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

info@taxikole.nl
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Redactie: Raija de Vries-Alssema Oude Rijksweg 82, tel. 562340/06 26056278
 Johnny de Kok Slotstraat 14, tel. 563593
 Joanne Bek  Westhofsezandweg 13
Drukwerk:  Drukkerij Driedijk Heinkenszand, tel. 561942
Opmaak:  Selina van den Berg Middelburg, tel. 06 45680334

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

De foto op de voorkant is gemaakt door Johnny de Kok.

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.nl

De advertentie kosten voor 2016  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

1/1 pagina (achterkant) € 205,00 
3/4 pagina (achterkant € 175,00 
1/2 pagina (achterkant) € 120,00 
1/4 pagina (achterkant) €   70,00 

1/1 pagina (binnenkant) € 180,00 
3/4 pagina (binnenkant) € 155,00 
1/2 pagina (binnenkant) € 105,00 
1/4 pagina (binnenkant) €   60,00

1/1 pagina (zwart/wit) € 155,00 
3/4 pagina (zwart/wit) € 130,00 
1/2 pagina (zwart/wit) €   90,00 
1/4 pagina (zwart/wit) €   45,00 

1/1 pagina (variabel) € 180,00 
3/4 pagina (variabel) € 155,00
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 Selina: info@hello-yellow.nl
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Voor u ligt de herfsteditie van de Sraskerkse Proat. De laatste van dit jaar alweer. Het dorp heeft 
het het afgelopen kwartaal weer druk gehad met veel leuke dingen: De open monumenten-
dag, kindervakantieweek, een Bunder Letteren, Tyg, een fietstocht, Repair Café, het nieuwe 
kunstwerk Rie maer op de Torens etc. Hiervan treft u leuke verslagen aan. Ook is bekend welke 
vlag de vlag van ‘s-Heer Arendskerke is geworden! Deze is te bestellen en mag uit wanneer je 
maar wilt. 

Wat betreft de komende activiteiten dit najaar lijkt het niet al te druk. Wij raden u aan om ook 
de website van het dorp in de gaten te houden. Hierop vindt u ook allerlei weetjes en activitei-
ten van ons dorp. Ook deze dorpskrant kunt u op de website terugvinden:
www.shak.goesweb.net

De redactie bedankt iedereen voor alle inzendingen en wenst u veel leesplezier!

De volgende inleverdatum van de kopij is 1 januari 2017

De redactie
Raija de Vries-Alssema, Johnny de Kok, Joanne Bek



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

Dorpsstraat 92
4451 AC Heinkenszand

Tel: 0113-563214
www.devisseroptiek.nl

Volg ons ook op Facebook!



De Hondenkapster
volledige vachtverzorging voor uw hond

J.J. Braam-Holtrust
Wissekerkseweg 3
4458 SH ‘s-Heer Arendskerke
0113-567290

Ambachtsweg 16, 4458 DA ‘s-Heer Arendskerke
telefoon (0113) 568003, fax (0113) 568600

HET ADRES VOOR: KLEINE- EN GROTE VERBOUWINGEN,
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, VERVAARDIGING VAN KOZIJNEN,

RAMEN EN DEUREN IN EIGEN WERKPLAATS.
DE VERZORGING VAN BOUWTEKENINGEN

bouwbedrijf p. van der klooster
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Stichting Overlegorgaan
Op woensdag 23 november vindt de Najaarsvergadering van het Overlegorgaan plaats in het 
Heer Arendhuis. Aanvang 20.00 uur. Alle inwoners zijn van harte welkom om mee te denken 
en praten over ons dorp. Deze avond heeft als thema “Duurzaamheid”. Wethouder Alssema 
zal aanwezig zijn om het gemeentelijke nieuws uit te wisselen. De invulling en de agenda van 
deze avond zijn een week van te voren op de website te vinden. www.shak.goesweb.nl

RUIM 60 MILJOEN SUBSIDIE VOOR ENERGIEBESPARING EIGEN HUIZEN
02 september 2016 • Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energie-
besparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van 
voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoog-
rendementsglas aanbrengen.

De subsidie is ongeveer 20 procent van de isolatiekosten, bij een kwalitatief en prijstechnisch 
goed bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwo-
ningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, 
het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan 
daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isoleren-
de deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwin-
ning of een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een 
zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de sub-
sidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Subsidie aanvragen is vanaf 15 september 2016 mogelijk via internet bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Het is ook mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebe-
sparende maatregelen te financieren. De nieuwe subsidie en zo’n lening zijn te combineren. 
Ook een combinatie van de rijkssubsidie met bijdragen van een gemeente of provincie is mo-
gelijk. Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel is 
een investeringssubsidie duurzame energie beschikbaar. Voor verhuurders van woningen zijn 
er al andere subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen.

CAMPAGNE ENERGIEBESPARING
Medio oktober start het Rijk een driejarige campagne over energiebesparing. De campagne 
richt zich op huiseigenaren die al wel energiebesparende maatregelen overwegen, maar die 
nog niet hebben genomen. In de eerste deelcampagne komt ook de nieuwe subsidiemoge-
lijkheid aan de orde. Een campagnesite bundelt informatie over energiebesparing en biedt 
in een aantal stappen een overzicht van de mogelijkheden op maat aan. De campagne stelt 
komende jaren verschillende thema’s binnen energiebesparing centraal.
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DIGITAAL IN ’S-HEER ARENDSKERKE
Vorig najaar organiseerde het Overlegorgaan een enquête onder de 65-plussers van ’s-Heer 
Arendskerke en Eindewege. Daaruit bleek, dat men belangstelling had voor computercursus-
sen. Om aan deze wens te voldoen volgen deze winter diverse activiteiten, die natuurlijk open 
staan voor alle leeftijden.

Op 16 februari 2017 wordt de start gegeven van ‘Digitaal in ’s-Heer Arendskerke’ tijdens de Di-
gimarkt. De markt vindt plaats in het Grand Café van Poelwijck in de Boogstraat tussen 13.30-
16.00 uur. De markt brengt organisaties, vrijwilligers en deelnemers bij elkaar en zorgt voor 
verbinding. Het Overlegorgaan organiseert deze middag samen met SVRZ en Digisteun. Digis-
teun wordt ondersteund door de gemeente en voert samen met partners allerlei activiteiten 
uit op het gebied van Digitaal in de wijk.

Tijdens deze markt worden 4 hoeken ingericht nl. Durf te vragen, Altijd dichtbij, Samen aan de 
slag en Handig met. Diverse organisaties verlenen hun medewerking zoals de Rabobank en 
HCC flight simulator. Er zal o.a. te zien zijn hoe je fotoboeken kan samenstellen.

