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Voorwoord:

juni 2019

Henk
Het kwam onverwacht. Henk was overleden.
Het stond op teletext, het was in het Zeeuwse
nieuws. Voor de redactie van deze dorpskrant
kwam het dichtbij. Henk was een van onze
redacteuren, en in feite degene die er
verantwoordelijk voor was dat dit krantje nog
bestaat. Een aantal jaren geleden was het eind
in zicht, maar Henk geloofde er nog in. Henk
had nogal wat contacten en ging er voor. Ik had
Henk aan de lijn voor heel iets anders, maar na
enige tijd stelde hij mij de vraag of ik niet af en
toe iets wilde schrijven voor De Brug. Ik
antwoordde dat ik al 30 jaar weg was uit mijn
geboortedorpje, maar Henk vond dat geen
probleem. Hij regelde het. Henk kon goed
regelen. Hij belde mij eens voor een optreden
voor de Gemeente Goes, volledige gage, maar
dan moest ik een week later iets op
Wilhelminadorp doen tegen sterk gereduceerd
tarief. Goed Henk, dat doen we.
Opzienbarend was dat de gage van Goes al
vóór het optreden op mijn rekening stond. Dat
lijkt logisch, maar bij gemeentes, provincie of
rijk moet je meestal twee herinneringen sturen
voor je iets ontvangt, bij Rijkswaterstaat, de
grootste wanbetaler, is dat gemiddeld drie
keer. Als ik iets te doen had op
Wilhelminadorp kwam ik Henk altijd tegen. We
maakten een praatje, wat grappen. Dan had
Henk nog wat dingen te doen, maar uiteindelijk
kon hij terugkijken op een mooie dag of
gebeurtenis. Klein sigaartje, klein borreltje.
Henk, we gaan je missen.
De redactie van De Brug wenst alle familie,
vrienden en kennissen veel sterkte.
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

3

Nieuwe advertentietarieven per 1 februari 2019 ! :
De redactie.
Vanaf februari 2019 verschijnt onze dorpskrant "De Brug" digitaal in kleur. Daarnaast zal er ook een
schriftelijke versie van "De Brug" uitgegeven worden, maar die zal geheel en al in zwart-wit worden
afgedrukt.
Dit besluit heeft gevolgen voor de prijs voor het plaatsen van de advertenties in de dorpskrant. Vanaf
februari 2019 gaan we met één tarief werken voor de advertenties, namelijk die voor de zwart-wit
advertenties. 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: ¼ blz. € 40,--.
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 e-mailadres
: hartman51@europe.com . Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Heeft u nog vragen over het
bovenstaande, dan kunt u hiervoor ook op bovengenoemd e-mailadres terecht. We hopen dat veel
bedrijven een advertentie in onze dorpskrant “De Brug” zullen plaatsen!

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

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

De biblio-servicebus zal per dd. 01-01-2020 niet meer in Wilhelminadorp komen. Met medewerking van
de school gaat er wat geregeld worden met betrekking tot het boeken lenen. En in “Het Wilhelminahuis
zal wat informatiemateriaal komen te liggen. Natuurlijk gaat alles in goed overleg!
U hoort ervan in de loop van 2019 !

Er is een zwerfboekenkast aanwezig in
de entreehal van Het Wilhelminahuis.
De boeken uit deze kast mogen
geleend en weer terug gebracht
worden, maar ook in

andere zwerfboekenkasten worden
achter gelaten of bijvoorbeeld in de
trein! Echte zwerfboeken worden
het zo ! Begrijpt u …… ??
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door Hetty Butijn

Vrijwilligers gezocht ! :

Een extra boodschap meenemen, af en toe een tuintje onderhanden nemen of iemand een lift geven naar de
huisarts? Wij als de vrijwilligerscentrale van Wilhelminadorp zoeken mensen die zo af en toe eens iets voor
hun buurtgenoot willen doen!
U kunt denken aan de volgende taken:
-

Hulp bij computer gebruik

-

Wandelen

-

Technische klusjes
Financiën/ administratie
Oppassen
Vervoer

-

Eten koken
Boodschappen doen
Werkzaamheden in de tuin
Of alle andere dingen waar u goed in bent

Voor meer informatie of u opgeven als enthousiaste vrijwilliger? U kunt contact opnemen met de
onderstaande gegevens. De informatie die wij nodig hebben vindt u onderaan, op het inschrijf formulier.
Contact op nemen met de coördinator: Hetty Butijn
Bellen/ Whatsappen naar: 0650823608/ 0113-223819
E-mailen: pm.butijn@kpnmail.nl
Brievenbus (zie hier onder invulstrook): Brugstraat 25, Wilhelminadorp
Heeft u zich al weleens aangemeld als vrijwilliger? Meld u zich dan graag nog een keer aan als dit nog
steeds geld!
Heeft u juist help nodig? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen.

KERKNIEUWS van de Protestantse Gemeente
Wilhelminadorp :

MONUMENTENDAG
Op de nationale monumentendag, dit jaar op zaterdag 14 september, zal ook ons kerkgebouw
opengesteld zijn voor geïnteresseerde bezoekers, daar rekenen we natuurlijk ook u als dorpsbewoner
bij. Iedereen hartelijk welkom. Kerk open van 10.00 tot 16.00 uur.
Het ligt in de bedoeling op die dag ook een tentoonstelling van schilderkunst te organiseren, we zijn
hierover nog in gesprek.
Een hartelijke groet van de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente van Wilhelminadorp voor u allen.
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door Christina
Hoffmann

Wekelijkse activiteiten in het Wilhelminahuis:

Weekplanning Het Wilhelminahuis
Dag

Tijd

Activiteit

Zaal

Maandag

13.30 – 16.30
19.30 – 21.00
19.30 – 21.30
20.00 – 22.00
13.00 – 16.30
13.00 – 16.00
9.00 – 9.30
9.00 – 11.00
13.30 – 16.30
19.30 – 22.30
10.00 – 11.30

Biljart en grote zaal
Podium
Kleine zaal
Biljart
Biljart
Kleine zaal
Biljart
Kleine zaal
Biljart
Kleine zaal
Kleine zaal

