanwege het werk van mĳ n man Kees, 
maar verder altĳ d in Kloetinge, tot de verhuizing naar Goes in januari van dit 
jaar,’ vertelt Els.
Ook Lonny heeft, op een paar jaar na, altĳ d in Kloetinge gewoond: ‘Het is wel 
veranderd,’ zegt ze, ‘dertig jaar geleden was Kloetinge nog een echt dorp, met 
de voordelen van de stad dichtbĳ . Iedereen kende elkaar, bĳ voorbeeld op de 
Kloetingseschool. Nu zitten hier ook veel kinderen uit Goes op school.’

Zet de Kloetingse 
zussen Lonny en Els 
de Jonge bĳ  elkaar en 
de verhalen komen 
vanzelf: de zussen – ge-
boren in de Lewestraat 
- vertellen graag over 
Kloetinge. Over de 
voetbal natuurlĳ k, 
maar ook over hun ou-
ders, het Kloetinge van 
vroeger, de winkeltjes 
en de zondagsschool.

Janneke Slabbekoorn

DE

vertellen over Kloetinge

LONNY & ELS DE JONGE

In de Lelie staat elke 
keer een inwoner van 

Kloetinge centraal. 
Deze keer ontmoeten 

we de zussen Lonny 
en Els de Jonge.

Lonny (links) en Els voor de oude school in de Lewestraat

FOTO RENÉ VAN DER VLIET
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VV Kloetinge
Lonny is lang geleden actief gewor-
den bĳ de voetbalvereniging: ‘Rond 
1990 denk ik. Mĳn oudste zoon Joël 
begon met voetballen en ik ging 
in die tĳd achter de bar werken als 
vrĳwilliger,’ vertelt ze. Els werd zo’n 
acht jaar geleden leider van het 
team van zoon Job, inmiddels 22.
‘Natuurlĳk komen we al veel langer 
bĳ de voetbal. Vroeger gingen we 
altĳd al kĳken. Zelf zaten we op 
korfbal bĳ Blauw-Wit, toen ook nog 
op het Wesselopark. We hadden de-
zelfde kantine, dat was toen nog de 
oude kantine en dan bleven we als 
de voetbal begon. Nee, zelf hebben 
ze nooit gevoetbald… ‘Er was wel 
een damesteam en toen we 14, 15 

jaar waren, vroegen ze of het niks 
voor ons was. Dat mocht niet van 
onze vader, hĳ vond dat niks voor 
vrouwen en dan ging het dus niet 
door,’ aldus Els. Beide zussen voor het toegangshokje van vv Kloetinge

Lewestraat 36 - de boerderĳ met woonhuis van opa en oma

Kaartverkoop
Sinds een jaar of zes zitten de zussen voor thuiswedstrĳden van Kloetinge 1 
in het toegangshokje op het Wesselopark. ‘We wilden iets extra’s doen voor 
de voetbal, maar niet de hele dag. Ze zochten iemand voor de kaartverkoop 
en dat zĳn wĳ dan gaan doen,’ aldus Els. ‘Dat is echt hartstikke leuk,’ vult 
Lonny aan, ‘we hebben er echt leuke contacten door. Dan komen er weer 
mannen die onze vader hebben gekend.’
‘Ja, en we hebben eens bloemen gekregen. Een bezoeker had een bos bloe-
men voor zĳn vrouw gekocht voor moederdag en toen kregen wĳ ook een 
bosje … voor die dames aan de kassa,’ lacht Els. ‘O ja,’ herinnert Lonny zich, 
‘en we krĳgen soms ook weleens iets lekkers…’ ‘Ja, maar we doen zelf ook 
leuke dingen, ‘kopen we chocoladeletters met Sinterklaas of paaseitjes…’, 
vertelt Els. ‘Het is dus echt gezellig, met de stewards bĳvoorbeeld, die zĳn 

er ook elke wedstrĳd, je maakt een 
praatje…’ Gelukkig wordt er nu weer 
gevoetbald en hopelĳk komt dat 
allemaal weer terug, aldus beide 
zussen.

Vader Rien en moeder Tannie
De ouders van Els en Lonny zĳn 
bekend in Kloetinge. ‘Onze vader 
Rien werkte als sportjournalist bĳ 
Dagblad de Stem en daarnaast 
was hĳ conferencier op feesten en 
partĳen. Hĳ had een avondvullend 
programma in Zeeuws dialect. Hĳ 
speelde van die typetjes, was dan 
bĳvoorbeeld verkleed als ju©rouw 
Jansen, een ouwe vrĳster of als Ar-
jaen, een mannetje in klederdracht, 
ook vrĳgezel trouwens: Arjaen uut 
vrieën, heette dat. Hĳ zong ook 
Zeeuwse liedjes, begeleid door een 

Rien de Jonge, alias Jilles de Puut en accordeonist Wim de Vos

accordeonist of soms door iemand 
met een hammondorgeltje.’ Rien de 
Jonge is in 2002 overleden.
Moeder Tannie woont nog steeds 
in Kloetinge: ‘Zĳ werkte voor het 
Nieuwsblad voor de Bevelanden 
en kent zo ook veel mensen. Eerst 
maakte ze foto’s en later deed ze 
ook de redactie.’

Vroeger in Kloetinge
Na de verhalen over hun ouders ver-
tellen de zussen ook graag over het 

Kloetinge van vroeger. Zo herinne-
ren ze zich de nieuwe kleuterschool 
De Schalken, bĳ ju©rouw Dora, en 
natuurlĳk de Kloetingseschool: 
‘Meester Spee, meester Meulbroek, 
meester Geensen en ju©rouw Bolĳn 
… o ja, en dominee Hilhorst voor Bĳ-
belkennis. Die rookte dikke sigaren 
in de klas, dat kun je je nu toch niet 
meer voorstellen? We hadden ook 
een torentje, met de bel voor het 
speelkwartier. En voor de gymlessen 
moesten we in de rĳ naar het gym-

Optocht ter gelegenheid van de opening van Kleuterschool De Schalken in 1970.
Voorop ju©rouw Dora, met Karin Dekker op de arm.

'Een bezoeker had een

bos bloemen voor zijn 

vrouw gekocht voor moe-

derdag en toen kregen wij 

ook een bosje …'
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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 

Gratis
parkeren

Ook op
Facebook

P Hallo
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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

www.credion.nl

‘Op zoek naar
een zakelijke
financiering?’

Het
 kan
Credion Zeeland realiseert
uw bedrijfs- & vastgoedfinanciering

Het kan met Credion.

Hans van Dienst

06 50 69 86 37

hvandienst@credion.nl

Hans Verhaagen

06 29 07 59 12

hverhaagen@credion.nl

Els (midden) trekt samen met Eric Hoste de kar

lokaal op het Wesselopark,’ vertellen 
ze enthousiast, elkaar voortdurend 
bĳ vallend en aanvullend.
Tĳ dens de zondagse kerkdiensten 
bezochten Els en Lonny de zondags-
school: ‘We waren echt met heel 
veel kinderen, meer dan 100. Er wa-
ren dan ook 4 lokalen, in Amicitia en 
het Geerteshuis. We kregen les van 
meneer Lankester, Leuntje Hoogstra-
te en Nel den Engelsman.’ 
Ook herinneren ze zich dokter 
Entink in de Julianastraat: ‘Hĳ  
werkte nog niet op afspraak, dus je 
moest naar het spreekuur en daar 
zat je dan soms wel een tĳ dje in de 
wachtkamer. Hĳ  had een apotheek 
aan huis en je kon zo alle medicĳ -
nen zien, met een briefje voor wie 
het was. Nee, een privacywet had je 
toen nog niet, lachen ze.’

Winkeltjes
Vroeger waren er in Kloetinge heel 
veel winkeltjes, zo vertellen de 
zussen: ‘Die zĳ n nu bĳ na allemaal 
weg, alleen bakker Boer heb je 
natuurlĳ k nog en de boerderĳ winkel 
van Hoogstrate.’ Moeiteloos komen 
er vele namen en anekdotes voorbĳ : 
het kruidenierswinkeltje van Mariet-
je de Waard, waar je waspoeder en 

kaarten van Kloetinge kon kopen, of het postkantoor van mevrouw Schaap, 
allebei in de Schimmelpenninckstraat. ‘Op school kon je zegels sparen van 
de Rĳ kspostspaarbank voor een kwartje. Als de kaart vol was, leverde je hem 
in op het postkantoor. Daar werd de kaart afgestempeld en het bedrag bĳ ge-
schreven op je spaarbankboekje. Die stempel zette ze met een harde klap,’ 
lacht Els. Ook vertellen ze over de drogisterĳ  van mevrouw Luyk, de fourni-
turenwinkeltjes van meneer Lankester en van Minnaard, de verfwinkel van 
Trimpe en de elektriciteitswinkel van Colĳ n in de Lewestraat, de supermarkt 
van Adri Kole in het Peperstraatje, slagerĳ  Krĳ ger, kapper Remmé, fi etsenma-
ker Verstelle in de Jachthuisstraat en tenslotte melkboer Johan Hollestelle, 
die de melk bezorgde met een elektrisch wagentje.

De verhalen over de winkeltjes in 
Kloetinge zĳ n echt heel leuk! In 
de najaarseditie van de Klusdurper 
willen we er dan ook graag meer 
aandacht aan besteden.

