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Nieuwe ontdekking Monumentendag met
in oorlogsmuseum veel leuke activiteiten
Met Open
Monumentendag pakt
Meubel- en Rijtuig
Stoffeerderij Brouwer
weer groots uit met dit
jaar het grootste aantal
deelnemers in de al
reeds meer dan 25 jarige
traditie dat er aan de
Open Monumentendag
wordt deelgenomen.

Vervolg van de voorpagina:

“De bemanningsleden hadden geen schijn van kans.
Hun vliegtuig, een toestel
van de 384th Bombgroup,
545th Squadron, werd aangevallen door acht Duitse
jagers. Het was hun eerste
missie en werd gelijk hun
laatste”, vervolgt Menno
zijn verhaal. “Mijn opa heeft
wel eens verteld over dat
vliegtuig en over de jas die
hij daar had gevonden. Maar
toen ik laatst de emblemen
weer tegenkwam werd ik
er op de één of andere manier enorm door gegrepen.
Met hulp van het oorlogsmuseum in Nieuwdorp en
Wings to Victory is er al veel
informatie boven gekomen.
Op een Amerikaans forum
zocht mevrouw mensen die
haar opa gekend hebben. Hij
vloog destijds ook op hetzelfde vliegtuig. We proberen in contact te komen met
deze mevrouw, maar dat is
tot op heden nog niet gelukt.
Wel heb ik contact gehad
met de zoon van de co-piloot. Het waren jongens van
begin twintig. Ik word daar
echt stil van. Wat deed je zelf
toen je twintig was? Deze
mannen gaven hun leven
voor onze vrijheid. Ik vind
het zo belangrijk dat dit niet
vergeten wordt. Dat is echt
mijn doel. Over dit vliegtuig
weten we tot nu toe heel
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weinig. Ik wil zorgen dat er
meer bekendheid aan gegeven wordt. Ik wil een boekje
maken over dit vliegtuig en
haar bemanning en er moet
een monumentje komen op
de plaats waar het is neergestort.”
Nadat Menno zijn verhaal
heeft verteld aan De Bevelander gaat hij samen met
onze fotograaf naar het
oorlogsmuseum in Nieuwdorp. Een prachtige setting
om een passende foto te
maken. Daar doet hij een
bijzondere ontdekking. “Ik
raakte in gesprek met Kees
Traas van het museum en
ik wees hem erop dat er een
foutje in zijn database stond.
Tijdens mijn zoektocht had
ik al ontdekt dat de man

die daar de piloot werd genoemd, in werkelijkheid de
bombardier was. Kees Traas
vroeg geïnteresseerd of ik de
naam van de piloot wist en
toevallig had ik dat al achterhaald. Dat was Robert
Joseph Olbinski.” Bij het
horen van die naam veerde
Kees Traas overeind. Van
deze man had hij een zwemvest in de vitrine liggen. Ter
plekke werd de glasplaat uit
de vitrine gehaald en het
zwemvest werd bewonderd.
“De bloedspetters zaten er
nog op”, zegt Menno, duidelijk aangedaan. “Dit was wel
een heel bijzonder moment.
In mijn ene hand had ik
het lijstje met de emblemen
en in de andere hand het
zwemvest.”

Eigenaar Cor Brouwer vindt
het belangrijk dat oude
ambachten in ere worden
gehouden en laat daar ieder jaar veel van zien. “Wij
proberen ook altijd op het
thema in te spelen, dit jaar
is dat “Kunst en Ambacht”,
zegt medewerker Anton
Kesselaar. “Daarvan is er
hier zaterdag genoeg te zien
om je dag leuk en gezellig te
vullen.”
Zelf verzorgen we demonstraties klassieke- en moderne meubelstoffering en
stoelenmatten, en er is houtsnijwerk te bezichtigen van
de inmiddels 93-jarige heer
De Wolf uit Kloetinge, maar
ook een rietdekker is aanwezig en laat zien wat hij
kan, het zijn allemaal oude
ambachten die nog op weinig locaties te bewonderen
zijn. Verder onder meer is
er een houtdraaier, steen-
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houwer, smid, zilversmid,
koperetser, een schilder die
de klassieke schildertechnieken beheerst en het leggen en restaureren van parketvloeren. We houden ook
weer onze couponnenmarkt
waar mooie exclusieve stoffen voor een hele lage prijs
tussen zitten. Ook aan de
dames is volop gedacht daar
hebben we een hoedenmaakster voor bereidt gevonden een demonstratie te
verzorgen, naast dit zijn er
ook schilderijen, shawls en
beelden en decoraties voor
binnen en buiten te vinden.
Voor de kinderen is er ook
van alles te doen, een knutselworkshop door de Knutseltheek en padvinders van
de Karel Doormangroep

hebben een kinderprogramma opgesteld en ze bakken
ook nog gratis poffertjes en
pannenkoeken.
Tevens is de koetsen en
oldtimercollectie van Cor
Brouwer te bezichtigen,
aan de inwendige mens is
ook gedacht en er is kraam
met koffie, thee, frisdrank
en broodjes aanwezig. Er
rijdt een gratis pendeldienst
met een gele Amerikaanse
schoolbus tussen centrum
Goes en Meubel- en Rijtuigstoffeerderij C.J. Brouwer, Nieuwe Rijksweg 8,
’s-Heer Hendrikskinderen.
Geopend: 10.00-17.00 uur,
rolstoelvriendelijke entree,
gratis parkeren. Info: 0113213642
stoffeerderijbrouwer.nl/monumentendag

Voetklachten en Podotherapie Hermanns
Pijn onder de hiel of voetholte
Het hielbeen is een groot, stevig bot met twee belangrijke functies; het dragen van het lichaamsgewicht tijdens
het staan en het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Daarnaast is het een aanhechtingspunt voor een aantal
enkelbanden en pezen in de voet.
Aan de onderkant van de hiel zit een pees die er voor zorgt dat de voetholte mooi in stand blijft. Wanneer een voet is
doorgezakt of juist heel hol is, komt er teveel trekkracht op de pees te staan en zal men pijnklachten ervaren onder de
hiel en/of onder de voetholte. Vooral na lang zitten en na het slapen, ervaart men deze pijnklachten bij het staan en
lopen. Indien er niets aan deze klachten gedaan wordt, kan de pijn zelfs de hele dag aanhouden.
Podotherapie Hermanns heeft een protocol opgezet waardoor nagenoeg iedereen van deze klachten af kan komen.
Bel dus voor een afspraak of kijk op onze website.

Telefoon:
077-397 13 18
Website:
www.podotherapiehermanns.nl

Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties;

• Goes,
• Yerseke,

Troelstralaan 150
Oesterstraat 9

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van
de therapieën vergoed en podotherapie valt niet onder
uw eigen risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil
zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing
van een arts of medisch specialist!

