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Charles Linssen

‘Ik ga nooit zonder camera van huis!’
Misschien is het u al opgevallen, maar sinds een paar maanden krijgt de redactie van
de Torenflits hulp van ‘vrijetijdsfotograaf’ Charles Linssen (73). Hij verzorgt met name
de foto`s bij de interviews op de voorpagina. Zijn naam zal waarschijnlijk bij menig
wijkbewoner een belletje doen rinkelen, aangezien hij als sinds 1977 in de wijk woont,
12 jaar wethouder in Goes is geweest waarvan jarenlang wijkwethouder van de
wijk Goese Polder. Voor degenen die hem niet kennen, tijd voor een interview
om meer van hem te weten te komen…
Charles Linssen is geboren en getogen in Den Haag, maar in 1968
voor zijn werk in Zeeland terecht
gekomen. Hij was in die tijd net
getrouwd en samen met zijn vrouw
op zoek naar een woning in Den
Haag. Omdat er destijds grote woningnood was stelde zijn werkgever Bruna voor om in Zeeland te
gaan wonen. Zijn werkgever wilde
namelijk een nieuw filiaal openen in
Zeeland, en Charles leek hen de
geschikte persoon om dit te doen.
Het plan was om een filiaal te openen in de Lange Kerkstraat. Boven
de boekhandel was een woning
waar Charles met zijn vrouw kon
gaan wonen. Het idee was om een
paar jaar in Zeeland te gaan wonen
en werken, om later weer terug te
keren naar Den Haag. Maar na een
half jaar in Zeeland wist Charles al
dat hij hier niet meer weg wilde: “Ik
vond het hier al snel geweldig! Met
vijf minuten ﬁetsen stond je in de polder,
je kon zo naar de zee, het mooie Bevelandse landschap en de mentaliteit van de Zeeuwen… Nee, ik wilde niet meer terug!”
Het Bruna-filiaal liep op rolletjes, maar Charles
miste op een gegeven moment de uitdaging
in zijn werk. Als hij verder wilde doorgroeien
bij Bruna, zou hij terug moeten gaan naar de
Randstad. Omdat Charles niet uit Goes wilde verhuizen, begon hij daarom in 1977 bij
drukkerij Pitman in Goes. Hier was hij zowel
commercieel als creatief actief met reclamedrukwerk voor bedrijven, het ontwerpen van
folders, en het schrijven van teksten. Een baan
waarin hij zijn creativiteit meer kon aanspreken. Omdat hij vanwege zijn nieuwe baan de
dienstwoning moest verlaten, gingen hij en zijn

vrouw op zoek naar een woning in Goes. Met
hulp van de RWS kregen zij tijdelijk een huurwoning toegewezen in de Bechstede. Zo konden
zij de periode overbruggen die nodig was totdat
hun woning in de Donkerstraat werd opgeleverd.
In 1977 is hij gemeenteraadslid voor het CDA
geworden, waarna hij in 1994 wethouder voor
de gemeente Goes werd. Als wethouder had hij
verschillende portefeuilles, zoals communicatie,
cultuur en de binnenstad. Ook was hij verantwoordelijk voor verschillende projecten in Goes,
zoals de bouw van theater De Mythe, het Masterplan Binnenstad en de bouw van het Stadskantoor. Tijdens zijn periode als wethouder vond
Charles het altijd belangrijk om midden in de
maatschappij te staan: “ik wilde een benaderbare wethouder zijn, niet iemand die op een deftige
stoel op kantoor zit. Ik was altijd veel liever buiten
dan binnen, en dan het liefst op de ﬁets”.
Tot op de dag van vandaag woont Charles Linssen nog steeds met veel plezier in zijn woning
in de Donkerstraat. Tijdens zijn periode als wethouder waren mensen soms verbaasd om te horen dat hij nog steeds in de Goese Polder woonde, in plaats van in een mooie vrijstaande woning
aan bijvoorbeeld het Goese Meer. Maar Charles
wilde hier niets van weten: “Ik heb nooit een
seconde getwijfeld om uit de wijk te verhuizen,
waarom zou ik? Ik was en ben hier nog steeds
gelukkig! Wij hebben het nog prima naar onze
zin in de wijk en daarnaast wonen onze dochter
en schoonzoon met kleinkinderen vlak bij ons in
de buurt. Ook niet onbelangrijk, ik hoef hier dus
helemaal niet weg!”
Sinds 2006 is Charles met pensioen, maar hij is
allesbehalve achter de geraniums gaan zitten.
Nog steeds is hij actief als bestuurder of vrijwilliger in vele verenigingen, en trekt hij er dagelijks op de fiets met zijn camera op uit. Hij foto-