Heeft u foto’s en/of verhalen?
Stuur ze dan op naar de redactie via
redactieklusdurper@vdkkloetinge.nl.
Graag met vermelding van uw naam 
en telefoonnummer, zodat we u 
zo nodig kunnen bellen voor meer 
informatie.

OPROEP

Extra wasbeurt
Menig autobezitter keek donderdag-
morgen 17 maart jl. bedenkelijk naar 
zijn auto. Ook in het Oostmolenpark. 
Het voertuig zat onder het zand. Al 
een paar dagen van te voren werd 
er voorspeld dat Saharastof de grote 
oversteek zou maken naar Europa, en 
dus ook naar Nederland. En dat was 
die ochtend te zien. 
Dus op naar de wasstraat. Helaas, ik 
had het kunnen weten, een lange rij 
auto’s stond te wachten om 'ontzand' 
te worden. Dus rechtsomkeert ge-
maakt en naar huis om zelf maar als 
wasstraat te fungeren.

Extra wasbeurt
Menig autobezitter keek donderdag-

Extra wasbeurt
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TEUNIS VAN NES
 Radiateurenspecialist

0113-216261

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

Autokoeling

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

Op 4 mei zal de dodenherdenking ook in Kloetinge weer plaats-
vinden. De afgelopen twee jaar was dit door alle coronamaatre-
gelen met minder publiek, maar nu het weer kan nodigen we u 
graag uit om samen te herdenken.
Het programma zal t.z.t. terug te vinden zĳ n op de websitewĳ -
zĳ ngoes.nl/kloetinge

4 MEI
DODENHERDENKING

Gebundelde krachten
voor een bruisend Kloetinge

4 MEI

De afgelopen jaren hebben verschillende bewoners 
van het dorp leuke activiteiten georganiseerd, 
zoals o.a. Halloween en rommelroutes. Stuk voor 
stuk leuke initiatieven waarmee we wat leven in de 
brouwerĳ brengen. 

Wanneer je iets gaat organiseren dan is het handig als 
je niet helemaal vanaf ‘nul’ hoeft te beginnen. Daar-
om hebben we met een aantal enthousiaste dorps-
genoten een activiteitencommissie gevormd. Hierin 
hebben we onze krachten gebundeld om vanaf heden 
leuke activiteiten in het dorp met elkaar te kunnen 
organiseren. Dit geldt voor zowel ‘Oud’ Kloetinge als 
Oostmolenpark en de Riethoek. Samen organiseren is 
een stuk gezelliger én zo kunnen we ook van elkaars 
netwerk en kennis gebruik maken. 

In 2022 komen er diverse gezamenlĳke activiteiten 
aan. Zo hebben we met de Pasen een leuke puzzel-
tocht voor de kinderen uitgezet en zullen we aan de 
slag gaan om in september een dag vol activiteiten 
in Kloetinge te organiseren. O.a. via de Klusdurper 
en de facebookpagina van de VDK zullen we onze 
plannen en agenda met jullie delen. Houd deze dus in 
de gaten!

Een korte kennismaking
In de activiteitencommissie nemen momenteel de vol-
gende dorpsbewoners deel: Ellen van de Velde, Marĳe 
Kopmels, Marĳe Franse, Meggie Griep-Drapers, Sabina 
Feĳen en Patricia Roosenstein. 

Heb jĳ een leuk idee voor een activiteit in het dorp? 
Wil je graag helpen met het organiseren van een acti-
viteit? Of misschien heb jĳ een activiteit al helemaal 
georganiseerd en wil je er graag promotie voor maken 
onder de Kloetingenaren? Wie weet kunnen we elkaar 
helpen er iets moois van te maken! 
Neem gerust contact met ons op via info@vdkkloetin-
ge.nl of via social media, maar je kunt ons natuurlĳk 
ook altĳd aanspreken in de wĳk.
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Daarna is er een gezamenlĳke maal-
tĳd met ongeveer 15 personen. Op-
gave vooraf is noodzakelĳk. Tĳdens 
een maaltĳd vinden vaak mooie ge-
sprekken plaats. De koks kunnen per 
maand variëren. Deelname is voor 
iedereen die mee wil koken en eten. 
Kookervaring is niet vereist. We 
willen graag met producten uit de 
buurt koken. Dus als iemand teveel 
in zĳn groentetuin heeft van een 
product, houden we ons aanbevo-
len. We hebben vooral gedacht aan 
iedereen tot ongeveer 65 jaar. 

Mariska over de eerste ontmoeting
“Christel en ik, Mariska, willen 
mensen uit Kloetinge samenbrengen 
door met elkaar te koken.
De pioniersplek Hart en Ziel heeft 
daarvoor de ruimte gegeven om dit 
mogelĳk te maken. 

Dinsdag 1 maart kwamen er 15 deel-
nemers uit Kloetinge samen om een 
mooie en smakelĳke avond te bele-
ven. Iedereen kreeg een naamkaart-
je en mocht een plaatsje zoeken bĳ 
de kooktafels.
Daar lagen de ingrediënten en heel 
belangrĳk…. het recept.
Allemaal gingen we aan de slag. De 
één schilde de aardappels voor de 
bietenstamppot, een ander maakte 
de chocolademousse voor het des-
sert. Ook werd er een soep gemaakt 
van courgettes, gerookte ham en 
gorgonzola.
Als voorgerechtje maakten twee 
dames heerlĳke crostini’s.
Na een uurtje werden de eerste 
gerechten door de koks geserveerd. 
Dit was mooi om te zien. 
Iedereen was trots op wat ze samen 
gemaakt hadden.

KOKEN  met elkaar, met Hart en Ziel

Zo kwamen er mooie en vooral lekkere gerechten op tafel. 
Het was een fĳne avond. Iedereen heeft met Hart en Ziel ge-
kookt en samen gesmuld van de gerechten.
Op naar de volgende avonden!”

Die zĳn nog op: dinsdag 17 mei en dinsdag 28 juni. 
Locatie Geerteskerk.
Na de zomer volgen er nieuwe data.
Per keer kunnen er maximaal 16 personen komen.

Opgave bĳ Mariska Boer: 
kokeninkloetinge@outlook.com
of via hartenzielkloetinge.nl

ONTMOETEN... SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN 

Eens in de 6 weken is er 
op dinsdagmiddag vanaf 
17.30 uur de gelegenheid 
om onder leiding van 
Mariska Boer en Christel 
de Vries met elkaar én 
met Hart en Ziel in een ge-
moedelĳke sfeer te koken 
in de Geerteskerk. 
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Mariska Boer (links) en Christel de Vries

14
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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

Woensdag 27 april
staat natuurlĳ k allang omcirkeld in ieders agenda. Want 
op deze dag vieren we op het Marktveld in Kloetinge Ko-
ningsdag met een groot feest!
In 2020 en 2021 hebben we ondanks de beperkingen door 
Corona toch een aantal mooie en leuke activiteiten kun-
nen organiseren. Maar nu, 2022, kunnen we weer los! We 
zĳ n druk bezig met de voorbereidingen van een fantas-
tisch feest. 

Oranjevereniging 
Kloetinge HEEFT ER ZIN IN!
O
Kloetinge

We beginnen de dag goed met het nu al legendari-
sche ‘Koningsdagontbĳ t’. Onze leden mogen hier zo 
bĳ  aanschuiven. Vervolgens zĳ n er gedurende de dag 
allerlei activiteiten voor alle leeftĳ den. Op het grote 
podium zullen verschillende artiesten zich laten zien 
en horen en natuurlĳ k zorgen we weer voor heerlĳ ke 
hapjes en drankjes!

Op het moment van dit schrĳ ven kunnen we het com-
plete programma nog niet delen. Zodra het helemaal 
klaar is krĳ gt u het vóór 27 april aangeboden. Wat we 
zeker weten is dat we op 27 april extra handjes goed 
kunnen gebruiken. Al is het maar een paar uurtjes, 
alle hulp is welkom. 
Via www.oranjeverenigingkloetinge.nl kunt u op de 
hoogte blĳ ven van het Koningsdag-
nieuws. Hier kunt u zich ook aanmel-
den als vrĳ williger of als nieuw lid. 
27 april 2022: wĳ  hebben er heel veel 
zin in! Wees welkom!

Met een oranje groet,
Bestuur Oranjevereniging Kloetinge

ORANJE
KLOETINGE
VERENIGING
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Met de bomenwandeling in de 
vorige Klusdurper waren we ge-
komen tot de school, of zoals dat 
nu heet het IKC (Integraal Kind 

Centrum.) Voor het gebouw is een 
aardig beeldje te zien, het ‘lezend 
meisje’. Het is in 1956 gemaakt door 
de kunstenares Liesbeth-Messer-Hey-
broek (1914-2007) en stond eerst 
bĳ  de vroegere basisschool aan de 
Lewestraat. Liesbeth Messer woonde 
toen op de Boulevard in Vlissingen. 
Op veel plaatsen in Zeeland is haar 
werk te zien. In Kloetinge staat ook 
nog ‘het Schalkje’ bĳ  de Lewestraat/
Zomerweg.

