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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. 0630723550
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 2019  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

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

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

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

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

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

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

De foto op de voorzijde is gemaakt door Dick Alssema
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Januari 2019, nr.1Van de redactie

Inhoud

Allereerst wensen we natuurlijk alle inwoners van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege nog een 
goed en gezond 2019! We beginnen het nieuwe jaar van de dorpskrant met een nieuwe foto op 
de voorkant. Dit jaar gaan we het wat anders doen dan voorheen. Voorheen was de foto het hele 
jaar hetzelfde maar dit jaar zullen we per kwartaal een andere foto op de voorkant hebben. Voor-
deel is dat we ook eens wat anders kunnen gebruiken zoals bv. een winterfoto. Dit deden we niet 
omdat het in de zomer wat gek lijkt om sneeuw op de voorkant te hebben. Dus beste mensen, 
als u een mooie foto op en rond het dorp heeft gemaakt, stuur deze vooral naar de dorpskrant. 
Wie weet komt uw foto dan op de omslag. Wel hebben we bij voorkeur een staande versie. De 
foto’s die we al hebben ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank, zijn niet voor niets ingestuurd 
door jullie! Deze bewaren we voor een andere editie.
Ook de achterkant van de krant is anders. Er is wat betreft de advertenties en adverteerders best 
het een en ander gewijzigd. We danken alle adverteerders die een advertentie hebben willen 
plaatsen. Zonder uw advertentie is het niet mogelijk een dorpskrant uit te brengen!
Tenslotte willen we van deze gelegenheid gebruik maken om alle bezorgers van de dorpskrant 
heel erg te bedanken voor hun inzet. Er moeten toch 800 exemplaren worden verspreid en dat 
is nog best een klus. Tannie Riemens die jarenlang de krant heeft rondgebracht is afgelopen jaar 
gestopt. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank voor je inzet! We verwelkomen als nieuwe 
bezorgers Stefan de Weerdt en Maureen Mayr. Maureen Mayr gaat ook interviews voor de dorps-
krant doen. Daar zijn we heel erg blij mee! Haar eerst interview staat in deze krant met juf Lucie 
van Het Schengehof.  We hopen uiteraard dat u de krant weer met veel plezier zult lezen. 

De volgende uiterste inleverdatum is 1 april 2019

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



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
Verslag vergadering 27 november 2018
Op 27 november jl. heeft de najaarsvergadering van de Stichting Overlegorgaan ’s-Heer 
Arendskerke plaatsgevonden. Na een welkomstwoord en de goedkeuring van de notulen van 
de vorige vergadering,  geeft voorzitter Kees Kabboord verslag van wat het Dagelijks Bestuur 
het afgelopen half jaar heeft gedaan. Er is o.a. een gesprek geweest met de wethouder waar-
bij de aandachtspunten van het dorp zijn doorgenomen. We hebben gesproken met de inte-
rim-burgemeester over de toekomst van de brandweer. Ook hebben we een ontmoeting 
gehad met Piet Hamelink van de Adviesraad RWS over ondersteuning van de leefbaarheid in 
het dorp. We volgen de ontwikkelingen van het bedrijventerrein achter Van der Valk, de N664 
en proberen een oplossing te vinden voor het onderhoud van de fietspaden in het Poelbos. 
Ook zijn we druk geweest met de vijfjaarlijkse dorpsenquête. We hebben ook gesproken met 
de eigenaar van het DEPA-pand aan de Torenring. Het bestuur wil graag kijken wat er mogelijk 
is om dit niet zo fraaie deel van de Torenring te kunnen opknappen. Het komt er op neer dat 
de vraagprijs van het pand steeds een struikelblok is voor de meeste projecten/kopers die er 
zijn geweest. De gemeente is bereid bij te leggen bij projecten die in dit pand gerealiseerd 
zouden kunnen worden en hun businessplan net niet toereikend is. Ralph van Hertum van de 
Provinciale Staten wijst op het bestaan van PIW (Provinciale Impuls Wonen), een subsidie om 
verloederde panden op te knappen. Het dagelijks bestuur zal hier naar kijken. 

In augustus heeft de zomerschouw plaatsgevonden. Samen met de gemeente wordt een 
rondgang door het dorp gemaakt om te bekijken welke zaken er eventueel verbeterd kunnen 
worden. Inmiddels zijn een aantal punten aangepakt, een aantal nog niet. Het DB houdt dit 
in de gaten. Het idee wordt geopperd om bij de volgende schouw iemand mee te nemen die 
beperkt is door rollator of rolstoel. Er is een groep in Goes genaamd LBF die de app ongehin-
derd hebben uitgebracht en in kaart hebben gebracht wat er voor mensen met een beperking 
niet klopt. Gevraagd kan worden of zij dit ook voor ’s-Heer Arendskerke willen doen. Het DB 
neemt dit mee. 

