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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 Selina: info@hello-yellow.nl

Door omstandigheden heeft deze uitgave van de dorpskrant helaas wat vertraging opgelopen. 

U ontvangt de dorpskrant iets later dan u gewend bent. Onze excuses hiervoor.
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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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januari 2017, nr.1Van de redactie

Inhoud

Hoewel bij het uitkomen van deze dorpskrant we alweer een aardig eindje in januari leven 

willen we iedereen toch nog een voorspoedig en gezond 2017 wensen! We hopen ook dit 

jaar weer veel inbreng te krijgen van de bewoners van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege. 

Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe voorkant. Elk jaar toch weer een klus om een 

mooie foto uit te kiezen die een heel jaar mee kan. We willen de inzenders van alle mooie foto’s 

hartelijk bedanken voor hun inbreng. 

Ook dit jaar worden we weer �nancieel ondersteund door een heel aantal adverteerders. We 

roepen u op de advertenties eens goed te bekijken en bevelen het ook van harte aan van onze 

plaatselijke ondernemers gebruik te maken. 

In ieder geval zal bij het lezen van deze 1e editie van 2017 wel blijken dat het komende jaar 

weer bol staat van de leuke activiteiten. U kunt beter uw agenda bij de handen houden. We 

wensen u weer veel leesplezier!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 april 2017.
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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



6

Najaarsvergadering van 
de Stichting Overlegorgaan
op 23 november 2016
De avond stond in het teken van ‘Duurzaam Wonen’ en werd goed bezocht.   

De RWS investeert in betaalbaar en groen wonen door middel van diverse projecten. Zonne-

panelen, onttrekken van warmte uit de grond en uit water (ijsbu�ersysteem), 0 op de meter 

en verlichting met sensoren worden in bestaande woningen en nieuwbouw toegepast. Door 

monitoring zal blijken welke voorziening het meeste rendement oplevert.

De gemeente Goes liet in een presentatie zien hoe je langer in je huis kan blijven wonen door 

diverse aanpassingen. Welke energiezuinige maatregelen je kan tre�en zoals zonnepanelen, 

ledverlichting, isolatie van ramen, muren, dak en vloeren en waterbesparende maatregelen.

Colin Hoondert van Kuubmakelaars bracht het grote nieuws dat er binnen enkele maanden 

begonnen wordt met de bouw in het Arendskwartier. Aan de Boogstraat worden enkele 2 

onder 1 kapwoningen gebouwd.

Lex de Putter van Zeeuwse Zorgtuinen lichtte zijn 

plannen toe om van Depa aan de Torenring een woon-

werkplek te maken voor 10 verstandelijk beperkte 

mensen. Deze zorginstelling onderscheidt zich door 

de talenten op te zoeken van de mensen en daar het 

werk op aan te sluiten. Dit werk zou in het gebouw 

kunnen plaatsvinden, maar ook op het dorp. Het plan 

wordt door de aanwezigen positief ontvangen. Ook 

de gemeente ziet heil in deze bestemming en hoopt dat de Putter snel tot overeenstemming 

komt met de eigenaar. 

Jacqueline OudeHesselink van Digisteun liet weten, dat zij samen met SVRZ en het Overleg-

orgaan het project ‘Digitaal in de wijk’ gaat starten. Dit zal gebeuren met een Digimarkt op 16 

februari 2017 en vervolgens laagdrempelige hulp voor laptop, Iphone of tablet tijdens een 

Digicafé. Verder is er de mogelijkheid om cursussen te volgen. 

Wethouder Alssema deelde mee dat in deze tijd van bezuinigingen toch geld uitgegeven 

wordt aan de restauratie van de toren. Het metselwerk is zo slecht, dat er stukken uit gaan 

vallen. De werkzaamheden zullen in 2017 starten. Het Overlegorgaan vroeg om steun bij de 

gemeente om de slechte staat van de �etspaden in het Poelbos aan te kaarten bij Staatsbosbe-

heer. Het is onverantwoord zoals de paden erbij liggen. Na beloofd te hebben, dat hij zijn best 

zou doen, kreeg hij het eerste exemplaar van de dorpsvlag uitgereikt.

