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Redactie: Raija de Vries-Alssema Oude Rijksweg 82, tel. 562340/06 26056278
 Johnny de Kok Slotstraat 14, tel. 563593
 Joanne Gijzel Westhofsezandweg 13, tel. 06 30723550
Drukwerk:  Drukkerij Driedijk Heinkenszand, tel. 561942
Opmaak:  Quierien Driedijk Heinkenszand

Het algemene e-mailadres van de dorpskrant is: kopijsraskerkseproat@gmail.com

De “Sraskerkse Proat” verschijnt vier maal per jaar. Het maken van de krant, kopij verzamelen, 
advertenties verkopen, interviewen en verspreiden wordt door vrijwilligers gedaan. Dit bete-
kent dat u deze krant niet allen op precies dezelfde dag ontvangt. De redactie behoudt zich 
het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden kopij niet te plaatsen. Wie wil kan 
zich altijd aanmelden als redactielid.

Voor up-to-date nieuwtjes en foto’s neemt u ook eens een kijkje op: 
https:www.welzijngoes.nl/dorpen/s-heer-arendskerke

De advertentie kosten voor 2020  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

1/1 pagina (achterkant) € 205,00 
1/2 pagina (achterkant) € 120,00 
1/4 pagina (achterkant) €   70,00 

1/1 pagina (binnenkant) € 180,00 
1/2 pagina (binnenkant) € 105,00 
1/4 pagina (binnenkant) €   60,00

1/1 pagina (zwart/wit) € 155,00 
1/2 pagina (zwart/wit) €   90,00 
1/4 pagina (zwart/wit) €   45,00 

1/1 pagina (variabel) € 180,00 
1/2 pagina (variabel) € 105,00 
1/4 pagina (variabel) €   60,00

Een eenmalige advertentie van 1/4 pagina bedraagt € 15,-.
Sraskerkse proatjes: iets te koop, bedankjes; € 0,50 p.r. Max. 4 regels.

Aanleveren advertenties
Voor het aanleveren van de advertenties houdt u rekening met hoge resolutie beeldmateriaal. 
Bij voorkeur aanleveren als PDF of JPG. Graag ook rekening houden met de formaten van de 
advertenties zodat ze goed in de dorpskrant te plaatsen zijn. Bij twijfel over het aanleveren van 
uw advertentie stuur een mail naar: kopijsraskerkseproat@gmail.com

De foto op de voorzijde is gemaakt door Johnny de Kok
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Januari 2020, nr.1Van de redactieVan de redactie

InhoudInhoud

Allereerst wenst de redactie u een gezond en goed 2020 toe! 
De eerste dorpskrant van dit jaar is alweer van de persen gerold. Bij deze bedanken we onze 
interviewer Maureen Mayr voor de interviews die zij het afgelopen jaar heeft gemaakt. Een 
aanwinst voor onze dorpskrant! Ook onze drukker Quierien Driedijk bedanken we hartelijk. 
Hij drukt deze dorpskrant nl. niet alleen, samen met de redactie is hij voor elke krant een hele 
avond bezig om deze samen te stellen en dat is altijd een hele klus. Tenslotte bedanken we 
van harte onze adverteerders. Zonder hen bestond de dorpskrant niet! 
Mocht u nog ook willen adverteren of wilt u graag een bijdrage leveren aan de dorpskrant, 
neemt u dan contact op! De volgende dorpskrant zal begin april uitkomen.
We wensen u weer veel leesplezier met de 1e editie van 2020 

De volgende uiterste inleverdatum is 1 april 2020.

Raija de Vries-Alssema, Joanne Gijzel, Johnny de Kok
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Stichting OverlegorgaanStichting Overlegorgaan
Het bestuur van de het Overlegorgaan wenst iedereen nog een goed en gezond 2020!  We zijn 
blij te kunnen melden dat er een vierde lid voor het dagelijks bestuur is gevonden. Mareike 
Goeseije zal de komende maanden proefdraaien. We hopen haar op de voorjaarsvergadering 
te kunnen voorstellen.

Najaarsvergadering
In het laatste kwartaal van 2019 is er weer een najaarsvergadering geweest. Stichting 
Overlegorgaan heeft tweemaal per jaar een vergadering met het algemeen bestuur, 
bestaande uit werkgroepen en verenigingen van het dorp. Deze vergadering is echter ook 
voor alle bewoners van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege. Op deze vergadering wordt veel 
besproken. In onderstaand verslag treft u de belangrijkste punten aan die naar onze mening 
voor iedereen van belang zijn. 

Speeltuin Liesbethstraat
Wethouder Alssema is op deze vergaderingen ook altijd aanwezig om te vernemen wat er leeft 
in het dorp en om feedback te geven wat er door de gemeente is gedaan. Hij meldt o.a. dat 
de speeltuin in de Liesbethstraat aan vervanging toe is en daarom zal worden opgeknapt. Er 
worden toestellen vervangen en dit is in samenspraak gegaan met de kinderen van basisschool 
Schengehof. 

Skatebaan
Daarnaast is de skatebaan een punt. Deze is niet meer bruikbaar om te skaten door de 
scheefliggende stoeptegels. Dit komt door de wortels van de bomen die rondom de skatebaan 
staan. Een optie is om de skatebaan te verhuizen naar een andere plek. Hij doet de oproep om 
te komen met suggesties waar deze dan zou moeten komen (of in ieder geval niet) en om te 
komen met suggesties wat er gemaakt kan worden van de plek waar de skatebaan nu ligt 
(voor wie dit niet weet, deze ligt nu achter atelier het Raadhuis). Heeft u hier dus ideeën over 
geef dit door via overlegorgaan@zeelandnet.nl. Ook willen we graag weten of er jongeren zijn 
die de skatebaan zouden gebruiken als deze bruikbaar en opgeknapt zou zijn. We stellen het 
zeer op prijs als je dit wilt laten weten!

Bestemming brandweerkazerne
Dan is er nog de bestemming van de oude brandweerkazerne. Sinds de brandweer is verhuisd 
staat deze kazerne aan de Torenring leeg. De gemeente is bezig met een taxatie en bekijkt 
welke bestemmingen dit pand (dat vast zit aan het Arendhuis) kan krijgen. We hebben al eens 
eerder een oproep gedaan. Toen kwam de suggestie dit bij het Arendhuis te trekken en hier 
een zaal met podium van de maken. Dit was toen de enige reactie. We zouden graag nog meer 
reacties van mensen ontvangen. Nu is het het moment om aan de gemeente onze wensen 
kenbaar te maken! Laat ook dit weten via bovengenoemd mailadres. We houden uiteraard in 
de gaten waar de gemeente mee gaat komen. 



9

Poelbos 
Het is iedereen bekend dat het onderhoud van het Poelbos en dan met name de fietspaden erg 
achterstallig is. De werkgroep Verkeer heeft dit in haar portefeuille. Er wordt al jaren her en der 
aan de bel getrokken bij de gemeente en Staatsbosbeheer, de provincie etc. maar tot nu toe 
zonder resultaat. De gemeente heeft nu aangegeven in de ontwikkeling van het Poelbos het 
voortouw te willen nemen maar ook hierin zit weinig schot. Herman Bouma van de werkgroep 
kaart dit nog maar eens aan bij de wethouder. Deze geeft aan dat het bestedingsbedrag 
in december aan de orde komt in het college en dat er dan duidelijkheid zou moeten zijn. 
Inmiddels is duidelijk dat dit het 1e kwartaal van 2020 wordt. 

