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Wat doet de wijk allemaal
Gegevens wijkvereniging
Bergweg 12, 4461 NB Goes
telefoon 0113-232735
bank: NL18INGB0005859466
Website: www.goes-oost.nl
KvK nr: 22029759

bestuur

dhr. P. Maas
Ooststraat 15, 3341 CZ Kapelle
telefoon: 0113-343380
pietan@zeelandnet.nl

mw. I. Mieras
Tulpstraat 74, 4461 PB Goes
telefoon: 0113-223160
ingemieras@hotmail.com

dhr H. van Wanrooij
J.D. van Mellestraat 40
4461 VT Goes
telefoon: 0113-215988
penningmeester@goes-oost.nl

dhr J. van de Langerijt
v.d. Spiegelstraat 1
4461 LJ Goes
telefoon: 0113-221166
jadelago@zeelandnet.nl

dhr H. Oosthoek
Watertorenstraat 32, 
4462 WC Goes
tel. 0113-220502
hansoosthoek@kpnmail.nl

mw. I. Mieras
Tulpstraat 74, 4461 PB Goes
telefoon: 0113-223160

Ereleden
mw. Nelly Mes
mw. Inge Mieras
dhr Harry van Wanrooij

MAANDAG

o.l.v. dhr S. op ‘t Hof
Telefoon: 0113-232735
(tijdens aktiviteits uren)

o.l.v. mevr. J. Scholten
Telefoon: 0113-214512

o.l.v. F. van Maaren
Telefoon: 0113-232735
(tijdens aktiviteits uren)

DINSDAG

o.l.v. mw J. Vogel
Telefoon: 0113-252402

o.l.v. dhr. P. Bek
Telefoon 0113-213039

o.l.v. dhr A. Sturm
Telefoon: 0113-232735
(tijdens aktiviteits uren)

o.l.v. mw C. Priester
Telefoon: 0113-232735
(tijdens aktiviteits uren)

o.l.v. dhr C. de Bruin
Telefoon 0113-344188

WOENSDAG

o.l.v. mw J. Vogel
Telefoon: 0113-252402

o.l.v. mw. R. Buysrogge
Telefoon 0113-231431

o.l.v. mw L. van de Hoek
Telefoon: 0113-581667

o.l.v. dhr S. op ‘t Hof
Telefoon: 0113-232735
(tijdens aktiviteits uren)

o.l.v. dhr H. van Wanrooij
Telefoon: 0113-215988

o.l.v. dhr H. van Wanrooij
Telefoon: 0113-215988

DONDERDAG

o.l.v.dhr B. Mes
Telefoon: 0113-223845

o.l.v. dhr S. op ‘t Hof
Telefoon: 0113-232735
(tijdens aktiviteits uren)

o.l.v. dhr T. de Bruin
Telefoon: 06-30 72 94 45
(tijdens aktiviteits uren)

o.l.v. dhr Th. Snel
Telefoon: 0113-223039

VRIJDAG

o.l.v. dhr A. Sturm
Telefoon: 0113-232735
(tijdens aktiviteits uren)

o.l.v. dhr T. de Bruin
Telefoon: 06-30 72 94 45
(tijdens aktiviteits uren)

o.l.v. dhr C. de Bruin
Telefoon 0113-344188

VERDER:

knutselen voor volwassenen

prijsjokeren
middag bingo
avond bingo

rommelmarkten
beurzen
rommelroute
bridge drive
kaart marathon voor een goed doel
wijkkrant
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Inloopmoment Goes-Oost
Het inloopmoment in Goes-Oost van SMWO
Welzijn, de wijkagent en de wijkbeheerder van
de  RWS Goes vanaf 4 september 2019, is
elke twee weken te vinden in het Wijkcentrum
Jan Ligthart aan de Bergweg 12 in Goes. 
Iedereen is tussen 13.30 uur en 15.30 uur
van harte welkom.