Daarna zal er op de maandagmorgen een Digitaal Café geopend worden, waar men terecht 
kan voor vragen en hulp. Vrijwilligers van het dorp zitten klaar om andere dorpelingen te hel-
pen. En als laatste worden er cursussen aangeboden naar behoefte.

In de dorpskrant van januari komt nog meer informatie over het programma van de Digimarkt 
en het Digitaal Café.

De dorpsvlag
De stemlokalen zijn gesloten en over de uitslag valt niet te discussiëren!!! Het is een heus re-
ferendum geworden. 105 stemformulieren werden ingeleverd of de keuze werd gemaild. Een 
mooi aantal van de 600 huisadressen, die een formulier ontvangen hebben.

De uitslag:
1x vlag 1
3x vlag 2
0x vlag 3
8x vlag 4
21x vlag 5
62x vlag 6
10x vlag 7

Het is dus een grote overwinning geworden voor vlag nr, 6!
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In de najaarsvergadering van het Overlegorgaan zal de eerste dorpsvlag gepresenteerd wor-
den. Ieder, die een vlag in zijn bezit wil hebben om bij plaatselijke feestelijkheden uit te han-
gen, kan deze bestellen bij het secretariaat van het Overlegorgaan. De prijs is afhankelijk van 
het aantal bestellingen, maar zal ongeveer € 12,50 zijn. Wellicht ook een leuk cadeautje voor 
dorpelingen, die uitgezwermd zijn over de hele wereld. Ons eigen wapen met een achter-
grond van Zeeuwse golven geeft toch een nostalgisch gevoel.

De dorpsvlag kan niet officieel erkend worden, want het Overlegorgaan is geen publiekrech-
telijk lichaam. Alleen een gemeente, provincie of waterschap kan een vlag vaststellen, nadat 
de Hoge Raad van Adel advies heeft uitgebracht. De vlag kan dan ook niet in het vlaggenre-
gister opgenomen worden. Misschien jammer! Een voordeel is wel, dat het vlaggen nu niet 
gebonden is aan het vlaggenprotocol. We mogen hem uithangen en binnenhalen wanneer 
we willen.

Het Heer Arendhuis
De ontmoetings-kennismakingsdag 
Het was een gezellig gebeuren op 10 september. jl.. De verenigingen die de moeite hadden 
gedaan om op de kennismaking-open dag te komen staan, hadden hun beste beentje voor 
gezet. Er was kosten nog moeite gespaard om demo’s te laten zien. Dansstudio Shirley was 
als eerste met 2 groepen prachtige meiden. Zij hebben een mooie show weggezet. Daarna 
de linedance Swinging Eagles met heerlijke countrymuziek. Zij lieten zien dat je niet altijd op 
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countrymuziek hoeft te dansen en met muziek van de Pirates of the Caribbean lieten ze ver-
rassend optreden zien. Een heel ander verhaal, eh muziek, was de muziek die gebruikt werd 
voor de spectaculaire Kangoo jumps. Daar kun je ook niet bij stil staan! Zowel de Zumba als 
de Kangoo jumps worden trouwens verzorgd door Pegoze Bewegen op Muziek. De Kangoo 
schoenen mocht je gratis uit proberen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Dit alles 
werd versterkt door onze vaste DJ’s Peter en Tamara van de Eagle beat drive-in show. Bij de 
HCC mocht je achter de knoppen om ook eens een vliegtuig te besturen. Ook kon je bij HCC 
terecht voor vragen over fotografie en hoe je nou eigenlijk vhs-videobanden overzet op cd. 
Ook de seniorensoos (ondanks dat het zo warm was) was paraat met koersbal en biljarten en 
ook daar werd gebruik van gemaakt! Ik had een powerpoint presentatie gemaakt van alle ver-
enigingen die er die dag stonden. Hier heb ik  leuke reacties op gehad trouwens, dank je wel.
Nogmaals wil ik langs deze weg de verenigingen bedanken voor hun moeite om de dag te 
maken zoals deze bedoeld was. Cactus vereniging ZEECULENTA, Christelijke samenkomst 
EKKLESIA, Eagle beat drive-in show, HCC flightsinZeeland, Pegoze Kangoo power en Zumba, 
linedance Swinging Eagles, Dansstudio Shirley, Jeugdsoos Tyg, Oranjevereniging, Overlegor-
gaan, Repaircafé, Brassband Excelsior, Vrijwilligerscentrale ’s-Heer Arendskerke en Eindewege, 
seniorensoos ‘s-Heer-Arendskerke: DANK JE WEL.

U kunt deze verenigingen terug vinden op de website van het Heer Arendhuis: www.hee-
rarendhuis.nl. Ga gerust eens kijken op hun vaste middagen of avonden, u bent van harte 
welkom.

Niet vergeten trouwens: Elke derde donderdag van de maand hebben we Hobbycafé. Je kan 
gezellig met andere puzzelen, kaarten, spelletjes doen, breien, kleien, darten, biljarten, noem 
maar op!! Wil je biljarten zorg dan wel voor een partner en geef dit even door aan het Arend-
huis want dan zet ik het biljart aan. Deze avond is van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Tip: Word lid van de facebookpagina van het dorpshuis Heer Arendhuis. Je krijgt dan vanzelf 
alle (losse) activiteiten in je mailbox!

Groetjes uw gastvrouw Arna van Eekelen
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Monumentendag 2016 voorbij 
Wat waren er veel activiteiten tijdens de Open Monumentendag op ons dorp. Eigenlijk te veel 
om op te noemen. Het gevaar bestaat dan dat je iemand of een activiteit vergeet. Zonder iets 
of iemand te kort te doen een opsomming:
– Bij de snuffelschuur werd je ontvangen met koffie en zelfgebakken appeltaart. Dit kon je 

tijdens het bekijken van een (dorps)film heerlijk nuttigen, zelfs een biertje of een wijntje 
was mogelijk. Hartelijk dank hiervoor.

– In de Petruskerk werd het orgel bespeeld door Stoffel Gunst. Mevrouw Keizer gaf uitleg 
over het thema “iconen en symbolen” en hoe ze gemaakt worden. Tevens was bezichtiging 
van de kerk mogelijk en ook was het doopregister in te zien.

– Bij molen Nooitgedacht kon je van de zelfgebakken pannenkoeken smullen. Heerlijk! 
– Bij Frank Verwei kon je jezelf terug in de tijd wanen. Frank had een leuke selectie samenge-

steld van curiosa en gaf daarover uitleg. Bij sommige voorwerpen was dat zeker nodig! 
– De kinderen hadden plezier met het springkussen in de Torenring. Sommigen hebben wel 

heel veel energie! Ook konden ze oud Hollandse spelen “oefenen”.
– Bij “de Bunder” waren de kunstwerken van diverse kunstenaars te zien. Ongelofelijk dat 

er zoveel creativiteit in mensen kan zitten. Zelfs onder dorpsgenoten zijn er mensen die 
boeken “maken” en daarin nog schrijven ook. Alles was zorgvuldig gekozen en uitgestald.

