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De eerste week van januari stond al een roos in
bloei. Fruitbomen lopen al uit. Het zal een
vreemd en druk jaar worden. Niet alleen in de
natuur.
We krijgen in Nederland eindelijk weer een
Formule 1 race. Doemdenkers rekenen al op de
grootste verkeersoverlast ooit. We krijgen ook
eindelijk in Nederland weer een Eurovisie
Songfestival. Dit heeft vrijwel niets te maken
met goede songs. Even over de grens, in Japan,
zijn de Olympische zomerspelen. Vroeg uit bed
vanwege het tijdsverschil. Dan is er nog het
Europees voetbal kampioenschap. Spaar ze
allemaal acties en zinloze vooruitblikken.
Hopelijk zet een zender hier wat Engelse
detectives tegenover. De grote -en
tegenwoordig ook de wat kleinerewielerkoersen kan ik allemaal volgen, want ik
ben binnenkort gepensioneerd.
Na een wellicht druk jaar komt dan voor de
poezen en mij het absolute hoogtepunt. Oud
en nieuw zonder vuurwerk. We moeten nog
zien of er niets te horen valt.
Is er op Wilhelminadorp nog iets te doen?
Natuurlijk wel, maar dat leest U in dit blad.
De redactie wenst u weer veel leesplezier.
Peter Dieleman.

Redactie:
- Peter Dieleman
- Wim Bakker
- Suus Hartman
Kopij naar:
- Suus Hartman, Westhavendijk 124,
4463 AE Goes. Tel. 0113-215118
E-mail: hartman51@europe.com
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Advertentietarieven vanaf 2019 ! :
De redactie.
Sinds 2019 verschijnt onze dorpskrant "De Brug" digitaal in kleur. Daarnaast wordt er ook een
schriftelijke versie van "De Brug" in zwart/wit uitgegeven.
Dit besluit heeft gevolgen gehad voor de prijs voor het plaatsen van de advertenties in “De Brug”.
Hieronder volgt het overzicht van de grootte van de advertenties en van de bijbehorende prijzen:

Advertenties in drie nummers per jaar:
Zwart/wit binnenin: 1 blz. € 150,--, ½ blz. € 75,--, ¼ blz. € 60,--, 1/8 blz. € 30,--.
Zwart/wit éénmalig: 1 blz. € 80,-- , ½ blz. € 60,--, ¼ blz. € 40,--. 1/8 blz. € 20,--.
Heeft u belangstelling voor het plaatsen van een advertentie? Neem contact op met de redactie
en stuur tevens daarbij uw advertentie in PDF- en in JPEG- bestand als bijlage mee naar emailadres : hartman51@europe.com .

De redactie.

Schrijvers / journalisten gezocht ! :
Om onze dorpskrant “levend” te houden zoeken we inwoners /
belangstellenden, die stukjes in “De Brug” willen schrijven.
Dat kunnen verhalen zijn over zaken/gebeurtenissen, die je
weleens mee gemaakt hebt …. vroeger maar ook van nu heden
ten dagen. Het kan gaan over actuele zaken in het verenigingsleven in Wilhelminadorp, maatschappelijke zaken enz.. Heeft u
altijd al eens willen schrijven? Geeft u zich dan op bij de
redactie van onze dorpskrant “De Brug “
hartman51@europe.com !!

Per dd 01-01-2020 géén biblio-servicebus meer
in WILHELMINADORP :

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

De biblioservicebus komt per dd. 01-01-2020 niet meer in Wilhelminadorp. Met medewerking van
de bibliotheek komt er een Leespunt in de Stamperiusschool, waar iedere donderdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur boeken geleend kunnen worden. In “Het Wilhelminahuis” ligt wat
informatiemateriaal over dit “Leespunt”.

In de entreehal van Het Wilhelminahuis is een zwerfboekenkast
aanwezig. De boeken uit deze kast
mogen geleend en hier ook weer
terug gebracht worden. Maar je
mag de boeken ook in andere
zwerfboekenkasten achter gelaten
of bijvoorbeeld in de trein ! Zo

worden het echte zwerfboeken !!
In de entree van “Het Wilhelminahuis”
ligt nog meer informatie over allerlei
voorzieningen, activiteiten enz.. Ook dit
mag u meenemen om thuis eens te
bekijken en misschien wel te gaan doen !!
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Wekelijkse activiteiten in het Wilhelminahuis:

door Christina Hoffmann

Weekplanning
Dag

Tijd

Activiteit

Zaal

Maandag

13.30 – 16.30
19.30 – 21.00
19.30 – 21.30
20.00 – 22.00
19.30 – 22.30
13.00 – 16.30

Ouderensoos
Repeteren Muziekvereniging De Echo
EHBO cursus (eerste maandag vd maand)
Biljarten besloten
Repeteren Dameskoor Keychange
Biljartvereniging

Biljart en grote zaal
Podium
Kleine zaal
Biljart
Kleine zaal
Biljart

9.00 – 9.30
9.00 – 11.00
13.30 – 16.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
10.00 – 11.30
19.30 – 23.00
19.30 – 21.00

SHL Prikpost
Yoga
Biljartvereniging
Pilates - Lyan Roozendaal - De Vitaalformule
Pilates - Lyan Roozendaal - De Vitaalformule
Vrouwen van Nu – Mensendieck
Repeteren Mannenkoor The Ganders
Vrouwen van Nu – Mensendieck

Biljart
Kleine zaal
Biljart
Grote zaal
Grote zaal
Kleine zaal
Grote zaal
Kleine zaal

13.30 – 16.30
20.00 – 23.00

Biljartvereniging
Repeteren TNF Drumband (even weken)

Biljart
Hele pand

Repeteren Showband De Sjokkers

Kleine zaal
Grote zaal
Biljart
Hele pand
Podium

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

10.00 – 13.00

Interesse in deze activiteiten?
Of bent u ook opzoek naar een ruimte voor een enkele keer of wekelijks??
Neem contact op met de beheerder voor de mogelijkheden.
Beheerder: Christina Hoffmann, info@hetwilhelminahuis.nl, 06-11228823

Volg onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van
de activiteiten in Het Wilhelminahuis !
Zie ook de agenda op de laatste pagina’s in deze krant!
Wilt u ook eens iets organiseren? Of heeft u leuke ideeën voor een activiteit?
Laat het ons weten!
Beheerder: Christina Hoffmann, info@hetwilhelminahuis.nl, 06-11228823
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“ !! MEDEDELING !! ”:

door Christina Hoffmann
van“Het Wilhelminahuis”

De SUEZ afvalcontainer, welke bij Het Wilhelminahuis staat, is NIET bedoeld voor huisvuil
van inwoners. De SUEZ container wordt maar 1 keer in de vier weken geleegd en is echt alleen
bedoeld voor het afval afkomstig uit “Het Wilhelminahuis”. Vriendelijk verzoek om hier
rekening mee te houden !
Alvast bedankt voor uw medewerking !!