Verkeersbeleid Dorpsplan
Op de najaarsvergadering was ook Hans Feij van de gemeente Goes door ons uitgenodigd. 
Zoals al gezegd krijgen we toch wel veel signalen dat er te hard wordt gereden in het dorp. 
Zijn maatregelen hiertegen mogelijk en welke maatregelen? De Slotstraat is bijvoorbeeld 
mooi opgeknapt maar het lijkt er sterk op dat het beoogde doel dat er minder hard 
gereden gaat worden niet is verwezenlijkt. We hebben hierover gesproken met Hans 
Feij. Hij is verkeersdeskundige bij de gemeente Goes. Hieruit kwam het plan naar voren 
om het afgesproken verkeersbeleid uit het Dorpsplan 2013-2025 te bespreken tijdens de 
najaarsvergadering. Het dorpsplan vindt u op de dorpswebsite. Hierin staat uitgeschreven wat 
in de genoemde periode aangepakt moet worden. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van de 
nieuwe afslag bij Heinkenszand en alles wat hiermee samenhangt. Er is hierdoor veel minder 
verkeer rond ons dorp, maar de A58 is inmiddels wel een heel stuk drukker geworden. Feij 
geeft aan dat er momenteel gesproken wordt met ’s-Heer Hendrikskinderen over hun stukje 
weg van de N664 (onze toegang naar Goes). Zij willen graag de overkant bij Café Restaurant 
De Oranjeboom bij de bebouwde kom betrekken. Er is hierover een visie gemaakt waarbij 
de snelheid verlaagd wordt en er o.a. een rotonde wordt gebouwd ter hoogte van café De 
Oranjeboom. Dit deel van de N664 zal als eerste worden aangepakt maar het is nog niet 
bekend wanneer. Overigens heeft de dorpsenquete uitgewezen dat ’s-Heer Arendskerke in 
grote meerderheid de huidige status van de N664 gehandhaafd wil zien. 
Het heeft daarnaast ook allemaal weer te maken met de Deltaweg die men wil aanpakken 
en de aanleg van het bedrijventerrein achter hotel Van der Valk. Ook laat Hans Feij zien wat 
de bedoeling is met de weg langs Van der Valk die ook geregeld door dorpsbewoners wordt 
gebruikt. Deze gaat dicht voor auto’s. Je kan er dan nog wel langs via een bocht door het 
bedrijventerrein. De route blijft dus mogelijk maar wordt minder ‘doorgaand’.  Daarna is er 
gelegenheid voor de aanwezigen om aan te geven wat zij zien als knelpunten. Hierbij blijkt 
toch duidelijk dat er snel te hard wordt gereden in het dorp wat op bepaalde punten leidt tot 
gevaarlijke situaties of in ieder geval onwenselijke situaties. Er wordt dan ook besloten om 
te gaan werken aan een update van het dorpsplan, waarbij naast de werkgroep Verkeer ook 
enkele dorpsgenoten betrokken kunnen worden. 

Bespreking met CDA-fractie
Op 16 december jl. heeft het Overlegorgaan een bespreking gehad met de fractie van het 
CDA op hun uitnodiging. Zij wilden graag op de hoogte worden gebracht van wat er speelt 
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in het dorp. Dit was een goede bespreking. Zij waren onder de indruk van wat er allemaal 
gedaan en georganiseerd wordt in dit toch kleine dorp. Uiteraard hebben we ook wat punten 
onder de aandacht gebracht zoals bijvoorbeeld het verkeer in het dorp. Ook de fietspaden in 
het Poelbos zijn besproken en we hebben nogmaals aangegeven dat wat betreft de inwoners 
van het dorp de snelheid van 80 km per uur van de N664 naar Goes zo moet blijven en niet 
verlaagd moet worden.  

Bespreking met wethouder
Op 6 januari jl. hebben we een gesprek gehad met de wethouder. Natuurlijk zijn alle 
bovengenoemde punten ook toen weer onder de aandacht van de wethouder gebracht. Deze 
‘bijpraat’sessies proberen we een paar keer per jaar te doen om feeling te houden met de 
gemeente. 

Omdat het Overlegorgaan de belangen van het dorp behartigt, blijven we graag op de hoogte 
van wat er speelt. Loopt u ergens tegen aan of heeft u een idee voor ons dorp, we horen het 
graag! 

Kees Kabboord, Willem vd Bijl en Raija de Vries

“Goes op Stap” “Goes op Stap” 
Vanaf 1 januari 2020 worden de busritten, ook wel bekend onder de naam Rode Kruisbusritten 
verzorgd door SVRZ en Zorggroep Ter Weel. Dit onder de nieuwe noemer “Goes op Stap”. Er zal 
voor de deelnemers niet veel veranderen, de bestemmingen en de invulling van de middagen 
blijven hetzelfde. Wat wel verandert is het tijdstip. De rit zal niet meer op dinsdagmiddag 
plaatsvinden, maar op vrijdagmiddag.  
De ritten zijn bedoeld voor ouderen, die zelfstandig wonen, minder mobiel zijn en niet meer in 
de gelegenheid zijn zelf een uitstapje te maken en/of geen netwerk hebben. Voor het vervoer 
wordt gebruik gemaakt van de bus van SVRZ of Zorggroep Ter Weel. Deze is ingericht voor 
het vervoer van personen met een beperking, inclusief rolstoelvervoer. De bus kan maximaal 
9 personen meenemen en bij alle ritten is een gediplomeerde EHBO-begeleider van het Rode 
Kruis aanwezig. De deelnemers kunnen, indien nodig, thuis opgehaald worden en weer thuis 
gebracht. Mensen, die nog mobiel zijn, verzamelen voor het Grand Café in de Boogstraat en 
worden daar opgehaald rond 13.00 uur. Afhankelijk van het programma is de bus tussen 16.30 en 
17.00 uur weer terug. Onderweg wordt ergens gezellig koffie gedronken. Dit is op eigen kosten.
De kosten van deelname zijn wat hoger geworden. Deze zijn € 5,- of € 10,-, afhankelijk van de 
afstand. Deze bijdrage is bedoeld om een deel van de vervoerskosten te dekken.
Voor de inwoners van ’s-Heer Arendskerke zijn de volgende ritten gepland: 
• 14 februari een Rondje Veere met bezoek aan Veere 
• 24 april Bloesemrit door de Zak van Zuid-Beveland

U kunt u inschrijven bij de Vrijwilligerscentrale / Janny Verwei, 0113 561802



Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

Uw adres voor:
Brood en banket, kruidenierswaren, zuivelproducten en tabak.

Op bestelling verzorgen wij ook fruit- en boodschappenmandjes.
Tevens postagentschap

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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In gesprek met de SnuffelschuurIn gesprek met de Snuffelschuur
De Snuffelschuur is in en om ons dorp een bekend begrip. Wanneer je in de buurtschap 
Eindewege bent, staan er verschillende borden die je de weg wijzen richting het spoor. Je 
komt bij een informatiebord en wat bankjes, waar je even kunt rusten na een wandelling of 
een fietstocht. Op deze plek, waar ooit het station van de Zeeuwse Lijn was, de trein tussen 
Goes en Hoedekenskerke, staat nu een ruime schuur met de nodige grond eromheen. Hier 
heb ik op een frisse zaterdag in december een mooi gesprek met eigenaar Tom Murk en zijn 
compagnon Piet van der Meer. 

