
Sraskerkse 
Proat
34e jaargang,april 2019



LEKKER ETEN!LEKKER ETEN!
KOM SPELEN
EN

DE ACTIEVE VE
RRASSING

OP HET PLATTELAND

RESERVEREN: 0113 - 56 13 06

FO
TO

: P
A

TR
IC

K
 V

A
N

 IE
R

SE
L

WWW.KLOKUUS.NL

 
Meulpolder Assurantiën Hkz B.V.
Dorpsstraat 2
4451 BC HEINKENSZAND
T (0113) 56 15 95
E info@meulpolder.com

*D
e 

ac
tie

 lo
op

t t
ot

 e
n 

m
et

 2
8 

ju
ni

 2
01

9 
en

 g
el

dt
 v

oo
r e

en
 p

ar
tic

ul
ie

re
 b

et
aa

lre
ke

ni
ng

 v
an

 R
eg

io
Ba

nk
 i.

c.
m

. d
e 

O
ve

rs
ta

ps
er

vi
ce

. V
ra

ag
 n

aa
r d

e 
ac

tie
vo

or
w

aa
rd

en
.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25 
van Winkeliersvereniging Heinkenszand.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk 
contact én online 
bankieren.



Colofon
Redactie: Raija de Vries-Alssema Oude Rijksweg 82, tel. 562340/06 26056278
 Johnny de Kok Slotstraat 14, tel. 563593
 Joanne Gijzel Westhofsezandweg 13, tel. 0630723550
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: www.shak.goesweb.net

De advertentie kosten voor 2019  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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April 2019, nr.2Van de redactie

Inhoud

We zijn alweer toe aan de tweede dorpskrant van 2019. Zoals u ongetwijfeld weet komt deze 
krant 4 x per jaar uit. Dus begin juli en begin oktober volgen nr. 3 en 4. Mocht u nou zelf iets leuks 
willen delen met uw dorpsgenoten stuurt u dan gerust uw schrijfsel naar kopijsraskerkseproat@
gmail.com. Mocht u een iemand weten om te interviewen of mist u iets in de dorpskrant laat ook 
dat ons weten. Ideeën zijn altijd welkom!

We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd van harte. Zonder al die inzendingen 
geen krant. Er is weer van alles aangeleverd. We hebben dit keer zelfs een verhaal! Erg leuk. De 
verteller is bekend bij de redactie maar wilde verder liever niet genoemd worden. Natuurlijk ont-
breekt de Oranjevereniging niet nu Koningsdag met rasse schreden nadert. Hopelijk zijn er niet 
teveel mensen op vakantie want er is weer veel leuks te beleven. We wensen u veel leesplezier!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 juli 2019

Raija de Vries-Alssema, Joanne Gijzel, Johnny de Kok
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Voor een nieuwe of gebruikte auto

 Uitlaten: gratis montage

HET ADRES 
VOOR HET TOTALE ONDERHOUD 
VAN ALLE MERKEN AUTO’S

APK II KEURINGEN
Alfa Romeo specialist. 
Ook roetmeting diesels.

Rangeerstraat 17,
4431 NL ‘s-Gravenpolder
Tel. 0113-563184, 06-10053113
www.autokaelen.nl
info@autokaelen.nl

Uitlaten: gratis montage



De Hondenkapster
volledige vachtverzorging voor uw hond

J.J. Braam-Holtrust
Wissekerkseweg 3
4458 SH ‘s-Heer Arendskerke
0113-567290
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Stichting Overlegorgaan
In de afgelopen maanden zijn geen gewichtige of nieuwe zaken gepasseerd; wel kunnen we 
enkele topics melden uit het Dagelijks Bestuur (DB).
Het DB is tweemaal bijeen geweest. Voorts zijn enkele DB leden betrokken geweest bij de 
afronding van de laatst gehouden dorpsenquête. De voor deze enquête geformeerde com-
missie is ook enkele keren bij elkaar geweest. Inmiddels is het verslag van de dorpsenquête 
naar de drukker en zal verzending en publicatie plaatsvinden. Uiteraard is het daarbij de 
bedoeling dat we als Overlegorgaan rekening houden met de resultaten c.q. de wensen van 
de bewoners. Om die reden wordt het verslag van de enquête dan ook aan onze gesprekspart-
ners (gemeente, politiek, wegbeheerders e.d.) toegezonden. De uitkomsten van de enquête 
kunt u terugvinden op de website van het dorp.
Er zijn twee aanmeldingen ontvangen, t.w. van de Vrijwilligerscentrale en van de organisa-
tie van de Avond4daagse alhier, om als officiële werkgroep van de Stichting toegelaten te 
worden. Dat zal worden geformaliseerd.  
Met de werkgroep Verkeer is afgesproken dat zij tevens de ontwikkelingen t.a.v. het Poelbos 
en het nieuw geplande Bedrijvenpark Deltaweg in hun ‘portefeuille’ hebben. Samen met de 
dorpsraad van ’s-Heer Hendrikskinderen wordt het overleg gevoerd met de gemeente. Het 
voorontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Deltaweg is kort geleden gepubliceerd evenals 
het Beeld Kwaliteitsplan (zie website gemeente Goes). 
In januari is er een overleg geweest met het bestuur van de dorpsraad ’s-Heer Hendrikskin-
deren waarbij m.n. afstemming heeft plaatsgevonden over de onderwerpen: N664, Poelbos, 
Bedrijvenpark Deltaweg en energietransitie. Vanwege de parallelle belangen wordt dit over-
leg nuttig gevonden en gecontinueerd. Ook met andere dorpen van de gemeente Goes is er 
afstemming namelijk in het zgn. Dorpenplatform. In februari hebben wij een vergadering van 
het dorpenplatform Goes bijgewoond. Er is toen onder meer gesproken over:  de bibliotheken 
in de dorpen, een nieuwe website ter vervanging van het huidige Goesweb en de heroprich-
ting van een seniorenraad. 
De PZC deed in februari onderzoek naar het functioneren en de invloed van dorpsraden in 
Zeeland. Inmiddels heeft de PZC op 15 maart de resultaten gepubliceerd. Dorpsraden snakken 
naar ‘vers bloed’ zo was één van de conclusies. Dat herkennen we. Ook wij zijn al geruime tijd 
op zoek naar kandidaten voor de vervulling van (zo mogelijk) 2 vacatures in het DB. 
De gemeente Goes heeft onlangs een 2de PD-container nabij Poelwijck geplaatst, aan de kant 
van de Slotstraat. Juist met het oog op een korte loopafstand voor de senioren die daar wonen. 
Vanwege enkele bezwaren is er contact geweest met de gemeente om te zien of hiermee 
rekening gehouden kan worden.
Sinds enige tijd is de Slotstraat na een periode van renovatie weer te gebruiken. We willen er 
op wijzen dat parkeren niet alleen in de vakken mag maar ook langs de stoeprand. Dit bete-
kent dat niet half op de stoep mag worden geparkeerd want dit kan voetgangers hinderen. 
Vriendelijk verzoeken we u hierop te letten. Mocht u overigens nog opmerkingen hebben over 
de vernieuwde Slotstraat wilt u dit dan doorgeven aan ons. Wij kunnen dit dan opnemen met 
de gemeente. 
Dat geldt uiteraard voor eigenlijk alle zaken in het dorp. Is er iets wat u stoort, stuk is, naar uw 
mening anders zou moeten, of heeft u een goed idee, laat het de dorpsraad weten. Zeker wan-
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neer er meer meldingen over iets binnenkomen, kunnen wij dit bij de gemeente en wethou-
der aankaarten. U kunt dit melden via de mail: overlegorgaan@zeelandnet.nl. Er is trouwens 
ook een gemeente-app waarop allerlei zaken als kapotte lantaarns, scheve stoeptegels e.d. 
kunnen worden gemeld (06 - 17008007). 
Tot slot nog dit: iedere maandagmorgen is er digitaalcafé in het Grand Café van Poelwijck. 
Iedere bewoner is van harte welkom om gratis geholpen te worden bij vragen of problemen 
bij het gebruik van laptop, smartphone, tablet, Iphone of Ipad. Regelmatig zijn er klanten, 
maar veelal loopt het niet storm. Schroom niet en laat u digitaal verder helpen. Alleen in de 
schoolvakanties is het digitaalcafé gesloten. Ik wens onze dorpsgenoten een aangenaam en 
opgewekt voorjaar toe.