“ Stukje over de Perenallee !! “:

Christina Hoffmann

door Wybe van der Meer

Elk voorjaar zijn er een aantal personen uit Wilhelminadorp die helpen bij het onderhoud van de
perenbomen langs de entree naar de begraafplaats.
Stammen worden kaal gemaakt en de bomen worden gesnoeid. Zo nodig worden dode of zieke
bomen verwijderd. In overleg met de gemeente Goes worden dan jonge boompjes terug geplant.
Dit onderhoud geschied altijd onder deskundige leiding van oud medewerkers van het vroegere
proefstation.
Omdat er niet meer gespoten wordt in de laan zien sommige boompjes er wat schurftig uit, maar
dat is natuur. De peren zijn er niet minder smakelijk om.
Over smakelijk gesproken, ook dit berichtje. Er staan zowel handperen als stoofperen langs de allee
en er waren weer best veel peren dit jaar ondanks het feit dat er slechts eenvoudig onderhoud
gepleegd wordt.
Ik wil de inwoners van Wilhelminadorp er op wijzen dat zij deze peren mogen plukken. Daar is
geen vergunning of toestemming voor nodig.
Het is uiteraard niet de bedoeling dit commercieel te gaan doen en het wordt zeer op prijs gesteld
als het gebeurd met respect voor de boom.
Wybe van der Meer.

“ Spelletje Invulwoorden …… ”:

door Suus Hartman

SLA ……..…BAK………VORM

CHAMPAGNE …..GLAS……… BAK

APPEL ………MOES…….TUIN

ZOET …………STOF ……..…DOEK

REKEN ….WONDER…. KIND

KOMKOMMER ……TIJD…... ZONE

TAND ………PIJN……...BOOM

FOTO …..…PAPIER….... MACHINE

KLAD …..…BLOK………..HUT

* Antwoorden uit Brug nr. 67
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Nieuws van de Belangenvereniging:

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

Beste dorpsgenoten,
Op 14 januari jl. werd in het Wilhelminahuis de jaarvergadering van onze Belangenvereniging gehouden, tevens ook de jaarlijkse informatie-avond van de gemeente Goes.
Naast dorpsgenoten, waren er gemeenteraadsleden aanwezig en de dorpswethouder André
van der Reest. Twee onderwerpen kwamen die avond prominent aan de orde, de
verkeerssituatie in het dorp en de overlast van jongeren op de steiger aan de Oosthavendijk
in de zomer.
Er wordt vaak (veel) te hard gereden in ons dorp, dat in z’n geheel een 30 km zone is.
Boosdoeners zijn niet alleen mensen van buiten het dorp, maar ook bewoners.
Angst bestaat met name voor spelende en overstekende kinderen. Op de Westhavendijk is
thans een elektronisch waarschuwingsbord geplaatst dat de gereden snelheid aangeeft.
Hopelijk zet dit de bewoners en passanten aan tot het matigen van hun snelheid. Het bord
zal ook een periode aan de Oosthavendijk en in de Brugstraat worden opgehangen.
Het effect wordt gevolgd en kan aanleiding zijn voor snelheidscontroles van de politie: U
bent gewaarschuwd! Feitelijk is de inrichting van de straten en wegen nooit aangepast aan
het zijn van 30 km zone. Het bestuur is naar aanleiding van de kritieken tijdens de
dorpsvergadering uitgenodigd door de verkeersdeskundige van de gemeente om hier in
maart over te komen praten. Tijdens de dorpsborrel van april is er mogelijk meer nieuws
over dit onderwerp.
Zomers wordt veel overlast ervaren van jongeren die neerstrijken op de aanlegplaats aan de
Oosthavendijk. Harde muziek, rotzooi die niet in de vuilnisbakken wordt gegooid en
onbeschoft gedrag zijn veel gehoorde klachten. Hiervoor is in de dorpsvergadering
(opnieuw) aandacht gevraagd bij het gemeentebestuur. Het bestuur van de Belangenvereniging heeft voor de volgende bestuursvergadering de wijkagent uitgenodigd voor
overleg. Naar we hopen leidt dit tot meer aandacht van de politie en daardoor een prettiger
sfeer ter plaatse.
In plaats van een onderwijsstaking, koos de Stamperiusschool er voor om de bewoners van
ons dorp op 31 januari jl. uit te nodigen om spelletjes te spelen met de kinderen en te laten
zien hoe mooi en belangrijk het vak van leraar is. Velen gaven gehoor aan deze uitnodiging
en werden hartelijk ontvangen door de kinderen en leraren. We mogen trots zijn op deze
school met bevlogen leraren en goede sfeer.
Tenslotte weer eens een oproep aan de hondeneigenaren om de poep van hun viervoeter op
te rapen en in een afvalbak te gooien! Bijna alle groenstroken, veldjes en de oevers van het
kanaal zijn vergeven van poep. Neem plastic zakjes mee als u uw hond uitlaat en gooi ze in
de daartoe bestemde afvalbakken. Mist u een afvalbak in uw buurt, laat het ons dan weten,
opdat wij daar bij de gemeente de aandacht op kunnen vestigen. Het niet opruimen is een
overtreding, maar belangrijker is dat opruimen leidt tot een schoner dorp waar de kinderen
onbezorgd kunnen spelen.
De dorpsborrels op de eerste vrijdag van de maand zijn de uitgelezen gelegenheid om
elkaar te treffen en informatie met elkaar te delen. Dit alles in een gezellige sfeer met
kinder-programma en mogelijkheid om een hapje te blijven eten.
Zien we u op 6 maart a.s.?
Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Dick Oostinga voorzitter
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“Rotganzen in de polder “:

door Erik Speksnijder van
“Het Zeeuwse Landschap”