Podium

Vrijdag

13.30 – 16.30
20.00 – 23.00

Ouderensoos
Repeteren Muziekvereniging De Echo
EHBO cursus (eerste maandag vd maand)
Biljarten besloten
Biljartvereniging
Repeteren Band besloten
SHL Prikpost
Yoga (zomerstop tot september)
Biljartvereniging
Repeteren Dameskoor Keychange
Vrouwen van Nu – Mensendieck (zomerstop
tot september)
Yoga (zomerstop tot september)
Repeteren Mannenkoor The Ganders
Vrouwen van Nu – Mensendieck (zomerstop
tot september)
Biljartvereniging
Repeteren TNF Drumband (even weken)

Zaterdag
Zondag

10.00 – 13.00

Repeteren Showband De Sjokkers

Dinsdag
Woensdag

Donderdag

13.30 – 14.30
19.30 – 23.00
19.30 – 21.00

Grote zaal
Grote zaal
Kleine zaal
Biljart
Hele pand

Vele vaste gebruikers houden een paar weken zomerstop. Aanwezigheid kan afwijken van
deze planning.
Bent u opzoek naar een ruimte voor enkele keer of wekelijks?
Informeer naar de mogelijkheden!
Beheerder: Christina Hoffmann, info@hetwilhelminahuis.nl, 06-11228823

Voor activiteiten in Het Wilhelminahuis, zie 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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“ Vliegveld ”:

door
Peter Dieleman

Wilhelminadorp heeft nog veel te bieden, ook al is het maar een klein dorpje. Maar ooit had het een
vliegveld. Niet groot, maar toch. Je kon er niet in- of uitchecken, er was geen belastingvrije winkel,
er landden geen Boeings. Het lag bij Hoeve Waterloo en was bedoeld voor sproeivliegtuigen. In de
60er jaren was dat heel gewoon en ook een spectaculair zicht. De piloten waren een soort cowboys,
namen risico's en gaven een show. Ze scheerden vlak over huizen en schuren en raakten soms met
hun wielen een hoge boom. Het sproeien moest gebeuren bij windstil weer. Vaak heel vroeg of heel
laat. Op het land stond dan iemand met een vlag zodat de vliegenier wist waar hij zijn vergif kon
laten vallen. Die man op het land was uiteraard niet gekleed in een vloeistofdichte overal, en had
geen masker op. Gewoon zijn eigen kleren. Peuk in de mond.
Door allerlei regelgeving is dit nostalgische schouwspel verdwenen. Spuiten is al bijna fout, spuiten
met een vliegtuig is ondenkbaar. Maar in de sixties was alles mogelijk.
Vliegvelden hebben mij op een of andere manier altijd geboeid. Ooit had ik een vlucht die 25 uur
duurde. Vier tussenstops. Tijd om een gedichtje te schrijven.
Ik zit op een vliegveld en denk
Er gaan heel veel liters in zo'n brandstoftank
Ik schrik en ik zie het gevaar
Eén peuk uit het raam en we zijn de sigaar.
Ik zit op een vliegveld en wacht
De stewardess daarginds is een pracht
Van een meid, die waarschijnlijk dus niet
Op mijn vlucht moet werken en mij dus niet ziet
Ik zit op een vliegveld en baal
De man die me aanklampt is vast niet normaal
Ik zucht en ik hoop en ik bid
Dat niet hij straks twintig uur naast mij zit
Ik zit op een vliegveld en kijk
Voor mij zijn al die Boeings gelijk
Met een beetje geluk gaat het even niet goed
Zit ik in Amsterdam en m'n koffer in Beiroet
Peter Dieleman
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Nieuws van de Belangenvereniging:

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

Beste dorpsgenoten,
Het nieuwe bestuur van de Belangenvereniging Wilhelminadorp heeft zich op 23 januari jl. door middel
van een huis aan huis bezorgde brief aan u gepresenteerd.
Op een aantal punten uit deze brief kom ik bij deze graag terug:

Dorpsborrel:
Maandelijks op de 1e vrijdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus, wordt in het
Wilhelminahuis de dorpsborrel gehouden, vanaf 16.30 tot omstreeks 19.00 uur.
Een mooie gelegenheid om onder het genot van een drankje en desgewenst een maaltijd met elkaar
kennis te maken en contacten te onderhouden. De afgelopen maanden hebben we steeds nieuwe
gezichten mogen verwelkomen. Zij die nog niet de stap namen om te komen, hebben veel gezelligheid
gemist!
Omstreeks 18.00 uur onderbreken we voor eventuele mededelingen van de kant van het bestuur en is er
gelegenheid om vragen aan het bestuur te stellen of suggesties te doen.
Ook de kinderen zijn van harte welkom, meestal is er voor hen een speciale activiteit.

Word lid:
Als u nog geen lid van de belangenvereniging bent, kunt u dit worden door u met uw mailadres aan te
melden op: Belangenverwilhelminadorp@gmail.com
Via de mail wordt u dan op de hoogte gehouden van alle nieuws en activiteiten.
Per huishouden vragen we een bijdrage in de kosten van € 10,00 per jaar.

Burendag-Dorps-BBQ:
Zoals gebruikelijk zal op Burendag, 28 september a.s., de jaarlijkse Dorps-BBQ worden georganiseerd
bij het Wilhelminahuis.
Noteert u de datum vast; nadere berichten en opgave-mogelijkheid volgen via de mail en op de
dorpsborrel van 6 september.
We wensen u een mooie zomer toe en zij die met vakantie gaan, een goede reis!
Dick Oostinga
voorzitter

Informatie van Het Zeeuwse Landschap:

door Carolien van de Kreeke

‘Wil je ook genieten van de natuur, van wat buiten te zien en te beleven is? Ga dan mee met een
rondleiding, door één van de natuurgebieden van Het Zeeuwse Landschap. Kijk op
www.hetzeeuwselandschap.nl onder ‘op pad’ voor vele aktiviteiten!’
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VRIEND(IN) VAN WILHELMINADORP :

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

Heeft u voor het jaar 2019 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 dat u ook nu weer €10,-- overmaakt en daarmee de
BELANGEN-VERENIGING WILHELMINADORP steunt in haar activiteiten! Misschien was u
het vergeten? Mede dank zij uw bijdrage kunnen we activiteiten organiseren, de Nieuwsbrief “Het
Bruggetje” en dorpskrant “De Brug” laten verschijnen.
Dick Oostinga

