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Alle seizoenen hebben hun bekoring. Laatst
was het weer eens echt herfst. Wind en regen.
Ik vind dit nu heerlijk. Ik lig op bed, hoor wind
en regen, en draai me nog eens om. Er was ook
een tijd dat ik met regenkleding naar school
moest. Nat van de regen of nat van het zweet.
Als kind zocht ik kastanjes in de tuin van de
directeur. Beetje stiekem.
Het begin van de herfst is de afsluiting van de
zomer. In de tuin nog wat late oogsten, in de
natuur wat sleedoornbessen plukken voor een
kerstlikeur.
De bladeren vallen, de laatste wielerklassiekers
worden verreden, de klok gaat terug.
Dan is er plots weer bokbier. Herfstbok. Met
grote letters staat het op folders of muren. Het
is er weer. Ik ben een liefhebber, maar moet elk
jaar constateren dat het eerste bokbier gewoon
het overschot van het vorig jaar is. Je ziet dat
aan de houdbaarheidsdatum. Eén producent
heeft daar iets op gevonden. Ze brengen hun
bokbier op de markt onder de naam 'gerijpt
bokbier'. Lekker biertje, maar gewoon
overschot.
Herfst. Binnenkort weer mijn kacheltje stoken,
stoofgerechten maken, wijn opstarten en
uitzien naar de winter.
De redactie wenst de lezer onstuimig veel
plezier met deze Brug.
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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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 alleen die voor de zwartwit 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: 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 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
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” zal wat informatiemateriaal komen te
liggen. Natuurlijk gaat alles in goed overleg! U hoort er binnenkort nog meer van !

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 !!
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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.
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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

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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“ Het verhaal achter “Ut Hoese Meer ”:

door
Peter Dieleman

Ergens in 1990 verschenen de borden op de landbouwgrond van de W.P. 'Hier komt het Goese
Meer'. Ik woonde zelf niet meer aan de Krukweg, maar als ik mijn ouders bezocht zag ik de borden.
Ik had zo mijn gedachten. Landbouwgrond, in 1809 met veel kosten en moeite veroverd op de zee.
Nu met meer kosten en minder moeite weer terug gegeven. Daar zat wel een versje in.
Ik had niet echt haast om het nummer te schrijven, totdat ik een telefoontje kreeg van de VPRO
televisie. Ze hadden een programma waar mensen twee minuten hun mening mochten geven. Het
heette 'Achterwerk in de kast'.
In Zeeland had uiteraard niemand zich aangemeld, dus belde de VPRO met Omroep Zeeland. Die gaf
wat telefoonnummers van mensen die misschien iets te melden hadden. Zodoende werd ik gebeld.
Ik besloot een versje te maken over de waanzin van ontpolderen. In 1991, lang voor de ophef over
de Hedwigepolder.
De opnamen vonden plaats in een mobile studio die achter het politiebureau in Middelburg stond.
Ik deed mijn ding in een soort grote poppenkast. Wat kaarten van Zeeland op de achtergrond. Het
liedje duurde 1 minuut 59 seconden. Perfect.
Ik volgde het programma een aantal weken, maar zag mezelf nooit terug. Wellicht nooit
uitgezonden.
Veel moeite voor niets? Niet echt. Het was een leuke middag. Het liedje kwam in 1993 op mijn
eerste CD en werd veelvuldig gedraaid bij omroep Zeeland. Bleef ook altijd in mijn repertoire omdat
jaren later ontpolderen steeds actueler werd.
Peter Dieleman.

“ Spelletje Invulwoorden …… ”:

door Suus Hartman

SLA ………………………VORM

CHAMPAGNE ……………… BAK

APPEL …………………….TUIN

ZOET …………………………DOEK

REKEN ………………… KIND

KOMKOMMER …………….. ZONE

TAND …………………...BOOM

FOTO ……………………….. MACHINE

KLAD ……………………..HUT

* Antwoorden in de volgende Brug !
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Nieuws van de Belangenvereniging:

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

Beste dorpsgenoten,
We kunnen terugkijken op een mooie zomer. Vele toeristen passeerden ons dorp, hetgeen met
name op de Deltaweg tot extra drukte en ook tot ongelukken heeft geleid. De pers heeft
daarover contact gezocht met de Belangenvereniging, waarop we terughoudend commentaar
hebben geleverd: wel maatregelen nemen om de veiligheid te verhogen, maar of ons dorp
opschiet met een 4-baansweg is zeer de vraag.
Erg verdrietig was het ongeluk ten gevolge waarvan onze dorpsgenote Machteld Spelier
overleed. Zij was onwel geworden in haar auto en ten gevolge daarvan in het kanaal beland.
Enkele bewoners van de Westhavendijk en Oosthavendijk zijn te water gegaan en hebben in
afwachting van de hulpdiensten gedaan wat ze konden. Veel waardering hiervoor!
Begin komend jaar willen we weer een dorpsvergadering organiseren waarvoor ook de leden
van het college van B&W en de Gemeenteraad zullen worden uitgenodigd. Op deze
vergadering zullen ondermeer de verkeerssituatie in - en rond ons dorp aan de orde komen. We
hopen dat velen van u aan deze vergadering zullen deelnemen. Nader bericht volgt!
Eind augustus vond de jaarlijkse dorpsschouw door dorpswethouder Van der Reest en enkele
ambtenaren plaats. Vanuit het dorp waren gebreken onder de aandacht gebracht en ook tijdens
de rondgang kwamen we zaken tegen die verbeterd kunnen worden. Inmiddels zijn de banken
en het speeltuintje aan de Lindenberghstraat rolstoel toegankelijk gemaakt en is er extra
aandacht besteed aan de onkruidverwijdering op verschillende stoepen.
Op 28 september jl. werd de jaarlijkse Dorps-BBQ goed bezocht, zowel door oudgedienden als
nieuwe bewoners. Het was goed en gezellig. Hulde aan Christina en haar team voor de prima
organisatie!
Hopelijk tot ziens op een volgende dorpsborrel (1e vrijdag van de maand in het Wilhelminahuis
vanaf 16.30 uur).
Hartelijke groet,
namens het bestuur,
Dick Oostinga
voorzitter

Word lid van de Belangenvereniging !!! :
( zie ook pag. 11 in deze krant! )

Belangenvereniging
Wilhelminadorp

Als u nog geen lid van de Belangenvereniging Wilhelminadorp 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.
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Zeeuws Landschap - “Spechten “:

door Erik Speksnijder

Een specht, wie kent die niet? De vogel die met zijn harde snavel keihard kan kloppen op bomen
zonder hoofdpijn te krijgen. De reden dat deze vogel dit kan doen, ligt aan zijn ingenieuze
lichaamsbouw. Een specht beschikt onder andere over een veerkrachtige snavel. Achter deze snavel
ligt, tegen de schedel aan, een laag poreus bot. Dit werkt als een soort stootkussen en vangt het eerste
deel van de klap op. De kracht van de klap wordt verder verdeeld over de schedel door middel van de
tong, die onderhuids over de schedel heen loopt. De tong van een specht loopt vanaf de bovensnavel
bovenlangs over de schedel heen, splitst op achter de schedel en loopt aan weerszijden van de nek om
de schedel heen omlaag naar de onderkaak. Wonderlijk, nietwaar? Verder heeft een specht veel
minder hersenvocht dan wij mensen, waardoor er veel minder ruimte is voor de hersenen om te
bewegen in de schedel. Dit alles maakt het mogelijk om met de kracht van een kleine autobotsing te
kunnen hakken op een boomstam.
Een specht kan ook recht tegen een stam op lopen of huppen. Dit doet hij met behulp van zijn
geklauwde tenen en zijn staart. De tenen van de specht staan tegenover elkaar (zygodactyl): 2 wijzen
er naar voren en 2 wijzen er naar achteren. Hierdoor heeft de specht fantastisch grip op een boomstam.
Als een specht even wil ‘stilstaan’ op een stam, dan grijpt hij zich vast met zijn klauwen en
ondersteunt zijn lijf met zijn stevige staart. Hij zit als het ware op zijn staart.
Een spechtentong dient behalve als autogordel, ook als een harpoen met plakstrip om diertjes mee te
vangen. Een specht kan met zijn tong perfect voedsel peuteren uit kleine holtes of gangetjes. De tong
is lang, dun en rond en loopt aan de voorzijde uit in een hoornig deel dat voorzien is van kleine
weerhaakjes. Daarnaast is de tong plakkerig door speekselklieren, waardoor er voor kleine diertjes
geen ontsnappen aan is.
In Zeeland leven vijf soorten spechten: de zwarte, de groene, de kleine bonte, de middelste bonte en de
grote bonte. De zwarte, de kleine bonte en de middelste bonte zijn vrij zeldzaam en zul je niet snel
rond het dorp tegenkomen. De groene specht en de grote bonte specht wel. De meest algemene van
deze twee is de grote bonte specht. De grote bonte specht kun je in vrijwel ieder (park)bosje met
voldoende dikke loofbomen tegenkomen. De naam ‘grote bonte specht’ suggereert dat het gaat om een
grote specht, maar dit is niet zo. De grote bonte specht is slechts een kleine vogel, niet veel groter dan
een merel. Het is wel de grootste onder de bonte spechten, vandaar deze naam. De grote bonte specht
leeft vooral van insecten en insectenlarven die de vogel in en rond oude stammen en stobben zoekt.
Als de vogel een keverlarve in een stam heeft ontdekt, kun je hem hard horen hameren met zijn snavel
op de stam. Dit hameren of roffelen doet het mannetje ook in het voorjaar om zijn territorium aan te
geven. Vaak kiest hij hiervoor een mooie dode tak uit, maar soms ook een verkeersbord of
vlaggenmast, zodat zijn roffel tot ver in de omgeving te horen is. In de winterperiode eet de grote
bonte specht met name zaden en dan bezoekt de vogel ook graag tuinen waar een voerplek voor vogels
is gemaakt.
Ook een andere specht, de groene specht, bezoekt graag tuinen. Je kunt hem hier soms wel eens
huppend door het gras aantreffen op zoek naar mierennesten, want mieren eet deze specht het liefst.
Zijn snavel steekt hij diep in de mierengangen om vervolgens met zijn lange kleverige tong handig
zijn maaltje naar boven te hengelen. Na een bezoek blijven in het gras vaak een paar, op een
sigaretpeuk lijkende, keutels achter. Als je deze tussen je vingers fijnwrijft en onder een loep bekijkt,
zie je dat ze vrijwel volledig uit mieren bestaan. Het een beetje vies, maar prachtig om te zien.

