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Er zou eens flink de bezem…

01

Dounia

02

Activiteitenkalender

02

Zwerfvuilactie

02

De voorzitter schrijft

03

Nieuwe beheerders

03

Op zoek naar een voetbalkooi

03

Geschiedenis

05

Polderpraet...

07

Polderkids

07

Lia Vermuë

Lia Vermuë (54):

Er zou eens ﬂink de bezem door moeten
Geboren in ’s Heerenhoek, opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. In Wageningen hbo gestudeerd aan een opleiding dat ze nu facilitair management noemen. Afkomstig uit een agrarisch gezin. Ze werkt als coördinator van de thuiszorg bij Allévo. Eenentwintig jaar geleden
in de Goese Polder komen wonen, de vroegere Schumanstede. Na twee jaar ging ze naar
een bewonersavond over renovatieplannen voor de wijk. Ze deed haar mond open en werd
lid en later voorzitter van de Basisgroep Masterplan Goese Polder.
Ze denkt met plezier terug aan die
eerste jaren. Samen met wijkbewoners als Siem Huisman, Ko Labrujere
en Ko Welleman meedenken met de
gemeente en de woningbouwcorporatie RWS over plannen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Zelf
plannen naar voren brengen. Sommige ideeën afschieten. Er werden woningen gesloopt, het winkelcentrum
werd vernieuwd, bewonersavonden
werden er gehouden. Nog voor het
woord was uitgevonden al een vorm
van bewonersparticipatie al la carte.
Waarom in de Goese Polder komen
wonen?
“Eigenlijk kwam ik door mijn
werk in Goes wonen. Ik werkte in
Zeeuws-Vlaanderen in een abortuskliniek van Stimezo. Toen in België de
abortus gelegaliseerd werd verhuisden we naar Goes aan de Beestenmarkt. Ik kreeg een woning in de Goese Polder. Eigenlijk wist ik niets van
deze wijk. Misschien vreemd omdat
in andere delen van Nederland de wijk als min-

der gunstig bekend stond. Zeeuws-Vlaanderen is
toch een landje apart dat meer op België is gericht.
En hoe bevalt het nu en wat zou beter kunnen?
“Dat vind ik lastig te benoemen. Soms erger is me
wel aan het zwerfvuil. Dat mensen gewoon blikjes
en andere verpakkingen zo maar op straat gooien.
Later vinden we dat weer terug in de sloten (ze wijst
achter haar huis). Of tuinen die slecht onderhouden
worden. Ik vraag me dan wel eens af of het nu onwil of onmacht is. Vaak zit er achter zo’n voordeur
veel meer problematiek. De zelfredzaamheid van
mensen is vaak minder dan wordt gedacht. Ik zie
dat ook in mijn werk bij de thuiszorg. Daar zou de
politiek meer aandacht voor moeten hebben.”
Bewonersinitiatieven?
“Ik heb niet het idee dat een bestuur als de Stichting Buurtwerk Goese Polder nu gedragen wordt
door de bewoners van de wijk. Behalve het verschijnen van De Torenﬂits zou ik geen activiteiten
weten. Daar zou eens flink de bezem door moeten. Na tweemaal een zittingsperiode van vier jaar
zou je plaats moeten maken voor andere mensen
in het bestuur. Meer verjonging zou je moeten krijgen. Ook het Wijkcentrum De Spinne zou meer het
centrum van de wijk moeten worden. Er is geen

Ook al donateur van de Goese Polder?
Door deze machtiging in te vullen, te ondertekenen en in te leveren aan de bar in
Wijkcentrum De Spinne wordt u donateur.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Buurtwerk Goese Polder om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van € 10,00 per jaar van uw rekening af te schrijven, uw jaarlijkse bijdrage als donateur. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Hiervoor
moet u dan binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met uw bank.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………….………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………….………………………
Postcode: …………………………………….. Woonplaats: ……………………………………………….………………………
IBAN-rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………………………
Plaats en datum: …………………………… Handtekening: ……………………………………………...………………………

gastvrije sfeer, dat is jammer en dat zou beter kunnen. Het Wijkcentrum zou meer voor en van de bewoners moeten zijn.”
Je bent ook voorzitter van het dierenasiel Tussenhaven?
“Ja dat ben ik nu zo’n zeven jaar. Het gebouw heeft
net een fikse opknapbeurt achter de rug. Eerst
zouden we op die locatie aan de Westhavendijk
moeten verdwijnen vanwege de woningbouwplannen Goese Schans. Hierdoor is er jaren geen
onderhoud geweest. Nu zijn die plannen weer veranderd en hebben we een flinke renovatie gedaan.
We kunnen er weer jaren tegen aan. Alles is aangepast aan de eisen van deze tijd. Huisdieren hebben
een hoog knuffelgehalte bij het publiek. Bij inzamelingsacties scoren we dan ook hoog. Naast twee
beroepskrachten hebben we ongeveer dertig vrijwilligers. Deze zorgen voor de dagelijkse gang van
zaken. Ik kom uit een agrarisch gezin en dan wordt
er met wat meer nuchterheid naar huisdieren gekeken. Toen ik mijn vader vertelde dat we honden en
katten opvangen om ze weer onder te brengen bij
mensen vroeg hij verbaasd: “En moeten ze dan ook
nog betalen om zo’n beest mee te nemen?”

Nebbe
Stoepkrijt tekenen
in veel gemeenten
verboden
Gedogen ?!!
Meer kleur op straat !!!