Geënte bomen
We wandelen de Ravensteinlaan in. 
Bĳ  de brievenbus kunnen we wat 
leuks zien. Daar is een sierkers geënt 
op de onderstam van een gewone 
kers. Enten is eigenlĳ k heel simpel. 
Het moet aan het eind van de winter 

gebeuren. In dit geval: je neemt een 
zaailing van een kersenpit en die snĳ  
je van boven scheef af. Dan neem 
je een klein takje van een sierkers 

(Prunus) en die snĳ  je van onder ook 
scheef af. Dat heet de ent. Je houdt 
beide scheve vlakjes tegen elkaar 
aan en windt er strak een strookje 
dun elastisch plastic (vroeger ra²  a) 
omheen. In het voorjaar groeien de 
beide zĳ den aan elkaar vast en het 
bovenste takje loopt uit. Klaar!

Maar ja, soms is de groeikracht van 
de ent anders dan die van de onder-
stam. Dan krĳ g je een raar verschil 
als de boom ouder wordt. Dat is 
het geval bĳ  de boom naast de 
brievenbus. Daarom worden bomen 
tegenwoordig meestal bovenop de 
wortel geënt. Dan valt het niet op 
als de ene kant wat dikker is dan 
de andere kant. De bomen aan de 
overkant van de straat zĳ n sierpe-
ren: Pyrus calleryana ‘Chanticleer’. 
Dit is een perensoort die in China 
voorkomt. De soort is variabel en er 
is een selectie gemaakt: Chanticleer. 
Deze selectie bloeit in het voorjaar 
heel rĳ k en er komen nauwelĳ ks 
vruchtjes (ronde mini-peertjes) aan. 
Hele mooie herfstkleur, wordt niet al 
te groot, kortom, een ideale straat-
boom. Het zĳ n ook geënte bomen; 
je moet wel goed kĳ ken want de 
entplaats zit bĳ  de grond.

Decoratief
Even verderop, bĳ  huisnummer 66, 
zien we weer wat anders. Daar staat 
een kronkelhazelaar. Die gekronkel-
de takken zĳ n, zeker in de winter, 
erg decoratief. Kronkelhazelaars 
worden geënt op de wortelhals 
van een zaailing uit een hazelnoot. 
Maar daar gaat het heel vaak fout. 
Hazelaarstruiken hebben de neiging 
heel veel wortelopslag te geven. 
Overal komen er dan uit de grond 
nieuwe takken. Dat is hier het geval 
en om de kronkelhazelaar een 
beetje in fatsoen te houden moet je 
voortdurend alles wat uit de grond 

omhoog komt wegknippen. Je blĳ ft 
bezig en dat is goed te zien. Het had 
voorkomen kunnen worden met een 
zaailing van een boomhazelaar als 
onderstam. Die geven geen opslag.

Populaire boompjes
Tenslotte, tegenwoordig zĳ n boom-
pjes, die bestaan uit een recht stam-
metje met een rond bolletje takken 
er op, heel populair. Allemaal geënt 
op een korte stam. Er zĳ n bol-aca-
cia’s, bol-esdoorns, bol-catalpa’s 
en nog veel meer bol-bomen. Bĳ  
nummer 54 zien we een bol-catalpa. 
Later in het jaar bestaat de bol uit 
takken met hele grote bladeren. Bĳ  
nummer 46 staan vier bolletjes.

Rechtop staande takken
Bĳ  nummer 67 staat in de tuin een 
zuilvormige haagbeuk. Een jong 
boompje heeft een smalle groeiwĳ ze 
en de takken gaan recht ophoog. 
Maar ja, als de boom ouder wordt, 
zakken de takken toch wat uit en 
wordt de boom breder. Dat is hier 
goed te zien.

Nuttige boom
We komen nu bĳ  een bruggetje over 
een slootje. Langs de sloot groeit 
links een aantal hele mooie grote 
essen. Bĳ  het slootje staan een paar 

De bomenwandeling gaat verder

De vier bolletjes voor het woonhuis in de Ravensteinlaan

Lezend meisje Geente sierkers Bol-catalpa

Zuilvormige haagbeuk

Gerard Heerebout
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Kronkelhazelaar. Inzet: wortelopslag bĳ de stam
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‘stikstof’ uit de lucht, groeit klimop 
veel sneller dan vroeger. De stikstof 
is natuurlĳ k niet gewoon stikstof, 
maar stikstofverbindingen, die we 
ook in kunstmest vinden.

Giftige boom
Als we rustig doorstappen, we 
kunnen niet alle bomen bespreken, 
komen we bĳ  de Langeweide. In de 
tuin van het hoekhuis (nr. 3) met de 
Oude Notenwei staat een heel mooi 
als kegel gesnoeide taxus. Taxussen 
zĳ n giftig; voor het vee zĳ n enkele 
takjes al dodelĳ k. Een aantal jaren 
geleden werden alle mensen opge-
roepen om snoeiafval van taxus-
sen apart bĳ  de gemeente aan te 
bieden. Er zit de stof baccatine-3 in, 
een grondstof voor taxol en andere 
kanker-remmende geneesmiddelen.
Als we de bocht omgaan komen we 
na een tĳ dje bĳ  de mooie Klaasput, 
met enkele oude wilgen erbĳ . Aan 
de overkant van de vĳ ver zĳ n twee 
nieuwe wilgen geplant. Gele treur-
wilgen. Ooit toevallig gevonden, 
zo’n 200 jaar geleden in een partĳ  
gele wilgen. Aan wilgen hoeft niets 
geënt te worden: gewoon een tak 
in de grond steken en ze doen het 
altĳ d. 

Bruine lange snĳ bonen
Maar, de mooiste bomen van de 
hele wandeling staan aan de noord-

kant van de Langeweide, de even 
nummers. Daar staan valse Chris-
tusdoorns (Gleditsia triacanthos), 
afkomstig uit het midden van de 
Verenigde Staten. Ze hebben een 
roodbruine stam, geveerde bladeren 
met kleine blaadjes, in het najaar 
prachtig geel en als de blaadjes 
afgevallen zĳ n, zie je allemaal lange 
peulen hangen, een soort bruine 
lange snĳ bonen. In hun natuurlĳ ke 
verspreidingsgebied hebben ze vaak 
veel stekels. De bomen hier zĳ n van 

de selectie ‘inermis’, ongewapend. 
Andere selecties hebben juist heel 
erg veel stekels, het is dan een 
prima stadsboom, niemand zal hem 
beschadigen. Kĳ k maar eens op de 
Vlasmarkt.

Als er een valse Christusdoorn is, 
moet er natuurlĳ k ook een echte 
Christusdoorn zĳ n. Dat klopt, dat 
is de struik Paliurus spina-christi uit 
het Midden-Oosten, maar die groeit 
bĳ  ons niet: niet winterhard.

Knotwilg

Canadese populieren

Kegelgesnoeide taxus

Christusdoorns

Notenbomen

knotwilgen. Dat is geen aparte 
soort, maar gewoon een wilg waar-
van om de paar jaar de takken van 
afgezaagd worden. Nu vinden we 
zo’n boomvorm leuk, maar vroeger 
werden de takken eraf gehaald om 
te gebruiken. Met de dunne twĳ g-
jes (vaak van een geelachtige wilg: 
een bindwilg) werden de bramen, 
frambozen en bessenstruiken aange-
bonden. Van dikkere twĳ gen werden 
allerlei soorten manden gevlochten. 
Van takken werden stokken ge-
maakt, om bĳ voorbeeld als bezem-
stelen te gebruiken en hele dikke 
takken werden brandhout. Bind-
materiaal en vlechtmateriaal, daar 
gebruiken we nu plastic voor, met 
alle gevolgen van dien. Een knotwilg 
was dus een heel nuttige boom.

In de bocht ligt een klein tuintje 
naast de weg bĳ  nummer 53. De 
bewoner past erop; het is een 
plekje voor kinderen die wat willen 
proberen: een boompje planten, een 
aardbei proberen. Het kweekt zo 
belangstelling voor tuinieren en de 
natuur.

Noten rapen
Achter het slootje langs de weg 
staat een heel aantal mooie grote 
notenbomen. Daar komen natuur-
lĳ k honderden kilo’s walnoten aan. 
En dan? Iedereen mag ze oprapen! 
In Turkĳ e hebben ze de heerlĳ kste 
gerechten met walnoten; het is 
onderdeel van de Turkse keuken. 
Baklava, bĳ voorbeeld, gebakken 
laagjes fi lodeeg met gehakte wal-

noten ertussen en doordrenkt met 
honing. Onze Turkse Zeeuwen weten 
de bomen te staan, ze hebben zelfs 
een walnoten-App, die aangeeft 
wanneer en waar walnoten geraapt 
kunnen worden op openbare ter-
reinen. Als de noten rĳ p zĳ n aan de 
Ravensteinlaan komen hele families 
gezellig noten rapen!

Begroeid met klimop
Wat verderop, in het weiland, zien 
we hoge Canadese populieren, haast 
allemaal met klimop begroeid. Dat 
had je vroeger niet zo, maar door 
een lange reeks zachte winters en 

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
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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

(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

Verenigingsgebouw ‘Amicitia’

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

JUBILEA

BRUILOFTEN

PARTIJEN

BEDRIJFSFEESTEN

VERGADERINGEN

CURSUSSEN

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

Met koningsdag hopen we elkaar weer 
feestelĳ k te begroeten en te ontmoeten

De deuren van de kerk staan wagenwĳ d voor iedereen open. 
Kĳ k bĳ  het orgel, neus tussen de vele boeken en snoep van het 
heerlĳ k gebak* en de geurige ko²  e en thee.
Met de opbrengst van deze jarenlange traditie willen we bĳ -
dragen aan het behoud van onze monumentale kerk.
Helaas staat de toren in de steigers en moeten we nog een 
jaartje wachten om die weer te kunnen beklimmen.

