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Jan Baart:

Jan Baart, foto gemaakt door Charles Linssen.

Van toeval naar tuinman…
Deze keer een interview met Jan Baart (67), bestuurslid van de Volkstuindersvereniging
Goes en beheerder van de volkstuin in de Goese Polder (aan de Oude Zeedijk bij de hondenrenbaan). Hij is geboren en getogen in Zierikzee maar is vervolgens in 1973 naar Goes
verhuisd. Hij kwam hier al vaak vanwege zijn werk in de verzekeringen. Omdat er destijds
woningnood was stond hij ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Rond die tijd
werd de Goese Polder gebouwd en kreeg hij een woning toegewezen in het Colijnhof. Hij is toen getrouwd met zijn vrouw, maar toen er eenmaal kinderen kwamen
hadden zij meer ruimte nodig en zijn zij in 1985 op zoek gegaan naar een eengezinswoning. De reden dat ze hier nooit zijn weggegaan is toch het vele groen in de wijk.
Daarnaast de goede aansluiting op de A58 en de voorzieningen in de wijk. Ook is
het fijn dat je vanuit de Goese Polder vlak bij de stad, maar ook het platteland bent.
Die combinatie maakt dat Jan en zijn vrouw hier nog steeds met veel plezier wonen.
Hoe bent u begonnen bij de volkstuinvereniging?
Toen zijn schoonmoeder vrij plotseling overleed (zij werd maar 56 jaar)
besloten hij en zijn vrouw dat zijn
schoonvader naar Goes zou verhuizen. Dan zou hij dichtbij zijn dochter
wonen. Omdat zijn schoonvader zo
van tuinieren hield, had Jan een stuk
grond voor hem aangevraagd, dan
was dat alvast maar geregeld. Toen
dit stuk grond eenmaal beschikbaar
kwam, had zijn schoonvader inmiddels een nieuwe liefde gevonden, en
is naar Zierikzee verhuisd. Jan zat dus met een
stuk grond van 100m2 over, waarvan hij niet wist
wat hij ermee aan moest. Hij had nou niet bepaald groene vingers. Zijn vrouw opperde toen
om het toch eens zelf te proberen. Hij besloot
de gok te wagen, en ging naar het stuk grond,
wat inmiddels best overwoekerd was. Het heeft
een jaar geduurd voordat het klaar was voor gebruik. Samen met zijn toenmalige buurman, dhr.
Vonk heeft hij dit voor elkaar gekregen: “Deze
buurman heeft me alles geleerd!”
Het bijzondere is dat Jan Baart dus met toeval
het tuinderschap is ingerold, maar het een echte passie (naast voetbal) is gebleken: “Mijn opa
hield ook erg van tuinieren, dus wellicht zit het

in de genen!” Inmiddels is Jan Baart al drieëndertig
jaar lid van de volkstuinvereniging, en is hij sinds hij
met zijn 61e met vroegpensioen is gegaan, is hij iedere dag wel minstens één keer op de volkstuin te
vinden. Zelfs zijn vakanties plant hij om het tuinseizoen heen: “Wij gaan altijd in januari op vakantie,
want dan is er toch niets in de tuin te doen. Als we
dan terugkomen is de ergste kou vaak al voorbij,
en duurt het niet lang meer voordat ik weer kan
beginnen. Het begint dan echt weer te kriebelen!”
Omdat hij erg betrokken is bij de vereniging, en
tijdens vergaderingen ook kritische vragen durfde
te stellen, is hij drie jaar geleden gevraagd om bestuurslid te worden. Sindsdien doet hij dit er ook
naast, maar het tuinieren zelf staat op één.
Inmiddels is hij de langstzittende van de volkstuinvereniging en heeft hij zijn stuk grond flink uitgebreid naar 300m2. Hij kweekt van alles: “Aardappelen, spinazie, boerenkool, verschillende soorten
sla, rabarber, je kan het noemen, ik heb het!” Het
leuke van iedere dag op de volkstuin zijn, is het
zien groeien. Ook vind hij het mooi dat het allemaal
zo afhankelijk is van de weersomstandigheden. Alles heeft weer invloed op de groenten en het fruit.
De oogst opeten doen hij en zijn vrouw lang niet
allemaal zelf: “Zo`n 20 procent eten we zelf op, de
rest geven we weg”. Het fijnste aan zelf gekweekt
voedsel is volgens beiden de smaak: “Deze is
zoveel lekkerder dan groente uit de winkel. Mijn