Op verzoek van de organisatoren van de Sraskerksedag en na akkoord van de vergadering 
wordt het comite Sraskerkse Dag opgenomen als nieuwe werkgroep van St. Overlegorgaan.

Herman Bouma van de werkgroep verkeer geeft de gemeente een compliment over de ver-
nieuwde Slotstraat. Het is een verbetering voor het dorp. Wel wordt opgemerkt dat er veel 
op stoep wordt geparkeerd terwijl dit niet de bedoeling is. Er mag gewoon langs de rand 
geparkeerd worden. Door op de stoep te parkeren ondervinden voetgangers en zeker de 
wat beperkte voetgangers hiervan veel hinder. Aan Wim Reynhout van de basisschool wordt 
gevraagd of hij de ouders wil vragen hun auto’s niet op de stoep te parkeren. 

De diverse werkgroepen geven hierna kort weer wat er in de afgelopen periode is gedaan en 
gebeurd. 
Joke op ‘t Hof en Judith Korstanje van de kindervakantieweek zijn gestopt. Hun taken worden 
overgenomen door Rebecca Linzell en Robert Boogaard. 
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Janny Verwei meldt namens de Molenstichting dat de molen inmiddels is geverfd samen met 
vrijwilligers. De bodem van de kas is nu wel in zicht. Maar de balken zijn erg slecht, er zitten 
zwammen in. Deze moet dus ook nog vervangen worden, net als de vloeren. Dit moet onge-
veer € 20.000,- gaan kosten. Er ligt een aanvraag bij de provincie voor subsidie. Ook is er een 
gesprek geweest met de gemeente over ongelijke verdeling van de subsidies voor de molens 
in Goes. Dit heeft geresulteerd in een nieuw subsidieplan met een betere verdeling van het 
subsidiegeld. Goed nieuws is dat er iemand is die de molenaarsopleiding wil gaan doen.
De vrijwilligerscentrale loopt goed. Volgend jaar mei bestaat de centrale 5 jaar en in die peri-
ode is Janny ongeveer 100 x actief geweest. 
Het Digicafé doet het wat minder. Er komen weinig mensen op de maandagochtend naar 
Grand Café Poelwijck voor hulp bij computerproblemen of om wat digitaal vaardiger te 
worden, terwijl dit toch gratis is. Het strookt ook niet met het landelijke beeld dat er veel een-
zaamheid is onder ouderen en er velen niet handig zijn in de digitale wereld. Voorlopig gaat 
het project nog wel even door. Werkgroep Bewestenwege heeft afgelopen september haar 
10-jarig bestaan gevierd met een buurtbarbeque. Er was zelfs live muziek. Ook is met de kin-
deren Halloween gevierd. 
In de Petruskerk geeft Excelsior op 26 januari a.s. een concert in de kerk samen met een orga-
nist.

De enquêtecommissie gaat een inventarisatie houden bij de werkgroepen of er noodzaak is 
voor vrijwilligers. Er is bij de enquête veel verschillend aanbod gekomen en men wil proberen 
deze te matchen. 

Wethouder Alssema is ook aanwezig en heeft een paar korte mededelingen. De bouw in het 
Arendkwartier loopt weer voorspoedig. De Slotstraat wordt nog in 2018 afgerond. De wet-
houder geeft nog eens aan dat als er dingen niet goed lopen of er zijn problemen, zoals bij-
voorbeeld het parkeren in de Slotstraat of hard rijden, dit altijd door geven aan de gemeente. 
Inzake de infrastructuur van de Deltaweg-N664- Poelbos heeft de gemeente een proces-coör-
dinator ingehuurd die moet gaan kijken wie nu wat wil en wat realistisch is om uit te voeren. 
Wat betreft het Poelbos: De gemeente wil voorkomen dat er meer sluipverkeer komt op de 
kleine wegen in de Poel. Het is echter zo dat een knip (afsluiting) voorlopig niet aan de orde is. 
Er zijn vanuit de vergadering geen vragen voor de wethouder. 

Willem van der Bijl, penningmeester, bespreekt daarna de begrotingen van de diverse werk-
groepen. Deze worden allemaal akkoord bevonden. De dorpskrant heeft een wat minder flo-
rissante begroting omdat dit jaar toch een aantal grote adverteerders zich hebben terugge-
trokken. Er wordt nog gezocht naar andere adverteerders. 