Tom en Piet wonen beiden in Eindewege en zijn betrokken bij de eigen leefomgeving. Tom 
was wegenwacht van beroep en heeft dit werk altijd met plezier gedaan. De vele contacten 
met mensen waren voor hem een belangrijk onderdeel van zijn baan. Toen hij 14 jaar geleden 
met pensioen ging, kwam er tijd om wat anders te gaan doen. Tom is een actieve en een 
sociale man, die niet graag stil zit. Hij wilde wat om handen hebben dat ook ruimte zou bieden 
voor verbinding binnen de dorpsgemeenschap. Een schuur had hij al in zijn bezit, daar werden 
destijds onder andere caravans gestald. Na een goed gesprek met Piet, tevens de voorzitter 
van buurtvereniging Eindewege, was de oprichting van de Snuffelschuur een feit. In 2005 zijn 
ze van start gegaan en na alle jaren zijn ze er nog even enthousiast en actief mee aan de slag. 
Ze zijn intussen samen 150 jaar oud, maar hebben nog altijd de gedrevenheid van een stel 
jonge kerels. 

Als ik aankom in de Snuffelschuur om 11.30 uur, is er al de nodige reuring. Er wordt gekeken, 
gehandeld, gekocht en gekletst. Er zitten wat mensen aan de koffie (service van het huis). 
Iemand is schoenen aan het passen en krijgt van een dorpsgenoot ongevraagd advies. De 
sfeer is gezellig, men heeft tijd voor elkaar, er wordt wat geplaagd over en weer en vooral veel 
gelachen. Het aanbod is groot en veelzijdig, er is echt van alles te vinden. Fietsen, meubelen, 
lampen, apparaten, serviesgoed, echt teveel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Mensen 
kopen er spullen voor eigen gebruik, kijken rond voor een grappig cadeautje of snuffelen 
tussen de kleine items of ze wat vinden om hun verzameling mee aan te vullen. Schatzoekers 
bekijken het hele assortiment uitgebreid op zoek naar die ene, unieke vondst. De Snuffelschuur 
kent veel vaste klanten, zowel uit het dorp als uit de omgeving en zelfs van buiten de regio. Er 
zijn ook altijd nieuwe bezoekers die de weg gevonden hebben, zowel klanten als handelaren 
hebben interesse. Liefhebbers van tweedehands spullen tippen elkaar, omdat je hier voor 
duidelijk minder geld dan in andere kringloopzaken een goede slag kunt slaan. 

Buurtbewoners komen ook voor het sociale aspect, wat is nu gezelliger dan op de vrije 
zaterdag met een bak koffie de nieuwtjes uit te wisselen met elkaar. De Snuffelschuur fungeert 
echt als ontmoetingspunt tijdens het brengen of juist halen van spullen. Wanneer er in de 
Snuffelschuur geen plaats meer is, dan stalt Tom soms wat spullen thuis. Als er nog meer 
nieuwe spullen binnen komen, dan moeten ze helaas ook dingen weg doen. Ook bijvooreeld 
de kerstaccessoires die in januari nog niet verkocht zijn, gaan weg. Door de jaren heen zien ze 
dat er veranderingen gaande zijn in de trends. Vintage wordt altijd veel gevraagd, brocante 
is wat minder in trek op het moment en de industriële stijl is ´in´. Tegenwoordig drinkt bijna 



iedereen koffie uit een mok, dus kopjes 
met schotels blijven wat langer staan. 
Het is mooi om te zien dat er zoveel 
smaken zijn. Wat de ene direct naar 
de stort zou brengen, daar betaalt de 
ander een goede prijs voor. Door de 
jaren heen hebben Tom en Piet er veel 
zicht op gekregen wat verkoopbaar 
is en wat het waard is. Omdat winst 
maken niet het uitgangspunt is, vragen 
ze passende prijzen, waar kopers toch 
graag nog over onderhandelen. Soms 
heeft de Snuffelschuur items in de 
verkoop die van een andere handelaar 
zijn, zo kunnen ze elkaar wat helpen. 
Kopers worden persoonlijk geholpen, 
de mannen denken actief mee en 
wijzen op bijbehorende spullen, die 
ook van nut kunnen zijn. Dat mensen 
het waarderen blijkt uit een continue 
stroom van inloop, terwijl ook de 
telefoon niet stil staat. 

Tom en Piet doen vrijwel alles zelf. 
Tijdens de openingsdagen zijn ze er 

samen, maar ook wanneer er spullen opgehaald moeten worden of ergens een inboedel leeg 
te halen is, dan gaan ze samen op pad met de aanhanger. Wat niet meer te verkopen is wordt 
naar de milieustraat gebracht. Dat het zo succesvol, maar ook zo arbeidsintensief zou worden, 
dat hadden ze van te voren niet verwacht. Maar omdat Tom en Piet graag bezig zijn, hebben 
ze er geen probleem mee om veel uren te investeren in de Snuffelschuur. Het levert ze, naast 
het vele werk, ook veel op. Ten eerste het plezier dat ze ermee hebben, maar ook de positieve 
invloed die het heeft op de verbinding binnen Eindewege speelt een grote rol. In de loop 
der jaren hebben ze met veel klanten een mooie band opgebouwd. De heren schieten graag 
iemand te hulp, door bijvoorbeeld wat van de inboedel uit te lenen in geval van nood. Denk 
aan een bekende die tijdelijk een rollator nodig heeft. Voor de vaste klanten zijn Tom en Piet 
een onderdeel van hun leven geworden en zo worden ze zelfs uitgenodigd wanneer een klant 
een feestje geeft. 

Wat begon als een hobby is een beetje uit de hand gelopen tot een volledige baan als vrijwilliger. 
Vrijwilligers die een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen Eindewege 
door de sociale functie van de Snuffelschuur, maar ook door ontwikkelingen in de omgeving 
financieel te steunen. Zo is het bankje aan het voetpad ter hoogte van de insectentuin, die 
aangelegd werd door de schoolkinderen, betaald met inkomsten uit de Snuffelschuur en 
zorgen Tom en Piet zelf dat de vuilnisbak bij het bankje leeg gemaakt wordt. Verder kunnen ze 
met de inkomsten een mooie bijdrage leveren als sponsor van de Buurtvereniging Eindewege.
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De sfeer in de Snuffelschuur is ontzettend goed. Ik had daar de hele dag kunnen blijven 
om de handel te aanschouwen en intussen met iedereen wat te praten. Een bezoek aan de 
Snuffelschuur lijkt me voor iedereen een aanrader. Het staat garant voor een warm welkom en 
een unieke, duurzame, lokale ervaring. Of u komt om wat leuks op de kop te tikken voor een 
kleine prijs of voor een praatje met een dorpsgenoot, de koffie staat altijd klaar aan Spoorstraat 
0. De Snuffelschuur is open op de eerste en de tweede zaterdag van de maand, van 10.00 tot 
17.00 uur. In de zomer zijn ze ook geopend op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. In de 
winter ook, maar dan alleen na afspraak. Wilt u op een ander moment komen, spullen komen 
brengen of spullen op laten halen, dan kunt u contact opnemen. Boeken, kleding en DVD´s 
worden niet ingenomen.
Tom Murk 06 25501181
Piet van der Meer 06 24801977

Maureen Mayr

Jeugdsoos TYG Jeugdsoos TYG 
Beste dorpsbewoners,
Met veel plezier hebben we de afgelopen periode weer activiteiten georganiseerd voor de 
jeugd. We zijn ontzettend blij met de grote opkomst maandelijks.
In oktober hebben we genoten van een American party. Alle kinderen namen wat te eten 
mee, ze hadden erg hun best gedaan. Leuk om te zien. Daarna heeft de Eagle Beat ervoor 
gezorgd dat we dit eetfestijn met een leuke dansavond afgesloten hebben. 
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In november was Sinterklaas weer met zijn pieten in het dorp. Er waren prachtige tekeningen 
gemaakt en er zijn weer leuke prijzen gewonnen. 

