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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:  Quierien Driedijk Heinkenszand

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

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

Voor up-to-date nieuwtjes en foto’s neemt u ook eens een kijkje op: www.shak.goesweb.net

De advertentie kosten voor 2018  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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Januari 2018, nr.1Van de redactie

Inhoud

Wat gaat een jaar toch snel voorbij. Vanaf deze plaats wensen we u nog een voorspoedig en 
vooral een gezond 2018! We hebben weer een heel nieuw jaar voor de boeg met daarin onge-
twijfeld ook weer een hoop dorpse activiteiten. 
Wij zijn druk in de weer geweest om alle aangeleverde kopij te verzamelen en er een aantrekke-
lijke dorpskrant van te maken. Voorwaar een hele klus. Het valt niet altijd mee om alles geplaatst 
te krijgen. We hopen dat u begrip heeft voor het feit dat uw kopij of foto soms niet geplaatst kan 
worden. We zijn ook gebonden aan een aantal criteria.
Zoals gebruikelijk hoort er bij een nieuwe uitgave een nieuwe voorkant. Op onze oproep om 
foto’s voor de voorkant aan te leveren is niet erg veel reactie gekomen, dat vinden we jammer. 
Degenen die de moeite hebben genomen om foto’s in te zenden bedanken wij vanaf deze plaats 
hartelijk. U kunt het gehele jaar door foto’s inzenden!
Deze krant staat weer boordevol met aantrekkelijke artikelen over ons dorp. Wij hopen dat u 
weer met veel plezier onze dorpskrant zal lezen. En u weet: als u leuke wetenswaardigheden en 
nieuws van het dorp heeft, kunt u dat aan ons doorgeven via de mail: 
kopijsraskerkseproat@gmail.com. 
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u deze dorpskrant aanbieden. We zijn hen dan ook dank-
baar dat zij ons op deze manier steunen!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 april 2018
De redactie,

Raija de Vries-Alssema, Joanne Gijzel, Johnny de Kok

Van de redactie 3
Stichting Overlegorgaan 6
Dorpsnieuwjaarsreceptie 8
Enquête afvalcontainer op Eindewege 8
Verslag brainstormsessie  Poelbos 9
Nieuws van de seniorensoos 10
Vacature St. Molen Nooitgedacht 13
Repair Café 13
Jeugdsoos TYG 14
Monumentendag 2018 15
Tennisvereniging De Schaepskooi 18
Vrijwilligerscentrale 18
Krijg VVA een dameselftal? 19
2e Sraskerkse Dag 19
Maet 4 in ‘t Kerkje van Ellesdiek 20
Christengemeente is verhuisd 20 
Nieuw atelier In-Perspectief 20

Nieuws vanuit het leespunt 25
Oproep aan alle creatievelingen  27
Nieuws van de Petruskerk          28 
Concertenreeks op de Bunder 30
Interview dorpsbewoner(s) 31
Activiteiten in Poelwijck  33
Prijspuzzel 34
Buitengewoon & Markant 35
Vrouwengilde Goes 35



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 najaarsvergadering werd, naast de bestuursleden, door 15 belangstellenden bezocht.      
Eerst werd stil gestaan bij het overlijden van de voorzitter Alan van Reenen, die sinds 2010 
het Overlegorgaan heeft geleid. In de voorjaarsvergadering zal zijn opvolger worden gekozen.
- Op het gebied van verkeer is er weinig nieuws te melden. De Slotstraat zal begin 2018 op de 
schop gaan en dat zal zeker voor overlast zorgen, want deze straat is één van de drukst bere-
den straten van ’s-Heer Arendskerke. De kruising Slotstraat/Oude Rijksweg wordt veranderd. 
De aanpassing zal vooral voor de fietsers gelden. Komend vanaf Goes kon men nu gelijk links 
de Oude Rijksweg op en dan door de coupure het dorp in. Dit zorgde vaak voor bijna aanrijdin-
gen op dit punt. Na de aanpassing zal de fietser komend vanuit Goes de Oude Rijksweg over 
moeten steken en ter hoogte van de Slotstraat weer over moeten steken om in de Slotstraat te 
komen. Het oude stukje fietspad wordt verwijderd. Hopelijk komt deze ingreep de veiligheid 
ten goede. 
Verder kwam uit de aanwezigen naar voren, dat er vaak tot op de kruisingen geparkeerd wordt. 
Dit is het geval op het kruispunt Deestraat/Raadhuisstraat (al eerder gemeld aan de politie), op 
de kruising Lange Achterweg/Raadhuisstraat en op de kruising Vermetstraat/Raadhuisstraat. 
De verkeersregel is, dat men niet binnen 5 meter van een kruising mag parkeren om het kruis-
punt overzichtelijk te houden. De wijkagent wordt van dit punt op de hoogte gebracht en kan 
dan eventueel actie ondernemen.                                                                                                          - 
In een meeting op 13 december is over de toekomst van het Poelbos gesproken. Het onder-
houd van het bos en van de paden is minimaal, omdat Staatsbosbeheer niet de benodigde 
financiën bezit. De dorpsverenigingen van ’s-Heer Hendrikskinderen en ’s-Heer Arendskerke 
vinden, dat er iets moet gebeuren, want de veiligheid van de fietser staat op het spel. Er wordt 
nagedacht over een manier om geld te verdienen om de paden te kunnen onderhouden. Ook 
zou er in het Poelbos meer te beleven moeten zijn. Er wordt gedacht aan een kleine vorm van 
horeca in het Hendriksbos met uitdagende speelgelegenheid voor kinderen. De aanleg van 
een voedselbos, een windmolen, zonnepanelen, natuurbeleving en geschiedenis zichtbaar 
maken, een herinneringsbos, natuurbegraven etc waren zaken, die op die middag genoemd 
zijn. Mooie toekomstdromen, maar de paden kunnen niet wachten en moeten zo snel moge-
lijk aangepakt worden. Ook wil het Overlegorgaan, dat het spelen in het bos ter hoogte van 
de speeltuin Bewestenwege gestimuleerd wordt. Wat is er mooier om als kind met takken te 
slepen en er een hut van te maken. Elke dag na school naar de hut om heerlijk buiten te zijn. In 
de voorjaarsvergadering komen we op het Poelbos terug.               
– Erik Kotvis is de nieuwe contactpersoon tussen gemeente en burgers. Hij zorgt dat vragen 
van dorpsverenigingen en inwoners bij de juiste persoon komen. Hij is bereikbaar via het alge-
mene nummer van de gemeente Goes.       
- Wethouder Alssema was aanwezig om nieuws vanuit de gemeente te melden. Er zijn plannen 
voor 2 zonneparken: bij Poel V en een kleinere variant in de Vlaamseweg. Het schoolgebouw 
van basisschool Schengehof zal in 2020 grondig gerenoveerd worden. Het oude gebouw 
wordt gedeeltelijk hergebruikt in de nieuwbouw. Sluiting of fusie met ’s-Heer Hendrikskinde-
ren is van de baan. 
- Wie goed in de zaal keek, zag een grote afvaardiging van de Toneelgroep, die eind 2016 is opge-
heven. Dit was niet voor niks, want deze groep werd in het zonnetje gezet door de onthulling 
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van een fotocollage, die in het Arendhuis te bewonderen valt. Arna van Eekelen, de beheerster 
van het Heer Arendhuis sprak de leden van de Toneel toe. Zij haalde herinneringen op aan de 
oefenavonden en de voorstellingen, waar zoveel mensen van hebben genoten. 
- Het Overlegorgaan heeft samen met de leden van het dorpenplatform bezwaar aangetekend 
tegen de verandering van subsidiëring van de ouderensozen binnen de gemeente Goes. De ver-
andering kwam neer op een verhoging van de contributie van € 40,- naar € 120,- per persoon.
- De werkgroep Bewestenwege wil blijven bestaan binnen het Overlegorgaan na het bereiken 
van hun doel, het realiseren van een speeltuin in Bewestenwege. Het geld op de rekening zal 
gebruikt worden voor onderhoud en uitbreiding van de speelgelegenheid. Het bestuur gaf de 
werkgroep toestemming om hun doelstelling te wijzigen in het bijdragen aan de leefbaarheid 
in de wijk Bewestenwege.                                                                
- Van het dorpenbudget 2018 zal het Overlegorgaan bordjes aanschaffen, die bij het binnen-
rijden van het dorp komen te hangen. Op die bordjes komt te staan, dat er in dit dorp een 
Buurtpreventiegroep bestaat. Als het goed is werken die bordjes preventief!             
- Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Ko Coppoolse, afgevaardigde van de 
seniorensoos. Ko heeft jaren de seniorensoos vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van 
het Overlegorgaan en ook diverse malen de kascontrole uitgevoerd. Jo Noorland zal zijn plaats 
innemen. Ook Eveline de Zwarte, die namens  jeugdsoos TYG in het bestuur zit, neemt op deze 
vergadering afscheid. Een vervanger is nog niet bekend. Beiden worden bedankt voor hun tijd 
en inzet voor het Overlegorgaan.                            
-  Als laatste 2 opmerkingen uit de zaal: graag maatregelen tegen de oude populieren in de 
Wissekerkseweg. Ze bedreigen de veiligheid van het verkeer over de Wissekerkseweg. En er 
zijn mensen, die hun hond laten poepen in het speeltuintje in Bewestenwege. Op weg naar 
het Poelbos laten ze hun hond al los ter hoogte van het speeltuintje en die doet daar gelijk zijn 
behoefte. De eigenaar ruimt het niet op en de spelende kinderen komen onder de poep thuis. 
Het is strafbaar om je hond uit te laten bij een sportveld of speelterrein. Is het nu echt nodig 
om daar een bordje te plaatsen????
- In de voorjaarsvergadering zullen Rinus de Klerk en Janny Verwei afscheid nemen van het 
dagelijks bestuur van het Overlegorgaan. Raija de Vries zal het secretariaat overnemen van 
Janny. Voor Rinus de Klerk is nog geen opvolger gevonden. Uit het huidige algemeen bestuur 
zou ook iemand de taak van Rinus over kunnen nemen binnen het dagelijks bestuur.                  
Er heeft zich nog maar 1 persoon aangemeld om te helpen met de organisatie van de dorp-
senquête in het najaar van 2018. We ontvangen graag meer aanmeldingen om dit voor elkaar 
te kunnen krijgen. Aanmelden kan bij het secretariaat!
Als laatste de vraag of iemand de foto’s van de grafstenen, die verdwenen zijn op de begraaf-
plaats in Eindewege, wil plaatsen op een landelijke site. Johnny de Kok heeft de foto’s gemaakt, 
maar om deze mensen niet te vergeten, willen we ze plaatsen op een landelijke site. Heeft er 
iemand tijd om dit te doen? Graag reactie naar het secretariaat!