Iedere winterperiode wordt ons kustgebied bezocht door grote groepen ganzen. Veelal
komen deze vanuit Noordwest-Rusland en Siberië naar hier gevlogen. In ons kustgebied
vinden ze een ruim voedselaanbod, bestaande uit eiwitrijk gras, oogstresten, wintergranen,
kruidachtigen en wieren; prima voedsel om de winter door te kunnen komen en zelfs weer
aangevet in het voorjaar het lange eind terug te vliegen. Er zijn vele verschillende soorten
ganzen in Nederland, maar hier in de Wilhelminapolder kun je vooral
(zwartbuik)rotganzen, kolganzen, toendrarietganzen, grauwe ganzen en in mindere mate
brandganzen tegenkomen.
De rotgans is de kleinste ganzensoort die ons land aandoet. In de polder verschijnt deze
gans begin oktober en hij blijft hier tot eind mei. Een ieder die in deze periode wel eens
aan de zeedijk komt, kent deze gans vast wel. Bij het opkomen van het water komen ze
vaak laag over het water, dicht langs de dijk, langs vliegen. En wandelend door de polder
kun je groepen tegenkomen van vele honderden tot wel meer dan duizend vogels bij
elkaar. Als je te dichtbij komt, vliegen de vogels met z’n allen, luid rrot-rrot-roepend, op
en kleuren de lucht zwart. Rotganzen ogen van een afstandje overwegend zwart, maar van
dichterbij valt op dat ze ook nog een witte kont en halsvlek hebben.
Rotganzen zijn bij laagwater vooral scharrelend op het drooggevallen slik te vinden.
Vroeger was het zeegras hier een belangrijke voedselbron, maar dit is helaas door ziekte
zeldzaam geworden. Nu moeten ze het doen met wieren. Bij hoogwater vertrekken de
rotganzen naar binnendijks gebied en je kunt ze dan vaak vinden op percelen met luzerne
of wintergraan. Ze eten namelijk ook graag eiwitrijke delen van grassen, granen en
kruidachtigen.
Rotganzen zijn vooral gebonden aan het kustgebied. Voor ons is het een normale gans,
maar veel mensen uit het midden of oosten van het land zien deze vogel nooit. De groepen
die onze polders aandoen zien er indrukwekkend uit en dat is ook zo, maar als je beseft dat
op sommige momenten het merendeel van de totale wereldpopulatie hier in Zeeland kan
bivakkeren, dan lijken de aantallen ineens minder groot. We hebben wat dat betreft een
grote verantwoording voor deze soort.
De rotgans broedt op de toendra’s in Midden en Noord-Siberië. Hier gebruiken ze de korte
ijsvrije periode om een nest te bouwen en jongen groot te brengen. Het broedsucces loopt
gelijk met het succes van lemmingen (een klein knaagdier). Eén keer in de 3 jaar kennen
lemmingen op de toendra’s een geboortepiek, waardoor alle roofdieren uit het Arctisch
gebied (poolvos, sneeuwuil, middelste jager e.a.) zich volledig toeleggen op het eten van
lemmingen en de nesten en jongen van de rotgans met rust laten. Eens in de 3 jaar zie je
hierdoor in het najaar gezinnen met jonge dieren arriveren in onze polders. De jonge dieren
zijn herkenbaar aan de witte einden van de vleugelveren (waardoor het lijkt alsof ze witte
vleugelstrepen hebben) en de smalle witte halsvlek. Door de klimaatverandering leek eind
jaren ’90 een einde te komen aan de vaste driejaarlijkse lemmingpiek, maar gelukkig zijn
er na 2005 weer een aantal pieken geweest, waardoor de rotgans toch weer succesvol kon
broeden.
In Nederland worden binnen de groepen gewone (zwartbuik)rotganzen ook wel eens twee
zeldzame (onder)soorten van de rotgans gezien, de zwarte rotgans en/of de witbuikrotgans.
De witbuikrotgans broedt in Groenland, Noordoost-Canada en Spitsbergen. De zwarte
rotgans broedt in Noordoost-Siberië, Alaska en Noordwest-Canada. Normaal gesproken
overwinteren beide soorten elders, maar het wil wel eens voorkomen dat er eentje verkeerd
vliegt en aansluit bij ‘onze rotganzen’. Voor vogelaars is het vinden van zo’n bijzondere
rotgans je van het, maar persoonlijk geniet ik net zoveel van onze gewone rotgans.
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15-12-2019:

17-12-2019:

Rotganzen
nabij W’dorp

Roodhalsganzen nabij
W’dorp

KERKNIEUWS van de Protestantse Gemeente
Wilhelminadorp :

KERKDIENSTEN:
Net als vorige jaar zal er op 9 april (witte donderdag) en op 10 april (goede vrijdag) een
kerkdienst zijn. De diensten beginnen om 19.00 uur. 9 April vieren we het heilig avondmaal.
In beide diensten is Ds. Kamermans de voorganger.
Op 12 april (Pasen) gaat Ds. Jobse bij ons voor. In deze dienst verleent het ons bekende
koperensemble Kaaisteker haar medewerking. Zoals we allemaal weten komt dit ensemble uit
ons eigen Wilhelminadorp. Deze dienst begint om 10.00 uur.
De tijd gaat snel, daarom aandacht voor de diensten in mei 2020. Op Hemelvaartsdag 21 mei
is wederom Ds. Kamermans onze voorganger. Deze dienst begint om 10.00 uur.
Op 31 mei is het Pinksterfeest. Onze eigen predikant Ds. Spaans zal deze dienst verzorgen. We
beginnen op onze gebruikelijke tijd 10.00 uur.
De kerkenraad nodigt u van harte uit deze diensten bij te wonen.

Een hartelijke groet van de kerkenraad van de
PROTESTANTSE GEMEENTE WILHELMINADORP

VRIEND(IN) VAN WILHELMINADORP :

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

Heeft u voor het jaar 2020 al uw bijdrage overgemaakt naar rekeningnummer: NL 03 RABO 0380 59 44
39 van de BELANGEN-VERENIGING WILHELMINADORP ? Nog niet aangemeld en nog geen €
10,- overgemaakt? Doet u dat alstublieft vandaag nog. U en al uw gezinsleden zijn daarmee
automatisch vriend(in) ons dorp. We hopen dan ook dat u ook nu weer €10,-- overmaakt en
daarmee de BELANGEN-VERENIGING WILHELMINADORP steunt in haar activiteiten! Mede
dank zij deze bijdragen kunnen we activiteiten organiseren, de Nieuwsbrief “Het Bruggetje” en
dorpskrant “De Brug” laten verschijnen!
Dick Oostinga
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ASG Algemene

door Hans de Jonge

Seniorenvereniging Goes e.o.
In de Nieuwsbrief van de Algemene Seniorenvereniging Goes , nr. 28, februari 2020, staan o.a. de
volgende onderwerpen vermeld:
* Verslag + foto’s Kerstviering dd. 18-12-2019.
* KNVG + NVOG worden samen Koepel Gepensioneerden per dd. 01-01-2020.
* CBR en verlenging rijbewijzen.
* Voorwaarden Zorgverzekering onduidelijk voor Mantelzorgers.
* Extraatje voor Mantelzorgers van gemeente Goes.
* Overleg met cliëntenraad ADRZ
* Verslag bijeenkomst “Samen Tegen Eenzaamheid” in ’t Beest in Goes op dd. 03-02-2020..
* Nuttige weetjes.
* Activiteitenplan ASG 2020.
* Info over belastingen en Toeslagen.
* Algemene Ledenvergadering ASG op woensdagmiddag dd. 18-03-2020, vanaf 14.00 uur in “Het
Wilhelminahuis” te Wilhelminadorp. Op deze middag treedt ook Ad Schipper op.