grafeert namelijk als vrijwilliger voor Theater de
Mythe, Balletstudio Free, de Stichting Dansz en
Muziektheater Zeeland. Zowel met de ‘Polderkinderen’ van onze basisscholen en Naschoolse
Opvang als met ouderen uit het Erasmuspark
heeft hij fotoworkshops gedaan. Zijn fotowerk
heeft ook al geleid tot verschillende foto-exposities in en buiten Goes en uitgeverij Het Paard van
Troje gaf al twee fotoboeken uit met beelden van
Zeeland en Goes: “Met name ben ik blij met het
laatst verschenen boek ‘Buitengewoon Goes’,
het is een soort tijdsbeeld geworden. Als ik de
lezers van de Goese Polder er een plezier mee
doe wil ik best voor de Torenﬂits wat meer met
foto’s doen zoals raadfoto’s, sfeerfoto’s en leuke
locatiefoto’s want… een foto zegt soms meer
dan veel woorden! Daarnaast ga ik nooit zonder
camera van huis. Ik weet maar nooit of ik ergens
iets interessants tegenkom waar ik een foto van
kan maken!”

Nebbe
Hondenspeelplaats geopend in
de Goese Polder

Al die blaffende
viervoeters... Ik
kom hier voor
m’n rust!

Activiteitenkalender:

Dounia
Beste lezers,
Op dit moment zijn wij bij het LFB bezig met de toegankelijkheid van Goes. Nu zit
ik door een blessure in een rolstoel, en kom ik bepaalde dingen tegen die niet zo
toegankelijk zijn. Bij mijn huis zijn de stoepen scheef, waardoor ik met mijn rolstoel
zo van de stoep af glijd waardoor er vervelende ongelukken kunnen gebeuren, ook
staan auto’s op de stoepen geparkeerd waardoor ik op de weg moet rijden met mijn
rolstoel, dit is best gevaarlijk! De VN ambassadeurs van het LFB zijn hier al druk mee
bezig, door te gaan vloggen, en de straat op te gaan. Zo laten zij zien dat het nog
véél toegankelijker kan hier in Goes! Mijn collega heeft bij de gemeente aangegeven
dat haar stoep te hoog was, zo kon zij de stoep niet af met haar scootmobiel, door
dat hier een melding van is gemaakt, stond de gemeente na enkele dagen voor de
deur om de stoep te verlagen. Dit is een mooi voorbeeld dat de gemeente bezig is
met het VN verdrag! Het VN vertelpunt heeft een eigen Facebook pagina gemaakt
waar mensen hun verhaal kwijt kunnen over dingen die zij tegen komen die met de
toegankelijkheid te maken hebben. Komt u zelf nou dingen tegen waarvan u denkt
dat die wél of niet toegankelijk zijn, dan kunt u hier een verslag van maken óf een
foto maken waarop duidelijk te zien is of de toegankelijkheid goed geregeld is of
niet. Tot de volgende Torenflits.

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
Kinderdisco
Seniorenbingo
Dansavond

oktober:
november:
december:
27		 15
25
29
20
20
17
22

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.

Opening hondenspeelplaats Het Vier Uurtje
Afgelopen 21 september was het zover: de
opening van de eerste hondenspeelplaats
‘Het Vier Uurtje’ in de Goese Polder. De
speelplaats is gelegen op het oude windhondenveld, aan de rand van sportpark
Het Schenge. Wethouder Derk Alsema
was aanwezig om de hondenspeelplaats
op creatieve wijze te openen. In plaats van
een lintje doorknippen wierp hij nu een bal,
waar menig hond achteraan rende. De honden kunnen in het omheinde veldje naar
hartenlust spelen en snuffelen. Namens
Bakker Boer werd er getrakteerd op taart
en na afloop kregen alle honden een zak
hondensnoepjes cadeau van Dierenspeciaalzaak van de Vreede.

