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Syrische avond in de Spinne
Op 12 oktober organiseert de
stichting Variant weer een Syrische avond. Dit keer in Wijkcentrum De Spinne. De avond is een
initiatief van de stichting Variant.
Deze stichting wil dat mensen uit
verschillende culturen elkaar beter leren kennen en wil ze bij elkaar
brengen. Stichting Variant Goes is
daarnaast genomineerd voor de
Ambassade van de Verdraagzaamheid 2019. Hier kan vanaf 16 september op gestemd kan worden.
Ik praat met één van de vrijwilligers,
hij wilt liever anoniem blijven vandaar
dat we geen naam en foto van hem
plaatsen. Hij is zelf afkomstig uit Syrië
en heeft aan den lijve ondervonden
hoe het is om als tweederangs burger
nergens bij te horen en uitgesloten te
worden. Waarom een Syrische avond?
“Het is goed om af en toe een groep
mensen in de schijnwerpers te plaatsen.
Om meer begrip voor elkaars cultuur te krijgen en om elkaar beter
te leren kennen.”
Zelf is hij al jaren weg uit Syrië.
Hij kon het niet meer aan
om in een dictatoriaal geleid
land te wonen. Misbruik van
macht en corruptie waren
aan de orde van de dag.
Daarnaast was het inkomen
laag en niet genoeg voor een
redelijk goed leven. Daarom
ging hij weg om vervolgens
te gaan werken in Koeweit.
In Koeweit moest hij (zoals
in zo veel landen) een verblijfsvergunning
hebben
om er te mogen wonen en
te werken. Maar toen de
oorlog in Syrië begon werd
het consulaat in Koeweit
gesloten. En dat betekende dat elk jaar een nieuwe verblijfsvergunning aangevraagd moest worden in
Koeweit, of een nieuw paspoort aangevraagd moest worden in Syrië. Dit
kon soms wel 6 maanden duren. Dat
zou nog niet zo erg zijn, ware het niet
dat Koeweit een boete oplegt van
6,- per persoon per dag als je geen
geldig paspoort en verblijfsvergunning hebt.
“Wij waren met zijn vijven en konden
dit met de verdiensten die ik had nooit opbrengen. Terugkeren naar Syrië
was geen optie. De oorlog had het
hele land ontregeld en er was zoveel

kapot gemaakt. We konden geen kant
meer op. Vluchten, weg van dit oorlogsgeweld was de enige uitweg. En zo
zijn we via allerlei omwegen in Nederland terecht gekomen.”
Zij krijgen veel hulp om hun weg te vinden in Nederland. Vooral het leren van
het Nederlands was moeilijk. Daarom
voelen ze zich dankbaar voor Nederland. Hij is nu 4 jaar in Nederland en
spreekt de taal buitengewoon goed. Tijdens ons gesprek belt zijn vrouw even
en praat hij in het Arabisch. Zo een andere taal.
“Om te kunnen integreren in een land
is het van groot belang dat je de taal
spreekt. Ik was dan ook erg gemotiveerd om de taal te leren. En nog
steeds leer ik elke dag bij. Ik probeer
ook alleen naar de Nederlandse tv te kijken, om de taal nog beter te beheersen.”
Hij vond het ook erg fijn om te merken
hoe gastvrij Nederlanders zijn. Maar
tijdens het gesprek blijkt toch ook dat
gastvrijheid in Nederlands wat anders
ingevuld wordt.
“Ik merkte dat sommige Nederlanders
die mij geholpen hadden, het raar vonden om uitgenodigd te worden om te
komen eten. Nederlanders geven een
fles wijn of een bloemetje. Maar uitgebreid komen eten is iets te veel van het
goede.
Maar Nederland is een fijn, vrij en vriendelijk land. Niet zo agressief als landen
waarin oorlog is en mensen voor zichzelf moeten vechten. Wij voelen ons

hier erg thuis. Nu alleen die moeilijke
taal nog beter leren spreken!”
De Syrische avond is op zaterdag 12
oktober in wijkcentrum de Spinne
en iedereen is van harte welkom. De
avond duurt van 17.30-21.30 uur en
er is Syrisch eten, dans en muziek. De
entree is € 5,Graag wel even van te voren opgeven bij jelka@vaiantgoes.nl en
voor meer informatie ga je naar
de website www.vaiantgoes.nlof de
facebook pagina: Stichting Variant
Goes.