Kees Kabboord
voorzitter

De aanlijner wint!
Het is volop voorjaar. Niet alleen bloemen en 
bomen zijn vroeg, maar ook vogels zijn al erg actief. 
Overal zingen merels, zanglijsters, heggenmussen 
en roodborsten, en ook de eerste tjiftjaffen zijn al 
gesignaleerd. Het wachten is nu op een lange stoet 
“Afrika-gangers”, die vanuit de overwinteringsge-
bieden ons land op zoekt om hun jongen groot te 
brengen.
Op 15 maart is dan ook officieel het broedsei-
zoen. Niet dat vogels zich pas vanaf die datum in 
“de nesten werken”, maar vanaf nu beperkt Staats-

bosbeheer zijn beheerwerkzaamheden buiten (tenzij het om noodgevallen gaat) en hebben 
vogels (en andere dieren) vrij baan.
Om hen in alle rust te laten nestelen, worden eigenaars van honden verzocht in de terrei-
nen van Staatsbosbeheer hun trouwe viervoeters aan de lijn te houden. Honden veroorzaken 
immers los lopend onbedoeld stress, paniek en onrust onder wilde dieren en zonder dat de 
“baasjes” het weten soms ook de nodige schade. 
Heel wat vogels broeden immers op of vlak boven de grond en zijn erg kwetsbaar. Boven-
dien worden de komende weken ook reekalveren geboren; elk jaar worden tientallen kalveren 
en trouwens ook volwassen reeën, door los lopende honden gedood. Vandaar het verzoek 
honden aangelijnd te houden. Om hiervoor extra aandacht te vragen, werden in het week-
einde van 16 en 17 maart op diverse plaatsen in de terreinen van Staatsbosbeheer voorlich-
tingsacties gehouden en hondenkoekjes uitgedeeld. Daarnaast zien BOA’s erop toe, dat de 
komende maanden eigenaren hun honden aangelijnd houden, zodat eenieder deze lente 
genieten kan van vogelzang en reeënsprong: de aanlijner wint, per slot!

Voor verdere info of e-mail: meldingen van los lopende, struinende en of jagende honden:
boswachter Karel Leeftink, 06-10943647 of k.leeftink@staatsbosbeheer.nl 
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Van de gemeente: Speeltuin Walstraat
Eind 2017 is er een landelijke campagne “Lood in de Leefomgeving” geweest. Ook in de
gemeente Goes is er op diverse plekken lood aanwezig. Omdat vrijwel alle speelplekken in
onze gemeente voldoende zijn afgedekt door gras, kunstgras of tegels was er geen
aanleiding om meteen maatregelen te treffen.
Vanuit preventie en zorgvuldigheid voor heeft de gemeente Goes aanvullend
bodemonderzoek verricht in 25 speeltuinen. De reden hiervoor is dat lood schadelijk kan zijn
voor kleine kinderen bij veelvuldig hand-mond-contact waarbij grond wordt ingeslikt.
Er is een lijst van speeltuinen waar maatregelen nodig zijn. Voor ons dorp staat de speelplek
Walstraat op de actielijst. Er wordt een laagje grond afgegraven en dit wordt vervangen door
schone grond en opnieuw ingezaaid. We willen u vragen om tijdens deze periode het
speelterrein niet te betreden.
Alle inwoners van het dorp hebben hierover een brief ontvangen. De werkzaamheden zullen
in de maanden mei en juni worden uitgevoerd.
Meer informatie over de maatregelen op de speellocaties in Goes is te vinden op
www.goes.nl/letoplood. Meer informatie over lood en gezondheid en tips kunt u vinden op de 
website van de GGD Zeeland: www.ggdzeeland.nl/lood.
Als u vragen heeft over de speelvoorziening kunt u contact opnemen met Dini Osté van de
gemeente Goes. U kunt haar mailen via d.oste@goes.nl of bellen op 0113 – 249 746.

Rommelroute 
Op zaterdag 8 juni a.s. organi-
seren we voor de 3e keer een 
rommelroute. Vanaf 09.00 tot 
16.00 uur is iedereen welkom 
om te komen snuffelen of 
gewoon om een praatje te 
maken.

Heb je nog wat spullen op 
zolder of schuur waar je graag 
vanaf wil, dan is dit DE moge-
lijkheid op de spullen een 
tweede kans te geven! Dit kan van alles zijn: serviesgoed, speelgoed, kleding, antiek, enz..... 

Wil je meedoen dan kun je je opgeven tot uiterlijk 25 mei a.s. Evenals voorgaande jaren is 
de organisatie van deze rommelroute in handen van Femke Helmich en Elma Adriaenssens. 
Opgave is mogelijk op de volgende adressen: Lange Achterweg 28 en Raadhuisstraat 11 of 
via de mail: helmichd@zeelandnet.nl. We hopen dat er weer veel aanmeldingen binnenko-
men met divers aanbod!



Expert

Salon

CAROLA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70

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

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect... in Zeeland

Ook als u een verzekering heeft afgesloten !
Vraag gratis boekje uitvaartwensen aan.

info@lindavanwingen.nl
www.lindavanwingen.nl

Striepseweg 4, 4435 RL  Baarland

0113-639108  / 06-40484076
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In gesprek met ... de boswachter 
Op een zonnige dinsdagmiddag in het vroege voorjaar heb ik de eer om samen met boswach-
ter Karel Leeftink een wandeling te mogen maken door het Arendbos. Officieel is de naam 
Poelbos en het vormt één geheel met het bos in Goes. Het Poelbos is aangelegd in de jaren ‘70. 
Vroeger was het veengrond, wat afgegraven werd voor zoutwinning. Hierdoor is de bodem 
verzakt en zijn er poelen ontstaan. Deze vochtige grond was minder geschikt voor de boeren 
en werd door hen ingeruild voor landbouwgrond. 

Karel was als kind al veel in de natuur te vinden vanwege zijn passie voor vogels. Hij is per 
toeval in het beroep van boswachter terecht gekomen. Hij werkt voor Staatsbosbeheer Zuid-
West Nederland en vormt met ongeveer 12 collega’s het team Zeeland-Zuid (De Bevelanden, 
Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen). De teamleden hebben verschillende aandachtsgebieden, 
bijvoorbeeld Veldwerk, Ecologie en Toezicht. Karel is samen met een collega verantwoordelijk 
voor de contacten met het publiek, waaronder het geven van voorlichting. Over het beroep 
van boswachter bestaan romantische beelden van lekker buiten in de natuur kunnen zijn, maar 
in de realiteit wordt 75% van de werkzaamheden vanuit een kantoor uitgevoerd. Staatsbos-
beheer werkt met de uitgangspunten van de 3 B’s: Natuur beschermen, beleven en benutten.

Onder beschermen en benutten van de natuur valt ook het kappen van bomen, wat emoties 
op kan roepen bij bezoekers. Het kappen heeft diverse functies. De overgebleven bomen krij-
gen meer ruimte om zich te ontwikkelen en doordat er meer licht komt, gaan er op de open 
plekken andere planten groeien. Door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen is het in 
het Poelbos belangrijk dat op bepaalde plekken de bomen niet te hoog worden. Het kappen 
gebeurt soms gratis door een aannemer in ruil voor het hout. Wanneer er een bedrijf inge-
huurd moet worden voor het kappen, dan komt het hout in de verkoop. Indien u interesse 
heeft dan kunt u contact opnemen met Benjamin Walhout, 06 - 83801093 of e-mail: b.wal-
hout@staatsbosbeheer.nl. In Zeeland wordt nog steeds meer hout aangeplant dan er gekapt 
wordt, hout dat nodig is voor het maken van meubelen, schuttingen, huizen etc.

In het Poelbos groeien met name loofbomen zoals beuken, berken, elzen en linden. De iepen 
hebben de iepziekte helaas niet overleefd. Het bos is toentertijd frontaal aangeplant, wat bete-
kent dat er gelijk hoge bomen naast het pad staan. Tegenwoordig zou er een meer natuurlijke 
opbouw gehanteerd worden, met eerst wat open ruimte en dan lage planten en struiken, die 
belangrijk zijn voor vogels en vlinders. In het Poelbos leven onder andere zangvogels, konij-
nen, hazen, fazanten en reeën. Tijdens onze wandeling zien we 2 buizerds die met bijzon-
dere vliegbewegingen indruk willen maken op een vrouwtje. Karel wijst me op een horst, een 
roofvogelnest, in aanbouw. Roofvogels komen jaren achter elkaar terug op hetzelfde nest en 
maken het ieder jaar groter. Na een jaar of 10 zijn de nesten te groot en te los geworden en 
waaien ze vaak door een storm uit elkaar, waarna de roofvogel op zoek gaat naar een andere 
plek om een nieuw nest te bouwen. Bij het selecteren van te kappen bomen wordt er rekening 
gehouden met de aanwezigheid van roofvogelnesten.

In de poelen die we tegen komen, zwemmen onder andere grondels en stekelbaarzen. 



Als er een reiger aan de waterkant zit, dan weet je dat er een vis gesignaleerd is. Op verschil-
lende plekken zien we een flinke woekering van braam, wat geen probleem is. Hij levert voed-
sel voor de vogels en biedt door zijn doorns een veilige plek om een nestje in te bouwen. Na 
een aantal jaar is er geen voeding meer in de grond voor de braam en sterft hij af, waarna er 
vanzelf weer nieuwe bomen en planten tevoorschijn komen, wat op de foto al te zien is. In het 
bos bij Goes zijn onder een groep beuken bijzondere paddenstoelen te vinden. Geïnteresseer-
den komen van heinde en ver afgereisd om ze te fotograferen. 