In de wijk kunnen bewoners meer voor elkaar
betekenen, er voor elkaar zijn en samen din-
gen oppakken. Kleine dingen kunnen echt een
groot verschil maken voor fijn wonen in de
buurt. 
Wat zou jij kunnen doen? 
Welk talent en idee heb jij? 
Waar kun je terecht met jouw vraag als je

niet precies weet hoe je het wilt en kunt aan-
pakken? 
Of heb je behoefte aan een praatje, kom dan
eens binnenlopen voor een kopje koffie of
thee bij het inloopmoment.

Data in 2019 zijn:
- 4 september
- 1 oktober
- 15 oktober
- 29 oktober
- 12 november
- 26 november
- 10 december

Voor informatie kunt u terecht bij SMWO 
Monique Copper, m.copper@smwo.nl, 
06-23329017

DIT JAAR ZIJN DE UITGAVES 
GEPLAND OP:
4e week van mei

4e week van september
3e week van december

Copij inleveren uiterlijk de 1ste van 
de verschijningsdatum.

Indien u geen wijkblad heeft ontvangen, 
graag een berichtje naar

H. van Wanrooij,
J.D. van Mellestraat 40, 4461 VT Goes.

Seniorenmiddag
Op zaterdag 16 november is er weer 

een gezellige 

seniorenmiddag
met stamppottenbuffet 

in wijkcentrum Jan Ligthart aan de Bergweg
12 te Goes. 

Thema deze middag is:

De Oude Doos.

Meer informatie is vanaf 1 oktober verkrijg-
baar aan de bar van het wijkcentrum, of via
email: ingemieras@hotmal.com of via tele-
foonnummer 0113-223160.
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Oefenbridge is opgestart

Vanaf 1 september heeft de wijkvereniging 
"oefenbridge" opgestart. Op woensdag-
middag, aanvang 13.15 uur, wordt dan gele-
genheid gegeven aan hen die nog wat on-
zeker zijn in het kaartspel, onder begeleiding
te oefenen. Ook mensen die het bridge spel
willen leren, zijn op die middagen van harte
welkom.
Het is de bedoeling, dat er tijdens het spelen
van het bridge spel, uitgelegd wordt hoe er
geboden dient te worden, en hoe er afge-
speeld moet worden. Ter sprake komt het
"Acol" systeem, ook het "voorbereidend 
klaver" en de meest voorkomende conventies
zullen aan de orde komen.
Wilt u dus uw kennis van het edele bridge
spel opfrissen, of wilt u het spel leren? Kom
dan op woensdagmiddag eens vrijblijvend
buurten. We verplichten u de eerste weken
tot niets, pas als u denkt dat het wel iets voor
u is, kunt u zich als lid bij de wijkvereniging
aanmelden (kost € 10,00 per jaar). U kunt
voor dit geringe bedrag verwachten dat u na
verloop van tijd in elk geval weet hoe het spel
gespeeld moet worden.
De begeleiding zal gedaan worden door leden
van de Jan Ligthart bridgeclub. Zij zullen u
wegwijs maken bij begrippen als "Stayman",
"Jacoby" en "Blackwood". 

De (opfris)cursus is gratis, u wordt echter wel
aangeraden enkele boekjes aan te schaffen
genaamd “Bridge Beter” delen 2-4 van de
schrijver Barry Westra. Aan de hand van
deze boekjes zullen we het spel uitleggen.
U bent dus van harte welkom in het wijkge-
bouw Jan Ligthart, Bergweg 12, Goes. Na-
dere inlichtingen kunt u vragen bij:
Harry van Wanrooij
J.D. van Mellestraat 40, 4461 VT Goes
telefoon 0113-215988
email: penningmeester@goes-oost.nl

De bridgeclub kan ook nog enkele meer ge-
oefende bridgers gebruiken. Met name op
de dinsdagmiddag en woensdagavond is er
nog plaats. Dus, voelt u wel voor een partij-
tje bridge, maar liever niet in competitie-
verband: informeert u eens vrijblijvend naar
de mogelijkheden. Kosten zijn naast lid-
maatschap van de wijkvereniging € 20,-- p.j.
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Bewonersavond Goes-Oost
Het is alweer een tijdje terug dat er een be-
wonersavond in Goes Oost is geweest. Stich-
ting Wijkbelangen Goes Oost gaat op
woensdagavond 27 november 2019 een
avond houden. De avond is van 19.30 uur tot
21.30 uur en wordt gehouden in Wijkcen-
trum Jan Ligthart, Bergweg 12 in Goes.