Spreekuren
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.

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 januari 2019. Inleveren kopij voor 15 december 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
Drukwerk: Grafisch Bedrijf Goes (GBG)
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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Honderd jaar geleden werd de PZEM opgericht
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de PZEM
werd opgericht, de Provinciale Zeeuwsche
Electriciteits-Maatschappij. Daarna werd
het Delta, en nu is het weer PZEM. De
Heemkundige Kring De Bevelanden houdt
zich bezig met de geschiedenis van Noorden Zuid-Beveland. Ook de PZEM is een
stukje Bevelandse geschiedenis. Gemeentelijke elektriciteitsbedrijven verenigden zich
honderd jaar geleden in de PZEM. De N.V.
PZEM werd in 1919 opgericht als provinciaal
elektriciteitsbedrijf, in dezelfde tijd als veel
andere provinciale elektriciteitsbedrijven in
Nederland. Doel van deze bedrijven was het
op provinciaal niveau ter hand nemen van
de verdere elektrificatie van de provincies,
en in het bijzonder het platteland. Net als
in andere provincies meende het provinciaal bestuur dat de kleinere plaatsen en afgelegen percelen bij uitsluitend particuliere
(commerciële) exploitatie nooit van elektriciteit zouden kunnen worden voorzien.

Beste mede-wijkbewoners,

Op donderdag 15 november om 19.30
organiseert de Heemkundige Kring De Bevelanden in het restaurant van het Erasmuspark in de Goese Polder een lezing
over deze geschiedenis.
Sprekers zijn: Arnold Parre, oud-medewerker van Delta en Kees van der Maas,
oud-hoofdredacteur van de PZC. Het is
een openbare bijeenkomst en de toegang is gratis.

Gezocht: voorzitter Inloophuis Oase
Het Inloophuis Oase in de Goese Polder
zoekt in verband met het aftreden van de
huidige voorzitter iemand die deze functie
wil overnemen.

Wandelgroep van start!
Sinds kort is de Goese Polder een heuse
wandelgroep rijker! Op een makkelijke manier werken aan je gezondheid, ontspanning, nieuwe contacten opdoen en daarnaast Goes en omstreken ontdekken. Het
verzamelpunt is bij Inloophuis Oase (Rooseveltlaan 87) waarna de wandeling van 1 à
1,5 uur start. Je kunt zowel in de ochtend
om 8:45 uur als `s avonds om 18:30 uur
meewandelen. Honden zijn niet welkom.
Voor meer informatie, check de Facebookpagina.

De voorzitter schrijft:

Jarenlang is voor velen het Inloophuis een
plek waar ze graag komen om aan diverse
activiteiten deel te nemen, vooral de inloop/
koffieochtenden zijn erg belangrijk.
Als je het fijn vindt om met allerlei mensen
om te gaan en communicatief vaardig bent
reageer dan per mail of per telefoon.
Wil je nog wat nadere informatie neem dan
contact op met Henny van Zunderen via
tel. 0113 250 327
Bestuur Stichting Inloophuis Oase Goes
stichtingoasegoes@gmail.com
tel. 0113 250327

Waarom geen mural in de Goese Polder?

