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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 is elke twee weken te vinden in
het Wijkcentrum Jan Ligthart aan de Berg-
weg 12 in Goes.Iedereen is tussen op woens-
dagmiddag 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 aanpakken? Of heb je behoefte aan
een praatje, kom dan eens binnenlopen voor

een kopje koffie of thee bij het inloopmoment.
Data in  2020 zijn:
-   8 januari 2020- 22 januari
-   5 februari
- 19 februari
-   4 maart
- 18 maart
-   1 april
- 15 april
- 29 april  vakantie
-   6 mei
- 20 mei
-  3 juni
- 17 juni
-   1 juli
-   Zomervakantie
Voor informatie kunt u terecht bij SMWO Mo-
nique 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 het wijkblad op papier wil ontvangen, 
graag een berichtje naar

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

Barbediening
De wijkvereniging Goes-oost is op zoek naar
twee oproepkrachten, om het barteam te
versterken.
Wij zoeken twee flexibele mensen, die goed
met anderen kunnen omgaan en zelfstandig
kunnen werken.
Uiteraard wordt u goed ingewerkt.

Info: Inge Mieras,
email: ingemieras@hotmail.com
telefoon 0113-223160

Onze bar is geopend elke werkdag van 12.45
tot 16.45 uur en van 18.45 tot pl.m. 23.00
uur. Doorgaans zijn er tussen 20 en 50 men-
sen aanwezig.
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Ligthartnieuws gaat digitaal
De moderne tijden doen ook bij ons wijkblad
haar intrede. Vanaf volgend jaar zal 
“Ligthartnieuws” slechts in beperkte oplage
worden vermenigvuldigd.

Het is de bedoeling, dat ons wijkblad voortaan
digitaal verspreid gaat worden. 
U kunt dan ons blad vinden op onze website:
www.goes-oost.nl, ondeaan de eerste pagina,
links.

Wilt u per sé ons blad nog op papier ontvan-
gen, dan kunt u deze ophalen in het wijkcen-
trum, Jan Ligthart. Daar zal op de bar nog
een papieren versie beschikbaar zijn. Ook
kunt u, als u het blad in uw brievenbus wil ont-
vangen, deze wens kenbaar maken aan:
H. van Wanrooij, 
penningmeester@goes-oost.nl

Doel van dee aktie is, u raadt het al: bezuini-
gingen. In een tijd dat steeds minder be-
schikbaar gesteld wordt voor de recreatie
van mensen met een smalle beurs, en omdat
de wijkvereniging deelname aan haar activi-
teiten koste wat kost betaalbaar wil houden,
dienen bezuinigingen plaats te vinden op on-
kosten die niet direct de activiteiten beïnvloe-
den. Gelukkig is voor ons wijkblad een goed
alternatief: het internet. De meesten zijn aan-
gesloten op het digitale gebeuren. Zij die dat
niet zijn kunnen dan - indien gewenst - gebruik
maken van de mogelijkheid om het wijkblad
toch nog in papieren versie te ontvangen.

Wij hopen, dat u begrip heeft voor deze maat-
regel. We zullen in ieder geval zoveel moge-
lijk via ons medium u up-to-date houden van
onze activiteiten.

Data middag- en avondbingo
MIDDAGBINGO(alles op woensdag)

5 februari 13.30 uur / zaal open 13.00 uur
4 maart 13.30 uur / zaal open 13.00 uur
1 april 13.30 uur / zaal open 13.00 uur
6 mei 13.30 uur / zaal open 13.00 uur
3 juni 13.30 uur / zaal open 13.00 uur
1 juli 13.30 uur / zaal open 13.00 uur

Augustus gesloten

2 september 13.30 uur / zaal open 13.00 uur
7 oktober 13.30 uur / zaal open 13.00 uur
4 november 13.30 uur / zaal open 13.00 uur
2 december 13.30 uur / zaal open 13.00 uur

Alle data onder voorbehoud

AvondBINGO(alles op zaterdag)

18 januari 19.30 uur / zaal open 19.00 uur
22 februari 19.30 uur / zaal open 19.00 uur
28 maart 19.30 uur / zaal open 19.00 uur
25 april 19.30 uur / zaal open 19.00 uur
30 mei 19.30 uur / zaal open 19.00 uur
27 juni 19.30 uur / zaal open 19.00 uur

Augustus gesloten

26 september19.30 uur / zaal open 19.00 uur
31 oktober 19.30 uur / zaal open 19.00 uur
28 november 19.30 uur / zaal open 19.00 uur
December geen bingo

Alle data onder voorbehoud
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“Mijn leven in Beeld”

Mantelzorg betekent langdurig en onbetaald
zorgen voor een chronisch ziek of hulpbehoe-
vend persoon. Dit kan een partner, ouder of
kind zijn, maar ook een vriend of kennis.