In Memoriam: Guus van Hecke, voorzitter van het Overlegorgaan van 1983 tot 1999, is in 
de laatste week van 2017 overleden. Guus heeft het Overlegorgaan op de kaart gezet bij de 
gemeente en stond aan de wieg van het huidige dorpenplatform. Op zijn initiatief zijn verte-
genwoordigers van de dorpen bij elkaar gekomen om te praten over gezamenlijke proble-
matiek zoals subsidiëring, dorpshuizen en behoud van voorzieningen. We wensen de familie 
sterkte na zijn overlijden!
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Dorpsnieuwjaarsreceptie
Stichting Overlegorgaan en de Culturele Voorzieningen organiseerden samen met de beheer-
ster van het Heer Arendhuis, Arna van Eekelen, de eerste dorpsnieuwjaarsreceptie op 5 januari 
jl. En was het een succes?
De negatieveling zal zeggen, bijna 600 mensen uitgenodigd en maar 40 aanwezig. De positie-
veling vindt het een mooi aantal om mee te starten. Het was gezellig en via mond op mond 
reclame hopen we dat het aantal volgend jaar verdubbelt.
Een welkom met een bubbeltje en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Koffie met een 
oliebol, door Arna persoonlijk gebakken, gaat er altijd wel in. Veel reacties gehoord van: Wat 
een leuk idee! Wethouder Derk Alssema had in zijn drukke agenda nog een gaatje gevonden 
om even aanwezig te zijn, dat getuigt van zijn betrokkenheid. Verder mensen, die afgesproken 
hadden van: Ga jij? Dan gaan wij ook. Ook alleenstaanden, die samen met buren of alleen 
kwamen. Daar zou je het alleen al voor organiseren! Al met al een gezellige avond, die we met 
een drankje en bitterballen afsloten. 
Noteer al vast in de agenda: Dorpsnieuwjaarsreceptie 4 januari 2019

Enquête afvalcontainer op Eindewege
Begin november heeft het Overlegorgaan samen met de buurtvereniging Eindewege een 
enquête georganiseerd om samen een goede plek te vinden voor een glas- en plasticcontai-
ner op Eindewege. Ruim 100 adressen hebben een enquête ontvangen en 51 zijn er ingele-
verd. Iedereen bedankt voor de reactie!
Het is best moeilijk om een goede plek te vinden op Eindewege voor een dergelijke container. 
Het moet een plek zijn waar je veilig kan stoppen en uitladen, maar waar je het verkeer ook 
niet hindert. De verkeersbewegingen vanuit Eindewege naar het dorp gaan via de Arendstraat 
of de Nijverheidsstraat. Op het formulier had het Overlegorgaan de locatie bij de brievenbus 
op de kruising Noordweegseweg/Arendstraat en bij de fa. de Jonge in de Nijverheidsstraat 
aangegeven als mogelijkheden. Verder konden de inwoners nog andere locaties aangeven.
Op 23 formulieren werd gekozen voor de plek bij de brievenbus, op 13 formulieren koos men 
bij de fa. de Jonge in de Nijverheidsstraat, op 6 formulieren voor een plek in de berm van de 
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Arendstraat bij huisnummer 19a, op 5 formulieren op het parkeerterrein van de begraafplaats, 
één bij de Snuffelschuur, één half in de Noordweegseweg, één tegenover Vermeer in de berm 
en de laatste gaf aan het niet nodig te vinden, omdat het bij de supermarkt ingeleverd werd.
Het Overlegorgaan vindt de plek bij de begraafplaats geen goed idee, omdat zij enkele jaren 
geleden om meer parkeerplekken gevraagd heeft en nu zou dit weer ten koste gaan van par-
keergelegenheid als daar een container komt.
De gemeente had gevraagd welke plek de inwoners van Eindewege de beste zouden vinden. 
De uitslag van de enquête wordt aan hen doorgegeven, zodat zij een weloverwogen beslis-
sing kunnen nemen. 