Gedurende het jaar zijn er diverse (straat) ge-
sprekken gehouden door onder andere
SMWO. Ook de werkgroep ontmoeting is
bezig geweest met diverse activiteiten en the-
ma’s.

Er zijn diverse onderwerpen die naar voren
zijn gekomen waar het komende jaar met en
door bewoners en organisaties aan gewerkt
wordt en/of gaat worden.  Denk aan:
Dementie
Inloop en informatiepunt ouderen in Goes
Oost
Onderzoek naar activiteiten voor en door kin-
deren

Veiligheid en leefbaarheid in de buurt
Ontmoeting met, voor en door bewoners
Zorg voor elkaar
GGZ 

Op de bewonersavond willen samen met be-
woners en organisaties  kijken hoe wij met de
diverse thema’s aan de slag kunnen (blijven)
gaan. En wie weet spelen er ook nog andere
onderwerpen die belangrijk voor Goes Oost
zijn.

We willen tevens laten zien aan bewoners en
organisaties wat er in Goes Oost al is aan ac-
tiviteiten en voorzieningen.

Namens St. Wijkbelangen Goes Oost

Wolter Koster
Dick van Leerdam
Tony de Graaf
Silvester Koenen

Heeft u ook zin om te komen
schilderen?

De winterschilders hebben met ingang van het nieuwe seizoen in september op dinsdag-
avond plaats voor een aantal nieuwe hobby-schilders!
We schilderen van september t/m mei iedere dinsdag van 19.00 tot 21,30 uur in wijkcen-
trum Goes-Oost aan de Bergweg 12.

Meer informatie kunt u vragen via:
chpriester@zeelandnet.nl of
n.bouterse@gmail.com
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Rommelmarkt

Bingodrive

Hij komt er weer aan:

op zaterdag 26 oktober a.s. 
organiseert de wijkvereniging Goes-Oost weer een

ROMMELMARKT
in het wijkcentrum Jan Ligthart Bergweg 12 te Goes.

De markt zal zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Tafels zijn te huur vanaf € 5,00 tot € 20,00 (afhankelijk van de afmeting).
Er is een gratis lunchpakket voor maximaal 2 personen per standplaats.

Wilt u een plaatsje, dan kunt u zich aanmelden via e-mail: ingemieras@hotmail.com
of telefonisch: 0113-223160.

Wie het eerst komt, het eerst maalt en

VOL IS VOL

Op zaterdag 30 novembar aanstaande 
houden we in wijkcentrum Jan Ligthart een

Bingodrive
Wat houdt een bingodrive in: we beginnen met een middagbingo, 

dan volgt er een buffet en ‘s avonds draaien we nog een bingo.

Wanneer u alleen de middagbingo of alleen de avondbingo wilt komen, 
dan bent u uiteraard ook van harte welkom.

Meer informatie kunt u vanaf 26 oktober verkrijgen aan de bar van het wijkcentrum 
of via e-mail: ingemieras@hotmail.com, of telefoonnummer 0113-223160.

U bent van harte welkom.



Puzzel mee
9

1 3 9 2 6 4
2 4 5 7

8 3
2 6

1 7 9

8 3
4 2 1

Uitslag vorige keer
1 8 4 7 3 6 5 9 2
5 7 9 2 4 8 6 3 1
3 2 6 9 1 5 7 4 8
2 3 7 6 8 1 4 5 9
6 9 1 4 5 2 8 7 3
8 4 5 3 9 7 1 2 6
7 1 8 5 2 3 9 6 4
4 5 2 1 6 9 3 8 7
9 6 3 8 7 4 2 1 5
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Mini bieb in Goes-Oost
Sinds enige tijd is er een mini bieb in de 
Violenstraat 25 in Goes-Oost. 