Wijkschouw na de zomervakantie :

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

De afdeling Openbare Ruimte van de Gemeente Goes organiseert elke zomer in alle wijken en dorpen
van de gemeente een zogenaamde "wijkschouw" met bewoners- en gebruikersvertegenwoordigers.
Een wijkschouw is een rondgang door wijk of dorp, met de wijkopzichter en wijkwethouder, waarbij
de staat van onderhoud en beheer van de openbare ruimte wordt getoetst aan de uitgangspunten
schoon, heel en veilig.
Er wordt gekeken naar het totaalbeeld, maar ook op detail: bestrating, groen, straatmeubilair,
bebording, afvalbakken, straatvegen, zwerfvuil en verlichting.
Weet u bepaalde zaken, die verbeterd of hersteld kunnen worden, geeft u dit dan door aan het bestuur
van de Belangenvereniging. Zij zullen dit dan tijdens de wijkschouw met de betreffende ambtenaren
bespreken.
Daarnaast willen wij u vragen of er nog zaken van de zomerschouw 2018 zijn blijven liggen waarvan
niet duidelijk is waaróm ze nog niet zijn afgehandeld. U kunt deze ook doorgeven aan één van de
bestuursleden. Ook die punten gaan we doorgeven aan de wijkopzichter, en deze kan dan nagaan wat
hiervan de oorzaak is. De zomerschouwronde in Wilhelminadorp zal eind augustus 2019 gehouden
worden.
Dick Oostinga
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ASG Algemene

door Hans de Jong

Seniorenvereniging Goes e.o.
In de Nieuwsbrief van de Algemene Seniorenvereniging Goes , nr. 24 juni 2019, staan de volgende
onderwerpen vermeld:
* Verslag autotocht naar Panorama Walcheren.
* Bustocht naar Oudenbosch op 3 juli 2018.
* Informatie over rijbewijskeuring.
* Wat is een ANWB-Automaatje ?
* Wijkverpleging.
* Zorgtoeslag en Premiebetaling.
* PSD2 Bankieren.

Wilt u er meer weten, kijk dan eens op de website www.asggoes.nl
INFORMATIE OVER DE BUSTOCHT NAAR OUDENBOSCH OP 3 JULI 2019
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, gaan we op 3 juli a.s. naar Oudenbosch met als
thema:
‘HEERLIJK HALDERBERGE’
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
• 10.00-10-45 uur: 1x koffie/thee met gesorteerd gebak in restaurant Tivoli.
• 11.00-12.30 uur: Bezoek aan en rondleiding door de Basiliek H.H. Agatha en Barbara onder
begeleiding van een broeder.
• 13.00-14.15 uur: Lunchbuffet in restaurant Tivoli.
• 14.30-16.00 uur: Bezoek aan en rondleiding onder begeleiding van een gids door
‘Arboretum Oudenbosch’ (botanische tuin). In de tuin bevinden zich
meerdere bankjes en boombanken om even te kunnen zitten.
• Ca 17.00 uur
Terugkeer in Goes.
De kosten voor deze reis bedragen voor leden € 24,50 p.p. U mag een introducé meenemen. De
kosten bedragen voor de introducé € 32,50 p.p.
We rijden deze dag weer met de kleine 8 persoonsbussen van TCR en vertrekken vanaf 3
verschillende opstapplekken:
1
1. Vanaf de bushalte bij de Erasmusflat
2
2. Vanaf de bushalte op de Westwal
3
3. Vanaf de taxistandplaats voor het station NS
Geef bij uw aanmelding op waar u wilt opstappen!
Zorg dat u uiterlijk om 9.00 uur bij de opstapplaats bent!
Zijn deze opstapplaatsen te ver voor u dan kunt u aangeven dat u thuis opgehaald wilt worden. U
kunt dat melden bij Els Poppe, tel. 0113-853667 of via e-mail:. Geef aan Els ook door als u allergieën
hebt of een bepaald dieet moet volgen.
Aanmelden: tot uiterlijk 23 juni door storting van het verschuldigde bedrag op rekening NL23 RABO
0308 4829 21, ten name van ASG Goes, onder vermelding van ‘busreis’ en met vermelding van uw
opstapplaats.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester :
Coördinatie belastingservice :
Coördinatie activiteiten / Lief en Leed :

Dick van de Merwe
Hans de Jonge
Izaak de Graaf
Leen van Zon
Els van Zon

Secretariaat ASG : Van de Spiegelstraat 29 C, 4461 LJ Goes
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Koninklijke Maatschap
Wilhelminapolder:

door Isabel de Klerk-Damen

In reactie op het ingezonden stuk “Grenzen” door Wim Bakker in De Brug Jaargang 19, nr. 65,
februari 2019 geeft de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder de volgende reactie af.
De Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder (KMWP) is eigenaar van veel wandelpaden,
polderwegen en overige recreatieve voorzieningen in en rondom Wilhelminadorp. De KMWP wil een
goede gastheer zijn en in het verleden was het niet altijd even duidelijk wanneer de bezoeker te gast
was op de gronden van de KMWP. Dit kwam onder meer door het ontbreken van herkenbare
eenduidige bebording of het ontbreken van deze bebording. Ook wordt de recreatieve druk groter en
ervaart de KMWP steeds meer illegale praktijken zoals wildcrossen, afvaldumpingen en veel
loslopende honden.
Met het plaatsen van speciaal voor de KMWP ontworpen openstellings- en gesloten borden wil de
KMWP herkenning geven aan haar grondgebied en duidelijkheid verschaffen over
haar toegangsregels. Ook hoopt de KMWP dat de sociale controle groter wordt en dat het eenvoudiger
wordt voor opsporingsambtenaren om op te treden bij buitensporige overtredingen.
Concluderend is er aan het eigendom en de toegang of verbod niets gewijzigd en is dit middels
bebording weer actueel in beeld gebracht.
Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder

“Collega’s Zeeland”:

door Liesbeth Korstanje

Collega’s Zeeland is een vereniging voor weduwen en weduwnaars. Opgericht 1 februari 2017.
Deelname is ongeacht de leeftijd.
Het doel van de vereniging is om leden (zo nodig) uit hun isolement te halen. De leden vinden
herkenning en gehoor bij elkaar.
Collega’s Zeeland organiseert, met inbreng van leden, activiteiten die je niet snel alleen zou
doen. Eigen inbreng van de leden wordt heel fijn gevonden. Maandelijks krijgt ieder lid per mail een
nieuwsbrief waarin alle activiteiten voor de komende tijd staan, met uitgebreide informatie en daarbij
ook de kosten. We proberen activiteiten te organiseren voor ieders beurs. En deelname is vrijblijvend
en afhankelijk van uw eigen interesse en mogelijkheden.
Activiteiten zijn bijvoorbeeld: samen eten, kookclub, wandelen, musea -, stads -, film- of
theaterbezoek, fietstochten, bowlen, 2 wekelijkse koffieklets op verschillende locaties in Zeeland (met
vooraf de mogelijkheid voor een wandeling van 5 of 10 km).
Er is een leesclub, een wandelclubje en een groepsapp waar de leden spontane uitjes op kunnen zetten
buiten de geplande activiteiten om.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u alvast kijken op de website: www.collegaszeeland.nl.(die
nog verder aangepast wordt) of per mail naar info@collegaszeeland.nl
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De afgelopen maanden stonden weer in het teken van toetsen en allerlei
festiviteiten. De leerlingen van groep 8 hebben inmiddels de eindtoets gedaan en
stromen na de zomer uit naar het Voortgezet Onderwijs waar zij weer als
jongsten van de school een frisse, nieuwe start tegemoet gaan.
In maart hielden we weer de jaarlijkse Pannenkoekdag waarbij we de ‘ouderen’
uit het dorp uitnodigden. Het was wederom een groot succes.
In april hielden we de Koningsspelen en vierden we het paasfeest op school. Dit
jaar stond dit in het teken van allerlei paas-/voorjaarsknutsels in de vorm van
workshops.
Intussen is het juni en starten we met de cultuurweek. Onze cultuurweek staat
dit jaar in het teken van ‘Sprookjes’. Alle groepen krijgen workshops aangeboden
vanuit het Centrum voor Kunst en Cultuureducatie. Daarnaast bieden de
leerkrachten in de klassen ook zelf activiteiten aan
rondom het thema.
We sluiten deze week af op woensdag 26 juni vanaf
16.30 uur in het Wilhelminahuis. U bent van harte
welkom te komen kijken. De entreekosten bedragen
€1,-.
In de zomervakantie start de restyling van de
school. De grove werkzaamheden als het
doorbreken van een aantal muren, staat dan gepland. We hopen in de aanloop
naar de herfstvakantie toe, de restyling af te kunnen ronden en daarmee het
onderwijs voor de leerlingen leuker te maken. In de volgende editie van De Brug
zullen we u een paar foto’s laten zien. Uiteraard bent u ook welkom om eens een
kijkje te komen nemen.
Wist u dat Kibeo (Kinderopvang) vorig jaar zijn intrek heeft genomen in onze
school? Zij zijn verantwoordelijk voor de peuterspeelzaal en de voor- en
naschoolse opvang.
We zijn nog op zoek naar peuters die na de zomervakantie willen starten op de
peuteropvang. Als u uw kind wilt aanmelden voor de peuterspeelzaal, dan kunt u
contact opnemen met Kibeo via 0113-760250 / info@kibeo.nl.
Volgt u ons al op Facebook? U treft daar actuele foto’s en filmpjes van allerlei
activiteiten in en om onze school. Ook kunt u onze website bezoeken:
www.stamperiusschool.nl
Met vriendelijke groet,
Team Stamperiusschool
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“75 jaar bevrijding ”

door Wim Bakker

David Cameron STEWART was een van de vele vliegers binnen RAF Bomber Command die om het
leven kwam tijdens de bevrijding van West-Europa.
Van de 125.000 vliegers overleefden er 56.000 de oorlog niet.

75 jaar bevrijding
Bij dat kleine witte steentje op de begraafplaats is het stil.
De zon schijnt , lekker weer. Een haas huppelt weg.
David Cameron Stewart staat er geschreven. Hij was piloot.
Een hele goeie, een ervaren jongeman.
Hij was een zgn “pathfinder”. Hij moest de gebieden markeren waar de actie moest
plaatsvinden.
Hij was op weg naar Hasselt maar boven Zuid-Beveland ging het mis
en werden hij en zijn bemanning neergeschoten.
Waarschijnlijk door Hauptmann Ernst-Wilhelm Modrow in zijn Heinkel.
David verdronk en spoelde aan op 4 augustus bij Wemeldinge.
Hij werd begraven in Wilhelminadorp.
Hij was een van de velen die een opdracht hadden.
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“75 jaar bevrijding ”

door Wim Bakker

Zo ook in Normandie.
Toen de luiken open gingen en de soldaten als knikkers uit een bus op het strand rolden.
Doorlopen , niet omkijken was de boodschap.
Zo snel mogelijk land bereiken. God zege de greep.
Het vijandbeeld was helder: de andere kant. Die moest verslagen worden.
Vele jonge mensen sneuvelden al voordat ze het strand bereikten.
Het gros echter bereikte de kust. Matig voorbereid.
De meesten zijn nu dood.
Enkelen zitten volgehangen met medailles en andere decoraties
op stoelen al of niet ondersteund door familieleden.
Applaus en zeer veel waardering.
Zij hadden immers de moed gehad ons te bevrijden !
Aan de andere kant stonden er jonge Duitsers die als gekken vochten voor de führer
Twee kanten jonge jongens vol adrenaline.
Vechtend voor hun ideaal.
Zouden ze er zich van bewust zijn geweest ?
Dat ze dienden als kanonnenvlees in handen van machthebbers.
Dat personen er niets toe doen…
Dat men spreekt over bataljons en troepenbewegingen.
Dat men spreekt van winst en verlies.
Aan beide kanten staan ongetwijfeld de fotolijsten op de kast.
Bij de familie Stewart, bij de familie Modrow.
Dat was je broer, je oom je vader.
Helden worden ze genoemd , ze hebben gediend, hun leven gegeven.
Voor het vaderland , voor een ideaal…goed of slecht.
Achteraf weet je het.
Nog steeds zijn er jonge mensen die kiezen voor een militaire carrière.
Beroepsmilitairen.
Om het vaderland te verdedigen tegen de vijand?
Welk vaderland, welke vijand.!
Grenzen vervagen, machtsbelangen zijn wereldwijd en soms ondoorzichtig.
Er zijn vele conflictgebieden, veel vijandbeelden, veel soldaten, veel vrijheidsstrijders.