– ‘s Middags stonden er marktkramen in de Torenring waar diverse spullen gekocht konden 
worden. 

– Vanaf 13.30u waren de taxateurs van het Middelburgs Veilinghuis weer aanwezig in de 
Petruskerk. Verschillende mensen maakten gebruik om hun antiek en/of curiosa te laten 
taxeren.

De hele middag waren gebruikers van het Heer Arendhuis aanwezig. Er werd uitleg gegeven 
over hun activiteiten en een aantal keren werd een demonstratie verzorgd! Ter afsluiting van 
de Monumentendag waren, bijna vanouds, Eric en Marco aanwezig om muziek en zang ten 
gehore te brengen. Het aanwezige publiek kon aardig meezingen met hun nummers! Tijdens 
deze afsluiting nam Jan Rottier het woord. Hij bedankte Janny Verwei met een bos bloemen 
voor haar jarenlange inzet (23 jaar) voor de werkgroep Monumenten. Uiteraard werden de 
dranken en versnaperingen verzorgd door het Heer Arendhuis.



Expert

Salon

CAROLA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70

Verzorgt de gehele uitvaart
Met Zorg, Medeleven en Respect...

Ook wanneer u een uitvaartverzekering 
heeft, kunt u ons inschakelen.

   Tel: 0113 - 63 91 08

   Mob: 06 - 40 48 40 76
   Dag en nacht bereikbaar.

                               

Gratis boekje 
uitvaartwensen
te bestellen!!

www.lindavanwingen.nl
Striepseweg 4,
4435 RL  Baarland

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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Een Bunder Letteren
Wat een heerlijk weer hebben we gehad tijdens de vier weekenden dat een Bunder Letteren 
te zien was. En  leuke reacties! De krant was lovend. LOVE heeft er prominent in gestaan en wij 
zijn ook helemaal gelukkig.

Het was een mooie expositie met bijzonder werk van zoveel bijzondere deelnemers: De ge-
schiedenis van 25 jaar graffiti, verbeeld door 4 kunstenaars, o.a. Stefan en Marcel Thelen; Ernst 
Norbert, met gedichten op deuren waardoor het een beeld werd en geen deur meer was; een 
boekenkast vol houtblokken die beelden werden omdat ze op een console stonden, mooi 
werk van Hein Verwer; de doeken met prints van Kianoosh, hoe handen verwerkt kunnen wor-
den tot…. Prachtig; de bijzondere boom van Paul en Menno de Nooijer die eigenlijk alleen 
maar mooier werd doordat de prints zo prachtig veranderden van kleur; het prachtige terraz-
zowerk van Johnny Boonman; het drukwerk door Marieke en Marijn, dat ook een aantal keer 
live te zien was; het tafereel van Ramon de Nennie dat onder de appelbomen geheel tot zijn 
recht kwam en natuurlijk LOVE door Ron Chiers, dat nog blijft zodat Google Earth het oppikt. 
En al die luchtballonnen die alsmaar boven ons dorp komen, waarom???

De samenwerking met de scholen 
was ook zeer bijzonder. 7 Peperbus-
sen zijn gemaakt door leerlingen van 
het Calvijn, Ostrea, Pontes en Edudel-
ta. Geweldig toch… en volgend jaar 
graag weer.

Een bijzondere vermelding verdie-
nen de ‘kistboeken’. Een echte biblio-
theek met bibliothecaris. Het was in 
een woord GEWELDIG. 49 Deelne-
mers reageerden op een oproep op 
Facebook met een hoge kwaliteit en 
verrassende creatieve uitingen. Uren 
hebben bezoekers zitten kijken en 
lezen en ervaren. Ook voor kinderen 
geweldige boeken met knuffels, het 
ontdekken van…. Ook veel deelne-
mers van ons dorp, Piet Karman, Mar-
tijn Linzell, Ginny Rentmeester, Mar-
jan van Dijke, Roos, Gerard en Barre 
Verkerke. Kortom een groot succes. 
Het kan zijn dat deze expositie nog 
een vervolg gaat krijgen, maar daar 
lezen jullie dan in de volgende dorps-
krant meer over.
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Elk weekend was er iets speciaals en ook dat blijft een bijzonder Bunder-gebeuren. Er was een 
poëzie-middag georganiseerd door Een Nieuwe Wind. Mooi om te horen wat je met woorden 
kunt, niet alleen gedichten maar ook verhalen. Het was genieten. Muziek blijft altijd een trek-
ker. Bijzondere concerten passen hier wel. Wederom is er gekookt, ‘Oerkoken’ in een heerlijk 
sfeer, ongedwongen, met muziek en voordrachten. 

Kortom, op naar een volgend thema voor volgend jaar. 
Dit geeft zoveel positieve energie.

Brassband Excelsior
We zijn momenteel volop aan het repeteren met onze nieuwe dirigent. Vanaf 1 oktober wordt 
er een samenspelgroep opgericht voor alle jeugdleden. Met wat ondersteuning van enkele 
volwassenen hopen we dat dit een leuk jeugdorkest gaat worden!!

We hebben mooie concerten gegeven tijdens de Monumentendag op 10 september jl. bij 
Stoffeerderij Brouwer en op 18 september jl. in de Manhuistuin te Goes. Beiden met prachtig 
weer!

De volgende concerten staan nog gepland:
Zondag 9 oktober 2016:  Concert Ter Reede Vlissingen 14.30
Zaterdag 12 november 2016:  Jaarlijkse uitvoering Arendhuis 19.30
Vrijdag 16 december 2016:  Volkskerstzangdienst RK Maria Magdalenakerk Goes 19.30

Kindervakantieweek 2016
Als ik dit stukje zit te typen is het al weer een maand geleden dat we met ongeveer 80 enthou-
siaste kinderen en 15 vrijwilligers de kindervakantie week “vierden”. En ik denk dat vieren dan 
wel het juiste woord is, want wat was het weer een superfeestje! Drie dagen spelen, knutselen, 
sporten en plezier hebben met elkaar.

Dit jaar hadden we als thema de Olympische Spelen. We zijn op maandag dan ook maar ge-
start met het bouwen van ons Olympisch dorp, want al die sporters hebben natuurlijk wel een 
hut nodig om zo af en toe weer even op krachten te komen na al de topprestaties die ze dit 
jaar verrichtten. Het bouwen van de hutten kon beginnen. Ieder jaar is het weer mooi om te 
zien dat ook de vrijwilligers hier helemaal in op kunnen gaan en samen met de kinderen weer 
8 prachtige creaties wisten te bouwen.

Op dinsdag zijn we in groepjes (per land) naar het voetbalveld gelopen om daar als echte 
topsporters aan allerlei sporten te kunnen deelnemen. Wat hebben ze allemaal goed hun best 
gedaan. Ieder land heeft geknokt voor die felbegeerde podium plaatsen, maar zoals altijd kan 
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niet iedereen winnen. Tussendoor werd ook het energie-peil weer aangevuld met gezonde 
suikers en rond 13:00 uur was er voor iedereen friet met een snack. Hierna kon de strijd weer 
verder. De landen die als 1e , 2e of 3e eindigden, kregen een mooie medaille. Alle andere deel-
nemers een vaantje.

De woensdag had ook weer een vol programma. Nadat de kinderen een uurtje in het Olym-
pisch dorp hadden rondgelopen, werden ze opgewarmd voor een heuse colorrun. Per leef-
tijdscategorie renden de heren en dames langs de strooipunten die op verschillende punten 
in het dorp stonden opgesteld. Uitgedost in mooie kleurencreaties kwam iedereen onder de 
finishboog door. Wat genoten de kinderen hiervan. Helaas was het in de week erna bij vele 
kinderen nog zichtbaar dat ze hadden mee gelopen, maar we hopen dat iedereen ondanks de 
fel gekleurde haarlokken toch terug kan kijken op een super leuke colorrun.

Na de colorrun moesten de hutten alweer worden afgebroken. Wat gaan die drie dagen dan 
toch snel voorbij. Met behulp van de brandweermannen van ’s-Heer Arendskerke werd het 
veld tegenover het Klok’uus weer netjes opgeruimd en werd het vreugdevuur aangestoken. 
Als afsluiting konden de sporters die er nog puf voor hadden, hun laatste beetje energie kwijt 
op de stormbaan. Het viel voor velen nog niet mee om het laatste gedeelte van de stormbaan 
zonder hulp te bestormen om daarna bijna gelanceerd te worden van de glijbaan. Tussen het 
glijden door hadden ze nog net even tijd om een hamburger van de barbecue te grissen en op 
te eten om daarna weer snel verder te kunnen.

Siegrid heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar was dat ze heeft geholpen met het organi-
seren van de kindervakantieweek. Gelukkig zijn er al een paar dames die hebben toegezegd 
dat ze volgend jaar en het jaar erop willen helpen met het coördineren, maar eigenlijk willen 
we ook nog wel één of meer mannen in de organisatie verwelkomen. Dus lijkt het je leuk om 
een paar jaartjes te helpen met het bedenken en organiseren van de kindervakantieweek, laat 
het ons dan weten op kvwshak@hotmail.com. Vanaf januari gaan we weer brainstormen voor 
2017.
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Ik denk dat ik namens ons allemaal kan spreken dat we kunnen terugkijken op een geslaagde 
kindervakantieweek. Zonder de vele vrijwilligers, jong en oud, zouden we dit nooit kunnen 
realiseren. Maar ook de sponsors zijn van groot belang. We willen iedereen nogmaals hartelijk 
bedanken voor jullie inzet in welke vorm dan ook. Bedankt!

Marieke, Judith, Siegrid, Vincent, Deborah en Joke

Sponsors:
Klok’uus Leendert Nieuwenhuize
Vermeer Rabobank
Vloerenbedrijf Dennis op ’t Hof Transportbedrijf Ronald Korstanje
De slager op wielen Brandweer ’s-Heer Arendskerke
Peter van Vliet VHC Kreko Group
Auto demontage bedrijf Otte Voetbalvereniging Arendskerke
Brandbeveiliging van der Scheer Stichting auto- en motorsport Eindewege
BPG de Jonge

Jeugd Soos T.Y.G.
Voor de eerste activiteit na de vakantie van Jeugd Soos Tyg was veel animo! We gingen met 37 
kinderen lasergamen bij het Klok‘uus! De club werd in tweeën gesplitst op leeftijd. Zo kwam 
het voor iedereen goed uit. De jongere club speelde van 19.00u tot 20.00u toen het nog licht 
was en tegen de tijd dat de wat oudere kinderen aan de beurt waren werd het al een beetje 
donker wat de spanning natuurlijk nog verhoogde! Allemaal kregen we een legeroveral en 
petje en niet te vergeten natuurlijk een lasergeweer. Na een duidelijke uitleg van Dejan konden 

we aan de slag. Wat een spannend 
spel! De bedoeling was om de tegen-
stander zoveel mogelijk te raken om 
punten te scoren voor je team. Al met 
al zijn het twee leuke rondes geweest 
op een verrassend mooie lasergame-
baan. Het was een geslaagde avond! 
Annemarie, bedankt voor het drankje 
dat je alle kinderen na afloop hebt 
aangeboden! 

De leiding van TYG is ook weer wat gegroeid. Karin en Elizabeth komen ons versterken, wel-
kom! Natuurlijk heeft de Jeugd Soos Tyg nog meer toffe activiteiten in het vooruitzicht:
14 oktober Karaoke in het Arendshuis
26 november Sinterklaasintocht

We hopen dat jullie allemaal komen!
Team Jeugd Soos Tyg
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Belangrijkste boek
De Bijbel verkozen tot het belangrijkste boek...
De schrijvers Adriaan van Dis en Tom Lanoye spraken uitgebreid over de Bijbel in DWDD, naar 
aanleiding van de verkiezing als belangrijkste boek. Het ging met name over de invloed en het 
belang van de Bijbel en over de literaire en poëtische kracht van de Bijbel. En is het een goed 
boek? ‘Het beste boek over God’, citeerde Van Dis. Lanoye ging hierop verder: ‘Het is een boek dat 
het mysterie van de mens in schitterende poëzie heeft gevangen.’ De schrijvers onderstreepten 
het belang. Ze zien de schoonheid en verbeeldingskracht en zelfs de aantrekkingskracht.
 
Vraagt u zich ook wel eens af wat het christelijk geloof nu nog (voor u) betekent en kan uit-
werken? Ook deze winter willen we ons door God, Zijn Woord en Zijn Geest laten leren. Er 
zijn o.a. bijbelstudies en vrouwenavonden. Bij de bijbelstudies wordt diep(er) ingegaan op de 
betekenis van het bijbelboek Exodus. Tijdens de vrouwenavonden zal het bijbelboek Esther 
behandeld worden. Als leidraad wordt het eigentijdse boek Sterk (door Esther van Lunteren 
e.a.) gebruikt. Ten slotte staat er nog een Praise-avond gepland op 30 december. Er wordt dan 
weer gezongen en gemusiceerd om God te eren.
 
U bent van harte welkom op deze avonden maar ook in de diensten op zondag.
 
Meer info: 0113-563956 (fam. Wijnholds), www.nieuwleven-goes.nl 
of info@nieuwleven-goes.nl

Uit de Petruskerk
Rooster voor het laatste kwartaal met daarin enkele bijzondere diensten. De diensten begin-
nen om 10.00 en iedereen is van harte welkom!