groenten en fruit hebben de tijd gehad om te groeien, er zit geen druk achter om te produceren, en
dat proef je”.
Jan Baart kent inmiddels alle leden van de volkstuinvereniging en is niet te beroerd om mensen tips
of hulp te geven: “Soms bellen ze me op, soms
staan ze hier aan de deur”. Iedereen weet hem dus
te vinden. Mocht u het leuk lijken om dit voorjaar
te beginnen met (moes)tuinieren, dan bent u van
harte welkom bij de Volkstuinvereniging! Het is een
diverse club van oudere mensen, maar ook jonge
mensen met kinderen. Ervaring in (moes)tuinieren
is niet nodig, plezier erin hebben des te meer. Er
is altijd wel iemand aanwezig die hulp kan bieden.
Voor meer informatie over de mogelijkheden en de
kosten voor het huren van een stuk grond kunt u
een mail sturen naar: janbaart@live.nl

Nebbe
Tuinopruimdagen in
de Goese Polder…

Ga,
en tuinier
met je buren!

Activiteitenkalender:

Dounia

Hieronder vind u een overzicht van de activiteiten van de Stichting Buurtwerk Goese Polder
– welke gehouden worden in Wijkcentrum De Spinne – voor de komende periode:
Activiteit
april:
mei:
Kinderdisco		 26
Seniorenbingo
26
31
Dansavond
21
19

juni:
30
28
16

juli:

21

Beste lezers,
Het LFB is op het moment bezig met het geven van drieluik dialogen. Dit houd in dat wij
in gesprek gaan, wij mogen dit doen op het Scalda college in Goes. Er worden in totaal
12 dialogen gegeven. Wij gaan in gesprek met studenten die in de zorg gaan werken,
of al werkzaam zijn in de zorg. 26 februari was de 1e dialoog. We hebben het gehad
over wat is voor jou een goed leven? Over dit onderwerp zijn wij in gesprek gegaan. Er
ontstond een hele fijne sfeer voor iedereen. De studenten waren onder de indruk van
zo’n dialoog gesprek. Het is heel mooi om te zien hoe open iedereen naar elkaar was, zo
leren zij elkaar weer op een andere manier kennen. Voor iedereen is een goed leven weer
anders, wat het meeste naar voren kwam was dat de ene groep gezondheid belangrijk
vond, en bij de andere juist weer dingen doen die je zelf wilt. Het is erg mooi dat er zo’n
vertrouwde sfeer was. Iedereen voelde zich op zijn gemak. Iedereen luisterde naar elkaar, gaven elkaar tips en tops, stelde elkaar vragen. Er was oprechte nieuwsgierigheid
naar elkaar. Aan het eind van het programma gingen wij evalueren, hier kwam naar voren
dat de studenten het fijn vonden elkaar op een andere manier te leren kennen. Iedereen
vond het leuk, leerzaam en zeer interessant! Ik kijk enorm uit naar de volgende dialoog,
dan gaan wij een workshop doen over hoe ziet een goed leven er voor jou uit? Tot de
volgende torenflits.

WhatsApp Buurtpreventie Goese Polder
Bent u al lid van de Buurtpreventie Appgroep van de Goese Polder? Deze WhatsApp groep
heeft inmiddels al 197 deelnemers, maar hoe meer mensen er aan deelnemen, hoe beter.
Met deze appgroep kunnen bewoners van de wijk elkaar snel informeren over verdachte
situaties. Wijkagent Martin Reijntjens geeft aan dat de politier er veel positieve effecten van
merkt: meldingen komen sneller binnen waardoor er sneller wordt ingegrepen en er minder
(criminaliteits)overlast is. Daarnaast merkt men dat het hebben van een WhatsApp buurtpreventie groep in een wijk, een preventieve werking heeft op overlastgevers en inbrekers.
Via de website www.wabp.nl kunt u zien welke groep actief is in uw straat, en u hiervoor
aanmelden.

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.

Tuinopruimdagen
Omdat RWS, buurtpreventie en SMWO hebben gemerkt dat er in de wijk diverse
bewoners zijn die om verschillende redenen de tuinen niet goed (kunnen) onderhouden hebben we de handen ineens geslagen.
Op diverse manieren willen we bewoners
stimuleren en ondersteunen samen zorg
te dragen voor een fijne en nette aanblik
van hun straat en buurt. Daarom zullen er
het komende jaar diverse acties gehouden
worden om hier een bijdrage aan te leveren.
Naast het bekend maken van deze activiteiten zijn we ook op zoek naar wijkbewoners
die mee willen helpen met deze acties.