Verslag ontwerpsessie Poelbos
Het Poelbos ligt er nu nog wat verwaarloosd bij. De fiets- en voetpaden zijn in slechte staat en 
ook de hoofdingang geeft een verpauperde indruk. Een onderhouds-/opknapbeurt zou dus 
zeer op zijn plaats zijn. Maar wellicht is er meer mogelijk! Met dat in het hoofd is op initiatief 
van de dorpsraden van ’s-Heer Hendrikskinderen en ’s-Heer Arendskerke en ondersteund door 
Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO op 13 december jl. een 
zogenaamde ontwerpsessie gehouden.
Ongeveer 40 deelnemers uit de beide dorpen en andere belanghebbenden hebben zich deze 
middag bezig  gehouden met het ontwikkelen van ideeën en plannen voor een vernieuwd en 
opgewaardeerd Poelbos. In een tweetal ronden werden eerst een aantal ideeën gegenereerd 
en vervolgens nader uitgewerkt. Interessante zaken hieruit:
Verplaatsing van de hoofdingang naar de T-splitsing Sinoutskerkseweg-Verbartelweg en bij 
deze ingang een aantal faciliteiten creëren zoals een speelbos, eventueel een uitspanning, 
informatieborden en parkeerruimte met mogelijkheid tot opladen van elektrische auto en 
E-bike.
Verbinding maken tussen het Arendsbos en het Hendriksbos door verbreding langs het 
bestaande fietspad. Hiervan eventueel een herdenkingsbos maken.
Autoluw maken van de directe omgeving (Wissekerkseweg, Teuniswegeling en Oostweg) en 
verbeteren of aanleggen van wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes. Hierbij ook de ver-
binding naar het Vrouweputje verbeteren.
Gebruik maken van de mogelijkheden die het bos biedt voor klimaatneutrale energieopwek-
king. Dit in relatie met het te ontwikkelen bedrijvengebied Poel V. Denk hierbij aan windturbi-
nes en een zonnepark.
Accentueren van de verschillen in grondslag en hoogteligging door de oude kreekruggen en 
laag liggende poelen beter zichtbaar te maken en informatie te geven over de verschillen in 
plantengroei e.d. 
Creëren van verschillende functies als speelbos, voedselbos, herdenkingsbos, natuurbegra-
ven, struinbos en rustgebieden.
De ideeën worden door de RVO nader gecombineerd en uitgewerkt tot een voorlopig plan om 
mee verder te werken. Daarnaast is afgesproken dat getracht zal worden op korte termijn de 
bestaande paden te verbeteren.
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Nieuws van de Seniorensoos 
Nieuws over onze biljarters
Iedere maandag- en donderdagmiddag  wordt er door een aantal  van onze leden gebiljart. 
Vanaf september spelen onze biljarters met een ander  competitiesysteem, volgens het han-
dicap-principe, dat volgens de deelnemers een prettiger manier is om onderling een toernooi 
libre en bandstoten te spelen. Door het toepassen van deze methode heeft een wat minder 
goed spelend lid zeker de mogelijkheid om te winnen van een beter spelend lid en werkt als 
volgt:
• Iedere speler die na 20 beurten zijn vastgestelde punten haalt, krijgt 1 punt.
• Win je de partij zonder het vastgestelde aantal punten te halen, dan krijg je 2 punten.
• Win je de partij en haal je ook het vastgestelde aantal punten, dan krijg je 3 punten. 
• De persoonlijk vastgestelde punten worden berekend uit het gemiddelde van alle vrije wed-
strijden en geldt voor zowel libre als ook met bandstoten.
Met dit systeem kan iedere speler clubkampioen worden, of hij nu goed of iets minder goed 
speelt.

Naast het biljarten wordt er op maandagmiddag ook door een aantal biljarters fanatiek gekla-
verjast. 

Verder neemt een aantal van onze biljarters deel aan de Onderlinge Goese Biljartcompetitie. 
Aan deze competitie voor libre en bandstoten doen 8 groepen uit de gemeente Goes mee. Zij 
spelen 1x per week op woensdag- of donderdagmiddag en spelen zowel uit- als thuiswed-
strijden. Momenteel is er voor deze competitie een winterstop en staan we halverwege met 
libre op de 3e plaats en met bandstoten op de 7e plaats. Vanaf 17 januari 2018 wordt deze 
competitie weer hervat.  

Wilt u meer weten over het biljarten op maandag, klaverjassen op maandag en/of het compe-
titie spelen op donderdag? Kom dan eens gezellig kijken op maandag- of donderdagmiddag, 
u bent van harte welkom!

Nieuws van de koersballers
Op uitnodiging van Koersbalgroep Nieuwland 
heeft een ploeg van 5 koersballers deelgenomen 
aan het Groot Koersbaltoernooi Zeeland in het 
Omnium in Goes op vrijdag 22 oktober 2017. 
Er werd gespeeld met teams van 5 personen, 2 
paren en de captain. Hierbij spelen eerst de paren 
om de beurt tegen de paren van de tegenpartij 
en daarna spelen van beide clubs de captains 2x 
tegen elkaar. Rinus Rijk was de captain van onze 
ploeg. Hij hield voor onze ploeg de punten bij en 
speelde dus zelf ook als laatste speler tegen de 
captain van de tegenpartij. In totaal deden 21 



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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ploegen mee, komend uit een groot deel van Zeeland. 
Zo waren er 8 groepen uit Walcheren, 2 ploegen uit Zeeuws Vlaanderen, 3 groepen uit Schou-
wen Duiveland en 7 ploegen uit Zuid Beveland, waarvan 4 groepen uit de gemeente Goes. 
Er werd in 3 poules gespeeld van elk 7 ploegen. ’s-Heer Arendskerke deed mee in poule A en 
kwam uiteindelijk in deze poule op de 4e plaats te staan. Helaas kwam uit de totale uitslag nog 
een ander beeld, daar stonden wij namelijk op de 12e plaats. Verder hebben we ook de 50+ 
beurs bezocht, die ook op die dag in het Omnium was georganiseerd. Alle deelnemers kregen 
een gratis toegangskaart voor deze beurs bij binnenkomst, hiervoor had de organisatie van 
het koersbaltoernooi voor gezorgd. Al met al was het een mooie leerzame dag met gezellige 
contacten en natuurlijk willen we graag de organisatie hartelijk danken voor deze mooie en 
ontspannende dag. 

Heeft u interesse in koersballen, kom gerust eens kijken of doe eens een spelletje mee. Wij zijn 
er iedere woensdagmiddag en u bent van harte welkom!

Gezamenlijke activiteiten voor leden en partners
Naast de gezellige wekelijkse activiteiten zoals biljarten, kaarten en koersballen, proberen we 
ook regelmatig om iets met de biljarters, koersballers en hun partners samen te doen. 
Zo bezochten wij op 25 oktober 2017 met 14 personen de Culturele feestmiddag in De Grif-
fioen te Wolphaartsdijk. Deze gezellige middag werd verzorgd door Komediant Jan Hamelink 
en het Duo Prettig Weekend. Het was een middag met sketches, muziek en zang. Na de ope-
ning door Marianne van Strien, organisator van dit evenement, begon Jan Hamelink met zijn 
liedjes en sketches en er werd veel om hem gelachen. Daarna trad het Duo Prettig Weekend 
op met hun gevarieerde muziekprogramma. Ze brachten Nederlandstalige liedjes, waar een 
aantal leden volmondig meezongen. Ook brachten zij een aantal Engelstalige liedjes die niet 
allemaal voor iedereen bekend waren. In de pauze werd Marianne van Strien verrast door de 
burgemeester van Kapelle, die namens Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander 
een huldiging aan haar overhandigde voor haar 25-jarige inzet voor allerlei evenementen en 
vrijwilligerswerk. Na de pauze met verloting traden de muzikanten en komediant nog een 
tijdje op en was het om ca 17.00 uur weer tijd om naar huis te gaan. 