Activiteitenkalender:

Dounia
In maart heeft de LFB een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de gemeente Goes. Wij zijn met alle collega’s op onderzoek gegaan, we hebben verschillende testjes gedaan, zoals het kijken of de website toegankelijk was. Ook zijn we
het stadskantoor echt in gegaan, en hebben wij gekeken of je goed werd geholpen.
Het aanvragen van een scootmobiel was erg lastig, op de website staat niet duidelijk aangegeven hoe je dit kan doen. Ook hebben we getest of het bellen goed
ging, dit werkte ook prima. Je werd meteen vriendelijk te woord gestaan. Tijdens
het telefoongesprek werd je goed geholpen. Op 13 april hebben wij ons onderzoek geëvalueerd, en gingen we vertellen wat er goed ging, en wat er nog beter
zou kunnen. Wethouder André van der Reest heeft deze ochtend officieel geopend
samen met nog een collega van ons, de gemeente Goes gaat nu aan de slag met
onze tips! De gemeente wist er van, maar niet wanneer we dit gingen uitvoeren. Wij
voelden ons een soort “mystery guest”. Verder hebben wij het stadskantoor getest
op: toegankelijkheid, er waren collega’s die last hadden van geluiden, wij vonden
de toegangsdeuren vervelend omdat je moest wachten tot dat de binnendeur weer
open gaat, je hebt dan het gevoel dat je opgesloten zit. Voor mijn volgende column
ga ik het onder andere hebben over onze themabijeenkomst met als onderwerp
“Het ondersteuningsplan”. Ook ga ik het hebben over het NS-station Roosendaal.
Wij gaan kijken of daar dingen goed geregeld zijn voor mensen met een visuele
beperking. Tot de volgende Torenflits!

Burenhulp via Facebook
Buur4Goes is een Facebookgroep om elkaar in Goes te helpen. Eigenlijk een soort
burenhulp. Het kan gaan om te helpen bij
een klusje als een lamp verwisselen, het
zoeken van een maatje of een oproep omdat de poes is verdwenen. Oproepen kunnen gestuurd worden naar buur4goes@zeelandnet.nl of op de Facebookgroep Buur4Goes.

Activiteitenkalender:
Hieronder vind u een overzicht van onze activiteiten – welke gehouden worden in Wijkcentrum De
Spinne – voor de komende periode:
Activiteit
Kinderdisco
Seniorenbingo
Dansavond

juni:
29
17

juli:
augustus:
8		
22

september:

19

23

Donderdagavond biljart is elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Seniorenbiljart is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.
Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijzen voor Senioren-bingo, Kinderdisco en Kindervakantieweek. De dansavonden worden georganiseerd door Dansclub De Vriendschap. Hierop krijgt u
geen korting.
Voor de ouderen:
• Van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur inloop en koffiedrinken bij Inloophuis Oase, President Rooseveltlaan 87.
• Iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de sportzaal Thorbeckelaan sporten voor
mensen van 55 tot 70 jaar o.l.v. Heidi Bras.
• In het restaurant van het Erasmuspark worden ook vele activiteiten voor ouderen georganiseerd.
Voor de jongeren:
• Iedere dag zijn er na schooltijd activiteiten in het Jeugdcentrum. Al deze activiteiten van SMWO
zijn te vinden op www.goesnaschooltijd.nl
Spreekuren:
• Wijkverpleegkundige SVRZ iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in Erasmuspark.
• Maatschappelijk Werk iedere dinsdag van 9.30 tot 11.30 in de Wijkinfowinkel in De Spinne.
• Wijkagent iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur in de Wijkinfowinkel.
• Digitaal Café voor vragen over computer en digitale dienstverlening: iedere maandag van 9.30
tot 11.30 uur in het Erasmuspark en iedere woensdag van 9.30 tot 11.30 in het Jeugdcentrum.

Skatebaan Europalaan is een tijd niet te gebruiken
De skatebaan een de Europalaan is al een aantal maanden niet te gebruiken. Bovenin zit
een groot gat. Om ongelukken te voorkomen moeten hekken er voor zorgen dat er geen
gebruik meer kan worden gemaakt van de skatebaan. Met het mooie weer in aantocht heel
jammer voor de jongeren in de Goese Polder. De gemeente wil met SMWO, de jongeren en
omwonenden in gesprek over de toekomstige mogelijkheden van de skatebaan.

Zwerfvuilactie in de Goese Polder
Op zaterdag 10 juni kunnen bewoners meedoen aan een prikactie om zwerfvuil in
de wijk op te ruimen. Samen met het Buurtpreventieteam gaat men op stap om de
rommel op te ruimen. Ook de scholen in de Goese Polder worden ingeschakeld.
Aanleiding tot deze actie was een verzoek van wijkbewoner Lia Vermue. Door de wijkwerker van SMWO en de Stichting Buurtwerk Goese Polder is dit opgepakt. Naast het nuttige
van deze actie is ook gedacht aan het plezierige deel. Onderzocht wordt nog om deze dag
op een leuke wijze af te sluiten.
Op 14 september krijgt deze dag nog een vervolg. Op die dag krijgen de kinderen van
groep zes van de drie basisscholen in de Goese Polder les over zwerfvuil van het Milieu
Educatief Centrum (MEC). Daarna gaan de kinderen de wijk in voor een opruimactie en
wordt de dag afgesloten met een roofvogelshow bij het Erasmuspark.
Ook meedoen op zaterdag 10 juni?
Aanmelden kan bij Matijs Gerrits m.gerrits@smwo.nl

De skatebaan aan de Europalaan

Colofon:
De Torenflits is de wijkkrant van de Goese Polder. Uitgave valt onder verantwoording van de Stichting Buurtwerk
Goese Polder en wordt 4 x per jaar in een oplage van 3.000 exemplaren kosteloos door vrijwilligers huis aan huis
in de Goese Polder verspreid. Voor het aanleveren van advertenties en kopij, alsmede voor bezorgklachten kunt u
terecht bij het redactieadres van De Torenflits.
De volgende wijkkrant verschijnt in september 2017. Inleveren kopij voor 15 augustus 2017.
Bestuur Stichting Buurtwerk Goese Polder:
Voorzitter: 		
Jan Roeland 		
website: www.goesepolder.nl
Secretaris:
Carla Straayer		
Goese Polder ook te volgen op Twitter en Facebook
Penningmeester:
Henk Nelisse		
rekeningnummer: NL34 RABO 0320 5558 28
Vice-voorzitter:
Marian van Heugten
Bestuursleden:
Dorien Blankenburgh
		Philip Paul
			
Secretariaat:			
Redactie De Torenflits:
Carterlaan 45			
Frits de Kaart
4463 WX Goes			
Europalaan 68
tel. 06-48549875			
4463 GM Goes
e-mail: secretaris@goesepolder.nl
tel. 0113-227311
				e-mail: redactie@goesepolder.nl
Voor informatie over activiteiten als Kindervakantieweek, Kinderdisco, Seniorenbingo, Biljarten en Kledingbeurs kunt u contact opnemen met de secretaris. Ook vindt u hierover informatie op onze website.
Voor gegevens over maatschappelijke organisaties en scholen verwijzen wij u naar onze website en de website
van de gemeente Goes, alsmede de gemeentelijke wegwijzer die jaarlijks wordt verspreid.
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De voorzitter schrijft:
Beste mede-wijkbewoners,
Aan het begin van de vakantieperiode vindt u deze
prachtige Torenflits weer op de mat. Een wijkkrant
vol wetenswaardigheden. Ieder kwartaal mag ik een
voorwoord schrijven wat ik altijd met veel plezier doe.
Allereerst wil ik Monique en Kees van Iwaarden van
harte welkom heten als nieuwe beheerders van ons
prachtige Wijkcentrum en spreek ik de wens uit dat jullie heel lang en met veel
plezier De Spinne mogen runnen.

