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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. Nellie 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

WOENSDAG

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

1x per maand prijsjokeren, 2x per maand bingo, rommelmarkten, beurzen, etc.
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Een herstart van ons wijkblad

Voor u ligt het eerste nummer van "Ligthart-
nieuws" in het jaar 2019. In feite is het een
eerste nummer sinds lange tijd: sinds januari
2012 is er geen "Ligthartnieuws" meer ver-
schenen. Toentertijd is van uitgave afgezien
wegens de hoge kosten.
Echter, de tijd gaat voort, en het bestuur van
de wijkvereniging heeft gemeend dat het toch
wel een gemis was, geen wijkkrant meer uit
te geven. Hoe wil je de wijkbewoners laten
weten over zaken die de wijkvereniging orga-
niseert, was één van de vragen waarvoor
steeds vaker geen, of een duur, antwoord op
gevonden werd. Te duur, omdat vaak een be-
roep gedaan diende te worden op de huis-
aan-huis bladen.

Er werd dus besloten, om vanaf dit jaar weer
een wijkblad te publiceren. Dit blad zal ver-
spreid worden in de hele wijk Goes-Oost, en
beschikbaar gesteld worden (op de bar van
het wijkcentrum) voor belangstellenden. 
Het bestuur hoopt 3 maal per jaar "Ligthart-
nieuws" te vervaardigen, geheel in eigen be-
heer. Een of meer pagina's worden
beschikbaar gesteld aan de Stichting Wijk-
belangen Goes-Oost. Voor hen bestaat de
mogelijkheid hun informatie in het nieuwe wijk-
blad te publiceren.
Mocht u, als bewoner van de wijk Goes-Oost,
berichten hebben die u wilt delen met de ove-
rige wijkbewoners, dan kunt u dit ook kwijt in
het wijkblad. 

Stuur uw bericht op naar H. van Wanrooij,
J.D. van Mellestraat 40, 4461 VT Goes, of
beter nog: stuur het via de mail naar 
penningmeester@goes-oost.nl en we zorgen
ervoor dat uw bericht in het eerstvolgende
wijkblad wordt geplaatst. Indien u het per
email stuurt, graag met Word.

Ook als u een advertentie wil zetten in ons
wijkblad is daar een mogelijkheid voor. 

“Ligthartnieuws” zal 4 maal per jaar verschij-
nen in een oplage van pl.m. 3.300 exempla-
ren. De uitgaves zijn in full color, maar het is
ook mogelijk enkel zwart wit advertenties
tegen gereduceerde prijzen te plaatsen.. De
prijzen voor een advertentie zijn

1/1 pagina 350 euro Fc 250 zw.w.
1/2 pagina 180 euro Fc 130 zw.w.
1/4 pagina    95 euro Fc   70 zw.w.
1/8 pagina    50 euro Fc   40 zw.w. 
Advertenties in een steunkleur zijn dezelfde
prijs als de Fc variant.
Andere formaten zijn niet mogelijk

DIT JAAR ZIJN DE UITGAVES 
GEPLAND OP:
3e week van mei

3e week van september
3e week van december

Copij inleveren uiterlijk de 1ste van de ver-
schijningsdatum.

Indien u geen wijkblad heeft ontvangen, graag
een berichtje naar
H. van Wanrooij,

J.D. van Mellestraat 40, 4461 VT Goes.
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Oefenbridge wordt opgestart

Vanaf 1 september wil de wijkvereniging 
"oefenbridge" opstarten. Op woensdag-
middag, aanvang 13.15 uur, zal dan gele-
genheid gegeven worden aan hen die nog wat
on-zeker zijn in het kaartspel, onder begelei-
ding 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
van de schrijvers Sint & Schipperhein. Aan de
hand van deze boekjes zullen we het spel uit-
leggen.
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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Terugblik op de 
kaartmarathon 13 april j.l.

Op 13 april j.l. was er  al vroeg bedrijvigheid in
het wijkgebouw Jan Ligthart. Het gebouw
werd namelijk in orde gebracht om zo’n 80
mensen te ontvangen, die de hele dag hun
beste beentje voor trachtten te zetten om zo
goed mogelijk voor de dag te komen in hun
speltype.
De diverse mensen speelden bridge, jokeren
en klaverjassen om de kinderen van de ge-
bruikers van de voedselbank een presentje te
kunnen geven.
De jokeraars en klaverjassers startten die
dag om 9.00 uur, de bridgers om 9.30 uur,
regelmatig voorzien van een natje en een
droogje. Rond 16.45 uur in de middag was
iedereen klaar gespeeld en kon men nog een
leuke prijs winnen in een door de organisatie
gehouden loterij.