Groene
specht
<
>
Grote
bonte
specht
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KERKNIEUWS van de Protestantse Gemeente
Wilhelminadorp :
NIEUWE DOMINEE

Per 1 september heeft de gemeente een nieuwe predikant. Na het vertrek van Ds. Reichmann
heeft de kerkenraad Ds. Spaans bereid gevonden om zijn schouders te zetten onder het werk
binnen onze gemeente. Ds. Spaans is predikant in Colijnsplaat en blijft dit ook, en daarnaast
zal hij het predikantswerk in Wilhelminadorp doen.
We zijn blij met hem en hebben hem in een feestelijke dienst op 13 oktober ontvangen.
VERKOOPMIDDAG VROUWENVERENIGING “ELTHETO”

Op 6 november a.s. zal weer de jaarlijkse verkoopmiddag van de vrouwenvereniging
plaatsvinden. We hopen dat velen van u die middag een bezoekje bij ons komen afleggen,
want er is altijd wel iets dat u kunt gebruiken. Onze gebreide sokken vinden altijd gretig aftrek
en worden ook buiten de eigen provincie gedragen! Ook voor ander breiwerk is altijd
interesse. Verder is er huisgemaakt zoetzuur, cake, koekjes en natuurlijk de handgemaakte
wenskaarten. Ook niet te vergeten, en dat is een heel belangrijke bron van inkomsten, de
verkoop van lotjes met vele leuke prijsjes.
Het is belangrijk te weten dat de opbrengst van deze middag geheel ten goede komt aan de
kerk. Dus breng uw moeder, dochter, zoon, zus, broer, buurvrouw mee. Ook kunt u koffie of
thee drinken met wat lekkers erbij. Weet dat u van harte welkom bent, al is het alleen maar
voor de gezelligheid. U bent van harte welkom tussen 14:00 en 16:00 uur in het kerkgebouw.
STAMPPOTTENMAALTIJD

Ook dit jaar zal er weer een stamppottenmaaltijd gehouden worden en wel op woensdag 27
november a.s. Iedere dorpsbewoner die hieraan wil meedoen is van harte welkom. U hoeft
geen lid te zijn van onze kerkelijke gemeenschap en deelname is gratis. We beginnen om
18:00 uur in de consistorie. Om de te bereiden hoeveelheden te bepalen vragen we u op het
formulier achterin de kerk te vermelden met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn. Graag
bord en bestek meebrengen. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij fam. De Jonge, tel.
211057. Na afloop zal er in verband met de dankdag een korte dienst van ongeveer een half
uur gehouden worden met zang, gebeden en een meditatie.
Aansluitend om ongeveer 19:45 uur begint dan de gemeenteavond waarbij verantwoording
wordt afgelegd over de financiële gang van zaken door de kerkrentmeester en diaken.
Gemeenteleden kunnen vragen en opmerkingen aan de orde stellen. Elk onderdeel van deze
avond kan afzonderlijk bezocht worden.
KERSTVIERING OUDEREN

De dames van de vrouwenvereniging “Eltheto” verzorgen weer een gezellige bijeenkomst voor
de ouderen uit onze gemeenschap. Op dinsdag 17 december is er in het kerkgebouw de
jaarlijkse kerstviering. Er wordt om 17:30 uur begonnen met een gezamenlijke broodmaaltijd
en om 19:30 uur volgt het avondprogramma met een meditatie, een kerstverhaal, liederen enz.
Bent u 60 jaar of ouder dan bent u van harte welkom, ook al bent u geen lid van onze
kerkelijke gemeenschap. Meld u aan bij mevr. Sijp, tel. 213915 of bij mevr. Bosschaart, tel.
216113. Deelname is gratis. Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om alleen deel te nemen
aan de broodmaaltijd of alleen het avondprogramma
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KERKNIEUWS van de Protestantse Gemeente
Wilhelminadorp :
BOEKENMARKT