14

“75 jaar bevrijding ”

door Wim Bakker

Vechten voor volk en vaderland, in veel culturen is het een eer, een plicht.
Volgens anderen is men een gevangene van de wapenindustrie
of een gegijzelde van een te groot ego.
En is de eer het sausje om de vele offers te rechtvaardigen.
De Nederlanders kijken daar anders tegen aan.
Volgens onderzoek is slechts vijftien procent bereid de wapens
op te nemen en ons land te verdedigen.
De dienstplicht is bij ons afgeschaft.
Oorlog is een ver van mijn bed-show voor de jongere generaties.
Op het huidige schaakbord hebben we helaas nog steeds militairen nodig.
Niet als kanonnenvlees maar om het wereldspel mee te spelen.
Militairen zijn gamers geworden met steeds geavanceerder speeltjes.
Conflictbeheerders voor het evenwicht.
75 jaar vrijheid.
Dat het zo mag blijven.

Wim Bakker 2019

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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Gezocht:
Interieurverzorger (m/v)

Ben jij diegene die ons bedrijf laat stralen? Voor ons kantoor en onze kantine zijn wij op zoek naar een
interieurverzorger.

Wie zijn wij:
De Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder (KMWP) is een groot landbouwbedrijf met ruim
1.900 ha grond ten noorden van de stad Goes in de provincie Zeeland. Op ca. 1.400 hectare grond
worden gewassen als graan, consumptie- en pootaardappelen, uien, suikerbieten en luzerne geteeld.
Daarnaast bestaat het eigendom uit ca. 500 hectare verpachte gronden, mossel- en oesterpercelen,
dijken, bossen, wegen, overige buiten- en binnendijkse wateren en natuurgebieden. De KMWP is in
eigendom van ruim 400 maten, woonachtig in Nederland en daarbuiten. Op het toonaangevende
bedrijf zijn 13 medewerkers dagelijks met veel gedrevenheid aan het werk om het bedrijf op een
duurzame en rendabele wijze voort te zetten.
Wat zoeken wij:
Wij zoeken een interieurverzorger die allerhande interieurverzorgingswerkzaamheden uitvoert voor
minimaal twee avonden in de week en incidenteel ook voorafgaand aan evenementen.
Profiel:
 Kennis en werkervaring met interieurverzorging;
 Plannings- en organisatievermogen;
 Zelfstandig;
 Nauwkeurig;
 Hands-on-mentaliteit;
 Flexibele instelling t.o.v. werktijden;
 Beheren voorraad schoonmaakartikelen.
Wat bieden wij:
 Zelfstandige en verantwoordelijke werkzaamheden;
 In onderling overleg vast te stellen taken, werkdagen en aantal uren;
 Marktconforme voorwaarden.
Reactie:
Is je interesse gewekt? Stuur dan vóór 30 juni 2019 je motivatiebrief en CV door naar info@kmwp.nl
onder vermelding van “Interieurverzorger”. Voor aanvullende vragen betreffende de vacature, kun je
contact opnemen via telefoonnummer 0113-276376.
Tip: bekijk onze website www.kmwp.nl
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Vrouwen van Nu :

Op donderdag 6 juni j.l hebben we onze laatste afdelingsbijeenkomst gehouden. We zijn toen naar de
boerderij van Natuurmonumenten in de Zwaakse Weel, nabij ’s Gravenpolder, geweest. Het weer was
fantastisch! We kregen van Femke Deelstra van Natuurmonumenten een rondleiding in de boerderij,
en over het terrein rondom de boerderij. Hierna volgde een uitleg over de pas aangelegde kruidentuin.
Dhr. Ko van de Kreeke, actief vrijwilliger bij Natuurmonumenten, gaf ook uitleg en liep hierbij mee.
Prachtig om te zien en heel interessant ! Er is door vrijwilligers veel werk verricht. De lunch aten we
buiten op, aan lange tafels bij de boerderij de Zwaakse Weel en kwam uit onze eigen meegebrachte
knapzak. Hierna liepen we met zijn allen naar het Vlindersbelevingspad, waar Mieneke de Feijter ons
de Vlindertuin liet zien en lopen. Mieneke is lid van de Landelijke Vlinder Stichting en “beheert” ,
samen met Natuurmonumenten, het Vlinderbelevingspad. Veel dames hebben veel mooie foto’s
gemaakt, die we na de zomervakantie aan de leden willen laten zien. Deze bijeenkomst in de Zwaakse
Weel was een prachtige afsluiting van ons verenigingsjaar!
En dan komt de zomervakantie eraan, een tijd waarin alleen de activiteiten van onze werkgroep
“Eropuit” doorgaan! Deze groep enthousiaste leden zorgt voor een maandelijks uitje voor alle leden
van onze afdeling. Petje af !
In de zomervakantie werkt het bestuur hard aan het samenstellen van het Jaarprogrammaboekje,
waarin de programma’s voor de afdelingsbijeenkomsten t/m juni 2020 worden vermeld. Na de
zomervakantie beginnen we op dinsdag dd. 03-09-2019 met onze eerste afdelingsbijeenkomst in Het
Wilhelminahuis. Meer informatie hierover volgt in de Nieuwsbrief van augustus 2019.
Wilt u ook lid worden, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Coby Baard, tel. 0113 – 626
006 of via mail jjlobbezoo39@gmail.com , of u komt gewoon even binnen vallen ….. dat mag ook
hoor!

We wensen iedereen een hele fijne, mooie, rustige,
vriendelijke en vooral gezonde vakantie toe en tot ziens in
september 2019 !