Zondag Aanvang Voorganger 
2 okt. 10.00 Werkgroep eredienst
9 okt. 10.00 Leespreek
16 okt. 10.00 Mw. Meulensteen (opmerking: Regiodienst in Bethelkerk, Coudorp 1
  te Nieuwdorp met medewerking van gelegenheidskoor)
23 okt. 10.00 Ds. Van der Jagt
30 okt. 10.00 Mw. Datema
6 nov. 10.00 Ds. Wisse
13 nov. 10.00 Ds. Den Hollander
20 nov. 10.00 Ds. Wisse (opmerking: Jeugddienst)
27 nov. 10.00 Ds. Helderman-Janse de Jonge
4 dec. 10.00 Ds. Van Manen
11 dec. 10.00 Ds. Sinke
18 dec. 10.00 Ds. De Graaf
24 dec. 21.00 Ds. Wisse
25 dec. 10.00 Ds. Wisse (opmerking: Uitvoering kerstspel door kinderen van de kerk)
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Repair Cafe
Op zaterdag 26 november van 10.00-12.30 uur in 
het Arendhuis aan de Torenring, ’s Heer Arends-
kerke: Repair Café met speciale aandacht voor 
de fietsverlichting.

De ANWB ondersteunt de Repair Cafés in Nederland 
met een toolkit vol gereedschap en materiaal om 
fietsverlichting te repareren. Dat gebeurt in het ka-
der van de ANWB Lichtbrigade. Deze jaarlijkse cam-
pagne wijst fietsers in de herfst, als het eerder don-
ker wordt, op het belang van goede fietsverlichting 
en biedt hun de mogelijkheid hun eigen fietslam-
pen na te kijken, zodat ze straks goed zichtbaar zijn.

Geef je boormachine en stofzuiger een 2e kans. 
Kapotte rits of een losse naad, er staat een naaima-
chine klaar en hulp van een coupeuse. Een defecte 
lamp, stoel of cd-speler. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. Heb je niets te 
repareren, je kan ook voor de gezelligheid komen. Voor meer informatie: kijk op repaircafe.
org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl

Hoog bezoek bij het Repair Café
Zaterdag 24 september was er weer een Repair Café. Het initiatief, waarbij iedereen niet wer-
kende apparaten kan langsbrengen om ze ter plaatse te repareren, kende deze keer een wel 
heel speciale editie. Vooral voor Ineke van der Bijl werd het een ochtend om niet snel te ver-
geten.

Vooraf was bekend dat de burgemeester René Verhulst het Repair Café zou komen bezoeken, 
maar niet iedereen was eerlijk verteld wat hiervoor de exacte reden was. Toen er die zonnige 
zaterdagmorgen ineens wel heel veel bekenden van Ineke het Arendshuis binnenkwamen, 
ging er bij haar nog niet direct een lichtje branden. Dat veranderde snel toen de burgemeester 
aangaf speciaal voor Ineke naar ’s-Heer Arendskerke te zijn gekomen om haar de vrijwilligers-
legpenning Frans Naerebout te overhandigen. 

Ineke heeft de vrijwilligerslegpenning gekregen vanwege haar inzet voor de gemeenschap 
van ’s-Heer Arendskerke. Ze heeft zich van 1997 tot begin dit jaar actief ingezet als redactielid 
van de dorpskrant, daarnaast organiseerde ze de kerstmarkt, verschillende wandelevenemen-
ten en de jeugdvakantieweek. In 2014 was ze één van de oprichters van het Repair Café op het 
dorp. Burgemeester Verhulst benadrukte tijdens de uitreiking het belang van vrijwilligers voor 
het dorp. Hieronder de reactie van Ineke zelf.
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Wat een verrassing!!
Het moest een verrassing zijn en dat was het ook op zaterdag 24 september tijdens het Repair 
Café. Het enige, dat ik wist was dat de burgemeester zou komen. Ik dacht, dat de burgemeester 
informeel kwam kijken naar het reilen en zeilen van het Repair Café, maar toen hij in vol ornaat 
aankwam, had ik nog niets door. Maar op een gegeven moment kwamen er allemaal vrienden 
en bekenden binnen. Ik dacht nog: wat leuk net nu de burgemeester komt, dan is het lekker 
vol in het Arendhuis. Maar hoe weten zij dat nu allemaal? Toen zag ik ook nog mijn buurvrouw 
en mijn jongste zoon. Het moest niet gekker worden...

Pas toen hij het woord tot mij richtte, ging er een lampje branden, (dat gebeurt overigens 
wel vaker tijdens het Repair Café!). Na de toespraak kreeg ik de Frans Naerebout vrijwilligers-
legpenning uitgereikt voor het vrijwilligerswerk, dat ik in de loop der jaren heb gedaan. Daar 
stond ik dan helemaal overdonderd, ik wist niet wat ik zeggen moest, want ik had niet zo’n 
spiekbriefje kunnen maken zoals de burgemeester had.

Vandaar dat ik hier nu mijn verhaal doe. In de loop der jaren heb ik wel allerlei activiteiten 
aangepakt, maar in je eentje krijg je niks voor elkaar. Als er geen andere vrijwilligers waren ge-
weest om met mij samen te werken, dan houdt het gewoon op. Daarom wil ik langs deze weg 
iedereen bedanken voor de fijne samenwerking vroeger en nu nog steeds. Ik ga geen namen 
noemen, want dat zijn er zo veel, dat ik misschien iemand zou vergeten. Ik heb het altijd met 
plezier gedaan en blijf nog even doorgaan.

Ineke van der Bijl
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Voetjes-actie en inbraakpreventie-avond
Op 17 mei jl. werd in samenwerking met de wijkagent, mevr. Joanne Kodde, en bestuursleden 
van het Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke (Willem v.d. Bijl en Rinus de Klerk) zowel ‘s mid-
dags als ‘s avonds gecontroleerd op de aanwezigheid van inbraakgevoelige plaatsen aan en bij 
woningen. Vooral in de avonduren bleek dat o.a. veel schuurtjes niet waren afgesloten, ramen 
van woningen stonden open, containers stonden op plaatsen waar deze gebruikt konden wor-
den als opstap naar bv. een plat dak, er werden ladders aangetroffen die niet met een ketting 
en slot waren beveiligd, een deur van een garagebox was niet afgesloten, in deze garage was 
gereedschap (o.a. lasapparatuur) zo voor het wegnemen. Een enkele bewoner reageerde alert 
op het moment dat wij in de tuin liepen of aan poorten voelden of deze afgesloten waren. In 
13 gevallen hebben wij een zogenaamd “voetje”, met als tekst ‘dit is de voetstap van de politie, 
had ook van een inbreker kunnen zijn’, in de woning of schuur gelegd.