Terwijl ik bezig ga met dit voorwoord bedenk
ik me dat het wel heel erg snel gaat zo’n jaar
want dit is alweer de laatste Torenflits van
2018. Een jaar waarin we heel wat hebben
mogen organiseren en beleven. Een prachtige zomer ligt achter ons met fantastisch georganiseerde kindervakantiedagen. Het was
dit keer geen hele week omdat de club die
de organisatie op zich nam wel een heel korte tijd van voorbereiding heeft gehad. Maar
HULDE aan deze vrijwilligers die deze dagen
tot een groot succes hebben gemaakt. Dank
ook aan de vrijwilligers die deze dagen zich
ingezet hebben voor de kinderen. Geweldig
dat we nog zulke gedreven ouders hebben
die dit belangeloos willen doen.
Ook dank aan de beheerders van het wijkgebouw die deze zomer de bingo hebben
willen organiseren voor onze wijkbewoners
zodat zij toch een gezellige middag konden
hebben. Fijn dat jullie dit op je hebt willen nemen. Zo zie je maar dat we samen toch heel
veel kunnen bereiken, als de wil er maar is.
Zo begin ik dus met een heel positief verhaal,
maar het vervolg is een beetje negatief en ik
hoop dat u dit vooral heel goed wilt lezen en
tot door wilt laten dringen want dit gaat ons
allemaal als wijkbewoners aan.
Helaas is deze Torenflits de laatste die Eva
als redacteur onder haar hoede heeft genomen. Eva heeft aangegeven dat haar de tijd
gaat ontbreken om dit verder te blijven doen.
Werk en studie vergen nu meer tijd en daardoor moet zij helaas stoppen met haar werkzaamheden voor de Torenflits. Langs deze
weg alvast reuze bedankt Eva voor je inzet
en inbreng voor de Torenflits en de wijk.

Sinterklaas…
Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen zijn toch al begonnen.
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij zijn
verjaardag ook in de Spinne zal vieren.

Binnen het bestuur is er ook een vacature bij
gekomen want Dorien moet helaas haar zetel
in het bestuur in verband met verhuizing, studie en werk opgeven. Dorien met begrip voor
je besluit maar met tranen in ons hart nemen
we afscheid van je en we wensen je heel veel
succes in je verdere loopbaan. Bedankt voor
je inzet voor de wijk en de Stichting Buurtwerk.
Zoals u ziet hebben we nu echt dringend enkele enthousiaste mensen nodig om de Torenflits te kunnen blijven uitgeven en zijn ook
enkele mensen binnen het bestuur van harte
welkom.
Ik weet wel dat de vrije tijd soms schaars is,
maar als we met meer mensen de kar blijven trekken is de tijd die je per persoon er in
moet steken niet zo veel.
Wilt u ook in 2019 nog op de hoogte blijven
van het nieuws en de aktiviteiten in de wijk,
help ons dan met de redactie en opzet van
onze prachtige wijkkrant, want alleen kunnen
we dit niet voor elkaar krijgen.
Zoals ik al aan het begin schrijf samen kunnen we veel voor elkaar krijgen.
Laten we dus deze “klus “ dan nu ook samen gaan klaren.
HELPT U ONS, DAN HELPT U UW MEDE
WIJKBEWONERS!
Ik wens u veel leesplezier en goede feestdagen al duurt dat nog even.
Jan A. Roeland

Fotorubriek:
Verrassende plekjes in
de Goese Polder
Een begroeide lantaarnpaal in de Goese
Polder:

Hij doet dit met een muzikale show op Vrijdag 30 november, aanvang 14.30 uur.
Alle kinderen tot 8 jaar worden uitgenodigd
dit feest mee te komen vieren.
Dus beste ouders, zet deze datum alvast in
de agenda !!!
De toegang is gratis.

Voortgang Torenflits
De afgelopen jaren zijn in het kader van het
kunstproject Mural op verschillende plaatsen
in Goes muurschilderingen verschenen. Mooie
kleurige schilderijen die de omgeving opfleuren. Ze staan overwegend in Goes-Zuid. In de
Goese Polder heeft de obs De Tweemaster
zelf een mural laten plaatsen. Maar waarom
zijn er niet meer in de Goese Polder? Er zijn
genoeg muren die er mee verfraaid kunnen
worden. Die vraag stelde ik op Facebook. Veel
positieve reacties. Het is een kunstproject van
de Culturele Raad Goes. Waarom stellen we
die vraag eigenlijk niet aan dit orgaan? Op de
website staat het e-mailadres van de voorzit-

ter Wim Bakker. Een mailtje was zo verzonden. Per omgaande had ik bericht terug.
Zijn reactie is dat er een keuze is gemaakt
voor Goes-Zuid omdat men een compacte wandelroute wil met toppers uit de streetart-wereld. Op deze wijze ontstaat er een
openlucht-galerie die grafisch, schilderachtig
en decoratief is. Jammer voor de Goese Polder maar misschien vindt het navolging als
mensen op hun eigen gevel een kunstuiting
laten aanbrengen.
Frits de Kaart