Frans van der Heijden uit Zoutelande vertelde
een verhaal over zijn reis naar Griekenland.
Kerstviering dd. 18-12-2019, in “Het
Wilhelminahuis”.

Ad Schipper zingt een variatie van liedjes uit de
oude doos, na de Algemene Ledenvergadering
van de ASG op dd. 18-03-2020 a.s. in “Het
Wilhelminahuis” te Wilhelminadorp.

Wilt u er meer over weten, kijk dan eens op de website www.asggoes.nl
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“ WEETJES OVER WILHELMINADORP … ”:

door Suus Hartman

In de Wilhelminapolder bevindt zich het grootste particuliere
landbouwbedrijf van Nederland: de Koninklijke Maatschap de
Wilhelminapolder (KMWP). Het is opgezet als modelonderneming en beslaat een oppervlakte van ruim 1.800 ha.
Binnen het bedrijf ontstond een eigen gemeenschap. Het
bedrijf behartigde zowel de belangen van de aandeelhouders,
als dat van de werknemers en werd ook wel een
“kapitalistische kolchoz” genoemd. De polder is in de Franse
tijd, in 1809, drooggelegd en bedijkt op kosten van een
dertigtal Rotterdamse reders en kooplieden.

!! OPROEP !! Wie heeft de oude luchtfoto
van Wilhelminadorp gezien ??? :

door Christina Hoffmann
van Het Wilhelminahuis

Op 23 januari jl. is er een oude luchtfoto van Wilhelminadorp ten toon gesteld op de bar in de
foyer van “Het Wilhelminahuis”. Deze foto zat in een donkere houten lijst. Helaas was deze
binnen 1 week verdwenen. Er kan verwarring zijn ontstaan doordat er geregeld spulletjes weg
gegeven worden, maar het was niet de bedoeling om deze foto weg te geven!! We ontvangen de
lijst met foto dan ook graag terug.
Alvast bedankt !
Christina Hoffmann
???????
Wie en waar is de
oude luchtfoto van
Wilhelminadorp
gebleven??
Zie tekst hierboven

“ WIST U DATJES .. … ?? ”:

door Suus Hartman

* Muurvast:
Als u op een schone ondergrond eerst wat haarlak spuit, blijft een zuignaphaakje beter vast zitten.
* Een wesp aan de tuintafel? :
Snij een citroen door midden, en stop er wat kruidnagelen in. Leg de citroenhelften op een schoteltje
met wat water, en de wespen komen niet meer in de buurt!
* Koud kunstje:
Kaarsen branden langer wanneer ze een paar uur in de diepvries hebben gelegen.
*Op slot:
Eiwit is een goede briefsluiter, want zelfs waterdamp kan dit niet oplossen!
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Even terugkijken...
De feestdagen zijn achter de rug en we hebben op de Stamperiusschool een
fantastisch Sinterklaas- en Kerstfeest gehad! Vanaf de eerste week van
januari is de directeur Natasja van Dijke met zwangerschapsverlof en wordt zij
vervangen door Marjoleen Franken. Eind april - begin mei zal zij haar
werkzaamheden weer oppakken.
De schoolontwikkeling
Intussen gaat onze schoolontwikkeling verder: Een aantal juffen van de school
zijn bezig met het volgen van de opleiding bewegingsonderwijs. Ook wordt er
door het aanschaffen van nieuwe, interactieve borden in de klassen, ook
effectief gebruik gemaakt van allerlei ‘ICT tools’.
In het najaar zijn we gestart met een Klankbordgroep. Dit is een groep
betrokken ouders die willen meedenken over bepaalde zaken waar het team
tegenaan loopt. Ook kunnen zij leuke ideeën inbrengen waar wij het team wat
mee kan doen. Win - win dus!
Komende activiteiten
De komende tijd staan er weer een aantal activiteiten gepland zoals
de Kunst- en cultuurweek, Pannenkoekdag en Pasen.
Pannenkoekendag is dit jaar op 20 maart. Ook dit jaar willen we de
‘ouderen’ uit het dorp weer uitnodigen om samen met de leerlingen
pannenkoeken te komen eten. U kunt zich opgeven door een berichtje
te sturen naar: stamperiusschool@alberscholen.nl of door uw naam te noteren
op de lijst in de school.
Interesse in onze school?
Bent u een geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) die een school zoekt voor
uw kind(eren)? Heeft u kinderen die in 2020 vier jaar worden? Wij nodigen u
van harte uit voor een intake gesprek. U kunt ons altijd bellen of mailen voor
een afspraak! 0113-214521 of stamperiusschool@alberoscholen.nl
Met vriendelijke groet,
Team Stamperiusschool
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Zeg het met bloemen :