Er staan boeken die iedereen gratis mag
lenen of omruilen tegen een ander boek.

De mini bieb is er voor iedereen in onze buurt,
Dus voel je vrij om mee te doen en ruil boe-
ken, leen ze of voeg een paar boeken uit jouw
boekenkast toe!

Zo kan iedereen van elkaars boeken genieten.

Veel leeslezier! 
De mini bieb is 24 uur per dag open.

Violenstraat 25
Goes

Ook dit keer verloten we weer 5 VVV-bonnen
onder de goede inzenders. Uw oplossing kunt
u zenden (bezorgen) op het volgende adres:

H. van Wanrooij
J.D. van Mellestraat 40
4461 VT Goes

of naar e-mail adres:
penningmeester@goes-oost.nl

Uitslag puzzel vorige keer
De Sudoku puzzel in de vorige editie van Ligt-
hartnieuws bracht 31 goede oplossingen op.

U kunt de oplossing van deze puzzel vinden op
pagina 7 van dit blad.

Zoals beloofd, zijn onder de goede oplossin-
gen 5 winnaars geloot. 
De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs
(een VVV-bon ter waarde van € 15,--) ontvan-
gen.

We hopen dat u ook dit keer weer plezier zult
hebben bij het oplossen van de nieuwe puzzel.
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Joker - klaverjas - bridge toernooi
De wijkvereniging Goes-Oost

organiseert op:
Zaterdag 29 februari 2020

een

JOKER - KLAVERJAS - BRIDGE
TOERNOOI

in wijkcentrum Jan Ligthart, Bergweg 12, Goes

Dit toernooi ordt gehouden ten bate van
“Zorgboerderij Rust na Onrust”

voor aanschaf van een duo-fiets en creatieve middelen
voor dagbesteding.

Dit toernooi wordt gehouden van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Deelname: vanaf 18 jaar
Inschrijfgeld € 13,50

inbegrepen is 2x koffie, 1 broodje ham of kaas naar keuze, 1 broodje kroket, soep, toetje
en fruit.

Inschrijfformulier hiernaast. Ook kunt u inschrijfformulier(en) aanvragen en inleveren bij:

Nelly Mes Inge Mieras of aan de bar
telefoon 0113-223845 telefoon 0113-223160 wijkcentrum Jan Ligthart

John Denverlaan 10 Tulpstraat 74 Bergweg 12 te Goes
4462 LV Goes 4461 PB Goes telefoon 0113-232735

e-mail: bernel@kpnplanet.nl t.a.v. I. Mieras

Vol is vol
U bent van harte welkom!
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Inschrijfformulier kaarttoerooi
op zaterdag 29 februari 2020

van 9.30 uur tot 17.00 uur
in wijkcentrum Jan Ligthart

Bergweg 12 te Goes, tel.: 0113-232735

Dit toernooi wordt gehouden ten bate van “Zorgboerderij Rust na Onrust”
voor aanschaf van een duo-fiets en creatieve middelen voor dagbesteding.

* het jokeren wordt volgens de officiële regels gespeeld (spelregels verkrijgbaar)
het jokeren wordt volgens kloktijd gespeeld, plaats en tafel wordt door loting bepaald.

* Het klaverjasses wordt gespeeld volgens het Rotterdams systeem.
Het klaverjassen gaat per 16 partijen, tafel en tafelgenoot wordt door loting bepaald.

* Het bridge wordt gespeeld volgens de Algemene Bridge Bond.
Het bridge wordt gespeeld met uw gekozen partner, 

indien geen partner, wordt één toegewezen.

Bij ongewenst gedrag of oneerlijk spel is de organisatie bevoegd u te verwijderen van dit toernooi en van verdere deel-
name uit te sluiten, zonder teruggave van inschrijfgeld.

U wordt verzocht om 9.00 uur aanwezig te ziijn i.v.m. tijdschema.
Tevens is er een loterij: € 2,50 per 5 loten.