Nebbe
Foto-tentoonstelling in en over
de Goese Polder!

Nou jongens… ik
ben geweest, en
het is een plaatje
hoor!

Activiteitenkalender:

Dounia

Hieronder vindt 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

oktober:
26
31

november:
28

december:
14
19

Dansavond

19

16

21

Beste lezers,
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.
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MAANDAG
ACTIVITEIT: SPORT & SPEL IN DE BUURT
Locatie: Schoolplein de Tweemaster
Leeftijd: 6 t/m 12
Tijdstip: 14:00 - 15:30 uur
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DONDERDAG AVOND
ACTIVITEIT: 12 + INLOOP IN DE BUURT
Locatie: Jeugdcentrum Goese Polder
Tijdstip: 19:00 - 22:00 uur

WOENSDAG
ACTIVITEIT: SPORT & SPEL IN DE BUURT

VRIJDAG AVOND

Locatie: Gymzaal De Spinne
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Tijdstip: 14:00 - 15:30 uur

ACTIVITEIT: 12 + INLOOP IN DE BUURT

Leeftijd: 4 t/m 7 jaar
Tijdstip: 15:00 - 15:30 uur

Locatie: Jeugdcentrum Goese Polder
Tijdstip: 19:00 - 22:00 uur

ACTIVITEIT: ZAALVOETBAL IN DE BUURT
Locatie: Gymzaal De Spinne
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Tijdstip: 15:30 - 16:30 uur

ACTIVITEIT: SPELEN EN KNUTSELEN IN DE
BUURT
Locatie: Jeugdcentrum Goese Polder
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar
Tijdstip: 14:00- 15:00 uur
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Tijdstip: 15:00- 16:00 uur

Heb jij vragen of ideeën?
Whatsapp met:
Lisane: 06-33565822
Erik: 06-13154899
Of check www.goesnaschooltijd.nl

COLLECTANTEN GEZOCHT
in de Goese Polder
voor de collecte van Alzheimer Nederland
(dit jaar van 4-9 november)
U bepaalt zelf hoeveel tijd u er in steekt en kunt uw voorkeur voor
een straat/straten aangeven.
Info en aanmelden: tel. 0113-223211 of lilith@zeelandnet.nl

Versie augustus 2019

DEELNAME IS GRATIS EN OP EIGEN RISICO. ER KUNNEN FOTO'S EN FILMPJES GEMAAKT WORDEN.

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 2020. Inleveren kopij voor 15 december 2019.
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
Bestuurslid:
Philip Paul
Secretariaat:
Carterlaan 45
4463 WX Goes
tel.06-48549875
e-mail: secretaris@goesepolder.nl

Redactie De Torenflits:
Eva Schreurs en Peter Reinders
email: redactie@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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“Goese polder in beeld” deel 2
Vanaf 28 september is in wijkcentrum De Spinne het tweede deel van de fototentoonstelling “Goese Polder in beeld” te zien. De foto’s geven een overzicht vanaf de eeuwwisseling
tot nu. In deze periode vonden heftige gebeurtenissen plaats waaraan een aantal foto’s
herinneren. Ook aandacht voor kunst en sport in en om de wijk en de verandering van het
hele Spinne-gebied. De moeite waard om een kijkje te komen nemen. U bent van harte
welkom tijdens openstellingstijden.
Rosalinda Weezepoel

De voorzitter schrijft:
Beste mede-wijkbewoners,
Vandaag treft u alweer de laatste Torenflits
van dit jaar in de bus. De vakantie is (helaas)
weer voorbij, maar ik hoop dat u, net als ik,
genoten heeft van de mooie zomer. We hebben ook niet helemaal stil gezeten van de zomer, denk maar bijvoorbeeld aan de fantastische kindervakantie week die ook dit jaar,
mede dankzij de vele vrijwilligers, een daverend succes was. Reuze bedankt vrijwilligers
voor jullie geweldige, belangeloze inzet voor
de kinderen en jullie enthousiasme waarmee
jullie deze week tot een daverend success
hebben gemaakt.
Nu, terwijl ik dit stukje schrijf, is de zomer helaas voorbij. De regen komt met grote regelmaat uit de lucht vallen en dit betekent dat
we nu met fris enthousiasme beginnen aan
het winterseizoen. Zoals u in de aktiviteitenkalender kunt lezen staan er weer tal van aktiviteiten in de wijk op het programma.