Nieuwe beheerders voor Wijkcentrum
Sinds 1 mei zijn Monique en Kees van Iwaarden (beiden 48 jaar) de nieuwe beheerders
van Wijkcentrum De Spinne. Ze wonen in Yerseke en hebben al zo’n tien jaar ervaring in de
horeca, waaronder het beheer van dorpshuizen in Schore en Wemeldinge. Kees is daarnaast de techneut die alles weet van geluidsapparatuur en audio-visio. Ze hebben twee
kinderen die, als het nodig is ook kunnen bijspringen. Dochter Angela (20) is kok en zoon
Patrick (18) is bakker. Over wat ze met het Wijkcentrum willen zijn ze duidelijk. “We willen
midden in de wijk staan. Wijkbewoners moeten hier hun feestje kunnen geven zoals jubilea
en bruiloften. Mensen hoeven niet ver weg te gaan om iets leuks te organiseren.” Daarnaast
denken ze aan het organiseren van thema-buffetten uit de verschillende culturen. Ook overleg met wijkbewoners staat hoog op hun lijstje. Een overleg in de vorm van een vergadering
zien ze helemaal zitten. “Samen met bewoners brainstormen over ideeën en bekijken wat
haalbaar is” vult Kees aan. Afspraken kunnen telefonisch en per email worden gemaakt:
0113-794546 of 06-13370336 of info@wijkcentrumdespinne.nl Het Wijkcentrum heeft
ook een nieuwe website. Deze is te vinden op: www.wijkcentrumdespinne.nl

Mandala tekenen
Op de maandagen 5 en 12 juni worden
van 13.30 uur tot 16.00 uur workshops
mandala tekenen gehouden in Inloophuis
Oase, Rooseveltlaan 87. Er wordt gewerkt
in zwart-wit en in kleur. Vanwege het Aziëjaar in Goes staat de boedha centraal. De
kosten zijn € 5,00 per middag inclusief het
materiaal en een consumptie.
Opgeven kan bij Liesbeth Hillebrand,
eljoca@zeelandnet.nl of Henny van Zunderen hennyvz@zeelandnet.nl

Gastheer of gastvrouw
gevraagd
Inloophuis Oase aan de Rooseveltlaan 87
kan altijd vrijwilligers gebruiken. Dit inloophuis is vier ochtenden per week geopend.
Lijkt het je iets om bij toerbeurt de rol van
gastheer of gastvrouw te vervullen? Info
bij: stichtingoasegoes@gmail.com of bij
Henny van Zunderen, tel. 0113-250327.
Ook zijn er nog vrijwilligers nodig om op
woensdagavond de fietsgroep te leiden.

Post zonder afzender:
In dit voorwoord wil ik eerst iets met u delen
namelijk post zonder afzender. Afgelopen
week werd bij het bestuur van de Stichting
Buurtwerk een brief bezorgd met wat open aanmerkingen richting bestuur. Het is
natuurlijk ieders goed recht om het bestuur
aan te spreken over zaken die, naar de mening van de schrijver, niet gaan zoals men
zou willen. Jammer is wel dat de afzender
niet het lef had om zijn of haar naam onder
de brief zetten, zodat hoor en wederhoor
mogelijk zou zijn geweest. Helaas had deze
schrijver of schrijfster niet dat fatsoen, dus
kunnen en willen we er ook niets mee doen.
Seniorenbingo:
In de vorige Torenflits heb ik al iets geschreven over de Seniorenbingo en ik ben blij u
te kunnen melden dat deze gewoon door
blijft gaan op de laatste donderdag van
de maand in Wijkcentrum De Spinne, met
nieuwe organisatoren.
Kindervakantieweek:
In de zomervakantie wordt ieder jaar de
Kindervakantieweek georganiseerd. Een
heel dankbaar werk voor de jeugd in onze
wijk. Dit jaar hebben enkele vrijwilligers af
moeten zeggen wegens persoonlijke omstandigheden en dat betekend dat er een
tekort aan vrijwilligers dreigt te ontstaan tijdens de Kindervakantieweek en dat deze in
het ergste geval gedeeltelijk of helemaal zou
kunnen komen te vervallen. Iets wat iedere wijkbewoner met een liefdevol hart voor
onze jeugd niet zal willen. Ik doe dus een
dringend beroep op onze wijkbewoners die

Op zoek naar een voetbalkooi
Vorig jaar hebben een aantal jongeren actie gevoerd om een CruyffCourt in de Goese Polder te krijgen. Er was veel geld nodig. Het benodigde bedrag hebben ze niet gehaald. Om
die reden wordt er met de jongeren, de gemeente en een aantal bewoners naar een alternatief gezocht. Mogelijk dat de voetbalkooi bij de Cort van de Lindenstraat, die voor veel
geluidsoverlast zorgt, vervangen voor een kooi die minder geluid maakt. Het opgehaalde
bedrag van ruim € 11.000,00 kan dan aan deze geluidsarme voetbalkooi besteed worden.
Een eerste bespreking is er al geweest. Verschillende voetbalkooien zijn bekeken, offertes
zijn gevraagd. Nu is het wachten op de verdere afhandeling.

De huidige voetbalkooi aan de Cort van de Lindenstraat.