Ook gingen we op 22 november 2017 met 8 personen naar de Theatermiddag in ’s-Heer Hen-
drikskinderen, die speciaal voor 50+ personen was georganiseerd door Het Vrouwengilde uit 
Goes. Hier trad het 50+ zangkoor De Zilvermeeuwen uit Vlissingen op. Zij zingen met veel 
plezier oude en nieuwe liedjes en treden ook op bij festivals. Hun motto is: “Zing gezellig met 
ons mee, want zingen brengt gezelligheid”. Ze kregen de zangers in de zaal mee en ook onze 
deelnemers zongen van harte mee, zelfs diegene die vooraf hadden gezegd dat dit eigenlijk 
niets voor hen was. Er was een pauze met gratis koffie of chocomel en een verloting, waar 
ook in onze groep een paar leuke prijzen werden gescoord. Om ca 16.30 uur werd de middag 
afgesloten reden we weer voldaan naar huis.

Op 22 december sloten we de gezamenlijke activiteiten voor 2017 af met een heerlijk zeer 
uitgebreid Life Cooking Lunchbuffet bij Hotel Van der Valk in Goes. Voor deze activiteit hadden 
zich 14 personen aangemeld. Om 11.30 uur stonden we klaar bij het Grand Café Poelwijck, van 
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waar we gezamenlijk naar Goes reden. Onze lunch was gepland van 12.00 t/m 14.00 uur, dus 
hadden we ruimschoots de tijd om van dit uitgebreide buffet te genieten. Er was zoveel eten, 
dat het gewoon te veel is om hier op te noemen, maar het is een aanrader om ook eens te gaan 
genieten van zo’n overheerlijk Life Cooking lunchbuffet. Wij hebben in ieder geval allemaal 
van deze heerlijke lunch genoten. 
Het jaar 2017 is inmiddels weer voorbij en onze 1e gezamenlijke activiteit voor 2018 is de 
Nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2018 in het Heer Arendhuis voor leden en hun partners. Geen 
uitgebreide activiteit, maar gewoon een gezellig samenzijn met elkaar en een toost brengen 
op het nieuwe jaar!

Voor nu wenst Seniorensoos ’s Heer Arendskerke u allen een voorspoedig, maar vooral een 
gezond 2018 toe. 

Vacature St. Molen Nooit Gedacht
De Stichting Molen “Nooit Gedacht” uit ’s-Heer Arendskerke is op zoek naar een vrijwilliger die 
de rol van  bestuurssecretaris wil gaan invullen. De stichting heeft als doel om de molen van 
Eindewege in stand te houden en weer maalvaardig te gaan maken. In 2016 is er door veel 
vrijwilligers ontzettend veel en mooi schilderwerk verricht op de molen. De komende jaren 
zullen er ook weer de nodige werkzaamheden verricht moeten worden om ons doel te kunnen 
behalen en om de skyline van Eindewege te behouden.
De taakinhoud van deze functie is het verzorgen van het secretariaat en de notulen, het aan-
spreekpunt zijn van diverse overheidsinstanties en het benaderen van potentiele subsidiever-
strekkers. Het bestuur bestaat uit 6 personen en komt een aantal keren per jaar bij elkaar voor 
een bestuursvergadering om de werkzaamheden af te stemmen. 

Graag komen wij in contact met personen die zich aangetrokken voelen tot deze vrijwillige 
functie en een steentje bij willen dragen aan een maatschappelijke functie in onze leefom-
geving. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door de te reageren op onze website www.
moleneindewege.nl of via een de bestuursleden. Voor nadere informatie kunt bellen naar 
Han Blok, waarnemend secretaris (tel. 06 13557802) of Jannie Verwei, bestuurslid (tel. 0113-
561802). 

Het eerste Repair Café in 2018 is op zaterdag 24 februari van 10.00 tot 12.30 uur in het Heer 
Arendhuis.
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  Jeugdsoos TYG
Discozwemmen
Deze activiteit is altijd een succes. Ook dit jaar weer. Met wel 46 enthousiaste kinderen vertrok-
ken we naar het Omnium. De kinderen hebben enorm veel plezier gehad. De tijd vloog om. Voor 
de leiding is het iedere keer genieten om al die blije koppies in het water te zien. Als afsluiter 
nog lekker even een chipje of ijsje. Gelukkig stonden alle ouders alweer klaar om iedereen op te 
halen. Bedankt!

Intocht van Sinterklaas
Zaterdag 25 november bracht Sint Nicolaas ’s-Heer Arendskerke een bezoek met zijn enthousi-
aste Pieten. Het was nog even spannend hóe hij zou komen. De oude man had namelijk wat last 
van zijn been. Op zijn trouwe Amerigo klimmen was wat té riskant. Gelukkig stond er een sjeesje 
klaar. Zo kon de Sint toch nog zijn intocht maken door ons dorp. In het Heer Arendhuis was het 
als vanouds een gezellige drukte. De peuters en kleuters gaven een optreden, er werden prijzen 
uitgereikt vanwege de kleurwedstrijd en meester Wim mocht zelfs hulpsinterklaas zijn van onze 
Sint Nicolaas! Hij is hiervoor met vlag en wimpel geslaagd.
Zonder onze sponsoren was dit alles niet mogelijk! Bedankt:

Autodemontage bedrijf Otte    Transportbedrijf Korstanje
Montagebedrijf Mulder    Brandbeveiliging van der Scheer
Klant OK      Montagebedrijf s HAK
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Fruitbedrijf Feijtel     Autobedrijf Eindewege
Voed jezelf     Reijnhout elektro B.V. 
HVG installatietechniek    Vloerenbedrijf Dennis op t Hof
Franc Kruitbosch reclame    Autobedrijf s HAK
Set Vexy Productions    Keukenmontagebedrijf Tolhoek
Slager op wielen     Drukkerij Capello
Aannemingsbedrijf van Sabben   Van Vliet groente en fruit

Filmavond:
15 december was alweer de volgende activiteit aan de beurt. De filmzaal was goed gevuld met 
enthousiaste kinderen. We hebben genoten van een spannende, maar ook grappige film de GVR 
(naar het boek van Roald Dahl). Natuurlijk ontbrak het niet aan popcorn en frisdrank!

Volgende activiteiten:
19 januari: GlowGolf in Middelburg
9 februari: Carnaval

S.O.S VRIJWILLIGERS GEZOCHT:
De leiding van TYG heeft grote behoefte aan nieuwe leiding!!! Zonder enthousiaste nieuwe 
aanwas komen de maandelijkse activiteiten voor de jongeren op ons dorp in gevaar. In afgelo-
pen periode zijn een aantal vrijwilligers gestopt.
Anne Marie, namens alle kinderen en de leiding hartelijk dank voor je inzet voor Jeugdsoos TYG! 
Tevens gaat Freike stoppen (die voor iedere activiteit flyers maakt). Er zijn dus echt nieuwe vrij-
willigers nodig om TYG voort te zetten. Vele vrijwilligers maken dit leuke, veelzijdige werk lichter. 
Iedereen kan zijn talent inzetten voor TYG. Heb je interesse om ons team te versterken? Spreek 
ons aan of mail naar Eveline de Zwarte (eveline.z@zeelandnet.nl).

Met vriendelijke groet,
Team Jeugdsoos TYG

 

Monumentendag 2018 
Het is nog vroeg in 2018 om u nu al te informeren over monumentendag 2018, maar toch is 
er al nieuws hierover.

Het thema voor 2018 is: “IN EUROPA”. De dag wordt gehouden op 8 september 2018. Schrijf 
dit vast in uw agenda! Er is voor gekozen om de monumentendag met de Sraskerkse Dag te 
combineren. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en er op die manier een wat 
gevuldere dag van maken. Het belooft een leuke en gezellige dag worden op de Sraskerkse 
dag/Monumentendag! De voorbereidingen zijn in volle gang en we houden u op de hoogte.

De monumentencommissie
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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 
 
 

      

               
     
Naai- of verstelwerk? 
  Ook voor uw borduurwerk 
         
      Ivon Mannaert 
             Goes-Zuid 
 
        06-13074680  
   e-mail: info@atelierivon.nl 
 
Meer info? www.atelierivon.nl 
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Tennisvereniging De Schaepskooi
Nadat er in de zomer van 2017 nieuwe verlichting is geplaatst zijn in het najaar de nieuwe 
smash court banen aangelegd. Dit betekent dat er een heel jaar door getennist kan worden. 
De vereniging biedt een proefabonnement aan. Personen die de laatste vijf jaar geen lid 
geweest zijn van de vereniging kunnen hiervan gebruik maken. Voor een proefabonnement 
voor volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar betaalt u € 30,-. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kost 
het abonnement € 20,-. Bij een proeflidmaatschap bent u geen lid bij de KNLTB. Dit kan tegen 
een meerprijs van € 20,-.
Waar kunt u nog het hele jaar sporten voor € 30,-?
Ook bestaat er de mogelijkheid om te lessen bij een professionele trainer, zodat u de kunst 
van het tennissen beter gaat beheersen. Daarnaast houden wij regelmatig een tossochtend of 
-avond. Dan is iedereen welkom om kennis te maken met de andere leden. Ongeacht leeftijd 
en niveau kunt u meedoen aan de toss. Ook kunt u zich inschrijven voor het spelen van com-
petitie. De KNLTB biedt tal van competitiesoorten aan die op verschillende dagen gespeeld 
worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij allemekindersanja@gmail.com.

Vrijwilligerscentrale
De Vrijwilligerscentrale is ook in 2017 weer veelvuldig ingeschakeld bij hulpvragen van inwo-
ners van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege. Er is dit afgelopen jaar 25x hulp geboden op 
verschillend gebied door de volgende vrijwilligers: Albert Harmsen, Marianne Witkamp, Jan 
Rottier, Leo Janssen, Rinus Riemens, Astrid Weststrate, Anthonetta Hundersmark, Dick van de 
Berge, Margie Dill, Marco Goedegebure, Dieneke van Reenen, Piet van der Meer, Tom Murk, 
Aad Honkoop, Cock van Riet, Corrie van Antwerpen, Lenie Arrebout, Diny van Dijke, Coby van 
Oosten en Annemarie Schrijver. Iedereen van harte bedankt voor jullie tijd en inzet!!
Ik hoop ook in 2018 weer een beroep op jullie mogen doen. Naast deze vrijwilligers geven nog 
veel meer bewoners hulp aan hun buren, vrienden of familie. Deze contacten lopen niet via de 
Vrijwilligerscentrale, maar zijn natuurlijk even waardevol.
Vraag: Wie wil er met een meneer, die in een rolstoel zit, een wandelingetje of een tochtje 
op de duofiets maken? Wat zou hij blij zijn om dit elke week een keertje te kunnen doen!! Hij 
woont in de Boogstraat in de woonvoorziening van de Zuidwester. Deze meneer wil graag 
naar buiten en na afloop samen een kopje koffie drinken met een praatje over de wereld om 
ons heen. Hij heeft familie, die hem in het weekend bezoekt of waar hij heen gaat. Het wande-
len of fietsen zou dus door de week het beste uit komen. Wie heeft er een uurtje tijd voor deze 
meneer? Laat het me weten: 0113561802

Coördinator Vrijwilligerscentrale
Janny Verwei
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Krijgt VVA een dameselftal?
Een groepje dames is op het idee gekomen om een dameselftal te beginnen, wat het bestuur 
van VVA een erg leuk initiatief vindt. Maar dat er meer bij komt kijken dan alleen wat dames 
opsnorren is wel duidelijk. V.V. Arendskerke heeft er al eerder over nagedacht maar toen was al 
snel duidelijk dat onze voorzieningen qua kleedlokalen niet afdoende was. De bouw van onze 
nieuwe kleedlokalen biedt nieuwe mogelijkheden.
We zijn als bestuur in gesprek gegaan met de betreffende dames. Ze hadden zelf niet stilge-
zeten blijkt na ons eerste gesprek. Met hulp van Johan Capello zijn ze aan de slag gegaan en 
hebben ze voorbereidingen getroffen voor ons eerste gesprek. Het blijkt wel dat we zeker nog 
meer dames nodig hebben om deze missie te laten slagen. We hebben minimaal 18 dames 
nodig en daar komen we helaas nog niet aan. 
Dus voel jij jezelf geroepen om lekker een balletje te komen trappen bij onze club, aarzel dan 
niet en neem contact op met Pascal Baijens (wedstrijdsecretaris V.V. Arendskerke) via mail-
adres: pascal.baijens@hotmail.com.
Omdat het een dameselftal betreft moet je wel minimaal 16 jaar zijn.

        

2e Sraskerkse dag
Na het succes van de eerste Sraskerkse Dag, komt er een tweede in 2018 en wel op zaterdag 
8 september. Nu zult u denken, maar dan is het toch Monumentendag? Dat klopt, deze dag 
wordt door het comité Sraskerkse dag samen met de werkgroep Monumenten georganiseerd. 
De laatste groep neemt het programma in de kerk en molen voor hun rekening. 
Het comité Sraskerkse Dag bestaat uit Annie en William Aalbregtse, Arna van Eekelen, Lizette 
Nijsse, Francisca Wedding, Heidi Vergouw, Dieneke van Reenen, Marije Klap, Bridget van der 
Scheer, Sascha Hokke en Janny Verwei.                                                                              
Om deze dag mogelijk te maken zullen in januari sponsors benaderd worden. Succesvolle 
onderdelen van de eerste dag komen terug zoals de kraampjesmarkt in de Torenring, de paar-
denrit rond het Arendslot en de bakwedstrijd “Heel Arendskerke bakt”. Verder zal er een mode-
show van Modevanuutuus plaatsvinden, er komt een bierproeverij, een sneltekenaar, brand-
weerspelletjes voor de jeugd, een tocht met een trol voor de kleintjes en knutselactiviteiten 
in het kader van het landelijk thema van de Monumentendag: “Europa”. Jong en oud kunnen 
de hele dag rond de Torenring vertoeven, want er zijn foodtrucks, leuke activiteiten en muziek 
tot laat in de avond.
Verder in de krant wordt ook een oproep gedaan voor hulp bij het vullen van een handwerk-
kraam. De verkoop wordt aan een goed doel binnen het dorp besteed. Dit jaar is dat de jeugd-
afdeling van Excelsior.
In de volgende uitgave van de dorpskrant zullen we nog meer activiteiten bekend maken.
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Maet 4 in ‘t Kerkje van Ellesdiek
Zondag 28 januari speelt Maet 4 in ’t Kerkje van Ellesdiek. Het optreden van de plaatselijke 
muziekgroep, met frontman Marco Goedegebuure, begint om 14.30 uur. Maet 4 bestaat 
verder uit Tristan Quaak, Ad Elshout en Eric Elshout. 
Maet 4 kun je gerust de ambassadeur van het dorp noemen. Beroemd zijn inmiddels hun lof-
liederen over ’s-Heer Arendskerke en Eindewege. Ook de Snuffelschuur in Eindewege wordt 
fraai bezongen door Marco en zijn maten.
Na de pauze is het de beurt aan deze Zeeuwse Band. Dit gezelschap, met o.a. Kees Wondergem 
en Ron Moerman, brengt Zeeuwse covers van bekende liedjes. Ze spelen net als Maet 4 met 
weinig geluidsversterking en zorgen steevast voor een feestelijke sfeer. Kortom, de moeite 
waard! 
De entree is € 8,- incl. koffie. Reserveren kan via reserveer@ellesdiek.nl of 0113-612681.

