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nodig? Taxi Kole!
Kapelle / ’s-Heer Arendskerke

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

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

Bel: 0113-561324



Colofon
Redactie: Raija de Vries-Alssema Oude Rijksweg 82, tel. 562340/06 26056278
 Johnny de Kok Slotstraat 14, tel. 563593
 Joanne Gijzel Westhofsezandweg 13, tel. 06-30723550
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 “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 2017  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: kopijsraskerkseproat@gmail.com

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



Elke donderdag om 19.30 uur
Tijdens de Zumba les wordt er ook gebruik gemaakt van gewichtjes en de step.

Het is een gevarieerde pittige les, waarbij iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen.

NEEM DEZE ADVERTENTIE MEE EN KRIJG € 5,00 KORTING OP EEN 10X KAART VAN € 50,00

Kom gewoon eens meedoen en ervaar hoe leuk en gezellig sporten kan zijn.

Sporten in het Arendhuis

Een leuke -op aerobic gebaseerde - intervaltraining
Lessen op verschillende dagen. Informatie en 
opgeven kan via www.pegoze.nl
Wij hebben voor jou Kangoo Jumps schoenen

De lessen worden gegeven in de gymzaal van het Arendhuis 
en beginnen om 18.45 uur. Meer informatie en aanmelden 
kan via pegoze2@zeelandnet.nl of via telefoonnummer 
06-27457744 (na 13.00 uur)
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April 2017, nr.2Van de redactie

Inhoud

Het is weer gelukt! De uitgave van april ligt weer tijdig bij u in de bus en er is genoeg te lezen. 
Dit is altijd de meest actieve uitgave van het jaar met de naderende zomer. Er is weer van alles te 
doen en te beleven, voor jong en oud. We kunnen sportief bezig zijn, we kunnen kunstig bezig 
zijn (de kinderen van het Schengehof hebben dat al gedaan zoals u verderop kunt zien) en we 
kunnen ons vermaken op Koningsdag en de actiedag van de Petruskerk. Nu maar hopen op veel 
mooie zonnige dagen. Maar behalve van alle activiteiten worden we ook weer op de hoogte 
gebracht van het reilen en zeilen in ons dorp door Stichting Overlegorgaan. We hebben een in 
memoriam van een oud-inwoner van ‘s-Heer Arendskerke en er is een mooie actie opgestart 
voor de molen van Eindewege. Kortom, het is eigenlijk weer teveel om op te noemen. 
Al deze activiteiten vinden niet vanzelf plaats. Heel veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in maar 
er zijn altijd meer handen nodig. Hiervoor vindt u in de Dorpskrant de nodige oproepen. Zet u 
zich nog niet in of al wel maar heeft u nog wel wat tijd over, dan is dit uw kans om ook een steen-
tje bij te dragen aan de diverse activiteiten. We wensen u veel leesplezier en een mooie zomer!

De volgende uiterste inleverdatum is 26 juni 2017.

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

 Uitlaten: gratis montage

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

apk ii keUringen
Alfa Romeo specialist. 
Ook roetmeting diesels.

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

Uitlaten: gratis montage

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
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Stichting Overlegorgaan
De Voorjaarsvergadering is al achter de rug als de dorpskrant op de mat valt. Het thema was 
deze keer ’afval scheiden’. Miranda van Mackelenbergh vertelde namens de gemeente Goes 
dat er een nieuw afvalbeleid wordt vastgesteld. De gemeente is verbrandingsbelasting ver-
schuldigd voor het verbranden van restafval. We kunnen dus besparen door zo min mogelijk 
restafval aan te bieden. We bieden nu in de grijze container in de gemeente Goes ca 250 kg 
per inwoner per jaar aan. Maar 8% (20kg) is daar echt restafval van. Meer dan een derde is GFT, 
wat in de groene bak thuis hoort. Verder nog veel plastic en in mindere mate kleding , glas 
en overig. De bedoeling is, dat we in 2020 maar 100 kg per jaar aan restafval aanbieden per 
inwoner. De inzamelkosten mogen niet hoger worden dan het huidige tarief en de afvalstof-
fenheffing moet op termijn omlaag. Er moet ruimte voor maatwerk zijn voor minder validen, 
mensen met luiers ed.

Er zijn verschillende scenario’s:        
DIFTAR ( betekenis: gedifferentieerd tarief ). Naast de basisheffing moeten we betalen voor het 
aantal keer dat de grijze bak is aangeboden. 
Er zijn 3 varianten:          
Basis: keuze uit grote/kleine bak voor restafval, grote/kleine bak voor GFT en een papierbak. 
Deze bakken worden opgehaald, maar de frequentie van het inzamelen van restafval zal op 
termijn verminderen. De ondergrondse bakken voor glas, textiel, plastic/metaal en drankkar-
tons blijven gehandhaafd. Er worden verzamelvoorzieningen bijgeplaatst. Men verwacht een 
daling van het restafval van 141 kg per inwoner.     
PMD zak: dezelfde bakken als bij de basis, maar nu een zak voor verzameling van plastic, 
metaal en drankkartons (PMD). Deze zak wordt opgehaald. Verder ondergronds verzamelen 
van glas en textiel. De huidige verzamelvoorzieningen van plastic gaan dicht. Men verwacht 
van deze variant een reductie van 129 kg per inwoner in 2020.    
PMD rolcontainer: dezelfde bakken als boven, maar nu een extra bak voor plastic/metaal en 
drankkartons(PMD). Men verwacht van deze variant een reductie van 129 kg per inwoner in 
2020.

OMGEKEERD INZAMELEN (betekenis: GFT, plastic en papier worden opgehaald en restafval 
moet zelf weggebracht worden) Er zullen voorzieningen bij komen in de wijk en bij super-
markten. De maximale loopafstand van een inzamelpunt zal ca 300 meter bedragen. Men ver-
wacht een vermindering van restafval in 2020 naar ca 105 kg per inwoner.
Medio juni 2017 zal dit nieuwe beleid vastgesteld worden en in juni 2018 zal de uitvoering 
plaatsvinden.
Reacties uit de zaal zijn:  
- Een grote groene bak is al een lang gekoesterde wens en voorkomt veel GFT in de grijze bak.
- Zakken voor inzameling van plastic gaan door de straat waaien en worden open gescheurd 

door katten. 
- Weer een bak erbij, je moet er maar plaats voor hebben.
- Ontsierende inzamelpunten in de wijk.
- Vanuit de fabriek zou meer rekening gehouden moeten worden met zo min mogelijk restafval.
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- Gaat men geen afval in de bak van de buren stoppen? Verscherpte controles moeten dit 
tegengaan.

Gijsbert Landegent, die met zijn gezin meedeed met het project in Kapelle 100-100-100, ver-
telt dat hij op het eind maar 1kg restafval per week had. Het was een ware sport geworden om 
zo min mogelijk restafval aan te bieden, goed te scheiden en bij de aankoop op de verpakking 
te letten. Het project duurde 100 dagen en de wens was 100% restafvalvrij. Er konden 100 
huishoudens meedoen, maar dat werden er maar 63. Het is een kwestie van gewenning, maar 
ook consequent door blijven gaan. Voor het gemak een bak aanschaffen voor verschillende 
afvalstromen. Als men b.v. naar buiten moet voor een bepaalde bak, dan wordt het vaak ont-
zien. Door het goede voorbeeld volgen de kinderen. 

Verder werd de oprichting van een Whatsappgroep besproken. De coördinator moet streng 
zijn in het doorgeven van berichten. Het moet geen roddel- of praatjesapp worden. Alle deel-
nemers moeten duidelijk vooraf weten, welke berichten geschikt zijn om te gebruiken op de 
app. Als een whatsappgroep goed werkt, dan voelen de mensen zich veiliger in de wijk. Er zijn 
meer oren en ogen en dat geeft een positieve werking. De politie staat ook erg positief tegen-
over de oprichting van whatsappgroepen. Men heeft een mobiele telefoon nodig om zich aan 
te melden als deelnemer. Er kunnen maximaal 256 deelnemers in een groep. Het Overlegor-
gaan zal een coördinator zoeken voor 1 groep van het dorp. Komen er meer deelnemers dan 
256, dan wordt een 2e coördinator gezocht en een 2e groep opgestart. Wordt er iets verdachts 
gezien in de wijk, dan wordt dit doorgegeven aan de coördinator, die het bericht verspreidt 
onder de deelnemers. In Eindewege functioneert al een groep, maar de coördinator is niet 
aanwezig om verslag uit te brengen. Wie stelt zich beschikbaar als coördinator voor het 
dorp? Laat maar weten aan het secretariaat. SMWO en politie helpen mee bij de oprichting.