Kees Kabboord geeft daarna een presentatie van de gehouden dorpsenquête. Nog niet alles is 
in kaart gebracht en het rapport is dan ook nog niet af, maar in hoofdlijnen zijn de uitkomsten 
wel bekend. Dit jaar was het voor het eerst digitaal dus het was ook een leerproces en er zullen 
zeker punten zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Het uiteindelijke rapport van de dorpsen-
quête wordt op de website geplaatst en gaat naar de gesprekspartners zoals de gemeente. 
Het DB is voornemens de inwoners van ’s-Heer Arendskerke vaker om hun mening te vragen 
over issues die spelen via de digitale enquête. 
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Uit de enquete komt naar voren dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn. Tot nu toe 
zijn er geen onverwachte dingen uitgekomen: Men wil niet betalen voor het ophalen van het 
plastic; in sommige straten zijn de parkeersituaties niet ideaal; de meeste mensen willen dat 
de N664 een 80 km weg blijft en dat de weg door de Poel naar Goes-zuid open blijft. Over het 
groen zijn we redelijk tevreden (hoewel iets meer maaien wel fijn zou zijn) en over het fietspad 
in het Poelbos zijn we niet tevreden. Zoals, gezegd: uiteindelijk zal de uitslag van de enquête 
op de website worden geplaatst. 

Tijdens de rondvraag wordt de opmerking gemaakt of het niet mogelijk is een webcam te 
installeren op de kerktoren. Dit is gezien de AVG niet mogelijk. Misschien zou het wel kunnen 
op bijv. Monumentendag. Er wordt waardering uitgesproken voor de organisatie van de Sras-
kerkse Dag. Ook de kerk is mooi geworden. Is het mogelijk dat de toren wat vaker open kan? Er 
is een vraag of er nog wat gebeurt met de twee kavels op de hoek van de ingang van Bewes-
tenwege. De wethouder geeft aan dat het hem niet bekend is. Wel is er een tendens dat lastige 
kavels wat meer in het vizier komen en beter verkoopbaar zijn. Het kruispunt bij deze kavels 
wordt wel als gevaarlijk gezien. Veel kleine kinderen steken daarover en de verwachting is 
dat dit alleen maar drukker wordt door de bouw van het Arendkwartier. Erik Kotvis van de 
gemeente neemt dit mee. Ralph van Hertum van de provincie geeft aan dat er een brief is ont-
vangen van ’s-Heer Hendrikskinderen om actie te nemen inzake de N664. De provincie heeft 
hier positief op gereageerd. Goes en ’s-Heer Arendskerke zullen hierbij ook betrokken worden. 

Na de vergadering is er nog even gezellig nageborreld. De volgende algemene vergadering 
van de dorpsraad vindt plaats in het voorjaar van 2019. Deze vergadering is voor iedere inwo-
ner toegankelijk. Houdt u voor de datum de website in de gaten. 

Een dagje met de bus
De gemeente Goes laat in samenwerking met het Rode Kruis een busje rijden voor mensen 
die behoefte hebben aan een uitje. SMWO regelt deze reisjes. Als proef zullen vanuit ’s-Heer 
Arendskerke in de eerste helft van 2019 2 ritten gemaakt worden: 

Op 12 februari 2019 een bezoek aan kaasboerderij Schellach en op 23 april 2019 een bloesemrit 
door de Zak van Zuid Beveland.

Mocht er zoveel animo zijn, dan kan de bus in de 2e helft van 2019 1x in de 6 weken gaan 
rijden. 
Deze busrit is bedoeld voor mensen binnen ’s-Heer Arendskerke en Eindewege, die wel een 
uitje kunnen gebruiken. Misschien na een zware periode, eenzaamheid of gewoon ter aflei-
ding. Wanneer u (alleen of met een maatje) belangstelling heeft om mee te gaan met dit reisje, 
laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. 

Coördinator Vrijwilligerscentrale
 Janny Verwei, Lange Achterweg 11 / jannynagel@zeelandnet.nl / 0113 561802



Expert

Salon

CAROLA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70

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

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect... in Zeeland

Ook als u een verzekering heeft afgesloten !
Vraag gratis boekje uitvaartwensen aan.

info@lindavanwingen.nl
www.lindavanwingen.nl

Striepseweg 4, 4435 RL  Baarland

0113-639108  / 06-40484076
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Bezoek burgemeester Mulder
Op 12 december heeft de nieuwe burgemeester Margo Mulder samen met wethouder Derk 
Alssema een kennismakingsbezoek gebracht aan  St. Overlegorgaan. In het Arendhuis hebben 
we een gesprek gehad over onze activiteiten en de belangen van het dorp. Daarna zijn we op 
de fiets gestapt (het was een prachtige zonnige dag) en hebben we haar rondgeleid langs 
plekken en mensen. We hadden helaas maar anderhalf uur dus het was een tourtje in vlie-
gende vaart. In Poelwijck heeft de burgemeester gesproken met Annemarie van Keulen. 
Daarna liet Annemarie Lindhout (kort natuurlijk) ’t Klok’uus zien, waarna we via het Poelbos 
en de Landweg langs de Petruskerk zijn gefietst. Er blijkt genoeg te vertellen over ons dorp. 
Uiteraard hebben we ook even gewezen op het DEPA pand aan de Torenring. Ook onze dorps-
winkel werd bekeken en daarna weer snel door naar de Panhoeve. Helaas geen tijd voor koffie 
maar wel voor een kort gesprek. Daarna was Eindewege aan de beurt, langs de molen naar 
de Snuffelschuur die speciaal voor deze gelegenheid open was. De burgemeester was zeer 
enthousiast over het concept van de Snuffelschuur. 

De burgemeester plaatste het volgende op Facebook: ‘Het bestuur van Overlegorgaan ’s-Heer 
Arendskerke had een leuke en flitsende kennismaking voorbereid. Start bij het Arendhuis, fietsend 
langs mooie plekken en een paar ‘ergernisplekken’. Ontmoetingen in Poelwijck, Klok’uus, de winkel, 
de Panhoeve en natuurlijk de Snuffelschuur in Eindewege. Prachtige straatjes. Het uitzicht vanaf 
de nieuwe gerestaureerde kerktoren hou ik nog tegoed. Dank voor het lenen van de fiets!!’. Het was 
ook van onze kant een hele prettige kennismaking. 



Werkgroep verkeer en vervoer 
Er is al vele malen over de renovatie van de Slotstraat gesproken, maar nu is het dan eindelijk 
zo ver. De herbestrating en het deels voorzien van nieuwe riolering, is net voor de kerstdagen 
gereed gekomen. Een hele verbetering! Het is nu echt een straat met een zekere allure gewor-
den. Het is goed om jullie op de hoogte te stellen van de parkeerregels, zoals ook vermeld is 
op de website:
In de vernieuwde Slotstraat wordt veel geparkeerd met twee wielen op de stoep. Dit is niet de 
bedoeling! U hindert hiermee de voetgangers, zeker voetgangers met een rollator of rolstoel. De 
verkeerskundige van de gemeente heeft aangegeven hoe in de Slotstraat geparkeerd kan worden. 
Parkeren dient bij voorkeur te gebeuren in de aangebrachte parkeerplaatsen. Ook is parkeren op de 
rijbaan toegestaan. De voorwaarde is dat verkeer niet wordt gehinderd. Dus parkeer niet voor een 
uitrit, niet binnen 5 meter van een kruispunt en het verkeer moet er nog langs kunnen. Het is niet 
toegestaan te parkeren op de stoep, ook niet met twee wielen!! Wij roepen u dan ook op gehoor te 
geven aan dit bericht en uw auto niet (meer) scheef op de stoep te parkeren. 
Wel is er voor de fietsers wat veranderd bij de coupure. Als je vanaf Goes komt moet je na het 
tunneltje de Oude Rijksweg oversteken om daarna, weer met een oversteek, de Slotstraat in te 
rijden. Het lijkt misschien wat overdreven, maar het heeft alles te maken met het overzicht als 
er verkeer uit de Slotstraat komt.
Het is ook al weer enige tijd geleden dat we hebben “gebrainstormd” over het Poelbos. Samen 
met de dorpsraad van ’s-Heer Hendrikskinderen hebben we gesproken met de gemeente, 
Staatsbosbeheer en het Waterschap. Tot op heden zit er, jammer genoeg, nog niet veel schot 
in de verdere planvorming. We hopen dat we jullie binnenkort toch van de verdere ontwikke-
ling op de hoogte kunnen brengen.