Inmiddels organiseren we al enkele jaren een aantal keren per jaar een boekenmarkt(je). Op
21 december is het weer zover. De kerk is dan open van 13:00 tot 15:00 uur. We hopen dat
veel mensen hier gebruik van willen maken. Kom gezellig kijken of er een boek(en) naar uw
zin bij is. Voor de prijs van € 1,00 hoeft u het niet te laten. De opbrengst is in zijn geheel voor
de kerk.
KERSTDIENST

25 december hebben we natuurlijk onze Kerstviering. Medewerking wordt verleend door het
bekende koperensemble Kaaisteker uit ons eigen Wilhelminadorp.
Voorganger is Ds. Reichmann. Aanvang 10:00 uur.
De kerkenraad nodigt u van harte uit deze dienst bij te wonen.
KERKDIENST 19 JANUARI 2020

Het is nog lang niet zover, maar de tijd gaat erg snel. Daarom al aandacht voor de dienst op
19 jan 2020. In deze dienst gaat onze vorige predikante Ds. Reichmann voor. Medewerking
verleend het koor de Vlissingers. Een groep enthousiaste mensen die een dienst een feestelijk
tintje kunnen geven. Komt u vooral ook luisteren en meezingen in deze dienst.
Een hartelijke groet van de kerkenraad van de
PROTESTANTSE GEMEENTE WILHELMINADORP

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. Ook voor 2020 kunt u uw jaarlijkse
bijdrage al overmaken ! 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! 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. 26, oktober 2019, staan o.a. de
volgende onderwerpen vermeld:
* Verslag rit met stoomtrein/railbus op 16 okt. 2019.
* Nieuwe voorzitter BBGG , Hans de Jonge.
* Verslag ontspanningsmiddag op 9 okt. 2019.
* Seniorenmiddag Ellewoutsdijk 6 nov. 2019.
* Nieuws van de KNVG en van de NVOG

* Voorlichting over PSD2.
* Info over Studiekringen 50 +
* Digisteunpunten in gemeente Goes
* Nuttige weetjes

Wilt u er meer over weten, kijk dan eens op de website www.asggoes.nl
KERSTVIERING 2019:
Op woensdag 18 december vindt de ASG-Kerstviering plaats. Plaats
van handeling, zoals gebruikelijk, Het Wilhelminahuis in
Wilhelminadorp. Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur: aanvang programma met het optreden van zangkoor
“Zo kan ‘t ook”
14.30 uur: verteller Frans van der Heijde
15.00 uur : Pauze
15.20 uur : zangkoor “Zo kan ‘t ook”
15.50 uur : verteller Frans van der Heijde
16.20 uur : aanvang broodmaaltijd
Bij aankomst en in de pauze is er koffie/thee met wat lekkers erbij.
(DE ZAAL IS OPEN VANAF 13.30 UUR).
Aanmelding kan geschieden bij Els Poppe: tel. 0113-853 667 // e-mail : egpoppe1@zeelandnet.nl
tot uiterlijk 11 december ! Gelijktijdig met de aanmelding maakt u € 15,00 p.p. over op rekening
NL23 RABO 0308 4829 21 ten name van ASG Goes, onder vermelding van “Kerstmiddag 2019
“. Ook niet-leden kunnen de Kerstmiddag bijwonen. Zij betalen € 20,00 p.p..

“ WEETJES OVER WILHELMINADORP … ”:
Wilhelminadorp dankt zijn naam aan de ligging in de
Wilhelminapolder (1809) , en het dorp is vernoemd naar
Wilhelmina van Pruisen (1774-1837), echtgenote van koning
Willem 1. In 1808 was bepaald dat de nieuwe polder de
Lodewijkpolder zou heten, naar koning Lodewijk Napoleon
Bonaparte (1776-1846), maar na het vertrek van de Fransen in
1815 is de naam veranderd in Wilhelminapolder. Het dorp
heette aanvankelijk Nieuwdorp. In 1849 stond vermeld
“Wilhelminadorp, veelal het Nieuwedorp genoemd”