Wethouder Alssema kon geen goed nieuws brengen wat betreft Depa. De gesprekken zijn 
nog steeds gaande, maar er is nog geen beslissing gevallen. De gemeente heeft geen druk-
middelen. Ze kunnen pas ingrijpen als het gebouw gevaar oplevert voor mensen, die daar 
wonen of lopen. Zo slecht is het nog niet, dus we moeten geduld hebben tot er witte rook uit 
de schoorsteen komt.

Het gesprek met wethouder Meeuwisse over de begraafplaats heeft niet tot verandering 
geleid. Er zijn 2 zaken die spelen: bezuinigen en ruimtegebrek. In de andere dorpen zijn ook 
delen van de begraafplaatsen geruimd, dus hier kunnen we het niet tegenhouden. De reden, 
dat voor dit gedeelte is gekozen, is dat men vrij makkelijk nog de nabestaanden kon vinden. 
U zult begrijpen, dat dit niet onze keuze zou zijn. Als het dan moet, dan liever een gedeelte 
met oudere graven, waar men de mensen niet meer van kent. De graven waar in mei de graf-
stenen van verwijderd worden, hebben allemaal nog een gezicht voor de huidige genera-
tie. Onbegrijpelijk, een stukje geschiedenis van ons dorp gaat verloren en komt nooit meer 
terug! Als Overlegorgaan hebben we er over nagedacht, wat we zouden kunnen doen. Het 
aanbod van het onderhoud regelen, zou alleen helpen voor de bezuiniging, maar niet voor het 
ruimtegebrek. De stenen een andere plek geven is een behoorlijk project, waar we toch een 
beetje tegen opzien. En dan zijn het nog alleen maar de stenen. De graven worden mettertijd 
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geruimd als er plaats nodig is. Om toch iets te doen worden alle graven gefotografeerd. We 
kunnen er dan over nadenken wat we met de foto’s gaan doen. 
Verder is er een overleg geweest met de Stichting Culturele Voorzieningen. Zij beheren het 
Heer Arendhuis, dat onderdak biedt aan diverse verenigingen en initiatieven op het dorp. Er is 
niet alleen gepraat, maar ook beslist, dat we volgend jaar samen een nieuwjaarsreceptie gaan 
organiseren voor alle inwoners. U wordt te zijner tijd daarvoor uitgenodigd.

Als laatste staat een overleg gepland met de gemeente, Staatsbosbeheer en de dorpsvereni-
ging van ’s-Heer Hendrikskinderen over het Poelbos. Het onderhoud van het Poelbos laat te 
wensen over en er zouden meer recreatieve doelen aan kunnen worden gegeven. Het zal een 
moeilijk verhaal worden, want waar is daar geld voor te halen?  Om positief af te sluiten: de 
toren wordt dit jaar gerenoveerd en de Slotstraat wordt ook in 2017 aangepakt.

Secretariaat Janny Verwei, tel 561802

Beste dorpsbewoners,
Het is weer bijna zover! Voor de 81e keer vieren we op het dorp een Koningsdag (voorheen 
Koninginnedag). De Oranjevereniging staat in de startblokken en Koningsdag 2017 gaat op 
27 april weer van start met het inmiddels traditionele dorpsontbijt. Naast een aantal inmiddels 
succesvol gebleken onderdelen hebben we dit jaar opnieuw de wedstrijd om de grote prijs 
van ’s-Heer Arendskerke op een (elektrische) rodeostier…. We strijden in twee categorieën. De 
jeugdcategorie (6 tot 12 jaar) en de titanenstrijd onder de volwassenen (12-92 jaar). Wie blijft 
het langst op het elektrische monster zitten? De hoofdprijs is € 81,- cash voor volwassenen 
en een eveneens gepaste prijs in de jeugdcategorie.  We verwachten met name vanuit de 
voetbal wel de nodige competitie…. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, organiseren 
we op veler verzoek de festiviteiten rondom de torenring, centraal in het dorp. Het geeft de 
dag iets speciaals en ieder kan het vinden! Het programma is een mix van de onderdelen die 
de afgelopen jaar succesvol bleken. Aan alle activiteiten kunt u, zoals gebruikelijk, gratis deel-
nemen. We zoeken elk jaar de hulp van en samenwerking met veel bedrijven, instellingen en 
andere verenigingen uit het dorp en daarbuiten. Bovendien kunnen we altijd rekenen op de 
inzet van veel vrijwilligers. Op die samenwerking zijn we trots, het weerspiegelt iets van onze 
hechte dorpsgemeenschap. Maar het geld om een dergelijke dag te organiseren komt natuur-
lijk niet uit de lucht vallen... We zien al een aantal jaren de inkomsten teruglopen. De inkom-
sten komen bovendien in grotere mate van de bedrijven en middenstanders uit en rondom 
ons dorp en in steeds geringere mate van de inwoners zelf. De (beperkte) financiële reserves 
van de Oranjevereniging nemen daardoor af. Om Koningsdag ieder jaar tot een gezellig feest 
te kunnen maken, hebben we u als donateur nodig en doen we een nadrukkelijk beroep op u. 
Wij willen u vragen om ons ook dit jaar te steunen, door minimaal € 7,50 (maar meer mag 
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natuurlijk altijd!) over te maken op rekeningnummer  NL61 RABO 0320 5644 60 onder 
vermelding van uw naam en adres.

Mogen we rekenen op uw hulp? Laten we deze traditioneel mooie dag samen mogelijk
maken en mogelijk houden! Ook in het samen dragen van de financiële lasten laten we
zien dat we er voor elkaar zijn en dat we als klein dorp groots feest kunnen vieren.  
Ook met het kopen van lootjes kunt u ons trouwens ondersteunen. Tijdens Koningsdag 
worden ze u aangeboden voor € 0,50 en er zijn diverse grote prijzen te winnen….. De hoofd-
prijs is…..jawel, een dinerbon van € 75,-! Maar natuurlijk zijn er ook diverse andere grote en 
kleinere prijzen te winnen…. Veel geluk!

U kunt ons ook steunen met de actie van de Rabobank. U, als lid van de Rabobank, kunt onze 
vereniging helpen. Dus stem op ons (en de andere dorpsverenigingen natuurlijk), want uw 
stem is geld waard.
We hopen u natuurlijk bij de activiteiten te zien! Alvast bedankt voor uw steun!!
Volg ons nu ook op Facebook, Oranjevereniging `s-Heer Arendskerke. Blijf op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen.  

PROGRAMMA KONINGSDAG 2017

    RONDOM DE KERK EN HET ARENDHUIS

8.00   Verzamelen  lawaaioptocht bij het Arendhuis
8.15    Vertrek lawaaioptocht.  
 Drie prijzen voor de mooist versierde lawaaimakers.
9.00-10.30  Dorpsontbijt in het Arendhuis {gratis}
10.30  Programma voor de kinderen
10.30-17.15  Rodeostier
11.00 Vrijmarkt voor het Arendshuis op de dorpsring
11.00 Muziek van Excelsior 
13.00-14.00 Fietspuzzeltocht vertrek bij Arendhuis 
 [route bij inschrijfkraam Arendhuis}
13.30  Zeepkistenrace en zeskamp 
 [bij voldoende deelnemers, 
 anders aantal spellen voor iedereen te doen]
17.00   Finale rodeostier
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Actiedag 29 april 2017
Op zaterdag 29 april 2017 houdt de diaconie van de Petruskerk een actiedag voor het project 
Stichting Projecten in Nepal (www.projecteninnepal.nl).

Op deze dag organiseren we samen met de diaconieën van de kerken in Borssele en Lewedorp 
een fietstocht. Starten kan bij één van de 3 kerken vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur. 
De fietstocht gaat langs de 3 kerken. Deelname bedraagt € 5,00. Dit bedrag is inclusief een 
fietsroute en een consumptiebon te besteden bij één van de 3 kerken. Kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis mee fietsen.
De kerken zijn op die dag open vanaf 11.00 uur tot 15.30 uur. Er zullen diverse activiteiten 
plaats vinden in de kerken. Bij alle 3 de kerken zal er ook een kraam staan van Stichting Projec-
ten in Nepal. In deze kraam worden zelf gemaakte spulletjes uit Nepal verkocht.

In de Petruskerk in ’s-Heer Arendskerke zal er vanwege het enorme succes in 2016 weer een 
plantjesmarkt gehouden worden. Daarbij is er ook een boekenmarkt. Natuurlijk bent u ook 
zomaar van harte welkom voor een bakje koffie met iets lekkers er bij.
De opbrengst van dit alles is bestemd voor Stichting Projecten in Nepal.
Noteer deze datum alvast in uw agenda en steun samen met ons dit mooie project.
Zie voor meer informatie: www.pknsheerarendskerke.nl

Adressen van de deelnemende kerken:
Petruskerk te ’s-Heer Arendskerke   Catharinakerk te Borssele
Torenring 2     Plein 66

PKN kerk te Lewedorp
Zandkreekstraat 31

Namens de 3 diaconieën,
Marja Geldof

Kerktuin
De tuin rond de Petruskerk wordt onderhouden door vrijwilligers van de kerk en het dorp. Nu 
staat er gepland dat op zaterdag 3 juni de haag gesnoeid gaat worden en wilt u helpen, wees 
welkom vanaf 09.00 uur. Vele handen maken immers licht werk en van een goed gesnoeide 
haag hebben we als dorp allemaal plezier. Het is veiliger en mooier.
We hopen op veel hulp.
Verdere informatie bij Harm de Vos: 0113 562109.
En:
DE KERKTUIN IS GEEN HONDENUITLAATPLAATS !!! (WIE DEZE SCHOEN PAST TREKKE HEM AAN)



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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Leespunt bibliotheek in 
Schengehof zoekt versterking
Het leespunt van Bibliotheek Oosterschelde richt zich op kinderen. Tijdens schooltijden 
bezoekt een leesconsulent van de bibliotheek iedere maandagmiddag de klassen om het 
lezen te bevorderen. Aansluitend kunnen kinderen terecht in het leespunt om boeken te 
lenen. 

Daarnaast is het leespunt ook voor mensen uit de buurt die niet naar de bibliotheek in Goes 
kunnen komen. Vandaar dat we ook in de avond een uurtje open zijn – en graag willen blijven. 
Om dit te kunnen blijven, zijn we op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die mee wilt draaien in 
ons roulatieschema.  

Als vrijwilliger van het leespunt helpt u bezoekers om de geleende materialen te registreren of 
om samen met de bezoeker items te reserveren via de online catalogus. 

•	 Het	leespunt	is	iedere	maandag	geopend	van	15.00	–	17.00	en	van	18.30	–	19.30.	
•	 U	kunt	zelf	aangeven	wanneer	en	hoe	vaak	u	beschikbaar	bent.	Dus	ook	als	u	liever	niet	elke	

week ergens aan vast zit, kunt u zich aanmelden. 
•	 Eens	in	de	2	weken	een	middag	of	avond	van	1	a	2	uur	wilt	u	zich	graag	inzetten	voor	het	

dorp.
•	 U	houdt	van	een	praatje	met	dorpsbewoners.	
•	 U	weet	hoe	computers	werken,	bent	digitaal	vaardig	en	hebt	daar	plezier	in.	
•	 Een	boek	reserveren	via	www.bibliotheekoosterschelde.nl	is	voor	u	geen	probleem.	

U bent van harte welkom om eens te komen kijken of het wat voor u is. 
Bij interesse stuurt u een e-mail naar Jessica Schipper:  j.schipper@bibliotheekoosterschelde.nl 

Kom in beweging en ga tennissen!
Tennisvereniging de Schaepskooi zet haar deuren open om kennis te maken met tennis. Wij 
bieden een zomerabonnement aan voor € 30,-. Je kan dan in juni, juli en augustus onbeperkt 
terecht op de tennisbanen om een potje te tennissen. Het zomerabonnement 2017 is alleen 
voor deze zomer geldig en wordt niet automatisch verlengd, dus geen gezeur met opzeggen.  
Volgend jaar kan je je gewoon weer aanmelden.

Ben je nog nooit lid geweest van Tennisvereniging de Schaepskooi dan kun je een proefabon-
nement nemen voor het hele tennisseizoen. Voor kinderen tot 12 jaar kost een proefabon-
nement € 20,-. Vanaf 12 jaar en ouder kost het € 30,-. Tennismateriaal kun je gebruiken van de 
vereniging.
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Naast het proefabonnement kun je tennislessen nemen, die verzorgd worden door onze ten-
nisleraar Arthur Jan Roose.

Let wel: Bij een zomerlidmaatschap of een proefabonnement word je geen lid van de bond. 
Je kunt dus niet aan officiële wedstrijden zoals toernooien en competitie meedoen. De aan-
bieding van het proefabonnement geldt alleen voor personen die kennis willen maken met 
tennis, niet voor personen die al in voorgaande jaren van deze aanbieding  gebruik hebben 
gemaakt.

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Anja Allemekinders via e-mail: alleme-
kindersanja@gmail.com  of telefonisch bij Rita Beenhakker tel. nr. 0629905291

Avond4daagse 27 t/m 30 juni 2017
Ja, je leest het goed. Dit jaar is er weer een wandelweek maar deze keer kun je 4 dagen meelo-
pen! Omdat het zo gezond is, we veel positieve reacties hebben gekregen en we iedereen de 
kans willen geven om een medaille te halen.

Routes
Vier leuke routes rondom ons prachtige dorp worden in 5 en 10 km uitgezet. Je krijgt iedere 
dag weer een kaart mee met routebeschrijving en leuke wetenswaardigheden. Deze keer 
laten we je kijken naar de natuur onderweg: Oude bomen, bijzondere planten en het Zeeuwse 
landschap. De sponsors zorgen, zoals voorgaande jaren, voor een lekkere traktatie zodat de 
energie op peil blijft. Het belooft weer een gezellige boel te worden. Doe ook mee! Je spreekt 
onderweg met je mededorpsbewoners en bent sportief bezig.

Tijden
Dinsdagavond is er om 18.30 uur de officiële start en vrijdagavond hebben we de feestelijke 
uitreiking.
Inschrijven kan op maandag 26 juni op OBS Schengehof tussen 15.00 – 16.00 uur en 18.30 
– 19.30 uur. Als je op deze dag alvast inschrijft, hoef je een dinsdag niet zo lang te wachten. 
Van dinsdag t/m vrijdag kan vanaf 18.00 uur ingeschreven worden bij de start: Grand Café 
Poelwijck.
Voor een medaille moet je 3 avonden meelopen maar je mag natuurlijk alle 4 de avonden 
meedoen. Is dit het eerste jaar dat je meeloopt dan krijg je een medaille met de 1. Is dit je 
derde keer, dan staat er een 3 op. 

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 aan de (groot)ouders vragen 
om samen met de kinderen te lopen zodat ongelukken voorkomen worden. Kinderen vanaf 
groep 7 mogen de 10 kilometer lopen onder strikte begeleiding van een volwassene. Onder-
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schat de afstand niet! Sommige delen van de routes gaan over onverharde paden. Dit kan een 
probleem zijn voor kinderwagens en rolstoelen. Houd hier rekening mee.

Kosten
Meedoen kost € 4,- per persoon. Doe je niet mee voor de medaille, omdat je maar 1 of 2 keer 
kan, maar wil je toch meelopen dan kost dit € 2,- per avond. We stellen het zeer op prijs dat 
iedereen zich aanmeldt en betaalt want een evenement organiseren kost geld.

Dus, zet de data alvast in je agenda en trek je wandelschoenen aan: oefenen maar!
Voor meer informatie kun je ook kijken op onze facebookpagina: Avond4daagse ‘s-Heer 
Arendskerke.
Wij hebben er weer zin in!

Het wandelcomité
Janny, Ineke, Dicky, Joke, Judith en Ginny.

Fietstocht o.l.v. Jan Rottier
Aan alle inwoners van ’s-Heer Arendskerke, Eindewege en omstreken. 
Dit jaar hebben we twee fietstochten. De eerste op vrijdag 23 juni. We starten vanaf Het 
Arendhuis om 13.00 uur. Tijdens deze tocht stoppen we steeds even en wordt er wat verteld 
over het bijzondere van deze plek. De te maken tocht gaat over Baarsdorp, Heinkenszand naar 
Nieuwdorp en dan uiteindelijk weer terug naar Het Arendhuis. Onderweg wordt er koffie/thee 
gedronken en meestal bij aankomst op het dorp nog een drankje.
Deze tocht hebben we al eerder gemaakt maar is toch ook voor degenen die toen mee geweest 
zijn ook nog interessant want er worden weer nieuwe dingen verteld.
Kosten zijn er niet aan verbonden, behalve de koffie onderweg. We hopen op weer een gezel-
lige middag. De tocht gaat door bij voldoende belangstelling en wordt bij slecht weer uitge-
steld.
Wilt u graag mee geef u dan op bij Jan Rottier, Wissekerkseweg 1 (0113-561875).
De tweede tocht is half september maar daar kom ik nog op terug in de volgende Dorpskrant.
Graag tot ziens vrijdag 23 juni.

Oproep
De redactie is op zoek naar een medevrijwilliger die af en toe een interview wil doen voor de 
Sraskerkse Proat. Tot nu toe heeft Margie Dill dit op creatieve wijze verzorgd maar zij wil graag 
het stokje doorgeven aan een jonger iemand. Lijkt dit je leuk en ben je overdag beschikbaar, 
neem dan eens vrijblijvend contact op met een van de redactieleden. Het is de bedoeling 
dat deze rubriek een mooie aanvulling wordt voor onze dorpskrant. En Margie, nog hartelijk 
bedankt voor al je werk voor de Dorpskrant!!
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TUSSEN KUNST & IETS

Pop-up markt met exposities, muziek, food, workshops en nog veel meer!
- zaterdag 22 april in ’s-Heer Arendskerke -

Dit voorjaar wordt Atelier Het Raadhuis in s’-Heer Arendskerke wederom het toneel voor 
het event Tussen Kunst & Iets: een pop-up markt met kraampjes, exposities, muziek, food, 
drinks en workshops voor de inwoners van de gemeente Goes en daarbuiten. De pop-up 
markt is gratis toegankelijk en geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 

Pop-up markt
Op het terrein van Atelier Het Raadhuis, Raadhuisstraat 9 te ’s-Heer Arendskerke, komen een 
diversiteit aan kramen te staan waar ambachten live te bewonderen zijn, creatieve producten 
worden gemaakt en verkocht alsmede lokale ondernemers met passie voor hun product. Het 
atelier zal verder opengesteld worden voor het publiek. Er zijn diverse kunstenaars die een 
ruimte in het pand gebruiken als atelier. Kunstenaars zoals Stefan Thelen, Mathisse Arendsen 
en Barre Verkerke. Hun passie voor het vak straalt door in de ruimtes en Stefan Thelen zal de 
hoofdexpositie verzorgen.  Naast het Atelier wordt de ‘Bunder Laan’ gecreëerd waarbij diverse 
kunstenaars die eerder op Een Bunder Kunst hebben geëxposeerd hun werken tentoon stel-
len. Ook de Kunstbende zal een ruimte krijgen op deze dag. Daarnaast zal er een programma 
zijn met doorlopend muziek, eten en drinken. 

Workshops en activiteiten
Ook de bezoeker zelf zal betrokken worden in de creatieve sfeer van het Atelier. Gedurende de 
dag zijn er diverse workshops voor jong en oud. Onder andere zal Mark Vos BMX demonstra-
ties geven en vertellen over de plannen voor een skatepark in Goes, live art graffiti door een 
scala aan kunstenaars en men kan aan de slag met het maken van lampionnen in het thema 
Azie voor het outdoor festival FunFest. Deze worden tijdens dit festival, dat plaatsvindt op de 
Kunstwei in Wolphaartdijk op 22 juli 2017, als decor gebruikt. Ook worden en wijnproeverijen 
georganiseerd waar men voor een kleine bijdrage Portugese wijnen kan proeven. Kom, zie, 
proef en beleef! 

Meer info: www.atelierhetraadhuis.nl



Uw DROOMHUIS begint op .NL 

RiantHuis is een onderdeel van Aannemingsbedrijf Fraanje BV

Met het bouwen van een huis bouwt u 
aan toekomst, geluk en comfort. Uw 
woning is een weerspiegeling van uw 
wensen en visie. Vanaf  het moment 
dat u zich gaat oriënteren op onze 
website tot en met de realisatie geeft 
een woonadviseur van RiantHuis u 
persoonlijk advies.

Open, eerlijk en vakkundig gaan we 
met u het gesprek aan en creëren we 
samen uw droomhuis.   

Nieuwbouwplannen? tel. 0113- 615 500
info@rianthuis.nl of  kijk op www.rianthuis.nl
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  Naai- of verstelwerk? 
  Ook voor uw borduurwerk 
 
      Iedere maandag  
   10.00 tot 12.00 uur 
 Grand Café Poelwijck 
Voor advies of afgeven van  
       naai- of verstelwerk       

       Ivon Mannaert              
        06-13074680  
 

   e-mail: info@atelierivon.nl 
 

Meer info? www.atelierivon.nl 
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Bundernieuws
Na vervanging van de deuren  en de vloer, waardoor deze ook voor rolstoelen toegankelijk is, 
hebben we weer heel veel zin in activiteiten die we kunnen laten plaatsvinden op de Bunder.

Het thema voor de expositie van 27 augustus tot en met 17 september is een Bunder Tijd 
en daaraan kun je deelnemen door een ‘klok’ te maken. Daarvoor kun je je aanmelden: www.
eenbunderkunst.nl    
In de volgende dorpskrant staan we uitgebreid stil bij de agenda en de diverse kustenaars die 
hieraan mee zullen doen.

Daarnaast zijn we voorbereidingen aan het treffen om kleine bijzondere muzikale optredens 
te organiseren in de yurt. Door samen te werken met Chris Tangelder gaan we bijzondere 
optredens op de Bunder krijgen. Het verheugt ons zeer dat we in deze dorpskrant de eerste 
namen en data van deze muzikale optredens bekend kunnen maken.

Otis Gibbs (VS) komt op 4 juni een concert verzorgen.

Hij is een singer-songwriter die werd geboren op het 
platteland van Indiana. Otis Gibbs is qua stijl en sociaal 
engagement sterk verbonden met Peter Seeger, Steve 
Earle en Billy Bragg. Zijn teksten zijn politiek geladen en 
zijn geestige verhalen tussen de nummers zijn inmiddels 
zijn handelsmerk geworden. Gibbs’ laatste album Mount 
Renraw kreeg een 4 **** recensie in de Volkskrant. 

Sheesham & Lotus & Son (CAN) komen op 8 juli een muzikaal optreden verzorgen.

Gekke en super aanstekelijke muzikale uitdragerij duikt 
in antieke folksongs. Achter deze vreemde naam gaat 
een heel apart trio schuil dat muzikaal diep geworteld 
zit in de antieke sound van Mississippi folkblues, Appala-
chian folk en fiddle en jugband muziek en New Orleans  
brassband uit vervlogen tijden. In Canada maar ook in de 
VS, UK en zelfs in Scandinavië zijn ze een echte hitsensa-
tie op de festivals met hun aanstekelijke muziek. 

De kaartverkoop zal plaatsvinden via www.tangelderpresenteert.nl, maar via www.eenbun-
derkunst.nl kun je ook aan de juiste informatie komen.

We hopen dat we met dit mooie initiatief de Bunder nog beter op de kaart gaan zetten.



19

Tentoonstelling Heer Arendhuis 

Het Heer Arendhuis biedt aan de inwoners van ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege graag de 
kans om hun schilderijen (eigen werk) te delen. De schilderijen worden in de gang opgehan-
gen en zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van het Heer Arendhuis.

De voorwaarden zijn:
Het Heer Arendhuis heeft te allen tijde het recht bepaalde werken te weigeren.
U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan eigen materiaal, u stelt uw 
schilderijen ten toon op eigen risico.
Het Heer Arendhuis stelt het aanwezige materiaal (ophangsysteem) ter beschikking.
U brengt zelf uw schilderijen en haalt ze ook zelf weer op.
De periode wordt vastgesteld in overleg met de beheerster.
Bij verkoop wordt uw nummer aan de koper gegeven. U zorgt zelf voor de afhandeling.
                  
Wilt u meedoen neemt u dan contact op met Arna van Eekelen, bij voorkeur via de mail info@
heerarendhuis.nl of telefonisch 06-47832576.

U kunt een inschrijfformulier afhalen in het dorpshuis, of stuur even een email naar het boven-
staande adres.
 

Vrouwengilde Goes
Het Vrouwengilde in Goes is een eigentijdse vrouwenorganisatie, die openstaat voor alle vrou-
wen die streven naar persoonlijke ontplooiing in contact met anderen. Er zijn momenten voor 
contact en ontspanning, creativiteit en zinvolle vrije tijdsbesteding, bewustwording en vor-
ming.

Het bestuur zet zich in voor een goede gang van zaken en zorgt voor een goed en passend 
programma. Bovendien streven wij er naar geld in te zamelen voor een goed doel. Momenteel 
steunen wij de stichting SURPLUS en zamelen in voor een meisje in de Oekraïne. Jaarlijks wordt 
hier op de algemene ledenvergadering verantwoording over afgelegd.

Er is een heel jaarprogramma met verschillende activiteiten, waarop je apart kunt inschrijven. 
Zo is er de eerste en derde woensdag van de maand een inloopsoos. Ook is er een dinsdag-
avond- en donderdagavondactiviteit per maand (lezing of presentatie). Verder is er jaarlijks 
een reisje, een fietstocht, een kerstdiner en nog een keer gezamenlijk eten en worden er 
bloemstukjes gemaakt.

Interesse? Neem dan contact op met Vrouwengilde Goes, e-mail vrouwengilde@zeelandnet.
nl. Zie ook onze website www.vrouwengildegoes.nl.



Busreis 9 mei
Het Vrouwengilde Goes organiseert op 9 mei een busreis waarbij ‘s morgens een bezoek wordt 
gebracht aan een hortensiakwekerij en na een gezamenlijke lunch is er een anderhalf uur 
durende tocht met een treintje over de Loonse en Drunense duinen. Voor het hele programma 
kijkt u op de website. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  

Met vriendelijke groet,
Thea van Dijk, secretaris

Op zaterdag 20 mei
van 10.00-12.30 uur 

 in het Arendhuis aan de Torenring, ’s Heer Arendskerke 
Repair Café.

Diverse apparaten kunnen ter reparatie aangeboden worden. De vrijwilligers van het Repair 
Café helpen je graag en proberen samen met jou het probleem op te lossen.
Eenvoudige klusjes voor de naaimachine kunnen ook verholpen worden of je mag zelf achter 
de naaimachine plaats nemen voor een los naadje of zoompje.
Reparaties zijn gratis, er staat een fooienpot op de bar.
Heb je niets te repareren, je kan ook voor de gezelligheid komen. Koffie of thee zijn voor eigen 
rekening.
Voor meer informatie: kijk op repaircafe.org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl.

 Monumentendag 2017
De monumentendag is dit jaar op zaterdag 9 september, zoals altijd de 2e zaterdag 
in september. Het thema is: BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI. Op het programma staan 
alvast een fietstocht, een wandeling, kunst en kitsch en muziek. 

De monumentencommissie is bezig met de voorbereidingen voor deze dag. Helaas bestaat 
deze commissie maar uit 5 personen en dat is eigenlijk te weinig om een een mooi programma 
in elkaar te zetten. Het zou bijzonder fijn zijn als er mensen zijn die willen helpen bij de voorbe-
reidingen en/of de monumentendag zelf. U kunt zich aanmelden bij Harm de Vos 0113 562109.

Namens de monumentencommissie
Harm de Vos 
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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.



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

Advertentie 3 
 
 
 

Inspireren in positief 
ouder worden? 

 
Vanaf ons vijfenvijftigste levensjaar 

verandert langzaam maar zeker onze 
positie op de arbeidsmarkt en onze 
rol in het gezin of de huishouding. 

En u vraagt zich af: Wat wil ik?  
Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? 

Waarvoor ga ik me inzetten? 
’t Gilde de Bevelanden heeft met 

POWER een traject voor senioren die 
willen investeren in persoonlijke 

groei, sociale netwerken en zinvolle 
activiteiten. 

 

  
 

Wilt u ook deelnemer worden 
aan het POWER project?  

Neem contact op met Chris Otto, 
power55@gildedebevelanden.nl 

Of bel 0113-563304  
 
 
 
 

Advertentie 4 
 
 
 

Stads- en 
streekgidsen van  

           ‘t Gilde 
 

Onder leiding van de enthousiaste 
gidsen van ’t Gilde de Bevelanden 

kunt u deelnemen aan rondleidingen 
langs de mooiste plekjes in het hart 

van Goes met zijn historische 
monumenten. 

Gidsen gaan ook mee in de bus door 
de Zak van Zuid-Beveland. 

  
Zie ook: www.gildedebevelanden.nl 

 

 
 

Heeft u zin in één van de 
rondleidingen of interesse om 

ook gids te worden?  
Neem contact op met 

stadsgidsen@gildedebevelanden.nl  
of bel 06-14 53 03 19 



24 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

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

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

Sponsor Buurtvereniging Eindewege
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Kindervakantieweek 2017
Van maandag 21 t/m woensdag 23 augustus is de kindervakantieweek van ’s-Heer Arendskerke.
Het lijkt nog een eind weg maar de organisatie is al volop bezig met de voorbereidingen. 
We hebben dit keer de kinderen een thema laten kiezen. Op school zijn blaadjes uitgedeeld 
waarop ze hun idee voor het thema konden zetten. Het thema dat het meest voor kwam 
hebben we gekozen. Ook hebben we uit dit groepje een paar kinderen geloot die een prijs 
gewonnen hebben. Ze krijgen van ons bericht over hun prijs. Het Omnium heeft een aantal 
vrijkaartjes beschikbaar gesteld, waarvoor veel dank. 
De prijswinnaars zijn:
Brain – 2 kaarten voor het zwembad Omnium
Shorraya – 2 kaarten voor het zwembad Omnium
Liam  - 2 kaarten voor het tropisch bos in het Omnium
Abel - 2 kaarten voor het tropisch bos in het Omnium

Het thema voor de kindervakantieweek is geworden Jungle. Van maandag 21 augustus t/m 
woensdag 23 augustus wordt het veld bij het Klok’uus omgetoverd tot een heuse jungle waar 
we boshutten gaan bouwen en allerlei andere leuke dingen in het jungle thema. 

Een kindervakantieweek is onmogelijk te organiseren zonder vrijwilligers. We zijn dan ook nog 
op zoek naar ouders die een dagje willen komen helpen tijdens één van de dagen zelf. Het is 
gezellig en dankbaar werk.. Je kunt je aanmelden via kvwshak@hotmail.com.

Groetjes van het KvW team

Jeugd Soos TYG
Op vrijdag 20 januari is het TYG seizoen weer gestart. Voor dit jaar staan er maandelijks weer 
leuke activiteiten op het programma. We zijn begonnen met een quiz. Het dorp heeft geweten 
dat er een spannende quiz gaande was in het Arendhuis. Op het scherpst van de snede werd er 
gestreden om allerlei leuke prijzen. De kinderen hadden er zin in. De spanning liep flink op en 
het blijkt dat zo’n quiz nog best serieus te nemen valt. Enkele Tygers hadden dan ook flink hun 
best gedaan om er een mooie quiz van te maken. Een ander toonde zich weer een uitstekend 
quizleider/leidster. De lieftallige assistentes waren ook aanwezig. Het was een gezellige avond.

Carnaval 
Vrijdag 24 februari kwamen de kinderen weer naar de voetbalkantine om daar het jaarlijkse 
carnaval te vieren. Dit werd ook weer georganiseerd door Jeugd Soos TYG. De kinderen hadden 
erg hun best gedaan om zo mooi mogelijk verkleed naar het feest te komen; Mooie prinses-
sen, stoere politieagenten, lieve verpleegsters, noem maar op. De muziek werd verzorgd door 
Eagle Beat en zij hielden traditiegetrouw de sfeer er flink in. De kinderen gingen flink met hun 
beentjes van de vloer en de avond eindigde in een gezellige polonaise van jong en oud. De 
organisatie blikt terug op een leuke, gezellige en vooral geslaagde avond.



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



Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven” 

lees de Bijbel: Johannes 14:6 

Nieuw Leven gemeente 

Wij zijn een christelijke gemeente die samenkomt in het Dorpshuis 
Arendshuis te ’s Heer Arendskerke. 

U bent van harte welkom in onze diensten 

zondag van 10.00u – 11.00u Eredienst 

pauze 

11.30u – 12.30u woorddienst 

www.nieuwleven-goes.nl 

info: 0113-563956 

 

 
 

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

Persoonlijk
contact.
Ook na het
afsluiten van
uw hypotheek.

Kom 
gerust 

langs!
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Bowlen
Vrijdag 31 maart vertrokken we om klokslag half zeven richting Bowling Goes. Het was een 
drukke boel, er was veel belangstelling voor deze activiteit. Er waren bijna 40 kinderen aanwe-
zig. Na onze schoenen te hebben omgewisseld voor bowlingschoenen konden we aan de slag. 
Er waren 3 banen afgehuurd en in groepjes kwam iedereen aan de beurt. De strikes  vlogen je 
om de oren. Er waren zeker kinderen met al wat ervaring met bowlen. Ouders bedankt voor de 
hulp met het halen en brengen van de kinderen!

Donateursgelden
De afgelopen periode zijn de kinderen weer langs de deuren geweest om de donateursgelden 
op te halen. Wederom bedankt voor Uw steun. Met dit geld kunnen wij weer leuke activiteiten 
organiseren.

Versnapering
Nog een klein verzoek geen geld mee te geven aan de kinderen tijdens een TYG activiteit. 
Voor een versnapering/drankje wordt altijd gezorgd. De kinderen krijgen op deze manier ook 
allemaal hetzelfde.

De komende periode zien wij jullie graag weer bij de nieuwe activiteiten. Wat we gaan doen 
blijft nog even een verrassing. We houden jullie op de hoogte!
Groetjes Team Jeugd Soos TYG

Molen Nooit Gedacht
Na een noodkreet in februari is er een mooi bedrag aan giften binnen gekomen voor het schil-
deren van de molen. Ook diverse inwoners willen de molen jaarlijks steunen met een donatie. 
Heel erg bedankt voor deze steun! Jammer genoeg is dit nog niet voldoende om de opdracht 
voor de nodige werkzaamheden te verlenen. Enkele fondsen hebben ook hun steun uitge-
sproken, maar er is meer nodig.         
Misschien biedt een oud spreekwoord wel uitkomst: ‘beter een goede buur dan een verre 
vriend’. De inwoners van Eindewege willen hun steun in natura geven aan de molen. Samen 
met het bestuur gaan ze kijken welke werkzaamheden door hen opgepakt kunnen worden. 
Is dat geen prachtig initiatief!! Eindewege en de molen horen bij elkaar en vanuit dat gevoel 
is een actie op touw gezet. Tijdens een gezellige werkdag gaan de buren van de molen (Ein-
dewegenaren) schoonmaken, schuren en schilderen. Het werk met de hoogwerker moet door 
de molenmaker uitgevoerd worden, dus er is toch nog behoorlijk wat geld nodig.  Het zou 
kunnen zijn, dat u vergeten bent om de molen te steunen. Dat kan nog altijd op rek.nr. NL09 
RABO 0320 5359 08 (excuses voor een fout rekeningnummer in de brief ). Wilt u donateur 
worden dan kunt een minimum bedrag van € 20,- of meer overmaken op hetzelfde nummer.
We hopen met al deze steun, dat de molen er na de zomer weer piekfijn bij staat.

Kees Hage/ Janny Verwei
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Vrijwilligerscentrale
De Vrijwilligerscentrale bestaat al bijna 3 jaar. Regelmatig spreek ik nog mensen, die nog niet 
weten, dat je vrijblijvend een beroep op de centrale kunt doen. Gewoon even bellen of aan-
spreken op het dorp en ik probeer een oplossing te vinden voor uw probleem. Dat kunnen 
klusjes in en om het huis zijn of tuinwerkzaamheden. Het kan zijn, dat u geen vervoer hebt 
naar het ziekenhuis of naar de winkel om boodschappen te doen. Misschien zit u vaak alleen 
en vindt u het wel gezellig als er iemand geregeld langs komt voor een praatje, een kopje 
koffie of een wandelingetje. Misschien heeft u moeite met het invullen van formulieren of 
heeft u problemen met apparatuur. Schroom niet om hulp te vragen. Er zijn mensen binnen 
het dorp en Eindewege, die u graag helpen. 

Voor computervragen kunt u intussen terecht bij het digicafé in het Grand Café van Poelwijck. 
Dit is geopend elke maandag van 10-12 uur behalve in schoolvakanties.

Ik ben nog steeds op zoek naar iemand, die met een oudere heer uit de Zuidwester in het 
weekend een wandelingetje wil maken. Deze heer werkt door de week, maar het weekend 
duurt lang voor hem. Het zou fijn zijn als iemand samen met hem naar buiten gaat.

Dan zit er een mevrouw in mijn bestand, die graag honden uitlaat. Mocht uw hond te lang 
alleen zitten en zou het fijn zijn als hij overdag een keertje uitgelaten wordt? Laat het me 
horen, want deze mevrouw doet niets liever om samen met een hond een stuk te wandelen.
We kunnen trots zijn op mensen, die op een of andere manier zich inzetten voor anderen. Mis-
schien door buren of familiehulp, maar ook via de Vrijwilligerscentrale. 