Herman Bouma

Op zaterdag 23 februari van 10.00-12.30 uur  in het Arendhuis aan de Torenring

Diverse (elektrische) apparaten kunnen ter reparatie aangeboden worden, de vrijwilligers van 
het Repair Café helpen je graag en proberen samen met jou het probleem op te lossen.
Eenvoudige klusjes voor de naaimachine kunnen verholpen worden, of je mag zelf achter de 
naaimachine plaats nemen voor een los naadje of zoompje.
Naaimachines kunnen ook gerepareerd worden.
Meubels en stoelen kapot? Ook voor dit probleem zit er een professional klaar om te helpen.
Reparaties zijn gratis, een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Heb je niets te repareren, je 
kunt ook voor de gezelligheid komen. Koffie of thee voor eigen rekening.
Voor meer informatie: kijk op repaircafe.org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl
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Jeugdsoos TYG 

Op 26 oktober jl. organiseerde Jeugdsoos TYG weer een Vossenjacht. De kinderen moesten 
zoveel mogelijk vossen vinden en opdrachten doen. Onze vossen waren weer prachtig ver-
momd als o.a. opa in rolstoel, danseres, bergbeklimmer, tuinman. Onze laatste activiteit voor 
2018 was dit jaar bioscoopzwemmen in het Omnium. Zwemmen is altijd weer een populaire 
activiteit. Alle ouders weer bedankt voor het halen en brengen. Voor het nieuwe jaar staan er 
weer leuke activiteiten gepland. De eerste is een filmavond in het Arendhuis op vrijdagavond 
25 januari 2019. Je hoeft je niet van tevoren op te geven en de entree is gratis!

Sinterklaasviering 24 november 2018
Om 15.00 uur was het dan zover. Sinterklaas en zijn pieten zijn naar ’s-Heer Arendskerke gekomen.
Het paard Americo stond buiten al op Sinterklaas te wachten met een van zijn pieten. Eerst 
was er de optocht door het dorp met dweilband OKK uit Wemeldinge. Het was een gezellige 
boel zo in het dorp, er liepen veel kinderen met hun ouders mee.  De pieten deelden peper-
noten uit aan alle kinderen. De zakken waren zo goed als leeg bij aankomst om 16.00 uur voor 
het Arendhuis.
Hier ging het feest verder. Er waren dansoptredens van de kinderen die les krijgen van Dans-
studio Shirley. De kinderen van de Peuterspeelzaal deden ook allemaal een dansje en Isa en 
Chalissa gaven samen ook nog een dansoptreden voor de Sint en zijn Pieten.
Meester Wim had voor de Pieten die nog geen veer hadden op hun muts een spel georgani-
seerd om chocoladeletters aan de juiste kinderen te geven. Hiermee verdienden alle nieuwe 
Pieten hun veer.
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Verder was er natuurlijk de kleurwedstrijd onder alle kinderen van het dorp. Iedereen had 
goed zijn best gedaan. Het duurde ook even voordat er beslist was door de Sint en zijn Pieten 
wie van de kinderen de mooiste tekening had. Hier zijn de volgende prijswinnaars uit geko-
men. Van de peuterspeelzaal heeft Owen een prijs gewonnen. Van groep 1 was dit Beau, groep 
2 Luna, groep 3 Evi, groep 4 Aedeyn, groep 5 Eefje. In groep 6, 7 en 8 waren de prijzen onder-
verdeeld: Nils had de 3e prijs, Femke de 2e prijs en Naomi de 1e prijs. 
Om 17.00 was het hele feestgebeuren helaas ten einde. De kinderen kregen nog allemaal een 
lekkere mandarijn mee naar huis.

Deze middag is georganiseerd door de vrijwilligers van de T.Y.G., meester Wim en natuurlijk 
mogen de sponsors niet ontbreken omdat zij er voor zorgen dat dit feest elk jaar weer kan 
plaatsvinden. Hiermee wil ik dan ook de sponsors bedanken voor hun bijdrage.

HVG Installatietechniek, Montagebedrijf SHAK, Drukkerij Capello, Keukenmontagebedrijf 
Tolhoek, Mulder Montage, Autobedrijf Eindewege, Autobedrijf SHAK, Reijnhout Elektro B.V., 
Transportbedrijf Korstanje, Hoveniersbedrijf Green Seasons, Set Vexy Productions, Brasserie 
De Panhoeve, Drukkerij Driedijk, BPG De Jonge, Franc Kruitbosch Reclame, Boogaard opslag-
ruimte te huur, Groenteboer de Bruine, Autoschade Ter Horst, Kees op’t Hof, Lokerse Metaal-
vorming, 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 Klok’uus en Klant OK.