door Suus Hartman

Koningin Wilhelmina van Pruisen
achterop de Social Sofa !
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Na een heerlijke zomervakantie zijn alle leerlingen van de Stamperiusschool
weer vol enthousiasme begonnen aan een nieuw schooljaar. Onze school telt
momenteel 58 leerlingen.
Ook is de peutergroep weer gestart. De peuters zijn iedere woensdag- en
donderdagmorgen welkom op onze locatie. Heeft u thuis ook een peuter en heeft
u interesse? Neem dan contact op met Kibeo.
Schoolreizen en schoolkamp
In september hadden alle leerlingen een schoolreis.
De leerlingen uit groep 1 en 2 gingen op schoolreis naar ‘’t Klok’uus’.
De groepen 3 t/m 6 gingen met auto’s naar Deltapark Neeltje Jans.
Groep 7 en 8 ging 3 dagen op schoolkamp naar camping de Bokkesprong in
Vrouwenpolder. Zij overnachtten in heuse tipi-tenten. De leerlingen en
begeleiders troffen fantastisch weer deze dagen!
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober zijn wij op feestelijke wijze gestart met de
kinderboekenweek met als thema: Reis je mee? De leerlingen van de bovenbouw
hebben een toneelstuk opgevoerd rondom het thema.
Een week later hielden we weer een boekenmarkt met een boekencafe waar een
kopje koffie/thee met cake genuttigd kon worden.
Wist u dat…
Dat juf Natasja in verwachting is van haar eerste kindje? Zij zal daarom in de
periode januari t/m april vervangen worden door een andere directeur.
Naschools aanbod en aanbieden van workshops tijdens schooltijd
Het team van de Stamperiusschool zou het erg leuk vinden om meer
dorpsbewoners in onze school te verwelkomen.
Velen van u hebben hobby’s/liefhebberijen (breien, haken, borduren, knutselen
met hout enz.) waar ook kinderen belangstelling voor hebben.
Heeft u belangstelling om dit met onze leerlingen te doen? U kunt dan
contact opnemen met onze school: 0113-214521 of mailen naar
stamperiusschool@alberoscholen.nl
Bent u een geïnteresseerde ouder/verzorger die een goede school zoekt voor uw
kind(eren)? U kunt ons altijd bellen (of mailen) voor een afspraak!
Met vriendelijke groet,
Team Stamperiusschool
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“ CO2 …….. ”

door Wim Bakker

CO2
EEN STRIJD TUSSEN GELIJK EN ONGELIJK!
DANCE JOHN DANCE
Wim Bakker 2019
Foto: Johan van der Heijden
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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!

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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door Lyan Roozendaal

Pilates in Wilhelminadorp :

PILATES IN WILHELMINADORP

Buikspieren versterken?
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
06-15307517
Kom ook
meedoen!

Proefles is
GRATIS!
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Vrouwen van Nu :

We zijn het seizoen begonnen op dinsdagmiddag 3 september j.l.. Op deze middag hebben we de
foto’s vertoond, die op ons bezoek aan de Zwaakse Weel nabij ’s Gravenpolder, zijn gemaakt. Op
deze middag hebben we ook een Spreekwoorden-rebus gedaan. Onderaan staan er een paar …. dan
kunt u het ook eens proberen!
Op dinsdagavond dd. 08-10-2019 hielden we onze afdelingsavond in Het Wilhelminahuis. Op deze
avond sprak onze voorzitter Coby Baard, een interessante lezing over “Consumentengedrag en de
verleidingen in de supermarkt”. Heel interessant om te horen hoe je door o.a. reclames op het
verkeerde been wordt gezet om artikelen wel of niet aan te schaffen! Deze avond werd goed bezocht
door de leden!
Op dinsdagavond dd. 12-11-2019 zijn we weer in Het Wilhelminahuis. Dan komt Anthony Fierloos
spreken over “Het Zeeuwse boek”. Aanvang 20.00 uur.
In december 2019 houden we onze Midwinteravond met gerechten uit “De Keuken van Vroeger”, en
ook hebben we een aparte middag, waar we o.l.v. Dieneke Vermaire Kerststukjes zullen gaan maken.
Heeft u belangstelling om eens een keer mee te komen doen? Dat kan als introducé ! Voor
inlichtingen hierover kunt u terecht bij onze secretaris Adri Kloosterman, tel. 0113 – 223 480, of via
mail vvnkdijkewdorp@gmail.com
Wilt u 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!

1.

3.

2.

We wensen iedereen alvast een hele fijne en mooie
Sinterklaas- en Kerstperiode toe, in goede gezondheid en tot
ziens op één van onze afdelingsbijeenkomsten !

“ WIST U DATJES .. … ?? ”:
* “ Men is nooit te oud om iets af te leren !”

door Suus Hartman
=>> * Uitspraak van Cees Buddingh, dichter
en prozaïst.

* In 1990 zette Bep van Klaveren, Olympisch Kampioen Boksen, zijn vuist in het cement in “De Walk
of Fame Europe” aan de Schiedamsedijk in Rotterdam.
* In 1840 had Wilhelminadorp 88 huizen en 501 inwoners.
* Je wordt pas echt oud als de kaarsjes meer kosten dan de taart !” =>> Kalenderuitspraak.
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Informatie “De Echo” en “O. en U.”:

door Joan Hoogerland

Beste medebewoners,
Door het plotseling overlijden van mijn man Henk, heeft het even geduurd, maar nu zijn we zover om
jullie te laten weten wat we allemaal gedaan hebben en dit jaar nog gaan doen, want we zitten niet stil.
We zijn dit jaar i.s.m. de muziekschool op de basisschool geweest om drumlessen te geven. Dit
hebben we 6 weken achter elkaar aan de groepen 4 t/m 6 gedaan. Het was de bedoeling om de laatste
les hiervan samen te spelen op onze oefenavond. Helaas waren er maar 2 leerlingen gekomen met hun
ouders. Daarmee hebben we een leuke avond gehad! We hadden alles uitgestald wat we hadden aan
trommels en dat was heel veel!
In mei hebben ze 6 weken lang les gehad in het bespelen van een instrument. De laatste les hebben de
leerlingen samen gespeeld met enkele muzikant en van de muziekvereniging op het schoolplein. We
hadden gehoopt dat er een paar kinderen enthousiast waren geworden door dit alles. Helaas heeft
niemand zich opgegeven.
In april hebben we afscheid genomen onze dirigent Bram van Overbeeke. Per 1 mei hebben we een
nieuwe dirigent de Belg Lucas van Waeryenberge. De oude dirigent speelt nu mee in het orkest, is ook
wel weer gezellig. En ook is er een oud lid weer teruggekomen en daar zijn we ook heel blij mee. We
hebben dit jaar nog verschillende optredens. U kunt de optredens lezen in de agenda, achteraan in
deze dorpskrant !
U zult zien: Wij zitten niet stil ! We hebben veel plezier en heeft u belangstelling, wilt u ook gezellig
samen muziek maken, wij repeteren iedere maandag avond vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur in Het
Wilhelminahuis. Kom eens kijken tijdens onze repetitie ! Wij kijken er naar uit.
Ook “oud” muzikanten zijn van harte welkom.
Joan Hoogerland
Voorzitter Echo

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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“ MOORD !! ”:

door Peter Dieleman

Toen Willem van Oranje werd vermoord, in 1584, zal dat niet doorgedrongen zijn op
Wilhelminadorp. Er waren nog geen kranten, geen radio of tv en zeker geen sociale media.
Bovendien bestond Wilhelminadorp nog niet.
Dat was heel anders toen president Kennedy werd vermoord. Een vraag die mij en mijn
leeftijdsgenoten vaak gesteld wordt is: waar was je toen je hoorde van de moord op J.F.K.?
Ik was in de woonkeuken van de boerenwoning in de Oost-Bevelandpolder. We hadden in 1963 nog
geen elektrisch, maar wel een transistorradio. Ik hoorde zijdelings het nieuws en merkte aan mijn
ouders dat er iets ergs aan de hand was. In Delft en Texel verstond ik. Later bleek dat Dallas en Texas
te wezen. Ik was negen en begreep nog niet veel van de wereldpolitiek.
Een moord die veel indruk op mij maakte was de moord op John Lennon, in 1980. Ik woonde en
werkte op dat moment in Londen. Ik hoorde het op de radio. Mijn huisgenoten waren al naar hun
werk. Ook in de winkel waar ik werkte kon ik er niet over praten. Ze werd gerund door mensen uit
India, harde werkers maar geen muziekkenners. Tussen de middag ging ik naar mijn stampub. Een
pie en een pintje. De pub was al in kerstsfeer. Die dag was er geen muziek. Ik maakte een praatje met
de uitbater, een leeftijdgenoot. Hij vertelde me dat hij geprobeerd had een geluidsband te maken
met Beatles en Lennon nummers, maar dat hij de stem van John niet kon horen. Het sneed door zijn
ziel. In de pub ging het die dag slechts over één ding.
Door de jaren heen heb ik kennis genomen van vele, altijd zinloze moorden. Soms ver weg, soms wat
dichterbij.
Begin tachtiger jaren werkte ik een poosje bij ETBZ, Electro Technisch Buro Zeeland. De eigenaar was
Janse, een zakenman die ook wel met wat vreemde zaakjes bezig was. Ik heb altijd goed contact met
hem gehad en hij betaalde mijn overwerk keurig op tijd. Cash en zwart. Hij kwam uit Heinkenszand,
maar woonde in België. Daar is hij in 1993 mishandeld en vermoord.
In 1989 werd huisschilder Gerrit Verhoeven vermoord gevonden in een flat in Goes. Gerrit kwam met
zijn vrouw wonen in het huisje in de Oost-Bevelandpolder dat wij verlieten toen we naar de
boerenwoning verhuisden. Gerrit was toen mijn buurman, en het huisje was mijn geboortehuis. Ik
zag Gerrit later nog wel eens als hij een biertje dronk bij Chiel. Jaren hoorde of zag ik niets meer,
totdat zijn vermoorde lichaam gevonden werd.
Helaas gaat er vrijwel geen dag voorbij zonder moord. Vanavond kijk ik nog een Engelse
detectiveserie. Daar zitten vast wel drie moorden in.
Peter Dieleman.
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BINGO ! :

door Ouderensoos Wilhelminadorp

SPECIALE KERST - EDITIE

WAAR: “WILHELMINAHUIS”
Brugstraat 4
Wilhelminadorp

Wanneer: Maandagmiddag 25 november
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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door Gerard van Damme

