introductienummer 2020
BESTUUR
Voorzitter:
dhr P. Maas
Ooststraat 15,
3341 CZ Kapelle
tel. 0113-343380
voorzitter@goes-oost.nl
Secretaris:
Mw. I. Mieras
Tulpstraat 74, 4461 PB Goes
tel. 0113-223160
secretaris@goes-oost.nl
Penningmeester:
dhr H.J.C. van Wanrooij
J.D. van Mellestraat 40, 4461 VT Goes
tel. 0113-215988
penningmeester@goes-oost.nl
Activiteitenbegeleiding:
dhr J.B. van de Langerijt
v.d. Spiegelstraat 1
4461 LJ Goes
tel. 0113-221166
vadelago@zeelandnet.nl
Onderhoud:
dhr H. Oosthoek
Watertorenstraat 32
4462 WC Goes
Accommodatiebeheer /
zaalverhuur
Mw. I. Mieras
Tulpstraat 74, 4461 PB Goes
tel. 0113-223160
Ereleden:
Mw. I. Mieras
Mw. N. Mes
dhr. H. van Wanrooij
Gegevens wijkvereniging:
Adres: Bergweg 12, 4461 NB Goes
telefoon (0113) 232735
email: secretaris@goes-oost.nl
website: www.goes-oost.nl
bank: NL18INGB0005859466
KvK: 22029759

Inhoud van deze uitgave

In deze uitgave treft u een opsomming aan van al onze activiteiten, met een
omschrijving.Al deze activiteiten worden georganiseerd onder de vlag van de
wijkvereniging, uitgezonderd die van Stichting Wijkbelangen Goes-Oost, welke
een zelfstandige stichting is, wel in nauwe samenwerking met de wijkvereniging.
Wilt u mee doen aan één van de genoemde activiteiten, dient u lid te zijn van
de wijkvereniging. De contributie voor dit lidmaatschap bedraagt € 10,00 per
jaar. Dat is nog geen 85 cent per maand! Ook deelname aan een activiteit zelf
kost overigens lidmaatschapsgeld, dit is niet voor alle activiteiten hetzelfde. U
dient hiervoor te rekenen op een bedrag tussen € 10,-- en € 20,00 per jaar.
Dit is afhankelijk van de materialen en speciale activiteiten die door de
betreffende activiteit gebruikt, resp. georganiseerd wordt.
Indien u aan één of meerdere van onze activiteiten deel wil nemen, kunt u op
de dag dat deze wordt georganiseerd, eens een kijkje komen nemen. U kunt
daar en dan contact opnemen met de activiteitenleider(ster), die zal u verdere
bijzonderheden vertellen.

Wijkvereniging Goes-Oost / Introductienummer 2020

pagina 1

Het bestuur

Voorzitter:
dhr P. Maas
Ooststraat 15,
3341 CZ Kapelle
tel. 0113-343380
voorzitter@goes-oost.nl

Accommodatiebeheer / zaalverhuur
Mw. I. Mieras
Tulpstraat 74, 4461 PB Goes
tel. 0113-223160
Ereleden:
Mw. I. Mieras
Mw. N. Mes
dhr. H. van Wanrooij

Secretaris:
Mw. I. Mieras
Tulpstraat 74, 4461 PB Goes
tel. 0113-223160
secretaris@goes-oost.nl
Penningmeester:
dhr H.J.C. van Wanrooij
J.D. van Mellestraat 40, 4461 VT Goes
tel. 0113-215988
penningmeester@goes-oost.nl
Activiteitenbegeleiding:
dhr J.B. van de Langerijt
v.d. Spiegelstraat 1
4461 LJ Goes
tel. 0113-221166
vadelago@zeelandnet.nl
Onderhoud:
dhr H. Oosthoek
Watertorenstraat 32
4462 WC Goes