We willen ook alle sponsoren bedanken die het Sinterklaasfeest mogelijk hebben gemaakt:
Aannemersbedrijf & Adviesburo 
Beenhakker Traas B.V. Aannemingsbedrijf v. Sabben B.V.
Auto- en Demontagebedrijf Otte Auto Service Den Hollander
Autobedrijf Eindewege Autobedrijf ‘s-Heer Arendskerke
Autoschade Ter Horst BPG De Jonge
Brasserie de Panhoeve BVK Paintworks
Capello Beauty & Care Klant OK
Kruitbosch Print & Sign Lokerse Metaalvormgeving
Montagebedrijf ‘s-Heer Arendskerke Mulder  Montage
Reijnhout Elektro B.V. Roba Vloeren
Set Vexy Productions Speelboerderij ‘t Klok’uus
Vloerenbedrijf Dennis op ‘t Hof Kees op ‘t Hof service & onderhoud

In december hebben we een filmavond gehouden in het Arendhuis. Onder het genot van 
popcorn en frisdrank hebben genoten van de film ‘Small Foot’.
In Januari gaan we disco zwemmen, de flyer hiervan volgt half januari ongeveer.

We willen de particulieren die geld in de spaarpot hebben gedaan op 30 november of geld 
hebben over gemaakt om de TYG te steunen hartelijk bedanken!
Graag willen we de activiteiten voor alle kinderen van het dorp mogelijk maken. Dus als het 
lastig is om de bijdrages, die gevraagd worden voor de activiteiten te voldoen, schroom dan 
niet en neem contact op met één van de organisatoren of mail naar tygshak@gmail.com. 
Uiteraard wordt de privacy gewaarborgd. 
Groet van de organisatoren: Jan, Leonard, Karin, Brigitta, Mariette en Marieke 

Fixi Fixi 
Om ons dorp schoon en veilig te houden zijn we in zeker mate natuurlijk zelf verantwoordelijk. 
Er zijn echter zaken waar de gemeente verantwoordelijk is, zoals bijv. kapotte lantaarnpalen, 
kuilen in de weg, vuildump, kapotte stoeptegels etc. Voorheen konden we deze zaken 
melden via de gemeente-app. Deze app is eind vorig jaar uit de lucht gehaald. Whatsapp 
ging voorwaarden stellen aan het gebruik van deze app. U heeft het misschien wel in de krant 
gelezen, want een heleboel gemeenten stopten het gebruik van whatsapp. De gemeente Goes 
heeft inmiddels een alternatief beschikbaar. U kunt nu uw meldingen aan de openbare ruimte 
via de Fixi-app doen. Als u Fixi hebt gedownload kunt u eenvouding een melding maken bij de 
gemeente Goes. Het leuke is dat u de afhandeling van uw melding via de app kunt volgen. Is 
een app niks voor u, dan kunt u ook op uw computer via Fixi-website een melding doen. Bellen 
kan natuurlijk ook altijd nog, maar via Fixi werkt het sneller.



Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

EINDEWEGE B.V.
In- en verkoop van alle merken

Loop- en sloopauto’s
Tevens het adres 
voor het gehele

onderhoud van uw auto
Onderdelen uit magazijn
Auto’s worden eventueel

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

ARENDSTRAAT 75
4458 AR ‘S-HEER ARENDSKERKE
Tel. (0113) 563001, b.g.g. 563672

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.
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Activiteiten Activiteiten 
in Poelwijckin Poelwijck
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regelma-
tig leuke activiteiten voor de bewoners op het 
programma. Al deze activiteiten worden geor-
ganiseerd door een medewerker welzijn van 
zorgorganisatie SVRZ. Dit gebeurt in samen-
werking met andere partijen uit het dorp zoals 
bijvoorbeeld de dorpsraad.
Wij willen zoveel mogelijk mensen laten genie-
ten van deze activiteiten. Daarom zijn 
inwoners van ’s-Heer Arendskerke van 55 jaar 
en ouder ook van harte welkom. Voor de activi-
teiten vragen wij een vergoeding.  
Heeft u interesse om deel te nemen aan de acti-
viteiten of  wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor terecht bij de medewerker wel-
zijn van SVRZ.

Nienke Spies en Carina Walhout, 
medewerkers welzijn  
T: 088-8872000
E: n.spies@svrz.nl  / c.walhout@svrz.nl

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelko-
men bij een van onze activiteiten in het grand 
café Poelwijck.

Januari
Zondag 19 januari, 19.00 uur 
Avondzangdienst het Leger Des Heils
 
Donderdag 23 januari, Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur 
Menu:           
Voorgerecht: Tomatensoep
Hoofdgerecht: Schnitzel met roomsaus, 
gebakken krielaardappelen en sperziebonen
Nagerecht: Chocolademousse met slagroom 
Kosten: € 11,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven: in grand café Poelwijck 
voor 15 januari
Open van 10.30 tot 13.30 uur

 
Vrijdag 24 januari, Bingo 
Tijd 14.00-16.00 uur
Kosten € 3,00
 
Februari
Vrijdag 7 februari, Bingo 
Tijd 14.00-16.00 uur
Kosten € 3,00
 
Zaterdag 8 februari, Quatre mains groep 
(4-handig pianospel)
Tijd: 14.00-15.30 uur
 
 
Vrijdag 21 februari, Bingo 
Tijd 14.00-16.uur 
Kosten € 3,00Donderdag 27 februari, 
Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur
Menu: 
Voorgerecht: Goulashsoep
Hoofdgerecht: Kalfsoester met roomsaus, 
spruiten en aardappelgratin
Nagerecht: Cassata-ijs met slagroom
Kosten: € 11,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven: in grand café Poelwijck 
voor 19 februari
open van 10.30 tot 13.30 uur

Maart
Vrijdag 6 maart, Bingo
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 3,00
 
Vrijdag 20 maart, Bingo
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Kosten: €3,00 

Donderdag 26 maart, Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur
Menu: 
Voorgerecht: Groentesoep
Hoofdgerecht: Gebakken mosselen met frites 
en gemengde salade
Nagerecht: Bitterkoekjesbavarois met slagroom
Kosten: € 11,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven: in grand café Poelwijck voor 17 maart
open van 10.30 tot 13.30 uur



Nieuwe dorpswebsite!Nieuwe dorpswebsite!
Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe website van ons dorp te vinden onder https://www.
wijzijngoes.nl/dorpen/s-heer-arendskerke. Makkelijker zoeken is via de website wijzijngoes en dan 
onder DORPEN ons dorp kiezen. De website https://shak.goesweb.net/ is dus niet meer in gebruik.

Nieuw
Je kunt nu zelf medelingen in de agenda van de website zetten! Je hebt hier ook de 
keuze om je mededeling ook voor alle andere dorpen en wijken in Goes te melden. 
De webbeheerder krijgt na het maken van je mededeling in de agenda automatisch een mail 
om deze mededeling goed te keuren. Na deze goedkeuring wordt je mededeling in de agen-
da opgenomen.

Het laatste Repair Café van 30 november werd erg druk bezocht. De mensen moesten soms 
lang wachten, maar dan werd die moeite toch beloond. Koffiezetapparaten, die het weer 
doen, een cd speler, die vast gelopen was, aan de praat gekregen. Bij een naaimachine een 
nieuwe naald ingezet en hij doet het weer. Een klok die het niet deed moet je gewoon een 
beetje verhangen aan de muur, dan loopt ie weer. Magnetrons zijn moeilijker te repareren, 
meestal helemaal niet. Een grote televisie kon niet gerepareerd worden, maar werd wel mee-
genomen naar de Snuffelschuur in de hoop dat iemand hem meeneemt en wel kan repareren. 
Er wordt dan natuurlijk wel gezegd, dat ie het niet doet, de mannen zijn wel eerlijk.
Het volgende Repair Café is op zaterdag 29 februari van 10.00 tot 12.30 uur
Hopelijk zien we u de volgende keer ook.