Is jouw fi ets al versierd? En hoe zit het met de rollator van je 
opa of oma?
Kom anders naar de Geerteskerk om fi ets en rollator te versie-
ren. Het is feest op het dorp en iedereen moet in de slingers, 
want Kloetinge bruist!

*  We hopen dat er ook dit jaar weer velen voor ons willen bakken. Wil je 
ons dit alvast laten weten? Stuur dan een berichtje naar

 kerkkloetinge@gmail.com

Dit jaar is er dan ook nog eens 
een heel andere wedstrĳ d

Niet met een bakplaat, maar met de gevoelige 
plaat doe je dit jaar mee aan de wedstrĳ d.
Een FOTO-wedstrĳ d met als thema “Groeten uit 
Kloetinge.”
Van alle foto’s kiezen we er 3-4 uit die op een 
echte vakantiekaart komen te staan.
De foto’s van de winnaars hangen het hele ‘kerk 
open’ seizoen in de kerk en natuurlĳ k is er de 
eeuwige roem. Er zĳ n 2 categorieën: foto’s van 
kinderen en jongeren tot 16 en de categorie 
vanaf 16 jaar . 

En iedereen die het komend seizoen binnen-
loopt bĳ  ‘kerk open’ krĳ gt een  ‘Groeten uit 
Kloetinge’ postkaart, met misschien jouw foto 
erop! 
Stuur jouw foto of foto’s op vóór 15 mei 2022 en 
vraag naar de deelnamevoorwaarden.

KONINGSDAG
2022
in de Geerteskerk
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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

Haar eigen bedrĳf heeft de naam Gotchubeauty. Sophie biedt momenteel 
herbruikbare gezichtsdoekjes aan, genaamd Gotchu en zĳ runt dit bedrĳf in 
samenwerking met haar moeder. ‘Mĳn moeder distribueert de bestellingen 
voor Nederland vanuit Kloetinge. Ze is de beste cheerleader die je je maar 
kunt wensen’, zegt Sophie.
De herbruikbare gezichtsdoekjes die ze op de markt brengt zĳn bedoeld om 
make-up te verwĳderen en de huid te reinigen. Sophie: ‘De Gotchu is gemaakt 
van enorm zachte bamboe stof. De vezels van deze stof zĳn klein genoeg om 
met water make-up van het gezicht te verwĳderen. Het heeft hetzelfde princi-
pe als een microvezeldoek, maar Gotchu is biologisch afbreekbaar en zachter 
voor de huid. Het klinkt bĳna te mooi om waar te zĳn’. 
De huid rond de ogen is tien keer dunner dan de rest van het gezicht en daar-
om erg gevoelig. De bamboe stof is veel zachter dan katoenen wattenschĳfjes, 

GOTCHUBEAUTY
TRADE WASTE FOR GOOD TASTE

HERBRUIKBARE GEZICHTSDOEKJES

Sophie de Voogd (28) 
komt uit Kloetinge. Ze 
werkt als nanny in Span-
je, maar daarnaast runt 
ze ook haar eigen bedrĳf. 
Sophie: ‘Ik hop altĳd een 
beetje van land naar land 
om daar een tĳdje mee te 
draaien in de cultuur en 
tegelĳk vanachter mĳn 
computer te werken.’

ONDERNEMEND

KLOETINGE

Suzanna de Vries
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

deBaKo 
 Martinus Nijhofflaan 7, 4481DH Kloetinge  
 06-27581581  /  06-54695850 
 www.debako.nl  /  info@debako.nl  

deBaKo.nl
Uw partner in zonne-energie!

deBaKo 
 Martinus Nijhofflaan 7, 4481DH Kloetinge

 06-27581581  /  06-54695850
 www.debako.nl  /  info@debako.nl

De VDK is vanaf heden ook te 
volgen via Instagram!
Met foto’s van de mooie plekjes 
op ons dorp en leuke activiteiten. 
instagram.com/vdk_kloetinge

en het heeft bovendien een lagere 
impact op het milieu. Het zorgt er 
ook nog eens voor dat je minder 
vaak de prullenbak in de badkamer 
hoeft te legen. En het werkt echt, 
het is erg prettig in gebruik.’

Bĳ passende case
Naast het herbruikbare gezichts-
doekje wordt er ook een bĳ passen-
de case ontwikkeld om het doekje 
in mee te kunnen nemen tĳ dens 
een avondje uit, naar het werk, 
een weekendje weg of op vakantie 
bĳ voorbeeld. ‘Zoveel eleganter 
dan een pakje tissues’, zegt Sophie. 
‘Ook voor deze case hebben we een 
ecologisch materiaal geselecteerd, 
namelĳ k cactusleer. Dit materiaal is 
deels gemaakt van de nopal cactus. 
Het materiaal is ook veganistisch, 
en helemaal ‘in’ op dit moment. 
Koningin Maxima is pas in een jurk 
van cactusleer gespot!’
Sophie liep al enige tĳ d rond met 
dit idee. Tĳ dens de eerste lockdown 
van de coronacrisis is ze achter 
haar naaimachine gekropen om te 
experimenteren met verschillende 
sto© en en patronen. ‘De producten 
lopen nu goed en onze gebruikers 
zĳ n enorm enthousiast. Vele gebrui-
kers geven aan in het begin even 

te moeten wennen en schakelen. 
Soms zĳ n ze ook sceptisch, maar na 
gebruik willen ze niet meer terug’, 
aldus Sophie.

Toekomst
Op dit moment zĳ n de doekjes en 
de case in twee winkels in Zeeland 
verkrĳ gbaar. Bĳ  de Blindspot in Goes 
en bĳ  schoonheidssalon KNAPP! in 
Wemeldinge. Verder wil Sophie zich 
met haar producten gaan richten op 
de Verenigde Staten. ‘Onze pro-
ducten worden gemaakt in Mexico 
onder goede werkomstandigheden 

en dichtbĳ  het bedrĳ f dat het cac-
tusleer produceert’, zegt Sophie.
Als Sophie aan de toekomst denkt, 
wil ze na verloop van tĳ d meer 
items gaan aanbieden die een 
alternatief kunnen zĳ n voor vervui-
lende producten. Daarbĳ  wil ze zich 
voornamelĳ k richten op producten 
in de badkamer. ‘Zo gaan we dit 
jaar een tandenborstel uitbrengen’, 
besluit Sophie.

Met onderstaande kortingsbon kunt u de 
Gotchu proberen.
Gotchu: van € 14 voor € 9,50 euro
Case van cactusleer: van € 38 voor € 26,50 

Make-up verwĳ deren, afspoelen en ophangen
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De mini-bieb op het Marktveld is terug
van weggeweest … Leerlingen van de schildersvakopleiding Zuidwest in Goes hebben de bieb prachtig opgeknapt.
Dank daarvoor! U bent weer van harte welkom voor een gratis boek of tijdschrift.

LEEN
RUIL

BRENG
NEEM

Alvast een
kleine vooruitblik
De toren zal nog in de steigers staan, maar 
we kĳ ken naar een leuk alternatief.
Ook maken we dit jaar een leuke wandelrou-
te, zodat je op het dorp van monument naar 
monument kunt lopen. De routekaart kun 
je ophalen in de Geerteskerk, zo mis je niets 
van wat Kloetinge te bieden heeft. 
We zoeken nog een paar mensen die het leuk 
vinden om als gids mee te gaan en kunnen 
vertellen wat er onderweg allemaal te zien is. 
In de kerk zelf zĳ n natuurlĳ k onze ervaren 
kerkgidsen die je alles over het eeuwenoude 
monument kunnen vertellen.
Natuurlĳ k zĳ n er ook weer boeken en onze 
bekende ‘taart’ en ko²  e/thee.

En we hopen ook weer muziek te laten ho-
ren. Ook komt er een leuke activiteit voor de 
kinderen. Verdere informatie komt te staan 
op de website van de Geerteskerk, www.
pknkloetinge.nl 

Wĳ  staan te trappelen om weer te mogen 
beginnen met al de leuke activiteiten.
DE DEUREN STAAN OPEN. 
Wees welkom, en groeten vanuit de
Geerteskerk! 

Sjakko, Sjaak, Tineke, Edwin,
Gemma, Els, Cynthia, Gĳ s
en al de andere vrĳ willigers.

MONUMENTENDAG 2022

Voor verdere informatie en aanmelden kun je contact opnemen 
met de groep koningsdag/monumentendag
kerkkloetinge@gmail.com
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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

WIE ZIJN WIJ? 
Heftruckservice de Vlieger B.V. heeft meer 
dan 40 jaar ervaring op het gebied van 
interntransport materieel.
Wij zijn offcieel dealer van de merken 
STILL en HYSTER en bieden hoogwaardige 
intra-logistieke oplossingen aan. Wij heb-
ben een compleet productprogramma van 
vorkheftruck tot pallettruck en magazijn-
stelling tot fleet-management systeem.

Staat u voor een belangrijke logistieke 
uitdaging, dan willen wij u graag 
adviseren.