SMWO vrijwilligers en leerlingen van EduDelta beschikbaar gesteld. Naast hulp en
stimulans voor bewoners waar de voortuin
er wat minder fraai uit ziet worden bewoners die aandacht aan hun voortuin besteden gestimuleerd hier mee door te gaan.
Er zal namelijk ook een voortuin wedstrijd
uitgeschreven worden, de winnaar wint de
gouden tuinkabouter en tuin waarde cheque t.w.v. 150 euro (zie foto)

Er worden in diverse straten opruimdagen
gehouden, de RWS en SMWO ondersteunen samen met een hovenier de bewoners
om gezamenlijk de voortuinen op te knappen. Tevens zal er door de RWS een afval
container beschikbaar gesteld worden zodat bewoners spullen die in de tuinen staan
en afgevoerd moeten worden kwijt kunnen
(zie de flyer in de bijlage). Tegelijkertijd organiseren het buurtpreventieteam en SMWO
zwerfvuil opruimacties in het deel van de
wijk waar de tuinopruimactie plaatsvind. (de
flyer hiervan volgt). op zaterdag 24 maart
wordt tijdens de landelijke Opschoondag
een start gemaakt in de Goeman Bogesiusstraat.
Bewoners kunnen hun eigen straat aanmelden bij de wijkbeheerder van de RWS
Mohammed Benziali of Opbouwwerker van
SMWO Matijs Gerrits.
Voor bewoners die niet in staat zijn (grotere)
tuin klussen zelf uit te voeren en onvoldoende financiële middelen om een hovenier in
te huren, worden via de klussendienst van

We hopen op deze manier iedereen te stimuleren en helpen een frisse en leefbare
wijk te behouden en die de mensen die het
zelf niet lukt een helpende hand toe te steken.

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 juli 2018. Inleveren kopij voor 15 juni 2018.
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:
Frans Hamelink		
rekeningnummer: NL34 RABO 0320555828
Vice-voorzitter:
Marian van Heugten
Bestuursleden:
Dorien Blankenburgh
		Philip Paul
			
Secretariaat:			 Redactie De Torenflits:
Carterlaan 45			
Eva Schreurs
4463 WX Goes			
email: redactie@goesepolder.nl
tel.06-48549875			
e-mail: secretaris@goesepolder.nl
Advertenties: Frans Hamelink
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.
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Kindervakantieweek 2018
Eind januari kregen wij bericht dat negen van de elf werkgroep leden per direct
stopten met hun werkzaamheden voor de organisatie van de kindervakantieweek.
Een behoorlijke tegenslag, maar we moeten hun besluit respecteren. Dit betekende voor het bestuur dat er op heel korte termijn nieuwe vrijwilligers gezocht
moesten worden om de organisatie van de kindervakantieweek op te pakken,
want we kunnen en mogen de kinderen die met veel plezier uitkijken naar die
week niet teleurstellen. Er is een super enthousiaste werkgroep opgestaan maar
gezien de korte voorbereidingstijd zal dit jaar de kindervakantieweek er iets anders uitzien en ook een dag korter zijn. Het geheel zal zich op dinsdag 14 augustus, woensdag 15 augustus en donderdag 16 augustus afspelen. Helaas gaan we
dit jaar geen hutten bouwen maar in plaats daarvan zullen ze een super leuk en
gevarieerd programma hebben! Ook dit jaar wil je het niet missen. Wat het programma gaat zijn houden ze nog even geheim, bij de inschrijvingen zullen jullie
het programma boekje meekrijgen!
Als bestuur betreuren wij ten zeerste deze
gang van zaken en langs deze weg willen
wij de afgetreden werkgroep leden danken voor hun inzet de afgelopen jaren ten
behoeve van de kindervakantieweek. We
weten hoeveel tijd deze mensen in de voorbereiding hebben gestoken en hoeveel
energie dat kost.
We zijn heel blij dat er eigenlijk al een super
grote groep vrijwilligers is opgestaan om te
helpen de kinderen een paar leuke dagen
te bezorgen.
De nieuwe werkgroep bestaat nu uit Roxanne (coördinator), Inez, Jikke, Leandra, Fien,
Vincent, Chantal, Monica, Olga, Kelly en
Leonie.
Dit topteam zal er voor zorgen dat de kinderen drie super gave dagen gaat beleven!
We zijn nog wel opzoek naar vrijwilligers die
ons willen helpen op de vakantie dagen zelf
om de kinderen te begeleiden. We zoeken
enkele mensen die het leuk vinden met kinderen bezig te zijn. Je kunt je ook voor een

paar dagdelen aanmelden, het hoeft niet
per sé alle dagen te zijn. Tevens kan deze
week ook sponsoren gebruiken, want elke
euro telt en elke euro is weer iets leuks voor
de kids.
De inschrijving van de kinderen kan op zaterdag 26 mei van 18:45 tot 20:30 uur in
het wijkcentrum de Spinne. Mocht het nodig zijn komt er nog een tweede inschrijfmoment maar dat zullen zij bekend maken
op de Facebookpagina: Kindervakantieweek de Goese Polder.
Uw en onze inzet is het om de kinderen van
onze wijk een paar leuke en gezellige dagen
te bezorgen.
HELPT U MEE DIT TE
REALISEREN???????
Meer informatie vindt u via de site www.
goesepolder.nl/kindervakantieweek
Aanmelden als vrijwilliger kan via de mail:
vrijwiligerskvw@goesepolder.nl