Herman Bouma van de verkeerswerkgroep liet weten, dat er metingen hadden plaatsgevon-

den m.b.t. geluid- en �jnstofoverlast van de A58. De score bleef ver beneden de toegestane 

norm. De herstructurering van de N664 langs ’s-Heer Hendrikskinderen staat voorlopig niet op 

de agenda. De provincie heeft er geen geld voor. De ontsluiting van het dorp zal via de Noord-

zakweg naar de A58 moeten lopen en niet door de Wissekerkseweg of N664.

Als laatste werden �nanciën besproken en nieuws van de verenigingen gedeeld.
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Friet in het Arendhuis
Het Arendhuis gaat ook in het nieuwe jaar door met het verkoop van frieten en snacks. U bent 

van harte welkom elke vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur Het is mogelijk om het af te halen 

maar natuurlijk kunt u ook uw bestelling in het Arendhuis nuttigen.

website: www.heerarendhuis.nl - facebook: @heerarendhuis

Arna van Eekelen

TYG
Beste inwoners van ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege

Het Jeugd Soos TYG seizoen van 2016 is alweer teneinde. Wij kijken terug op een geslaagd sei-

zoen. Wij willen dan ook een ieder bedanken die op welke manier dan ook zijn of haar bijdrage 

hieraan heeft geleverd, in het bijzonder de sponsoren van het Sinterklaasfeest. Zonder hen 

was dit allemaal niet mogelijk geweest.

SINT INTOCHT 

Sint kwam op zaterdag 26 november te paard aan in 

‘s-Heer Arendskerke. Hij werd daar opgewacht door zijn 

grote schare trouwe fans. Elk jaar weer blijkt de intocht 

van Sinterklaas een feest te zijn voor jong en oud. Met de 

Sinterklaasintocht begint het grote kinderfeest. 

Om drie uur begon de optocht en reed Sint met zijn Pieten 

weer door het mooie ‘s-Heer Arendskerke. Opvolgend was 

er een gezellig samenzijn in het Arendshuis. Alle kinde-

ren zaten gespannen te wachten op wat Sint te vertellen 

had.....

Het was erg gezellig en we hopen dat dit evenement nog 

vele jaren navolging vindt.

-Montagebedrijf ‘s-Heer Arendskerke

-Drukkerij Capello

-Allemekinders Beveland Groenprojecten

-Keukenmontagebedrijf Tolhoek

-Mulder Montage

-Autobedrijf Eindewege

-Slager op Wielen

-Autobedrijf ‘s-Heer Arendskerke

-Reijnhout Elektro B.V.

-Transportbedrijf Korstanje

-Dostra Goes Aannemingsbedrijf

-Lokerse Metaalvormgeving

-Auto Demontagebedrijf Otte

-Aannemingsbedrijf Van Sabben

-Brandbeveiliging Van der Scheer

-Fruitbedrijf Feijtel

-Peter van Vliet Groente en Fruit

-Vloerenbedrijf Dennis op ‘t Hof

-Speelboerderij ‘t Klokuus

-Vers van de markt

-Klant OK
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KARAOKE

Op 14 oktober organiseerden we een Karaoke avond. Één ding is zeker, zingen kunnen de kin-

deren uit ‘s-Heer Arendskerke. De avond werd verzorgd door Eagle Beat. Na een stoelendans 

konden de kinderen beginnen en natuurlijk werd ook voor een drankje gezorgd. Een gezellige 

activiteit en voor herhaling vatbaar!!

ZWEMMEN

Als er een Jeugd Soos activiteit is waarvan je van tevoren 

weet dat het een succes wordt is het wel zwemmen. De 

sfeer zat er aardig in. Het Omnium is een prachtig zwem-

bad en er werd goed gebruik gemaakt van de glijbaan. Ook 

de nieuwe activiteit, in een opgeblazen plastic bal over 

het water lopen, viel goed in de smaak. Het ijs na a�oop 

smaakte ook goed!!

We wensen iedereen een Gelukkig Nieuwjaar en hopen dat 

alle kinderen het komende jaar onze activiteiten met het-

zelfde enthousiasme bezoeken als het afgelopen jaar!

Met vriendelijke groet,

Team Jeugd Soos TYG

MS Collecte
Hartelijk bedankt!!!!!!!!

Wat is het toch geweldig om te zien en beleven dat we in ons dorp zo veel vrijwilligers hebben 

voor al die activiteiten op het dorp. Zo is in de nationale collecteweek van het MS fonds ook 

weer een groep van 9 vrijwilligers op pad geweest om te collecteren voor het MS fonds. Ik 

bedank ze hierbij graag nog een keertje in ons plaatselijke nieuwsblad. Ook �jn dat er naar 

aanleiding van mijn berichtje in de vorige editie zich weer een nieuwe vrijwilliger heeft aan-

gemeld. Overigens zitten in het huidige bestand een behoorlijk aantal mensen die zich al vele 

jaren inzetten, waaronder een aantal die inmiddels behoorlijk op leeftijd raken. Nieuwe vrijwil-

ligers zijn daarom van harte welkom en eigenlijk ook best nodig. Het kost u een avond per 

jaar en het opgehaalde geld levert veel mensen perspectief op! U kunt zich bij ondergete-

kende aanmelden. Overigens heeft de collecte dit jaar 533, 67 Euro opgeleverd, een heel mooi 

bedrag. Dat maakt dat ik namens de MS stichting ook alle gevers graag hartelijk bedank voor 

hun bijdrage!! Op naar de 600 Euro in 2017….wedden dat dat lukt?

Vriendelijke groeten,

Dick Alssema - Coördinator MS collecte ´s-Heer Arendskerke

alssema@zeelandnet.nl 0113 562340
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Sraskerkse Dag
Na een eigen vlag komt er ook een eigen dag, een Sraskerkse Dag!

Op zaterdag 8 april zal de eerste Sraskerkse Dag plaatsvinden. De organisatie is nog in volle 

gang, maar er zal die dag van alles te beleven zijn door en voor de inwoners van  ’s-Heer Arends-

kerke en daar buiten. Een werkgroepje heeft al �ink wat ideeën verzameld en die worden de 

komende tijd op haalbaarheid getoetst. Het programma duurt van 10 uur ’s morgens tot 10 

uur ’s avonds en zal zich voornamelijk in en rond het dorpshuis afspelen. Het is de bedoeling, 

dat er voor jong en oud wat te doen valt. Op die dag komen er ’s middags kramen in de Toren-

ring, waar aparte spulletjes te koop zijn. Er wordt geen gebruik gemaakt van tafels, dus bij 

regen blijven de kramen buiten. In het Arendhuis worden andere activiteiten gepland.

HEEL ARENDSKERKE BAKT

Verder een bakwedstrijd: heel Arendskerke bakt. Het is de bedoeling, dat de bakkers een paas-

taart of lentetaart inleveren. De taart moet ’s middags om 13.30 uur bij de jury in het Arendhuis 

ingeleverd worden. Een objectieve en deskundige jury gaat de taarten op smaak, originaliteit 

en opmaak beoordelen. Om 14.30 uur zal de uitslag volgen. Voor de beste 3 bakkers zijn er prij-

zen te verdienen. De hoogste eer is, die van Meesterbakker 2017 van ’s-Heer Arendskerke. 

Nadien kunnen alle aanwezigen een stukje proeven bij de ko�e of thee. Dat wordt smullen!!

WIE MOGEN ER MEEDOEN?

Inwoners van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege, die: 1 ons bakervaring hebben, 6 ml product-

kennis, 10 gr bakvertrouwen, 1 kg bakplezier en een snu�e stressbestendigheid, want het is 

tenslotte een wedstrijd.

Het totale programma zal via posters op het dorp bekend gemaakt worden en natuurlijk op de 

dorpssite www.shak.goesweb.net.  Op www.heerarendhuis.nl en @heerarendhuis kunt u zich 

via de email link opgeven voor de bakwedstrijd. Verder kunt u er allerlei info vinden en vragen 

stellen m.b.t. de Sraskerkse Dag. Heeft u nog leuke ideeën of wilt u meedoen met de organisa-

tie dan horen wij u graag: Arna van Eekelen 561953 of Janny Verwei 561802.
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Verval molen NooitGedacht 
te Eindewege

Een noodkreet van het bestuur van de molen NooitGedacht te Eindewege.

De Monumentenwacht Zeeland, die de reguliere inspectie uitvoert, heeft 

het bestuur laten weten, dat de toestand van de molen hard achteruit gaat. 