Albert Harmsen, Raymond van den Boorn, Tom Murk, Jan Geuze, Jos Dekker, 
Marijke Hamelink en Ineke van der Bijl

Handige mensen gevraagd
Omdat het Repair Café zo succesvol is moeten de klanten soms lang wachten… Daarom zijn 
we op zoek naar handige mensen. Het Repair Café wordt 4x per jaar gehouden, in februari, 
mei, september en november. Het is altijd gezellig onder elkaar en de koffie/thee voor de re-
parateurs is gratis! Daarnaast geeft het veel voldoening als iets gerepareerd kan worden. Ook 
als iets niet gemaakt kan worden is dat voor de klant handig om te weten! Zo hoef je geen 
hoge onderzoekskosten te maken bij een reguliere winkel. Dus handige mensen, kom gerust 
eens een kijkje nemen bij ons Repair Café en meld je aan als reparateur! Welkom!
Meer informatie kun je verkrijgen bij Ineke van der Bijl, tel: 0113 – 56 21 69 of stuur een e-mail 
naar shak-repaircafe@xs4all.nl.
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Hanneke Boone – van den Dries
Tel: 06-18840167
E-mail: info@kijkbijhanneke.nl
www.kijkbijhanneke.nl

Uw
opticien
aan huis
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  In gesprek met ISOenergyIn gesprek met ISOenergy
Al 2 jaar wordt er in februari op 160.000 adressen in Zeeland de Duurzaamheidskrant bezorgd, 
vol informatie, tips en interviews over het op een verantwoorde manier omgaan met energie. 
Een actueel thema, dagelijks wordt er in de media over gesproken. De Duurzaamheidskrant 
wordt uitgegeven door ISOenergy. Dit bedrijf is sinds 25 september 2019 gevestigd in Einde-
wege en omdat ze ook onze dorpskrant ondersteunen, is het de hoogste tijd voor een kennis-
making.

Elmer van Gurp (31 jaar) is geboren, getogen en woonachtig in Nieuwdorp. Het ondernemen 
zat hem al jong in het bloed. Hij startte zijn eerste bedrijf toen hij als 18-jarige op het Scalda in 
Vlissingen zat. Na het afronden van zijn opleiding HBO Bouwkunde aan de Hogeschool Rot-
terdam, is hij aan de slag gegaan bij een bouwkundig adviesbureau. Ongeveer 8 jaar geleden 
ontmoette hij compagnon Dick de Braal (54). Ze waren beiden bekend met de isolatie-wereld. 
Ze misten een regionaal Zeeuws bedrijf, gespecialiseerd in isolatie van bestaande woningen 
van particulieren, waarbij kwaliteit op de voorgrond staat. De heren besluiten voor zichzelf 
te beginnen en vanuit de eigen woning is ISOenergy van start gegaan. In 2014 verhuizen ze 
naar Heinkenszand, ze hebben daar een werkruimte boven bakkerij ’t Zand. De materialen 
(machines, wol, bunkers met isolatiebolletjes etc.) liggen dan al in een loods op bedrijventer-
rein Eindewege. Vanwege de groei van het bedrijf hebben ze ervoor gekozen om het pand aan 
de Ambachtsweg 5 in Eindewege te kopen. Er heeft een grote verbouwing plaatsgevonden 
met als resultaat een nieuw, mooi kantoor met daarachter 400 m2 bedrijfsruimte. De entree 
van deze hoek van het bedrijventerrein ziet er nu een stuk netter uit, er is meer levendigheid 
en daardoor ook gelijk meer sociale controle. 

In 2015 is de eerste medewerker in dienst gekomen. Op dit moment werken ze met 9 fte, 
daarnaast werken er nog 7 zelfstandige Zeeuwse klusbedrijven mee. Wanneer er veel werk 
is, dan worden extra mensen ingeleend. Ook dit zijn regionale kleine zelfstandigen. Ook de 
eigen medewerkers wonen allemaal in Zeeland. Het bedrijf wil zo een bijdrage leveren aan de 
Zeeuwse werkgelegenheid. 
De sfeer onderling is goed, de medewerkers starten de dag samen vanuit Eindewege en 
komen daar allen aan het einde van de dag weer terug. Op vrijdagmiddag sluiten ze samen de 
week af met het maken van een planning voor de nieuwe week. Voor kerst en voor de bouw-
vak wordt er met alle medewerkers met partners een ontspannende activiteit gedaan, vaak 
ergens in Zeeland. 

In eerste instantie zijn Elmer en Dick begonnen met het aanbieden van spouwmuurisolatie 
aan particulieren. Intussen bieden ze naast spouwmuur- ook dakisolatie aan en hebben ze 4 
systemen voor vloerisolatie. Passende isolatie is mogelijk voor elk constructie-onderdeel van 
de woning. Wat voor ISOenergy voorop staat is het bieden van kwaliteit, afspraken nakomen, 
no-nonsens, persoonlijk contact en korte lijnen. Er wordt gewerkt met een vaste prijs. De klant 
heeft een vaste adviseur die gedurende het gehele traject in beeld blijft. De adviseur komt 
thuis om de wensen te bespreken en nadat hij deze uitgewerkt heeft in een concreet plan, 
komt de adviseur opnieuw langs om het door te nemen. Als de klant akkoord is worden de 
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werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Achteraf neemt de adviseur nog een keer contact op 
ter evaluatie en om eventuele vragen te beantwoorden. Het hele proces van het maken van de 
eerste afspraak tot het afrondende contact is ongeveer 8-10 weken. De factuur wordt pas na 
de werkzaamheden verzonden, een aanbetaling is niet nodig. 
Wat betreft het werkgebied voor particulieren is alles in ongeveer een uur vanaf Eindewege 
aan te rijden, zo kan het bedrijf zelf ook duurzaam blijven werken. Soms doen ze een groter 
project voor bijvoorbeeld een woningbouwvereniging buiten de regio, maar dan gaan de 
medewerkers daar ergens ‘in de kost’ door de week. Ondanks dat er veel vacatures zijn in de 
bouw, hebben Elmer en Dick  altijd voldoende mensen die graag bij hen komen werken. En 
dat is nodig, want door normaal te blijven doen, maakt het bedrijf een natuurlijke groei door, 
waarbij de meeste klanten via-via hun weg vinden naar ISOenergy. Het uitgangspunt is ‘Met 
elkaar voor een betere toekomst’.
Om in deze toekomst beroep te kunnen blijven doen op professionele medewerkers, is er de 
nodige aandacht voor scholing. Veel van het eigen personeel heeft extra opleidingen kunnen 
volgen. Ook is ISOenergy erkend leerbedrijf voor het MBO en hebben ze voldoende hoger 
opgeleid personeel in huis om ook studenten van de HZ een stageplek te kunnen bieden. 
Zowel studenten uit de bouw en techniek zijn welkom, maar ook studenten uit de commerci-
ele of administratieve richtingen. Van de huidige medewerkers is er één die als stagiair bij het 
bedrijf binnen gekomen is en volgend jaar komt er van de Hogeschool iemand zijn afstudeer-
traject uitvoeren bij ISOenergy. 

Het bedrijf is trots en blij met de nieuwe locatie, voorlopig gaan ze er eerst settelen en naar 
verwachting volgt er tegen de bouwvak van 2020 een officiële opening. 
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden tot isolatie van uw woning, dan kunt u 
kijken op de website www.ISOenergy.nl of telefonisch contact opnemen, 0113 724999.
In februari kunt u de nieuwe Duurzaamheidskrant weer verwachten.