Zoals u misschien al elders in deze Torenflits
heeft gelezen (‘De voorzitter schrijft’), gaat
de redactie wat veranderen.
Sinds begin dit jaar voer ik de redactie van
de Torenflits alleen. Naast mijn fulltime baan
met aankomende opleidingen/cursussen,
andere hobby`s merk ik dat dit soms best
veel is. Op dit moment zijn er daarom gesprekken om te kijken of we de taken
kunnen verdelen. Mocht u zelf ook ideeën
hebben, of mee willen schrijven, dan kunt
u zich melden via redactie@goesepolder.nl
Alle kleine beetjes helpen!

Foto gemaakt door Charles Linssen.
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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*
e*

tel:06-‐10446240  
*Maximaal 1 bon per persoon. Massage
age op afs
afspraak.
f praak.
fs

Wilt u ook adverteren?
Neem dan contact op met de redactie via
redactie@goesepolder.nl

Uitvaartverzorging

‛De BeVeLANDeN’
LANDe
LAND
eN’
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’.
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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

‘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

Locatie: Erasmuspark
Troelstralaan 154-Goes

Praktijk voor:
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie
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  

Geschiedenis van de Goese Polder (24)

Woningbouw in een drassige polder
Na de Tweede Wereldoorlog moesten er veel woningen worden gebouwd. De oorlogsschade in vergelijking met steden als Vlissingen en Middelburg was in Goes
gering. Maar de na-oorlogse geboortegolf – die we nu kennen als de babyboomgeneratie – en de vestiging van industrieën in het Sloegebied, zorgde voor een flinke bevolkingsgroei en woningnood. In 1961 voorspelde men dat Goes zou groeien
naar 50.000 inwoners. Eerdere plannen gingen uit van een stedelijk gebied van
100.000 inwoners.In Goes kwamen in oost en zuid nieuwe woonwijken. In de periode 1968-1970 werd gestart met de voorbereiding voor een nieuwe woonwijk aan
de noordzijde. Er werd gedacht aan 2500 woningen in de Goese Polder. De eerste
grond was door de gemeente al in 1963 gekocht. Er werd een boomgaard van vijf
hectare aangekocht om te voorkomen dat projectontwikkelaars de plannen zouden doorkruisen. Dat was al eerder gebeurd, dus wilden de Goese bestuurders er
nu tijdig bij zijn. Daar hing wel een prijskaartje aan van vier gulden zesenveertig
per vierkante meter. De grondprijs was nog nooit zo hoog geweest. de gemeenteraadsleden gingen mokkend akkoord.
Het grondgebied van de Goese Polder
strekte zich oorspronkelijk uit van Wissekerke bij ’s Heer Hendrikskinderen tot het havenkanaal van Goes. Om de woningbouwplannen op het grondgebied van Goes te
realiseren moesten afspraken gemaakt
worden met de omliggende gemeenten. In
1968 werden de eerste tekeningen zichtbaar. Goes pakt het groot aan. In het voormalig weeshuis (nu museum) werd een
wereld-stedenbouw-expositie gehouden.
Welke ‘wereldsteden’ nog meer aanwezig
zijn vermeld het artikel in Dagblad De Stem
van 7 november 1968 niet. Met plattegrond,

Wethouder L.H. de Leeuw slaat een eerste paal
voor een woningbouwcomplex in de Goese Polder.