De voorzitter schrijft:
Beste mede-wijkbewoners,
Vandaag ligt alweer de tweede Torenflits van
dit jaar bij u op de mat. Weer een Torenflits
met veel wetenswaardigheden over onze
mooie wijk en informatie over de activiteiten
in de komende maanden. Het eerste kwartaal is voor ons als bestuur wel een beetje
hectisch geweest. Eind januari kregen we
bericht dat er een aantal vrijwilligers van de
Kindervakantieweek stopten met hun werk
voor de Kindervakantieweek dus moesten we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Gelukkig hebben we heel snel een aantal
nieuwe mensen gevonden die zich nu voor
dit project met veel enthousiasme in willen
zetten en hun schouders er onder zetten.
Verderop in de Torenflits vindt u hierover een
artikel. Ook werd onze secretaresse Carla
Straaijer geveld door griep wat uiteindelijk
uitmondde in een zware longontsteking met
complicaties. Gelukkig is zij nu weer aan de
beterende hand en we wensen vanaf deze
plaats van harte een spoedig herstel toe.
Gelukkig hebben we haar activiteiten voor
het secretariaat en de seniorenbingo kunnen opvangen. De werkgroep voor de organisatie van de Polderparty is ook al een
aantal keren bij elkaar geweest en het beloofd weer een fantastische happening te
worden. Let op de posters en het bericht
op de site van Goesepolder.nl, daar vindt u
meer informatie.
We kregen ook de vraag of we niet nog wat
meer zouden kunnen organiseren voor de
oudere bewoners van onze wijk, gedacht

wordt aan een klaverjasmiddag, schaak of
dam wedstrijd ed. Hebt u een idee hiervoor
of wilt u helpen bij het opzetten van dit soort
middagen voor onze wijkbewoners, laat het
ons weten en wij gaan hiermee aan de slag.
We kunnen wel ideeën hebben, maar we
moeten ook mensen hebben die ons bij de
uitvoering hiervan willen helpen. Alleen kunnen we dit niet. Een leuke middag is voor
veel mensen, zeker alleenstaanden een uitkomst en daar wordt naar uitgekeken. Alle
voorstellen zijn welkom en we gaan daar
dan zeker mee aan de slag als het uitvoerbaar is.
Laat uw gedachten er maar eens over gaan,
we zijn benieuwd naar uw ideeën.
Zo kregen we bericht van onze “wijkfotograaf” Charles Linssen bericht dat hij graag
wil meewerken aan de Torenflits door deze
te voorzien van wat fraaie foto’s uit de wijk.
Geweldig bedankt voor het aanbod en we
zullen hier dankbaar gebruik van maken.
Ik wens u heel veel leesplezier en hoop u te
ontmoeten bij één van de vele activiteiten in
onze wijk.
Jan A. Roeland

Spreekuren

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.

Op vele gebieden zijn er spreekuren
in de Goese Polder, zoals maatschappelijk werk, wijkverpleegkundige en
politie. Hier een overzichtje van deze
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 Wijkcentrum De
Spinne.
• Wijkagent iedere woensdag van 13.00
tot 14.00 uur in Wijkcentrum De Spinne.
• 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.

Opsporing gevraagd
Al een aantal jaren staat er in De Torenflits een artikelenserie ‘Geschiedenis van de Goese Polder’. Inmiddels zijn we
aangeland in de afgelopen eeuw. In de jaren zeventig is de
wijkvereniging opgericht. Mensen uit die beginperiode waren
o.a.: de heer De Wit en Wilma Donderwinkel (zie foto’s). Verder komen we namen tegen van de dames Houdt-Stovers,
Anröchte, Leupen,en Van As en de heren De Baar, Meeuwse
en Duijm. Graag zouden we in contact komen met deze mensen. Ook namen van derden
uit die beginperiode horen we graag. Verslagen, oude exemplaren van De Torenflits, krantenartikelen e.d. zijn welkom. Even een telefoontje naar 0113-227311 of een email
naar dekaart@zeelandnet.nl is zeer welkom.