Op het moment van onze wandeling 
mogen honden in het bos nog los lopen, 
als ze op de paden blijven en onder 
appèl staan. In de periode van half maart 
tot eind juni is het onverantwoord om 
er een hond los te laten, vanwege het 
broeden van vogels op de grond, maar 
ook vanwege de jonge reeën die dan 
zeer kwetsbaar zijn en rust en veiligheid 
nodig hebben. De aanwezigheid van 
loslopende honden verstoort de natuur 
en weerhoudt andere recreanten van 
een bezoek aan een natuurgebied. In de 
toekomst zullen honden waarschijnlijk 
alleen nog maar aangelijnd welkom zijn 
in het bos.

De provincie Zeeland is eindverant-
woordelijk voor het bos en heeft het 
beheer hiervan uit handen gegeven aan 
Staatsbosbeheer. Het is soms lastig om 
in de uitvoering van de taken aan ieders 

behoefte te voldoen. De één houdt van echte natuur, de ander wil wat meer comfort om te 
kunnen wandelen. Fietsers en mountainbikers hebben weer andere wensen om te kunnen 
recreëren.
De overheid stelt steeds minder geld beschikbaar voor natuuronderhoud. Er zijn in het Arend-
bos al vrijwilligers die het zwerfvuil opruimen en in het verleden is er inzet geweest van dorps-
genoten door onder meer een pad aan te leggen. Maar er zijn altijd mensen welkom. Wanneer 
u, alleen of samen met wat buurtgenoten, af en toe een paar uur buiten aan de slag zou willen, 
dan kunt u contact opnemen met de boswachter (06 - 10943647) om te overleggen wat nodig 
is op dat moment. Het is een enorme luxe om een bos direct naast het dorp te hebben en het 
is belangrijk dat we hier samen goed voor zorgen. Dat kan onder meer door geen vuil achter 
te laten en op de paden te blijven. Door de inzet en houding van de bewoners van ’s-Heer 
Arendskerke, komen er weinig meldingen binnen bij Staatsbosbeheer over problemen in het 
Arendbos. Wat mij een compliment lijkt voor ons allen.

Maureen Mayr
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Koningsdag 2019 
 
Aan het eind van deze maand is het alweer zover: Koningsdag! De Oranjevereniging is weer druk in 
de weer om ook voor dit jaar een leuk programma in elkaar te zetten voor jong en oud.  Wist u dat 
dit al de 83ste keer is dat de Oranjevereniging Koningsdag/Koninginnedag organiseert op Arends-
kerke! Aangezien Koningsdag dit jaar midden in de vakantie valt, hebben we het programma een 
beetje geconcentreerd in de (ruime) ochtend.
 
Op 27 april starten we als vanouds met de lawaaioptocht gevolgd door het succesvolle dorpsont-
bijt. Voor de kleine dorpsbewonertjes zal er een ballonnenclown, grabbelton, schminken, kleed-
jesmarkt en springkussen zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid de kerktoren te beklimmen en met 
een huifkartocht een rondje door het dorp te maken en meer te leren over de geschiedenis van het 
dorp. Natuurlijk ontbreekt de verloting niet (met ook dit jaar weer mooie prijzen), speelt Excelsior 
voor ons en kunt u oud materiaal bekijken van de viering van Koninginnedag in het verleden. Zoals 
de afgelopen jaren gebruikelijk was organiseren we de festiviteiten rond de Torenring. De flyer met 
alle details van het programma zal vlak voor Koningsdag bij iedereen op de deurmat vallen.
 
Aan de activiteiten kunt u, zoals u gewend bent, gratis deelnemen. We zoeken elk jaar de hulp van 
en samenwerking met bedrijven, instellingen en andere verenigingen uit het dorp en daarbuiten. 
Gelukkig kunnen we elk jaar ook rekenen op de inzet van sponsoren en vrijwilligers. Deze samen-
werking maakt ons erg trots, het weerspiegelt onze hechte dorpsgemeenschap.
 
Helaas zien we al een aantal jaren de jaarlijkse inkomsten voor het organiseren van Koningsdag 
terug lopen. De inkomsten zijn steeds meer afkomstig van de bedrijven en middenstanders uit en 
rondom ons dorp en steeds minder vanuit de inwoners zelf. Om Koningsdag zoals ieder jaar tot 
een gezellig feest te kunnen maken, hebben we u als donateur nodig en doen we een nadrukke-
lijk beroep op u. Wij willen u vragen om ons ook dit jaar te steunen, door geld over te maken op 
rekeningnummer NL61 RABO 0320 5644 60 onder vermelding van uw naam en adres. Mogen we 
rekenen op uw hulp? 
 
Voorgaande jaren heeft de Oranjevereniging ook deelgenomen aan de clubkasactie van de Rabo-
bank. Dit jaar zal deze actie pas in het najaar plaatsvinden maar indien u lid bent van de Rabobank: 
stem op ons (en de andere dorpsverenigingen natuurlijk), want uw stem is geld waard!
 
Als u op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen, volg ons dan via Facebook: Oranje-
vereniging ̀ s-Heer Arendskerke. We hopen u natuurlijk op Koningsdag tegen te komen bij een van 
de activiteiten. Alvast bedankt voor uw steun!!

Het bestuur van de Oranjevereniging 
Oranjevereniging.arendskerke@gmail.com

PS. We kunnen nog wat versterking gebruiken voor het bestuur. Het is relatief weinig werk, een 
gezellige ploeg en het is belangrijk voor de dorpsgemeenschap! Graag aanmelden via emailadres 
hierboven.
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Weggooien? Mooi niet!
Repareren voor de circulaire economie: Dat is hard nodig! Onlangs constateerde het Planbu-
reau voor de Leefomgeving dat Nederland zich veel meer moet inspannen om het doel van een 
circulaire economie in 2050 te bereiken. Concreet moet volgens het PBL sterker worden ingezet op 
reparatie, juist in een sociale setting, zodat mensen zien dat circulair handelen leuk is. Hier zijn wij 
het natuurlijk van harte mee eens!
Op zaterdag 23 februari kwamen 8 mensen naar het Repair Café met een of meerdere elektrische 
voorwerpen, die het niet meer deden. Zo was er een naaimachine, die gewoon een beetje olie 
nodig had en eentje, die goed ingeregen moest worden. Soms moet er een schroefje aangedraaid 
worden of juist losser voor een goede steek. Een ouderwetse handnaaimachine is ook weer op 
gang geholpen. Een probleem van een dvd speler, dat de dvd’s niet pakte is verholpen. Een stof-
zuiger, grastrimmer en keukenmachine zijn ook van de ondergang gered.

Hebt u nou ook iets in huis, dat het niet wil doen, kom naar het Repair Café om te kijken of het echt 
kapot is of dat er nog wat aan te doen is. Er zijn 6 handige mannen en 1 vrouw om naar uw appa-
ratuur te kijken. Er is allerlei gereedschap om alles uit elkaar te halen of om te meten of een snoer 
defect is. U kunt ook zelf achter de naaimachine aan de slag voor losse naadjes of een zoom. Hebt 
u niks te repareren, het is altijd gezellig met de koffie van Arna.
Voor info kijk op repaircafe.org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl.

Het volgende Repair Café is op zaterdag 25 mei van 10-12.30 uur. Houdt u er rekening mee, dat 
sommige reparaties enige tijd in beslag nemen, dus kom op tijd.



                 
  Naai- of verstelwerk? 
  Ook voor uw borduurwerk 
 
      Iedere maandag  
   10.00 tot 12.00 uur 
 Grand Café Poelwijck 
Voor advies of afgeven van  
       naai- of verstelwerk       

       Ivon Mannaert              
        06-13074680  
 

   e-mail: info@atelierivon.nl 
 

Meer info? www.atelierivon.nl 
 
 

      

               
     
Naai- of verstelwerk? 
  Ook voor uw borduurwerk 
         
      Ivon Mannaert 
             Goes-Zuid 
 
        06-13074680  
   e-mail: info@atelierivon.nl 
 
Meer info? www.atelierivon.nl 
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Oproep voor bridge in ons dorp! 
Wie wil dat?
Ben jij óók geïnteresseerd in Bridge en wil  je eigenlijk ook wel op ons eigen dorp (leren) 
spelen, lees dan nog even verder. 

Wij vinden dat zo veel mogelijk activiteiten in ons eigen dorp zouden moeten plaatsvinden en 
daarom hebben wij het plan opgevat om bij voldoende interesse en deelname voor het komende 
seizoen (vanaf september 2019) een Bridgegroep te willen starten. Om dit allemaal te realiseren, 
moet er nog veel georganiseerd worden en wij vragen daarom iedere geïnteresseerde om zich 
hiervoor aan te melden.