Stichting Wijkbelangen Goes-Oost

De Stichting Wijkbelangen Goes-Oost houdt zich
voornamelijk bezig met de infrastructuur van de
wijk. Deze Stichting werkt nauw samen met de
wijkvereniging.
Het adres van de stichting is:
Stichting Wijkbelangen Goes-Oost
‘s-Heer Elsdorpweg 12, kamer 18
4461 WK Goes (in het gebouw van SMWO-welzijn)
telefoon: 277118
email: wijkbelangen@goes-oost.nl
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U kunt bij de stichting terecht voor:
- informatiebrochures
-klachten
-vergaderruimte voor leefbaarheidszaken
- kopieerwerk voor leefbaarheidswerk
- een idee voor de buurtbonus
- spreekuren van diverse instanties
- postverzending voor leefbaarheidswerk.
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De website

Goes-Oost (en verdere belangstellenden) mee te
WEBMASTER:
delen.
Dhr. H. van Wanrooij, tel. 0113-215988
email-adres: penningmeester@goes-oost.nl
Bovendien is er een plaats ingeruimd voor alle
Reeds enkele jaren heeft de wijkvereniging een eigen activiteiten. Voor iedere activiteit is er een pagina
website. U kunt deze vinden onder de naam ingeruimd, waarop de activiteitenleider(s) hun
www.goes-oost.nl (let op het streepje tussen goes gegevens kunnen plaatsen. Hiervan wordt door
en oost).
enkele activiteiten reeds gebruik gemaakt,
bijvoorbeeld door hun uitslagen te plaatsen.
Deze site heeft sinds 2014 een upgrade gehad (om
in computertermen te blijven) en heeft een Ook is het mogelijk, dat de wijkbewoners en leden
eigentijds gezicht gekregen.
van de wijkvereniging op onze website hun
mededelingen plaatsen (commerciële berichten
De site wordt steeds meer gebruikt als vervanging kunnen ook, maar daarvoor wordt een vergoeding
van de “Ligtflitsen” zoals die tot enkele jaren geleden gevraagd). Dus heeft u iets wat u aan de openbaarheid
in de wijk Goes-Oost verspreid is. Omdat de wil prijsgeven, geef dit dan door aan de webmaster
wijkvereniging te maken kreeg met steeds meer (email-adres penningmeester @goes-oost.nl).
onkosten, was het noodzakelijk om de papieren Uiteraard dient uw mededeling wel te voldoen aan
uitgave te schrappen. Daarvoor in de plaats wordt de normen van fatsoen, dus geen scheldpartijen of
de website nu gebruikt om nieuwtjes en andere onwelvoeglijke taal, zulks ter beoordeling van
wetenswaardigheden aan de bewoners van de wijk de webmaster.
Middag- en avondbingo

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Middag: Inge Mieras, tel. 0113-223160
Elke elke 1e woensdagmiddag van de maand
(tenzij anders aangegeven)

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Avond: Inge Mieras, tel. 0113-223160
Elke elke laatste zaterdag van de maand
(tenzij anders aangegeven)
Beide bingo-activiteiten zijn open voor IEDEREEN.
U hoeft dus geen lid te zijn van de wijkvereniging
om deel te nemen aan één van de bingo-middagen
en/of -avonden. Wel betaalt u, als u geen lid bent, 50
cent extra per boekje loten.
De middagbingo begint om 13.30 uur, de zaal is open
vanaf 13.00 uur. De avondbingo begint om 19.30 uur,
de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Enkele keren per jaar kunnen er SUPERprijzen
worden gewonnen, deze bijzondere bingo’s worden
de maand ervoor aangekondigd. Wees hierop dus
alert. Eén zo’n superbingo is de koningsdag bingo,
die (u raadt het al) omstreeks koningsdag wordt
gehouden.
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Bibliotheek

Om de boeken te kunnen lezen, hoeft u alleen maar
lid te zijn van de wijkvereniging.
U vindt de bibliotheek in het wijkgebouw Jan
Ligthart, op de begane grond, ingang is naast de bar.
Regelmatig wordt de collectie boeken vernieuwd,
zodat u altijd kunt worden voorzien van boeken
die u nog niet gelezen hebt. Uiteraard staat het u
vrij om een boek voor een tweede of derde maal
te lezen.
ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Mw. J. Vogel, tel. 0113-252402

Het lenen van een boek kost u geen geld, anders
dan het lidmaatschap van de wijk. Wel wordt van u
verwacht binnen een redelijke tijd de door u
geleende boeken weer terug te brengen, zodat
iemand anders er evenveel plezier aan kan beleven.