Start een groep of sluit u aan

Gebruik WhatsApp voor meer veiligheid in uw buurt, ook tijdens de
vakantiemaanden!
De vakantieperiode staat weer voor de
deur! Voor veel mensen reden om afspraken te maken met de buren om een oogje in
het zeil te houden tijdens hun afwezigheid.
Een WhatsApp-groep is hier een goed ondersteunend middel bij!
In verschillende Goese buurten bestaat
een WhatsApp-groep waarmee bewoners
elkaar snel op de hoogte kunnen brengen
van verdachte situaties. Politie en gemeente
staan achter deze vorm van buurtpreventie;
het heeft zijn nut al meerdere malen bewezen.
Kijk op www.wabp.nl om te zien of er in
uw straat al een WhatsApp-groep actief is.
Daar kunt u zich dan makkelijk bij aansluiten door een berichtje naar de beheerder te
sturen. Is er nog geen groep in uw straat,
overleg dan eens met uw buren over het
nut ervan en neem het initiatief. Hebt u behoefte aan tips of hulp bij het opzetten van
een WhatsApp-Groep? Dan kunt u contact opnemen met Sjoerd Dekker via 0613288451.

tijd hebben of willen vrijmaken voor de laatste week van de zomervakantie van 21 tot
en met 25 augustus. Neem contact op met
de coördinator van de Kindervakantieweek
en meldt u aan. U doet de kinderen en de
leiding daar een ontzettend groot plezier
mee.
Kinderdisco:
Ook de kinderdisco zoekt nog een paar jonge vrijwilligers om deze gezellige disco voor
onze jongsten draaiende te houden. Wat is
er leuker dan op zaterdagavond, samen met
de jongste wijkbewoners een paar uurtjes
leuke muziek te draaien en samen plezier te
hebben. De wijk heeft u nodig, want zonder
uw medewerking kunnen we geen leuke
activiteiten organiseren en wordt de Goese
Polder een “saaie, slapende” wijk. Dat wilt u
toch ook niet? Alleen samen kunnen we in
onze wijk leuke dingen blijven organiseren,
zodat iedereen er met veel plezier woont en
werkt.
Dit jaar zou de vroegere president van Amerika John F. Kennedy 100 jaar geworden zijn
en ik heb nog altijd de spreuk die hij sprak
tijdens zijn inauguratie in mijn gedachten
en vertaald naar de Goese Polder is dat:
“Vraag niet wat de Goese Polder voor u
kan doen, maar vraag wat kan IK voor
de Goese Polder doen!!”
Ik wens u veel leesplezier en heel goede vakantieperiode, waar u ook gaat.
Hartelijke groet,
Jan A. Roeland
Sinds vele jaren zijn ze actief in de Goese
Polder, o.a. in bestuur Stichting Buurtwerk,
als beheerder Wijkcentrum en het organiseren van activiteiten. Op vrijdag 13 mei waren ze 25 jaar getrouwd. Om die reden van
harte gefeliciteerd

Henk en Marijke Nelisse
Bestuur Stichting Buurtwerk Goese Polder

Wijkschouw Goese Polder
Vrijdag 23 juni om 9.00 uur is er weer een
Wijkschouw door de Goese Polder. Wethouder, ambtenaren en bewoners fietsen
dan door de wijk om de onderhoudstoestand van het groen, de bestrating, borden,
speelvoorzieningen, e.d. te bekijken. Ook
zin om mee te fietsen? De start is bij het
gebouw openbare ruimte, Troelstralaan 1.

Indonesische maaltijd
In het kader van het Aziëjaar in Goes is er
op woensdag 21 juni om 18.30 uur een
Indonesische maaltijd in Inloophuis Oase,
Rooseveltlaan 87. Er kunnen maximaal 20
personen deelnemen. De kosten bedragen
€ 10,00 per maaltijd. Opgeven kan bij Willemien Evers, tel. 0113-229663 of email
mfkoala@zeelandnet.nl
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KBO - Afdeling Goes

55+ ?

Voor € 24,00 per jaar bent u lid
van KBO-Afd.Goes
Info: WWW.KBOGOES.nl
Tel: 0113-216154

UNIEK CONCEPT IN ZEELAND KOM LEKKER SAM-SAMMEN
Voor Gel en Acryl nagels

Praktijk voor:
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie

Manicure
Gelpolish
IBX voor versteviging van de
natuurlijke nagels
Workshops

Schermerhornstraat 3
4463 XD Goes
Tel: 0113-213633
06-36279565
www.fysiogoesepolder.nl

Nagelstudio tevens nailartshop
www.nailartshoplhn.nl

Philip Luitwieler
Remi van Schaik
Marieke van den Bosch

Uitvaartverzorging

GRAFISCH & FOTOGRAFISCH

‛De BeVeLANDeN’
LANDe
LAND
eN’
Johan Hoekman

n GRAFISCH
logo’s - huisstijlen - flyers
folders - acties - brochures

Voor eeN zorgzAme BegeLeiDiNg

advertenties - point of sale

Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer

websites

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444

n FOTOGRAFISCH

uitvaartzorgcentrum.nl

product - industrieel
interieur - portret
familie - fashion - art
glamour

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Treubstraat 12, Goes, 0113 229316, 06 30159466

WWW.JOSVDBERG.COM

Het geheim van Kapsalon Schot in Erasmuspark?
‘De vijftigplusser van nu is
totaal anders dan het beeld
dat men heeft van deze
leeftijdscategorie.
Vriendelijkheid, service,
comfort en eerlijkheid zijn
belangrijk om deze klanten
te binden’.

  

‘Vijftigplussers stellen het
op prijs als de kapsters
doorvragen en uitgebreid
adviseren. Bovendien
houden ze van praten en
vinden ze het leuk als er
actief naar hen geluisterd
wordt’.
‘Er wordt nogal eens
aangenomen dat een
kapsalon gericht op
senioren oubollig en
ouderwets is. Niets is
minder waar, wij zijn
continue bezig om aan
onze kwaliteit te werken
en zijn op de hoogte van
de allerlaatste trends. De
senioren klant is allang
niet meer die klant die
ouderwets is, maar staat
midden in het leven’.
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Gastouderopvang NICOLETTE
Flexibele kinderopvang
7 dagen en 24 uur per dag
geopend. U betaald per uur
en niet per dagdeel!
Locatie: Erasmuspark
Troelstralaan 154-Goes

www.gastoudernicolette.nl
Tel. 0113-323099

  

Boekhandel  en  uitgeverij  

het  Paard  van  Troje  
  
  