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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Beste Hondenliefhebbers …. :

door Arno van Hamburg & Lémone Vijfhuizen
HOGZ

Het Meetje is een fijne plek, waar de kinderen van het dorp kunnen spelen en voetballen, mensen met
hun hond kunnen spelen en wij kunnen er met ons bedrijf trainen met klanten. We onderhouden het
Meetje door o.a. het gras te maaien en het gras van de benodigde voedingsstoffen te voorzien. Indien
uw hond per abuis poept op het Meetje (grote grasveld achter het dorpshuis) dan hebben wij het
verzoek om de poep van uw hond op te ruimen. Het zou prachtig zijn als we dit ook in de rest van het
dorp voor elkaar konden krijgen. Het opruimen van hondenpoep is niet alleen in het belang voor
spelende kinderen. U helpt er om verschillende redenen ook andere puppies/honden en hondenliefhebbers mee.
Virussen
Hondenpoep is een risico voor puppies/honden waarvan (nog) niet bekend is of ze voldoende
antistoffen hebben tegen bepaalde ziektes. Honden die gevaccineerd worden tegen bepaalde ziektes
zoals parvo*, krijgen wat van deze ziekteverwekkers ingespoten. Zo'n net gevaccineerde hond kan
deze ziekteverwekkers uitscheiden via de ontlasting. Als er een pup/hond met geen/onvoldoende
antistoffen tegen parvo, in contact komt met ontlasting van een net gevaccineerde hond, dan loopt de
pup/hond met geen/onvoldoende antistoffen een behoorlijk risico. Ook is het zo dat een netjes
gevaccineerde hond niet per definitie beschermd is en voldoende antistoffen heeft. Weten of de hond
voldoende antistoffen heeft kan gecontroleerd worden via een zgn. titerbepaling. Meer informatie over
titeren kunt u lezen op https://www.vaccicheck.nl/informatie-dierenbezitter
Wormen
Er zijn ook honden waarvan de eigenaren niet weten of ze wel/geen wormen hebben. Dit komt omdat;
1. De hond niet met regelmaat een wormenbestrijdingsmiddel krijgt of anders
2. Er geen wormencheck wordt gedaan bij VPL het Woud (https://wormbestrijding.nl/ een aanrader!)
Een andere pup/hond kan besmet te worden met wormen als hij in contact komt met de hondenpoep
van een met wormen besmette hond.
Giardia
Sommige honden zijn besmet met de akelige maag-darm parasiet Giardia. Deze parasiet kan zeer
hardnekkig zijn en beschadigd de wand van de dunne darm. Giardia wordt ook via hondenpoep (brei
poep of diarree) uitgescheiden en daarmee kan een andere hond besmet worden. Meer informatie over
Giardia kunt u lezen op https://www.medpets.nl/giardia-bij-honden/
Chemische middelen
Als laatste punt. Sommige honden krijgen medicatie, chemische ontwormings -, antivlooien of anti
teken pillen/pipetten. Deze chemische middelen komen er via de ontlasting, gedeeltelijk weer uit. Als
het blijft liggen dan zakt het allemaal de bodem in. Daarnaast kan het gevaarlijk zijn voor honden die
soms poep eten van andere honden.
Voorkomen van uitbraken van diverse virussen, parasieten en wormenbesmettingen
Wij trainen met onze klanten in het dorp en op het Meetje. Wij trainen ook vaak bij klanten thuis. Zo
komen we met regelmaat in bepaalde wijken van Goes waar het vergeven is van hondenpoep. In deze
wijken zijn er dan ook regelmatig uitbraken van virussen etc. Laten we alstublieft Wilhelminadorp
zoveel mogelijk hondenpoep vrij houden en daarmee voor de puppies/honden, het risico om onnodig
besmet te raken met ziektes, virussen, parasieten of wormen, te verkleinen.
Kortom. Nee, je hebt inderdaad niet altijd controle over waar en wanneer de hond gaat poepen. We
hebben hierbij wel de keuze om de hondenpoep op te ruimen.
Motiverende redenen om hondenpoep op te ruimen:
1. Kinderen die op het gras spelen.
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2. Rekening houden met puppies/honden van andere hondenliefhebbers.
3. Voorkomen van uitbraken van diverse virussen, parasieten en wormenbesmettingen.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Arno van Hamburg & Lémone Vijfhuizen
Honden Opleidings- en Gedragscentrum Zeeland
*Parvo is een zeer besmettelijk virus vaak met de dood tot gevolg. Er zijn geen geneesmiddelen om het virus te
bestrijden, alleen de symptomen kunnen bestreden worden. Daarom worden puppy bezitters geadviseerd om
plaatsen met veel hondenpoep te vermijden.

“ Eddy PG. ”:

door
Peter Dieleman

Hoewel Wilhelminadorp geen voetbalclub had, voetbalden we bijna dagelijks. Op het Meetje, met
jassen of truien als goal. We speelden met het schoolelftal drie wedstrijden per jaar. Eén keer tegen
Kattendijke en twee keer in de Paasvakantie, op het schoolvoetbaltoernooi. Van Kattendijke wonnen
we wel eens, schoolvoetbal was moeilijk. We speelden tegen teams die elf jongens uit de hoogste
klas konden opstellen, wij kwamen soms maar aan tien spelers, die dan ook nog uit de drie hoogste
klassen bijeen gezocht moesten worden. Bovendien zat bij ons niemand op een echte club.
We verloren dan ook meestal kansloos met 10 of 12-0. Toch deden we graag mee, want er was altijd
hoop.
Ik blonk nergens in uit, maar was lang en lenig, en werd tot keeper gebombardeerd. Dat had
voordelen. Ik had mijn eigen plekje en hoefde niet over het hele veld te rennen. Bovendien liep ik
niet in de weg in de voorhoede of op het middenveld.
Mijn grote voorbeeld was Eddy Pieters Graafland, kortweg Eddy PG, de keeper van Feyenoord en het
toenmalige Nederlands elftal. Hij droeg vaak een kenmerkende trui en ik knipte een foto uit de krant.
Ik vroeg moeder om zo'n trui te breien. Ze kocht wol in verschillende grijstinten -ik had die trui nooit
in kleur gezien- en breide een trui met een baan over borst en armen. Ik voelde me onklopbaar, maar
was dit niet.
Een paar jaar geleden at ik een hapje in een wegrestaurant bij De Meern. Ik rekende af en wandelde
het pand uit. Ik kwam langs een tafeltje waaraan drie heren zaten. Eén van die personen was Eddy. Ik
keek hem aan en keek waarschijnlijk verwonderd. Hij knikte en glimlachte. Ik liep naar buiten. Ik had
hem natuurlijk van die trui moeten vertellen, een foto moeten maken of een selfie. Zijn
handtekening moeten vragen.
Maar dat zijn juist de dingen die een glimlach doen verdwijnen. En die glimlach van Eddy, die vergeet
ik nooit meer.
Peter Dieleman.
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door Ouderensoos
Wilhelminadorp