Openingstijden:
dinsdagmiddag 13.00 uur
woensdagmiddag 13.00 uur

De bibliotheek bezit enkele duizenden titels,
voornamelijk romans. Waaronder veel Dus, als u graag leest: de wijkvereniging zorgt voor
streekromans.
de boeken!
Biljart (middag)

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Dhr S. op ‘t Hof, tel. 0113-232735
(telefoon alleen tijdens de activiteit)
Tijden:
maandagmiddag van 13.15 tot pl.m. 16.30 uur

Bent u 55+ of kunt u om een of andere reden niet
deelnemen aan het arbeidsproces, dan kunt u lid
worden van de middagbiljart.
Oorspronkelijk genoemd “ouderenbiljart”, en
bedoeld voor mensen die vanwege hun leeftijd niet
meer werken, is dit uitgebreid naar een activiteit
die voor wat voor reden dan ook niet werken, dus
ook voor mensen die ofwel arbeidsongeschikt zijn, wijkvereniging. Hiervoor kunnen zij ook deelnemen
aan de wedstrijden die door een organisatie
ofwel werkloos.
georganisereerd worden tegen clubs uit andere
Mensen die lid zijn van de middagbiljart, betalen plaatsen en/of wijken en waarvan de biljartclub lid
€ 15,00 per jaar boven de contributie aan de is.
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Biljart (avond)

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Dhr. T. de Bruin, tel. 06 - 30 72 94 45
(alleen tijdens de activiteit)
Openingstijden:
donderdagavond 19.30 uur
vrijdagavond 19.30 uur
De avondbiljart is één van de oudste activiteiten
van onze vereniging. Op twee avonden worden de
wedstrijden afgewerkt, volgens de regels van de
KNBB.
De wijkvereniging beschikt over twee biljarts. Zij
worden om de twee jaar voorzien van nieuwe lakens,
ook worden ze dan (indien nodig) opnieuw
uitgelijnd.
Ieder lid van de wijkvereniging kan lid worden van
de avondbiljart, wel wordt van de leden een extra
bijdrage gevraagd.)
Bridge

afspelen. Het bieden gaat in een soort van veiling bij
opbod (Engels: auction), waarbij steeds hoger
geboden wordt. Het hoogste bod heet het “contract”, en bepaalt of er een troefkaart is en het aantal
slagen wat de hoogste bieder (de leider) ten minste
moet zien te maken. De tegenstanders proberen dit
juist te voorkomen door ook zoveel mogelijk slagen
te halen. Als dat lukt dan is het contract “down”.
Uiteindelijk doel van het spel is om zoveel mogelijk
punten te scoren. Een gemaakt contract levert
punten op voor de leider, gaat het contract down
dan scoren de tegenstanders.
In de wijkvereniging is dit de grootste activiteit voor
ACTIVITEITENLEIDER(STER):
wat deelnemers betreft. Als u deel wil nemen aan
Mw. J. Scholten, tel. 0113-214512
deze activiteit, wordt er van u verwacht, dat u een
basis hebt in het spelen van bridge. U kunt informatie
Openingstijden:
verkrijgen door eens binnen te lopen tijdens
maandagmiddag 13.15 uur
genoemde dagen/uren. Houd er wel rekening mee
dinsdagmiddag 13.15 uur
dat enige stilte tijdens de wedstrijden gewenst is.
woensdagavond 19.15 uur
De contributie is € 20,00 per persoon per jaar boven
Bridgen bestaat uit twee delen: het bieden en het de contributie aan de wijkvereniging.
Wijkvereniging Goes-Oost / Introductienummer 2020
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Jokeren

Elke speler pakt een kaart van de stapel en probeert
daarmee een set of een rij te maken om op tafel te
leggen, lukt dat, dan leg je die set of rij open op de
tafel. De eerste keer moet je dan wel 40 punten of
meer hebben om op tafel te komen. Heb je dat
eenmaal voor elkaar, dan kun je ook kaarten
aansluiten bij bestaande sets of rijen. Kun je niet
(meer) dien je een kaart open op tafel te leggen.
Degene die daarna aan de beurt is, heeft dan de
keuze om die open kaart te nemen of een van de
gesloten stapel.