WIJ ZOEKEN MONTEURS!
Sleutel jij graag aan toonaangevende 
merken zoals STILL en HYSTER? Kom 
dan ons team versterken!

Corona
Corona is de afgelopen twee jaar toch 
wel de grote boosdoener geweest 
waar het gaat om het verstoren van 
het onderwĳ sproces en de continuï-
teit. En natuurlĳ k kunnen leerkrach-
ten op afstand lesgeven en natuurlĳ k 
kunnen kinderen thuis ook dingen 
leren. Maar al gauw bleek dat dit 
geen oplossing was voor een langere 
periode. De ene ouder kan thuis meer 
dan de andere ouder. In sommige ge-
zinnen werd er door twee ouders thuis 
gewerkt, terwĳ l er drie kinderen les 
op afstand kregen. Ga daar, als ouder, 
maar eens aan staan.
Aan de andere kant, kinderen misten 
heel erg het contact met hun klas-
genootjes en de leerkracht. Ook de 
vaste structuur in de lesdag werd door 
kinderen gemist. 
Gelukkig hebben we daar op dit mo-
ment steeds minder mee te maken. 
Kinderen en leerkrachten krĳ gen 
corona, maar dit wordt steeds minder 
een probleem. De klachten zĳ n in veel 
gevallen erg mild.

Wel blĳ ven er tot op heden (februari) 
af en toe groepen thuis. Dit heeft 
niet met een quarantaine te maken, 
maar meer met het feit dat er geen 
vervangende leerkrachten zĳ n. Het 
leerkrachtentekort is een probleem 
dat blĳ ft.
We hopen dat we vanaf nu weer 
kunnen gaan samenwerken met de 
(jarige) vereniging dorpsbelangen 
Kloetinge of de vrĳ willigers van de 
Geerteskerk en dat we plannen kun-
nen maken zonder de angst dat het 
afgeblazen gaat worden. 

Leerlingenaantal
In maart 2020 zĳ n we verhuisd naar 
ons nieuwe gebouw en al snel bleek 
dat de interesse bĳ  ouders om hun 
kind aan het team van IKC Kloetinge 
toe te vertrouwen groter was dan 
verwacht. Het aantal kinderen groeide 
zo explosief dat de dreiging van een 
ruimtetekort onvermĳ delĳ k was.
Wĳ  hebben dat al snel besproken met 
het bestuur, het bestuur weer met de 
gemeente en het college weer met 

NIEUWS
van De Kloetingseschool

Eindelĳk hebben we 
weer even de tĳd om de 
lezers van de Klusdur-
per bĳ te kletsen over 
het reilen en zeilen in 
en om IKC Kloetinge. 
Zoals alle scholen, heb-
ben we een hectische 
periode achter de rug. 
Deels omdat we open 
en dicht moesten van-
wege corona en deels 
omdat we een dusdani-
ge groei doormaakten 
dat het nieuwe pand 
aan de Zomerweg al 
snel te klein dreigde te 
worden.
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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 7 

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

Schoonheidssalon

Patricia

Patijnweg 86 - 4461 LS Goes

0650 844 139

wetenschappelijk getest & dierproefvrij

de gemeenteraad. Om ook in de 
toekomst aan de vraag te kunnen 
voldoen is ingestemd met de uit-
breiding met twee lokalen. En meer 
kunnen dat er niet zĳ n. Hoewel we 
zouden kunnen doorgroeien is dit 
onwenselĳ k gezien de grootte van 
het perceel waarop we zitten. Een 
schoolgrootte van 220 tot 230 leer-
lingen is echt het maximum.
Tot de realisatie en afronding van de 
verbouwing krĳ gen onze groepen 
7 en 8 les in lokalen van het Ostrea 
Lyceum aan de ’s-Heer Elsdorpweg. 
Niet ideaal, maar we zĳ n blĳ  met 
de mogelĳ kheid die ons geboden 
wordt.

Om het leerlingenaantal te regu-
leren hebben we besloten om een 
toelatingsbeleid toe te gaan passen. 
Toelatingsbeleid op basis van 
postcode. Dit komt er in het kort op 
neer dat kinderen van ouders die 
in de buurt van de school wonen, 
voorrang krĳ gen bĳ  plaatsing. Ook 
wanneer er al een broertje of zusje 
bĳ  ons op school zit is er sprake van 
voorrang. In andere gevallen bekĳ -
ken we wat we nog aan plaatsings-
ruimte hebben en hanteren we een 
wachtlĳ st. Tot op heden zĳ n we de 
enige school binnen de Bevelanden 
die deze maatregel moet tre© en. 
Omdat we ieder kind een plaatsje 
binnen IKC Kloetinge gunnen, valt 
het doorverwĳ zen van ouders naar 
een andere school ons soms erg 
zwaar.

Promofilmpje Albero
De stichting waar wĳ onder vallen, Albero, heeft onlangs een promofilmpje 
opgenomen om leerkrachten en aanstaande leerkrachten de leuke (en zon-
nige) kant van het werken in Zeeland te laten zien. Normaal gesproken zou 
dit voor de Klusdurper misschien niet zo interessant zĳn, maar aangezien 
ons IKC en een aantal leerkrachten van ons (juf Debbie en meester Niels) 
hierin een rol spelen, is het wellicht leuk om het te bekĳken.

Je vindt het filmpje op You-Tube:
youtube.com/watch?v=NoxonB72I6g&t=50s

Schoolplein
Als laatste praten we jullie nog 
even bĳ  over ons schoolplein. Tot 
op heden is dat nog vrĳ  kaal. Voor 
de zomervakantie hebben we de 
Sona-boog laten plaatsen en is de 
betonnen tennistafel van de oude 
locatie naar de Zomerweg verhuisd, 
maar verder staat er nog niet zo-
veel. Voor dit kalenderjaar hebben 
we € 50.000,00 begroot om het 
plein te vullen met zaken waaraan 
nog behoefte is. Daarbĳ  moet je 
denken aan klim- en klautermate-
riaal, een plekje om samen met je 
makkertjes te chillen of het creëren 
van schaduwplekken. Dat laatste is 

echt nodig, want op een mooie war-
me zomerdag is er geen beschutting 
tegen de brandende zon.
Zolang het kan houden we het 
schoolplein vrĳ  toegankelĳ k. Kin-
deren uit de buurt kunnen er ook 
spelen, zolang er maar geen spullen 
kapot gemaakt worden. In het begin 
hadden we wel wat last van vanda-
lisme, maar op dit ogenblik gaat het 
best goed.
We hopen nog voor de komende 
zomervakantie het schoolplein te 
kunnen voorzien van nieuw materi-
aal, dat qua kleurstelling natuurlĳ k 
zoveel mogelĳ k moet passen bĳ  ons 
gebouw (houttinten met limoen).
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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?

Invloed van vrouwenmode
De gewoonte om de dopeling in een 
losvallend jurkje te kleden werd in 
Nederland in de late achttiende eeuw 
overgenomen, naar Engels voorbeeld. 
Daarvoor droeg het kind vaak wikkel-
kleding met een doopkleed. De doop-
jurk werd veelal door meerdere kinde-
ren in één gezin gedragen, meisjes én 
jongens, en werd daarna doorgegeven. 
In de twintigste eeuw werd de doop-
jurk ook wel uit de bruidsjapon van 
de moeder vervaardigd. In vorm en 
decoratie is vaak de invloed van de 
vrouwenmode terug te zien, zoals de 
hoogte van de taille, gebruikte stof en 
vorm van het lĳ fje. 

Voor deze tentoonstelling zoekt 'Kerk 
Open' oude en nieuwe doopjurken, 
graag met een kort verhaal: wie de 
jurk gedragen heeft, herkomst etc. 
Naast doopjurken zĳ n ook andere 
stukken welkom, zoals een doopbeker, 
lepel of doopkleed, of foto’s van een 
dopeling in jurk (ook als de jurk niet 
beschikbaar is). 

Heeft u dergelĳ ke stukken en wilt u 
deze tonen aan een groter publiek in 
de Geerteskerk, neem dan contact op 
met Evelien Walhout.
De stukken zullen in april/mei 2022 
verzameld worden.
U kunt haar bellen op 
06-52332949 of mailen naar
evelienwalhout@gmail.com

In de zomer van 2022 zal tĳ dens de 
inloopochtenden (eerste maandagoch-
tend van de maand) aandacht besteed 
worden aan oude Zeeuwse doopregis-
ters en aan de vraag waarom historici 
zo geïnteresseerd zĳ n in deze bron.

‘Kerk Open’ start woensdag 1 juni 
en loopt tot eind september. Iedere 
woensdag en zaterdag zĳ n wĳ  open 
tussen 13:30 en 16:00 uur. Wĳ  zĳ n voor 
het komende seizoen ook op zoek 
naar nieuwe gidsen.
Hiervoor kunt u contact zoeken met
Lies Walhout (0113-216538) of
Willem van Wĳ ngaarden (0113-250646)

OPROEP

Doopjurken-
tentoonstelling
in de Geerteskerk

Zuid-Bevelandse dracht 1898 (Nederlands Openluchtmuseum)

Boven: Studioportret uit 1913
Onder: doopjurk van parachutestof
(collectie Tropenmuseum)

‘Kerk Open’ bereidt voor deze 
zomer een bĳzondere tentoon-
stelling voor rondom de kin-
derdoop, in het bĳzonder over 
doopjurken. Deze tentoonstel-
ling zal in de eerste helft van ons 
seizoen te zien zĳn. 
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Bĳ  mĳ  staat ’t Gilde bekend als organisatie voor ouderen. Klopt dat?
Jan van den Boom: ‘Nou, o²  cieel is dat niet zo, maar in de praktĳ k zĳ n er 
vooral ouderen actief. We zĳ n een organisatie met meer dan 80 vrĳ willigers 
in de Bevelanden en daarvan zĳ n er veel met pensioen. De activiteiten zĳ n 
verdeeld in vĳ f projecten, dus er zĳ n ook vĳ f groepen met vrĳ willigers. Eén 
van die groepen is het Power-project en dat is inderdaad voor mensen die 
met pensioen gaan of net met pensioen zĳ n.’