door Wim Bakker

De agrarische sector zit in zwaar weer.
Of je nu koeien houdt of varkens, geiten of kippen , graan of aardappelen
teelt, de beroepsboeren moeten opboksen tegen veranderende inzichten en
meningen.
Al of niet bewezen.
Het imago raakt besmeurd .
De eis om dier-plant-insectenvriendelijk te produceren groeit.
Als boerenbedrijf is het tegenwoordig knokken.
De publieke opinie keert zich tegen je als je zaken niet meer duurzaam of
milieubewust uitvoert.
Ondertussen wordt er door wetenschappers hard nagedacht ,
geëxperimenteerd en uitgeprobeerd.
Aardappel-afnemer Lamb Weston/Meijer wil samen met een aantal telers
werken aan een verantwoorde manier van telen.
In de special Duurzaam Bedrijfsleven staat een interessant artikel over
Bodem gezondheid waarin Vincent Coolbergen , van de WP, zijn visie geeft
over eventueel toekomstige veranderingen die de landbouw te wachten
staan. (zie site WP)
“We willen blijven boeren dus moeten we vooruitlopen”, zegt hij in dat
interview.
Goed streven!. Mooi dat er een veranderend inzicht is.
Geld speelt hierbij een grote rol.
“Wil je blijven verdienen moet je wel anders gaan denken”, aldus Coolbergen.
Een teler in het noorden van het land heeft een oplossing gevonden om de
aaltjes te bestrijden die in de aardappels kunnen zitten.
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Een bepaald soort Afrikaantjes schijnen deze aaltjes te vernietigen.
Minder spuiten , minder schadelijke stoffen , betere bodem.
Wat zou het een mooi gezicht zijn:
Bloeiende akkers in de WP!?
Naast de aarzelende insectenvriendelijke akkerranden…?
Bloemen als onderdeel van het verdienmodel.
Wat zou het schitterend zijn om op de aarden wal richting Goes hiervoor reclame
maken:
Plant deze wal in met insectenvriendelijke bloemen en we worden herinnerd
aan hoe het zou moeten worden:
Zeg het met bloemen!

Wim Bakker 2020

E-MAIL-ADRES DOORGEVEN AAN DE
Belangen Vereniging Wilhelminadorp :

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

Om de drukkosten voor het uitgeven van deze dorpskrant “De Brug” te verminderen willen we
proberen om binnen nu en 2 jaar “De Brug” en “Het Bruggetje” ook digitaal te laten verschijnen
voor de inwoners van Wilhelminadorp. Bij deze daarom het verzoek om uw e-mailadres door te
geven aan de redactie van deze krant of aan Belangenverwilhelminadorp@gmail.com ! U ontvangt
dan ook regelmatig via de mail bericht over allerlei geplande activiteiten in het dorp! Alvast
bedankt!
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Het gemis zal altijd blijven,
maar de bezoekjes, de kaarten, het
medeleven,
tijdens de ziekte en na het overlijden
van (o)ma
Corrie van Dalen – Jansen
hebben ons ontzettend goed gedaan.
Hiervoor onze oprechte dank.
Petra en Gerrit,
Manita en Peter
en kleinkinderen.

“ Vul de juiste plaatsnaam in ”:

door Suus Hartman

* Het is gezellig met nonnen te schaken, maar spannender is het als ik met ……………………….
* De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn ………………………….
* Er is een varken te water geraakt. Ik denk dat de eigenaar nu naar zijn ………………………….
* Ze hadden Els niet uitgenodigd, maar denk je dat het ………………………………………….??
* Een koekoek vroeg zich af: Waar zal ik mijn …………………………………………………..??
* De baby uitzet was al verkocht, dus had het nakomertje geen ……………………………………
* Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij …………………………………………………….

PILATES IN
WILHELMINADORP

Buikspieren versterken?

Vanaf 1-10-2018 zal Marcel van Dijk in
de vestiging in Wilhelminadorp
werkzaam zijn.
Pascal Beeke zal naar een andere
vestiging van De Clavers gaan.
OPENINGSTIJDEN:
DINSDAG EN DONDERDAG VAN
8.00-12.00
Tel.: 0113-214000
DAARNAAST IS DE RUIMTE AAN
DE BRUGSTRAAT 4a TE
WILHELMINADORP VOOR DE
OVERIGE 3 DAGEN TE HUUR.

Last van je rug?
Houding verbeteren?
Pilates is jouw formule!
Iedere woensdag van 19.00 – 20.00 en van
20.00 – 21.00 uur in het Wilhelminahuis in
Wilhelminadorp. Kom ook meedoen!
Proefles is GRATIS!
De lessen worden gegeven door Lyan
Roozendaal van De Vitaalformule
www.facebook.com/devitaalformule
Opgeven via: info@devitaalformule.nl 0615307517

15

@

16

17

Kom eens kijken bij KIBEO !! :

door Muriël de Koeijer
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Vrouwen van Nu :

Op dinsdagmiddag 7 januari zijn we begonnen met de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. Een
bijeenkomst met vele Nieuwjaarswensen, en met een presentatie van de Stichting The Netherlands –
Sri Lanka. Deze stichting heeft na de Tsunami kinderhuizen in Sri Lanka gesticht, en zij blijven de
kinderen en de tehuizen onderhouden. De opbrengst van deze avond was € 205,00 en zal besteed
worden aan de aanschaf van een laptop voor de oudere studerende meisjes.
Op woensdagavond 12 februari j.l. hielden we onze jaarlijkse Ledenvergadering in “Het Katshuis” te
Kattendijke. Voor de pauze werd het officiële gedeelte gehouden. Na de bestuursverkiezingen

werd afscheid genomen van Coby Baard ( voorzitter, en bij elkaar 22 jaar in besturen van de
Vrouwen van Nu) , Jacqueline Nieuwenhuijse (bestuurslid, en bij elkaar 13 jaar in bestuur
van de afdeling), en Adri Kloosterman ( secretaris, en 3 jaar in afdelings-bestuur).
Vanuit het Provinciaal Bestuur Zeeland van de “Vrouwen van Nu”, was Willy Wiskerke
gekomen om afscheid te nemen van de vertrekkende bestuursleden. In het bijzonder werd
Coby Baard, onze voorzitter, geëerd. Coby heeft naast in het afdelingsbestuur, ook vele
jaren in het Provinciaal Bestuur en in het Landelijk Bestuur van de “Vrouwen van Nu”
gezeten, en daar haar steentje bijgedragen! Als dank hiervoor kreeg Coby het gouden
“Vrouwen-van-Nu”-speldje met Zeeuwse knop erop, opgespeld door Willy Wiskerke. Van
het afdelingsbestuur, en van het Provinciaal Bestuur kregen alle aftredende bestuursleden
een bloemetje aangeboden. De nieuw gekozen bestuursleden zijn Marleen de Bruin, Nyenke
Groen en Jenny de Jonge.
Na de pauze hield Burgemeester Margo Mulder van de gemeente Goes een presentatie met
beelden over het thema “Vrouwen in het bestuur”. Heel toepasselijk en heel interessant! Als
laatste ere-taak mocht Coby Baard om ongeveer 22.00 uur de avond feestelijk afsluiten. Zij
bedankte Burgemeester Margo Mulder voor haar mooie presentatie en bood haar een
koekblik vol met “Vrouwen-van-Nu”- koekjes aan! ! Hierna bedankte Coby de aanwezigen
voor hun komst, en sloot de avond af.
Op maandagavond 23 maart a.s. hebben we onze volgende afdelingsavond in “Het
Wilhelminahuis”, aanvang 19.30 uur. Op deze avond zal dhr. Rob van Eck een presentatie
geven over “De 7 Wereldwonderen”.
Heeft u belangstelling om eens een keer mee te komen doen? Inlichtingen hierover via onze mail
vvnkdijkewdorp@gmail.com

De aftredende bestuursleden, Jacqueline, Adri
en Coby (allen met boeket bloemen) op de foto
met Willy Wiskerke (PB) en burgemeester
Margo Mulder van de gemeente Goes.