Tuinopruimdag 24 maart 2018
Zoals u in een ander artikel in deze Torenflits kunt lezen, gaan RWS en SMWO dit jaar van
start met de Tuinopruimdagen. De eerste editie van zaterdag 24 maart jl. is een feit! Het was
een heel geslaagde opruimdag en zwervuil opruimactie. Met een lekker zonnetje was het
perfect weer om de tuin aan te pakken. Zoals op de foto ook te zien is, zijn er veel wijkbewoners die zich hier samen voor ingezet hebben. (Foto: Facebook Goese Polder)

Wijkfeest zoekt deelnemers!
Op zaterdag 2 juni is het weer tijd voor het leukste wijkfeest van Goes en omstreken;
de Polderparty. Dus zet dit maar alvast in je agenda! Er zijn diverse activiteiten voor
jong en oud. Voor de kinderen zijn er springkussens en andere leuke activiteiten!
Verder is er een rommelmarkt en een kledingbeurs. Voor de rommelmarkt kan nog
aangemeld worden. Ook zijn er diverse
standhouders en foodtrucks op de kraampjesmarkt. In het Erasmuspark zijn optredens en verkoop, het programma van inloophuis Oase volgt nog.
In wijkcentrum de Spinne wordt een avond
programma verzorgt met een barbecue en

aansluitend bingo met entertainment. Aanmelden voor de rommelmarkt of activiteiten
kan via: wijkfeestGoesePolder@gmail.com.
Blijf op de hoogte via de Facebook pagina
Polderparty/Polderfair.
Ook vrijwilligers om mee te helpen in de organisatie of tijdens de dag zelf zijn nog van
harte welkom!
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Massagepraktijk Laurentius
De masseur in jouw buurt!
  

•
•
•
•
•

  
  

Verpleging  en  verzorging  
Persoonlijk  en  professioneel  
  

Sportmassage
Ontspanningsmassage
Anti-stress massage
Lymfedrainage massage
Hardloopbegeleiding

  
  
  

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

Massagepraktijk Laurentius
Geldeloozepad 1, 4463 AJ Goes
www.laurentsport.nl
06-48197956

  
  

KORTINGSBON

  

Buurtzorg  Team  Goes-‐noord  
goes@buurtzorgnederland.com  

15% KORTING
op een massage naar keuze*

tel:06-‐10446240  
*Maximaal 1 bon per persoon. Massage op afspraak.

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: ………………………………………........................

Uitvaartverzorging

‛De BeVeLANDeN’
Johan Hoekman
Voor eeN zorgzAme BegeLeiDiNg
Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer
Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
uitvaartzorgcentrum.nl

KBO - afdeling Goes
een ‘kei’ van een ouderenbond

55+ ?

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’.

4

KBO - afdeling Goes
een ‘kei’ van een ouderenbond

voor € 24,00 per jaar bent u al lid
Info:
www.kbogoes.nl
Info: www.kbogoes.nl
0113-216154
Tel:Tel:0113-216154

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Philip Luitwieler
Remi van Schaik
Marieke van den Bosch

  

Boekhandel  en  uitgeverij  

het  Paard  van  Troje  
  
  

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

NIEUW IN DE GOESE POLDER

‘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’.

KBO -per
afdeling
voor € 24,00
jaarGoes
bent u al lid
een ‘kei’ van een ouderenbond
Info: www.kbogoes.nl
55+ ?
Tel:
0113-216154
55+jaar
? bent u al lid
voor
€ 24,00
per

Praktijk voor:
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie

Locatie: Erasmuspark
Troelstralaan 154-Goes

Geschiedenis van de Goese Polder (22)