Het is nodig, dat onder meer de kozijnen, deuren, stelling en ander hout-

werk geschilderd wordt. Dat is een klus waar een hoogwerker voor nodig is 

en dat kost veel geld. Molenmaker Adriaens heeft de kosten berekend op € 

60.000,-. De Stichting Molen Nooitgedacht bezit deze middelen bij lange na 

niet. Rijk en gemeente Goes geven steeds minder subsidie voor het onder-

houd van monumenten. De Provincie Zeeland geeft al enkele jaren helemaal niets meer. Het 

bestuur heeft diverse fondsen aangeschreven, maar wil in februari ook een beroep doen op de 

plaatselijke bevolking en bedrijven. Huis aan huis wordt een brief bezorgd met alle informatie 

en mogelijkheden om de molen te steunen.

Helpt U mee om de molen te behouden voor verval?

We hopen op uw steun!

Voorz. Kees Hage/ secr. Janny Verwei

Repair Café
Op zaterdag 25 februari

van 10.00-12.30 uur 

in het Arendhuis aan de Torenring, ’s-Heer Arendskerke 

Repair Café.

Je kunt terecht voor allerlei reparaties. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Reparaties zijn gratis, er staat een fooienpot op de bar.

Heb je niets te repareren, je kan ook voor de gezelligheid komen. Arna heeft de ko�e altijd 

klaar staan.

Voor meer informatie: kijk op repaircafe.org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl.



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: 0113-563790
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Digitaal in ’s-Heer Arendskerke
Op donderdag 16 februari 2017 vindt de Digi-Markt in ’s-Heer Arendskerke plaats. Het Overleg-

orgaan organiseert deze markt samen met SVRZ en St. DigiSteun. De bedoeling is om organi-

saties, vrijwilligers en deelnemers bij elkaar te brengen en zo voor verbinding te zorgen.

De markt vindt plaats in het Grand Café van Poelwijck in de Boogstraat van 13.30 -16.00 uur. 

De o�ciële opening zal om 13.45 uur gebeuren. Het is een plek waar u alle informatie kunt 

vinden over Digitaal in de Wijk. Steek uw licht op en vermeerder uw kennis op het gebied van 

digitale mogelijkheden. De ko�e staat klaar , want iedereen is welkom!

De ruimte in het Grand Café is in 4 hoeken verdeeld nl.:

Samen aan de slag: hier zitten de Digi-Maatjes (vrijwilligers van het dorp) om u te informeren 

over het vervolg van de Digi-Markt nl. het Digitaal Café en cursussen.              

Durf te vragen: medewerkers van Ad Franse Automatisering geven antwoord op uw vragen 

en SMWO geeft antwoord op diverse maatschappelijke vragen. 

Digi-Handig met: Leden van de HCC (Audio/ Foto/ Video) kunnen u precies vertellen hoe u 

een fotoboek samenstelt en laten een vliegsimulator zien. Verder zal de Bibliotheek laten zien 

wat de mogelijkheden zijn van een 3D Printer.  

Altijd dichtbij: De gemeente Goes is vertegenwoordigd waar u o.a. vragen over de WMO kunt 

stellen.

Vanaf 20 februari zal elke maandagmorgen van 10-12 uur het Digitaal Café geopend zijn. Er 

zitten DigiMaatjes (vrijwilligers van het dorp) klaar om u advies te geven, te helpen of proble-

men op te lossen in het omgaan met uw Ipad, tablet of Iphone. Zij bieden laagdrempelige digi-

tale hulp. Schroom niet om eens binnen te lopen. De DigiMaatjes helpen u graag! Het Digitaal 

Café vindt ook plaats in het Grand Café van Poelwijck.

Verder zullen er naar behoefte cursussen aangeboden worden tegen een kleine vergoeding. 

Deze cursussen zullen op het dorp worden gegeven. Informeer in de hoek  ‘Samen aan de slag’ 

tijdens de Digi-Markt.
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Bundernieuws
Het nieuwe thema voor de expositie

van augustus-september is bekend:

Een Bunder TIJD

De plannen zijn in ontwikkeling en we denken dat het thema Tijd breed in te passen is en we 

er veel mee kunnen. We zullen er in de volgende dorpskrant meer over vertellen.

In het najaar zijn we begonnen om in de tent, het centrale hart van de Bunder, de vloer te 

vervangen. De grindvloer is vervangen door tegels en daar bovenop wordt een houten vloer 

gelegd. Daarvoor is de hele tent afgebroken en meteen ook op onderdelen gerenoveerd. De 

tent wordt dan beter toegankelijk voor iedereen, geen grindsteentjes meer als je sandalen 

draagt en hopelijk wordt de tent ook minder vochtig. De tegels liggen er al in en ook zijn de 

deuren reeds vervangen. Begin dit jaar gaat de houten vloer erin, al bij al een hele verbetering.

Met �nanciële ondersteuning en ter beschikking stellen van materialen door diverse bedrijven 

en veel uurtjes arbeid, is dit mogelijk geworden. Na de afronding van het werk gaan we de tent 

inwijden met een leuke activiteit en zullen we de sponsoren in het zonnetje zetten.  
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Kindervakantieweek
Het is midwinter, nog ver weg van de zomer en de kindervakantieweek. Maar toch begint het 

bij het vrijwilligersteam al te kriebelen.

Binnenkort de eerste teamvergadering, wat gaan we doen, welke thema kiezen we, waar 

halen we de pallets vandaan om mee te bouwen, krijgen we wel genoeg hulpouders, wan-

neer moeten de vergunningsaanvragen eruit, dit zijn wat vragen die bij ons nu al door het 

hoofd spoken. De kindervakantieweek 2016 was 3 dagen bouwen, knutselen, spelen, sporten 

en op woensdagmiddag het afsluitende kampvuur onder leiding van de brandweer. Het was 

weer een groot succes. We gaan als organisatie dit zeker proberen te evenaren en wie weet 

kunnen we het wel overtre�en. De datum staat al vast: maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 

23 augustus. Zet het vast in de agenda en opgeven om te komen helpen mag ook al hoor!

 

Groetjes,

Team-Kindervakantieweek

‘s-Heer Arendskerke Digivaardig 
‘Heel Zeeland Digivaar-

dig’, of eigenlijk ‘Heel 

‘s-Heer Arendskerke 

Digivaardig!!!’

Ja, ja, want de afgelo-

pen 5 weken hebben 

de leerlingen van 

groep 7 - 8 van OBS 

Schengehof zo’n twin-

tigtal opa’s, oma’s en 

andere belangstellen-

den wegwijs gemaakt 

in de Digitale Wereld. 

Op dinsdagmiddag 

gaven zij hun ‘cursisten’ 

uitleg over het gebruik van de iPad. En we mogen stellen dat zij dit heel goed hebben gedaan, 

want dinsdag 29 november 2016 brak er aan het eind van de bijeenkomst een luid gejuich los: 

alle deelnemers waren geslaagd!!! En kregen ze een welverdiend ‘diploma’. Ook de kinderen 

mochten een diploma in ontvangst nemen! 

Een mooie afsluiting van een prachtig initiatief. Wordt vervolgd????
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Brassband Excelsior
Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen en we hebben al een druk gepland programma staan.

Begin november zullen we naar het concours gaan in Terneuzen. Dat  is voor ons alweer 6 jaar 

geleden. Het gaat erg goed met ons ledenaantal. We zitten nu op 28 spelende leden en 16 

leerlingen. We zijn gelukkig groeiende! En we hopen dit vast te kunnen houden.

Hier alvast een programma voor 2017. Mogelijk zien we u een keer!

Woensdag 15 februari ..................................... Concert Maria Oord Hansweert  19.30

Donderdag 27 april ........................................... Koningsdag ‘s-Heer Arendskerke  waarschijnlijk rond 11.00

Donderdag 4 mei ................................................ Dodenherdenking SHAK en SHHK  19.30

Zondag 14 mei ..................................................... Ter Reede  Vlissingen 14.30

Zaterdag 20 mei .................................................. Muziekfestival4You Grote Markt Goes 12.00-16.00

Zondag 28 mei of 18 juni of 25 juni ....... Manhuistuinconcert Goes 12.00

Maandag 10 juli ................................................... Concert Poelwijck 19.30

September/oktober .......................................... Try out concert tijd en locatie nog onbekend

Begin november .................................................. Concours Terneuzen

Eind november ..................................................... Jaarlijkse uitvoering Arendhuis 19.30

 

Uitbreiding kleedaccommodatie 
VV Arendskerke
De afgelopen jaren is het ledenaantal van VV Arendskerke fors toegenomen. De verwachting 

is dat het aantal leden de komende jaren nog iets toe zal gaan nemen en voorlopig dus niet 

zal dalen. Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee maar heeft wel tot gevolg gehad dat er op 

de zaterdagen regelmatig problemen zijn met de bezetting van de kleedkamers. Deze zijn dan 

overvol omdat meerdere teams hier tegelijkertijd gebruik van moeten maken. Daarnaast zijn 

de kleedkamers bij VV Arendskerke aan de kleine kant. Verder is er ook een �inke toename van 

het aantal meisjes. Die hebben nu eigenlijk geen mogelijkheid om te kunnen douchen.