Het College van B. en W. gemeente Goes aan
de koekjes van de “Vrouwen van Nu”,
gebakken door Coby Baard !
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Reddings Organisatie Zeeland (ROZld):

door Mirella v/d Have

Wij zijn een enthousiaste vrijwilligersgroep die vermiste personen zoekt op het land en in het
water. Onze groep bestaat momenteel uit 7 personen en we leiden onze eigen honden op . We
hebben herders, een border collie, labrador en duck tolling retriever in opleiding, dus een
leuke variatie aan hondenrassen. Ook zijn al een aantal honden landelijk gecertificeerd om op
inzet te gaan. Dat betekend dat die honden met hun geleider opgeroepen worden, wanneer er
een persoon vermist is. Een oproep voor een inzet gebeurt door de landelijke eenheid van de
politie.
Het gaat bij de ROZld niet om het zoeken op exotische bestemmingen, maar om
vermissingen in Nederland, bijvoorbeeld een verdwaald kind, of een verward persoon.
Wij trainen wekelijks met elkaar op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en
Brabant. Ook gaan we regelmatig “het land in” om bij andere organisaties te trainen om
ervaring uit te wisselen. De gebieden waarin we trainen kunnen variëren van bossen, duinen,
industrieterreinen tot in loodsen en gebouwen. De honden zijn dus alle soorten gebied en
ondergrond gewend en zijn breed inzetbaar. Onze honden worden getraind om liggende,
zittende of hangende personen te zoeken. De wandelaars worden genegeerd. Ook worden ze
getraind om overleden personen te zoeken, omdat ook hiervoor vaak hulp ingeroepen wordt
door de politie.
Het is heel bijzonder om te zien hoe goed de honden kunnen ruiken, ook op grote afstand en
zelf op zoek gaan waar de geur vandaan komt en zich door niks laat tegenhouden. Als de
honden het slachtoffer heeft gevonden, gaat de hond “verwijzen”. Dit betekent dat de hond
“verteld” dat hij een slachtoffer heeft gevonden.
Dit kan op verschillende manieren:




Bringselen: de hond pakt het bringsel (soort koker aan de halsband) in de bek en geeft dit aan
de geleider. Vervolgens brengt de hond de geleider naar het slachtoffer toe.
Opspringen: de hond springt tegen de geleider op. Vervolgens brengt de hond de geleider
naar het slachtoffer toe.
Blafverwijzing: de hond blijft bij het slachtoffer blaffen, totdat de geleider bij het slachtoffer
is.

Wij zijn altijd erg blij met mensen die ons willen helpen door als “slachtoffer” te fungeren.
Dus als u na het lezen van dit stukje nieuwsgierig bent geworden hoe wij te werk gaan, bent u
altijd welkom om bij onze trainingen te komen kijken. Op onze website: www.rozld.nl kunt u
nog meer informatie over ons vinden.
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“MIJN GEBOORTE, EEN RECONSTRUCTIE “:

door
Peter Dieleman

Bij het doorspitten van de nalatenschap van mijn moeder was een enerverende vondst mijn eigen
geboortekaartje. Ik had het nooit eerder gezien. Het dikke papier, de drukletters die modern
waren in die tijd, de serieuze tekst. Het voerde mij terug naar een koude januari in 1954. Naar een
boerderij in de Oost-Bevelandpolder achter Wilhelminadorp. Naar een klein arbeidershuisje met
kolenkachel en licht uit een butagasfles. Ik werd de 14e geboren, om 11.00 uur 's avonds.
Het volgende dat ik tegenkwam was de rekening van mijn geboortekaartjes. Gedateerd op vrijdag
15 januari, voldaan op maandag 18 januari, oplage 75 stuks. In die tijd hadden we geen telefoon
en zeker geen e-mail of fax. Vader is op de fiets naar Goes gereden en heeft zich gemeld bij de
Gebr. Siepman. Die stelden een standaard kaartje no. 40 voor en een tekst en lettertype. Vader
keurde het goed. Hij kreeg vast 75 enveloppen mee.
Niet bekend is of hij daarna nog even langs een stamcafé gereden is of dat hij gewoon snel naar
huis moest om te werken. Vaderschapsverlof bestond nog niet in 1954.
Maandag is hij weer naar Goes gereden om de gedrukte kaartjes. Hij rekende ze contant af want
in die tijd had bijna niemand een bank of giro rekening.
Moeder lag op dat moment comfortabel moeder te wezen, want ook de rekening van de
kraamzorg vond ik terug. Tot 25 januari verrichte zij haar diensten.
Wereldwijd was 14 januari een belangrijke dag. Niet vanwege mijn geboorte, maar vanwege het
feit dat in Amerika Marilyn Monroe trouwde met Joe DiMaggio.
Peter Dieleman.

Oplossingen uit “De Brug” oktober 2019:

1.
Een oogje in ’t zeil houden.

3.

2.
Er kop noch staart aan zien.

Het regent pijpenstelen.
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Kort verslag ALV Belangen Vereniging
Wilhelminadorp dd. 14 januari 2020 :