                 
  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 
 
 

											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	
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Interview met juf Lucie 
Op 16 januari 2019 neemt basisschool Schengehof afscheid van juf Lucie. Een bijzonder 
afscheid, want het gebeurt niet vaak dat een leerkracht 46 jaar en 5 maanden verbonden was 
aan dezelfde school. Lucie Nijsse, geboren in Zeeuws-Vlaanderen, bracht een deel van haar 
jeugd door in Goes en verhuisde na haar huwelijk naar Heinkenszand. Een vriendin van haar 
moeder was kleuterjuf en van kinds af aan heeft Lucie geweten: “Ik word ook kleuterjuf”. Bijna 
leek de studie niet door te kunnen gaan. Omdat ze vanwege ziekte veel gemist had aan het 
einde van de lagere school, kreeg Lucie huishoudschool als advies mee. Na veel dikke tranen, 
mocht ze het alsnog ´gaan proberen´ op de MULO, die ze vlot doorliep. Aansluitend behaalde 
Lucie haar diploma aan de Kweekschool. Op 1 augustus 1972 staat ze voor het eerst voor de 
klas in ´s-Heer Arendskerke, als 19-jarige met 18 kleuters onder haar hoede. De eigenlijke kleu-
terschool stond toen aan de Lange Achterweg. De klas van Lucie zat in een dependance van 
de lagere school, destijds het pand waar later de brandweer in kwam.

Lucie heeft voor alle klassen gestaan, is hoofd-
leidster van de kleuterschool geweest, was 
15 jaar mede-directeur van de basisschool en 
had de functie van vertrouwenspersoon. Maar 
haar hart bleef liggen bij het les geven aan de 
kleuters, “ik ben een klassendier”. Zowel in het 
onderwijs als ook in de maatschappij is er in de 
loop der jaren veel veranderd. De kinderen van 
nu zijn bijvoorbeeld wijzer, maar motorisch 
minder goed ontwikkeld, doordat ze minder 
buiten spelen. Het gebruik van computers 
heeft veel toegevoegd aan de manier van les-
geven. Het mooie aan het moderne onderwijs 
is dat alle kinderen gestimuleerd worden om 
actieve bijdragen te leveren. De groei van de 
kleuterklassen naar boven de 30 leerlingen 
maakte het bij momenten lastig om ieder kind 
de juiste aandacht te geven en onderwijs ´op 
maat´ te kunnen blijven bieden. Met extra 
motivatie heeft Lucie de nodige ´zorgkinde-
ren´ op weg geholpen door ze te stimuleren 

zelf dingen te doen en daarin vertrouwen te hebben in zichzelf. Zowel de juf als de klasgenootjes 
hebben veel van deze kinderen mogen leren.

Lucie spreekt met passie over alles wat ze meegemaakt heeft in de jaren op school. Waar het 
huidige Poelwijck staat was destijds een bosje, waar ze vaak met de kinderen ging wandelen. 
Tijdens het passeren van het oude Poelwijck, stond de directrice klaar om de groep wat lek-
kers te geven uit de snoeppot. Een kleuter werd een middag vermist, maar bleek uiteindelijk 
ergens in slaap te zijn gevallen. Een ander kind gooide haar portemonnee en andere persoon-
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lijke spullen in de waterput die op het schoolplein stond. En veel oud-leerlingen zullen zich 
juf Lucie´s ´stoute middagen` nog wel herinneren, een middag waarin de kinderen de baas 
waren. Ze mochten gillen en op de tafels staan.

Het was in die tijd niet gangbaar, maar omdat echtgenoot Jaap als huisman hun kinderen Mar-
tijn en Ebrineke een fantastische jeugd bezorgde, kon Lucie zich met hart en ziel op het werk 
storten. Volgens de kinderen van Lucie kwam het gezin op nummer 2 en stond de school op 
1, het klaslokaal was haar tweede woonkamer. Zelfs tijdens haar eigen 40-jarige huwelijksfeest 
piepte de juf er een uurtje tussenuit om haar kleuters met hun optreden ter ere van de intocht 
van Sinterklaas te kunnen begeleiden.

Lucie vond het fijn om op ´s-Heer Arendskerke te mogen werken, ze heeft het dorp als hecht 
ervaren, er heerst een warme sfeer en de inwoners staan er voor elkaar. Doordat Lucie zo lang 
op hetzelfde dorp werkte, werd ze een bekend gezicht voor velen. Ze hoorde van heel wat 
gezinnen wat er achter de voordeur speelde. Ouders stapten makkelijk binnen om hun verhaal 
met Lucie te delen. Het creëren van veiligheid is zowel de basis van het werk in de klas, als ook 
in het contact met de ouders.