Maureen Mayr
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Actiedag PetruskerkActiedag Petruskerk
Op 25 april 2020 gaat de diaconie van de Petruskerk weer een actie-
dag organiseren.
Er zal dan in de Petruskerk in ’s-Heer Arendskerke weer de alom 
bekende boekenmarkt en plantjesmarkt gehouden worden. 
De opbrengst van dit alles is weer bestemd voor het Amecetwerk te 

Soroti in Oeganda, ontwikkeling van het kinderopvangwerk opgezet door Els van Teijlingen. Een 
project met korte en rechtstreekse lijntjes. Voor meer informatie zie website: https://www.ame-
cet-childrenshome.com.
Voor deze dag kunnen we nog best boeken gebruiken. Helpt u ons aan boeken? Alle soorten 
boeken zijn welkom. We horen het graag. Dit kan via telefoonnummer 0113 – 563593 of email: 
johma@zeelandnet.nl.

Meer informatie over deze actiedag vindt u in de eerstvolgende Sraskerkse Proat.
Email Petruskerk:      pkn.sheerarendskerke@gmail.com
Website Petruskerk: https://www.pknsheerarendskerke.nl

Marja Geldof 

Nieuws van het ArendhuisNieuws van het Arendhuis
Allereerst wens ik u een goed en gezond 2020 toe. Ik hoop dat ik u ook dit jaar weer mag ont-
moeten in het Heer Arendhuis.

Nieuwjaarsreceptie
Op 3 januari heb ik verschillende bewoners persoonlijk de beste wensen voor 2020 kunnen 
wensen. Er was de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis. De ontvangstcommissie stond de dorps-
bewoners met heerlijke champagne op te wachten om ze een goed jaar toe te wensen. Ik heb 
heel wat mensen gemist, misschien was het de vakantie? Ondanks dat het niet druk was, was het 
heel gezellig. 

Frietverkoop
Ook dit jaar gaan we door met de frietverkoop op vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur. Het plan 
dat we op zaterdagen ook friet gaan verkopen is van de baan. I.v.m feestjes kunnen we geen 
vaste openingstijden garanderen en er is niets zo vervelend om als je friet wilt eten voor een 
gesloten deur te staan. 

Agenda activiteiten
In december heeft u, als het goed is, een agenda in uw brievenbus gekregen. Voor diegene die 
dit niet heeft ontvangen heb ik het hieronder nog even op een rijtje gezet: 
* 9 Januari begint Tessa Wols met ZUMBA. Kun jij niet stilzitten bij het horen van latin beats schrijf 
je dan nu in voor de gratis proeflessen op 16 januari. Opgeven kan via tessa_wols@hotmail.com.
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* 24 januari organiseert het Heer Arendhuis een pubquiz, aanvang 20.00 uur, kosten € 16,50 p.p. 
Dit is incl. 1 consumptie en elke ronde tapashapjes. We spelen 5 rondes met elke ronde prijs! 
Opgeven kan per groep van maximaal 6 personen. Individueel kan ook, u wordt dan in een 
groep geplaatst. Opgeven kan via info@heerarendhuis.nl.
* 24 januari gratis proefles stijldansen met dansschool BRAS, voor beginners en gevorderen van 
19.30 uur tot 20.30 uur. Opgeven kan via info@dansschoolbras.nl.
* Elke dinsdag geeft Niels de Nooijer les in Hwarangdo. Dit is Koreaanse zelfverdedigingsvecht-
kunst voor jong  en oud, van 17:00 tot 18:00 uur. 
* Elke woensdag Linedance van 19.30 tot 21.30 uur
* Elke donderdag badmintonnen van 20.30 tot 21.30 uur 

Rommelmarkt
Op 29 februari organiseer ik weer een rommelmarkt van 09.00 uur tot 12.00 uur. U kunt zich 
hiervoor weer opgeven.

Voor meer informatie over elk evenement of workshop verwijs ik u naar onze website www.heer-
arendhuis.nl of het informatiebord aan de buitenzijde of in de gang van het Heer Arendhuis.    

Kennismaken met ...Kennismaken met ...
Hallo, ik ben Elise Rothuis. Ik ben 15 jaar en ik woon samen 
met mijn ouders en broertje in de Liesbethstraat. Ik zit op dit 
moment in 4 gymnasium op het Pontes. Mijn hobby’s zijn 
wedstrijdzwemmen, schilderen en met vrienden afspreken. 
Ik zwem bij de Ganze in Goes en dit doe ik 3 keer per week. 
Ook heb ik een baantje als vakkenvuller bij de Dirk van den 
Broek in Goes. Later wil ik graag pedagogische wetenschap-
pen gaan studeren aan de universiteit, maar mij kennende 
kan dat zo weer veranderen. Pedagogische wetenschappen 
lijkt me een interessante studie, maar het liefst zou ik later 
mijn brood verdienen met een eigen talkshow of als presen-
tator van een sportprogramma, zoals Hélène Hendriks. Ook 
lijkt het me leuk om een eigen sportblad te hebben. 
Vroeger woonde ik in de Vermetstraat, maar 3 jaar geleden 
besloten we om te verhuizen naar de Liesbethstraat. Het was 
eerst wel even wennen, maar ik ben heel erg blij dat we hier 
zijn gaan wonen. 

Als volgende persoon voor deze rubriek nomineer ik Eva van der Scheer. 
Elise Rothuis



mw. mr. F.C.M. Maat-Oldenhof

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

Tel: 0113-56 16 46
Fax: 0113-56 71 50

E: fmaat@mrmaat.nl
I: www.mrmaat.nl

familierecht
overeenkomsten

incasso
hippisch recht

etc.

ADVOCAAT

Dicht bij u in de buurt 
slaagt u voor betere 

TUINPLANTEN 
Leverbaar van 1 november - 1 mei

Specialiteit: 
Veredelde Walnotenbomen

Plantencentrum

”Kwekerij WESTHOF”

Voor bomen die 
gezien mogen worden 

Op 2 km afstand van Heinkenszand

Westhofsezandweg 3 
‘s-Heer Abtskerke 

tel. (0113) 561219
e-mail: westhof@walnoten.nl

Snuffelschuur
Eindewege
In- en verkoop inboedels,

schuur- en zolderopruiming.
Restanten ‘wij ruimen alles op’

Iedere eerste en tweede zaterdag
van de maand open van

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

Tom Murk: 06-25501181
Piet v.d. Meer: 06-24801977

Sponsor Buurtvereniging Eindewege



Concertagenda een Bunder KunstConcertagenda een Bunder Kunst  
Zondag 2 februari Bertus Borgers 15.00 uur 

Zondag 1 maart Flamenco 15.00 uur 
Het wordt stilaan traditie om flamenco te pro-
grammeren bij een Bunder Kunst. 
Erminia, Miki, Vicente en Jur kennen elkaar uit de 
Nederlandse flamencoscene. Door de jaren heen 
zijn zij elkaar al in vele verschillende formaties 
tegengekomen en hebben ze vaak samen 
gespeeld. Ze spelen voor deze gelegenheid een 
concert in de flamencotraditie, zoals in Zuid-
Spanje in de “tablaos” te vinden is. Traditie, passie 
en improvisatie in één concert.

Zondag 29 maart DASH! 15.00 uur 
Een concert van DASH! is als de Olympische 100 meter sprint: Een opwindende, bijna fysieke 
ervaring. Altijd is het publiek onder de indruk hoe de band complex samenspel combineert 
met aanstekelijk speelplezier. Zo wordt een concert van DASH! een intense, bijna hypnotische 
middag. Aanmelden en kaarten via de website: www.eenbunderkunst.nl
 

Digitaal CafeDigitaal Cafe
Gratis hulp bij vragen over je laptop, smartphone, tablet, Ipad, Iphone, enz.
Of meer weten over het omgaan hiermee of met digitale foto’s? 
Iedere maandagmorgen (uitgezonderd schoolvakanties) van 10.00 tot 12.00 uur in het Grand 
Café van Poelwijck. We helpen je graag!