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

Aanwezig ca. 30 inwoners, 4 bestuursleden, wethouder, fractieleden en vertegenwoordigers van de
gemeente Goes en SMWO.
Voorzitter Dick Oostinga verwelkomt de aanwezigen.
Ingekomen stukken/mededelingen
Er is een mail binnengekomen van de Stamperiusschool. Eind januari zal er een lerarenstaking
plaats vinden. De Stamperiusschool zal hier op eigen wijze een invulling aan geven door op vrijdag
31 januari alle dorpsbewoners te vragen spelletjes te komen spelen van 13.00-14.00 uur. De
Belangen-vereniging zal hier een mail over versturen.
Notulen vergadering 13 december 2018
Omtrent Diftar is er gedeeltelijk voldaan aan de veranderingen. Het is nu nog wachten op de
omschakeling van de glascontainer.
Financieel verslag
De financiën over het jaar 2019 zijn al bekend dankzij de inzet van de penningmeester Peter
Minderhoud.
In 2018 en 2019 waren de belangrijkste inkomsten door de bijdrage van vriend/in Wilhelminadorp
al neemt de vrijwillige bijdrage wel af. Tevens was er in 2018 een bijdrage van de gemeente voor
de training valpreventie.
In 2019 was de grootste kostenbesparing door over te stappen naar een andere drukkerij voor de
uitgave van de Brug. Dit compenseerde de terugloop van de vrijwillige bijdrage.
Martin Huisman heeft op 12 januari 2020 de door de penningmeester gevoerde boekhouding
steekproefsgewijs onderzocht en in orde bevonden. Op advies van de kascommissie wordt de
penningmeester decharge verleend.
Er is een nieuwe kascommissie nodig, 2 mensen hebben zich hiervoor aangemeld tijdens de
vergadering nl: Ben de Jonge en Hein Filius.
Presentatie wethouder André van der Reest
André wenst iedereen de beste wensen voor 2020. Hij is nu voor het zesde jaar dorpswethouder. De
functies van dorpswethouder is het eerste aanspreekpunt zijn voor het dorp en vice versa.
Er zijn behoorlijk wat mutaties geweest binnen het college:
 Sinds afgelopen zomer heeft Goes een nieuwe burgemeester, Margo Mulder.
 Wethouder Loes Meeuwisse is vertrokken
 Cees Pille wordt donderdag 23 januari benoemd als opvolger van Loes Meeuwisse
Na de mededelingen is er ruimte voor op- en aanmerkingen vanuit de aanwezige dorpsbewoners.
De vragen die zijn gesteld worden, voorzien van reactie, worden behandeld in het verslag van
Helma van Oostrum.
Afsluiting
Onder het genot van een hapje en drankje werd de avond afgesloten.
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BINGO ! :

door Ouderensoos Wilhelminadorp

SPECIALE KERST - EDITIE

WAAR: “WILHELMINAHUIS”
Brugstraat 4
Wilhelminadorp

Wanneer: Maandagmiddag 2 Maart 2020
Aanvang: 14.00- 17.00 uur
(zaal open vanaf 13.30 uur)
Gratis kopje koffie of thee

Entree gratis. bingo-kaarten € 1,00 per stuk
Heeft U WEER zin in een gezellige middag?
Dan bent u van harte welkom, en neem gerust vriend of
vriendin mee.
Mooie prijzen en prijsjes beschikbaar!
Iedere ronde 1 hoofdprijs en als klapper,
laatste ronde speciale prijs.
Bent u weer van de partij? Laat het even weten!

0113-212437 of e-mail : cjclarisse@zeelandnet.nl
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Heropening Ambachtencentrum Goes :

door Gerard van Damme

Zaterdag 22 februari om 13.00 uur wordt het ambachtencentrum Goes aan de Kattendijksedijk 27
feestelijk heropend. Het spandoek bij de ingang hangt al op. Maar in het centrum wordt nog elke
dag druk gewerkt om alle ateliers weer tip top in orde te maken.
In de nacht van maandag 30 september op dinsdag 1 oktober werd het ambachtscentrum getroffen
door enorme regenbuien. Tijdens het verwijderen van de asbest dakplaten waren er geen zeilen
aangebracht om het regenwater op te vangen. Dit zou technisch niet mogelijk zijn geweest. Het
gevolg was dat bijna alle ateliers getroffen waren door het vele water. Het atelier van de Zeeuwse
hoeden-kamer van Maddy met een prachtig schilderwerk van een Walchers meisje is gelukkig
gespaard gebleven.
Bestuurslid Bernard Franse, belast met onderhoud van het pand, werd als eerste geïnformeerd.
Vanaf die datum is hij bijna dagelijks, als vrijwilliger, in de weer geweest om de heropening in
februari te kunnen realiseren. Eerst werd er vanuit gegaan dat dit pas in september zou kunnen
plaatsvinden. Maar door de tomeloze inzet van het bestuur en vrijwilligers is het gelukt om met de
voorjaarsvakantie jong en oud weer te kunnen ontvangen in het pittoreske ambachtencentrum van
Goes.
Het pand is eigendom van de Gemeente Goes. Hen treft alle lof voor de inzet en medewerking.
Alle onbeschadigde materialen werden direct uit het centrum in opslag geplaatst. En enkele dagen
geleden werden deze weer terug gebracht naar het centrum. Bijna alle schade is met volledige
medewerking van de gemeente reeds vergoed. Van alle ateliers zijn er momenteel twee die niet in
gebruik zijn. Hiervoor wordt nog druk gezocht naar een tweetal nieuwe atelierhouders die hun
ambachten willen uitdragen aan de jongere generaties.
Momenteel wordt geprobeerd om de burgemeester van Goes te strikken voor de heropening. Er zijn
ook plannen om, tijdens de opening, een grote tent te plaatsen voor bezoekers en belangstellenden.
In de voorjaarsvakantie, de week na de opening, op dinsdag 25, woensdag 26, donderdag 27 en
zaterdag 29 februari worden er in het ambachtencentrum “Kinder-doe-dagen” georganiseerd.
Jongeren kunnen dan onder andere leren tasjes versieren, werken met glas-in-lood, kaarsen maken,
boekenleggers ontwerpen, schaapjes maken van wol, werken met edelstenen en kennis maken met
fotografie. Na de vakantie is het centrum dan weer elke week open op de woensdag en zaterdag van
13.00 tot 16.30 uur.
De atelierhouders van De Zeeuwsche hoedenkamer, kaarsen maken, Senang fotografie, ’t
Woagenuus miniatuurbouw, edelstenen, handweverij, gereedschappenmuseum*, glas-in-lood, de
poppendokter en het verfmuseum nodigen u graag uit kennis te komen maken. Naast de vele
activiteiten voor de jeugd staat voor de begeleidende ouders en grootouders de koffie klaar op het
terras in het centrum van het gebouw met zijn vele oud Hollandse geveltjes. Deze werden vele
jaren geleden, naar een idee van een praktijkdocent van de plaatselijke ambachtsschool uitgevoerd
door vele collega’s van dat onderwijs-instituut.
Voor nadere informatie kan men bellen naar het ambachtencentrum ; tel.: 0113 214 102
* Gereedschappenmuseum: De Werkplaats in het Ambachtencentrum.
De werkplaats in het ABC bestaat uit 3 onderdelen. Te weten: Gereedschapsmuseum, Timmerwerkplaats/Wagenmakerij en Smidse. De ruimtes lopen in elkaar over en zijn niet strikt
gescheiden.
Museum: Bestaat uit onder andere timmer- , loodgieter- , leidekker- , wagenmaker- en
landbouwgereedschap.
Werkplaats: Bestaat verschillende werkbanken, handgereedschap voor timmerwerk enkele kleine
elektrische houtbewerkingmachines.
Er worden verschillende werkzaamheden verricht, o.a. Maken van wagenwielen en of
herstelwerkzaamheden, steekkar. Een enkele keer een Travalje. Verder worden kleinere opdrachten
uitgevoerd. De jeugd kan kennis maken met het schaven, zagen en boren in hout. Een eerste
kennismaking is meestal het maken van een dobbelsteen. Tevens is een opstelling voor de
Scheldedraaiers. Dat is een vereniging van houtdraaiers.
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Smederij: In de smederij is een smidsvuur, aanbeeld en verschillende handgereedschappen en een
buigmachine. De smidse is in eerste instantie een aanvulling op het smeedwerk wat noodzakelijk is
voor de wagenmakerij. (Het is geen hoefsmederij) Wel is op het buitenterrein een Travalje, welke
bij de Hollandse Hoeve Dag gebruikt wordt om een paard te beslaan. Bij voorkeur een Zeeuws
Trekpaard.
Getekend,
Gerard van Damme
Goes, Nederland
Tel./Fax.: +31 113 231 755. Mobiel: +31 651 328 791.
E-mail: stzkgoes@gmail.com
Site: www.stzk.nl