Een sportveld als luxe
Op donderdagmiddag 15 september 1932 was het gemeenteraadsvergadering in
Goes. Het raadslid, de heer Visscher “vreest voor een nog groter tekort nu de
werkverschaffing was stopgezet en het Burgerlijk Armbestuur nog zovelen steunen moet.”De voorzitter (burgemeester Hajenius) merkt op dat nogmaals aan de
minister steun is gevraagd en dat het de verwachting is dat daarmee akkoord gegaan wordt. Wat was er aan de hand? Nederland zit in de grootste economische
crisis met veel werklozen. In veel gemeenten worden werkverschaffingsprojecten
uitgevoerd. In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken laat het Goese
gemeentebestuur op 7 oktober 1932 nog eens weten dat het aantal werklozen de
komende winter geschat wordt op 80 tot 100 mannen. Vrouwen en jongeren telden nog niet mee, het ging om de man als kostwinner. Het werkverschaffingsobject aan het haventerrein was voltooid. Als nieuw object voor de werkverschaffing
had het gemeentebestuur de aanleg van een sportterrein op het oog. De kosten
worden geraamd op 59.700 gulden, waarvan 26.000 gulden aan arbeidsloon. Een
Rijksbijdrage bedraagt 55% in de loonkosten. Met het project hoopt men de werklozen de winter door te helpen. Tien dagen later komt er toestemming. Aan de
Westhavendijk kan men beginnen met de aanleg van een sportterrein.
Sinds het laatste kwart van de 19de eeuw
zagen Nederlanders sport en andere lichaamsbeweging steeds meer als een
waardevolle besteding van hun (vrije) tijd.
Het hield het lichaam gezond, maar was ook
goed voor de vorming van karakter en persoonlijkheid. Deze nieuwe zienswijze leidde
tot de komst van georganiseerde sportbeoefening in clubs en bonden. Ook in Goes
werden sportwedstrijden georganiseerd.
Net als in veel andere gemeenten, gebeurde dat – bij gebrek aan sportvelden – op
een weiland dat beschikbaar was gesteld.
We lezen in verschillende stukken dat door
de voetbalverenigingen in Goes gespeeld
werd op terreinen in Wilhelminadorp, dat
tot de gemeente Kattendijke behoorden.
Ook komen we de naam tegen van de heer
Hanken, directeur van de maatschap de
Wilhelminapolder. Ongetwijfeld zal hij wel
een stuk weiland beschikbaar hebben gesteld als voetbalveld.

objecten meer heeft kan gedacht worden
aan sportvelden. Toch was het verkrijgen
van grond voor sportvelden niet zo eenvoudig. Een eerste keuze op een terrein was
afgevallen vanwege de hoge vraagprijzen
van de eigenaren. Al snel kwam men bij
de Westhavendijk terecht op een weiland
naast de gemeentereiniging. Het terrein
was al eigendom van de gemeente maar
werd verpacht als paardenwei. Het terrein
was te klein zodat er nog wat grond bijgekocht moest worden. Een tekening was bijgevoegd, gemaakt door F.G.C. Rothuizen,
directeur gemeentewerken en tevens architect. Werkverschaffingsobjecten moesten
binnen een bepaalde tijd gestart worden.
Als dat niet lukte moest de gemeente aan
de minister verlenging van die termijn vragen. Door de gemeente Goes werd verschillende keren verlenging gevraagd. Maar
in het voorjaar van 1933 kon men dan toch
met de werkzaamheden starten. Bouwma-

Sport als luxe
In een brief aan de gemeenteraad voor de
raadsvergadering van 2 december 1932
schrijft het college van burgemeester en
wethouders: “Nu langzamerhand de straten
en plantsoenen zijn verbeterd, slooten zijn
gedempt en het belangrijke werk ter verbetering van het haventerrein nagenoeg is voltooid, was het voor ons geen gemakkelijke
taak om een goed werkobject te vinden.”
Sport heeft duidelijk nog geen prioriteit bij
het gemeentebestuur. Het wordt nog gezien als luxe. Pas als men geen andere

Burg. Hajenius van Goes, onder wiens
burgemeesterschap gestart werd met de
aanleg van het sportpark.

Sportpark Het Schenge in de zestiger en zeventiger jaren.

teriaal als zand en grind werd via het kanaal
aangevoerd. Om dat naar de overkant van
de weg te krijgen werd op 8 maart 1933
aan de provincie Zeeland een tijdelijke vergunning gevraagd om een spoorweg voor
kipwagens aan te leggen.
In 1932 waren ook de onderhandelingen
gestart om een stuk grond te verkrijgen.
Eigenaren waren de erfgenamen van J.K.
van Baalen, die tevens eigenaren waren van
de boerderij Klein Frankrijk. De zaken werden behartigd door een curator, H. Kleijn te
Arnhem. Op 26 augustus 1932 werd een
eerste brief gestuurd. Gelijktijdig ging er ook
een brief naar de rentmeester die de grond
beheerde. Dat was F. Oele aan de D.D. van
de Boutstraat te Goes. Al snel kwam er een
brief van de curator dat de erfgenamen niet
wilden verkopen. Directeur Rothuizen werd
er op afgestuurd om eens te praten. Men
wordt het eens over een ruiling van een stuk
grond, mits er een sloot wordt aangelegd
en pachter Zandee een vergoeding van
honderd gulden krijgt. Een ander stuk grond
wordt gekocht van het Burgerlijk Armbestuur waarbij een regeling getroffen moest
worden met de pachter A. van Dalen.
Nog voor de opening van het sportpark
kwam er in augustus 1933 een brief van
de KNVB, die slechts één veld goedkeurde
voor het spelen van voetbalwedstrijden. De
brief werd doorgezonden naar de juist opgerichte Stichting Goesche Sportbelangen
die het sportpark zou beheren. Het pro-