onze mooie wijk verschillende aktiviteiten te
organiseren. Op deze manier kunnen we SAMEN de wijk levend houden en de onderlinge
contacten verstevigen. U, als inwoner van de
Goese Polder bent daarvoor heel belangrijk,
want zonder u kunnen we onze wijk niet leefbaar houden.
Ik zie u dan ook graag op één van de vele
aktiviteiten die in onze wijk georganiseerd
worden en…… heeft u misschien een uurtje
over of vindt u het leuk om mee te helpen
met het organiseren van een activiteit of misschien heeft u wel een leuk idee om iets te
ondernemen, laat het ons weten want zoals
het spreekwoord zegt:

Alle clubs zijn weer gestart en natuurlijk bent
u bij veel aktiviteiten van harte welkom.

VEEL HANDEN MAKEN LICHT WERK.
Ik wens u veel leesplezier met deze Torenflits.

De Stichting Buurtwerk Goese Polder probeert ieder jaar weer voor alle bewoners van

Oproep: bezorgers gezocht!
Viermaal per jaar wordt onze wijkkrant De Torenflits in de Goese Polder huis-aan-huis bezorgd. Dat wordt gedaan door vrijwilligers. Om het team te versterken zijn we op zoek naar
enkele nieuwe bezorgers. Een wijk omvat ongeveer 200 tot 250 adressen en het bezorgen
duurt ongeveer anderhalf uur.
Lijkt het je iets om als vrijwilliger viermaal per jaar De Torenflits te bezorgen? Laat het ons
weten door een mailtje te sturen naar redactie@goesepolder.nl
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DARTTEAM DE SPINNE GOED VAN START
Afgelopen februari zijn er twee dartborden opgehangen in Wijkcentrum De Spinne, waarna
in maart van dit jaar een nieuw dartteam is gaan trainen. Zij zullen dit seizoen meedoen met
de verschillende regionale competities van de Zeeuwse Dart Federatie, de Zeeuwse Bond,
waarin 55 teams meedoen in 4 divisies en 2 bekercompetities.
Dit seizoen is in september ook daadwerkelijk begonnen en Dartteam De Spinne
heeft ondertussen onder leiding van Chantal Quinten als captain en Michael de Vlieger
als vicecaptain haar eerste twee weken gehad en heeft beide wedstrijden gewonnen.
De eerste wedstrijd – voor de beker – werd
beslecht met een 9-4 winst tijdens een uitwedstrijd in Vlissingen.
Voor de reguliere competitie (Derde divisie)
heeft het team afgelopen week thuis haar
eerste wedstrijd gehad, tegen Gompy II
(Irish Pub The Wicked, Vlissingen) en werd
eveneens besloten in een 9-4.
Met deze stand staat De Spinne momenteel
als 4e in het klassement.
Naast het darten in teamverband wordt tevens het individueel darten niet vergeten. Op
zaterdagavond 26 oktober wordt tevens door de Zeeuwse Darts Federatie het jaarlijkse
Tactic kampioenschap gehouden.

—

Prijsvraag
Deze keer zijn het twee vragen:
- Wat is de betekenis van deze borden?
- Waar staan ze?
Onder de geode inzenders worden 5 consumptiebonnen verloot. Deze zijn in te wisselen
bij het wijkcentrum De Spinne. Oplossingen kunnen tot 1 november ingeleverd worden aan
de bar in wijkcentrum De Spinne.
De winnaars worden bekendgemaakt op de webpagina van het wijkcentrum:
www.wijkcentrumdespinne.nl
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“Deze foto is afkomstig uit de collectie van de Brandweer Goes”.

Jan A. Roeland
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Naam:
Oplossing:
-Betekenis?

-Waar staan ze?