Al  35  jaar  de  gezelligste  
boekwinkel  in  Goes!  
  
www.paardvantroje.nl  

NIEUW IN DE GOESE POLDER

Geschiedenis van de Goese Polder (19)

De Goesche Polder een hoeve
van formaat
Tot 1966 was in de Goese Polder een boerenhoeve gevestigd met dezelfde naam in
oude spelling: De Goesche Polder. Wanneer deze boerderij is gebouwd weten we niet
maar volgens de laatste pachter was er een hekwerk met het jaartal 1665 of 1685. In
die tijd zou de boerderij ongeveer gebouwd moeten zijn. Andere bronnen noemen het
jaartal 1775 als bouwjaar. Veel archiefmateriaal is er niet te vinden maar na wat zoekwerk en gesprekken krijgen we wel een beeld.
Volgens een overzicht van grondeigenaren uit
1832 was Boudewijn Allemekinders op dat
moment eigenaar van het huis, schuur en erf.
Als beroep staat boekweitmaalder. Op een
andere locatie in de Goese Polder was hij ook
nog eigenaar van ruim een halve hectare weiland. Samen met de boerderij en het omliggende erf was zijn bezit ongeveer een hectare
grond. Om de lengte van dit artikel niet te lang
te maken is niet uitgezocht wie de daaropvolgende eigenaren waren. Wat we wel weten is
dat de laatste pachter Jan Boogaard was. Als
zoon van een akkerbouwer werd hij in 1929
geboren in Hoedekenskerke. We zoeken hem
op in een seniorenappartement in Goes-zuid
waar hij samen met zijn vrouw woont. In 1951
– hij was nog ongehuwd – ging hij inwonen bij
Jan de Dreu, op dat moment de pachter van
De Goesche Polder. De Dreu was gehuwd
met een zus van de vader van Jan Boogaard.
Deze oom en tante hadden geen kinderen en
dus ook geen directe opvolgers voor de boerderij. De eerste jaren zijn ze ook met z’n drieën
op de boerenhoeve blijven wonen. Boogaard:
“Jan de Dreu was begin jaren twintig van de
twintigste eeuw naar Amerika gegaan. Na enkele jaren kwam hij weer terug in Nederland.
Omstreeks 1924-1925 heeft hij de boerderij
gepacht en dat duurde tot 1951. Het was een
geweldig grote en forse man. Ik denk dat hij
wel 1.90 – 1.95 lang was en schoenmaat 56.”
In 1945 zijn op deze boerderij Engelse militairen ingekwartierd geweest. Men had een tentenkamp aan de ’s Heer Hendrikskinderendijk.
Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben
in 1944 inwoners uit het onder water gezette Walcheren tijdelijk onderdak gevonden in
deze boerderij. In 1956 werd het weiland beschikbaar gesteld voor de grote landbouwtentoonstelling van de ZLM.
Gemengd bedrijf
Het was een gemengd bedrijf van veeteelt en
landbouw, maar de nadruk lag op het melkveebedrijf. De landbouwgewassen waren
vooral bestemd voor veevoer voor de eigen
veestapel. Het bedrijf had zo’n dertig stuks
vee en daarnaast verbouwde men aardappelen en bieten. Een klein bedrijf waar toen
nog goed de kost mee verdiend kon worden.

De boerderij stond aan de Westerstraat op de
plaats waar nu de keerlus in de Ringbaan-west
ligt. Bij het fietstunneltje zijn nog enkele hoogstamfruitbomen geplant op het vroegere weiland van deze boerderij. Het grondgebied
strekte zich uit vanaf de plaats waar nu het
ZLM-kantoor staat tot ten noorden van het
Geldelozepad. Globaal kun je dus stellen dat
de zuidgrens ongeveer de Ringbaan-west
was en de noordgrens de Thorbeckelaan/
Europalaan. Volgens Boogaard was de eigenaar van de hoeve en de grond ene mevrouw
Dekker in Amsterdam, mogelijk familielid van
een in Goes bekende familie. Haar kinderen
hadden geen belangstelling voor de boerderij.
Op grond van de Pachtwet had Boogaard de
eerste keus om de boerderij te kopen. Omdat hem hiervoor de middelen ontbraken is
toen de gemeente eigenaar geworden van de
grond en de boerderij.
Het waren de wederopbouwjaren waarbij in
vele plannen werd uitgegaan van een enorme bevolkingsexplosie waarvoor woningen
gebouwd moesten worden. In de jaren zestig werden plannen ontwikkeld om de Goese Polder om te vormen tot woongebied. Als
aanzet moest er een rondweg komen (de
huidige Ringbaan-west). En er moest een
spoorlijn komen naar de AKF (Apparaten- en
Ketelfabriek) die was gevestigd langs het kanaal. Nu ligt op dat tracé het fietspad langs de
ringbaan. Om die reden werd in maart 1966
de pachtovereenkomst ontbonden zodat de
gemeente de weg vrij had om een begin te
maken met de planuitvoering. Drie maanden
later – de boerderij was niet meer bewoond
– vernietigde een brand de boerderij. De oorzaak is nooit duidelijk geworden. Terugkijkend
op deze situatie zegt Boogaard: “De ontbinding van deze pachtovereenkomst heeft wel
een enorme impact op mij gehad, ook in mentaal opzicht. Je moet toch verder en gelukkig
vond ik een nieuwe baan. Ik werd bedrijfsleider op een boerderij in Baarland van Zaadveredelingsbedrijf Van der Have in Kapelle. Zo
kwam ik als zelfstandig pachter in loondienst.
Dat was wel een hele omschakeling, maar ik
was nu akkerbouwer, en daar lag mijn hart. Na
zes jaar werd ik bedrijfsleider op een grotere