Tijdens de algemene ledenvergadering in november is daarom besloten dat er 2 nieuwere 

(grotere) kleedkamers worden bijgebouwd. Ook komt er een aparte massageruimte en een 

nieuwe kleedruimte voor de scheidsrechters. VV Arendskerke beschikt dan weer over een vol-

waardige toekomstbestendige accommodatie.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de plannen. In de volgende Sraskerkse Proat meer.

 

Bestuur VV Arendskerke
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Activiteiten in Poelwijck
 

In woonzorgcentrum Poelwijck staan regelmatig leuke activiteiten voor de bewoners op het 

programma. Denkt u hierbij aan maaltijden, optredens, uitstapjes en workshops. Al deze 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.

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.

FEBRUARI

Woensdag 8 februari Chinees bu�et

Tijd: 19.00-21.00
Kosten:  € 5,00
Opgeven:  in grand café Poelwijck 

voor 1 februari
Boogstraat 48 - open van 10.30 tot 13.30

Vrijdag 10 februari Bingo

Tijd: 14.00-16.00 - Kosten:  € 3,00
 
Zaterdag 18 februari Optreden quatre-mains 

groep (vierhandig piano spel)
Tijd: 14.00-16.00 - Kosten:  € 2,50

Donderdag 23 februari Aanschuifmaaltijd

Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu: Voorgerecht -  groentesoep. Hoofdgerecht 
- Tongscharrolletjes met pommes duchesse en 
komkommersalade. Nagerecht -  Cassata-ijs met 
slagroom
Kosten:   € 10,00 per persoon inclusief 1 

drankje
Opgeven:   in grand café Poelwijck voor 15 

Februari
Boogstraat 48 - open van 10.30 tot 13.30
 
Vrijdag 24 februari Bingo

Tijd 14.00-16.00 - Kosten € 3,00
 

MAART

4 Maart optreden (zie a�ches)

Tijd 14.00-16.00 - Kosten: € 2,50
 
Vrijdag 10 maart Bingo

Tijd: 14.00-16.00 - Kosten: € 3,00
 
Maandag 13 maart  Sjoelwedstrijd

Tijd 19.00 - 21.00 - Kosten gratis
 
Vrijdag 24 maart Bingo

Tijd: 14.00-16.00 - Kosten: € 3,00
 
Donderdag 30 maart  Aanschuifmaaltijd

Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu: Voorgerecht - kippensoep.
Hoofdgerecht - Kipsaté met pindasaus en frites. 
Nagerecht - aardbeienijs met slagroom
Kosten:   € 10,00 per persoon inclusief 1 

drankje
Opgeven:   in grand café Poelwijck  

voor 22 maart

Boogstraat 48 - open van 10.30 tot 13.30
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Koningsdag 2017!!
Inmiddels zijn we met de eerste voorbereidingen begonnen voor hét dorpsfeest van het jaar, 

het Koningsfeest! We hebben als bestuur in de najaarsvergadering nog eens terug gekeken op 

het afgelopen jaar, de eerste contouren van het feest voor komend jaar uitgezet en het evene-

ment aangemeld bij de gemeente. Het afgelopen jaar was geslaagd, we hebben vanwege het 

weer wat last-minute aanpassingen moeten doen in het programma, maar dat heeft uiteinde-

lijk de pret niet mogen drukken. Met hulp van onze sponsoren en een club vrijwilligers is het 

allemaal goed verlopen en hebben we het er �nancieel redelijk vanaf gebracht. We hebben 

een klein beetje ingeteerd op onze reserve, maar hebben ook een aantal kleine investeringen 

gedaan.  We herinneren u graag nog even aan de Clubactie van de Rabobank.  We hebben daar 

toch nog een leuk bedrag aan over gehouden en denken dat we dat met uw hulp nog zeker 

kunnen uitbreiden. Als u klant bent van Rabobank Oosterschelde kunt u zich op de site van de 

Rabobank aanmelden als lid. Dat kost niets en het is zo gepiept. Als u lid bent mag u uw stem 

uitbrengen op een vereniging. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld ze uit 

de pot krijgen. De subsidiepot is 120.000 Euro groot. Helpt u mee het leukste feest van het jaar 

mogelijk te maken??? Meldt u zich dan alvast aan als lid van de Rabobank Oosterschelde……

misschien nu gelijk even??? Dan kunt u in het voorjaar uw stem uitbrengen op de Oranjever-

eniging van ’s-Heer Arendskerke. Alvast bedankt!!