En waar staat u in het leven als degene waar-
voor u zorgde is komen te overlijden?

SMWO organiseert 4 creatieve bijeenkom-
sten voor (ex)mantelzorgers. U kunt op een
ontspannen en laagdrempelige wijze vorm uw
verhaal kwijt en lotgenoten ontmoeten.

Er wordt gewerkt met creatieve werkvormen
zoals schilderen, tekenen, klei, collages
maken. Het gaat daarbij niet om mooi, goed
of kunstzinnig maar wat heeft mijn werkstuk
mij te vertellen en wat heb ik nodig om als
(ex)mantelzorger verder te kunnen gaan?

Thema’s van de bijeenkomsten zijn:
Wie ben ik?
Hoe sta ik in het leven?
Wat is mijn gewenste situatie?
Wat heb ik daarbij nodig?

De bijeenkomsten zijn op 3 en 17 februari op
2 en 16 maart 2020 van 13.00 uur tot
16.00 uur. 
(Indien u zich aanmeldt, wordt van u verwacht
dat u aan alle vier de bijeenkomsten deel-
neemt.)

Locatie is Het Westhof, Evertsenstraat 15,
4461 XN Goes
Deelname is gratis.

Aanmelden kan uiterlijk donderdag 17 januari
2020 bij:
SMWO Monique Copper, m.copper@smwo.nl,
06-23329017

www.mantelzorgpuntgoes.nl

Spelletjes-
middag

Bingo-
drive

De bingodrive van afgelopen 30 november
was een grandioos succes. Daarom willen we
ook in 2020 weer zo een drive organiseren.

Hou de affiches op de voordeur, de krant, de
website en facebook in de gaten.

We willen ook van de bingodrive melding doen
in de Bevelandse Bode, dus hou ook deze
krant in de gaten.

De spelletjesmiddag wordt op verzoek her-
haald, er werd heel gezellig rummicub, de
toren van Pisa en het bekende 4 op een rij ge-
speeld. Op verzoek is er een rummicubspel bij
gekocht, zodat er meerdere kunnen spelen.
Misschien is het de moeite waard, om er een
wedstrijdje rummicub van te maken, op een
middag, met een leuke prijs. Hou de krant of
de affiches op de voordeur en de website , en
Facebook, in de gaten.
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Uitslag puzzel vorige keer
9 6 3 7 4 2 5 1 8
7 8 1 3 9 5 2 6 4
2 4 5 6 8 1 3 9 7
6 1 7 5 2 9 8 4 3
4 9 2 8 6 3 7 5 1
3 5 8 4 1 7 9 2 6
1 2 6 9 7 8 4 3 5
8 3 9 1 5 4 6 7 2
5 7 4 2 3 6 1 8 9

Enkele mededelingen
EEN GOEDE DOELEN MARATHON: 
jokeren, klaverjassen en bridge, op zaterdag
29 februari. Zie ook elders in dit blad.

We hebben nog enkele andere evenementen
in ons achterhoofd, maar die moeten eerst
nog uitgewerkt worden, om te kijken of ze rea-
liseerbaar zijn.
U ziet: een hopelijk gezellig en druk 2020
staat u te wachten. Mocht u zelf ook ideeen
hebben om iets mee te organiseren, of iets
wat u georganiseerd zou willen zien, neem
dan vrijblijvend contact op met Inge Mieras,
email: ingiemieras@hotmail.com, tel. 223160
of in ons wijkgebouw.

Ook in 2020 willen we weer proberen om de
volgende evenementen te organiseren:

GROTE ROMMELMARKT
rondom het wijkcentrum, waarschijnlijk zo
rond mei/juni. Dit was dit jaar een groot suc-
ces.

BARBECUE
We willen dit jaar wee onze wijk barbecue
houden, waarschijnlijk vlak voor de vakantie.

HGH TEA OF BRUNCH
Dit staat ook weer op het programma, met
eenmini-bingo.
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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!



Ligthartnieuws pagina 8

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:


