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

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

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

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

De advertentie kosten voor 2020  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

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

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

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

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

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

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

De foto op de voorzijde is gemaakt door Joanne Gijzel
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April 2020, nr.2Van de redactieVan de redactie

InhoudInhoud

In januari konden wij niet bedenken onder welke omstandigheden we de volgende dorpskrant 
in elkaar zouden zetten. De wereld staat on hold, wat betekent dat er voorlopig geen evenemen-
ten mogen worden georganiseerd en we niet mogen samenkomen. Ook het samenstellen van 
de krant werd hierdoor een extra uitdaging, maar het is gelukkig toch gelukt, zij het wat later dan 
gepland. Uiteindelijk blijkt er toch nog best wat te melden over de afgelopen periode, zoals de 
immer actieve seniorensoos en jeugdclub TYG. En in de hoop dat de maatregelen niet de hele 
zomer van kracht blijven, staan er toch wat activiteiten in het vooruitzicht, zoals de avondvier-
daagse en de kindervakantieweek. Daarnaast heeft onze interviewer Maureen Mayr een gesprek 
gehad met Arna en heeft onze anonieme schrijver weer een mooi verhaal aangeleverd. Er blijft 
dus gelukkig genoeg te lezen over. 
Wel missen er wat zaken zoals de vaste rubriek ‘activiteiten in Poelwijck’ en de agenda van de 
Oranjevereniging. De twee feesten die ons dorp in het verschiet had, Koningsdag en de Sras-
kerkse Dag in juni zijn afgelast.. We kunnen alleen hopen dat de maatregelen bij de volgende 
editie ingetrokken zijn of in ieder geval verminderd. We wensen iedereen veel sterkte in deze 
vreemde en moeilijke tijd. 
De volgende uiterste inleverdatum is 1 juli 2020.

Raija de Vries-Alssema, Joanne Gijzel, Johnny de Kok
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Expert
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T 0113 56 34 70



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 OverlegorgaanStichting Overlegorgaan
Sinds de vorige editie van de Dorpskrant is er weinig nieuws te melden. Het leven ligt door 
het coronavirus toch wel een beetje stil. Hierdoor zal er ook geen voorjaarvergadering 
plaatsvinden. Omdat we wel van het algemeen bestuur akkoord nodig hebben waar we ons 
dorpenbudget aan uitgeven, hebben we via de mail een ronde gedaan. Er is akkoord gevraagd 
voor het bestellen van de hanging baskets op de Ring. Deze hangen er inmiddels al vele jaren. 
Ook is akkoord gevraagd voor een bijdrage die de Sraskerkse Dag heeft gevraagd. Zij hebben 
veel mooie dingen en activiteiten bedacht maar dit kost natuurlijk geld. Voor beide is het 
akkoord ontvangen van het algemeen bestuur. De hanging baskets zijn besteld. Helaas kan de 
Sraskerkse Dag dit jaar niet doorgaan, dus de bijdrage schuift op naar volgend jaar. 
Zoals bekend kan de Nationale Dodenherdenking niet op gebruikelijk wijze plaatsvinden. 
Ook bij ons zal op 4 mei a.s. geen bijeenkomst in de kerk (met toespraken) en buiten bij het 
monument kunnen plaatsvinden. Wellicht dat op aangepaste wijze er nog door enkelen (uit 
het comité, doch geen publiek) aandacht geschonken kan worden aan de dodenherdenking 
bij het monument. Voorkomen moet worden dat er grote groepen mensen bij elkaar staan. 
Houdt u daar ook rekening mee. Uit eerbied voor de gevallenen is er om 20:00 uur 2 minuten 
stilte!

Inmiddels hebben we afscheid genomen van onze wethouder, Derk Alssema, die burgemeester 
is geworden van Gilze en Rijen. Ook dit moest digitaal gebeuren omdat de geplande receptie 
natuurlijk ook niet doorging. We hebben nog wel afscheid van hem kunnen nemen op de 
laatste vergadering van het Dorpenplatform waar Derk en de burgemeester aanwezig waren. 
Hij wordt opgevolgd door Joost de Goffau. We hebben met hem nog geen contact gehad, 
maar dit is ook lastig vanwege de coronasituatie. 

We zijn nog wel bezig geweest met het onderwerp verkeer. Dit ligt ook wat stil maar we 
zullen dit zeker weer oppakken. Dat geldt voor zowel het verkeer in het dorp en dan met 
name de snelheid, als voor het verkeer rond het dorp richting Goes. Er zijn plannen voor 
de N664 richting Goes, waar eerder al over is geschreven. Dit hangt samen met de plannen 
Deltaweg richting Zierikzee en het nieuw te bouwen bedrijventerrein. Het deel van de N664 
bij ’s-Heer Hendrikskinderen zal behoorlijk gewijzigd worden met een rotonde en een flinke 
snelheidsverlaging. Maar ook voor de rest van de N664 lijkt een snelheidsverlaging gepland te 
zijn. Er is helaas wat onduidelijkheid of en hoe en wanneer er op enige manier nog inspraak of 
bezwaar mogelijk is. Wel hebben we per brief bij provincie en gemeente nogmaals aangegeven 
dat uit de dorpsenquête is gebleken dat de meeste inwoners van ons dorp graag de huidige 
snelheid van 80 km gehandhaafd zien. We houden de ontwikkelingen in de gaten en bekijken 
nog hoe we hiermee om moeten gaan.
We hopen dat iedereen in deze bijzondere tijden goed op zichzelf maar ook op de anderen 
past. Dus houdt afstand maar kijk wel om je heen of er in je buurt misschien mensen zijn die 
hulp en aandacht nodig hebben. 

Kees Kabboord, Willem v.d. Bijl, Mareike Goeseije, Raija de Vries-Alssema
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Kindervakantieweek 2020Kindervakantieweek 2020
17, 18 en 19 augustus 2020 staan in het teken van de kindervakantieweek. Waar nu de hele 
wereld in de ban is van het coronavirus, hopen we dat we in augustus weer ‘gewoon’ ons ding 
kunnen doen. Misschien met wat kleine aanpassingen richting de natuur en het milieu om 
meer zorg te dragen voor onze planeet.  
Met de voorbereidingen gaan we vooralsnog gewoon door, ook wij kunnen vergaderen 
op afstand. Als thema hebben we dit jaar gekozen om de zee op te gaan: “Zeerovers en 
Zeemeerminnen”.
De zeerovers varen met hun schepen de wereldzeeën over. Daar stuiten ze op zeemeerminnen. 
De zeemeerminnen zijn verdrietig want hun zwarte parel is verdwenen. Door al het afval wat 
in de zee drijft kunnen ze  slecht zoeken. De zeerovers varen met hun schepen makkelijk langs 
het afval. Ze besluiten de zeemeerminnen te gaan helpen. Samen gaan ze het afval opruimen. 
Zou het zo zijn dat als de zee schoner wordt de zwarte parel ook weer boven water komt….?

Buiten een thema verzinnen hebben wij als team natuurlijk nog meer voor te bereiden. Zoals 
het verzamelen van pallets om de hutten/schepen van te bouwen. Waar we ‘normaal’ veel 
plaatsen hebben waar we pallets krijgen is dat nu het dagelijkse leven onderuit ligt een beetje 
lastig. Als iemand nog een bedrijf weet wat pallets over heeft voor ons.. Laat het even weten 
aan Hans Mooibroek 0638308580.
Op 17, 18 en 19 augustus zijn wij ook afhankelijk van hulp, dus vind je het leuk om ons te 
komen helpen op die dagen laat het even weten via: kvwshak@hotmail.com.
 

Groetjes Team Kindervakantieweek
Angelique, Brigitta, Carien, Debbie, Deborah, Hans, Mirjam, Rebecca, Roald, Robert
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Koningsdag 2020: win een prijs Koningsdag 2020: win een prijs 
Waar het normaal de drukste dagen van het jaar zijn voor de Oranjevereniging, zijn de 
voorbereidingen dit jaar helaas stopgezet. Koningsdag in Arendskerke zal in 2020 niet 
georganiseerd worden in verband met de huidige COVID-19 maatregelen. 
De afgelopen maanden is de Oranjevereniging natuurlijk al wel aan de slag geweest met het 
uitwisselen van ideeën en nadenken over het Koningsdagprogramma waarbij de samenwerking 
is gezocht met andere verenigingen in het dorp, zoals de voetbal en Tyg. Dankzij deze 
samenwerking lag er een mooi programma klaar voor dit jaar. Nu we een extra jaar hebben om 
te organiseren hebben we de tijd om dit programma nog mooier te maken. Mocht u hierin mee 
willen denken of ideeën hebben, dan horen we het graag! 
De hoofdprijs voor de verloting, een hotelbon geldig tot april 2021 hadden we reeds in ons bezit. 
Aangezien we deze volgend jaar niet meer kunnen gebruiken willen we deze verloten onder de 
dorpsbewoners die ons ook dit jaar financieel steunen. Meedoen aan deze verloting kan door 
voor 10 mei 2020 minimaal € 5,- over te maken op rekeningnummer NL61 RABO 0320 564460 
t.n.v. Oranjevereniging Arendskerke. 
Met uw bijdrage kunnen wij volgend jaar een dubbel goed feestje organiseren en als u wint 
geniet u lekker van een nachtje weg!

Bestuur Oranjevereniging
oranjevereniging.arendskerke@gmail.com
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Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

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

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

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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In gesprek met ArnaIn gesprek met Arna
Van het Heer Arendhuis

Centraal gelegen aan de Torenring ligt op nr. 46 één van de bekendste locaties in ons dorp. 
Dorpshuis Heer Arendhuis heeft een belangrijke rol in onze samenleving. De hoogste tijd dus 
voor een interview met beheerster en gastvrouw Arna van Eekelen. Arna werkte voorheen 10 
jaar in de horeca van de sport- en saunawereld. Hier heeft ze zich ontwikkeld tot een allround 
horeca-vrouw. Ze deed er veel praktische ervaring op en behaalde alle benodigde diploma’s. 
In de periode dat net hun jongste zoon geboren was, zag echtgenoot John in de dorpskrant 
een oproep staan, waarin gezocht werd naar een nieuwe beheerder voor het Heer Arendhuis. 
Er waren meerdere geïnteresseerden. Arna herinnert zich nog dat het een fijn gesprek was, 
waarin ze de ruimte kreeg om haar ideeën voor te leggen. Deze plannen, in combinatie met 
het woonachtig zijn op het dorp en het bezitten van de juiste papieren, maakten dat ze de 
functie gekregen heeft. In april 2002 is ze van start gegaan. 

In de afgelopen 18 jaar heeft ze in fasen veel veranderingen doorgevoerd, zowel in het 
gebouw als ook in het aanbod van activiteiten. In de huidige foyer zaten bijvoorbeeld vroeger 
de kinderopvang en de BSO. De biljartruimte was nog open en wanneer er schoolklassen 
kwamen sporten, moesten ze heel zachtjes langs het biljart-gedeelte lopen, waar competitie 
gespeeld werd. Verenigingen mochten zelf hun koffie en thee zetten. Intussen is er verbouwd, 
ruimtes zijn opgeknapt en anders ingedeeld. Er zijn nu 3 mooi onderhouden kleinere zalen 
die flexibel in te zetten zijn en dan is er natuurlijk de grote zaal, die veelvuldig gebruikt 
wordt. Er wordt gesport, gedanst, muziek gemaakt en gefeest tijdens bruiloften en andere 
familiebijeenkomsten, babyshowers, het kan allemaal. Maar er wordt ook verdriet gedeeld 
tijdens een uitvaart, waarbij het extra belangrijk is dat dit, voor iedereen bereikbaar, kan in het 
eigen dorp.

Ruimtes worden door verenigingen over het algemeen wekelijks gehuurd, maar er zijn ook 
activiteiten die jaarlijks of enkele keren per jaar plaats vinden. De huurinkomsten gaan naar de 
Culturele Stichting, die vervolgens zorgt dat er aan de binnenkant van het pand onderhoud 
gedaan kan worden. Het gebouw zelf is van de Gemeente Goes, waar Arna een goede 
samenwerking mee ervaart. Ze controleert zelf de buitenkant van het gebouw en wanneer ze 
iets signaleert, geeft ze dit door en de gemeente zorgt dat de taak uitgevoerd wordt. 

Het beheren van een dorpshuis is een veelzijdige baan, waar veel bij komt kijken. In de winter 
zijn er zowel in de ochtend als in de middag en de avond activiteiten. Daarnaast gaat er veel 
tijd naar het administratief werk, bekendheid geven aan de agenda voor de komende periode, 
bijhouden van de website en Facebook enz. Leveranciers komen langs en er moet ook schoon 
gemaakt worden. Het dorpshuis is 7 dagen per week onderdeel van het leven. Arna heeft in 
de loop der jaren een balans gevonden, zodat haar gezin op de eerste plaats blijft staan. Als 
zelfstandig ondernemer heeft ze hierin echt dingen moeten leren. Ze heeft graag de boel op 
orde, maar tegenwoordig gaat ze niet meer tot halverwege de nacht door met opruimen en 
schoonmaken na een groot feest. En iedereen is meer dan welkom om na een avond sporten, 



musiceren of vergaderen nog gezellig een drankje te doen. Maar ze geeft het ook aan, wanneer 
het tijd is voor het bekende ‘laatste rondje’. 

Toen Arna begon was er weinig vertier op het dorp, ze heeft heel hard gewerkt en veel 
opgebouwd. Ze merkte ook dat we in een dynamische omgeving wonen, waarin de nodige 
dingen veranderen. De groei van de voetbal en de tennis geeft veel mensen verbinding rondom 
de sportvelden. De komst van de Panhoeve en het Klok’uus hebben de nodige levendigheid 
gebracht op het dorp. Mensen hebben meer keuze mogelijkheid, wat echt een verrijking is. 
Maar dit vraagt vanuit een dorpshuis flexibiliteit om met een ander aanbod te gaan komen. 
Je moet een lange adem hebben en risico durven nemen. Arna is op een creatieve manier 
ingesprongen op de ontwikkelingen en is een nieuwe invulling gaan geven aan het Heer 
Arendhuis. De gin-avond met de foute bingo is een succes en ook op de pub-quiz zijn veel 
mensen afgekomen. Het samen songfestival kijken werd minder bezocht, terwijl het toch de 
nodige voorbereidingstijd had gevraagd. Wanneer je als gastvrouw klaar zit met een groot 
scherm en lekkere hapjes en er komen maar 20 fans, dan zakt de moed soms wel even in de 
schoenen. Maar ook dat hoort erbij. Soms moet je eerst wat uitproberen om te ontdekken dat 
er te weinig belangstelling voor is. Arna is oprecht trots op het succes van het friet-eten op 
vrijdagavond. Ook dit had een lange aanlooptijd. Ze doet dit nu voor het vierde jaar en het 
wordt steeds drukker. Dorpelingen maken er een uitje van met een gezellig samenzijn, een 
drankje en een ijsje toe. 

Het plan was om ook wat gasten te interviewen, die komen eten op vrijdag. Door de 
coronacrisis houdt u dit tegoed op een later moment. Vanuit het dorpshuis laten ze zich echter 
niet verslaan door een virus. Het hier weer een weg in vinden getuigt van ondernemerschap: 
Recent is de webshop gestart, zodat we in ieder geval weer wekelijks frietjes kunnen ophalen. 
Tegen de tijd dat deze dorpskrant uitkomt, heeft u hier misschien inmiddels al wel kennis mee 
gemaakt. 
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Arna is de drijvende kracht achter alle succesvolle ontwikkelingen binnen het dorpshuis. Maar 
ze wordt hierin zeker gesteund door de mensen om haar heen. Haar man denkt altijd mee, 
doet veel van het kluswerk en verzorgt graag de hapjes voor de grote bijeenkomsten. Ook 
steunt hij daar door thuis waar nodig wat taken over te nemen. De kinderen van Arna en John 
zijn opgegroeid met het Heer Arendhuis. Ze krijgen alle ruimte om hun eigen dingen te doen, 
maar ze voelen zich betrokken en bieden vaak zelf aan een handje te helpen. Zus Wilma blijkt 
uitstekend friet in te kunnen pakken, en springt soms ook bij daar waar nodig is. Daarnaast is 
er wat hulp uit het privé-netwerk, zodat ook bij vakantie of ziekte de deur geopend wordt voor 
de verenigingen.  

Het beheren van een dorpshuis is ontzettend leuk vanwege de afwisselende en gevarieerde 
bezigheden. Je ontmoet allerlei soorten mensen en het is een uitdaging om maatwerk te 
bieden. Arna denkt vooral in mogelijkheden en niet in beperkingen. Ze legt haar ideeën voor 
aan de klant en laat deze actief meedenken. Samen komen ze altijd tot een goed plan. Voor 
het dorp wil Arna met het Heer Arendhuis een plek bieden om samen te komen. Betaalbare, 
sociale gezelligheid, zodat alle dorpelingen op een laagdrempelige manier deel kunnen 
nemen aan het sociale leven.  Ze heeft nog genoeg energie en inspiratie om tot haar pensioen 
door te gaan. Het behouden en verbeteren van wat er nu is, maar ook met het ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten. Hiervoor heeft ze wel uw hulp nodig. Kijk eens op de website of op 
Facebook, ze vindt het fijn om een reactie te krijgen. En blijf vooral sociaal betrokken! Loop 
eens binnen, de deur is open voor iedereen. 
Heeft u een tip, een vraag, een idee, een wens, bespreek het met Arna en ze gaat haar best 
doen om het te realiseren. 

www.heerarendhuis.nl    
0113-563578 / 06-47832576

Maureen Mayr

Activiteiten in PoelwijckActiviteiten in Poelwijck
U raadt het al: vanwege de coronamaatregelen worden er geen activiteiten georganiseerd en 
is ook niet bekend wanneer deze weer opgestart kunnen worden.

  

In verband met de coronacrisis is er op 16 mei geen Repair Café.
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Jeugdsoos TYG Jeugdsoos TYG 
Afgelopen kwartaal hebben we allemaal weer genoten van 2 leuke activiteiten.
In januari zijn we wezen disco zwemmen. Het zwemmen vond pas laat in de maand januari 
plaats en eind februari was het alweer vakantie dus er kon helaas  geen TYG activiteit plaats 
vinden in februari. (Normaal gesproken vieren we rond de voorjaarsvakantie carnaval in de 
kantine van VVA, echter de animo liep de afgelopen jaren flink terug. We hebben er daarom 
voor gekozen om carnaval dit jaar over te slaan). In maart hebben we dat goedgemaakt met 
een uitje naar Street Jump. Wat een enthousiasme, meer dan 50 kinderen hadden zich aange-
meld en hebben 2 uren genoten van het trampoline springen, inclusief onbeperkt siroop en 
chips. Fijn dat er altijd ouders zijn die willen helpen met het halen en brengen.

We vinden het ontzettend jammer om het ‘bowlen’ dat in de maand april gepland stond en 
het ‘ruilspel’ dat we in de maand mei op het programma hadden staan, af te moeten zeggen. 
Wegens het coronavirus kan dit helaas niet door gaan. We hopen dat we in juni met een mooie 
activiteit het schooljaar af kunnen sluiten, als dat zo is dan horen jullie van ons. We volgen 
hierin de richtlijnen van het RIVM. 
Graag willen we via deze weg ook nog onze sponsor Peter van Vliet bedanken voor al die 
lekkere mandarijnen waar we tijdens het Sinterklaasfeest allemaal van genoten hebben. Peter, 
alsnog enorm bedankt!
Alle activiteiten worden georganiseerd door de inzet van vrijwilligers. Heb je interesse om ons 
team te versterken? Je bent van harte welkom. Voor het aanmelden als bestuurslid of overige 
vragen kun je ons mailen: tygshak@gmail.com.

Groeten Team jeugdsoos: Karin, Brigitta, Leonard, Jan, Mariette en Marieke



Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

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

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

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

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

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

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.
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 Bericht van Seniorensoos Bericht van Seniorensoos 
Overzicht 1e kwartaal 2020!

Nieuwjaarsreceptie
Op 8 januari jl. hebben we onze nieuwjaarsreceptie voor leden en hun partners gehouden in het 
Heer Arendhuis. Onder het genot van een glas bubbels en hapjes heet de voorzitter iedereen 
van harte welkom en spreekt de wens uit, dat ook de 10 nieuwe leden die zich via onze nieuwe 
bridgegroep hebben aangemeld zich thuis gaan voelen in onze vereniging. We heffen het glas 
op een mooi, gezond en actief 2020.
Al onze activiteiten zijn in de 1e week van januari weer begonnen, zoals op maandag- en don-
derdagmiddag biljarten en bieden (kaartspel), op dinsdagmorgen de wandelgroep, op dinsdag-
middag de bridgegroep, woensdagmiddag koersballen en de 1e en 3e donderdagavond het 
sjoelen en darten.

Algemene ledenvergadering
Direct na onze koersbalmiddag op 26 februari, hebben we de algemene ledenvergadering 
gehouden en aansluitend op deze vergadering was er voor leden en hun partners een heerlijk 
Bourgondisch buffet. Voor dit uitgebreide buffet hadden zich 30 personen aangemeld en wij 
lieten ons dit buffet goed smaken. Na deze uitgebreide maaltijd was er nog ruimte voor en kopje 
koffie of thee en gingen de meesten na een vermoeiende dag weer huiswaarts.

Koersbaltoernooien
Ieder jaar organiseert Marie-José van Seni-
orensoos Amicitia uit Kloetinge, in samen-
werking met SMWO, een tweetal koersbal-
toernooien in ’s-Heer Arendskerke. Eenmaal 
in maart en eenmaal in oktober. Zo ook dit 
jaar was er voor 11 maart weer een groot 
toernooi georganiseerd met een deelname 
van de clubs Amicitia uit Kloetinge, Goes 
West, De Pit Goes, Kapelle, Meulenweie uit 
Wolphaartsdijk, Lewedorp, Kwadendamme 
en ’s-Heer Arendskerke. 58 deelnemers had-
den zich hiervoor ingeschreven. Iedere keer 
is dit weer een hele klus om het allemaal in 
de gymzaal op te bouwen. Zo moeten er 
voor dit aantal deelnemers 5 koersbalmat-

ten uitgerold worden, deels uit ’s-Heer Arendskerke en Kloetinge. Dit wordt de avond vooraf 
gedaan evenals voldoende stoelen plaatsen voor alle deelnemers. Bij iedere mat moet ook een 
tafel en stoel staan, zodat de gevraagde schrijver de score per persoon kan noteren. Een aantal 
weken vooraf krijgt iedere vereniging van het SMWO bestellijstjes om per persoon en per groep 
de eet-en drinkwensen op te vermelden, die dan weer tijdig naar SMWO teruggezonden moeten 
worden, zodat Arna al deze bestellingen kan verwerken naar een gewenste lunch voor iedereen. 



Hoe anders was het toernooi deze keer dan andere jaren?
In verband met de toename van het coronavirus kon het toernooi nog wel plaatsvinden, maar 
werden er extra voorzorgsmaatregelen genomen. Handen schudden of zoenen was uit de 
boze, regelmatig handen wassen en er stonden op de schrijverstafels en in de toiletten flessen 
met desinfecterende handgel om je handen goed te ontsmetten. Ook de koersballen moes-
ten regelmatig ontsmet worden. Na afloop van het koersballen worden per tafel individueel 
de punten geteld en volgt daarna de prijsuitreiking per tafel, een 1e prijs en een poedelprijs. 
Voor ’s-Heer Arendskerke kregen Sara Otte en Jo Noorland een poedelprijs en alle andere 
prijzen gingen naar de andere verenigingen. Hierna kregen de schrijvers een attentie voor het 
bijhouden van de score. Na deze attenties worden namens onze Seniorensoos de opbouwers 
en opruimers, Marie-José en haar hulp en alle aanwezigen bedankt voor hun deelname in 
deze onzekere tijd. Hierna krijgt nog iedere deelnemer een bloemetje mee van Marie-José.

Het is dan ook goed om te kunnen vermelden dat het ondanks al deze voorzorgsmaatregelen 
toch een heel geslaagde dag is geworden, die mede door deze handelingen wel iets langer 
duurde dan in andere jaren.

Sluiting Heer Arendhuis
In verband met het coronavirus is het Heer Arendhuis tot nader bericht gesloten. Als bekend 
is wanneer er nieuws is, informeren wij onze leden.

Wilt u informatie of lid worden van onze seniorensoos of wilt u meer weten over onze acti-
viteiten. Neem dan contact op met Jo Noorland, activiteitenverzorgster Seniorensoos ’s-Heer 
Arendskerke. Email: seniorensooshak@gmail.com, Tel.: 06-11270976. 
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Hanneke Boone – van den Dries
Tel: 06-18840167
E-mail: info@kijkbijhanneke.nl
www.kijkbijhanneke.nl

Uw
opticien
aan huis
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  AvondvierdaagseAvondvierdaagse
Dinsdag 23 t/m vrijdag 26 juni 2020 
We hopen natuurlijk, dat op deze datum iedereen zich weer vrij mag bewegen, maar niets is 
zeker. Als alles doorgaat, krijgt u daar ongeveer 2 weken van tevoren bericht van via een flyer in 
de brievenbus.

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. Op vrijdagavond speelt Excelsior hun muzikale repertoire bij binnenkomst van de 
wandelaars.
Inschrijven kan op maandag 22 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 
Poelwijck. 
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 op tijd binnen zijn voor 
de muziek.
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 
onderschatten. In hun enthousiasme kunnen zij de weg oprennen waar ook auto’s rijden.
Er staan verkeersregelaars op de gevaarlijke punten maar wij willen nadrukkelijk aan 
de (groot)ouders vragen om samen met de kinderen te lopen zodat ongelukken voor-
komen worden. 
Kinderen vanaf groep 7 mogen de 10 kilometer lopen onder strikte begeleiding van een vol-
wassene. 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 en Judith
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Sraskerkse Dag gaat niet door!Sraskerkse Dag gaat niet door!
Naar het waarom zult u niet vragen, want dat is bekend. De gezondheid van de mensen thuis, 
in ons dorp, in Zeeland, in Nederland en over heel de wereld is veel belangrijker dan het feest-
vieren. Natuurlijk is het jammer, want de organisatie behoefde alleen nog de puntjes op de i. 
Er stond een prachtig programma voor jong en oud. Sommige sponsoren moesten nog bena-
derd worden, maar velen hadden hun steun al toegezegd. We waren toe aan de inzet van de 
vrijwilligers. Hoeveel en waar hebben we mensen nodig? Die vraag hoeft even niet beant-
woord te worden, maar komt zeker terug.

De Sraskerkse Dag wordt uitgesteld tot 5 juni 2021

Alle deelnemers hebben het niet doorgaan van het dorpsfeest begripvol opgevat en hebben 
de datum in 2021 in hun agenda gezet. We hopen dat iedereen weer mee doet, zodat we in 
januari 2021 de organisatie zo uit kunnen rollen. Iedereen bedankt voor de medewerking en u 
hoort van ons in betere tijden. Meer informatie vindt u te zijner tijd op fb@sraskerksedag. Voor 
ieder een goede gezondheid gewenst.

Werkgroep Sraskerkse Dag                             
Heidi, Arna, Paula, Dieneke, Lizette, Marije, Annie, Marijke, Bridget, Merel en Janny

Opknapbeurt Heer Arendhuis Opknapbeurt Heer Arendhuis 
Mede door een subsidie van het Oranje Fonds en het Zeeuws Heldenfonds hebben de sani-
taire ruimten van het Heer Arendhuis de voorbije weken een flinke opknapbeurt gekregen. 
Deze ruimten voldoen weer aan de moderne eisen en zien er nu weer fris uit. ‘Ja, het was hard 
nodig’, zegt Arna van Eekelen, beheerster van het dorpshuis. ‘Ik ben blij dat we onze gasten 
deze gerenoveerde ruimten kunnen aanbieden’.
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In het dorpshuis vinden in maar liefst vier zalen allerlei activiteiten plaats: vergaderingen, bil-
jarten, line-dance, workshops etc. Het is het ‘thuis’ voor onder andere Brassband Excelsior en 
een aantal andere verenigingen.  Grote zaal ‘het Sloe’ kan gebruikt worden als gymzaal, zoals 
openbare basisschool Schengehof dat al jaren doet, maar is ook heel geschikt voor feestjes. 
Kom ook eens langs in het dorpshuis, u bent van harte welkom. Ook als u in de buurt werkt en 
behoefte hebt aan vergaderruimte, biedt het dorpshuis vele mogelijkheden. Het is laagdrem-
pelig, heeft een gezellige inrichting en de prijzen zijn hier nog heel vriendelijk!

Voor nadere informatie, zie: https://www.heerarendhuis.nl/
Voor nadere informatie over het Oranje Fonds: https://www.oranjefonds.nl/

Namens het bestuur,
Hans de Klerk

VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale
Nog even terug naar februari, toen alles nog anders was! De Rode Kruisbusritten zouden vanaf 
2020 verzorgd worden door SVRZ en Zorggroep Ter Weel. De nieuwe naam werd “Goes op stap”. 
Aanmelding verliep via het Vrijwilligerspunt bij SMWO in Goes. 
In ’s-Heer Arendskerke hebben we er voor gekozen om de aanmelding via de Vrijwilligerscen-
trale te laten lopen. Daardoor kunnen mensen persoonlijk benaderd worden en ze soms net 
dat extra duwtje geven om mee te gaan. Dit werkte goed en in een goede samenwerking met 
SMWO dachten we dit uitje voort te zetten. Op 14 februari stond een reisje naar Veere op het 
programma. Het weer was prima en iedereen had er zin in. Door slechte communicatie van de 
chauffeur met SMWO verliep het programma heel anders dan was afgesproken. Jammer en 
zeker een verbeterpunt voor de volgende keer.
De Bloesemrit van 24 april gaat niet door vanwege het coronavirus.

Dan terug naar de huidige tijd, de moeilijke tijd van de coronacrisis. Het is belangrijk om naar 
elkaar om te kijken! De vrijwilligers, die geregeld een wandelingetje of fietstocht maken, bood-
schappen of een klusje doen, kunnen dit nu niet meer doen. We moeten elkaar beschermen, dat 
betekent geen bezoek bij elkaar. Moeilijk voor mensen, die zo uitkijken naar dat bezoek of dat 
wandelingetje. Soms is er contact mogelijk via de telefoon of wordt er een lief kaartje bezorgd. 
Heel belangrijk in deze tijd van isolatie. 

Toch zijn er weinig vragen om hulp binnen gekomen bij de Vrijwilligerscentrale. Binnen een dorp 
zijn familieleden, vrienden of buren de eerste personen, die hulp bieden. En pas als dat niet meer 
lukt, trekken ze bij de Vrijwilligerscentrale aan de bel, is de ervaring. Mocht u toch omhoog zitten 
en hulp nodig hebben, dan kunt u me altijd bellen. Dan kijk ik of we met de regels in de hand u 
kunnen helpen.                                                

Coördinator Vrijwilligerscentrale ’s-Heer Arendskerke
Janny Verwei, tel: 0113 - 561802 of 06 – 13587856
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Kennismaken met ... Kennismaken met ... 
Hallo allemaal, ik ben door mijn vriendin Elise geno-
mineerd om een stukje voor in de Sraskerkse Proat 
te schrijven. Daarom zal ik mezelf even voorstellen. 
Mijn naam is Eva van der Scheer en ik ben op 6 april 
16 jaar geworden. Mijn hobby’s zijn volleybal en 
dansen. Ik zit op de school Ostrea Lyceum in Goes. 
Als ik mijn diploma heb ga ik de opleiding maat-
schappelijke zorg op Scalda in Goes doen. Helaas 
heb ik nog geen verdere informatie over mijn eind-
examen en diploma in verband met corona. Later wil 
ik in de jeugdzorg werken. Ik woon al mijn hele leven 
in ‘s-Heer Arendskerke en heb het hier erg naar mijn 
zin. Ik vind het een leuk dorp omdat de mensen erg 

vriendelijk zijn en het altijd gezellig is. Mijn favoriete plek in het dorp is het schoolpleintje bij 
Schengehof omdat we daar vroeger altijd met school speelden en soms nu nog steeds afspre-
ken. Ook vind ik de kerktuin een leuke plek omdat er tijdens Monumentendag/Koningsdag 
altijd wel dingen te doen zijn. Ook ben ik vaak in het dorp om foto’s te maken. Dit doe ik voor 
mijn fotografie account op instagram: @_zeeuws_. Ik hoop dat ‘s-Heer Arendskerke in de toe-
komst nog steeds een gezellige plek blijft waar iedereen elkaar kent en iedereen welkom is. 
Om als volgende een stukje te schrijven nomineer ik Sofie Hokke omdat ze een goede vriendin 
is. Bedankt voor het lezen!!

Eva van der Scheer

Nieuws van de Petruskerk Nieuws van de Petruskerk 
Geen actiedag
Het zal niemand verbazen dat de actiedag op 25 april a.s. niet door gaat. Achter de schermen is 
er al heel wat werk verzet en er zijn al veel verschillende plantjes gestekt en gekweekt.  Zonde om 
daar niets mee te doen. Onderling hebben we naar een alternatief gezocht en dit is gevonden!!!!!
Zaterdag 25 april a.s. zullen er op een aantal plaatsen in het dorp kraampjes en /of tafels staan 
waar de verschillende plantjes en stekjes verkocht worden. De opbrengst hier van is bestemd 
voor Amecet. Voor meer informatie zie website: https://www.amecet-childrenshome.com.

Hoe weet je waar de plantjes worden verkocht?
Zaterdag 25 april zal er een bord bij de kerk staan met daarop de namen en adressen waar de 
plantjes verkocht worden. Uiteraard wel bij de verkoop de voorgestelde richtlijnen en advie-
zen van het RIVM in acht nemen.  Ook dit is weer een uitdaging in een onzekere tijd. Wilt u 
Amecet steunen, koop dan op 25 april onze plantjes op de diverse adressen. 
Wij gaan ervoor! U ook?

Hartelijke groet namens de diaconie,
Cathrien Sandee



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



Nieuws van de PetruskerkNieuws van de Petruskerk
Kerk in tijd van corona
In korte tijd is het leven en samenleven van mensen ontwricht door de maatregelen die de ver-
spreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Scholen en andere onderwijsinstellingen zijn 
gesloten, evenementen worden afgezegd, vergaderingen gaan niet door of vinden plaats via 
internet, een groot deel van de winkels is dicht. Artsen, verpleegkundigen en zorgmedewerkers 
werken zich een slag in de rondte om zoveel mogelijk mensen te helpen. Anderen werken thuis, 
zo goed en zo kwaad als dat gaat. Mensen hebben zorg om hun gezondheid en om het welzijn 
van hun dierbaren. In sommige huizen is groot verdriet. De maatregelen verhinderen ons om te 
doen wat naar ons diepste wezen geboden is: stervenden bijstaan en treurenden troosten. We 
begrijpen de noodzaak, maar dat neemt de pijn niet weg. 
Ook aan de kerken gaan deze maatregelen niet voorbij. Openbare kerkdiensten op zondagmor-
gen kunnen niet doorgaan. Vieringen rondom rouw en trouw slechts in beperkte mate. En even 
bij elkaar op bezoek gaan is ook nauwelijks mogelijk, want we willen elkaar niet besmetten. 
Al deze beperkingen gelden ook voor onze gemeenschap rondom de Petruskerk. 
De deuren van de kerk mogen voorlopig niet open om u te ontvangen. Maar iedere woensdag-
avond luiden de klokken van 19.00 tot 19.15 uur om in deze tijd een boodschap van hoop en 
troost te bieden en mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. 
En vanuit deze kerk zenden we, zolang de reguliere kerkdiensten niet kunnen plaatsvinden, op 
woensdagmiddag een korte viering uit, verzorgd namens de gemeenten Borssele, Lewedorp, 
Nieuwdorp en ’s-Heer Arendskerke. Deze begint om 16.00 uur. U kunt deze direct of later beluis-
teren via kerkdienstgemist.nl ’s-Heer Arendskerke. Voorgangers zijn Mathilde Meulensteen, ker-
kelijk werker in Nieuwdorp en Marjo Wisse, predikant van Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewe-
dorp. Organist is Stoffel Gunst. Ieder die dit wil, kan om voorbede in deze diensten vragen. Geef 
dit door aan m.j.wisse@kpnmail.nl, tel. 0113-561322.  
Ook is er vanuit de kerkelijke gemeente een telefooncirkel gestart. Mensen bellen elkaar regel-
matig op voor een praatje: even vragen hoe het gaat en of er hulp nodig is. Mocht u op een of 
andere wijze mee willen doen, dan kunt u ook dit melden (zie boven). 
De ervaring leert de afgelopen weken dat informatie zeer snel verouderd kan zijn. De meest 
recente informatie over kerkdiensten en kerkelijke activiteiten vanuit de Petruskerk kunt u 
vinden op onze website: www.pknsheerarendskerke.nl.

Terwijl het leven aan zoveel beperkingen onderhevig is barst de lente los in volle pracht en zijn 
wij in de kerk op weg naar het hoogfeest van Pasen. Laten wij elkaar daarmee moed inspreken. 
Er komt na elke nacht een nieuwe morgen. Of, om het met de woorden van een van onze paas-
liederen te zeggen:
Licht moge stralen in de duisternis
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht.

Vrede en alle goeds,
M.J. Wisse
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Molen Nooitgedacht EindewegeMolen Nooitgedacht Eindewege
Afgelopen tijd heeft molenmakerij Herrewijnen hard gewerkt op de molen Nooit Gedacht. Er 
zijn vloerbalken en vloeren vervangen en/of behandeld tegen zwamaantasting. De zwamaan-
tasting is onder andere een gevolg van het vele vocht in de molen. De romp van de molen laat 
door scheurtjes in de voegen of poreuze stenen veel vocht door. Dit is een terugkerend euvel 
op de regenkant van de molen. Ventileren helpt wel wat, maar daarnaast zal de romp bekeken 
moeten worden om dit doorsijpelen van het regenwater te voorkomen. Verder zijn er nieuwe 
zeilen aangeschaft. De oude zeilen waren al jaren verwijderd, omdat zij versleten waren. Het 
zeil van een windmolen wordt op het hekwerk van de wiek gelegd en daaraan met touwen 
vastgemaakt. Er kan daardoor meer wind gevangen worden en kan de molen ook bij weinig 
wind draaien.                                                          
De Nationale Molendag in mei gaat niet door i.v.m. de coronacrisis.

Mocht u interesse hebben om te helpen dit prachtige monument instant te houden? Er is nog 
een vacature binnen het bestuur. U bent van harte welkom!