Aan deze activiteit is geen leeftijdsgrens gebonden. 
Aanmelding en/of informatie vragen, kun je doen bij: 
J. Noorland, activiteitenverzorgster Seniorensoos ’s-Heer Arendskerke
E-mail: seniorensooshak@gmail.com, tel. 06-11270976

Verhaal van een dorpsgenoot:
De verbouwing
In elk dorp zijn er verhalen in omloop die het waard zijn een keer op te schrijven, ook van ’s-Heer 
Arendskerke. Sommige van die anekdotes kunnen nog niet op papier gezet worden om betrokken 
personen te beschermen. In dit geval is dat niet aan de orde. Het verhaal komt uit de bouwsector, 
de jaren dat er nog veel kon en mocht, over een klein bedrijf uit Goes waarvan de eigenaar samen 
met personeel voornamelijk verbouwingen en aanpassingen voor particulieren uitvoerde. 
Inmiddels is het bedrijf gestaakt, maar om elke herkenning te voorkomen geven  we de betrokken 
personen een fictieve naam. De eigenaar heet Scip en de leerling Scoep.
Op een dag belt een mevrouw uit ’s-Heer Arendskerke op met de vraag of Scip haar slaapkamer 
wil verbouwen. Na het een en ander te hebben doorgesproken en bekeken gaat ze akkoord met 
de offerte. Op een vrijdagmorgen beginnen Scip en Scoep aan de klus, eerst de kamer ontdoen 
van vloerbedekking, houten schrootjes, deuren en kasten enz. Alle houten onderdelen gaan door 
het openstaande raam als een zweefvlieger de voortuin in. Op het eind van de dag lijkt het een 
opbouw voor een paasvuur. Mevrouw is milieubewust en vraagt of ze een tweede bestemming 
hebben voor het hout. Scip denkt er over, dat kan je zien aan zijn wenkbrauwen die raken bijna zijn 
bolle wangen. Dan zegt hij enthousiast: ‘we hangen een bord op met de tekst gratis mee te nemen, 
zo heeft een ander er wat aan en sparen wij een rit naar stort’. Zo gezegd zo gedaan.
Na het weekeind komen de mannen terug. Als ze de straat inrijden, zien ze het hout nog liggen. 
Mevrouw opent de deur, haar gezicht wat vrijdag nog straalde is nu zwaar bewolkt. ‘Jij met je 
stomme idee om het bord aan mijn tuinhek te hangen. Alles ligt er nog maar mijn tuinafscheiding  
is meegenomen’. Scip belooft een nieuw hekwerk en de zon breekt weer door.
Na de schaft zegt mevrouw dat ze bij haar zus op ziekenbezoek gaat en pas tegen vijven terug is, 
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of de mannen zelf  thee en koffie willen zetten. Als het bijna tijd is om te eten zegt Scip: ‘zet maar 
theewater op dan gaan we subiet een bammetje doen’. Scoep voert de taak uit en komt weer 
naar boven om verder te werken. Als ze na tien minuten nog geen stoomfluit horen gaat Scoep 
polshoogte nemen, snel is hij terug, met een rood hoofd vertelt hij dat de vlam van het gasstel 
waarschijnlijk uitgewaaid is. ‘Zet alle deuren en ramen beneden open’, zegt Scip. Al snel is er geen 
gas meer te ruiken. Opnieuw de fluitketel opgezet, Scoep moet er bij blijven. Op het moment dat 
de ketel zijn lied gaat zingen gaat Scip naar beneden om te eten. Dan ziet hij de kanarie in zijn kooi 
liggen, oogjes dicht, pootjes omhoog. Kromme rachters nog aan toe, pietje is vergast. Eerst het 
hekwerk en nu dit, lekker klantvriendelijk.
Scoep wordt naar “de Edelzanger“  in Goes gestuurd om een ander vogeltje te kopen. Na een uurtje 
komt hij terug met de nieuwe vogel, maar die is totaal anders.  Scip zijn gezicht krijgt de kleur van 
het nieuwe beestje, ‘stomme gutsbeitel, dit is een Zebravink hoe kom je daar nu bij’? ‘Ja, bij de 
dieren zaak vertelden ze dat deze ook geschikt was’. Scip stoomt als de fluitketel: ‘dat ziet mevrouw 
toch direct sufferd, neem die dooie kanarie mee en zeg dat hij er zo uit moet zien’. Pas om drie uur is 
Scoep terug.  En?  ‘Ja, die vink mocht ik terug geven, maar ze dachten dat ik een kanarie uit hun kooi 
in mijn zak had gestopt, het koste moeite om ze te overtuigen dat ik die zelf had meegebracht’. Scip 
piept als een kip met astma en zet het gele bolletje in de kooi. Verrek hij 
lijkt inderdaad op zijn voorganger, waar is die eigenlijk? Nou, ik denk dat 
hij uit mijn jaszak is gegleden. 
Aan het werk dan maar weer, er is veel tijd verloren met die rare sijsjes. 
Om half vijf komt mevrouw thuis. Als ze binnen is gilt ze als een speen-
varken. De mannen stuiven naar beneden, daar staat ze voor de kooi. 
‘Wat is er aan de hand’?, vraagt Scip. ‘Wat ik nou allemaal meemaak’, zegt 
ze, ‘eerst trap ik op de stoep buiten een kanarie dood, nu sta ik voor de 
kooi waar gisteren mijn kanarie van ouderdom overleed. Mijn zoon zou 
hem vanavond begraven, maar nu zit hij weer op zijn stokje’.  

Kennismaken met ...
Hoi! Mijn naam is Freya Fossen. Ik ben 16 jaar oud. Ik woon met mijn 
moeder en broer in Terlucht. Ik ben vorig jaar geslaagd voor mijn 
vmbo/t diploma op de Pontes Oranjeweg in Goes. Ik ben nu begon-
nen aan mijn eerste jaar als mbo’er op het Scalda Middelburg waar 
ik “Veva logistiek uniformberoepen” doe. “Veva” staat voor veiligheid 
en vakmanschap. Deze opleiding houdt in dat ik later logistieke taken 
krijg binnen defensie. Op mijn school moet ik veel sporten en leer ik 
veel over discipline. 
Ik wil misschien na deze school naar een opleiding voor marechaussee 
maar dat weet ik nog niet zeker. Ik werk bij boerderijwinkel Buijsrogge 
waar we groente, fruit en allerlei leuke Zeeuwse streekproducten ver-
kopen. Mijn hobby’s zijn veel sporten, feesten en reizen.

Groetjes Freya!



info@depanhoeve.nu / 0113 - 30 82 52 / www.depanhoeve.nu

Bij ons in de brasserie of op ons zonnige terras 
kunt u genieten van een kopje koffie, lunch, borrel of diner 

in de rustieke omgeving van ‘s-Heer Arendskerke.
Heeft u iets te vieren?

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.
Bij Brasserie de Panhoeve is iedereen van harte welkom!

Graag tot ziens! Daniëlle, Monique en Stephanie.
    
    Openingstijden: 

woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen

   

Hanneke Boone – van den Dries
Tel: 06-18840167
E-mail: info@kijkbijhanneke.nl
www.kijkbijhanneke.nl

Uw
opticien
aan huis



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.

BOUW- EN
HOUTHANDEL DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

Nijverheidsstraat 35, 4458 AV ‘s-Heer Arendskerke
Telefoon: 0113-563700, Telefax: 0113-567177

Bouw- en Houthandel De Jonge bv is een jonge bouwmaterialenhandel, opgericht in 1993, 
die in 10 jaar tijd is uitgegroeid tot een volwaardige bouwmaterialenhandel annex bouw-
markt met een zeer uitgebreid assortiment voor zowel vakman als particulier

Enige (sub)Dealerschappen  
: Hormann garagedeuren
: Berkens deuren
: Kikern gevelbekleding
: Mbi, excluton, klaps

Bovendien: altijd concurrerende prijzen.