Op 24 mei jl. werd in het dorpshuis Heer Arendhuis een bijeenkomst gehouden over inbraak-
preventie en de resultaten van de voetjesactie bekend gemaakt. Deze bijeenkomst werd geor-
ganiseerd door de gemeente Goes, politie en Overlegorgaan. Op deze avond was ook aanwe-
zig de adviseur van het Politie Keurmerk Veilig Wonen, dhr. Rogier Timmer en dhr. Franse van 
het bouwbedrijf in Kwadendamme. De laatste had voorbeelden van goed hang- en sluitwerk 
bij zich en is een aangewezen bedrijf voor het afgeven van Certificaten van het politiekeur-
merk Veilig Wonen. Veel verzekeringen geven bij het hebben van zo’n certificaat korting op de 
verzekeringspremie.

De wijkagent, mevr. Kodde, vertelde over haar functie als wijkagent, deelde aan de hand van 
foto’s de resultaten mee van de gehouden voetjesactie, had een verhaal over de “babbeltrucs” 
en had in het politiesysteem gekeken naar het aantal geregistreerde inbraken in ons dorp. Tot 
slot werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen aan de wijkagent te stellen.
De heer Timmer, adviseur van het Politiekeurmerk Veilig Wonen had die middag in het dorp 
foto’s genomen van onveilige en inbraakgevoelige plaatsen. Het waren o.a. foto’s van hoge 
schuttingen en hagen zodat niemand van de weg in de tuin kan kijken. Dit zijn ideale plaatsen 
voor inbrekers. Verder kwam hij met veel voorbeelden hoe woningen voor inbrekers makkelijk 
te betreden zijn. Ook had hij voorbeelden voor verbeteringen aan de woning om het voor 
kwaadwilligen moeilijker te maken om binnen te komen.

De verzekeringsmaatschappij ZLM had voor een ieder een presentje, nl. een Kozijn op Slot. 
Twee beugels ter beveiliging voor inbraak van een openslaand raam. Deze waren uitgevonden 
door een hobby-uitvinder die zelf slachtoffer was geworden van een woninginbraak en hier-
voor de innovatieprijs 2013 had gewonnen. 

Namens het Overlegorgaan werden de gemeente Goes (mevr. De Reus) , de politie (mevr. Kod-
de), dhr. Timmer (politiekeurmerk Veilig Wonen) en dhr. Franse (bouwbedrijf ) bedankt voor 
hun bijdrage aan deze leerzame avond.

Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke.
Rinus de Klerk.



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 
bouwmarkt 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.



Voor het deskundig en persoonlijk:
• paardvriendelijk huisvesten van 

uw paard 
• zadelmak maken, inrijden en op 

niveau doortrainen van uw paard
• verzorgen van dressuur-, spring- 

en longeerlessen met uw eigen 
paard of een van onze paarden 
(beginners en gevorderd)

• verzorgen van rijlessen voor uw 
kind (beginners en gevorderd)

• bieden van coaching m.b.t. (le-
vens-)vragen met het paard als 
co-trainer

• bieden van stages opleiding paar-
denhouderij niveau 2 t/m 4

Oude Kraaijertsedijk 4
4458 NC ’s-Heer Arendskerke
Contactpersoon: M. Geelhoed
Tel: 06-51859304
Email: hofstededijkzicht@planet.nl
Website: www.hofstededijkzicht.nl

Als u een artikel heeft voor de website van ‘s-Heer 
Arendskerke kunt u mailen naar stovershak@xs4all.nl



Dorpshuis Heer Arendhuis 
Torenring 46  •  0113561953

’s-Heer Arendskerke
www.dorpshuisheerarendhuis.nl

Een sfeervol dorpshuis met vele  
mogelijkheden voor dorpsgenoten 

en daarbuiten.

Tip: Houd het infobord aan de voor
zijde van het Arendhuis in de gaten!

Hier hangen regelmatig nieuwe mel
dingen voor jong en oud.

Avondje uit
Catering

Feesten

• Workshops 
• Sporten
• En nog veel meer!

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 tot 17.00 uur
donderdagavond koopavond 

20.00 tot 22.00 uur

Tel: 0624880197

Sponsor Buurtvereniging Eindewege
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Activiteiten in Poelwijck
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regelmatig leuke activiteiten voor de bewoners op het 
programma. Denkt u hierbij aan maaltijden, optredens, uitstapjes en workshops. Al deze ac-
tiviteiten worden georganiseerd door een medewerker welzijn van zorgorganisatie SVRZ. Dit 
gebeurt in samenwerking met andere partijen uit het dorp zoals bijvoorbeeld de dorpsraad. 
Wij willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van deze activiteiten. Daarom zijn inwo-
ners van ’s Heer Arendskerke van 55 jaar en ouder ook van harte welkom. Voor de activiteiten 
vragen wij een vergoeding. De hoogte hiervan stellen we per activiteit vast. Heeft u interesse 
om deel te nemen aan de activiteiten of wilt u meer informatie? U kunt hiervoor terecht bij de 
medewerker welzijn van SVRZ.
 
Nienke Spies en Carina Walhout, medewerkers welzijn
Tel: 0113-315300 / E-mail: n.spies@svrz.nl en c.walhout@svrz.nl
 
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen bij een van onze activiteiten in het Grand café 
Poelwijck.
 
Oktober
Vrijdag 21 oktober Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Donderdag 27 oktober Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:
– Voorgerecht: Uiensoep
– Hoofdgerecht: Varkenshaasreepjes met 

roomsaus, gedroogde appeltjes en frites.
– Nagerecht: Viennetta met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven: in Grand café Poelwijck voor 20 
oktober, open van 10.30 tot 13.30
 
Zaterdag 29 oktober Volksdans en kleding-
presentatie Medio Burgum
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 2,50
 

November
Vrijdag 4 november Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Woensdag 16 november Koor Singing for You
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 2,50
 
Vrijdag 18 november Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Donderdag 24 november Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:
– Voorgerecht: Champignonsoep
– Hoofdgerecht: Kippenpoot, sla en frites.
– Nagerecht: Caramelijs met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl.  1 drankje
Opgeven: in Grand café Poelwijck voor 17 
november, open van 10.30 tot 13.30
 
Vrijdag 25 november Firma van Leenen 
Schoenverkoop
Tijd: 14.00-16.00
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December
Vrijdag 2 december Sinterklaas Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Maandag 5 december Soepmaaltijd, met 
erwtensoep, bruine bonensoep, groente-
soep
Tijd 12.00-14.00
Kosten : € 3,00   
Opgeven: in Grand café Poelwijck voor 24 
november, open van 10.30 tot 13.30
 
Maandag 12 december Firma Brug Mode 
met een kledingverkoop
Tijd: 14.00-16.00
 

Donderdag 15 december Workshop bloem-
schikken kerststuk
Tijd: 14.00 tot 16.00
Kosten: € 10,00 p.p. incl. koffie/thee
Opgeven: in Grand café Poelwijck voor 5 
december, open van 10.30 tot 13.30
 
Vrijdag 16 december Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscol-
lecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om 
geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen ge-
nezen.