bleem wordt niet opgelost, al wordt er wel
gevoetbald door de voetbalverenigingen
Goes en Robur. Twee jaar later – inmiddels
was R.M. van Dusseldorp burgemeester
van Goes geworden – volgt er een nieuwe brief van de KNVB uit Den Haag. Blijkbaar had men in Middelburg met dezelfde
problemen te maken. De brief begint met:
“Datgene wat ik hierna ga opmerken zeg ik
niet zoozeer nog als secretaris van de Propaganda Commissie van den KNVB dan
wel als Zeeuw en vooral als oud inwoner
van Uwe gemeente.”Blijkbaar zijn de sportvelden wel goed maar is er onvoldoende
accommodatie voor grote aantallen bezoekers. Een jaar eerder had de KNVB getracht
een belangrijke wedstrijd in Goes of Middelburg te organiseren. Men schrijft: “Zoolang
hetzij Goes, hetzij Middelburg geen terrein
bezat, waarop tenminste 7 tot 8000 personen den wedstrijd konden volgen, wij nimmer erop moesten rekenen een soortgelijken wedstrijd in Zeeland kon plaats vinden.”
Het sportpark voorziet duidelijk in een behoefte. In 1937 kwamen er verzoeken van
de tennisverenigingen “Sla Raak” en ’t Halve Maantje om tennisbanen aan te leggen.
Nu wordt een sportaccommodatie niet
meer als luxe gezien maar als een basisvoorziening van een gemeente.
FdK
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van het Gemeentearchief Goes en de website krantenbankZeeland.

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.
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‘Persoonlijk en actief!’

IEDER MENS
EEN EIGEN
WOONWENS

Sinke Komejan Makelaars is sinds 1961 actief op de
Zeeuwse woningmarkt. Met deze jarenlange
ervaring is kwaliteit een vanzelfsprekendheid!

De woningmarkt in Goes verbetert!
Tijdens de verkoop van de woning aan
de Wilsonstraat 22 was de belangstelling
groot. Helaas hebben wij een groot deel
van deze potentiële kopers moeten
teleurstellen. Mogelijk speelt bij u de
gedachte om de woning te verkopen
en kunnen wij deze potentiële kopers
interesseren voor uw woning?

Binnen 4 weken verkocht!

Wilsonstraat 22, Goes - Verkocht voor de vraagprijs.

Vakkundig en
onafhankelĳk
advies.

Een gratis
waardebepaling
binnen 24 uur?
Aarzel niet en
neem contact

Neem contact op voor een
eerste kennismaking, dat
gesprek nemen wĳ voor onze
rekening. Graag tot ziens!

met ons op!
Kijk op www.sinke.nl/
woningen/waardebepaling

Donkerstraat 40, Goes
Vraagprijs € 199.000,- k.k.

AFSPRAKENLIJN T 0118 642 007

HYPOTHEEKSHOP.NL

Ook verkoopplannen?
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!

Neem contact met ons op!

Snel antwoord? Nu ook chatten via sinke.nl

Gratis adviesgesprek
Gratis waardebepaling

V.l.n.r.: Philip Paul, Anton Verbraak,
Koos Schreuder, Antoine De Dreu en Simon Corbijn.

Oost wal 2C, Goes • (0113) 251 000 • goes@sinke.nl

Stationspark 30, Goes

|

Tel. (0113) 23 16 74

|

rws@rwsgoes.nl

|

w w w.sinke.nl • facebook.com/sinkekomejan

www.rwsgoes.nl

www.svrz.nl

Zichtbaar
effectief

Stap binnen bij restaurant Erasmuspark
Openingstijden

Scottweg 45 | 4462 GS Goes | T 0113 - 228 350 | info@gbg.nl | www.gbg.nl

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.

Uw uitvaartwensen in vertrouwde handen
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

DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR!
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Anthony Edenlaan 21
4463 JD Goes
T 0113 - 23 15 77
M 06 - 512 774 73
roeland-uitvaart.nl
info@roeland-uitvaart.nl

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

www.clavers.nl

r U !!