kaarten en een beschrijving kunnen bezoekers zien dat gekozen is voor een nieuwe
vorm van stedenbouw. Geen huisje-straatje-huisje-systeem lezen we in de krant. Een
totaalplan van 2570 woningen, waaronder
1000 flats, eengezinswoningen, bejaardenwoningen en bungalows. Een nieuwe
wijk voor 8000 bewoners met veel groen,
voetpaden en een buurtweg die als een lus
de wijk zal ontsluiten.De bebouwing werd
uitgevoerd in twee fasen. Goese Polder I
met 750 woningen, voltooid met de Erasmusflat in 1970-1975. In 1971 maakt de
PZC al melding van een plan Goese Polder
II met de kop “Nieuwe stad in noord”. Een
foto met koeien en op de achtergrond de
televisietoren en de euforische tekst “Een
wijkplan aangepast aan het landschap.”
Wateroverlast
Al bij de eerste grondaankoop in 1963
werd er in de gemeenteraad gewezen op
de drassige ondergrond. Raadslid J.H.
Roose (later wethouder) merkt op dat het
een zeer moeilijk terrein is dat opgehoogd
zal moeten worden. Eind jaren zeventig is
een groot deel van de wijk bewoond. Weliswaar zijn de ambitieuze plannen uit 1968
bijgesteld maar de wijk begint vorm te krijgen. Een bron van ergernis blijft de wateroverlast. In de PZC van 7 maart 1979 lezen
we dat bewoners op een informatieavond
veel klachten hebben over de wateroverlast. Wethouder De Leeuw was de bestuurder die het grootste deel van de bouw van
de nieuwe wijk verantwoordelijk was. Hij
kon tegen de bewoners alleen maar zeggen dat ze nog ongeveer een jaar met de

De sleutel van de vierhonderdste woning in de Goese Polder II wordt uitgereikt. Heer rechts met donkere
bril is J. van de Hoven, voorzitter van woningbouwcorporatie RWS.

wateroverlast zullen moeten zien te leven.
Door alle bouwactiviteiten waren er meer
klachten van de bewoners. Op dezelfde
bewonersavond kondigde een bewoner
aan een schadeclaim bij de gemeente in te
dienen omdat het jasje van haar kind was
beschadigd door een stuk prikkeldraad bij
de kleuterschool. Iemand anders wil een
schadeclaim indienen voor extra kosten
elektriciteit en water voor de wasbeurten
van kleding vanwege de modder in de nieuwe wijk. Burgemeester Huber verklaarde
dat hij net als de wijkbewoners soms ‘witheet’ kon worden over de toestanden in de
Goese Polder. Er kwam een suggestie voor
een wijkraad en er was behoefte aan een eigen wijkagent.Een half jaar later kwamen de
plannen om de wateroverlast te beperken.
Er zouden waterpartijen gegraven worden
om het overtollige water af te voeren. Op 12
oktober 1979 was de kop in de PZC: Aanleg van ‘havencomplex’ bij scholen Goese
Polder.Een mooie tekening van een haven
met steigers maar zonder boten.
Met de bouw van de wijk ging het voorspoedig. In 1972 kon men al melden dat de
eerste paal geslagen werd voor het plan
Goese Polder II op een ‘doorweekte grond’
westelijk van de Van Hogendorplaan. Het
pensioenfonds voor de havens van Rotterdam ging daar 89 woningen bouwen.
Op 13 juni 1975 werd de sleutel uitgereikt
voor de vierhonderdste woning in het plan
Goese Polder II. Vooral uit de omgeving
van Rotterdam kwamen veel nieuwe bewoners. Met name door de pensioenfondsen,
die in de bouw van woningen hadden ge-

ïnvesteerd, werd een wervingscampagne
gehouden om nieuwe bewoners naar hun
woningen te krijgen. Daarnaast steeg in de
tweede helft van de jaren zeventig de rente naar ongekende hoogte. De gemeente dreigde grote verliezen te leiden op de
grondexploitatie. Dit alles tezamen had tot
gevolg dat de grondprijzen gingen stijgen.
In 1972 bedroeg die prijs ruim vierenvijftig
gulden per vierkante meter. In 1978 zou de
grondprijs bijna verdrievoudigen. Ook werd
de oorspronkelijke opzet van elfhonderd
sociale huurwoningen losgelaten. Er zouden meer koopwoningen en huurwoningen
in een hogere prijsklasse gebouwd worden.
Hierdoor kon de grondprijs voor de sociale
woningbouw beperkt worden. De financiële
situatie bleef zorgelijk. Op 16 maart 1983
laat wethouder De Leeuw via de PZC weten
dat verdere uitvoering van de plannen in de
Goese Polder op korte termijn niet uitvoerbaar is. Het woord ‘participatiemaatschappij’ moet nog worden uitgevonden maar de
wethouder verzucht al: “Er zal hard gewerkt
moeten worden aan een mentaliteitsverandering bij de burgers, die een aantal activiteiten zelf ter hand moeten nemen.”
FdK
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie
van de website krantenbankZeeland. geschiedenis van de RWS vanaf 1867door G. van der Wal
en de memoires van wethouder L.H. de Leeuw
onder de titel ‘De leeuw van Goes’.