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Dhr. B. Mes, telefoon 0113-223845

Om de 14 dagen wordt er een competitie jokeren
gehouden, de andere weken wordt er wel gejokerd
maar niet voor de competitie.

Wilt u deelnemen aan deze activiteit, komt u gerust
eens langs als er gejokerd wordt in ons gebouw.
Men zal u graag te woord staan. Houd er wel
Elke speler krijgt 13 kaarten en de rest van de rekening mee dat tijdens het spel enige rust gewenst
is.
kaarten worden op een stapel gelegd (gesloten).
Openingstijden:
donderdagmiddag 13.30 uur

Prijsjokeren

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Dhr B. Mes tel. 0113-223845
Openingstijden:
2e dinsdagmiddag van de maand 13.00 uur
Eenmaal per maand wordt de activiteit
“prijsjokeren” gehouden, dit voor leuke prijzen. De
regels zijn dezelfde als omschreven bij het “gewone”
jokeren.
Er kan met 3 of 4 personen aan een tafel worden
gespeeld.
Voor iedere ronde wordt er geloot aan welke tafel de joker telt voor 25 punten;
2 t/m 10 tellen voor het op de kaart aangegeven
U speelt.
Er moet per tafel één voor één worden gegeven en aantal punten.
iedere speler krijgt 13 kaarten.
Wedstrijdresultaten
De puntentelling van de kaarten is bij het op tafel De restkaarten in elke hand moeten voor iedereen
zichtbaar en hardop worden geteld. Het aantal
leggen:
behaalde punten wordt ingevuld op het
Aas - 11 punten;
wedstrijdformulier.
Heer, Vrouw en Boer - 10 punten;
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Klaverjassen

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Dhr. C. de Bruin, tel. 0113-344188
Openingstijden:
dinsdagavond 19.30 uur
vrijdagavond 19.30 uur
(beide avonden éénmaal in de 14 dagen)
Doel van het spel is meer punten te verzamelen
dan de andere partij, dit met een minimum van 82
punten.
Men is verplicht een voorgespeelde kleur bij te
lopen, kan men dit niet dan is men afhankelijk of
men verplicht is in te troeven. Lukt dit ook niet, troeven. Wordt er troef gevraagd, is men verplicht
dan kan een willekeurige kaart worden bijgelopen. te overtroeven indien mogelijk.
Bij het Rotterdams-systeem (welke wordt Wilt u ook eens een kaartje leggen? Kom dan gerust
gehanteerd bij de wijkvereniging) is men verplicht, eens langs op een van de klaverjas-avonden voor
indien men een gespeelde kleur niet heeft, in te meer informatie.
Knutselen voor volwassenen

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Middag: Inge Mieras, tel. 0113-223160
Elke elke 1e woensdagmiddag van de maand
(tenzij anders aangegeven)
Knutselen voor volwassenen wordt gegeven op
woensdagavonden om de 14 dagen, door mevr.
Mieras. De bedoeling is, dat volwassenen (jongeren
mag natuurlijk ook) met betrekkelijk eenvoudige
(goedkope) materialen, leuke dingen maken.
Enige handigheid is natuurlijk een pré, maar geen
noodzaak. voor iedereen die wat met de handen
wil doen, is dit een prima kans om te leren hoe je
van materialen die anders weggegooid worden, weer afspraak te maken. Het is geheel vrijblijvend, u hoeft
leuke dingetjes kan maken. Dingen die leuk staan niet direkt te beslissen om lid te worden.
op een kastje, of leuk zijn om weg te geven.
Wat belangrijker is: het is een heel gezellige groep
Als u belangstelling hebt, kom dan gerust eens langs mensen, die door middel van het knutselen, met
om te kijken hoe een en ander werkt. Of vraag elkaar kunnen praten en gezellig met elkaar een kopje
(telefonisch) aan mevr. Mieras (tel. 223160) om een koffie/thee drinken.
Wijkvereniging Goes-Oost / Introductienummer 2020
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Puzzeltheek