Nu ook verhuur van:
Tuingereedschap - Electrisch gereedschap
Handgereedschap - Steigermateriaal enz.
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Activiteiten 
in 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. 
Heeft u interesse om deel te nemen aan de acti-
viteiten of  wilt u meer informatie?
Neem contact op met:
Nienke Spies en Carina Walhout
T: 0113-315300 / E: n.spies@svrz.nl 
en c.walhout@svrz.nl

April
Maandag 15 April 
Kleding verkoop van firma Ma en CO 
Tijd: 14.00 tot 14.30 uur modeshow
Tijd: kleding verkoop van 14.30 tot 16.00 uur

Woensdag 17 april 
Workshop Bloemschikken 
verzorgd door Ingrid van der Hoek
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Kosten € 17,50 incl koffie/thee
Opgeven in grand café Poelwijck voor 9 april
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30 uur

Vrijdag 19 april Bingo 
Tijd 14.00-16.00 uur
Kosten € 3,00

Donderdag 25 april Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur
Menu: Voorgerecht: Champignonsoep
Hoofdgerecht: Kipcordonbleu 

met röstirondjes en stoofperen 
Nagerecht: Karamel-ijs met slagroom 
Kosten: € 11,00 p.p. incl 1 drankje
Opgeven in grand café Poelwijck voor 16 april
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30 uur of 
via de mail n.spies@svrz.nl
 
Mei
Vrijdag 3 mei Bingo 
Tijd 14.00-16.00 uur 
Kosten € 3,00

Zaterdag 18 mei 
optreden Rob, Ria, Ronny en de Zippers 
Vijf leuke jongens en twee mooie meisjes 
brengen een programma met Nederlandsta-
lige muziek dat riekt naar het sentiment van 
de jaren vijftig en zestig. Lieve, romantische, 
ondeugende en swingende liedjes, waarvoor 
iedereen elkaar de dansvloer op trekt!
Tijd 19.00 uur
Kosten € 2,50 incl. koffie/ thee

Donderdag 23 mei Aanschuifmaaltijd 
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur
Menu: Voorgerecht: Aspergesoep
Hoofdgerecht: Asperges met beenham en ei 
en gekookte krielaardappelen
Nagerecht: Verse aardbeien met slagroom
Kosten: € 11,00 p.p. incl 1 drankje
Opgeven in grand café Poelwijck voor 13 mei
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30 uur of 
via de mail n.spies@svrz.nl

Vrijdag 31 mei komt de Bingo te vervallen.

Juni
Maandag 3 juni optreden van muziek-
vereniging Echo/OenU uit Wilhelminadorp 
Tijd: 19.30 tot 20.30 uur
Kosten: geen

Vrijdag 14 juni Bingo
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Kosten: € 3,00
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Donderdag 27 juni 
Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur 
Menu: Voorgerecht: Tomatencrèmesoep
Hoofdgerecht: Stoofvlees met frites en kropsla 
met ei
Nagerecht: Dame blanche
Kosten: €11,00 p.p. incl 1 drankje
Opgeven in grand café Poelwijck voor 19 juni
Boogstraat 48 open van 10.30 tot 13.30 uur of 
via de mail n.spies@svrz.nl
 

Vrijdag 28 juni Bingo
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Kosten: € 3,00 

Juli
Maandag 1 juli optreden van Brassband 
Excelsior uit ’s-Heer Arendskerke 
Tijd: 19.30 tot 20.30 uur 
Kosten: geen
Vrijdag 12 juli Bingo
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Kosten: € 3,00 

Kindervakantieweek 2019 
Op 12, 13 en 14 augustus is het 
weer tijd voor de jaarlijkse kinder-
vakantieweek. De voorbereidin-
gen hiervoor zijn alweer in volle 
gang. Het team is met een aantal 
enthousiaste mensen uitgebreid. 
En de eerste vergaderingen zijn 
de revue al gepasseerd. Een altijd 
terugkerend agendapunt op de 
eerste vergadering is het kiezen 
van het thema. Diverse thema’s 
komen en gaan voor- en nadelen 
worden afgewogen en uiteinde-
lijk blijft er één over. De kinderva-

kantieweek zal dit jaar in het thema staan van het circus. De rood witte “circus” tent staat er eigen-
lijk ieder jaar al, maar uiteraard gaan we veel leuke dingen verzinnen in de lijn van het thema. Wat 
allemaal blijft nog even een verrassing.. Al zijn clowns, acrobaten en jongleurs van harte welkom 
zodat we er een mooi feest van kunnen maken.

De kindervakantieweek is voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 gaan tot en met 
de kinderen van groep 8. Op deze dagen zijn we te vinden op het veld tegenover het ’t Klok’uus. 
We beginnen op maandag met hutten bouwen en we organiseren allerlei andere leuke dingen 
voor de kids. En uiteraard mogen ouders en/of opa’s en oma’s die willen komen helpen zich 
ook aanmelden. Dus zet de data, 12, 13 en 14 augustus, vast in de agenda en kom met ons een 
circus bouwen waar we 3 dagen plezier kunnen hebben. Het formulier om je in te schrijven volgt 
nog, dit wordt op school uitgedeeld. Heb je vragen of wil je meer informatie mail dat even naar 
kvwshak@hotmail.com.

Team Kindervakantieweek
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Bericht van de seniorensoos
Wat zijn onze activiteiten en wat hebben we het komende seizoen in gedachten?

Een terugblik op 1e kwartaal van 2019
Op 9 januari jl. hebben wij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden voor leden en hun partners. 
Het was een goed bezochte receptie en er werd getoost op het nieuwe jaar met een glas bubbels en 
hartige hapjes. Het waren een paar gezellige uurtjes en iedereen kon weer even bijkletsen over van 
alles en nog wat. Het was weer heel gezellig!
Onze jaarlijkse ledenvergadering hebben we gehouden op 28 februari  jl. in het Heer Arendhuis, met 
aansluitend een etentje voor leden en hun partners. Er was een uitstekend verzorgd buffet gereser-
veerd en bijna alle leden en enkele partners hadden zich hiervoor aangemeld. 
De normale activiteiten zoals biljarten, kaarten en koersballen zijn uiteraard weer in volle gang. Met 
biljarten doen we het goed en staan we met Bandstoten zelfs bovenaan in de Onderlinge Goese 
Competitie en met Libre doen we het iets minder. Wilt u ook eens komen kijken of een middagje 
proefspelen, kom gerust eens langs in het Arendhuis op maandagmiddag. Wij verwelkomen u graag! 
Vrijdag 15 maart zijn we met een klein groepje naar de Seniorendag/-avond in de Zandlôôper in 
Lewedorp geweest en zoals gebruikelijk was het daar weer heel gezellig en hebben we tevens 
van een heerlijk warm buffet genoten. 
Op woensdag 20 maart jl. hebben we in het Arendhuis een koersbaltoernooi gehad van Groot 
Goes en enkele plaatsen uit de omgeving. Er deden in totaal 65 personen mee. Naast de clubs 
uit de gemeente Goes deden dit jaar ook de verenigingen van Kapelle, Lewedorp en Kwaden-
damme mee. ’s-Heer Arendskerke deed met 8 personen mee en viel deze keer net niet in de prij-
zen. Voor ’s-Heer Arendskerke eindigde Jo Noorland op haar mat op de 2e plaats en onze andere 
deelnemers zaten daar net onder. Wij vonden het met elkaar een geslaagde dag!
Heeft u interesse in koersballen, kom gerust eens kijken of doe eens een spelletje mee. Wij zijn er 
iedere woensdagmiddag en u bent van harte welkom!

Nog in het vooruitzicht! 
Op 19 april a.s. staat weer een Life Cooking Lunch gepland bij restaurant Van der Valk in Goes 
voor leden en hun partners. Dat belooft weer een gezellig samenzijn en een uitstekend verzorgd 
buffet, met Life Cooking te worden.

Nog meer op de planning, maar nog niet uitgewerkt:
• Een autotocht door Zeeland, met stops voor een drankje en diner.
• Jaarlijkse BBQ, met seizoenafsluiting voor leden en hun partners
• ??????????????
• Een Bridgegroep in ons dorp
• Een Dartgroep in ons dorp
• Sjoelen

Wilt u ook lid worden van onze seniorensoos of wilt u meer weten over onze activiteiten?
Neem dan contact op met Jo Noorland, activiteitenverzorgster Seniorensoos ’s-Heer Arends-
kerke. Email: seniorensooshak@gmail.com Tel. 06-11270976
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Actiedag Petruskerk
In de Petruskerk te ’s-Heer Arendskerke zal weer een plantjesmarkt en een boekenmarkt 
gehouden worden. Dit zal plaats vinden op zaterdag 11 mei a.s. van 11.00 uur t/m 14.30 uur.
Op die dag is er weer van alles te beleven: gezellig een praatje maken onder het genot van een 
kop koffie of thee met natuurlijk iets lekkers erbij. Zelfgebakken pannenkoeken eten. Er zijn ver-
schillende plantjes te koop zoals sla, tomaten, komkommers, courgettes enz. Ook zijn er weer 
tuinplanten te koop. Op de boekenmarkt kun je terecht voor verschillende soorten boeken. Er 
is voor elk wat wils. Kinderboeken zijn er ook weer. Verder zal er een kraampje staan met eigen 
gemaakte spulletjes uit Oeganda.