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

Activiteiten Erasmuspark
Dit najaar zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd in het Erasmuspark. Alle hieronder aangegeven activiteiten zijn bestemd voor de bewoners
van het Erasmuspark én de inwoners van de Goese Polder. Misschien zit er iets
leuks voor u bij…
Beweeggroep In Balans
Elke vrijdag van 14.00 - 15.00 uur in de vergaderruimte.
In Balans richt zich op het verbeteren van spierkracht, lenigheid en evenwicht. De oefeningen zijn rustig en niet moeilijk. U kunt een gratis proefles volgen. De docente zal u graag
verder informeren.
Optreden Peter & Anja “The Dutch Vocals”
Zaterdag 27 oktober van 14.00 – 16.00 uur in het restaurant.
Dit duo maakt er een echte show van. Ze zingen de mooiste duetten, afgewisseld met
prachtige solo’s en weten altijd de gevoelige snaar te raken. Voor de pauze treden ze op
in Volendammer klederdracht en daarna als Dorus en de Jantjes. Dit optreden mag u zeker niet missen!
H&A mode
Maandag 29 oktober van 10.00 - 12.00 uur op het plein.
H&A mode geeft presentatie van hun dames- en herenmode collectie.
Stichting Yarden
Woensdag 31 oktober van 18.45 - 20.30 uur in het restaurant.
Er wordt door Yarden en notaris mr. Jan Gmelich-Meijling uitleg gegeven over het Levenstestament en uitvaartwensen.

Optreden Peter Heyt
Zaterdag 10 november van 14.00 – 16.00 uur in het restaurant.
Peter Heyt is muzikaal actief sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij heeft een heel
groot repertoire aan muziek. Zijn optreden is een combinatie van “publiekverlangen” en
hoe Peter de situatie zelf inschat. U komt toch ook?
Filmavond
Dinsdag 20 november van 19.00 – 21.00 uur in het restaurant.
Filmsuggesties zijn van harte welkom. Verder info volgt later via de flyer.
Koenkelpotfanfare
Zaterdag 8 december van 14.00 – 16.00 uur in het restaurant.
Zoals in voorgaande jaren gaat de “Eerste Yerseksche Koenkelpotfanfare” proberen er
weer een echt feest van te maken. Ambiance gegarandeerd!
Kerststuk maken
Maandag 17 december van 14.00 – 16.00 uur en dinsdag 18 december van 9.30 –
11.30 uur in het restaurant.
Deze workshop wordt gegeven door Designed with Joy. Deelname € 17,50. Inschrijven
kan tot 10
Kerstoptreden “Meanderkoor”
Zaterdag 22 december van 14.00 – 16.00 uur in het restaurant.
Het “Meanderkoor” komt uit Roosendaal. Het koor bestaat uit ongeveer 34 enthousiaste
dames en heren die met heel veel plezier en inzet hun stem laten horen. In deze kerstperiode bieden zij u een “kerstrepertoire” aan. U komt toch ook luisteren en meezingen?

Kindervakantieweek
Afgelopen zomer was het natuurlijk weer tijd voor de Kindervakantieweek!
Dit keer alleen geen week, maar drie dagen. Maar deze drie dagen zaten
bomvol leuke activiteiten! De kinderen konden hele dagen spelen en knutselen, er was een speurtocht, en als klap op de vuurpijl gingen zij een dag
naar pretpark Drievliet! Ook was er nog een springkussen en buikglijbaan.
Op donderdag was de afsluiting met een disco voor alle kinderen. Namens
iedereen van de werkgroep heel veel dank aan de sponsors én natuurlijk
aan alle vrijwilligers, en voor nu… op naar volgend jaar! Bijgaande fotoreportage gemaakt door Charles Linssen.
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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

Wilt u ook adverteren?
Neem dan contact op met de redactie via
redactie@goesepolder.nl

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
8

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!