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Mw. R. Buysrogge, tel. 0113-231431
Openingstijden:
woensdagmiddag 13.00 uur

Een legpuzzel is een in stukken gesneden of gezaagde
afbeelding op papier of hout, die weer tot één geheel
moet worden gemaakt.
Legpuzzels worden educatief gebruikt om het
observatievermogen en de handigheid van kinderen
te trainen, maar ook als tijdsverdrijf voor
volwassenen. De Engelse naam jigsaw puzzle verwijst
naar de figuurzaag die werd gebruikt om vroege
legpuzzels te maken.
De vorm van de stukjes voor veel legpuzzels is zo,
dat de stukjes aan sommige zijden uitsteeksels
hebben die in een inkeping in een naburig stukje
passen. De patronen van deze uitsteeksels kunnen
regelmatig zijn, maar voor ingewikkelder puzzels
onregelmatiger. In sommige puzzels zijn alle
uitsteeksels gelijk gevormd, in andere puzzels zijn
ze allemaal verschillend, zodat het in theorie
mogelijk is om de puzzel op te lossen zonder naar
de afbeelding te kijken.
Legpuzzelen is een leuke hobby, en dankzij de
wijkvereniging nu ook betaalbaar.

Rommelroute

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
(voorlopig) I. Mieras, tel. 0113-223160
Eénmaal per jaar, de datum wordt door middel van
flyers bekend gemaakt.
De rommelroute is een betrekkelijk nieuwe loot
aan de activiteitenboom van de wijkvereniging. Een
aantal jaren opgezet en begeleid door mw. L. Clarisse,
die dit idee meenam van haar eerdere woonplaats.
De bedoeling van de rommelroute is, dat alle
wijkbewoners gelegenheid hebben om, via een
kraampje of tafeltje bij hun eigen huis, tweedehands
spulletjes te verkopen. De opbrengst hiervan is
geheel voor de verkoper. Ook is het mogelijk, om
rond het wijkgebouw Jan Ligthart een kraam te
huren, en daar de spulletjes te verkopen. Ook hier
is de opbrengst voor de verkoper, met dien
verstande dat er een huurbedrag voor de kraam
wordt gevraagd welke voor de wijkverening is.
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Deze activiteit kan bogen op een grote
belangstelling: in vele straten worden kraampjes/
tafeltjes opgezet, door gemiddeld zo’m 100 à 150
adressen.
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Sjoelen

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Dhr A. Sturm, tel. 0113-232735
(tijdens de activiteit)
Openingstijden:
dinsdagavond 19.30 uur
vrijdagmiddag 13.30 uur
Sjoelen wordt gespeeld op een houten bak (de
sjoelbak) met houten schijven.
Aan het eind van de bak zitten vier poorten, met
kleine openingen, waar de schijven net doorheen
passen. Het doel van het spel is de schijven schuivend
door de poorten te werpen. Als alle stenen
geworpen zijn, worden de stenen die niet in een
poort zitten, weer terug gehaald. Deze zijn dan voor
de tweede en de derde beurt.

vakken is, gelden officiële regels, aangezien sjoelen
een erkende sport is. De juiste regel is, dat de steen
in zijn geheel de opening moet zijn gepasseerd.Vaak
wordt in huiselijk kring gehanteerd: het schuiven met
een vinger of ander voorwerp langs de poorten en
wanneer een steen bij die beweging de poort in
Na drie beurten worden de punten geteld. Voor het schuift, telt deze mee. schuift de steen weer naar
bepalen of een steen wel of niet in één van de vier buiten, telt deze niet mee.
Schilderen (winter)

We zijn een groep enthousiaste amateurschilders,
die iedere week met elkaar heel mooie schilderijen
maken.
We worden begeleid door een kunstschilder. van
1 september tot 1 juni.