Christengemeente is verhuisd
Na ongeveer 7 jaar in het Heer Arendhuis te hebben samengekomen, zijn we half december 
naar een eigen gebouwtje ernaast met de naam ‘De Torenring’ verhuisd. De locatie is veranderd 
maar de invulling van de diensten is nog hetzelfde gebleven. Nieuw Leven is een gemeente 
waar mensen kunnen ontdekken dat God realiteit is, elkaar liefhebben, hun talenten gebrui-
ken en groeien in aanbidding en toewijding aan God. Gewoon zijn zonder poespas.
Op zondagochtend is er de eredienst waarin God en de Here Jezus worden gedankt en het 
avondmaal wordt gevierd. Daarna is er een koffiepauze en na de koffiepauze wordt er een 
gedeelte uit de Bijbel besproken.
Meer informatie, ook over de andere activiteiten en doelstelling kunt u vinden op www.nieuw-
leven-goes.nl. U bent natuurlijk van harte welkom om onze diensten te bezoeken.
 
 Met vriendelijke groet,
Winfried Wijnholds

Nieuw atelier 
In-perspectief
Pssst... eigenlijk is het nog niet officieel maar de komende creatieve cursussen worden alvast in 
het nieuwe atelier op de begane grond gegeven. Hartstikke handig voor mensen die minder 
goed ter been zijn en dat je met je spullen geen trap op hoeft te sjouwen!
Ben je ook nieuwsgierig en kun je niet wachten tot de opening? Doe gewoon eens een proef-
les mee.  Kijk op de website www.in-perspectief.com. Graag tot ziens!
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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.

Creatieve werkplaats
za.ochtend van 9.30-11.30 uur 
trefwoorden: jong en oud schilderen, tekenen, 
ontwerpen, creatief denken, kunstgeschiedenis

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

Ander perspectief (groep 4 t/m 8)
Kijk op de website voor de data
5 lessen van 15.30 - 17.00 uur
trefwoorden: schilderen, tekenen, schrijven, 
creatief denken, kunstgeschiedenis

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

Atelier In-perspectief
Ontwikkel je creativiteit vanuit je eigen perspectief!

Voor vragen en aanmeldingen:

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

Tip!

Masterclass in-perspectief
start: ma.ochtend 29 januari van 9.30-11.30 uur 
trefwoorden: schilderen n.a.v. kunstwerk



Bouw- en
HoutHandel DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

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

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

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

Bovendien: altijd concurrerende prijzen.

Nu ook verhuur van:
Tuingereedschap - Electrisch gereedschap
Handgereedschap - Steigermateriaal enz.



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

Mode
Vanuutuus

Casual damesmode
Arendstraat 15 - ‘s-Heer Arendskerke

Telefoon: 06 - 13 37 18 96

Openingstijden: donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 13.00-17.00 uur 

en op afspraak

U bent van harte welkom!

											CHRISTENGEMEENTE	

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

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

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

	



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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Nieuws vanuit het leespunt
Met het vorige bericht ging het niet helemaal goed, maar in het nieuwe jaar weer een nieuwe 
start. We hopen velen van jullie natuurlijk in 2018 te mogen begroeten in het leespunt in basis-
school Schengehof.

Een nieuw gezicht
Sinds september is Rosanne Venema te vinden in onze vestiging. Zij neemt het over van Jes-
sica Schipper en is ook werkzaam als leesconsulent op de school. Net als de vrijwilligers helpt 
ze u graag wanneer u een vraag heeft!

Voorlezen
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed 
of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. 
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Van 
24 januari t/m 3 februari zijn het de nationale voorleesdagen. Het prentenboek van het jaar is 
“Ssst! De Tijger slaapt”. Maar ook de andere boeken uit de prentenboeken top 10 zijn allemaal 
te lenen in het leespunt. 

Collectie volwassenboeken
In januari zal de collectie volwassenboeken weer worden gewisseld. Staat er niet bij wat u 
zoekt? Er kunnen altijd andere boeken gereserveerd worden. Vraag het aan een van de mede-
werkers. 

Voor reserveren vanuit huis 
Ga naar:  www.bibliotheekoosterschelde.nl
Kies een boek, reserveer met uw pas en haal uw reservering op in het leespunt.

Openingstijden
Op maandagen zijn we geopend van 14.00 tot 17.00 (gesloten in de schoolvakanties).



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

RegioBank
uitgeroepen tot
beste bank van
Nederland
Bron: Geldgids #7, november 2017,
Consumentenbond
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Oproep aan alle creatievelingen
Kun jij goed handwerken zoals haken, breien of naaien, of doe je aan andere creatieve uit-
spattingen?
Help dan mee om met zelfgemaakte creaties geld in te zamelen op de Sraskerkse dag 2018. 
De opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk de jeugdafdeling van Brassband Excelsior. 
Heb je thuis toevallig nog restjes wol, stof of leer over? Alles is welkom en lever het in op 
onderstaande adressen!!!

Ben je enthousiast geworden en wil je ons graag helpen? Meld je dan nu aan bij:
Dieneke van Reenen (Bewestenwege 44 / 0113-219172)
Sacha Hokke (Korte achterweg 1 / 0113-259797).
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Nieuws van de Petruskerk 
Voortgang restauratie kerktoren
Zoals iedereen wel gemerkt en/of gehoord zal hebben is 
de restauratie in volle gang. De steiger staat tot boven aan 
toe en de bouwvakkers zijn bezig om de slechte voegen en 
stenen uit te hakken. De afgelopen tijd waren er vaak maar 
twee mensen tegelijk bezig, maar vanaf januari zullen er 
meer man aan de slag gaan. We beseffen dat dit geluid en 
stof met zich meebrengt, maar helaas is daar weinig aan 
te doen. Nieuwe stenen zijn al aangevoerd, het natuur-
steen is besteld en er wordt nog nagedacht over de beste 
samenstelling van het voegwerk. De komende maanden 
zal het dak voorzien worden van nieuwe leisteen, en wordt 
de omloop boven op de toren veiliger gemaakt.
 
Er waren ook een paar tegenslagen. Er is al een keer een 
dronken man van de steiger afgehaald en helaas hebben 

we ook al te maken gehad met diefstal van materieel. Mocht u als dorpsbewoners onraad 
bespeuren, aarzel dan niet om de politie in te lichten. Wij stellen dat op prijs!
 
Marijke Vanhommerig
Projectleider restauratie Gemeente Goes

Open kerk 2018
Al jaren is het kerkgebouw open voor bezoekers in de maanden juli t/m monumentendag in 
september op zaterdagmiddag. Er zijn een aantal vrijwilligers die op de zaterdagmiddagen 
de kerk bemensen om bezoekers uitleg te geven over ons kerkgebouw. Ineke Tolhoek heeft 
al jaren deze zaken geregeld en heeft nu aangegeven daarmee te willen stoppen.  Als kerk-
bestuur denken wij dat dit een activiteit is die het hele dorp aangaat. De kerk staat immers 
prominent in ons dorp en is van ons allemaal.

WIJ ZOEKEN DUS EEN VRIJWILLIGER DIE DE ORGANISATIE VAN DE OPEN KERK MIDDAGEN 
OP ZICH WIL NEMEN

Vrijwilligers voor de zaterdagen zijn er. Het gaat om het regelen van de sleutel, de eventu-
ele tentoonstelling die we in de kerk maken, het inrichten van het stiltehoekje, kortom, werk 
achter de schermen, zoals er heel veel gedaan wordt. Het zou jammer zijn als deze activiteit 
gaat stoppen aanstaande zomer.

IETS VOOR U/JOU??? Voor verder info bel 0113562109 of mail h.de.vos15@kpnplanet.nl.

Namens de kerkenraad 
Henriette de Vos
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Actiedag Nepal
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, 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 schoolartikelen voor de kinderen ed. Zie voor verdere infor-
matie: www.projecteninnepal.nl. De 3 diaconieën steunen deze stichting van harte.

Voor dit project organiseren we op zaterdag 28 april 2018 een actiedag vanuit de 3 PKN 
kerken in Borssele, Lewedorp en ’s-Heer Arendskerke.

Wat is er zoal te doen?
Een 3 kerken fietstocht via de 3 dorpen
Plantjesmarkt in en rondom de Petruskerk in ’s-Heer Arendskerke
Boekenmarkt in de Petruskerk in ’s-Heer Arendskerke
Pannenkoeken eten in de Petruskerk in ’s-Heer Arendskerke
Kopje koffie, thee of limonade met iets lekkers erbij in alle deelnemende kerken
Kraam met verkoop eigen gemaakte spulletjes uit Nepal in alle deelnemende kerken
Verkoop van diverse artikelen in de PKN kerken van Borssele en Lewedorp

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

Namens de 3 diaconieën van ’s-Heer Arendskerke, Borssele en Lewedorp,
Marja Geldof

Wist u al .......?
- dat de Petruskerk een eigen website heeft;
- dat deze bereikbaar is via www.pknsheerarendskerke.nl;
- dat de kerkdiensten hierop aangekondigd worden;
- dat de kerkdiensten eenvoudig rechtstreeks en achteraf beluisterd kunnen worden;
- dat  je op deze website interessante informatie kunt lezen en foto’s kunt bekijken; 
- dat de Petruskerk samen met de PKN kerken van Borssele en Lewedorp een Federatie vormen;
- dat wij je van harte uitnodigen om eens een kijkje te nemen op onze website;
- dat je gemakkelijk contact met ons kunt opnemen;
- dat alle informatie van onze gemeente is na te lezen in onze gemeentegids op de website.
- en dat je van harte welkom bent om onze diensten bij te wonen.

Tenslotte
Het is al eerder gezegd maar het gebeurt nog steeds: HONDENBEZITTERS, DE KERKTUIN IS 
GEEN HONDENUITLAATPLAATS !!!
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Concertenreeks op de Bunder 
Altijd al eens een intiem concert mee willen maken? 
Dat kan dus op de Bunder aan de Panhoeveweg.
Vorig jaar mei zijn we begonnen met concerten, 
meestal op de zondagmiddag. In goed gezelschap, 
gezellige sfeer een goed gesprek, mooie ontmoetin-
gen en bijzondere muziek, wat wil je nog meer. De 
artiest ontmoeten, een gesigneerde cd voor je ver-
zameling het is allemaal mogelijk in de Tent op de 
Bunder. Natuurlijk lekker warm bij de houtkachel. We 
zijn er alvast enthousiast over!

Concert 28 januari om 15.00 uur

Björn van der Doelen, oud PSV-prof komt samen met 
een celliste en violist nummers van zijn nieuwe cd ten 
gehore brengen.

Het lijkt al weer een mensenleven geleden dat Björn van der Doelen voetballer was van PSV, 
Standaard Luik, FC Twente en NEC. Al voor zijn dertigste was hij met voetbalpensioen en 
begon hij een nieuw leven als muzikant. Als voetballer was hij al een speler met karakter: soci-
aal, maar in zekere zin een buitenbeentje en eentje die niet afgeeft. Eigenschappen die hem 
ook als muzikant gevormd lijken te hebben. Van der Doelen is inmiddels alweer toe aan zijn 
vierde album getiteld “De cowboy, de outlaw, de sheriff en de hoer”. Hij heeft zich in de loop 
van de jaren ontwikkeld tot een zanger en liedjesschrijver met een mooi oog voor het kleine, 
een lichte afkeer van het grote en een charmant zoekende manier van verhalen, eentje waarbij 
de glimlach nooit ver weg is, een karakter op het podium dat in staat is om te luisteren en te 
sturen, te vertellen en te vermaken. Verhalen en songs over gemis en verlangen over liefde en 
eenzaamheid met hier en daar zijn eigen vleugje Sympathy for the Devil.

Fadoconcert 18 februari om 15.00 uur

Magda Mendes, fadozangeres, werd geboren in Lissabon, na de Anjerrevolutie van 1974. Al 
jong raakte ze in de ban van de traditionele Portugese muziek die ze hoorde bij haar ouders en 
grootouders. Omdat Magda’s muzikale interesses de landsgrenzen van Portugal overschreden 
verhuisde ze naar Rotterdam om te studeren aan het Conservatorium aldaar. Ze speelde in 
verschillende groepen, waarvan Luzazul de meest bekende werd.
Magda Mendes roept met haar muziek een oud gevoel op van diepgang, weemoed en verlan-
gen als een eeuwenoude boom die zijn wortels diep in de aarde boort op zoek naar voedsel, 
houvast, overlevering. Casa da Bôxa is haar eerste solowerk, een film en een cd opgenomen 
in het Portugese dorpje waar haar moeder vandaan komt, eigen composities geïnspireerd op 
het Portugese platteland. Haar tweede album, Silêncio is een ode aan de Fado, het levenslied 
uit haar geboortestad Lissabon. Ze zingt zowel oud als nieuw geschreven Fado op een rauwe, 
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indringende en verfijnde manier. Op haar nieuwe album Oliveiras zingt ze over hoe haar vader 
António Oliveira dezelfde wortels lijkt te hebben als de olijfbomen uit zijn geboortestreek, 
over hoe de bewoners en de bomen van deze streek zonder stem achterbleven en over hoe 
ook Magda´s wortels aan haar trekken sinds zij haar geboortegrond heeft verlaten. Ze wordt 
begeleid door Ward Veenstra (gitaar).

Verdere agenda: -  Nathalie Matteau (CAN) op 22 april
- Levi Parham (USA) op 6 mei

Kaarten via www.eenbunderkunst.nl of www.tangelderpresenteert.nl

Tussentijds komen de voorbereidingen voor de jaarlijkse expositie “een Bunder Tijd”  op stoom.
Inmiddels hebben we een aantal kunstenaars gecontacteerd die met het thema aan de slag 
gaan.
Verrassende voorstellen waardoor de expositie wederom van hoog niveau gaat zijn. Ook 
hebben we weer veel aanmeldingen gehad voor “een klok”, waardoor we weer heel benieuwd 
zijn naar waar we mee verrast zullen worden. Dit jaar zijn de middelbare scholen uit Goes ook 
weer van de partij. Enthousiaste leerkrachten die hun klassen motiveren tot werken die geëx-
poseerd gaan worden. 

De expositie loopt dit jaar van 25 augustus tot en met 16 september. In de volgende dorps-
krant gaan we nog meer vertellen.

Kom, doe de stoute schoenen aan en kom eens een keer kijken of luisteren.

Interview dorpsbewoner(s)
In de tweede editie van deze terugkerende rubriek over (on)bekende Arendskerkenaren zijn 
ditmaal de vragen voorgelegd aan de broertjes Hans en Roy Gijzel. De ouders van Hans en Roy 
zijn in 1990 vanuit Wolphaartsdijk naar de Westhofsezandweg net buiten de bebouwde kom 
van Arendskerke verhuisd. Hans was toen 7 jaar en in 1992 werd zijn broertje Roy geboren.