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

In memoriam 
Liesbeth Robijns geboren Betsy de Ruiter 

Op het laatst zei mijn vader over haar “Ze is eigenlijk altijd een dorpsmeisje  gebleven”. Ten dele 
klopt dat. Liesbeth hield het niet uit in de stad tussen flatgebouwen. Als ze geen groene wei-
landen om zich heen had en de  horizon niet kon zien werd ze doodongelukkig. Ze is op 30-6-
1929 hier in ’s-Heer Arendskerke geboren als Betsy de Ruiter, enig kind en dochter van Martina 
Kodde en Frans de Ruiter, aannemer in dit dorp. Zijn timmermanswerkplaats bevond zich in 
de Dorpsstraat (nu Vermetstraat), schuin tegenover het oude stadhuis en naast de smidse. 
Je kunt daar ter plekke nog  steeds een grote groene werkplaatsdeur waarnemen. Liesbeth 
volgde op aandringen van haar vader Frans de HBS te Goes en  beklom als 18-jarige kort na 
de oorlog met een deel van haar schoolklas de Mont Blanc. Als enige meisje ging ze helemaal 
door tot aan de top. We hebben nog steeds foto’s van haar, bungelend aan een touw ergens 
tussen hemel en aarde! Na haar eindexamen werd ze medisch analiste en werkte als zoda-
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nig bij de Gezondheidsdienst voor 
Dieren te Goes, waar ze mijn vader 
Klaas Robijns ontmoette die daar 
sinds kort dierenarts was. Klaas was 
niet uit Zeeland afkomstig, hij heeft 
een grotendeels Friese achtergrond. 
In 1955 trouwde het stel. Ze woon-
den in ’s-Heer Hendrikskinderen 
in de Schengestraat. Dit huis werd 
door mijn opa voor hen gebouwd. 
Ze noemden het ‘De Puye’ naar de 
oude naam van een zeestroming in 
de Oosterschelde. Die naam hadden 
ze tot hun grote enthousiasme ont-
dekt op een antieke waterkaart. Zo 
lang ik me kan herinneren hingen 
twee van deze waterkaarten op een 
prominente plek aan de muur bij 
ons thuis. In 1963 vertrok het gezin 
naar Voorburg, Liesbeth voelde zich 
niet op haar plaats in de stad en tot 
haar grote plezier ontdekten ze een 
nieuw te bouwen huis in Reeuwijk. 
Ze woonden daar praktisch tot aan 
hun dood. Liesbeth kreeg samen 
met Klaas drie dochters en een zoon die ze met hart en ziel opvoedde. Ze was misschien wat 
verlegen naar buiten toe, maar is zich haar hele leven blijven ontwikkelen. Ze had een ruime 
belangstelling in cultuur, religie,  binnenhuisarchitectuur, Franse en Nederlandse literatuur en 
reizen.  Ze was dol op kamperen in de natuur en dat deden we dan ook vaak en  graag, met 
de auto en caravan naar Zuid Frankrijk. Destijds was er nog geen  autoroute… Liesbeth is 
overleden op 20-3-2017, op 87-jarige leeftijd, aan de gevolgen van Alzheimer. Dit was krap 
drie maanden na de dood van Klaas. Tot op het laatst bleef ze zich de namen van haar man, 
kinderen, schoon- en kleinkinderen herinneren. Voor ons gezien haar ziekte heel bijzonder! We 
hebben Liesbeth en Klaas begraven op het kerkhof van ‘s-Heer Arendskerke, vlakbij de graven 
van Frans de Ruiter en Martina Kodde, haar ouders. 
Martine Robijns. 
Correspondentie-adres: Monica Robijns, Burgemeester Postweg 10, 1121JB  Landsmeer.

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 acti-
viteiten worden georganiseerd door een medewerker welzijn van zorgorganisatie SVRZ. Dit 
gebeurt in samenwerking met andere partijen uit het dorp zoals bijvoorbeeld de dorpsraad.

Ze had een groot hart, we pasten er allemaal in

Onze moeder is overleden. Op vrijdag 24 
maart hebben we haar teruggebracht naar
haar geboortedorp en begraven op de 
begraafplaats van ‘s-Heer Arendskerke.
De plaats waar ze zich verbonden mee
voelde.

Kinderen & familie en kleinkinderen
.

†* 30-06-1929
‘s-Heer Arendskerke

 20-03-2017
Landsmeer

Correspondentieadres:

a.robijns@gmail.com

A. Robijns, Sumatraplantsoen 50 / II
1095 JC Amsterdam

Betsy 
Robijns - de Ruiter



31

Wij willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van deze activiteiten. Daarom zijn
inwoners van ’s-Heer Arendskerke van 55 jaar en ouder ook van harte welkom. Voor de activi-
teiten vragen wij een vergoeding. 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
T: 0113-315300 / E: 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.
 
April 
Vrijdag 14 april Van Leenen schoenen verkoop: 
omdat deze firma gaat stoppen alles voor 50%  
Tijd 14.00 - 16.00
Kosten gratis
 
Donderdag 20 april Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:          
Voorgerecht: champignonsoep
Hoofdgerecht: Kip cordonbleu, röstirondjes 
en tutti frutti
Nagerecht: Karamel-ijs met slagroom
Kosten: € 10,00 per persoon inclusief 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 13 april open van 10.30 tot 13.30
 
Vrijdag 21 april Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00
 
Vrijdag 24 april Brug mode 
Tijd 14.00 - 16.00
Kosten gratis
 
Mei 
Donderdag 18 mei  Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:
Voorgerecht: Aspergesoep
Hoofdgerecht: Asperges met beenham en ei, 
gekookte aardappelen  
Nagerecht: Verse aardbeien met slagroom
Kosten: € 10,00 per persoon inclusief 1 drankje
Opgeven: in grand café Poelwijck voor 11 mei, 

open van 10.30 tot 13.30
Vrijdag 19 mei Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00
 
Juni
 Vrijdag 2 juni Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
 Vrijdag 16 juni Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Zaterdag 17 juni optreden de jochies
Tijd: 14.00 15.30
Kosten € 2,50
 
Donderdag 22 juni Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:
Voorgerecht: Tomatencremesoep
Hoofdgerecht: Stoofvlees met frites en rauwkost
Nagerecht: Vanille-ijs met aardbeiensaus 
en slagroom
Kosten: € 10,00 per persoon inclusief 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck voor 15 juni, 
open van 10.30 tot 13.30
 
Vrijdag 30 juni Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
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Restauratie van de kerktoren
Het heeft heel wat jaar geduurd, maar nu gaan we dan toch eindelijk aan de slag met de res-
tauratie van de kerktoren in ’s-Heer Arendskerke. De tekeningen en het bestek zijn groten-
deels klaar, de vergunning is al verleend. Naar verwachting zal voor de zomer de aanbeste-
ding plaatsvinden, en in het najaar kan dan hopelijk begonnen worden met de restauratie. 
Dat betekent dat de kerktoren gedurende een periode van een half jaar tot 8 maanden in de 
steigers zal komen te staan. 

Wat moet er allemaal gebeuren aan de 
kerktoren? In grote lijnen betreft het 
heel erg veel voegwerk en het inboeten 
van stenen. Het voegwerk is op sommige 
plaatsen zo slecht dat er soms stukjes 
voegwerk uitvallen. Tevens zorgt dat er 
voor dat er vocht de toren in kan drin-
gen. Verder moeten de leitjes op het dak 
vervangen worden, zal er wat houtwerk 
vervangen worden, en wordt het uur-
werk gereviseerd. We weten dat de ver-
lichting aan sommige zijden niet meer 
werkt rondom het uurwerk, maar dit 
wordt dan gelijk aangepakt. De haan op 
de toren is afgelopen jaar al gerepareerd 
en opnieuw verguld, nadat deze onge-
lukkigerwijs in botsing was gekomen 
met de vlaggenstok en een stukje naar 
beneden gevallen was op de omloop 
van de toren. 

Verder is er de sterke wens vanuit het 
dorp, om de toren weer te kunnen 
beklimmen. De laatste jaren werd dit 
niet meer gedaan, omdat de situatie 
bovenop de toren niet veilig was, met 

maar een laag muurtje om de omloop. In verband met de veiligheid die ook noodzakelijk is 
om de toren te kunnen inspecteren, zal er daarom op de omloop een hek worden geplaatst. 

We hopen dat net voor de zomervakantie de aannemer bekend zal zijn, en zullen u dan ook 
weer op de hoogte houden.

Mochten er in de tussentijd vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van 
de restauratie, mevr. M. Vanhommerig, tel: 0113-249699.
Gemeente Goes
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Digi-markt
Op 16 februari jl. werd de Digi-Markt 
gehouden. Ruim voor de openings-
tijd arriveerden de eersten van de 
ongeveer 35 bezoekers, die de Digi-
Markt bezochten op deze middag. 
De bezoekers werden ontvangen bij 
de ingang en wegwijs gemaakt op 
de markt. 
De officiële opening werd verricht 
door Anne-Marie van Keulen van SVRZ. Bij alle stands was er aanloop en werden diverse vragen 
gesteld. Ook meldden bezoekers zich aan voor één of meer cursussen. Er was ook jeugd aan-
wezig om ouderen te ondersteunen. Maar de flightsimulator had toch ook wel wat. Rond vier 
uur werd de markt gesloten. SVRZ, Stichting DigiSteun, de standhouders en de digi maatjes 
kunnen terugkijken op een geslaagde middag!
Inmiddels is het Digi-Café gestart. Een aantal bezoekers stonden de eerste keer, 20 februari, al 
te wachten op de Digi-Maatjes. Alle Digi-Maatjes ontfermden zich over één of meer bezoekers. 
Tot 12 uur werden zo’n 9 bezoekers voor zover mogelijk van digitale ondersteuning voorzien.
Digi-Café is er elke maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in het Grand Café van Poel-
wijck, met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen.