Om ongeveer half zes was de overhandiging
van de cheque voor de vertegenwoordiger
van de voedselbank: daarvoor was burge-
meester Mulder van Goes  uitgenodigd. Het
bleek, dat niet minder dan € 2.000,-  was op-
gehaald door de spelers en sponsors. Wer-
kelijk een geweldig bedrag!

Burgemeester Mulder reikte ook de prijzen
uit voor de top drie van de diverse spelsoor-
ten. Zie hiernaast voor de uitslagen.

Aan het einde van de geweldig geslaagde dag
deelde de voorzitter van de wijkvereniging
mee, dat mevr. N. Mes, mede-organisator
van deze dag, was benoemd tot erelid van de
wijkvereniging. Waarvoor wij haar ook vanaf
deze kant, van harte feliciteren.

EINDSTAND BRIDGE
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De rommelroute 2019
Zaterdag 29 juni aanstaande organiseert

WIJKVERENIGING GOES-OOST
voor de 5e keer de

van 10.00 uur tot 16.00 uur
Er zijn weer kramen beschikbaar van 
4 x 1 m. De prijs voor huur van een
kraam bedraagt € 12,50 per kraam. 
Tevens kunt u uiteraard ook weer 

verkopen vanuit huis, tuin of garage.

Indien u een kraam wilt, of vanuit huis wil 
verkopen, kunt u zich vanaf heden 

aanmelden

op email:
ingemieras@hotmail.com

of per telefoon:
0113-223160
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Puzzel mee

Sudoku is een puzzel bestaande uit negen bij
negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen
blokken van drie bij drie vakjes.

In de vakjes moeten de cijfers 1 t/m 9 inge-
vuld worden, op zo’n manier dat in elke hori-
zontale lijn èn in elke verticale kolom èn in elk
van de negen blokjes de cijfers 1 t/m 9 één
keer voorkomen. In een aantal vakjes zijn de
cijfers al ingevuld.

Sudoku is een samenvoegsel van de japanse
zin , wat zoveel be-
tekent als .Sudoku is een
ontwerp van Howard Garns, een freelance

puzzelmaker die zijn ontwerp trouwens 
noemde. 

De redactie van “Ligthartnieuws” looft een
prijs uit van € 15,00 aan 5 personen met een
correcte oplossing.  Bij meerdere juiste op-
lossingen zal worden geloot. De juiste oplos-
sing wordt in het volgende wijkblad geplaatst.

U kunt uw oplossing vóór 1 juli a.s. opsturen
naar:
H. van Wanrooij
J.D. van Mellestraat 40, 4461 VT Goes

U kunt de oplossing ook gescand emailen
naar penningmeester@goes-oost.nl.

1 7 6
5 2 8 3 1

9 7 8
2 6 4 5 9
6 9 1 7

4 2 6
7 1 6

9
3 8 4 5

Sudoku
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Over de wijkvereniging
De wijkvereniging Goes-oost bestaat dit jaar
37 jaar. Ze werd opgericht door enkele moe-
ders, die vonden dat er voor hun kinderen te
weinig werd gedaan op de vrije woensdag-
middag. Men stak de hoofden bij elkaar en be-
sloten op de vrije woensdagmiddag enkele
aktiviteiten te organiseren, zoals een knutsel-
club. Ook werd al snel meegedaan aan de
toen nog door een voorloper van SMWO ge-
organiseerde Kindervakantieweek.

De plaats om de aktiviteiten te organiseren
werd gevonden in de toen nog basisschool
Jan Ligthart. Al snel bleek, dat de bewoners
van de wijk Goes-Oost meer wilden dan aktivi-
teiten alleen voor de jeugd. Dit betekende, dat
de basisschool niet langer toereikend was, en
dus werd aan de gemeente gevraagd om een
onderkomen, teneinde ook andere middagen

en avonden zaken te kunnen organiseren. Na
veel heen en weer geschrijf en gepraat, werd
door de gemeente een gebouwtje beschik-
baar gesteld: de voormalige R.K. kleuter-
school Jacinta.
Met het ingebruik nemen van deze lokaliteit
(welke overigens gedeeld moest worden met
kleuterschool Doornroosje) bleek al snel, dat
de wijkvereniging ook daar uit de voegen
groeide. En opnieuw kwam de gemeente
Goes als reddende engel. In 1995 werd de
Jan Ligthart School aangeboden als nieuw
wijkgebouw. Op 1 januari 1996 was het aan
de naaiclub om de eerste aktiviteit in dit ge-
bouw te starten.

Inmiddels is de wijkvereniging uitgegroeid tot
een heel aktieve vereniging, waarbij alle
dagen meerdere aktiviteiten plaats vinden.

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)