Wilt u ook eens onder begeleiding schilderen?
Neemt u dan gerust eens contact op tijdens de
schilderuren in het wijkgebouw Jan Ligthart.
Als er plaats is bent u van harte welkom.
ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Mw. C. Priester, tel. 0113-232735
(tijdens de activiteit)

Heeft u dus creatieve gaven en wilt u deze verder
ontwikkelen? Neem dan contact op met de
activiteitenleidster, of kom eens langs tijdens de
lesuren.

Openingstijden:
maandagmiddag 13.30 uur
dinsdagavond 19.30 uur

Wellicht is een plaatsje voor u. Reken er wel op, dat
deze activiteit niet gratis is.
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Schilderen (hobby)

Net als de winterschilders, krijgen ook de
hobbyschilders les van een professioneel
kunstschilder.
De hobbyschilders worden begeleid door mevrouw
L. van de Hoek, en schilderen in het wijkgebouw op
woensdagmiddag.

Als u dus liever op woensdagmiddag actief bent,
neem dan contact op met mevr. Van de Hoek, of
kom eens langs op de woensdagmiddag. Wellicht is
er nog een plaatsje vrij om uw creativiteit op canvas te zetten.

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Mw. L. van de Hoek, tel. 0113-581667

Ook deze activiteit is niet gratis: naast de contributie
aan de wijkvereniging dient u een bijdrage voor het
gebruik van materialen etc. te betalen.

Openingstijden:
woensdagmiddag 13.30 uur

Ook hier geldt: U bent van harte welkom om eens
polshoogte te nemen.

Volleybal

ACTIVITEITENLEIDER(STER):
Dhr T. Snel, , tel. 0113-223039
Openingstijden:
donderdagavond 19.00 uur
(in de gymzaal aan de Bergweg)
Volleybal is een balsport waarbij het speelveld is
verdeeld in twee gelijke helften gescheiden door
een net. De beide teams, die elk uit 6 spelers bestaan,
bevinden zich ieder op hun eigen helft en proberen
door het slaan of tikken tegen de bal deze op het
speelveld van de tegenstander de grond te doen
raken. Een geslaagde poging, of een fout van de
tegenstander, levert een punt op. Wie het eerst 25
punten heeft behaald, wint de set. Wie het eerst 3
sets heeft gewonnen, wint de wedstrijd. Bij een
gelijke stand, 2-2 wordt een beslissende set tot 15
punten gespeeld.
zaalvolleybal, bestaat ieder team uit zes personen
In de oorspronkelijke variatie, het gewone en meet het veld 9 bij 18 meter.
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Achterkant van het aanmeldingsformulier

Kindervakantieweek

De kindervakantieweek is er voor de kinderen die
op de basisschool zitten. Kom je uit de wijk GoesOost en zit je op de basisschool (vanaf 6 jaar tot 12
jaar) en wil je weten wat er zich allemaal gaat
afspelen? Geef je dan op voor de Kindervakantie
week (of laat je ouders dit doen).
Ieder jaar weer wordt de gehele Kindervakantieweek
in een verhaal gegoten, hierdoor wordt de hele week
één groot avontuur dat je niet wil missen.
De week speelt zich altijd af tijdens de zomervakantie, één of twee weken voor de school weer
begint.
Enkele weken voordat de Kindervakantieweek begint
kunnen de kinderen worden ingeschreven, de
inschrijfdatum wordt tegen die tijd op de scholen
bekend gemaakt.
Georganiseerd in samenwerking met SMWO
en door de ouders van de deelnemende
kinderen.
inlichtingen: let op de flyers

De Kindervakantieweek staat of valt met de
medewerking van ouders: het wordt zeer op prijs
gesteld, wanneer ouders één of meerdere dagdelen
als begeleiding aanwezig is.
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Bon opgave lidmaatschap wijkvereniging

AANMELDINGSFORMULIER
Naam .................................................................................
Adres .................................................................................
Woonplaats .................................... Poscode ...................
Neemt deel aan: (activiteit) .............................................
De wijkvereniging
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