DE DORPSVLAG VAN WILHELMINADORP!

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

Hebt u er al één? Voor € 15,-- kunt u de vlag afhalen in het Wilhelminahuis of bestellen via
Belangenverwilhelminadorp@gmail.com . We hebben er nog in voorraad, maar steeds meer inwoners
zijn in het bezit van deze unieke vlag, dus zorg dat u er één koopt voordat er geen voorraad meer is!
Voor € 35,- kunt u ook een super grote vlag aankopen ! DOEN !
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Agenda Wilhelminadorp 2020:

Donderdagmiddag

Februari
2020

Van 14.00 uur tot 16.00 => Leespunt open in de
Stamperiusschool.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in Het Wilhelminahuis.
Vr. 07-02
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis.
Wo. 12-02 Vanaf 19.30 uur => Afdelingsavond en Jaarvergadering van de
Vrouwen van Nu in Het Katshuis met presentatie van
Burgemeester van Goes, Margo Mulder.
Ma. 22-02 t/m Voorjaarsvakantie OBS St@mperiusschool.
Zo. 01-03
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen. Zie
www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap

ZeeDonderdagmiddag
Di. 03-03
Vrij. 06-03
Maart
2020

Za. 14-03
Wo. 11-03
Ma. 23-03

Di. 24-03

Donderdagmiddag
Vrij. 03-04
Za. 04-04
April
2020

Do. 09-04
Vrij. 10-04
Zo. 12-04
Wo. 22-04
Ma. 27-04

land !
Van 14.00 uur tot 16.00 => Leespunt open in de
Stamperiusschool.
Vanaf 19.30 uur => Oriflame-avond in Het Wilhelminahuis!
Probeer, ruik, test, klets en ontdek …
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in Het Wilhelminahuis
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis !
Modderen en ploeteren, een excursie door het Verdronken
Land van Saeftinghe.Zie www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap
Vanaf 14.30 uur => Seniorenmirreg ASG in Kerkje van
Ellesdiek. Reserveren reserveer@ellesdiek.nl
Vanaf 20.00 uur => Afdelingsavond Vrouwen van Nu in Het
Wilhelminahuis met lezing van dhr. Rob van Eck over “De 7
Wereldwonderen”.
Vanaf 14.00 uur => Voorlichtingsmiddag Bondenberaad Groot
Goes over “Veiligheid” in de Spinne, Goes.
Van 14.00 uur tot 16.00 => Leespunt open in de
Stamperiusschool.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in Het Wilhelminahuis
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis !
Donateursexcursie naar de wisenten in de Slikken van Heen.
Zie www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap
(Witte Donderdag) Vanaf 19.00 uur => Kerkdienst in het
kerkgebouw (Viering van het Heilig Avondmaal).
(Goede Vrijdag) Vanaf 19.00 uur Kerkdienst in het kerkgebouw.
(Pasen) Vanaf 10.00 uur => Kerkdienst in het kerkgebouw
m.m.v. koperensemble Kaaisteker.
Vanaf 20.00 uur => Afdelingsavond Vrouwen van Nu in Het
Katshuis met lezing van imker Rudolf Fonteyn over “Bijen”.
KONINGSDAG ! Diverse activiteiten in en rondom Het
Wilhelminahuis. Meer informatie volgt !!
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Agenda Wilhelminadorp 2020:

Donderdagmiddag
** Vrij. 08-05
Mei
2020

Di. 19-05

Do. 21-05
Zo. 31-05

Van 14.00 uur tot 16.00 => Leespunt open in de
Stamperiusschool.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in Het Wilhelminahuis
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis !
Vanaf 20.00 uur => Afdelingsavond Vrouwen van Nu in Het
Wilhelminahuis met presentatie van diëtiste Lisette den
Hollander.
(Hemelvaart) Vanaf 10.00 uur Kerkdienst in het kerkgebouw.
(Pinksteren) Vanaf 10.00 uur Kerkdienst in het kerkgebouw.
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen.
Zie www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap

** LET OP ! De dorpsborrel van MEI is op de 2e vrijdag van de maand.
Dit i.v.m. Koningsdag en Meivakantie !
Donderdagmiddag
Vrij. 05-06
Juni
2020

Juli
2020

Di. 18-06

Donderdagmiddag
Vrij. 03-07

Van 14.00 uur tot 16.00 => Leespunt open in de
Stamperiusschool.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in Het Wilhelminahuis
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis !
Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur => Vrouwen van Nu , laatste
bijeenkomst van het seizoen en een herinneringsmoment aan
55 jaar afdeling Kattendijke-Wilhelminadorp !
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen.
Zie www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap
Van 14.00 uur tot 16.00 => Leespunt open in de
Stamperiusschool.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in Het Wilhelminahuis
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis !
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen.
Zie www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap

Vanaf 24-08
weer iedere
donderdagAugustus middag
Vrij. 07-08
2020

Van 14.00 uur tot 16.00 => Leespunt open in de
Stamperiusschool.
GEEN DORPSBORREL WEGENS DE ZOMERVAKANTIE !!
Ook GEEN Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis !
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen.
Zie www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap

Zee-

land !
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