Wordt u ook nieuwsgierig? Kom dan gezellig even binnen en snuffel even rond of drink gezellig 
een bakje koffie. Iedereen is welkom. Toegang is vrij. 
De opbrengst van deze actie is voor ons project Amecet in Oeganda. 
Voor meer informatie zie de nieuwe website https://www.amecet-childrenshome.com

Oproepje 
Wie heeft er een met gaas omheind stuk land/weide (of weet iets) waar ik af en toe mijn 5 wind-
honden tegen vergoeding mag laten rennen? Maakt niet uit waar.
Het is dus niet om uit te laten. Ongelukjes ruimen we op.
Anja tel. of app 06 - 44221403



Een sfeervol dorpshuis met vele  
mogelijkheden voor iedereen 

Catering
Verjaardag • Recepties

Workshops • Vergaderingen 
• Sporten

En nog veel meer!
Op vrijdag friet verkoop
van 17.00 tot 19.00 uur

Dorpshuis Heer Arendhuis 
Torenring 46  •  ’s-Heer Arendskerke

 0113-561953  •  06-47832576
www.heerarendhuis.nl

@heerarendhuis

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



VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN
REGIOBANK

PARTICULIER
ZAKELIJK

Over al deze zaken
adviseren wij 

u graag...
Karel Doormanplein 30
4335 GR Middelburg
Oude Rijksweg 107
4458 AK  ’s-Heer Arendskerke
0118-639111 
0113-567170
assurantien@corstanje.nl
www.corstanje.nl



28

Vrijwilligers gezocht 
Vrijwilligers gezocht kerkdiensten Poelwijck
Om de twee weken wordt er in Poelwijck op woensdagmiddag 
een kerkdienst gehouden. De voorgangers komen beurtelings 
uit de Damiaanparochie en de protestantse gemeente van 
’s-Heer Arendskerke. Vrijwilligers maken de zaal gereed voor de 
kerkdienst, halen bewoners op en brengen hen na de kerkdienst 
en de koffie weer naar hun kamer. De kerkdiensten beginnen om 
14.30 uur. De vrijwilligers starten om 13.30 uur met het klaarzet-
ten van de zaal en zijn omstreeks 16.00 uur klaar met hun werk. 
Omdat onlangs twee vrijwilligers gestopt zijn met dit werk, 
hebben we dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal 
vrijwilligers. Overal en ook hier geldt immers: vele handen maken 
licht werk. Als u iemand weet die dit werk wil of kan doen, of wan-
neer u dit zelf wilt doen, wilt u dan contact met mij opnemen (e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl; tel.
nr. 0113-561322). Ook mensen die niet behoren tot de parochie of de protestantse gemeente 
zijn welkom en ook leden van buurgemeenten. Nodig zijn respect voor de bewoners, affiniteit 
met de kerkdiensten, plezier in het werk.

Nieuws van het Heer Arendhuis
Afgelopen week hebben we flyers rondgebracht met daarop een stukje agenda voor de vakantie 
van het dorpshuis Heer Arendhuis. Helaas had ik er iets te weinig besteld en hebben sommige 
mensen deze niet gekregen, excuses! (is weer een leermomentje!).
Ik hoop dat ik hiermee die mensen bereik die deze flyer niet hebben gehad. De flyer hangt ook 
op het informatiebord aan de buitenzijde en binnenzijde van het Heer Arendhuis.

• 18 April  Bloemschikken met eigen inbreng vanaf 20.00 uur
• 17 Mei  Gin-tonic en bier proeverij met een TWIST vanaf 20.00 uur
• 31 Mei Luchtkussen disco vanaf 19.00 uur
Je kunt je nu opgeven voor bloemschikken en de proeverij, deze gaan alleen door bij genoeg 
inschrijvingen. Voor de luchtkussendisco hoef je je niet op te geven (leeftijd vanaf 5 jaar).

De activiteiten staan ook vermeld op onze website www.heerarendhuis.nl. Daar staat ook de 
verdere informatie op die je moet weten over de workshops of activiteiten. Zijn er nog vragen 
kunt u natuurlijk ook telefonisch contact opnemen op 06 - 47832576 (liefst niet tussen 18.00 uur 
en 20.00 uur en op zondag) of via info@heerarendhuis.nl.

Elke eerste en derde donderdag hebben we hobbycafé van 20.00-22.00 uur. Kom eens gezellig 
langs!
Elke vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur frieten eten of ophalen (m.u.v. 21 juni en 3 mei).
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Oproep vrijwilligerscentrale
Hulpvraag:
Wie wil er 1x in de 2 weken op zaterdag een rit op de elektrische duofiets maken met een 
meneer, die bij de Zuijdwester in de Boogstraat woont. Deze meneer werkt door de week, 
maar op zaterdag wil hij graag naar buiten voor een fietsritje. Hij geniet enorm van het samen 
fietsen in de natuur en de gesprekken onder het fietsen. Met ingang van april zou het fietsen 
kunnen starten. Afspraken kunnen gemaakt worden naar beschikbaarheid en droog weer. Wie 
heeft er een uurtje tijd voor deze meneer?
Coördinator Janny Verwei, T 01135 - 61802/06 - 13587856.

Het einde van het Vrouweputje
Misschien ben je er wel eens geweest of in ieder geval langs gereden of gelopen. Het Vrouweputje 
aan de Oostweg richting Goes. In 2005 als idee ingediend om een monument op te richten om 
het 600-jarig bestaan van de gemeente Goes te vieren. Want wat past er nu beter bij de middel-
eeuwen dan een bedevaartsplekje? Nu ligt het Vrouweputje al meer dan 12 jaar in de gemeente 
Goes en krijgen we regelmatig te horen dat mensen er graag naar toe gaan. Helaas is het bestuur 
van 6 personen afgenomen naar 4 en wordt het steeds moeilijker om de taken rond te krijgen. We 
zijn na 12 jaar zuinig leven met de subsidie van het eerste jaar en giften van vrienden nu op het 
punt beland dat we geen geld meer hebben om het perceel te kunnen huren. De gemeente Goes 
is in overleg of zij de financiën kunnen overnemen maar het ziet er somber uit. 
Wat het Vrouweputje van de ondergang zou kunnen redden? Mensen die zich in willen spannen 
om subsidies aan te vragen, activiteiten willen organiseren en dit onder de aandacht brengen. 
Het is een prachtige plek met een bijzondere Zeeuwse fauna dat onderhouden wordt door de 
leerlingen van praktijkschool de Wissel. Natuurlijk mogen dit ook mannen zijn!
Het bestuur van Stichting Vrouweputje is een sociale groep die met diepgang en sociale betrok-
kenheid de plek wil beheren. Spiritualiteit, historie en natuur komen hier samen. Deze combinatie 
kan een inspirerende afwisseling zijn op je dagelijkse werkzaamheden. Voel je je aangesproken 
dan willen wij graag in contact met je komen en van gedachten wisselen over je mogelijke betrok-
kenheid. Een vrije denkgeest heeft onze voorkeur boven een bepaalde godsdienst of religie.

Voor vragen en aanmeldingen: Ginny Rentmeester ginnyrent@hotmail.com of 0113 - 567899. 

Digicafe
Gratis hulp bij vragen over je laptop, Ipad, Iphone, tablet enz. Meer weten over het omgaan 
met digitale foto’s? Iedere maandagmorgen van 10.00 - 12.00 uur in het Grand Café van Poel-
wijck. We helpen je graag!

De Digimaatjes van Digicafé ‘s-Heer Arendskerke

¢



VVA: Arendskerke MO-11
VVA: Arendskerke Mo-11 Sportploeg Gemeente Goes 2018
Zoals ieder jaar organiseert de gemeente Goes een speciale avond om alle sportkampioenen 
binnen de Goese gemeentegrenzen in het zonnetje te zetten. Daarbij is er ook de verkiezing 
sportman, -vrouw, -talent en -ploeg van het jaar 2018. Aangezien onze meisjes van de Mo-11 
kampioen zijn geworden, hebben we besloten ze daarvoor aan te melden. Op vrijdagavond 15 
mei gingen de 2 leiders, gezamenlijk met de 12 speelsters en aanhang naar het Omnium te Goes. 
Er heerste een vrolijke spanning, want de meiden wisten niet wat ze te verwachten stond. Een-
maal in de sportzaal, werden we meteen verzocht om klaar te gaan staan voor de 1ste ronde 
van de huldiging. Er waren zes rondes met tussendoor nog demonstraties van allerlei sporten. 
Samen met nog een 5-tal teams mochten we toen opkomen, de zaal was goed gevuld, en er 
werd luid geapplaudisseerd. Elke team werd toegesproken door de heer de Bat, elke kampioen 
kreeg een enveloppe en een mooie standaard. We mochten onder luid geklap onze plaatsten 
terug opzoeken, maar niet voor lang bleek… Door de luidsprekers klonk: Sportploeg van het jaar 
van de gemeente Goes…. Arendskerke Mo-11. De meiden veerden op, en wenden zich naar het 
midden. Op basis van prestatie, kampioen door alle wedstrijden te winnen, en het realiseren van 
een meiden team bij een ‘kleinere’ vereniging was deze bokaal ons toegekomen. Vanzelfspre-
kend de verdienste van de meisjes zelf, als wel trainers en begeleiders, ouders en de club zelf. 
Door deze prijs te winnen maak je natuurlijk goeie reclame voor je vereniging. Denk je nu door 
het lezen van dit stukje, dat is ook wel wat voor mijn dochter, spreek me gerust eens aan, of kom 
eens kijken bij de trainingen op dinsdag van 18:00 tot 19:15 uur.
 