Secr. Janny Verwei

Verhaal: de kip Verhaal: de kip 
Henk was een dierenliefhebber, vooral vogels hadden zijn voorkeur. Alles wat pluimen had 
vond hij leuk, zoals duiven, kanaries en parkieten. Alleen kippen ontbraken nog in het assorti-
ment, dus daar moest iets aan gedaan worden. Er werd een broedmachine aangeschaft, model 
huiskamer. Er konden twaalf eieren in. Ze werden gekeerd door de doorzichtige kap te draaien. 
Na een proefperiode werden bij een kennis broedeieren gehaald en na ze vierentwintig uur 
rust te geven werden 
ze in de machine 
gelegd. De tempe-
ratuur werd op hon-
derd graden Fahren-
heit ingesteld en er 
werd een bodempje 
water gemaakt voor 
het vochtgehalte op 
50% te brengen. Het 
broeden kon begin-
nen. Kippen broe-
den 21 dagen. Op de 
laatste dagen werd 
de luchtvochtigheid 
op 65% gebracht om 



29

de kuikens makkelijker uit te laten komen. Bij het schouwen werden de onvruchtbare eieren 
eruit gehaald. 

Na twintig dagen was er al een ei aangepikt. De volgende dag kwam het kuikentje eruit en 
er volgden er nog vier. Heel de familie genoot van de tjoekjes. Twee andere eieren waren wel 
aangepikt, maar kwamen niet uit. Het kostte te veel energie om uit het ei te komen. De natuur 
selecteert. Na vierentwintig uur konden ze onder de warmtelamp, in een doos met houtkrul-
len. De kuikens kregen kuikenmeel en groeiden als kool. Henk genoot, net als de rest van het 
gezin. Na een paar weken moesten ze naar een buitenhok. De kuikens sprongen steeds uit de 
doos, tot hilariteit van de kinderen, maar tot ergernis van moeder. Ze struinden door de kamer, 
krabden de grond uit de bloempotten en legden ronde balletjes op het laminaat. Ook veel 
stof waaierde in het rond doordat de kuikens continu de houtkrullen freesden. Drie hennen en 
twee hanen was de verdeling. Eén haan werd geschonken aan een vriend.
Op een dag zag Henk dat er een hennetje mank liep, maar aan het pootje was niets te zien. 
Toch maar even naar de dierenarts. Daar bleek het pootje bij het gewrichtje gebroken. De arts 
zei dat het niet te spalken was en de poelje (hennetje wat nog niet legt) had pijn. ‘Oké, wat zijn 
de kosten’, vroeg Henk. ‘Het consult is gratis, maar laat de kip maar hier. Ik weet wel iemand die 
haar wil slachten’. ‘Dat gaat niet gebeuren’, zei Henk boos, ‘hier heb je 25 gulden, die kip gaat 
weer mee’. ‘Maar wat ga je er dan mee doen’, vroeg de arts, ‘ze heeft zo geen leven’. ‘Ik heb haar 
uitgebroed en verzorgd, dan maak ik haar zelf ook dood’, zei Henk. De dierenarts keek met half 
dichtgeknepen ogen naar Henk, gooide de 25 gulden in de mand bij de hen en zei ‘rot op met 
je poelje’.
Thuis gekomen dacht Henk, ‘eigenlijk niet zo slim van mij. Ik heb nog nooit een vlieg dood 
gemaakt, laat staan een kip’. Maar het moest. De kip werd opgepakt en met haar kopje op een 
balkje gelegd, de geslepen bijl werd ter hand genomen. Maar toen keek Henk in de mooie 
donkere oogjes van de hen en zijn adem stokte. Zijn keel gorgelde als het afvoerputje van de 
gootsteen. Henk sprak zichzelf moed in. Eerst maar eens een borrel, dan zal het wel makkelij-
ker gaan. Maar na drie borrels ging het niet veel beter, de oogjes bleven hem maar aankijken. 
Nog maar een versterking of drie. Henks hersens maalden. Als hij nou de kip niet aan hoefde 
te kijken, zou het wel lukken. Henk liet de hen in de schuur hinkelen, ging op zijn knieën op de 
grond zitten met een takkenschaar in de aanslag en wachtte tot de hen wat graantjes oppikte. 
Haar kopje kwam omhoog en RATSSSS in één keer de kop eraf.

De volgende gebeurtenissen gingen razendsnel. Het kopje viel op de grond. De kip zonder 
kop vloog door de openstaande deur de keuken in en fladderde tegen plafond en wanden, 
ging als een tornado over het pannenrek en viel tenslotte trillend in de gootsteenbak. Henk 
was in één keer nuchter. Wat een puinhoop, alles onder het bloed, uitwerpselen en veren. De 
kookpannen lagen door heel de keuken. Eerst de kip maar begraven in de tuin. Dan opruimen 
en soppen, maar het bloed was al in de latex getrokken. Snel naar de bouwmarkt om verf. Toen 
Henks vrouw thuiskwam van haar werk was de keuken al bijna helemaal gesaust. ‘Oooh Henk 
wat een verrassing, hoe kwam je op het idee om de keuken rood te sausen?’. ’Nou’, zei Henk, ik 
had wat proefplekjes aangebracht en bloedrood bleek goed te combineren bij de witte deur-
tjes ‘. Henks vrouw voelde zich er kiplekker bij.



 Nieuws van het Heer Arendhuis Nieuws van het Heer Arendhuis 
Er valt deze keer niet veel te melden helaas… ook het Heer Arendhuis heeft de deuren moeten 
sluiten en heel wat afspraken af moeten zeggen. Af en toe moet ik in het Arendhuis zijn, het is 
maar raar om daar door de week te lopen zonder activiteiten. Het is zo leeg, geen gezelligheid, 
bedrijvigheid, samenhorigheid niets van dat al….triest! Maar we zijn al wel flink aan het brain-
stormen gegaan voor de frieten en snacks om deze te bestellen en op te halen in het Heer Arend-
huis. Dit kan alleen op vrijdag vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur.

Bestellen via de website. Hoe doe je dat?
Ga naar www.heerarendhuis.nl 
Klik op frieten en snacks 
Maak uw bestelling, reken af en wij bellen u dan terug 5 tot 10 minuten voordat de bestelling 
klaar is en deze opgehaald kan worden.