De voormalige boerderij De Goesche Polder (foto gemeentearchief Goes)

boerderij in Rilland.” Wijzend op zijn appartement besluit hij: “Het is toch nog allemaal
goed gekomen.”
De boerderij De Goesche Polder was een grote boerderij. Het woonhuis was bijna vierkant,
ongeveer tien meter diep en ook diezelfde afmeting in de breedte. Aan de voorzijde waren
vier ramen met in het midden de deur. Het
huis was opgebouwd uit IJsselsteentjes, gebakken steentjes die vanaf de vijftiende eeuw
gemaakt werden van klei van de Hollandse
IJssel. Geleefd werd er in de keuken. Er was
een woonkamer die alleen bij bijzondere gele-

genheden werd gebruikt, de pronkkamer. Die
woonkamer was zeer vochtig, als die gebruikt
werd moest er wel eerst een paar dagen vooraf gestookt worden. Er was een opkamertje,
een kamer die iets hoger ligt met daaronder
een grote kelder met plavuizen vloer en een
randje blauwe tegels. Er was een bakkeet,
een klein bakhuisje dat voor de veiligheid
apart stond van het woonhuis. En er waren
varkenshokken waar ook de buiten-wc was
gevestigd, later is dat binnen gevestigd.
FdK

Lintjesregen
Traditiegetrouw werden op de dag voor Koningsdag weer de koninklijke onderscheidingen door
de burgemeester uitgereikt. Deze keer maar liefst drie bewoners uit de Goese Polder onder
de gedecoreerden, waaronder twee bestuursleden van de Stichting Buurtwerk Goese Polder.
Wijkbewoner Hans Markusse werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter Jan Roeland en bestuurslid Marian van Heugten werden beiden tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau benoemd.

Burgemeester René Verhulst met de Goese gedecoreerden. Staand, eerste van rechts Jan Roeland en
derde van links Hans Markusse. Zittend eerste van links Marian van Heugten (foto: Charles Linssen)

Uw uitvaartwensen in vertrouwde handen

Drs. M.C. van Anrooij
Van Hogendorplaan 6, Goes
Telefoon: 0113-223381
Open spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 16.00 – 16.30 uur.
Tevens behandeling op afspraak.

Zorg
Roeland UitvaartZorg Aandacht
De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid!
Respect
Volledige verzorging van de uitvaart ongeacht
uw verzekeringsmaatschappij
Verzorging van de overledene door of in samenwerking
met onze gekwalificeerde medewerkers
Alle faciliteiten voor een stijlvolle thuisopbaring
Rouwcentrum beschikbaar voor opbaring,
afscheidsdienst of condoleance

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

25 jaar uitvaartverzorging op Noord- en Zuid-Beveland
Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar!
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Creatief in workshops op maat!
Diverse workshops:
Moederdag Herfst Decoratiehart
Herfstwijzer Bladrol Pompoen
Kerst Kerstboom Kids Mannen
Paastakken Kwartel-krans Lente
Zomer Strandtotem en nog veel meer!

Simone Veilhof 31 | 4463 JB Goes
06 26 71 45 14 | karin@casjorel.nl
www.casjorel.nl

  

  
  

Verpleging  en  verzorging  
Persoonlijk  en  professioneel  
  
  
  
  

Bij RWS draait het
om woonwensen.
En die woonwensen
gaan al lang niet meer alleen over woningen.
De omgeving waarin een woning staat is
minstens net zo belangrijk voor huurders

van RWS. Daarom werkt RWS voortdurend
aan bijvoorbeeld: veiligheid, leefbaarheid en
buurt- en wijkbeheer. Dit doen we niet alleen,
maar samen met bijvoorbeeld gemeenten,
bedrijven en andere instanties. Samen voor
één doel: het vervullen van woonwensen!

Zorg  toegespitst  op  uw  situatie    
door  een  klein  team  van    
hoogopgeleide  medewerksters  
  
  
  

Buurtzorg  Team  Goes-‐noord  
goes@buurtzorgnederland.com  

Stationspark 30, Goes

|

Tel. (0113) 23 16 74

|

rws@rwsgoes.nl

|

www.rwsgoes.nl

tel:06-‐10446240  

www.svrz.nl

Stap binnen bij restaurant Erasmuspark
Openingstijden

Maandag t/m donderdag:
11.30-13.30 / 14.00-16.00 uur.

Vrijdag t/m zondag:
11.30-13.30 / 14.00-19.30 uur.

De keuken is geopend van
11.30-13.00 uur.

De keuken is geopend van
11.30-13.00 / 17.00-19.15 uur.

Zichtbaar
effectief

Onze dependance in Goes-Noord is gevestigd in:
Erasmuspark, Troelstralaan 148
4463 XZ Goes, Tel.: 0113 - 851 110

Fysiotherapeuten:
Pascal Beeke
Ann de Maat
Frank de Pagter

Margot van Duijneveldt
Heidy Okken
Michel Bakker

Sportinstructeur:
Thijmen van de Vrede

Onze specialisaties naast de reguliere fysiotherapie zijn:
Ouderenzorg en seniorenfitness • Dryneedling
Oncologische fysiotherapie • Psychosomatische fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie • Echografie • Manuele Therapie • Shockwave

Scottweg 45 | 4462 GS Goes | T 0113 - 228 350 | info@gbg-goes.nl | www.gbg-goes.nl
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www.clavers.nl
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Wij zijn er voo

Polderpraet …
Van en voor de bewoners van de Goese Polder
Waar praten we over in de Goese Polder? Dat kan op Facebook, Twitter of met een
ouderwetse ingezonden brief. Laat het ons weten en we zetten het in uw eigen
wijkkrant De Torenflits. Reactie’s naar: redactie@goesepolder.nl of naar Europalaan 68, 4463 GM Goes. Hieronder een selectie van wat u bezig houdt.
Stoepkrijttekenen
In april kwam Omroep Zeeland met het bericht
dat bij de meeste gemeenten het tekenen met
stoepkrijt op de openbare weg verboden is. Het
bericht op de facebookpagina van de Goese
Polder lokte heel veel reacties uit. Silvia Liplijn
vindt het niet te geloven. Eén regenbui en is weer
weg schrijft ze. Ze vindt dat er wel ergere dingen
zijn om je druk over te maken. Marja Geuze
schrijft dat – toen haar kinderen nog klein waren – er regelmatig ruzie was met een buurvrouw
die gelijk in de weer ging met een bezem om
het weg te schrobben. Petra Otten vindt het
belachelijk dat dit verboden is. Ze vindt het dan
inconsequent dat bij een wielertour hele wegen
worden vol gekalkt. Carin de Kok stelt dat er
vaak geklaagd word dat kinderen niet meer buiten spelen en vraagt zich af of dit met dergelijke
regels niet in de hand wordt gewerkt.
Hondenspeelterrein
In Goes moeten honden worden aangelijnd. Een
aantal bewoners uit de Goese Polder hebben
een brief naar de gemeenteraad geschreven met
het verzoek om op de vroegere hondenrenbaan
in Sportpark ’t Schenge de honden los te laten
spelen. Marcel Keij vindt het prima. Zijn partner
heeft een blindengeleidehond en die moet minimaal 1 x per dag vrij kunnen rennen. Richard
de Leeuw vindt dat honden vrij moeten kunnen
ravotten. Sandra Vanachteren en Angel de
Graaf hebben geen hond maar vinden het ook
prima als er een plaats komt waar honden vrij
kunnen spelen. Mo van Beek vindt dat, nu er
hondenbelasting betaald wordt er ook wel iets
voor teruggedaan mag worden.
Hondengeblaf
Van onze wijkbewoner Tineke van Eijkeren
ontvingen we een bericht over honden in de tuin
die voor overlast zorgen, iets dat met de zomermaanden in het vooruitzicht weer het geval zal