In vervolg op de Digi-markt werden op 6 maart jl. door Walter de Kok van Ad Franse Automa-
tisering BV, tips en trucs gegeven om veilig met de computer om te gaan. Hij gaf uitleg over 
allerlei termen zoals adware, cookies, datingfraude, phishing, ransomware, spam, spyware, 
trojans, virus, worms en het bewaren van wachtwoorden. Diverse belangstellenden volgden 
aandachtig zijn uitleg.

De presentatie en verdere informatie hierover is te vinden op de website van het dorp, te 
weten: www.shak.goesweb.net, onder het item: Gastles Digitale Veiligheid.

 Brassband Excelsior
Op 20 maart was de algemene ledenvergadering. Wij hebben afscheid genomen van Suus de 
Witte in het bestuur. Het betekent niet dat u Suus niet meer terug ziet bij de muziek. Zij zal 
zich onder andere blijven inzetten bij het ladyspeaken en de jeugd. Voor Suus is nu Aarnoud 
Jobsen in het bestuur gekomen. Peter van der Klooster en Carola Stevense waren herkiesbaar 
en zijn weer in het bestuur gekozen. De bestuurssamenstelling ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter: Kees Geuze                               
Secretaris: Carola Stevense        
Penningmeester: Peter van der Klooster                                                                                 
Algemeen lid: Peter Moens                                                  
Algemeen lid: Aarnoud Jobsen                               
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Dit jaar zullen wij weer starten met het jeugdproject. In september zal groep 5 enkele muziek-
lessen krijgen op school. Maar hierover meer in de volgende Sraskerkse Proat.        

Het concertprogramma voor 2017 ziet er als volgt uit:                                                  
Zaterdag 8 april   Sraskerkse dag 10.00 uur                                                                 
Donderdag 27 april  Koningsdag 11.00 uur                                                              
Donderdag 4 mei   Dodenherdenking SHAK en SHHK 19.30 uur                                    
Zondag 14 mei   Ter Reede 14.30 uur                                                                                                                            
Zaterdag 20 mei   Muziekfestival Grote Markt Goes 12.00 uur – 16.00 uur                  
Vrijdag 30 juni   Wandelvierdaagse (bij Poelwijck) 19.30 uur                             
Maandag 10 Juli   Poelwijck 19.30 uur     
Zaterdag 7 Oktober  Repetitiedag voor het concours                 
Zondag 15 Oktober  Try Out in Wagenberg samen met OVU uit Wagenberg 
   en Alliance uit lage Zwaluwe    
Zaterdag 4 November  Concours in Terneuzen                                                                   

Als vereniging zijn wij ook op zoek naar nieuwe donateurs, wij hopen dat u ons wilt steunen. 
Meldt u aan bij onze vereniging. Al voor een klein bedrag per jaar steunt u ons. Door uw steun 
kunnen wij nog jaren muziek maken voor u. Ook kunnen wij de jeugd een kans bieden om hun 
muzikale talenten te ontwikkelen. Wilt u ons op een andere manier helpen, dat kan! Wij zijn 
ook op zoek naar mensen die ons willen helpen bij hand- en spandiensten, b.v. de jaarlijkse 
uitvoering, het muziekfestival Grote Markt, flyers rondbrengen etc. Mogen wij op u rekenen? 
Meldt u aan bij onze vereniging.  

         

Nieuws vanuit het Schengehof    

KIVA. ‘Samen maken we er een fijne school van!’
Alle kinderen moeten zich fijn en veilig voelen op school. Alleen dan kunnen ze goed tot leren 
en ontwikkeling komen. Om dat voor elkaar te krijgen gaan we elk schooljaar ‘goed van start’ 
met het programma “Goed van Start’. Hierbij leren de kinderen elkaar nog beter kennen. 
Dit doen we door zogenaamde klas- en teambouwers in te zetten. Dit zijn gerichte activitei-
ten waarbij de kinderen leren om goede vragen te stellen, goed naar elkaar te luisteren, kort 
samen te vatten wat ze gehoord hebben én vooral elkaar te waarderen om hetgeen er verteld 
is. Je kunt daarbij denken aan vertellen over elkaars hobby’s, welke boeken ze graag lezen, wat 
het lievelingseten is en wat ze in de vakantie hebben gedaan. Bij ‘Goed van Start’ komen er ook 
zogenaamde klassenvergaderingen aan bod, waarbij er ‘vergaderd wordt’ over o.a. de school- 
en klassenregels. Na de afsluiting van ‘Goed van Start’ gaan we verder met programma KIVA.

KIVA is een van oorsprong Fins programma om pestgedrag te voorkomen. Het woord KIVA 
is een samenvoeging van Kiusaamista Vastustava (= Tegen pesten) en betekent ‘fijn’ – ‘leuk’. 
Vanuit Finland, waar door de inzet van dit programma pesten enorm is afgenomen, is het pro-
gramma naar Nederland gehaald en vertaald naar en aangepast aan de Nederlandse situatie. 
En ook in ons land blijkt het programma zeer effectief.
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Het mooie aan het KIVA-programma is dat het preventief ingezet kan worden. Wekelijks 
worden er in alle groepen lessen gegeven rondom 10 thema’s. Pas bij het 4e thema wordt voor 
het eerst over pesten gesproken. Hierbij wordt uitgelegd wat we onder pesten verstaan en wat 
bijvoorbeeld plagen is. Het is erg belangrijk voor de kinderen om dit verschil goed te kennen.
De hele aanpak is erop gericht pestgedrag te voorkomen. Maar mocht pesten toch plaats-
vinden dan heeft het KIVA-programma hiervoor ook een gerichte aanpak. Opvallend bij deze 
aanpak is, dat de gehele groep betrokken wordt, want we willen dat pesten stopt! Het is 
bovendien oplossingsgericht, waarbij de kinderen leren hoe zij allemaal een aandeel hebben 
in het functioneren van de groep en dat ze kunnen bijdragen aan het welbevinden van een 
individuele leerling.

We ervaren dat het KIVA-programma in combinatie met ‘Goed van Start’ een fijne manier van 
werken is om pestgedrag te voorkomen. Immers, voorkomen is beter dan genezen! En dat lukt 
met KIVA tot op heden erg goed. En mocht er onverhoopt toch nog gepest worden dan biedt 
KIVA een goede aanpak om het pesten te doen stoppen.

KinderKunstweek 22 maart t/m 2 april
Ook dit jaar doen we als school weer mee met de Kinderkunstweek. Na het succes van het 
fietstunneltje beschikken onze leerlingen over heel wat ervaring om deze keer helemaal zelf 
een eigen invulling aan de Kinderkunstweek te geven. Met de hulp, coördinatie en inspiratie 
van Ginny Rentmeester hebben we gezamenlijk kleur gegeven aan ons schoolgebouw.

Vantevoren hebben de kinderen in 
de groepen gebrainstormd over het 
onderwerp en vervolgens zijn ze aan 
de slag gegaan met de ontwerpen. 
En al die mooie ideeën zijn samen-
gevoegd tot één gezamenlijk ont-
werp. Na de spectaculaire opening 
op woensdag 22 maart ’17 (waarbij 
er met behulp van Johan Capello 
en z’n drone prachtige foto’s zijn 
gemaakt waarop het thema ‘Kijk, 
dit zijn wij!’), volgde de onthulling 
van het gezamenlijke ontwerp. 

Met kwasten en verf zijn alle kinde-
ren in de weer (geweest) om een grijze saaie schoolmuur steentje voor steentje om te toveren 
tot een kleurrijke voorstelling van ‘Kijk, dit zijn wij!’: vrolijke, enthousiaste en creatieve 
leerlingen van OBS Schengehof!

Hopelijk genieten alle dorpsbewoners net zoveel van dit mooie resultaat als wij!





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