Wat houdt het Power-project dan in?
Jan van den Boom: ‘Power gaat eigenlĳ k om gezond en gelukkig oud wor-
den. De vrĳ willige trainers van ’t Gilde geven workshops over bĳ voorbeeld 
wonen, fi nanciën, de invulling van je vrĳ e tĳ d en sociale contacten. We pra-
ten daar in groepjes over, zodat mensen gaan nadenken. Hoe kun je je tĳ d 
op een goede, zinvolle manier invullen als je met pensioen gaat? Wat kun 
je allemaal doen? Die vragen zĳ n echt belangrĳ k. Het is ook heel leuk dat er 
tĳ dens de workshops regelmatig sociale contacten ontstaan. Zo zĳ n mensen 
in het verleden samen gaan eten en wandelen.

Weer activiteit bij
’t Gilde de Bevelanden!

Na twee moeilĳke jaren, 
waarin veel projecten 
stillagen vanwege de co-
ronapandemie, gaat vrĳ-
willigersorganisatie ’t Gilde 
de Bevelanden dit jaar weer 
van start. Ik praat over de 
activiteiten van ’t Gilde 
met bestuurslid Jan van 
den Boom en Jan Sto¤els, 
coördinator van het scho-
lenproject.

Jan Sto©els (links) en
Jan van den Boom

Janneke Slabbekoorn

’t Gilde werkt voor dit project samen 
met het SMWO; als het nodig is, krĳ -
gen we professionele ondersteuning. 
Op de website van het SMWO staat 
ook een folder over het project. 
Door corona kon er de afgelopen 
twee jaar helaas weinig gebeuren, 
maar we hopen dat we de work-
shops in oktober en november weer 
kunnen opstarten.’

Wat zĳ n andere projecten van ’t 
Gilde?
Jan van de Boom: ‘Bekend zĳ n 
waarschĳ nlĳ k de rondleidingen door 
Goes die we al jaren organiseren. 
We hebben op dit moment zo’n 15 
tot 20 stadsgidsen en die leidden 
vóór corona elk jaar meer dan 2000 
toeristen rond door Goes. In de co-
rona-periode was dat minder, maar 
de stads- en streekgidsen hebben 
gelukkig wel activiteiten kunnen 
houden.
De stadsgidsen vormen een hechte 
groep: naast rondleidingen organise-
ren ze ook opleidingen over histo-
risch Goes, samen met het museum. 
Er zĳ n inmiddels verschillende 
routes ontwikkeld, onder andere een 
maritieme rondleiding.
Een speciale rondleiding voor kinde-
ren is in ontwikkeling. Op woensdag-
middag is er van mei t/m september 
een vrĳ e, gratis wandeling in Goes.
Naast de stadsgidsen hebben we 

een groep vrĳ willigers voor advies-
aanvragen. Mensen kunnen ons 
bellen voor allerlei soorten advies: 
van adviezen over bouwaanvragen 
tot problemen met pc’s, mobiele 
telefoons en andere apparaten. We 
repareren niet zelf, maar kunnen 
mensen wel op weg helpen. De vrĳ -
willigers hebben allemaal hun eigen 
specialisme, vaak op hun (vroegere) 
vakgebied, maar ook op het gebied 
van hobby’s.’

Wat houdt het scholenproject in?
Jan Sto© els: ‘We organiseren op 
verschillende basisscholen drie 
extra lessen van ongeveer een uur, 
na schooltĳ d. Het gaat om lessen 
techniek: handvaardigheid met hout 
of met koperdraad. We hebben ook 
een zenuwspiraal en werken met 
elektriciteit.
We zĳ n begonnen in Yerseke en 
daarna ook in Borssele actief gewor-
den. Een jaar of vier geleden hebben 
we het project ook op de Kloe-
tingseschool gedraaid. Het is zo leuk 
om te doen. Kinderen kunnen zich 
ervoor aanmelden en je hebt dus 
altĳ d gemotiveerde kinderen! Dit 
jaar kunnen de activiteiten hopelĳ k 
weer worden opgestart.’

Kun je wat meer vertellen over de 
taalcoaches voor anderstaligen?
Jan van den Boom: ‘Er is ook een 

groep taalcoaches actief binnen 
ons project Samenspraak. Zĳ  helpen 
mensen uit allerlei landen met 
Nederlands oefenen. Eerst ging het 
vooral om vluchtelingen, maar nu 
zien we steeds meer aanvragen van 
arbeidsmigranten, bĳ voorbeeld uit 
Polen. Op dit moment zĳ n er ruim 
20 taalcoaches van ’t Gilde actief in 
de gemeente Goes.’

De Klusdurper richt zich op 
de bewoners van Kloetin-
ge. Wat is jullie boodschap 
aan hen?
Jan van den Boom: ‘We 
willen graag aandacht voor 
onze activiteiten. Moge-
lĳ k melden mensen zich 
hierdoor aan als vrĳ williger, 
als deelnemer aan één van 
onze projecten of als gebrui-
ker van onze gratis advie-
zen. Voor meer informatie 
kunnen ze terecht op onze 
website: www.gildedebe-
velanden.nl Op de website 
staan telefoonnummers en 
e-mailadressen voor de ver-
schillende activiteiten.’

Op 14, 15 en 16 maart kon én mocht er worden 
gestemd voor een nieuwe gemeenteraad.Naast de 
'vaste' stembus in Amicitia was er ook een rĳ dende stembus.
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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!

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.:

Minder maaien, betere biodiversiteit
Van verschillende leden kreeg 
de VDK afgelopen jaar de vraag 
of de gemeente Goes het Oost-
molenpark was vergeten bĳ het 
maaien van het gras. Het werd al 
snel duidelĳk dat er een nieuw 
beleid is omtrent het maaien van 
het gemeentegroen. We hebben 
van de gemeente een toelichting 
gehad op hun maaibeleid, welke 
we graag met je delen.

Gemeente Goes startte in 2020 met 
een nieuwe vorm van gazonbeheer. 
Dit betekent dat de gemeente nu op 
een aantal locaties zes tot acht keer 
maait per seizoen, in plaats van we-
kelĳks. Ook maait de gemeente het 
gras minder kort, namelĳk 10 cm in 
plaats van 5 cm. Het onderhouden 
van het gazon door weinig ingrĳpen 
noemen we extensief gazonbeheer. 
Op verschillende locaties in de 
gemeente Goes wordt al op deze 
manier gewerkt. Het doel van exten-
sief gazonbeheer is het verbeteren 
van de biodiversiteit in het gazon. 
Samen met Stichting Landschaps-
beheer Zeeland (SLZ) en andere 
Zeeuwse overheden, zoals de Provin-
cie Zeeland en diverse gemeenten, 
wordt dit project uitgevoerd. 

Onderzoek
Dit project wordt niet zomaar uitge-
voerd. Hiervoor is onderzoek gedaan 
door SLZ in 2020 en 2021. Uit deze 
onderzoeken blĳkt het volgende: 
“De vergelĳking van de biodiversiteit 
tussen een regulier gazon en een 
extensief gazon valt heel duidelĳk in 
het voordeel uit van het extensieve 
gazon…” Minder maaien levert meer 
bloemen, planten en uiteindelĳk bĳ-
en, vlinders en andere beestjes op. 
Minder maaien is dus een verbete-
ring voor de biodiversiteit.

Uitbreiding en locaties in Kloetinge
Zoals eerder genoemd, werken we op verschillende locaties in de gemeente 
op deze manier. We snappen dat niet iedereen even blĳ is als we minder vaak 
maaien. We zĳn natuurlĳk gewend dat het gras altĳd kort wordt gehouden. 
Het is misschien even wennen dat het gras langer is en dat er (soms) bloe-
men in groeien. Bĳ de keuze van de locaties proberen we hier rekening mee 
te houden. Wel laat het onderzoek zien dat het heel goed is voor de biodi-
versiteit en dus voor de natuur. Dit jaar komen er extra gazons bĳ die we op 
deze manier gaan onderhouden. In Kloetinge wordt het extensief gazonbe-
heer vooralsnog toegepast in het Oostmolenpark. In 2021 werd een aantal 
grote grasvlakken op deze manier gemaaid. In 2022 komt daar een deel van 
de buitenrand rondom de wĳk bĳ. Op het bĳgevoegde kaartje betreft het de 
donkergroene vlakken. 

Meer informatie
Kĳk voor meer informatie over het maaibeheer in de gemeente Goes op:
goes.nl/maaibeheer-gemeente-goes 

In het Oostmolenpark wordt extensief gazonbeheer toegepast
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De voorbereidingen voor de Klusdurpse Dagen 2022 zĳ n 
weer al in volle gang. Het thema van dit jaar? Circus! 