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 Hieronder een
selectie van wat u bezig houdt.
Nieuwe Lidl wellicht in oude Gammapand
De Lidl is van plan om een nieuwe vestiging
te openen in het oude Gamma-pand aan
de Marconistraat in Goes. Een voorwaarde
moet zijn dat het huidige pand in de Spinne
in de Goese Polder blijft. Wendy Dijkhuizen vind het een goed plan, alleen moeten
ze volgens haar dan ook de parkeertarieven
aanpassen, en niet alleen gratis parkeren
na 15:00 uur. Edmee Jacobs – Joosten
is het hiermee eens dat het parkeren moet
worden aangepakt. Het is nu namelijk al
veel zoeken naar een fatsoenlijke parkeerplaats bij De Spinne.

Actie fietshelm
Ans Mollema uit de Goese Polder is een actie
gestart voor het gebruik van fietshelmen, hierover was enkele weken geleden een artikel te
lezen in ‘De Bode’. De meningen van mede
wijkbewoners zijn hierover verdeeld. Wilza
Mijnsbergen voelt zich niet aangesproken
om een fietshelm te gaan dragen. Ze hoopt
dat Ans haar actie snel afblaast en dat iedereen zelf mag beslissen of je een fietshelm
draagt. Marja Schot vind dat je niet moet
vergeten dat het niet altijd je eigen schuld is
als je van de fiets valt, dit kan ook door een
ander komen. Je hoofd blijft dan kwetsbaar
en dan is het toch fijn dat je een helm op hebt.
Jos van den Berg wenst Ans succes, maar
gaat zelf echt niet met een helm op.

Sluiting AZC; kinderen niet meer naar
school in Goese Polder
Het Asielzoekerscentrum aan de Albert
Plesmanweg in Goes sluit per 1 oktober a.s.
zijn deuren. Van de gezinnen die hier wonen
gaan 68 hiervan naar school in de Goese
Polder verspreid over de 3 basisscholen. De
kinderen die hier al geruime tijd naar school
gaan keren na de zomervakantie niet terug
op hun school. Dit nieuws sloeg in als een
bom: Jeroen en Jacqueline Dagelinckx
vinden het verschrikkelijk dat dit gebeurt,

onmenselijk zelfs en wensen alle ouders en
kinderen veel sterkte toe. Nelly Kim Noa
Sem vraagt zich af of de kinderen nog niet
genoeg hebben meegemaakt. Is er eindelijk
rust en stabiliteit en hebben zij een school
met vriendjes en vriendinnetjes, worden zij
van school gehaald, terug naar de onzekerheid. Yolanda de Bruin geeft aan dat zij
het ook verschrikkelijk vindt, en dat ze de
kindjes gaat missen.

Rubriek voor de kids uit de
Goese Polder met facebookfoto’s
van de basisscholen
De Tweemaster, ’t Noorderlicht
en de Holtkampschool
Basisschool `t Noorderlicht is Bevelands kampioen schoolschaken geworden, hierbij wat foto`s van de winnaars.
In het kader van de nationale Pannenkoekendag nog een
smakelijke foto van basisschool De Tweemaster.
En tenslotte een foto van de Holtkampschool die vanwege
de Pasen een lekkere paasbrunch hadden geregeld voor de
kinderen.
Foto`s: Facebook.
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De Compressiespecialist >Goes
Boekhandel De Koperen Tuin

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

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

In overleg kan er zo veel meer..
• Lichte balseming (thanatopraxie)
• Sfeervolle afscheidsruimte ‘Vlinderhuis’
• Alternatieve afscheidslocaties

Han van Liere & Carina Korsuize-van Liere
Voor al Uw therapeutisch
email: info@compressiespecialist.nl
tel: 0113-271820
• Alle soorten rouwvervoer
elastische kousen,
• Afscheidsfotograﬁe
mobiel: 0655390609
• Nazorg
confectiebandages en
aan/uittrekhulpmiddelen.

webwinkel op
www.koperentuin.nl

Han van Liere &
Carina Korsuize ‐van Liere
Troelstrapad 12

Keizersdijk 16 – Goes
0113 231072

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!

Heidi Bras Sportinstructeur
Bijsterweg 4
4471 NA

Heidi Bras Sportinstructeur

Wolphaartsdijk

Bijsterweg 4
4471 NA

Tel: 06
06-41720141
41720141

Wolphaartsdijk
W: www.fitality
www.fitality-sport.nl
Tel: 06
06-41720141
41720141

E: fitalitysport@zeelandnet.nl

W: www.fitality
www.fitality-sport.nl
E: fitalitysport@zeelandnet.nl

Podotherapie Hermanns
Scheefstand
van de grote
teen (Halluxklachtenvrij
abducto valgus)
Podotherapie
Hermanns:
lopen

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

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

Is uw
Belastingaangifte
al ingevuld?
Wij verzorgen
het graag voor u!
Ook zorg thuis van Allévo?

088 110 2800
www.allevo.nl

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

“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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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!