zijn. Zij schrijft: Hondenbezitters van de Goese
Polder, Wij als niet-hondenbezitters ervaren het
geblaf, van de vele honden in onze buurt als zeer
hinderlijk. Zorg dat een ander hier geen last van
heeft. Je kunt je hond het blaffen afleren, zo niet
haal je hond(en) dan binnen. Vele wijkbewoners
zullen je hiervoor dankbaar zijn en de buurt zal
een stuk rustiger worden.
Een poepprobleem
Wanneer de dagen beginnen te lengen en het
weer meewerkt, wordt er na het avondeten regelmatig een balletje getrapt met de kinderen.
Normaliter op het veld achter ons huis, aan de
Montgomerystraat. U leest het goed: normaliter. Helaas lijkt aan deze gewoonte een einde
te moeten komen. In ieder geval als het over
voetballen op het veldje achter ons huis gaat.
In tegenstelling tot voorgaande jaren lijkt dit veld
getroffen door een heuse ‘hondenpoepplaag’.
Onlangs kwam mijn jongste zoon thuis met zijn
laarzen onder de poep – wat in korte tijd overigens niet de eerste keer was - en mijn oudste
zoon had met zijn fietsje eveneens de poep niet
kunnen ontwijken. Ik zal u de ronduit smerige
details besparen. Toen we enkele dagen geleden op het veldje een balletje wilden trappen
leek het – enigszins gechargeerd – haast gemakkelijker om in de hondenpoep te stappen
dan een schoon plekje voor mijn schoenen te
vinden. Hondenpoep is zo’n thema wat bij tijd
en wijle soms relatief snel de kop opsteekt. U
zult daarom mogelijk denken dat er weer een
beroepsklager, pietlut of anderszins iemand die
nogal snel aan de bel trekt aan het woord is, ik
kan u zeggen dan heeft u het mis. In een snelle
rondgang langs een klein gedeelte van het veldje
telde ik al zo’n dertig hopen hondenpoep. Laat
staan hoeveel hopen er in totaal liggen! Een
ongelukje kan natuurlijk gebeuren, maar deze
hoeveelheid getuigt van een lakse en nalatige
houding van een aantal hondenbezitters. Op

het veldje staat zelfs – kennelijk dus deels nutteloos - een vuilnisbak om de hondenpoep in te
deponeren. Een buurtbewoner die een hondenbezitter die poep achterliet aansprak, kreeg te
horen dat men eerst om hondenpoepzakjes bij
het gemeentehuis moest?! Zelfs ik als niet-hondenbezitter weet dat deze zakjes sinds begin
dit jaar niet meer verstrekt worden. Kennelijk is
het een te grote moeite om zelf een zakje van
huis mee te nemen en worden de meest slappe excuses gebezigd om de eigen rommel maar
te laten liggen. Een andere buurtbewoner – die
overigens ook hondenbezitter is – vertelde me
dat het haast geen doen is om de uitwerpselen
van de eigen hond op te ruimen zonder in de
hondenpoep van andere honden te trappen.
Mijn vrouw en ik bedachten een min of meer
ludieke manier om de aandacht te vragen van
hondenbezitters die hun uitwerpselen laten
liggen. We hoopten dat hondenbezitter de uitwerpselen weer op zouden ruimen zodat dat
onze kinderen deze zomer weer gewoon op
het veld kunnen spelen. We plaatsten een klein
houten bord met daarop de tekst: Komt u mijn
huis poetsen als mijn kind in de poep heeft gestaan? Ruim s.v.p. de hondenpoep op!! Op dit
veld wordt ook gespeeld! Hoewel ik al verbaasd
was over het in mijn ogen asociale gedrag, steeg
mijn verbazing tot een climax. Nog geen 24 uur
later was het bord namelijk verdwenen. Niet veel
later trof ik het bord aan, al drijvend in een waterpartij aan de Europalaan! Mijn eerste gedachte
ging uit naar kattenkwaad van kinderen. Ik viste
het bord op, plaatste het op nieuw op de oude
plaats. Ditmaal wat steviger. Wederom nog geen
24 uur later bleek het bord opnieuw verdwenen.

Dit keer met was het met grover geweld weg
gehaald en deels afgebroken. Het bord stond
ditmaal dusdanig stevig dat het haast geen kattenkwaad van kinderen geweest kan zijn. Het
lijkt eerder het werk van een volwassene. Wellicht een hondenbezitter die zich aangesproken
voelt en wel de moeite wilt nemen om het bord
weg te halen maar de poep laat liggen? Ondertussen wordt er vrolijk doorgepoept zonder dat
er opgeruimd wordt!

Wij zijn de hondenpoepoverlast beu! We wonen
aan een prachtig veldje waar de kinderen heerlijk
konden spelen. Zoals u heeft kunnen lezen heb
ik zelf de nodige moeite ondernomen. Helaas
een tegengesteld effect tot gevolg. Het bord is
kwijt en ik ben overigens ook niet voornemens
om een nieuw bord te plaatsen. Daarom breng
ik deze situatie graag alsnog onder uw aandacht
en ik hoop dat u iets kunt betekenen. Alvast hartelijk dank!
Jan Hoekman

Rubriek voor de kids uit de
Goese Polder met facebookfoto’s
van de basisscholen
De Tweemaster, ’t Noorderlicht
en de Holtkampschool
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Boekhandel De Koperen Tuin

Voor al uw
boeken, kantoorartikelen,
tijdschriften,
wenskaarten, cd’s, dvd’s, spellen,
speelgoed, cadeauartikelen

De Compressiespecialist >Goes

webwinkel op
www.koperentuin.nl

- Advies en ondersteuning in compressietherapie.
- Aanmeten van al uw therapeutisch elastische kousen.
- Aan/uittrekhulpmiddelen en functionele bandages.
- Wekelijks 3 spreekuren in Goes (op afspraak).