Juf Lucie kijkt terug op mooie jaren op het Schengehof, waarin ze alle kinderen geprobeerd heeft 
zich welkom te laten voelen. Ze heeft het goede in ieder kind kunnen zien en ze gestimuleerd 
om zichzelf te zijn. Ze heeft de kinderen haar vertrouwen gegeven en hen laten ervaren dat ze 
ook fouten mogen maken. Het was een uitdaging om uit ieder kind te halen wat er in zat. Vol-
gens Lucie houdt het werken met kleuters je jong, je mag als juf kind met de kinderen zijn.
Er wordt de nodige aandacht geschonken aan het afscheid van Lucie, al hoeft dat voor haar 
niet perse, “ik heb gewoon mijn werk gedaan”. Ook nu ze meer tijd heeft, gaat Lucie zich niet 
vervelen. Ze fietst graag samen met Jaap, brengt tijd door met de kleinkinderen, is creatief en 
doet onder andere vrijwilligerswerk in Poelwijck en voor de kerk. Ze wil alle ouders bedanken 
voor het in haar gestelde vertrouwen, het was bijzonder om een bijdrage te mogen leveren 
aan een deel van de opvoeding van hun kinderen. “Ik heb mijn best gedaan en ik hoop dat ik 
het goed gedaan heb.”

Maureen Mayr

MS Collecte 2018 
In november 2018 hebben we tijdens de MS week gecollecteerd voor het MS fonds. De opbrengst 
was een heel klein beetje minder dan het afgelopen jaar, maar toch nog altijd € 417,00. Alle gevers/
geefsters hartelijk bedankt en natuurlijk ook alle collectanten. Het is fijn om te zien dat we ook voor 
de collecten in ons dorp nog altijd vrijwilligers kunnen vinden! 
Leukste opmerking gehoord van een klein kind aan de deur tijdens de collecte: “Opa staat die man 
daar nu gewoon met zijn spaarpot en vraagt die om geld?”
Vragen, of wil je je aanmelden als collectant? Stuur even een berichtje of bel even:

Dick Alssema / 0113-562340 / alssema@zeelandnet.nl



info@depanhoeve.nu / 0113 - 30 82 52 / www.depanhoeve.nu

Bij ons in de brasserie of op ons zonnige terras 
kunt u genieten van een kopje koffie, lunch, borrel of diner 

in de rustieke omgeving van ‘s-Heer Arendskerke.
Heeft u iets te vieren?

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.
Bij Brasserie de Panhoeve is iedereen van harte welkom!

Graag tot ziens! Daniëlle, Monique en Stephanie.
    
    Openingstijden: 

woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen

   

Hanneke Boone – van den Dries
Tel: 06-18840167
E-mail: info@kijkbijhanneke.nl
www.kijkbijhanneke.nl

Uw
opticien
aan huis



Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

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

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

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

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

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

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.

BOUW- EN
HOUTHANDEL DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

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

Bouw- en Houthandel De Jonge bv is een jonge bouwmaterialenhandel, opgericht in 1993, 
die in 10 jaar tijd is uitgegroeid tot een volwaardige bouwmaterialenhandel annex 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.
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Activiteiten 
in Poelwijck
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regelma-
tig leuke activiteiten voor de bewoners op het 
programma. Al deze activiteiten worden geor-
ganiseerd door een medewerker welzijn van 
zorgorganisatie SVRZ. Dit gebeurt in samen-
werking met andere partijen uit het dorp zoals 
bijvoorbeeld de dorpsraad.
Wij willen zoveel mogelijk mensen laten genie-
ten van deze activiteiten. Daarom zijn 
inwoners van ’s Heer Arendskerke van 55 jaar en 
ouder ook van harte welkom. 
Heeft u interesse om deel te nemen aan de acti-
viteiten of  wilt u meer informatie?
Neem contact op met:
Nienke Spies en Carina Walhout
T: 0113-315300 / E: n.spies@svrz.nl 
en c.walhout@svrz.nl

Januari
Donderdag 24 januari Aanschuifmaaltijd 
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu: 
Voorgerecht: Tomatensoep
Hoofdgerecht: Schnitzel met roomsaus, 
gebakken krielaardappelen en sperziebonen
Nagerecht: Chocolademousse met slagroom 
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven: in grand café Poelwijck 
voor 16 januari
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30 

Vrijdag 25 januari Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Februari
Vrijdag 8 februari Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Zaterdag 9 februari Chinees buffet
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 5,00

Donderdag 21 februari Aanschuifmaaltijd 
Tijd: 12.00-14.00
Menu: 
Voorgerecht: Goulashsoep
Hoofdgerecht: Kalfsoester met roomsaus, 
spruiten en aardappelgratin
Nagerecht: Cassata-ijs met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven: in grand café Poelwijck 
voor 13 februari
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30

Vrijdag 22 februari Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Maart
Vrijdag 8 maart Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