Bereid je dus maar voor op clowns, acrobaten, goochelaars 
en dompteurs. 
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zĳ n van harte welkom om 
weer te komen timmeren, verven, spelen, zingen en sprin-
gen op het veld.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je kind(eren) 
alvast aan via onze website www.jeugdwerkkloetinge.nl 
zodat ze zeker weten mee te kunnen doen! De Klusdurpse 
Dagen zĳ n dit jaar van 30 augustus t/m 2 september. Zet 
het in je agenda en vraag alvast een dagje vrĳ  op je werk! 
PS. Op de donderdagavond organiseren we weer een gezel-
lig feest voor het hele dorp! Wees welkom!

Stichting Jeugdwerk Kloetinge

KI
ND

ERVAKANTIEWEEK

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

Ook het organiseren van de kin-
dervakantieweek wordt elk jaar 
duurder. Denk bĳvoorbeeld aan 
de boodschappen en het huren 
van materialen. We streven er 
naar om de entreeprĳs zo laag 
mogelĳk te houden, zodat we 
voor alle gezinnen toeganke-
lĳk blĳven. Daarom zoeken we 
sponsoren en donateurs voor de 
Klusdurpse Dagen.

Wil je met jouw bedrĳf iets 
betekenen voor de kindervakan-
tieweek? Mail dan naar info@
jeugdwerkkloetinge.nl 

Of wil je ons ondersteunen 
met een financiële bĳdra-
ge? Dat kan via banknr 
NL06INGB0007828200 t.n.v. 
Stichting Jeugdwerk Kloetinge. 
Alle kleine beetjes helpen

SPONSOREN EN
DONATEURS
VOOR DE
KLUSDURPSE DAGEN

Gezocht

DE STRIP VAN DANKER JAN OREEL
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Plattelandstuin
De naam Meulpit is de Zeeuws bena-
ming voor molenput. Op het erf was 
voorheen een zoetwaterput aanwe-
zig, en water was noodzakelĳk voor 
schoonmaken en scherpen van de 
molenstenen van de nabĳ gelegen 
Oostmolen. De Meulpit was tot 1975 
ingericht als erf voor de teelt van 
zwarte bessen en is daarna inge-
richt als plattelandstuin met daarin 
veel fruitbomen zoals appel, peer, 
pruim en walnoot en struiken zoals 
bessen (zwarte-, rode- en kruisbes-
sen), bramen en frambozen. In 2014 
hebben we in de tuin een kleine 
vĳver aangelegd. De achtertuin van 
de Meulpit is ongeveer 100 m diep 
en 20 m breed.

In de tuin zĳn 657 verschillende soor-
ten dieren aangetro©en. Los van het 
aantal soorten zie je ook dat de ver-
spreiding van de dieren over de bio-

logische indeling van het dierenrĳk 
groot is; er zĳn vertegenwoordigers 
aangetro©en van 237 biologische 
families. Van de 657 soorten behoren 
519 soorten tot de insecten en 48 
soorten tot de gewervelde dieren. 

Biodiversiteit
In de tuin zĳn 13 rode lĳstsoorten 
aangetro©en. De rode lĳst is een, 
door de rĳksoverheid opgesteld, 
overzicht van soorten die in Ne-
derland dreigen te verdwĳnen. 
Een aantal voorbeelden van deze 
rode lĳstsoorten in de tuin zĳn de 
dwergkorfslak (weekdier), oranje 
zandoogje (dagvlinder), gewone 
kegelbĳ (bĳ), groene specht (vogel), 
en egel (zoogdier). Hieruit blĳkt 
ook dat tuinen van belang zĳn voor 
het behoud van de biodiversiteit. 
In de huidige beleidsprogramma’s 
om de biodiversiteit te behouden of 
te vergroten wordt vooral gekeken 

naar natuurgebieden en agrarisch 
natuurbeheer. Jammer dat er niet 
meer aandacht van het beleid is 
voor de biodiversiteit in tuinen en 
erven. Naast rode lĳstsoorten zĳn in 
de tuin ook diverse zeldzame dieren 
aangetro©en zoals de heelblaadjes-
palpmot.

Extra bron van leven
De vĳver is voor veel soorten van 
belang. Het gaat dan natuurlĳk om 
soorten die hun hele leven in het 
water doorbrengen zoals de kleine 
watersalamander en de waterpis-
sebedden, maar ook om soorten 
waarvan de larven in het water leven 
en de volwassenen op het land. Zo 
is bĳvoorbeeld de larve van keizer-
libel in de vĳver gevonden, is het 
lege nymf huidje in de oeverplanten 
aangetro©en en zĳn de prachtige 
groenblauwe volwassen libellen 
jagend in de tuin gezien. Verder zie 

IN EEN TUIN IN KLOETINGE

DE SOORTENRIJKDOM
VAN DIEREN

In 2009 hebben Jacomien en ik de Meulpit gekocht 
van mĳn schoonouders. Ik heb altĳd goed gekeken 
naar alle dieren in de tuin, maar met de komst van 
Corona in februari 2020 heb ik besloten om eens 
intensief te kĳken welke dieren er in de tuin van de 
Meulpit leven. Een aantal keren per week en op ver-
schillende tĳdstippen liep ik een rondje door de tuin 
waarbĳ ik foto’s maakte van alle dieren die ik zag; 
daarna ging ik achter de computer uitzoeken welke 
soorten ik had gefotografeerd; een handige site hier-
voor is waarneming.nl. 
Naast fotografische herkenning heb ik ook gebruik 
gemaakt van geluidsherkenning en determinatieta-
bellen. Het onderzoek heb ik uitgevoerd tot en met 
februari 2022. 

Joan van der Velden

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Er zijn 657 
verschillende 
diersoorten 
aangetro�en

Keizerlibel Watersalamander Azuurwaterju©er

Menuetzweefvlieg

Menuetzweefvlieg
Zwartstipsmalboktor
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ik dieren die komen drinken in de 
vĳ ver zoals grote groepen putters en 
dieren die eten zoeken in de vĳ ver. 
Kortom de vĳ ver vormt een extra 
bron van leven in de tuin.

Relatie tussen plant en dier
De beplanting van de tuin is natuur-
lĳ k van belang voor het aantal en 
de soorten dieren. In zĳ n algemeen-
heid kan je zeggen dat planten die 
oorspronkelĳ k in deze omgeving 
voorkwamen (en dus inheems 
zĳ n) vaker een relatie hebben met 

verschillende dieren dan uitheem-
se (geen oorspronkelĳ ke) planten. 
Het is niet vreemd dat een galwesp 
(zoals de aangetro© en lensgalwesp) 

een grotere voorkeur heeft voor een 
inheemse zomereik dan voor een 
uitheemse Kaukasische eik omdat 
het van groot belang is dat de val 
van de bladeren overeenkomt met 
de cyclus van deze galwesp. 

Exoten kunnen een plaag vormen
In de tuin zĳ n ook enkele exoten 
aangetro© en zoals de grote narcis-
vlieg, reuzenhooiwagen, Aziatisch 
lieveheersbeestje, bladpootrand-
wants en de buxusmot. Exoten zĳ n 
uitheemse dieren die niet op eigen 
gelegenheid in Nederland zĳ n geko-
men. Het nadeel van exoten is dat 
ze vaak geen of weinig natuurlĳ ke 
vĳ anden hebben en daardoor ge-
makkelĳ k een plaag kunnen vormen; 
zeker als de waardplanten in rĳ tjes 
staan. Een ander nadeel van exoten 

is dat ze inheemse soorten kunnen 
wegconcurreren waardoor de in-
heemse soortenrĳ kdom afneemt. Je 
kunt zelf het aantal exoten tegen-
gaan door vooral inheemse (streek-
eigen) bomen en planten te kopen 
voor in de tuin en de vĳ ver.

Diervriendelĳ ke inrichting
Toen ik begon aan het onderzoek 
had ik niet verwacht dat ik zoveel 
verschillende soorten dieren aan 
zou tre© en in de tuin; zeker omdat 
bĳ  de inrichting van de tuin vooral 
gekeken is naar een onderhouds-
vriendelĳ ke tuin en minder naar een 
inrichting gericht op biodiversiteit. 
Het onderzoek laat maar weer eens 
zien dat tuinen van groot belang 
zĳ n voor de biodiversiteit. Iedereen 
kan met het diervriendelĳ k inrichten 
van de tuin dus ook een steentje 
bĳ dragen aan het verbeteren van 
de biodiversiteit. Voor mĳ  is het 

ook echt genieten als je de soor-
ten en groepen steeds beter gaat 
herkennen. Ik geniet van de enorme 
verscheidenheid van al deze soorten 

en hun gedrag. Zo zie ik ieder jaar 
bladsnĳ ders (een bĳ ensoort) met 
stukjes blad rondvliegen waarmee 
ze hun holletjes behangen, zie ik 
de lĳ sters poelslakken uit de vĳ ver 
vissen om deze vervolgens op het 
terrasje kapot te slaan, hoor ik het 
gero© el van de grote bonte specht 
en de lach van de groene specht en 
verwonder ik me over de pracht van 
de gepluimde antenne van dans-
muggen.