We komen snel weer met nieuws over Koningsdag 2017 op 27 april a.s.!!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Oranjevereniging

Dick Alssema

Atelier Ivon
Hét adres in de omgeving van Goes voor het vermaken, maken of repareren van uw kleding!

Even voorstellen:

Ik ben Ivon Mannaert en woon al geruime tijd in Goes.

Wat doe ik?

Ik maak en vermaak kleding, ontwerp nieuwe kleding en voer ook reparaties uit.

Voor wie?

Voornamelijk voor particulieren maar ik heb ook bedrijven als opdrachtgever.

Waarom?

Omdat dit al lang geleden is gaan kriebelen en ik er nu mijn beroep van heb gemaakt.

 

Atelier Ivon is gevestigd op het adres:

Cypressenstraat 15, 4462 BT Goes

tel: 06-13074680

e-mail: info@atelierivon.nl

site: www.atelierivon.nl



Nieuws van de Petruskerk
De gezamenlijke diaconieën van de federatie 

de Samenwerking (PKN kerken van Borssele, 

Lewedorp en ’s-Heer Arendskerke) steunen 

voor 2 jaar het Project: 

Stichting Projecten in Nepal

Het doel van deze stichting is te proberen om 

de mensen in Nepal een menswaardig bestaan 

op te laten bouwen. Een voorbeeld: voor ons 

zo gewoon, maar voor deze mensen onbekend, een toilet of een schoolgebouw met school-

artikelen voor de kinderen e.d. Zie voor verdere informatie: www.projecteninnepal.nl. De 3 

diaconieën steunen deze stichting van harte.

Voor dit project willen we op zaterdag 29 april 2017 een actiedag houden van de 3 PKN kerken 

in Borssele, Lewedorp en ’s-Heer Arendskerke.

Op deze dag organiseren we een 3 kerken �etstocht. Starten kan bij één van de 3 kerken vanaf 

11.00 uur tot 13.00 uur. De �etstocht gaat langs de 3 kerken. Deelname bedraagt € 5,00. Dit is 

inclusief een �etsroute en een consumptiebon te besteden bij één van de 3 kerken. Kinderen 

tot 12 jaar mogen gratis mee �etsen.

De kerken zijn op die dag open vanaf 11.00 uur tot 16.00 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 of rondom de Petruskerk in ’s-Heer Arendskerke zal er vanwege het enorme succes in 2016 

weer een plantjesmarkt gehouden worden. Daarnaast zal er ook een boekenmarkt zijn.

Natuurlijk bent u ook zo van harte welkom voor een bakje ko�e 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.

Heeft u nog boeken over waar u niets meer mee doet of heeft u plantjes of stekjes voor ons?

Laat het ons maar weten. 

Dit kan via telefoon.nr. 0113 – 563593 of email: johma@zeelandnet.nl

Adressen van de deelnemende kerken:

Petruskerk te ’s-Heer Arendskerke

Torenring 2

Namens de 3 diaconieën,

Marja Geldof

Catharinakerk te Borssele

Plein 66

PKN kerk te Lewedorp

Zandkreekstraat 31
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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.

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

Tel. (0113) 563001, b.g.g. 563672

om autorijden betaalbaar 



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

¼

¼

 

Heeft  u gra t is  advies 
nodig?  

 
Wij  geven o.a. adviezen op het  

gebied van adm inist rat ie, 
archiefonderzoek, boekhouden, 
bouwkunde,  f inanciële zaken, 
geschiedenis, j ur idische zaken, 

keram iek, m etaalbewerking, 
notar iële zaken, I CT problem en, 

schaken, tuinieren, vertalen, 
taxat ies, en nog veel m eer. 

Er staan m eer dan 70 vr ijw illigers  
tot  uw beschikking. 