De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 
We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de 
collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS 
te genezen. Gelukkig groeit de opbrengst uit collectes nog steeds. Het doel voor dit jaar is 
de grens van 1 miljoen te doorbreken. Ik hoop dat we ook in ons dorp dit jaar een record op-
brengst bij elkaar mogen brengen!! 

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, ben ik op zoek naar nieuwe collectanten 
in ’s Heer Arendskerke. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd.  Kijk op de website 
www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Aanmelden kan bij Dick Als-
sema via alssema@zeelandnet.nl of via 0113-562340

Samen maken we ons sterk tegen MS!
Vriendelijke groeten Dick Alssema



28

Hondenpoep
Waarom?
Wie van jullie kan een verklaring geven voor het feit dat in ons kleine kamertje, met veelal een 
wit porseleinen pot, we de boel netjes en schoon willen hebben. Bij veel huisdierenbezitters 
stopt deze drang naar reinheid als ze hun naaste woonomgeving hebben verlaten. Waarom? 
Een stevig plasticzakje is voldoende om over je hand te doen en de, dan nog warme, drol op 
te pakken. Zakje dicht knopen en in de eerstkomende afvalbak deponeren. Dan zijn er veel 
mensen blij met jou o.a. moeders met buitenspelende kinderen en senioren die moeite heb-
ben om de shit van hun schoenen te verwijderen. Toegeven de eerste keer is wennen maar dat 
geldt voor...!

Groet van een huisdierbegeleider (naam bij redactie bekend)

Rottier fietstocht 
2016 vrijdag 16 september 
Vrijdagmiddag om 13.00 uur ging de ‘Jan Rottier-fietstocht’ van start. Er waren 21 fietsers/
fietssters. De tocht begon bij de kerk met uitleg en voerde langs andere diverse bezienswaar-
digheden en wetenswaardigheden. De aftrap hiervan was het nieuwe kunstwerk van ‘s-Heer 
Arendskerke. Verder ging de tocht door de heropende fietstunnel. Hierna langs Terlucht met 
uitleg over overstromingen. Dan richting Goes en verder over de Oude Zeedijk. Bij de Westha-
vendijk weer een leerzame stop. Verder langs de Hollansche Hoeve naar de Monnikendijk. Ook 
hier weer een leerzame stop. Hierna naar het centrum van Kloetinge. Bij de kerk een uitleg over 
voorbije dagen. Ook tijd voor een koffiestop. Door Goes weer terug naar ons dorp. Wel onder-
weg nog uitleg over Goes in vroeger eeuwen bij de Heernisseweg en bij de Jacob Valckestraat. 
Tijd om terug te gaan via ‘s-Heer Hendrikskinderen. Nog een laatste stop in het Heer Arendhuis 
en de rit was definitief voorbij. 
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Onthulling kunstwerk Ton Lamper 
Vrijdag 2 september 2016 was de dag van de officiële onthulling van het kunstwerk van ‘s-Heer 
Arendskerke en Eindewege. Onder het toeziend oog van diverse belangstellenden werd door 
de Goese wethouder Loes Meeuwisse het kunstwerk onthuld. Ook de ontwerper van dit kunst-
werk, Ton Lamper, was aanwezig. De wethouder vertelde, dat de Stichting Overlegorgaan ‘s-
Heer Arendskerke een eerste voorzet heeft gegeven. De gemeente heeft dit verder aangepakt 
en een kunstcommissie in het leven geroepen. Op welke plaats gaan we een kunstwerk zet-
ten? Is de ondergrond geschikt hiervoor? Liggen er leidingen en/of kabels enz.? Wie gaat het 
kunstwerk maken?

Via de Stichting Overlegorgaan hebben enkele dorpsbewoners in de commissie zitting geno-
men. De uiteindelijke keuze om het kunstwerk uit te voeren viel op Ton Lamper. Het resultaat 
hiervan staat er nu. Ton heeft nog de achtergronden toegelicht op basis waarvan hij tot dit 
resultaat kwam (zie onderaan dit artikel). Ook vertelde hij, dat hij zoveel mogelijk lokale be-
drijven heeft ingeschakeld om het kunstwerk te maken. Voor hun inspanningen kregen Ton 
en onze deelnemers van de commissie een bloemetje aangeboden door de wethouder. Na de 
onthulling werd er nog nagepraat in de vlakbij gelegen brasserie.

‘Rie maer op de torens’
Kunstwerk locatie Arendstraat/Oude Rijksweg ’s-Heer Arendskerke.
Ontwerp: Ton Lamper 2015/16.

Bij het kunstwerk:
Een verbinding maken tussen verleden en heden van ’s -Heer Arendskerke en Eindewege, 
vroeger en nu, de loop van de tijd en de beweging van de elementen die het leven van de  
bewoners bepalen. De historie als basis van waaruit je leeft en van waar je verder de wereld  
in gaat. De locatie Arendstraat/Oude Rijksweg, deze door de Gemeente Goes aangewezen  lo-
catie, is dé plek die al jaren de verbinding markeert tussen de bewoners van ’s-Heer Arends-
kerke en de bewoners van Eindewege en omliggende polders. Sinds eeuwen passeren hier de 