Deelnamekosten zijn € 13,50 per deelnemer, contant te voldoen bij inschrijving, 
of per bankoverschrijving: t.a.v. C.A. Mes, NL67INGB0002277344 

met vermelding “kaarttoernooi 29 februari 2020”
Restitutie inschrijfgeld is niet mogelijk.

Inbegrepen zijn: 2x koffie of thee, soep, 1 broodje ham of kaas naar keuze, 1 broodje kroket, toetje en fruit.

Meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan, tenzij anders met vermelding.
Uw inschrijving verwachten wij uiterlijk 31 januari 2020

De deelnamekosten à €  13,50 dient u bij inschrijving te voldoen.
Verdere informatie: tel. 0113-223845 of 06-31070590; email: bernel@kpnplanet.nl

Voorkeur: O 1 broodje kaas   O 1 broodje ham

Tevens aangegeven bijzonderheden:

Naam:

Adres:

Plaats: tel:

ik neem deel aan: O jokeren  O klaverjassen  O bridge

O ik ga accoord met bovenstaande regels. En met het registreren van mijn gegevens.

Handtekening:
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Bij het kaarttoernooi
Op zaterdag 29 februari 2020 wordt er weer
een kaarttoernooi gehouden, dit voor de 10e
keer. Het toernooi is voor bridge, klaverjassen
en jokeren. Voor vragen hierover kunt u bellen
naar 0113-223845 of naar 06-31070590.

Het goede doel is ditmaal gekozen voor:
'Stichting Vrienden van Zorgboerderij Rust na
Onrust”.

Het initiatief voor de oprichting van de Stich-
ting Vrienden van Zorgboerderij Rust na On-
rust in het dorp Schore is genomen omdat de
zorgbudgetten steeds meer onder druk
komen te staan. Zorgboerderij Rust na On-
rust heeft tot nu toe zonder enige vorm van
subsidie gewerkt en daardoor wordt het rea-
liseren van extra activiteiten voor cliënten
steeds lastiger.

De Stichting Vrienden van Rust na Onrust
heeft als doel voorzieningen of materialen te
bekostigen die buiten het normale budget val-
len en in het directe belang zijn van de cliën-
ten. Sommige zaken kunnen ook ingezet
worden voor de inwoners van het dorp. Zo
kan de Stichting bijdragen aan leuke extra’s
die niet uit de normale budgetten kunnen
worden gefinancierd.
Om dit te realisteren heeft de Stichting Vrien-
den van Zorgboerderij Rust na Onrust finan-
ciële middelen nodig. De Stichting is hiervoor
afhankelijk van giften, legaten en erfstellingen.
De stichting is onlangs de ANBI-status ver-
leend waardoor giften aftrekbaar zijn voor de
belasting. Mogelijk te ontvangen legaten en
nalatenschappen zijn daardoor ook vrij van
erfbelasting.

Workshop kerstkaarten
Op woensdagavond 30 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur, en donderdagmiddag 31 ok-

tober van 13.30 uur tot 15.30 uur is er in wijkcentrum Jan Ligthart, Bergweg 12 Goes,
een

WORKSHOP
te volgen

KERSTKAARTEN
met een echt LICHTJE

Kosten zijn € 10,00, exclusief consumpties.
Opgave via e-mail: ingemieras@hotmail.com of

telefoonnummer 0113-223160.

VOL IS VOL
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Spelletjesmiddag
Op dinsdagmiddag 19 november organiseert

wijkvereniging Goes-Oost

een SPELLETJESMIDDAG
met onder andere:

sjoelen
mens erger je niet

het ouderwetse vlooienspel
rummicub

Toren van Pisa
domino

en nog veel meer

en niet te vergeten: warme chocomel met slagroom en speculaas.

De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening

Hierbij wil ik mezelf opgeven als lid van wijkvereniging Goes-oost

Naam ...........................................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................................

Postcode + Woonplaats ......................................................................................................................

Telefoon .......................................................................................................................................................

Wil deelnemen aan de volgende aktiviteiten ................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Ik heb wel/geen bezwaar tegen noemen van mijn naam in publicaties
(doorhalen wat niet van toepassing is)