 

 
 

Kunnen w ij  u  he lpen of he lpt   
u  m ee  m et  het  geven van 

adviezen ? 
Neem  dan contact  op m et  

aanvragen@gildedebevelanden.nl 
of bel 06-14 53 06 01 
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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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DE AREND 
’s-Heer Arendskerke, een prachtige naam van ons dorp, waarin een van de 

mooiste en indrukwekkendste vogels benoemd wordt.  De arend, ook wel 

bekend als adelaar of Aquila (lat.) staat bekend om de macht, schoonheid en 

onafhankelijkheid die hij uitstraalt. Dit is ook de reden dat de arend veel gebruikt wordt en 

werd als symbool door landen (bv. Romeinse Rijk, Albanië en organisaties). Het is dan ook 

mooi dat de voetbalvereniging VVA, zo’n krachtig symbool als standbeeld bij de vereniging 

heeft laten plaatsen. 

Niet alleen bij ons in het dorp wordt de arend gebruikt als symbool. In de Bijbel komt de arend 

maar liefst 38 keer voor. Geen andere vogel wordt zo vaak genoemd. In de arend kunnen we 

veel over God en over onszelf leren. 

Graag wil ik u meenemen naar een vergelijking die in de Bijbel genoemd wordt.  In het Bijbel-

boek Deuteronomium staat het als volgt omschreven: “Als een arend, die zijn broedsel opwekt, 

over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken” (hfst. 

32). Hierin zien we God zelf in Zijn zorg voor zijn volk: Het kleine arendje komt hoog in de 

bergen uit het ei. In het begin stopt moederarend het voedsel rechtstreeks in z’n open bekje 

en worden de jongen gevoed tot ze sterk genoeg zijn. De jonge arend is dan alleen bezig 

met eten en spelen. Na negen weken begint de jonge arend met zijn eerste vleugeloefenin-

gen. Soms wordt hij even door de wind opgetild, waardoor het lijkt alsof hij weg gaat vlie-

gen. Als het arendsjong ongeveer twaalf weken oud is, wordt het tijd om echt uit te vliegen. 

Het arendsnest is meestal erg hoog gelegen. Het is daarom best spannend en soms heeft het 

arendsjong een “duwtje” nodig. De moederarend vliegt dan wel over het nest, maar heeft geen 

voedsel meer bij zich. De jonge arend, die er � orissant uitzag, wordt magerder. Eerst was hij te 

vet om te vliegen, maar zijn lichaam wordt nu steeds lichter. Heel af en toe krijgt hij nog iets 

te eten, maar hij wil veel meer. Soms vliegt een van de ouderarenden met een lekkere prooi 

rakelings langs het nest. En later nog eens. En soms zelfs tegen het nest en soms begint de 

ouderarend het nest af te breken. Zo komt de dag dat het arendsjong gaat uitvliegen en doet 

waarvoor het geschapen is: vliegen in de lucht en zweven op de wind.

Ook in ons leven komen er momenten dat we ons veilige nest moeten verlaten. Dat vinden 

we niet altijd prettig. Maar in de Bijbel staat dat God dan ook voor zijn volk wil en kan zorgen. 

Zoals de arend zijn nest en het jong voortdurend in het oog houdt, zo verliest God zijn volk 

nooit uit het oog. Zoals een arend boven zijn nest zweeft om aanvallers af te schrikken of op 

de vlucht te jagen, zo zweeft God boven zijn volk en schrikt Hij de vijanden af. Maar God gaat 

nog verder dan de arend! Waar de arend haar jong niet op vleugels draagt, doet God dat bij 

zijn volk wel! De bescherming van God gaat dus nog verder, is nóg krachtiger en veiliger dan 

die van de arend over zijn jongen.

Wilt u hierop reageren of meer weten, dat kan per mail: info@nieuwleven-goes.nl of telefo-

nisch 0113-563956.

(Bron: www.eo.nl)

’s-Heer Arendskerke, een prachtige naam van ons dorp, waarin een van de 

mooiste en indrukwekkendste vogels benoemd wordt.  De arend, ook wel 

bekend als adelaar of Aquila (lat.) staat bekend om de macht, schoonheid en 

onafhankelijkheid die hij uitstraalt. Dit is ook de reden dat de arend veel gebruikt wordt en 



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



Meulpolder Assurantiën Hkz  B.V.
Dorpsstraat 2
4451 BC HEINKENSZAND
T (0113) 56 15 95
E info@meulpolder.com
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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 
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* Alleen in combinatie met de Overstapservice en een spaarrekening van RegioBank. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.





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