Wat hebben jullie met Arendskerke ?
Hans: toen ik in 1990 in Arendskerke kwam wonen zat ik al in Goes op school en is daar ben ik 
ook naar toe blijven gaan. Ik speelde in die tijd wel vaak met buurjongen Pertijn op het dorp en 
maakte lange ritten met de skelter. Ook de jeugdvakantie week was vaste prik in de vakantie. 
Na de middelbare school in Goes en HBO MER in Vlissingen op de HZ heb ik ongeveer 10 jaar 
geleden het bedrijf van mijn vader overgenomen. Sinds een aantal jaren ben ik met hardlo-
pen begonnen waarbij Arendskerke een mooie uitvalsbasis is voor de langere en ook kortere 
afstanden.

Roy: ik heb altijd op dezelfde plek gewoond! Ik ging in Arendskerke naar de basisschool en zat 
op de voetbal en op tennis. Na de middelbare school in Goes ging ik ook HBO MER doen in Vlis-
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singen. Na een aantal jaar bij een accountantskantoor te hebben gewerkt ben ik bij mijn broer 
in de zaak gekomen. In mijn vrije tijd ben ik vaak op de wielerfiets te vinden, in het shirt van 
Wielervereniging Theo Middelkamp fiets ik regelmatig wedstrijden in Nederland en België. 

Samen zijn we dus de eigenaren van Gijzel Kantineservice, een groothandel in kantinebeno-
digdheden voor bedrijven. Tien jaar geleden overgenomen van onze vader en erg leuk dat we 
dit nu samen als broers verder kunnen zetten en er onze draai aan kunnen geven! We zijn naast 
Zeeland ook actief in een strook van West-Brabant tot aan de Veluwe.

Wat is jullie favoriete plek in Arendskerke?
De favoriete plek van Hans is het poelbos. Het is best bijzonder dat je zo’n groot bos aan het 
dorp vast hebt liggen waar je heerlijk kunt hardlopen, wandelen en mountainbiken. Het is er 
elk seizoen mooi, maar op zijn mooist als in het voorjaar alle bossen en bomen in het groen 
schieten. Regelmatig zien we reeën bij ons voren over het land lopen. Dat is toch echt uniek!

Roy voegt toe dat naast het poelbos ook de torenring echt kenmerkend is voor het dorp. Met 
de mooie toren in het midden (hopelijk straks nog iets mooier na de renovatie) als echt her-
kenningspunt van ver in de omgeving.

Daarnaast eigenlijk ook wel gewoon vanuit de tuin als je richting het dorp kijkt over de heg op 
een mooie zomer avond. Er hangt dan vaak zo’n mooie rode gloed in de lucht die weerspiegelt 
op de toren. We komen beiden veel buiten Zeeland maar zijn altijd blij als we weer terug in 
Zeeland en Arendskerke zijn!

Wat wens je voor Arendskerke voor de toekomst?
We wensen dat Arendskerke een levendig dorp mag blijven met voldoende aanwas van jonge 
gezinnen en dat de voorzieningen op hetzelfde niveau kunnen blijven. Een dorp dat zich blijft 
ontwikkelen.

Wie willen jullie nomineren voor deze rubriek in volgende Sraskerkse proat?
We lazen in de vorige Sraskerkse Proat dat buurman Willem van der Bijl reeds was aangewezen 
door Coby. Willem staat op voor de volgende editie!
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Activiteiten
in Poelwijck
Januari
Vrijdag 12 januari Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Donderdag 25 januari Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00-14.00
Menu:  Voorgerecht: Tomatensoep
Hoofdgerecht: Schnitzel met roomsaus, 
gebakken krielaardappelen 
en warme groenten
Nagerecht: Viennetta met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck
voor 17 januari (open van 10.30 tot 13.30)
 
Vrijdag 26 januari Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Februari
Maandag 5 februari Filmavond
Tijd 19.00
Kosten: geen

Vrijdag 9 februari Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Zaterdag 17 februari 
Amusementsorkest Humoreske 
uit Middelburg
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 2,50

Donderdag 22 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 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven: in grand café Poelwijck 
voor 14 februari (open van 10.30 tot 13.30)

Vrijdag 23 februari Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Maart
Vrijdag 2 maart 
Optreden Zuid-Bevelands koor
Tijd 14.00-16.00
Kosten: € 2,50

Vrijdag 9 maart Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

Donderdag 22 maart  Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:
Voorgerecht: Kippensoep
Hoofdgerecht: Kipsaté met pindasaus 
en frites
Nagerecht: Aardbeienijs met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 14 maart (open van 10.30 tot 13.30)

Vrijdag 23 maart Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Maandag 26 maart Modeshow 
en kledingverkoop Ma en Co
Tijd: Mode show 14.00 
en kledingverkoop 14.30 tot 16.30 
Kosten: geen

Voor informatie kunt u terecht bij een mede-
werker welzijn van SVRZ; Nienke Spies en 
Carina Walhout:  0113-315300.
E-mail: n.spies@svrz.nl of c.walhout@svrz.nl
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Prijspuzzel
Bijgaand treft u een aantal fragmenten aan van attributen die zich hier in ’s-Heer Arendskerke en 
Eindewege bevinden. Wie weet waar deze te vinden zijn?? Trek jas en sjaal aan en ga op zoek. 
“Brasserie De Panhoeve’ stelt een leuke prijs beschikbaar: een tegoedbon voor koffie met 
gebak voor 2 personen! 
De antwoorden kunt u inzenden via: kopijsraskerkseproat@gmail.com of inleveren bij Johnny 
de Kok, Slotstraat 14. Dit kan tot 1 maart a.s. Bij meerdere goede inzendingen wordt geloot. 

1

3 4

65

7 8 9

2



35

Buitengewoon 
& Markant
Op ’t dorp in de Zak van Zuid-Beveland
Het Historisch Museum de Bevelanden, Singel-
straat 13, te Goes toont vanaf 1 december 2017 
een geheel nieuwe expositie over de Zak van 
Zuid-Beveland. Buitengewoon & Markant ver-
telt het verhaal van een roerige bewoningsge-
schiedenis. Centraal in de tentoonstelling is het 
dorpsleven uit de 19e en 20ste eeuw. Bewonder 
de buitengewone aspecten van de Zak en ont-
moet markante dorpsfiguren. Neem een kijkje 
in het Suikerpaleis en dompel jezelf onder in de 
volksverhalen van weleer. Het museum is open 
van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag en zondag* van 13.00 
tot 17.00 uur. (*zondags gesloten van 1 december 
t/m 31 maart)

Vrouwengilde Goes
In december was er een kerstoverdenking op dinsdag 12 december en genoten we van een 
verrukkelijk kerstdiner in De Bult. Woensdag 20 december werden er kerststukjes gemaakt en 
ging iedereen met een prachtig stuk naar huis.
Verdere activiteiten:
- woensdag 17 januari inloopsoos 14.00 uur 
- donderdag 18 januari 19.30 uur Magdalenazaal lezing over de Oosterschelde     
- dinsdag 6 februari Van de Kook, lekker eten
- woensdag 7 en 21 februari inloopsoos 14.00 uur 
- donderdag 22 februari lezing van de heer J. Knaap over Krakau, Magdalenazaal 
- woensdag 7 maart inloopsoos 14.00 uur
- donderdag 8 maart Algemene Ledenvergadering
- dinsdag 20 maart Modeshow
- woensdag 21 maart paasstukje maken                                
Je kunt apart inschrijven op diverse activiteiten. Zo is er de eerste en derde woensdag van de 
maand een inloopsoos in de Magdalenazaal te Goes van 14.00 – 16.00 uur. Kom gerust eens 
kijken of een praatje maken. 
Interesse om lid te worden voor maar € 29,50 per jaar? Neem dan contact op met Thea van 
Dijk, telefoon 06-18751148 of e-mail naar vrouwengilde@zeelandnet.nl . Zie ook onze website 
www.vrouwengildegoes.nl.





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