Tot ziens op de velden.

 Vincent van Eenennaam
Leider Arendskerke mo-11

Christengemeente: Waar draait het om?
Alles draait om een persoon: Jezus Christus. Hij is rond het jaar nul geboren in Bethlehem, Israël. 
Deze geboorte was het begin van zijn mens-zijn. Daarvoor heeft Hij altijd al bestaan als God.
Waarom werd God mens?
Er was een breuk in de relatie tussen God en mensen ontstaan, omdat wij mensen geen God 
boven ons duldden. We wilden zelf god zijn. De gevolgen van deze keuze waren enorm: de 
dood deed zijn intrede op aarde. Overal zie je hem terug: in de natuur, in de contacten tussen 
mensen en ten slotte aan het eind van elk mensenleven. Het perfecte leven, zonder dood, 
zoals God het had bedoeld, bestond niet meer.
Had God dit kunnen voorkomen?
Als God dit niet had toegestaan, had Hij mensen zonder een vrije wil moeten maken. Maar met 
zulke computer-mensen kun je geen echte relatie hebben. Die moet van twee kanten komen.
Gods oplossing
God zocht naar manieren om de mens nog een keer een kans op leven te geven. Er was maar 
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één mogelijkheid. Iemand moest de straf van de mensen overnemen en de gevolgen van de 
keuze tegen God dragen. Die iemand werd Gods eigen Zoon. Hij nam vrijwillig de plaats van 
ons mensen in. Het kostte Hem alles, zijn rijkdom en zelfs zijn leven. Toch had Hij het voor ons 
over. Hij stierf. Maar na drie dagen werd Hij weer levend om nooit meer te hoeven sterven. 
Sindsdien geldt dat wie in Hem gelooft en aanvaardt wat Hij heeft gedaan, ook het echte, 
eeuwige leven met Hem krijgt.
Zijn er andere manieren om bij God te komen?
Het antwoord ligt voor de hand. Wie zou z’n eigen kind opofferen? Geen mens. God ging wel 
zover, om anderen te redden. Zou Hij dat gedaan hebben als er nog tien andere manieren 
geweest waren om het leven met Hem terug te krijgen? Dan zou Hij toch gezegd hebben: 
‘Probeer dit of dat en als het lukt is alles goed.’ Dit geschenk van God, zijn eigen Zoon, is enorm 
groot. En toch had Hij Hem voor u en mij over. Nu is het niet moeilijk meer om bij God te 
komen. Hij is niet ver van u vandaan. U kunt tegen Hem praten en Hij zal u horen. Wanneer u 
dat moeilijk vindt, zou u het volgende kunnen zeggen:
‘Here God, dank U wel dat U uw Zoon Jezus naar de aarde hebt gezonden. Ik heb tegen U 
gezondigd, maar ik geloof dat Hij de straf kreeg in mijn plaats. Dank U voor dat wonder. Wilt U 
in mijn leven komen en mij helpen om te geloven. Amen.

Als je meer wilt weten over God en Jezus of vragen hebt over een leven in vrede met God, 
neem gerust contact met ons op via de mail of telefonisch mag natuurlijk ook. (zie advertentie)
CHRISTENGEMEENTE “Nieuw Leven”. Torenring 44b ’s Heer Arendskerke. Tel: 0113-563956.

											CHRISTENGEMEENTE	

	
								Dienst	iedere	zondag	om	10	uur	in	gebouw	de	Torenring.	
																												Torenring	44b	‘s	Heer	Arendskerke.	
																															WELKOM!	

										Op	verschillende	manieren	is	er	contact	met	ons	mogelijk.	
																								Allereerst	kun(t)	U/je	een	dienst	bezoeken.	
																													Dat	is	de	mooiste	vorm	van	contact.	

	
																												Maar	U/je	kunt	ook	mailen/bellen	naar:																				
																					Mail							:		info@vergaderingarendskerke.nl		
																					Website:		www.nieuwleven-goes.nl	
																					Tel										:	06-57343722	

	



Jeugdsoos TYG
Het nieuwe jaar is voor de TYG van start gegaan op 25 januari met een filmavond in het Arend-
huis. Een volle zaal kon kijken naar de grappige film over superhelden: Incredibles 2. Natuurlijk 
ontbrak het niet aan popcorn en frisdrank. Met carnaval was er weer onze jaarlijkse carnavals-
avond in samenwerking met Voetbalvereniging ‘s-Heer Arendskerke VVA. In de versierde kan-
tine is er gehost en gedanst op de muziek van Eagle Beat. Op 22 maart zijn we met een grote 
groep kinderen naar het bowlingcentrum in Goes gegaan. Vele strikes zijn er weer gegooid. 
Een geslaagde avond. Alle ouders bedankt voor het halen en brengen van de kinderen.

Voor de komende maanden staan er weer leuke activiteiten gepland.
- 12 april een bingoavond in het Arendhuis
- 24 mei klimbos in Burgh Haamstede/Westenschouwen
- TYG nacht, kunstwei (datum nog niet bekend)

Hopelijk tot dan!
Team jeugdsoos TYG
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Nader kennismaken met ...
Hallo mijn naam is Adriaan Feijtel. Ik woon in 
’s-Heer Arendskerke op Terlucht.  Ik zit op de 
groene school Pontes, voordien Edudelta. Thuis 
hebben we een fruitteeltbedrijf. Ik vind het altijd 
erg leuk om mee te helpen op het bedrijf. Het 
leukste werk vind ik het hout opruimen nadat er 
gesnoeid is. Dit vind ik mooi werk omdat je de 
boomgaard dan mooi ziet opknappen.
We telen Sweet Sensation. Dit is een peer met 
een rode kleur die erg zoet is. Verder telen we 
met name Conference. Ook telen we een aantal 
hectares biologisch fruit. Stapsgewijs zijn we 
het gehele gangbare bedrijf aan het omschake-
len naar een biologisch bedrijf. De kunst van het 
biologisch telen is de bomen dusdanig gezond 
te maken dat ziektes en plagen geen kans krij-
gen. Een optimale bodemvruchtbaarheid is 
hierbij van groot belang. Gezien de vele aspec-
ten van het fruitteeltvak dien ik nog een aantal 
jaren naar school te gaan. Als je een keer van 
onze producten wilt proeven, kom dan langs bij ons stalletje op Terlucht.  

Expositie van atelier In-perspectief
in het Stadskantoor van Goes 
Al meer dan 15 jaar geeft Ginny Rentmeester in het atelier aan de Ambachtsweg te Eindewege 
les in schilderen en tekenen. Een groot deel van de cursisten komt hier al vanaf de start om 
hun creativiteit te ontwikkelen en daar zit ook heel wat Sraskerkenaren bij!
Als kroon op het werk mogen zij nu in de maand april exposeren in het Stadskantoor van Goes. 
De grote diversiteit aan onderwerpen die in de loop der jaren aan bod zijn gekomen, zorgen 
voor een gevarieerd en feestelijk geheel. De opdrachten hangen bij de schilderijen zodat je 
kunt zien hoe hier creatief mee wordt omgegaan.

Deze opdrachten zijn een belangrijke inspiratie in het ontwikkelen van de creativiteit. Eens 
in de 4 weken krijgen de cursisten een nieuwe opdracht aangeboden maar vooraf krijgen ze 
de mogelijkheid om gezamenlijk een expositie te bezoeken of gaan ze naar het atelier van de 
kunstenaar die als inspiratie dient. Zo zijn ze op visite geweest in het atelier van de kunste-
naars Jorien Brugmans, Adri Geelhoed, Jenni van Geest, hebben zij het Panorama Walcheren 
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bezocht van Jo Dumon Tak en kregen ze persoonlijk uitleg van Leen van Duivendijk bij zijn 
expositie in de Drvkkerij. Ook diverse musea zijn al bezocht met exposities van Jan Sluijters, 
Breitner, Mondriaan, Constant Nieuwenhuys, Edvard Munch.
Op deze manier krijg je de tips en trucs van de kunstenaars zelf!

Duidelijk is dat iedere kunstenaar invloed heeft op je manier van kijken en schilderen. Door dit 
te bestuderen kun je je eigen stijl ontwikkelen. De werken van de cursisten zijn in ieder geval 
met veel liefde en plezier. Ginny en de cursisten wensen u veel kijkplezier!

Een Bunder Kunst
Na de serie concerten die we afgelopen periode hebben gehad, gaan we nu over naar het 
buitengebeuren met een aantal mooie initiatieven waar een mooie samenwerking uit spreekt. 
Deze 3 evenementen vinden allemaal plaats op een Bunder Kunst aan de Panhoeveweg.