Keizersdijk 16 – Goes
0113 231072

De Compressiespecialist:
Han van Liere & Carina Korsuize-van Liere
Voor al Uw therapeutisch
email: info@compressiespecialist.nl
tel: 0113-271820
elastische kousen,
mobiel: 0655390609
confectiebandages en
aan/uittrekhulpmiddelen.

Han van Liere &
Carina Korsuize ‐van Liere
Troelstrapad 12

In onze sportgroep is nog plaats voor
sportieve dames en heren van 50 tot 75
jaar.
Lijkt het u iets om eens anders te
bewegen dan ﬁetsen of wandelen?
Dan bent u van harte welkom!

email: info@compressiespecialist.nl
tel:0113‐271820
4463VM Goes

Voor aanmeten aan huis bereken wij geen extra kosten, wij
leveren alle merken en voor alle verzekeraars!

Wij sporten op woensdagavond van
19.00 uur tot 20.00 uur in de gymzaal
aan de Thorbeckelaan in de Goese
Polder.
Kom eens kijken of het iets voor u is!






Belastingaangifte
Belastingadvies ٠ Administratie
Financiële planning
Voor particulieren, ZZP en MKB



Is uw
Belastingaangifte
al ingevuld?


Van Daalen Advies
Troelstralaan 156
4463 XZ GOES
(0113) 40 50 50
In het Erasmuspark

Wij verzorgen
het graag voor u!
Ook zorg thuis van Allévo?

0113 249 111

www.allevo.nl

“Omdat ik het
nergens zo fijn
vind als thuis”

Thuis zijn met (tijdelijk) wijkverpleging
van Allévo. Op afgesproken tijden,
maar ook als het dringend nodig is.

Allévo staat naast u
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Podotherapie Hermanns
Scheefstand
van de grote
teen (Halluxklachtenvrij
abducto valgus)
Podotherapie
Hermanns:
lopen
Een Hallux valgus of Hallux abducto valgus (HAV) is een term
Hebtgebruikt
u klachten
aan uw voeten,
benen,
die wordt
bij scheefstand
van de
groteknieën,
teen. Een
heupen
of onderrug?
In devan
meeste
gevallen biedt
bijkomend
gevolg
is het ontstaan
een gewrichtsknobbel
Podotherapie
de uitkomst!
(bunion)
bij het beginHermanns
van de teen.
Vaak is de knobbel rood,
verdikt en voelt pijnlijk aan tijdens het lopen.
Last
van voet-,
knie-,
enextra
rugklachten?
Door de
scheefstand
van de
grote heup-,
teen en de
botvorming wordt de
Eerst
onderzoeken
we
de
oorzaak
van
de
klacht,
deze
verhelpen
of verminderen
we met
beweeglijkheid van de grote teen beperkt en kunnen
er klachten
ontstaan.
Deze
therapie en hulpmiddelen, denk aan steunzolen of ortheses. De volgende klachten kunnen
klachten
van de tweede (en soms derde en vierde) teen,
we zijn;
primahamerteenstand
verhelpen:
likdoorns en eeltvorming.
• Voetproblemen bij kinderen en volwassenen
• Pijn aan voeten, knieën, heupen of rug, ook
Eén van de
bij oorzaken
kinderen! van het ontwikkelen van een
Standsafwijkingen
(van tenen,
en waarbij
Hallux•valgus
is het doorzakken
vannagels
de voet,
voeten)
verhoogde druk ontstaat op het grote teengewricht.
• Sportblessures
Ook het
vanng-hoge
hakken en te smalle
• dragen
Overbelasti
en vermoeidheidsklachten
• Klachten
combinati
e met
reuma
of
schoenen
kan deinklacht
in de
hand
werken.
Dit is
diabetes-mellitus (suikerziekte)

dan ook de reden dat de klacht vaker voorkomt bij
vrouwen dan bij mannen.

Blijf hier niet mee rondlopen!
Tel: 077-3971318

www.podotherapiehermanns.nl
De podotherapeut
is dé specialist als het om voeten gaat. Door het toepassen
van de juiste therapie worden pijnklachten verminderd of zelfs helemaal
Podotherapie Hermanns staat bekend om het gebruik van de nieuwste technologieën.
verholpen
en wordt ervoor gezorgd dat een verdere ontwikkeling van de Hallux
Zo wordt er een 3D-voetscan gemaakt, die de voet tot op de honderdste millimeter
valgusnauwkeurig
wordt beperkt.
opmeet. Met behulp van deze 3D-voetscan kunnen steunzolen, sportzolen,

•
•
•
•

veiligheidszolen en podotherapeutische slippers gemaakt worden.
Goes
Troelstralaan 150 (Erasmuspark)
Middelburg
Roozenburglaan
16 we o.a. op de volgende locaties:
Bij u in de
regio zitten
Vlissingen
Rozengracht 6
• Oost-Souburg C. van Perestraat 8
• Goes Oesterstraat
Troelstralaan
Yerseke
9 150
(Erasmuspark)
Roozenburglaan 16

Tel: 077 397 1318
•

Middelburg

•
•

Vlissingen
Yerseke

Rozengracht 6
Oesterstraat 9

www.podotherapiehermanns.nl

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën vergoed en podotherapie valt niet
Bij de meeste
wordt
het grootste
deel
van de therapieën
vergoed
podotherapie
valtmaken
niet zonder
onderverzekeraars
uw eigen risico.
Podotherapie
is vrij
toegankelijk,
wat wil zeggen
daten
u een
afspraak kunt
onder uwverwijzing
eigen risico.
Podotherapie
is vrijspecialist!
toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder
van een
arts of medisch
verwijzing van een arts of medisch specialist!