Telefonisch een bestelling doorgeven. Hoe doe je dat? 
(Dit kan ook maar heeft niet onze voorkeur)
Ga naar www.heerarendhuis.nl  
Klik op vaste activiteiten 
Scrol naar vrijdag 
Klik dan op bekijk hier het complete menu:  U ziet hier wat u kunt bestellen.
Bel dan naar 0113-561953 (vanaf 16.00 uur! Tot 19.00 uur).
Geef uw bestelling door met een telefoonnummer waar we u op kunnen bereiken, wij bellen u 
dan terug 5 tot 10 minuten voordat de bestelling klaar is en deze opgehaald kan worden.
We geven geen tijd aan wanneer uw bestelling klaar is. We werken op volgorde van de bestel-
lingen die doorgegeven worden. Heb begrip wanneer het iets langer duurt we doen ons best! 
In de foyer aan de bar kunt u met de bankpas betalen en uw bestelling ophalen. Niet meer dan 
3 personen naar binnen, en met gepaste afstand! U kunt via de hoofdingang naar binnen en 
via de foyer weer naar buiten.  Dit alles in het teken van corona, maar zodra dit niet meer nodig 
is gaan we gewoon weer op de oude manier verder. 
Ik wens iedereen goede gezondheid, pas op elkaar en ik hoop jullie weer gauw te ontmoeten in 
het Heer Arendhuis.

Jullie gastvrouw, Arna van Eekelen

Schilderhulp gezochtSchilderhulp gezocht
Wij zijn op zoek naar iemand die ons wil helpen bij het schilderen. Wij zijn 6 gezellige dames en 
hebben een een helpende hand nodig. Ben je zo iemand die ons wil helpen, wij schilderen 1 keer 
in de 14 dagen op maandagmiddag in de Boogstraat.

Hanny Harinck, 
06-12236346
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Volkstuintjes te huur Volkstuintjes te huur 
Iedereen een volkstuin. De volkstuin van ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege gaat het 5e jaar in. 
Het lijkt wel of heel Nederland roept om een volkstuin om de eigen groenten te verbouwen. 
Door omstandigheden zijn er momenteel diverse tuintjes beschikbaar.

Wat is er mooier om samen met je partner of je kinderen je eigen boontjes te verbouwen, te 
oogsten en op te eten? Of je gaat groenten verbouwen voor bijvoorbeeld de voedselbank.
Maar er kunnen zich nog nieuwe tuinders melden. Interesse? Mail naar stovershak@xs4all.nl.

De Hersenstichting bedanktDe Hersenstichting bedankt
gevers en vrijwilligersgevers en vrijwilligers 

Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vond in ’s-Heer Arendskerke de hersenstichtingcollecte 
plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening 
geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 456,79 opgeleverd. Deze mooie opbrengst 
wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage 
te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de 
Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is 
altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag. 
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.



TV de SchaepskooiTV de Schaepskooi
Wat kan er in korte tijd veel gebeuren.
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van TV de Schaepskooi waren we vol goede moed over het 
aantal competitieteams en de zo mooi geworden kantine. Nu ligt alles stil. Het coronavirus heeft 
ons allemaal in de greep. Wat valt het tegen als je niet kunt doen wat je graag wilt doen, of dat 
nu tennissen, voetballen, fietsen of shoppen is. Een ieder van ons doet graag zijn eigen ding. Ik 
hoop dan ook van harte dat dat snel weer kan.
Als het virus ons verlaten heeft wil ik u uitnodigen om te komen tennissen. We hebben ver-
schillende soorten proefabonnementen met grote kortingen. Zo kennen we het jaar proefabon-
nement (exclusief bondslidmaatschap) voor € 30,- voor volwassen en € 20,- voor kinderen en 
het zomerchallenge abonnement voor de maanden juni, juli en augustus voor € 30,- (inclusief 
bondslidmaatschap). Of kom een keer een kijkje nemen op een Tossochtend, zodra we weer 
gebruik mogen maken van de tennisbanen.
Alle informatie hierover kunt u vinden op onze website: www.TVdeSchaepskooi.nl.
Voor nu blijf gezond en let een beetje op elkaar in deze bizarre tijd.

Addy Dekker

RommelrouteRommelroute
Heeft u nog oude spullen op zolder liggen, die te goed zijn om weg te gooien? Dan kunt u ze een 
tweede leven geven door mee te doen met de rommelroute. Op 20 juni a.s. is het weer zover: de 
jaarlijkse rommelroute van ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege. Het begint om 9.30 tot 16.00 uur.
Als u belangstelling heeft om mee te doen kunt u zich hiervoor opgeven tot 1 juni bij Elma 
Adriaenssens, Raadhuisstraat 11 ‘s-Heer Arendskerke, elma809.er@gmail.com.

32



33

Bunder nieuwsBunder nieuws
In afwachting van de ontwikkelingen omtrent corona weten we nu nog niet of de activiteiten 
van juni doorgang zullen hebben, maar daar gaan we maar even vanuit.

Zondag 7 juni om 15.00 uur het concert door het Loek van den Berg Quintet i.s.m. Muziekpo-
dium Zeeland.
 

Het Quintet van Loek van den Berg neemt je mee op een reis en houdt je op het puntje van je 
stoel met hun vertellende composities, oprechte improvisaties en hun fantastische controle over 
hun instrument. Hun muziek is iets anders, en laat je niet onverschillig! Je kunt dit voelen tijdens 
hun liveshows, waarin je meegenomen wordt door de passie en het enthousiasme van de band.
Meer informatie en muziek is te vinden op onze website. 
Tuin open vanaf 14.00 uur
Online tickets kopen à € 16,-- of bij voldoende plaats aan de deur à € 16,50.

Zondag 28 juni 2020 om 14.00 uur organiseert Een Nieuwe Wind haar jaarlijks taalfestival. 
Voor elke taalliefhebber hebben we een bijzondere middag vol verrassingen. 
 “LOSSE LETTERS OM HET WOORD TE VANGEN.” 
Thema gebaseerd op het gedicht van Guus Mulders.
Een jaarlijks terugkerende activiteit van Een Nieuwe Wind. 
Voor elke taalliefhebber hebben we een bijzondere middag vol verrassingen. Muziek, poëzie, 
voordracht, verhalen, etc. Alles in de open lucht (en bij slecht weer in de Joert).
Thema dit jaar;  “LOSSE LETTERS OM HET WOORD TE VANGEN.”  gebaseerd op het gedicht van 
Guus Mulders.

 “Een Bunder Follies+”, de jaarlijkse expositie met dat thema is van 22 augustus tot en met 13 
september. De opening vindt plaats op 23 augustus en wordt verricht door wethouder van 
cultuur Dhr. Pille.

Neemt u voor deze en meer informatie eens een kijkje op  www.eenbunderkunst.nl.





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

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

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

BEL: 0113-561324

Nieuw Poelzicht
kroketten en bitterballen

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

biologische 
boerderijwinkel Poelzicht

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

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

Heerlijk vlees van onze eigen biologische koeien

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

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

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

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

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

 Tip!

14 euro per les
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4335 GD Middelburg 
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