BINGO ! :

Voorjaars - EDITIE

WAAR: “WILHELMINAHUIS”
Brugstraat 4
Wilhelminadorp

Wanneer: Maandagmiddag 26 augustus
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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Stichting Zeeuwse Klederdracht :

door Gerard van Damme

Zaterdag 29 juni organiseren de horeca ondernemers aan het Bellamypark hun eerste toeristen markt
op het volledig vernieuwde park. De st. Zeeuwse klederdracht werd gevraagd, die dag, zoveel
mogelijk ambachten te motiveren naar Vlissingen te komen. Meerdere folkloristen hebben de laatste
jaren ervaren dat de belangstelling bij jong en oud bijzonder groot is in de havenstad.. En zo’n 27
stands zullen worden ingericht. Tevens zal de folkloristische dansgroep van Medioburgum-Walacra
enkele optredens muziek, zang en dans verzorgen.
Babbelaar bakker Adri uit Middelburg zal de hele dag weer demonstraties verzorgen en de Zeeuwse
babbelaar aan de man proberen te brengen. De familie van Gent uit Steenbergen, al meer dan 20 jaar
de makers van besteksieraden, zijn die dag uiteraard ook weer aanwezig. Vader en zoon vervaardigen
die dag weer de mooiste sieraden. IJsboerderij De Koehoorn uit Meliskerke is aanwezig met de
ijsbakfiets en in hun stand worden weer een groot aantal streekproducten aangeboden. De
folkloristische groep “Ons Boeregoed” presenteert weer vele leuke regionale “Hebbedingetjes”.
Marjolein uit Vlissingen maakt allerlei kleine producten van fimo klei. Ina presenteert graag weer haar
collectie Borstbeelden in allerlei Zeeuwse klederdrachten. Uit Temse in België zijn die dag Monique
en Etienne in Vlissingen aanwezig met hun eigen stand macramé en decoupage.
Zeeuws meisje laat de hele dag belangstellenden zien op welke manier in het verleden de Zuid
Bevelandse protestantse kap werd gereinigd en weer opgemaakt. Marliek van kaarsenmakerij
“Senang” nodigt jongeren uit om zelf hun eigen kaars te maken in haar stand. Marja Schrier uit
Kloetinge is bijzonder creatief in het vervaardigen van de leukste producten uit de natuur. Van elk
stukje hout, schelp, wol weet ze prachtige kunstwerkjes te maken. Ze spint de wol van haar eigen
schapen ter plaatse. Riens en Dicky Booy weten vele passanten te interesseren voor hun vak
mandenmaker en stoelenmatten. Jongeren worden in de gelegenheid gesteld om zelf plaats te nemen
en een praktijk lesje vlechten en matten te volgen. Josepha vlecht manden met specifieke decoraties.
Uit Schiedam komen die dag het zilvervrouwtje Yvonne en nautisch schilder Huub. Vele zilveren
sieraden liggen die dag weer te fonkelen in haar stand terwijl Huub zeer behendig de kwast over het
doek laat glijden voor een groot aantal eigen werken. Marie uit Oud-Beijerland richt zijn stand van 12
meter graag in met allerlei modelbouw creaties. Van oude televisie en radio kasten weer hij de leukste
miniatuur winkeltjes te maken. Pottenbakker Martin uit Gemert laat weer graag jongeren een eigen
keramiek ontwerpen op zijn draaischijf. Zijn vrouw Corrie weet alles te vertellen over de producten
raku en pitfire. Uit Hoogerheide komt Jozien die graag gezien is op markten met haar servetten werk.
Kunstschilder Lynne van Lynne-art nodigt jongeren uit hun eigen schilderijtje, onder deskundige
begeleiding, te maken.
Lena maakt al meerdere jaren van allerlei stukjes glas de kleurrijkste tiffany artikelen. Touwslager Piet
uit Sint Annaland komt weer met zijn touwslagerij naar de stad. Iedereen wordt uitgenodigd zijn eigen
springtouw te helpen maken. Vrije vormgever Paul adviseert iedereen over de Zeeuwse deurknop. In
zijn stand zijn een groot aantal producten van rvs staal te bewonderen. Wol spinster Nel heeft een
stand met een kleurrijke collectie wolproducten. Zelf weet ze zeer behendig haar spinnenwiel te
hanteren. In de stand van de Zeeuwse stichting worden weer enkele dessins boerenzakdoeken, blikjes
babbelaars, houten tulpen en klompjes, folkloristische kaarten, magneetproducten, ed. aangeboden.
Zaterdag 29 juni is het de moeite waard om een bezoekje te brengen aan het prachtige park Bellamy
in Vlissingen.
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SMWO Actief voor 55-plus :
SMWO organiseert allerlei activiteiten voor 55 – Plussers. Maandelijks zijn er fietstochten.
De Zeeuwse Fietsvierdaagse wordt op dinsdag dd 23-07-2019 gehouden (tel. 06-36 56 35 88).
De Zeeuwse Wandelsportbond organiseert iedere woensdag een wandeltocht. Iedere
donderdagmiddag kunt u deelnemen aan een rustige wandeltocht in de Goese Polder (Joan de
Koning tel. 06-10 96 15 76).Ook als u met uw scootmobiel eens een tochtje wil gaan maken,
is dat mogelijk (Mevr. Elenbaas tel. 0113-213 141) of (SVR, Joan de Koning, tel. 06-10 96
15 76).
Inlichtingen bij Judith Menheere, beweegcoach SMWO, tel. 06 – 528 24 303 of via e-mail
j.menheere@smwo.nl
SMWO, ’s Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes. www.smwo.nl

Balans
zoeken
tussen
lichaam en
geest.

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.