Graag wil ik nog wat tips meegeven 
om een tuin of erf diervriendelĳ k in 
te richten:

• Gebruik geen chemische bestrĳ -
dingsmiddelen en kunstmest; en 
bĳ  voorkeur zelf gecomposteerd 
tuinafval.

• Zorg voor voldoende variëteit in de 
tuin en voorkom hagen of bomenrĳ -
en van dezelfde soort.

• Kies vooral voor inheemse beplan-
ting en verwĳ der uitheemse planten 
die fl ink uitlopen (zoals Japanse 
duizendknoop).

• Zorg voor een lange bloeiboog in 
je tuin; ofwel zorg ervoor dat je 
gedurende een lange periode bloei-
ende planten in je tuin hebt zodat 
insecten een lange periode voedsel 
hebben.

• Maai het gras iets minder vaak en 
sla af en toe een stukje over bĳ  het 
maaien zodat bloemen in het gras 
de mogelĳ kheid krĳ gen om tot bloei 
te komen.

• Zorg voor rommelhoekjes in de tuin; 
hier voelen veel dieren zich thuis.

Hulp voor Oekraïne
Ook in Kloetinge zetten mensen 
zich in om hulp te bieden aan de 
slachto©ers van het oorlogsgeweld 
in Oekraïne. Bĳ Hoogstrate groente 
en fruit worden spullen ingezameld 
zoals warme kleding, dekens, medi-
cĳnen, babyspullen of voeding.
Vandaar gaat het via Boerderĳwin-
kel Landlust op transport naar het 
getro©en gebied.

Hulp voor Oekraïne
Ook in Kloetinge zetten mensen 

Hulp voor Oekraïne

Gewone pendelvlieg

Platbuik

Vuurwants

Bladsnijder Bessenschildwants

Penseelkever

Oranje zandoogje

Roodgatje
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Joan fotografeert het rijke dierenleven in zijn tuin 
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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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www.atyourplace.nl

  …op weg naar

een geslaagd feest!

JEU DE
BOULES
IN KLOETINGE
‘EEN BELEVING’

Afgelopen jaar zĳn we op onze 
nieuwe jeu de boulesbaan aan 
de Jachthuisstraat met enkele 
enthousiaste ‘boulers’ een kleine 
competitie opgestart.
Hoe start je zoiets op? Wĳ dachten 
dat we allemaal dat spelletje wel 
tot in den finesses beheersten…. 
op de camping, met gekleurde 
plastic balletjes! Nou, beste 
mensen, zo wordt dit klassieke 
spel niet gespeeld. Er zĳn veel 
regels en ongeschreven wetten die 
het tot een klassiek spel maken, 
in het bĳzonder in vakantieland 
Frankrĳk. Ze noemen het daar 
dan ook geen jeu de boules, maar 
petanque.

Tips en tricks
Petanque wordt gespeeld met drie 
zilverkleurige metalen ballen per 
deelnemer en een klein balletje 
(butje) dat op gepaste afstand op de 
baan wordt geworpen. Het is dan de 
bedoeling dat de spelers, met hun 
drie ballen, zo dicht mogelĳk bĳ het 
butje geraken. Nu wil ik u hier niet 
vermoeien met allerlei spelregels, 
maar ze zĳn onmisbaar bĳ het 
spelen van het spel. Deze spelregels 
zĳn ons tĳdens de maandagavonden 
uitstekend uitgelegd door onze 
mentor Sam. Sam speelt al meer 
dan 30 jaar jeu de boules op hoog 
niveau en hĳ leerde ons de 'tips and 
tricks'. Wel leuk om deze tips te 
krĳgen van een geboren Engelsman 
die al vele jaren in Kloetinge woont! 

Tussen het mooie groen
We speelden op maandagavonden 
tussen 19.00 en 12.00 uur op onze 
baan aan de Jachthuisstraat en 
ondanks dat het een druilerige 
zomer was, zĳn we alle avonden 
vergast op mooi weer. Ideaal voor 
het spel tussen het mooie groen 
daar. Langzaam groeide het aantal 
deelnemers en belangstellenden. En 
niet alleen van ons dorp, maar ook 
‘buutendiekers’ uit Goes wilden met 
ons de sportieve strĳd aanbinden! 

Competitie
We hebben tot de 3e week in 
september kunnen spelen. Hierna 
werd het te donker en dat vonden 
we toch wel een beetje jammer. 
Gelĳk werd het idee geopperd om 
dit jaar weer de handschoen op te 
pakken, dus gaan we begin april van 
start. Hopelĳk zien we dan tevens 
de vertrouwde gezichten (ook de 
buutendiekers natuurlĳk!). Maar 
het zou zo leuk zĳn om nieuwe 
spelers te mogen verwelkomen, 
er kunnen zeker nog mensen bĳ! 
Indien er genoeg deelnemers zĳn 
en er voldoende belangstelling voor 
bestaat, kunnen we ook een compe-
titie opzetten of iets dergelĳks. Met 
als doelstelling ‘gezelligheid onder 
elkaar’ maar toch willen winnen!!!

Concentratie bij de deelnemers
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Meten is weten...

Heeft u belangstelling?
U mĳ altĳd even een berichtje
sturen of bellen: 06-14673129
p.bal3@kpnplanet.nl of
mail naar info@vdkkloetinge.nl

Tot ziens op de baan aan de
Jachthuisstraat!

Met een sportieve groet, 
Piet Bal
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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!

zusjes op midden tussen de sneeuwklokjes en legt uit dat er wel 2000 
verschillende soorten zĳ n. Gewone, wilde, gekweekte en gekruiste. Ja zelfs 
sneeuwklokjes met een ‘boos gezichtje’. De bloempjes zien er kwetsbaar 
uit, maar het tegendeel blĳ k waar. Ze zitten vol antivries en komen daar-
om in de koude wintermaanden tot bloei.
In de tuin ligt ook nog een vliedberg die stamt uit de vroege middeleeu-
wen. Deze diende als toevluchtsoord voor mens en vee en is later opge-
hoog als verdedigingswerk voor de plaatselĳ ke kasteelheer.

Voor wie het gemist heeft: op ‘uitzending gemist’ kun je het terug kĳ ken 
en anders wordt het wachten op de volgende openstelling van de tuin 
over een jaar.

De cameraman van 'BinnensteBuiten registreert de uitleg van Marjan
uitzendinggemist.net/afl evering/581249/Binnenstebuiten.html#

Een tapĳ t van sneeuwklokjes siert de tuin

Sneeuwklokjesdag

Op 13 februari lag er weer een 
wit tapĳ t van sneeuwklokjes bĳ  
Buitenplaats Kloetinge. Tussen 
de prachtige oude bomen staan 
ook volop winterakonieten en 
dat alles geeft de tuin een vrolĳ -
ke aanblik.
In het NPO programma Binnen-
steBuiten van 10 maart j.l. geeft 
Marian Lenshoek-Smeets een 
rondleiding in deze enorme tuin.
Marian groeide samen met haar 

FOTO'S RENÉ VAN DER VLIET
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(Ver)kopen, huren of taxeren?
0113-223946  •  info@schrijverversluys.nl

Een woning kopen of verkopen is veel meer dan een 
zakelijke beslissing. Omdat wij graag aandacht hebben voor 
de klant achter de opdracht, zetten wij in op persoonlijk 
contact, wederzijds vertrouwen en een goed gevoel, 
óók jaren later. Onze interesse in mensen zorgt ervoor dat 
we een groot netwerk hebben en tevreden klanten. Wilt u 
ook weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan 
contact op, we leren u graag kennen.

Schrijver        Versluys
WONINGMAKELAARS  •   BETROKKEN BIJ  MENSEN

Wij zijn u graag van dienst met 
kopen, verkopen, huren of taxeren. 

Daarbij draait ons werk niet 
om huizen, maar altijd om u.

WAT IS MIJN 
HUIS WAARD?

Bereken op 
onze website 
eenvoudig de 

geschatte waarde 
van uw huis!

www.schrijverversluys.nl

Amicitia: Schimmelpenninckstraat 14
Geerteshuis: Jachthuisstraat 14 

APRIL
27 Hele dag

Marktveld
Koningsdag
Concert Brassband Excelsior in Amicitia

MEI

2 10:00
Geerteshuis

Inloopmorgen

4 Dodenherdenking

17 17:30
Geerteskerk

Samen koken in de Geerteskerk
Inschrijven via Hartenzielkloetinge.nl of
kokeninkloetinge@outlook.com

JUNI

6 10:00
Geerteskerk

Inloopmorgen

28 17:30
Geerteskerk

Samen koken in de Geerteskerk
Inschrijven via Hartenzielkloetinge.nl of
kokeninkloetinge@outlook.com

JULI
4 10:00

Geertekerk
Inloopmorgen

AUG.
1 10:00

Geerteskerk
Inloopmorgen

SEPT.
5 10:00

Geerteshuis
Inloopmorgen

10 Open monumentendag
Kloetingedag, georganiseerd door de activiteitencommis-
sie / Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge

OKT.
3 10:00

Geerteshuis
Inloopmorgen

NOV.
7 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

Inloop Kloetinge (mee lunchen mogelijk)
Vrije inloop

Activiteitenkalender

Dodenherdenking 4-5

Concert Excelsior 27-4

Samen koken 17-5 en 28-6

Open Monumentendag 10-9

Inloopmorgen

Koersbal

Koningsdag 27-4

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