SVO-leerlingen Visspecialist op excursie :
16 studenten van de opleiding visspecialist van SVO vakopleiding food brachten een bezoek aan
Spakenburg. Daar bezochten ze Koelewijn’s Haringinleggerij BV, Seven Seas International en
Smedes Fine Food.
Bij de firma Koelewijn worden de studenten ontvangen door Jacko Bol uit Schore. Hij is verkoop
medewerker bij de groothandel in vis. In het afhaalcentrum komen de visspecialisten dagelijks ’s
morgens vroeg hun verse vis afhalen. Zij rijden dan direct met hun wagen naar de vele verkooppunten
in de regio. Ook wordt er door heel Nederland met eigen wagenpark een totaalpakket voor de
visdetaillist uitgeleverd. Tijdens de excursie is er weinig activiteit meer en worden alle machines weer
keurig netjes schoongemaakt. In diverse koel- en vriescellen wordt tekst en uitleg gegeven over de
vele soorten vis die dagelijks vers worden aangevoerd. Ook veel verse vis uit Denemarken wordt ‘s
nachts aangevoerd waaronder kabeljauw, schelvis en koolvis en uit Noorwegen zalm. En in alle
vroegte klaar gemaakt voor de verkoop. In Nederland is ook veel vraag naar gefileerde vis. Dit wordt
ook in de vestiging in Spakenburg klaar gemaakt. Een van de medewerkers fileerde rode poon. In een
andere hal werd machinaal haring gefileerd en verpakt voor de supermarkt.
In de gloednieuwe rokerij van de firma Koelewijn, worden meerdere vissoorten gestoomd en gerookt
bij 70 en 30 graden. Alle studenten werden eerst voorzien van een haarnetje, plastic hoesjes voor de
schoenen en een plastic jas. Daarna passeerden ze regelmatig een hygiënesluis om van de ene naar de
andere productiehal te kunnen komen. Diepgevroren makreel wordt eerst in grote bassins ontdooid en
daarna worden ze machinaal bewerkt en in rekken opgehangen om te worden gerookt. Meerdere
soorten vis werden na het roken vakkundig ingepakt. Bij Seven Seas, de Retail tak van Koelewijn,
werden gefileerde haringen met ui verpakt voor een bekende supermarkt. Ook gebakken kibbeling,
lekkerbekjes en mosselen werden met vlijtige handen verpakt en gereed gemaakt voor transport naar
de supermarkt.
‘s Middags brachten de studenten een bezoek aan Smedes Fine Food in Spakenburg. De groothandel is
puur vis gerelateerd. Onder hun eigen merk bieden ze visbakmeel, visbakolie, kruiden, marinades en
sauzen. Smedes is leverancier van 2.300 producten voor de visspecialist. In 1972 werd het
familiebedrijf opgericht en leverde producten aan visspecialisten. En naast een groot assortiment
producten bieden ze ook een 48-uurs sneldienst service, creatieve workshops, proeverijen op locatie,
receptontwikkeling en zelfs vitrine-inrichting. Ook voor schoonmaakplannen kan de specialist zich
door de Smedes laten informeren.
Doordat de drie bedrijven onderling samenwerken kunnen ze een volledig pakket aan de visspecialist
aanbieden. Door de regelgeving zijn veel zaken overgenomen door specialisten. Op allerlei terreinen
wordt gewerkt. Zo is er een visbakolie met antischuim. Deze beschermt de olie zodat die niet achteruit
gaat door zuurstof. Ook bestaat er steeds meer belangstelling voor raapolie. Temeer omdat deze
nergens wordt gemanipuleerd. Ook nieuwe ideeën zoals kipbakmeel zijn uitgeprobeerd. Dit product
wordt met succes verkocht aan poelier bedrijven.
De hele dag hebben de leerlingen ideeën opgedaan en ervaren wat er allemaal mogelijk is om als
specialist ondersteund te worden door de groothandel.
Getekend: Gerard van Damme, Weidezicht 25, 4462 VK Goes, Nederland Tel./Fax.: +31 113 231
755. Mobiel: +31 651 328 791. Email: stzkgoes@gmail.com
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Toneel in het Wilhelminahuis:
door Christina Hoffmann
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Agenda Wilhelminadorp 2019:

Donderdagmiddag
Vr. 01-11
Vr. 01-11
Ma. 04-11
Wo. 06-11
November
2019

Za. 09-11
Za. 16-11
Za. 23-11
Za. 23-11
Ma. 25-11
Wo. 27-11
Vrij. 29-11

Donderdagmiddag
Zo. 01-12
Di. 03-12
Vr. 06-12
December
2019

Za. 14-12
Ma. 16-12
Di. 17-12
Wo. 18-12

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 18.45 uur => Halloween Trick & Treat tocht door
Wilhelminadorp.
Muziekvereniging “De Echo” en “O. en U.” => concert in
Randhof.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur => In het kerkgebouw verkoopmiddag Vrouwenvereniging Eltheto”.
Vanaf 19.30 uur => Kunstvrienden met het blijspel “ Moordweekend” van Carl Slotboom in Het Wilhelminahuis.
Het Zeeuwse Landschap => Modderen en ploeteren in
Saeftinghe. Zie www.hetzeeuwselandschap.nl .
St. Netherlands-Sri Lanka => in een kraam op de Markt van
Hoop in de Grote Kerk te Goes .
Muziekvereniging “De Echo” en “O. en U.” => ’s Morgens
intocht Sinterklaas in Wilhelminadorp. Meer info volgt !!
Van 14.00 uur tot 17.00 uur => Bingo in Het Wilhelminahuis,
georganiseerd door Ouderensoos Wilhelminadorp.
Vanaf 18.00 uur => Stamppottenmaaltijd in het kerkgebouw.
Muziekvereniging “De Echo” en “O. en U.” => Sinterklaasfeest
in Kattendijke.

Van 14.00 uur tot 16.00 => Leespunt open in de
Stamperiusschool.
Het Zeeuwse Landschap => Modderen en ploeteren in
Saeftinghe. Zie www.hetzeeuwselandschap.nl .
Oriflame Body en Beauty avond in Het Wilhelminahuis.
Vanaf 16.30 uur => Dorpsborrel met eten in Het Wilhelminahuis,
met daarbij een Kerstoptreden van “De Echo” en “O. en U.”!!
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis.
Het Zeeuwse Landschap => Terug naar de jaren ’30. Hoeve van
der Meulen. Zie www.hetzeeuwselandschap.nl .
Van 14.00 uur tot 16.00 uur => Kerststukje maken in Het
Wilhelminahuis door Vrouwen van Nu.
Vanaf 17.30 uur => Kerstfeestviering met ouderen ( 60 jaar +)
van ons dorp, in het kerkgebouw.
Vanaf 14.00 uur => Kerstmiddag in Het Wilhelminahuis,
georganiseerd door Ouderenbond ASG.
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Agenda Wilhelminadorp 2019:

Vrij. 20-12
Za. 21-12-‘19
t/m
Zo. 05-01-‘20
Za. 21-12
Zo. 22-12
December
2019

Wo. 25-12
Do. 26-12
Vrij. 27-12
Za. 28-12
Ma. 30-12

Muziekvereniging “De Echo” en “O. en U.” => Glühweinfeest in
Kattendijke.
Kerstvakantie OBS Stamperiusschool
Van 13.00 uur tot 15.00 uur => Boekenmarkt in het
kerkgebouw.
Muziekvereniging “De Echo” en “O. en U.” => Kerstconcert in
Wilhelminadorp.
Vanaf 10.00 uur => Kerstdienst in het kerkgebouw m.m.v.
Koperensemble “Kaaisteker”.
Het Zeeuwse Landschap => Kerst in Saeftinghe; excursie door
Het Verdronken Land. Zie www.hetzeeuwselandschap.nl
Het Zeeuwse Landschap => Oranjezon in Kerstsfeer; excursie
door waterwingebied.. Zie www.hetzeeuwselandschap.nl
Het Zeeuwse Landschap => Het zilte Zwin; excursie door Het
Zwin. Zie www.hetzeeuwselandschap.nl
Het Zeeuwse Landschap => Zand, wind en water; excursie op
Neeltje Jans. Zie www.hetzeeuwselandschap.nl

Foto van Corien Oostinga, 2018.
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Agenda Wilhelminadorp 2020:

Donderdagmiddag
Vrij. 03-01
Januari
2020

Di. 07-01

Zo. 19-01

Van 14.00 uur tot 16.00 => Leespunt open in de
Stamperiusschool.
Vanaf 16.30 uur => Dorps- en Nieuwjaarsborrel in Het
Wilhelminahuis !.
Kinderactiviteiten in Het Wilhelminahuis !
Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur => Vrouwen van Nu Nieuwjaarsbijeenkomst in Het Wilhelminahuis met presentatie St.
Netherlands – Sri Lanka
Vanaf 10.00 uur => Kerkdienst in het kerkgebouw m.m.v. “De
Vlissingers”

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.
Ma. 22-02 t/m Voorjaarsvakantie OBS St@mperiusschool.
Zo. 01-03
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen. Zie
www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap
Donderdagmiddag
Vrij. 06-03

Maart
2020

Ma. 23-03

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 lezing van dhr. Rob van Eck over “De 7
Wereldwonderen”.
Het Zeeuwse landschap organiseert vele rondleidingen. Zie
www.hetzeeuwselandschap.nl/op-stap
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