De DigiMaatjes van Digitaal Café ’s-Heer Arendskerke: Bas, Henriëtte, Jo, Johnny, Kees, Piet en Willem

Hartstichting Collecteweek Hartstichting Collecteweek 
Al jaren wordt in ‘s-Heer Arendskerke de collecte voor de Hartstichting gehouden. In 2020 vindt 
deze plaats van 5 t/m 11 april.
Een aantal collectanten heeft besloten te stoppen met het collecteren, daarom zoek ik namens 
de Hartstichting een aantal nieuwe collectanten. Wilt u de Hartstichting helpen, dan graag een 
mail naar h.de.vos15@kpnplanet.nl.

Henriëtte de Vos
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SeniorensoosSeniorensoos 

Overzicht 4e kwartaal 2019
Naast de gebruikelijke wekelijkse bezigheden zoals biljarten, bieden en koersballen zijn we in 
september ook met een aantal nieuwe activiteiten begonnen. 

Bridge
Met bridgen zijn we begonnen voor leden en niet-leden met een groep van 12 personen, waar-
van 8 beginners en 4 gevorderden in de hal van het appartementengebouw aan de Boogstraat 
in ons dorp. Het bridgen ging lekker, maar de ruimte was toch niet optimaal, dus verhuisden 
we na een aantal weken naar het Grand Café Poelwijck, waar we de beginnerscursus hebben 
afgemaakt. Vanaf dinsdag 7 januari 2020 gaan we verder met bridgen in het Heer Arendhuis, 
waar ook onze andere activiteiten plaatsvinden en op 11 februari start daar een vervolgcursus 
bridgen. Inmiddels zijn we inclusief de mensen voor instructie met 14-16 personen én hebben 
zich 9 personen aangemeld als lid van onze seniorensoos, dat is op één na alle niet-leden. Daar 
zijn we natuurlijk als bestuur heel blij mee! Dank jullie wel nieuwe leden. Natuurlijk vinden we 
het fijn als nog meer personen zich aanmelden voor een bridgecursus of om gewoon lekker in 
ons eigen dorp te bridgen. 

Sjoelen en darten
Het sjoelen en darten is begonnen op donderdag 19 september jl. met een heel klein groepje 
op de 1e en 3e donderdagavond van de maand in het Heer Arendhuis. Het is uiteraard heel 
gezellig en we vinden het fijn als hier ook wat meer animo voor komt. Op dit moment maken 4 
personen gebruik van deze activiteiten en we willen dit uiteraard ook graag uitbreiden. Leden 
en niet-leden zijn welkom.

Wandelgroep
De wandelgroep loopt ook lekker en is op dinsdag 1 oktober jl. gestart met 6 personen en dit zijn 
er inmiddels 8 geworden. We vertrekken iedere dinsdagmorgen om 10.15 uur vanaf Grand Café 
Poelwijck, waar we na afloop van de wandeling nog even gezellig nakletsen onder het genot van 
het welverdiende kopje koffie of thee. Leden en niet-leden zijn welkom.

Wat deden we nog meer?
Rabobank Clubsupport! Ook in 2019 schreven we weer in voor de RABO Clubsupport en deden 
ons best om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om op onze club te stemmen en 
dat is gelukt. Een behoorlijk aantal leden van de Rabobank stemden op onze vereniging en daar 
waren we heel blij mee. Op uitnodiging van de Rabobank gingen de voorzitter en penningmees-
ter op 11 oktober jl. naar Hotel Van der Valk, waar de hele avond was vol gepland in het kader van 
de RABO Clubsupport. Voor ons was uiteraard het belangrijkste, welk bedrag gaan we krijgen uit 
de gevoerde stemming. Boven verwachting kregen wij het mooie bedrag van € 163,54 toege-
kend en daar willen wij natuurlijk, bij deze, alle stemmers hartelijk voor bedanken! 
Met regelmaat organiseren we ook andere activiteiten voor alle leden met hun partners. 



29

* Op 13 december jl. hebben we met 17 personen genoten van een zeer uitgebreide Life Cooking 
Lunch bij Hotel Van der Valk in Goes. Het was niet alleen heel lekker, maar ook heel gezellig en 
daar doen we het tenslotte voor.
* Naar een Seniorendag in Borssele gingen we met een kleiner groepje op 21 december jl. en 
schreven in voor het avondprogramma. Het begon voor ons met een lekker warm buffet, gevolgd 
door een optreden van het Zeeuws-Vlaamse duo Yvonne en Marco. Ze deden het bijzonder goed 
en kregen de beentjes dan ook werkelijk op de vloer. Het was dan ook echt beregezellig! Ook was 
er een verloting en binnen onze groep werden er ook weer prijsjes gewonnen.

Komende activiteiten voor onze leden zijn: 
* Nieuwjaarsreceptie op woensdag 8 januari a.s. voor leden met hun partners
* Algemene ledenvergadering op 26 februari a.s. met aansluitend een etentje voor leden met 
hun partners
* Nog meer activiteiten? Daar wordt aan gewerkt!

Heeft u interesse in biljarten en kaarten (bieden), bridgen, koersballen of sjoelen en darten, kom 
gerust eens kijken of doe eens een spelletje mee. Wij zijn er voor het biljarten iedere maandag-en 
donderdagmiddag, voor bridgen iedere dinsdagmiddag en voor sjoelen en darten iedere 1e en 
3e donderdagavond in het Heer Arendhuis. De wandelaars starten iedere dinsdagmorgen vanaf 
het Grand Café Poelwijck.

Wilt u informatie of lid worden van onze seniorensoos of wilt u meer weten over onze activitei-
ten. Neem dan contact op met Jo Noorland, activiteitenverzorgster Seniorensoos ’s-Heer Arends-
kerke. Email: seniorensooshak@gmail.com. Tel. 06-11270976



Sraskerkse Dag 6 juni 2020Sraskerkse Dag 6 juni 2020
Fotowedstrijd
Doe mee met de fotowedstrijd van ’s-Heer Arends-
kerke met als thema “Nieuw ’s-Heer Arendskerke”. 
Maak de mooiste, leukste of meest bijzondere 
foto die aan dit thema refereert en maak kans op 
een prijs en plaatsing in de nieuwe Sraskerkse 
Proat. Stuur maximaal 3 foto’s per persoon met 
uw gegevens voor 15 mei 2020 in naar info@
heerarendhuis.nl onder vermelding van fotowed-
strijd. De uitslag zal bekend worden gemaakt op 
de Sraskerkse dag, 6 juni 2020. 

De foto moet een staande foto zijn om op de voor-
pagina van de Sraskerkse Proat te kunnen plaatsen. 
Foto’s met een smartphone/iphone kunnen, maar 
dan wel op de hoogste resolutie. De foto dient mini-
maal 3Mb te zijn, bij voorkeur 300 DPI. Houd rekening 
met de privacywet ( AVG). Geen personen herkenbaar 
in beeld of met schriftelijke toestemming.

Doe een wens voor een ander mens
Op de Sraskerkse Dag, 6 juni 2020, zal een wensboom bij het Heer Arendhuis staan.
Wie kent “Joris’ kerstboom” niet?  In de dagen voor Kerst worden in een grote kerstboom foto’s 
gehangen van een vriend, familielid of geliefde, die verdient om in het zonnetje gezet te 
worden. Het thema is elk jaar: Wie zet jij in het licht?  Joris Linssen vertelt samen met de betrok-
kenen de verhalen, die bij de foto’s horen.