Doe dan
Yoga

Tijdens de lessen worden
oefeningen aangeboden waardoor
iedereen gestimuleerd word om
binnen eigen mogelijkheden
bewust een evenwicht te zoeken
tussen spanning en ontspanning,
souplesse en kracht. De
ademhaling is bij het beoefenen
van yoga een zeer belangrijk
onderdeel. In iedere les worden
rek- en strekoefeningen
gecombineerd met concentratie
en ontspannings - houdingen
vanuit beweging naar rust.
Iedereen die redelijk gezond is
kan Yoga doen

Als je eens wil proberen geef je dan op voor een
proefles. Lesduur 1 uur. Lessen worden gegeven in
het Wilhelminahuis op Donderdagmiddag 13:30
uur. Ook in Goes op woensdagavond om 19:00 uur
Bel voor informatie. Tel: 0115-614483
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Agenda Wilhelminadorp 2019:

2019

Juni
2019

Elke dinsdag

Elke
dinsdag
Ma. 24-06
Ma. 24-06

Van 11.45 uur tot 12.45 => De bibliobus staat bij de
Stamperiusschool.

Van 11.45 uur tot 12.45 => De bibliobus staat bij de
Stamperiusschool.
Vanaf 19.00 uur => Informatie en Knutselavond over en voor de
Kindervakantieweek.
Vanaf 19.30 uur => Alzheimer-café in “Randhof”, Het effect van
bewegen.

Elke
dinsdag
Wo. 03-07

Juli
2019

Van 11.45 uur tot 12.45 => De bibliobus staat bij de
Stamperiusschool.
Vanaf 09.00 tot +/- 17.00 uur => Seniorenbond ASG – busreis
naar Oudenbosch.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in het Wilhelminahuis.
Vr. 05-07
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis.
Ma. 08-07 t/m Zomervakantie OBS St@mperiusschool.
vrij. 16-08
Do. 18-07
Vanaf 13.00 uur => Vrouwen van Nu – Bezoek aan
landschappelijke tuin ’t Hofje nabij Biggekerke.
Do. 18-07
Vanaf 13.30 uur => Fietstocht voor senioren, dorpshuis ’s Heer
Hendrikskinderen.
Di. 23-07
Vanaf 08.30 uur => Start 30e Zeeuwse Fietsvierdaagse van
Sportpunt Zeeland in Goes.
Mnd juli
St. Netherlands – Sri Lanka => op toeristenmarkt in Oostkapelle.
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen. Zie
www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap
Elke
dinsdag

Augustus
2019

Van 11.45 tot 12.45 uur=> De bibliobus staat bij de
Stamperiusschool.
Géén dorpsborrel in het Wilhelminahuis in verband met de
Vrij. 02-08
zomervakantie !.
Géén kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis, idem !
Za. 10-08
St. Netherlands – Sri Lanka => op Colijnsplaatse Dagen.
Ma. 12 t/m do. Kindervakantieweek Wilhelminadorp, met als thema
15-08-2019
“Superhelden” !
Ma. 19-08
Begin nieuw schooljaar 2019 – 2020 OBS Stamperiusschool
Ma. 26-08
Van 14.00 tot 17.00 uur => Bingo in het Wilhelminahuis,
georganiseerd door Ouderensoos Wilhelminadorp.
Mnd augustus St. Netherlands – Sri Lanka => op toeristenmarkt in
Oostkapelle.
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen. Zie
www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap
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Agenda Wilhelminadorp 2019:

Elke
dinsdag
Di. 03-09
September
2019

Vr. 06-09
Za. 28-09

Van 11.45 uur tot 12.45 => De bibliobus staat bij de
Stamperiusschool.
Vanaf 14.00 – 16.30 uur => Vrouwen van Nu – Eerste
bijeenkomst nieuwe seizoen in Het Wilhelminahuis.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in het Wilhelminahuis.
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis.
Burendag met Dorpsbarbecue in / bij Het Wilhelminahuis !!
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen. Zie
www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap

Elke
dinsdag

Oktober
2019

Van 11.45 uur tot 12.45 => De bibliobus staat bij de
Stamperiusschool.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in het Wilhelminahuis.
Vr. 04-10
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis.
Za. 12 t/m zo. Herfstvakantie OBS St@mperiusschool.
20-10-2019
Elke
dinsdag

November
2019

Vr. 01-11
Vr. 01-11
Za. 09-11

Elke
dinsdag
December
2019

Vr. 06-12

Van 11.45 uur tot 12.45 => De bibliobus staat bij de
Stamperiusschool.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in het Wilhelminahuis.
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis.
Halloween, meer info volgt !
Kunstvrienden met het blijspel “ Moordweekend” in Het
Wilhelminahuis.
Van 11.45 uur tot 12.45 => De bibliobus staat bij de
Stamperiusschool.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in het Wilhelminahuis.
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis.

Za. 21-12-‘19
t/m
Kerstvakantie OBS Stamperiusschool
zo. 05-01-‘20
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Vrijwilligers-centrale Wilhelminadorp !
Belangenvereniging
Wilhelminadorp
Al weer enige tijd geleden deden we vanuit de Belangenvereniging een oproep bij u in de bus
om te melden als u hulp wilde en kon bieden aan medebewoners in Wilhelminadorp, of als u
hulp wilde en nodig had. Hierop kwamen destijds zo’n twintigtal reacties binnen. De lijst is
niet meer up-to-date, niet bijgehouden, maar er zijn nog steeds mensen in Wilhelminadorp die
hulp nodig hebben ! Op pagina 5 vindt u al een oproep van Hetty Butijn, onze coördinatrice
van het Vrijwilligerspunt. Voor zover u al eens van plan was om u aan te melden, maar dat
nog niet hebt gedaan, kan dat nog steeds bij de bestuursleden van de Belangenvereniging of
bij Hetty Butijn zelf ! Dit aanmelden kan via onderstaande bon, of gewoon persoonlijk, met
een telefoontje of een e-mail. !!
Suus Hartman

Vrijwilligerscentrale Wilhelminadorp :
Contact op nemen met de coördinator: Hetty Butijn
Bellen/ Whatsappen naar:
06-508 236 08/ 0113-223819
E-mailen: pm.butijn@kpnmail.nl
Brievenbus (zie hier onder invulstrook): Brugstraat 25, Wilhelminadorp

JA ..... IK GEEF ME OP ALS VRIJWILLIGER!
OF
IK KAN WEL WAT HULP GEBRUIKEN!
Naam:……………………………………………………………………………
……………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………
……………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………….
………………………………..
Emailadres:………………………………………………………………………
…………………………………..
Ik wil helpen/ ik heb hulp
nodig:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
De volgende taken wil ik bij helpen of heb ik hulp bij nodig:
…………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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