Telefoonnummer:
Inleveren vóór 1november.
—

—

—

—
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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.
Massagepraktijk Laurentius
De masseur in jouw buurt!
•
•
•
•
•

Low budget juridische
dienstverlening voor particulier
E: lawyer4you@faassejd.nl
M: 06 823 722 06
Like: facebook.com/lawyer4you
Introductie aanbod:
13 t/m 24 mei 2019 gratis advies

Sportmassage
Ontspanningsmassage
Anti-stress massage
Lymfedrainage massage
Hardloopbegeleiding

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

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:

KORTINGSBON

15% KORTING
op een massage naar keuze*
e*

Ouderenzorg en seniorenfitness • Dryneedling
Oncologische fysiotherapie • Psychosomatische fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie • Echografie • Manuele Therapie • Shockwave

*Maximaal 1 bon per persoon. Massage
age op afs
afspraak.
f praak.
fs

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

r U !!
Wij zijn er voo

www.clavers.nl
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

KBO - afdeling Goes
een ‘kei’ van een ouderenbond

55+ ?
Het geheim van Kapsalon Schot in Erasmuspark?

KBO - afdeling Goes
een ‘kei’ van een ouderenbond

‘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’.

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’.
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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

Administratieve Dienstverleners
Frans Hamelink

Locatie: Erasmuspark
Troelstralaan 154-Goes

Piet Heinstraat 8, 4461 GL Goes
M: +31 (0)6 / 55 738 749
frans.hamelink@hamelink-menue.nl
www.hamelink-menue.nl

SMWO Jongerenwerk/Breedtesport
is op zoek naar jou!

www.svrz.nl

SMWO organiseert wekelijks een heleboel sportieve en culturele activiteiten in de Goese
Polder voor kinderen en jongeren van 4 t/m 23 jaar.
Graag roepen wij de kinderen en jongeren, maar ook ouders, verzorgers en andere buurtbewoners op om mee te denken en/of mee te helpen. Hebben jullie leuke
ideeën voor nieuwe activiteiten die wij samen met jullie kunnen organiseren?
Help je graag mee tijdens een vaste activiteit van SMWO? Laat het ons dan zo
snel mogelijk weten via een van de onderstaande contactpersonen van de Goese
Polder.
Lisane Lockefeer:
06-33565822

Erik Meinderts:
06-13154899

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.

Kindervakantieweek 2019
De leukste week van de zomervakantie is weer geweest, wat hebben we een fantastische week gehad met zo’n 60 kindjes en ruim 30 vrijwilligers!
Maandag stond weer traditiegetrouw in het
teken van hutten bouwen, alle groepjes
hebben prachtige circustenten, kastelen en
forten gebouwd. De kers op de taart was
het schilderen van je eigen bouwsel kinderen vonden het fantastisch.
De dinsdag hebben we doorgebracht in
Duinrell, de vrijwilligers hebben hun handen
vol gehad om alle kindjes de kans te geven

Op de woensdag hebben de kinderen allerlei leuke circus knutsels gemaakt in groepjes. Leuk om te zien hoe ieder kind lekker
creatief bezig was met de verschillende
opdrachtjes. Ook hadden wij een caravan
waar Fleur Fleur en mevrouw de circusdirecteur in verbleven maar hij was kapot en
dat werd allemaal deze week gemaakt, ook
mochten de kinderen helpen met versieren
en zijn er flink wat handjes op de caravan
geverfd!
‘s Middags kregen we bezoek van een hele
grappige clown, kinderen mochten hem
assisteren bij allerlei goocheltrucjes en dat
was af en toe wel heel spannend!
Voor de oudere kinderen was het voor vandaag nog niet afgelopen want die werden
rond 19:00 weer op het terrein verwacht
voor het avond en nachtprogramma. De
kinderen moesten in groepjes een groot circus drama oplossen in een echte escape
room. Wat vonden de kinderen het spannend! Zodra ze de raadsels hadden opgelost moesten ze een griezeltocht door het
park lopen waarbij een ontmoeting met een
karakter uit het spookverhaal onvermijdelijk
was…

om in zoveel mogelijk attracties te gaan.
Het weer was ons goed gezind want we
hadden een lekker zonnetje!

Daarna gingen alle kinderen tevreden slapen in een super gave legertent.