Zo’n boom wordt het niet op de Sraskerkse Dag. Het wordt een boom met wensen: Doe een 
wens, voor een ander mens. Een inwoner heeft een wens en wil die in vervulling laten gaan met 
hulp van de wensboom. Het mag ook een wens zijn voor alle inwoners van ’s-Heer Arends-
kerke en Eindewege, een dorpswens dus. Om een wens te mogen doen, moet je een bepaald 
bedrag betalen, een klein bedrag om iedereen mee te kunnen laten doen. Van de opbrengst 
samen met andere acties gaat de werkgroep Sraskerkse Dag kijken welke wensen vervuld 
kunnen worden. Indien nodig zal de werkgroep hulp vragen van andere verenigingen of van de 
gemeente Goes. Hoe leuk is het om samen iemands wens te kunnen vervullen! 

Kom naar de Sraskerkse Dag en hang je wens in de wensboom!
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Metamorfose kantine VVAMetamorfose kantine VVA
De kantine van VV Arendskerke heeft in korte tijd een metamorfose ondergaan. De muren zijn 
voorzien van steigerhout, er is een geluiddempende vloer gelegd, een doorkijk naar de keuken 
gemaakt en het meubilair is volledig vervangen. Verder is er een nieuwe keuken geplaatst en is 
groot deel van de elektrische bedrading vervangen. De kantine is nu omgetoverd tot een hele 
warme ruimte waar iedereen zich thuis en welkom zal voelen.

Met heel veel dank aan de vele vrijwilligers die vaak tot in de late uurtjes hebben gewerkt om 
de kantine op tijd klaar te krijgen voor de nieuwjaarsreceptie. En natuurlijk aan de sponsoren 
die dit financieel mogelijk hebben gemaakt.
 

Oproep vrouwenvoetbal
Sinds 2 seizoenen heeft VV Arendskerke samen met VV Wolfaartsdijk een dameselftal. Voor 
het volgende seizoen kunnen we nog een aantal nieuwe speelsters gebruiken. Dus heb je zin 
om te komen voetballen bij twee van de leukste voetbalverenigingen van Zeeland? Neem dan 
contact op het Peter Aertsen, hoofdtrainer van VVA/Wolfaartsdijk VR1. Je kunt hem bereiken op 
06-53378420. 



Eten wat de pot schaftEten wat de pot schaft
bij ‘t Klok’uusbij ‘t Klok’uus
Wellicht heeft u de nieuwe advertentie van ’t Klok’uus al zien staan: “Wat de pot schaft.” Dit is 
iets nieuws van ’t Klok’uus. Vanaf 1 februari a.s. bieden zij de “Breek de week Hap” aan. Voor 
een klein prijsje kan je eten wat de pot schaft (dus het is elke keer een verrassing wat je op 
je bord krijgt). Voor het zachte prijsje van € 13,50 krijg je er ook nog wat te drinken bij (wel 
naar keuze). Een leuk detail: Ben je alleen dan is dat geen probleem, je hoeft niet in je uppie 
te zitten eten. In dat geval kan je nl. plaatsnemen aan de stamtafel. Klinkt gezellig! Graag wel 
even reserveren: 0113-561306

Het jaar AD 2020 Het jaar AD 2020 
Het jaar 2020 is begonnen. 
De christelijke jaartelling, ook wel Anno-Domini-jaartelling is in veel landen, in het bijzonder in 
de westerse wereld, de gebruikelijke jaartelling en begint met de geboorte van Jezus. (Anno 
Domini is Latijn voor in het jaar des Heren). Deze jaartelling werd door een monnik opgesteld, 
maar het duurde enkele eeuwen voordat deze christelijke jaartelling gemeengoed werd. In de 
tweede helft van de elfde eeuw nam de kerk van Rome de christelijke jaartelling officieel in 
gebruik. Het ankerpunt in de tijd werd de geboorte van Jezus Christus.
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Is er in uw leven ook een tijd van voor en na Jezus Christus? Bent u al opnieuw geboren?
Zoals u nu bent, past u niet bij God. Toch is er een oplossing. Er is een manier waarop u weer 
bij God kunt horen. Opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Dat heeft niets te maken met hoe 
u nu bent of met goed je best doen. Het is een nieuw leven dat van God komt. Het is niet aan 
de buitenkant te zien, maar het is wel te merken dat er iets is veranderd. God werkt dat nieuwe 
leven door de Heilige Geest. Die gebruikt het Woord van God om uw hart en uw leven nieuw te 
maken. U gaat anders denken over God en over uzelf. U ontdekt dat U een Redder nodig heeft, 
omdat uw leven in gevaar is. U vertrouwt op de Heere Jezus Christus, die de straf voor de zonden 
aan het kruis droeg en al uw zonden wil vergeven. Er komt liefde in uw hart voor God en voor de 
mensen om u heen. Dat merken anderen ook. In de Bijbel, Gods Woord staat het zo: “God heeft 
ons eeuwig leven gegeven door ons zijn Zoon te geven. Gods Zoon heeft het eeuwige leven.  
Dus als u de Zoon heeft, heeft u het eeuwige leven. Maar als u de Zoon van God níet heeft, heeft 
u ook geen eeuwig leven” (1 Joh. 5:11-12).

Wij wensen u voor 2020 de zekerheid van dit eeuwige leven toe: een leven met Jezus Christus!
Wilt u meer weten? Bel 0113-563956 of stuur een mail naar info@nieuwleven-goes.nl of bezoek 
een dienst (gebouw Torenring).





NODIG? TAXI KOLE!
Kapelle / ’s-Heer Arendskerke

• Voor al uw taxi, kleinbus en rolstoelvervoer
• Gespecialiseerd in ziekenvervoer
• Wij rijden o.a. voor CZ Zorgverzekeringen

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

BEL: 0113-561324

Nieuw Poelzicht
kroketten en bitterballen

In onze boerderijwinkel verkopen wij: 
Heerlijk vlees van onze eigen biologische koeien
Biologische kip
Biologische eieren

biologische 
boerderijwinkel Poelzicht

Vrijdag 9:00 tot 11:30 uur en 14:00 tot 17:30 uur
Zaterdag 9:00 uur tot 13:00 uur

Bimmelsweg 3      4444 SB ’s-Heer Abtskerke
www.angusfokkerijpoelzicht.nl     T. 0113-56 13 20 

Heerlijk vlees van onze eigen biologische koeien

Masterclass in-perspectief
  ma.ochtend 9.30 - 11.30 uur, ma.middag, do.middag 13.00 - 15.00 uur
    schilderen naar voorbeeld, inspirerende kunstenaars, technieken leren.

Kunst in-perspectief 
  do.ochtend 9.30 - 11.30 uur en vr.ochtend 9.30 - 11.30 uur
   geïnspireerd ontwikkel je een eigen stijl van abstract tot realistisch.

Atelier in-perspectief
ma.middag 13.00 - 16.00 uur ervaren kunstenaars werken zelfstandig.

 Workshop in-perspectief
  za.ochtend 9.30 - 12.00 uur iedere maand wisselende onderwerpen.

Schaf voordelig een strippenkaart aan en kom naar de les 
wanneer het jou uitkomt!

Atelier In-perspectief
Tekenend en schilderend je eigen creativiteit ontdekken!

Voor vragen en aanmeldingen:

www.in-perspectief.com
Ginny Rentmeester (0113 567899 - ginnyrent@hotmail.com) Ambachtsweg 9 ‘s-Heer Arendskerke

 Tip!

14 euro per les
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