bewoners die vanwege de landbouw 
en handel hun goederen verplaats-
ten o.a. via het vroegere veer over het 
Schenge naar het eiland Wolphaarts-
dijk, transport in  verband met de 
spoorlijn en het vroegere station op 
Eindewege, verkeer in verband met 
uitbreiding van het grondgebied 
door inpolderingen en landbouw ten 
westen en noordwesten van ‘s-Heer 
Arendskerke. Vrolijke optochten van 
Oranjeverenigingen, Sinterklaas en 
muziekvereniging passeerden dit 
punt. Rouwstoeten gingen hun stille 
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gang naar het kerkhof op Eindewege. 
Vreugde en verdriet werden gedeeld. 
Onderwijs, kerk, sport en het vereni-
gingsleven zorgden en zorgen voor 
een voortdurende beweging van 
jong en oud langs de locatie. Op dit 
kruispunt van wegen kan men alle 
kanten uit.Een veel gehoorde uit-
spraak om de weg te vinden op Zuid-
Beveland: ”Rie maer op de torens”. De 
torens zijn van oudsher in de zak van 
Zuid-Beveland, vanwege de inge-
wikkelde wegenpatronen (voor een 
deel veroorzaakt door bedijkingen), 
belangrijke oriëntatiepunten. Het 
kunstwerk kan fungeren als baken 
in het landschap. De pijlers en de bo-
gen zijn deels gebaseerd op de plat-
tegrond en vorm van de toren en het 
verdwenen noorder-en zuiderkoor 
van de Petruskerk te ’s-Heer Arends-
kerke (afgebroken in 1859). De pijlers 
zijn opgemetseld uit een handge-
vormde baksteen, gemaakt uit klei af-
komstig uit de regio Scheldebekken. 
De hoekprofielen van de pijlers en de 
bogen zijn gemaakt uit RVS. RVS is een modern en enigszins glimmend materiaal, zo wordt 
nog meer duidelijk dat het om een min of meer historische reconstructie gaat. Daarnaast lijkt 
het alsof het kunstwerk nog niet af is, het laat de toeschouwer de ruimte om het kunstwerk 
in gedachten door te fantaseren. Zo blijft het een ‘levend en bewegend’ object. Tussen de 
pijlers komen op 3 meter hoogte een paar grote bronzen vleugels. De vleugels hebben een 
lichtblauw patina met goudkleurige accenten. De vleugels verwijzen o.a. naar de arend in het 
wapen van ’s-Heer Arendskerke, maar ze kunnen ook duiden op het vanaf deze locatie uitzwer-
men naar alle windstreken, het komen en gaan van mensen. Je vleugels uitslaan, uitvliegen 
van en terugkeren naar geborgenheid, het losbreken uit de kooi van de traditie, het ‘out of the 
box’-denken. Maar men kan er ook een meer symbolische verklaring aangeven in termen van: 
hoe verschillende de onderdelen ook zijn, toch samen één; het gevleugelde woord, het idee, 
inspiratie; het vervliegen van de tijd en historie en evt. de wereld van de fantasie, het mystieke 
en spirituele. 
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Vrijwilligerscentrale 
’s-Heer Arendskerke en Eindewege
Tijdens de Open Dag in het Heer Arendhuis afgelopen Monumentendag is het me niet gelukt 
om meer vrijwilligers te vinden. Er waren zo weinig mensen op de been, dat het begrijpelijk is, 
dat ik geen nieuwe vrijwilligers te spreken heb gekregen.

Toch is het me later gelukt om voor 2 oudere dames, die bij de Zuydwester in de Boogstraat 
wonen, een vrijwilliger te vinden. Met veel plezier gaan ze wekelijks nu samen wandelen. Het 
werkt toch gewoon om mensen persoonlijk te vragen. Ook voor een mevrouw uit Pollesteyn 
heb ik een wandelmaatje gevonden en voor een echtpaar iemand die de boodschappen haalt. 
Fijn, dat we elkaar zo kunnen helpen!!

Nu ben ik nog op zoek naar een mannelijke vrijwilliger, die in het weekend een wandelingetje 
wil maken met een oudere heer van de Zuydwester. Door de week is hij naar de dagopvang, 
maar de weekends duren erg lang voor hem. Een wandelingetje zou voor hem een welkome 
onderbreking zijn.

Coördinator Vrijwilligerscentrale ’s-Heer Arendskerke en Eindewege
Janny Verwei
jannynagel@zeelandnet.nl of 0113-561802

Oproep 
Aan alle inwoners van ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege
Ieder jaar prijkt er op de voorkant van onze dorpskrant een  foto van een mooi plekje in ons 
dorp. Voor 2017 zijn we weer op zoek naar een nieuwe foto. De redactie roept iedereen dan 
ook op om of in de oude doos (of harde schijf ) op zoek te gaan naar mooie kiekjes of om er op 
uit te gaan met de camera om plaatjes te schieten. 

Er zijn wel een paar vereisten waaraan uw inzending moet voldoen:
– Het moet een staande foto zijn, anders past deze niet op de voorkant
– De foto moet onverkleind worden verstuurd (minimaal 1770 x 2490 pixels), voor de beno-

digde kwaliteit om te drukken
– De foto moet zijn gemaakt ergens in ‘s-Heer Arendskerke of Eindewege.

Wij ontvangen graag veel inzendingen voor 1 december a.s. op: 
kopijsraskerkseproat@gmail.com. 
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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



Christelijke samenkomst

U bent van harte welkom om de 
diensten te bezoeken.
Elke zondag:
 10.00u-11.00u Eredienst 
 11.30u-12.30u Woorddienst 
Zondagsschool (vanaf 11.30u) 
en crèche aanwezig.

God’s doel:Vrede 
en eeuwig leven!

Locatie: Dorpshuis Heer Arendhuis
Onze website: www.nieuwleven-goes.nl

God houdt van je en Hij wil
dat je in vrede met Hem leeft

en het eeuwige leven ontvangt.





Tuindromen……Droomtuinen! 
 
 
Laat het dit jaar niet bij dromen en vage plannen 
 

Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Vanaf het begin staat 
wat u in en met uw tuin wilt centraal.  
 
We luisteren goed en actief naar u, 

daardoor halen we voor uw tuin het beste 
in u en ons naar boven.  
 
Groenkeur 
Wij zijn als één van de eersten in Zeeland 
Groenkeur-gecertificeerd.  
 
Groenkeur staat voor bevordering van 
vakmanschap en  professionaliteit in de 

groene sector. Het is uw garantie voor  
vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, 
duidelijkheid.  

 

 
 
 
 
Wij zijn u breed en effectief van dienst op het gebied van ontwerp- aanleg en 
onderhoud van particuliere tuinen, zakelijke groenprojecten en openbaar groen. 
 
 

 
Allemekinders-Beveland groenprojecten 
Oude Rijksweg 97 
4458 AK ‘s- Heer Arendskerke 
Tel. 0113-563798 
info@allemekinders.nl  
 
Kijk ook eens op www.allemekinders.nl 



Nieuw 
wonen 

voor jong 
en oud 

in ‘s-Heer Arendskerke

Na 6 jaar komt er eindelijk weer een nieuwe wijk in ’s-Heer 

Arendskerke: 33 woningen in maar liefst 9 verschillende 

typen - voor starters, gezinnen en senioren. Arendskwartier ligt 

tussen het zorgcentrum (met o.a. kinderdagverblijf) en de open-

bare basisschool in - met speelboerderij Klok’uus om de hoek. 

En met alle voorzieningen in Goes (of Heinkenszand) op fiets-

afstand. Arendskwartier is ideaal wonen voor iedereen!

• Prijzen van 169.000,- tot 495.000,-
• Gezinswoningen, tweekappers
 en driekappers
• Vrijstaande en halfvrijstaande woningen
• Patiowoningen (rolstoeltoegankelijk)
• Heel veel woning voor je geld!

Arends
Kwartier
‘S-HEER ARENDSKERKE

Arendskwartier.nl

E E N  P R O J E C T  V A N

0113 - 22 77 88