Donderdagochtend begon voor alle overnachters met een heerlijk ontbijt, gesponsord door vele lieve burgers!! Nogmaals
dank daarvoor.
Daarna begon de dag met een speurtocht
door de wijk waarbij kinderen aan de hand
van foto’s de weg langs verschillende opdrachten moesten vinden. Toen wij uitgeput aankwamen van deze zware tocht
stond voor iedereen een heerlijke lunch te
wachten. Dankzij een heleboel enthousiaste sponsoren konden we de kinderen
weer lekker laten smikkelen en met een
gevuld buikje naar huis laten gaan. Vrijdag
was helaas een regenachtige dag waardoor we de activiteiten in de tent moesten
laten plaatsvinden. Allerlei leuke spelletjes,
muziek, suikerspinnen en popcorn maakten deze druilerige dag toch weer tot een
top afsluitingsdag. Ook heeft de SNS bank
een super gave space scooter gesponsord
en hebben wij deze als afsluiter verloot, en
daar zullen ze in Yerseke nu volle bak op
aan het toeren zijn!
In de avond was het aan de vrijwilligers en
hebben hun heerlijk genoten van een goed
verzorgde BBQ van Verhuur Service Yerseke!
Wij willen nogmaals alle vrijwilligers, sponsoren, ouders en lieve kinderen bedanken
voor deze super gave toffe week! Tot volgend jaar!
Groetjes van de werkgroep
Alle foto’s zijn gemaakt door Photolicious.
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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
V.l.n.r.: Philip Paul, Anton Verbraak,
Koos Schreuder, Antoine De Dreu en Simon Corbijn.

Gratis waardebepaling

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

Stationspark 30, Goes

|

Tel. (0113) 23 16 74

|

rws@rwsgoes.nl

|

www.rwsgoes.nl

Zichtbaar
effectief

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

Heeft u groene vingers?
Uw oudere- of chronisch zieke buurman of buurvrouw heeft
problemen met het onderhoud van de eigen tuin.
Bent u de buurman of buurvrouw die wil helpen met het onderhoud?
Dat hoeft niet iedere week, maar 2 keer per jaar (voorjaar en najaar),
hulp van iemand uit de buurt doet heel veel voor het aanzien van de
tuin en van de GOESE POLDER.

Hudsonweg 20 | 4462 HJ Goes | T 0113 - 228 350 | info@gbg.nl | www.gbg.nl

Behalve dat de tuin en de buurt er weer goed uitziet, heeft u ook
contact met uw buren.
Uw buurt knapt er zienderogen van op.

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

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

Bent u degene die een oudere of chronisch zieke buurtgenoot gaat
helpen, neem dan contact op met:

Matijs Gerrits
Opbouwwerker SMWO
m.gerrits@smwo.nl
06 - 11030135

Jos Bekker 06 - 30156260
’s-Heer Elsdorpweg 12
4461 WK Goes

DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR!

6

Impressie van sportpark Het Schenge
Het sportpark Het Schenge heeft een echte metamorfose doorgemaakt! Er zijn
buiten de sportvelden ontzettend veel leuke toestellen bijgekomen om op een
leuke manier aan je gezondheid te werken. Een (niet volledige) foto-impressie…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Het nieuwe bord bij de ingang van het sportpark.
De plattegrond met de verenigingen.
Een interactief voetbalbord.
Fitness, de banden.
Rustpunt.
Fitnessoefening
Tafeltennistafel
Graffitidoolhof
Trap op het pedaal en de paal moedigt je aan.
Ook voor echte krachtpatsers is er plaats.
Fitness en klauteren op de boomstammen.
En een stuk van de oude tv-toren heeft er een plek gekregen.

Ga er vooral eens kijken!
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De Compressiespecialist >Goes
- 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:

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

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!
  

  
  

Verpleging  en  verzorging  
Persoonlijk  en  professioneel  
  
  
  
  

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

Buurtzorg  Team  Goes-‐noord  
goes@buurtzorgnederland.com  
tel:06-‐10446240  

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

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
de oorzaak
van de klacht,
deze verhelpen
of verminderen
we met
beweeglijkheid
van dewe
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
•

Middelburg

(Erasmuspark)
Roozenburglaan 16

Tel: 077 397 1318

•
•

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!
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