25 t/m 26 mei Reünie Dijken van Wijven
Een weekend waarin (oud) deelnemers van eerdere exposities elkaar gaan ontmoeten. Dijken 
van Wijven richt een expositie in die voor het publiek gratis toegankelijk is. Op zaterdag 25 
mei om 13.00 uur vindt de officiële opening door Wethouder Cultuur van de Gemeente Goes, 
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mevrouw Meeuwisse, plaats. Aansluitend volgt er een optreden van de dansers van Dans-
school Petrella Lyon uit Axel; in de loop van de middag treedt de dansgroep nog een keer op. 
’s Avonds om 19.00 speelt beeldend verteller Willem Ploum het verhaal van ‘Poezemuis’; en na 
een pauze volgt nog het verhaal ‘Dorpsgeheim’.
Op zondag 26 mei is de expositie open van 13.00 – 16.00 uur. Gedurende de middag speelt 
muziekgroep West Zuid West folkmuziek.

30 juni 2019  Stichting Een Nieuwe Wind 
De Stichting organiseert ook dit jaar weer een taalmiddag.  Voor de derde keer zijn we gastheer 
voor deze super-
gezellige middag 
met voordrachten, 
vertellingen, dans 
en muziek, enz. Het 
thema is: Vloeiend 
als zomerregen (Leo 
Vroman). Natuur-
lijk rekenen we niet 
op regen maar taal, 
muziek, dans en 
beeldende kunst 
zullen naadloos in 
elkaar overgaan. 
We hebben bekende 
dichters maar ook 
weer verrassingen die voor het eerst aan ons project meedoen. Aanvang 14:00 uur.    

6 juli Outdoor cinema
Het kijkt zoveel leuker in de nacht! Outdoor cinema op locatie. Een project van filmmakers 
Ingrid van de Linde en Renée Schouwenberg.
Première ‘FILM DU JARDIN’ waar na het vallen van de nacht in drie poëtische kunstfilms 
DOMINO (43min.) TROPHY (20min.) en MARCH OF THE BEES (6.30 min.) de verhouding mens, 
natuur vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Speciaal voor deze première worden 
de klanksculpturen live verzorgd door Gerard Marinus en Barre Verkerke, geïnspireerd op de 
beelden van de film Trophy. Aanvang 22:30.
Online tickets kopen à € 16,- of bij voldoende plaats aan de deur à € 16,50.

Uiteraard zijn we ook volop bezig met de voorbereidingen voor een Bunder Follies.
Wat is een Follie?
Een Follie is een schijnbaar nutteloos en bizar bouwwerk, onconventioneel of ongeschikt voor  
huisvesting met nauwelijks een ander doel als dienen ter decoratie. Een bizar bouwwerk, een 
onderkomen, een plek die mogelijk beschutting biedt maar tegelijkertijd nieuwsgierigheid 
oproept. Een plek ook waar dromen de kans krijgen om te groeien. Deze uitdaging geven 
we mee aan kunstenaars, leerlingen van de middelbare scholen (200 leerlingen van Ostrea, 
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Calvijn en Goese Lyceum doen mee), studenten van HZ en deelnemers aan de publieksten-
toonstelling in de Tent, de TENT-(t)oonstelling©. Voor dit laatste kunnen deelnemers zich aan-
melden om met een kijkdoos aan de slag te gaan. Er zijn er nog een paar beschikbaar. Er zullen 
een aantal bijzondere bouwwerken verrijzen op de Bunder waar we eenieder weer enorm mee 
kunnen verrassen.

In de volgende dorpskrant zullen we meer informatie verstrekken en de agenda van de 4 
wekelijkse expositie presenteren. Voor meer informatie zie www.eenbunderkunst.nl

Vrouwengilde Goes
De algemene ledenvergadering op 14 maart was zeer geslaagd. Na alle mede-
delingen en het doornemen van de jaarstukken gaf Loes Meeuwisse, wethou-

der van Goes een presentatie over haar leven, met name hoe ze aan haar interesse in de politiek 
is gekomen. Na een gezellige lunch dook Ilse Voorhoeve in het leven van Annie M.G. Schmidt. Ze 
vertelde over het leven van Annie, las verschillende gedichtjes voor en zong samen met Eline van 
der Wilt liedjes van Annie M.G. Schmidt.

De agenda voor het tweede kwartaal is als volgt:
- Dinsdag 2 april presentatie over Antarctica door de heer Francke, Magdalenazaal 19.30 uur
- Woensdag 3 april om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal
- Woensdag 17 april om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal en paasstukje maken
- Donderdag 25 april presentatie over Australië door Thea van Dijk, Magdalenazaal 19.30 uur
- Woensdag 1 mei om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal
- Maandag 6 mei reisje (zie aparte vermelding hieronder)
- Woensdag 15 mei om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal
- Dinsdag 21 mei fietstocht naar Pluktuin Kruiningen
- Woensdag 5 juni jaarlijkse barbecue 17.00 uur Magdalenazaal

Vrouwengilde Goes is in 2019 op weg naar 100 jarig bestaan!
In het najaar, te weten op 19 september 2019 viert Vrouwengilde Goes haar 100-jarig bestaan. 
Vrouwengilde Goes organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten waarop je apart kunt inschrijven. 
Er is altijd wel iets wat je aanspreekt; een gezamenlijk etentje met de kerst, een presentatie, een 
fietstocht, een bloemstukje maken of de gezamenlijke barbecue. Ook is er als nevenactiviteit een  
eetclubje gestart. 
Voel je je soms alleen, wil je af en toe eens andere dames spreken of aan iets gezelligs meedoen? 
Dan is het Vrouwengilde Goes misschien iets voor jou. Loop eens binnen voor nadere informa-
tie op onze soosmiddagen (de 1e en 3e woensdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur) in de 
Magdalenazaal, Singelstraat 5 te Goes (tussen Slot Oostende en de Magdalenakerk). Kosten € 1,50 
voor een gezellige middag inclusief 2 x koffie of thee en een koekje.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kijk ook eens op www.vrouwengildegoes.nl of neem con-
tact op met het secretariaat Mw. T. van Dijk, Noordoordplaat 24 te Goes (06-18751148).
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Avondvierdaagse
Dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni 2019
 
Routes
Vier leuke routes rondom ons prachtige dorp worden in 5 en 10 km uitgezet. Je krijgt iedere dag 
een kaart mee met routebeschrijving. De sponsors zorgen voor een lekkere traktatie zodat de 
energie op peil blijft!
 
Tijden
Dinsdagavond is om 18.30 uur de officiële start en vrijdagavond hebben we de feestelijke 
uitreiking. Vanwege het 5-jarig bestaan hebben we een dweilband uitgenodigd om de laatste 
kilometer muzikaal te begeleiden.
Inschrijven op maandag 24 juni op OBS Schengehof tussen 14.00 - 16.00 uur.
Van dinsdag t/m vrijdag kan vanaf 18.15 uur ingeschreven worden bij de start: Grand Café Poel-
wijck. Vanaf 18.15 uur krijg je een stempeltje en elke avond mag je starten vanaf 18.30 uur voor 
de 5 en 10 km. Op vrijdag kan de 10 km om 18.00 uur starten, zodat ook zij met de muziek mee 
kunnen lopen. Voor een medaille moet je 3 avonden meelopen maar je mag natuurlijk alle 4 de 
avonden meedoen.
 
Veiligheid
Het voorgaande jaar is gebleken dat kinderen tijdens de route het gevaar van het verkeer onder-
schatten. In hun enthousiasme kunnen zij de weg oprennen waar ook auto’s rijden. Er staan ver-
keersregelaars op de gevaarlijke punten maar wij willen nadrukkelijk aan de (groot)ouders 
vragen om samen met de kinderen te lopen zodat ongelukken voorkomen worden.
Kinderen vanaf groep 7 mogen de 10 kilometer lopen onder strikte begeleiding van een volwas-
sene. Sommige delen van de routes gaan over onverharde paden. Dit kan een probleem zijn voor 
kinderwagens, rolstoelen en ouderen.
Controleer na afloop op teken!
 
Kosten
Meedoen kost € 4,-- p.p. voor 4 dagen of € 2,-- per dag. We stellen het zeer op prijs dat iedereen 
zich aanmeldt en betaalt want een evenement organiseren kost geld.
 
Kijk voor meer informatie 
op onze facebookpagina:
Avond4daagse 
‘s-Heer Arendskerke
 
Het wandelcomité
Janny, Ineke, Joke, Judith 
en Ginny
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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

Masterclass in-perspectief
   ma.ochtend 9.30 - 11.30 uur en 
    do.middag 13.00 - 15.00 uur
    trefwoorden: schilderen naar voorbeeld   
    kunstenaar, technieken leren.

Kunst in-perspectief 
    do.ochtend 9.30 - 11.30 uur en 
     vr.ochtend 9.30 - 11.30 uur
     trefwoorden: schilderen, div. stijlen en   
      technieken, abstract tot realistisch.

Atelier in-perspectief
        ma.middag 13.00 - 16.00 uur
         Ervaren kunstenaars werken
       zelfstandig met de gezelligheid en tips  
      van elkaar.

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)
Ambachtsweg 9 ‘s-Heer Arendskerke

 Tip!

14 euro 

per les
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