Zaterdag 9 maart optreden Jukebox Daisey
Tijd 14.00-16.00
Kosten: € 2,50

Donderdag 21 maart Aanschuifmaaltijd, 
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu: 
Voorgerecht: Groentesoep
Hoofdgerecht: Gebakken mosselen met frites 
en gemengde salade
Nagerecht: Bitterkoekjesbavarois met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven: in grand café Poelwijck 
voor 14 maart
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30

Vrijdag 22 maart Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00 
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Afronding restauratie kerktoren 

Eindelijk is het dan zover. De restauratie van de kerktoren is afgerond. De laatste maanden was 
de steiger al grotendeels verwijderd, maar de werkzaamheden gingen nog door. Binnen in de 
toren zijn er namelijk nog verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Zo is de stenen wen-
teltrap op verschillende plaatsen gerepareerd. Deze trap is weer beter beloopbaar geworden. 
De vloeren op de tussenvloeren in de toren zijn waar nodig vastgelegd en gerepareerd. Er zijn 
roosters voor de gaten in de kerk geplaatst, om te voorkomen dat er vogels naar binnen komen. 
Tevens is er wat aan de veiligheid gedaan rondom de klok en is er verlichting aangebracht. Ook 
buitenom moesten de laatste lagen metselwerk en voegwerk nog aangepakt worden. 

Nu zijn de bouwketen en het materiaal allemaal weg. In het voorjaar zullen er nog wat herstel-
werkzaamheden plaatsvinden aan de bestrating naar de hoofdingang toe, en zal er gras inge-
zaaid moeten worden, op de kale stukken. De restauratie heeft veel stof laten opwaaien. Aan 
de binnenzijde wordt de kerk nog een keer goed schoongemaakt. Ook het orgel zal in februari 
grondig worden schoongemaakt door orgelbouwer Nijsse. 

Wij kijken terug op een geslaagde restauratie, die ondanks wat tegenslagen in het begin en veel 
extra werk aan het vervangen van stenen en voegen, toch een mooi resultaat heeft opgeleverd. 
Bij deze willen we het dorp en de omwonenden bedanken voor het begrip voor de restauratie. 

Namens de Gemeente Goes,
Marijke Vanhommerig
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Nieuws uit de Petruskerk
Vrijwilligers gezocht voor open middagen kerk
Zoals u wellicht weet is de kerk iedere zomer op tien zaterdagmiddagen geopend voor belang-
stellenden. De openingstijden zijn van 13.30 uur tot 16.00 uur. We zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die ook trots zijn op onze mooie kerk die het gezicht is van ons dorp. Bent u bereid 
één keer per jaar een zaterdagmiddag gastheer/vrouw te zijn dan zijn we daar erg blij mee.
Momenteel is het aantal vrijwilligers aan de krappe kant. Graag willen we dat iedere vrijwilli-
ger maximaal één zaterdagmiddag de open kerk zal bemensen. Dit mag alleen en dit mag ook 
samen. Misschien wilt u een keertje meelopen met een vaste vrijwilliger? Dit is allemaal te rege-
len. Ook wordt er rekening gehouden met de zaterdagen die u niet zou kunnen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma Joosse: helmajoosse@zeelandnet.nl 

Actiedag Petruskerk: Boeken- en plantjesmarkt
Op zaterdag 11 mei 2019 houdt de Petruskerk weer een actiedag. In of rondom de Petrus-
kerk in ’s-Heer Arendskerke zal er de alom bekende boekenmarkt en plantjesmarkt gehouden 
worden. De opbrengst van dit alles is deze keer bestemd voor het Amecetwerk te Soroti in 
Oeganda, ontwikkeling van het kinderopvangwerk opgezet door Els van Teijlingen. Een project 
met korte en rechtstreekse lijntjes. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.ame-
cet-childrenshome.com. Noteer deze datum alvast in uw agenda en steun samen met de Petrus-
kerk dit mooie project.
Helpt u ons aan boeken? Alle soorten boeken zijn welkom. Ook stekjes van div. planten zijn welkom. 
Laat het maar weten. Dit kan via telefoon.nr. 0113 – 563593 of email: johma@zeelandnet.nl

Meer informatie over deze actiedag vindt u in de eerst volgende Sraskerkse Proat.
Deze actiedag wordt georganiseerd door de diaconie van de Petruskerk.
E-mail Petruskerk:      pkn.sheerarendskerke@gmail.com
Website Petruskerk:   https://www.pknsheerarendskerke.nl

Marja Geldof

Sraskerkse Dag
De 3e Sraskerkse Dag zal georganiseerd worden op de 1e of 2e zaterdag in juni 2020.
Waarom niet in 2019 zult u denken? Het organisatieteam heeft meer tijd nodig om nieuwe 
ideeën op te doen en wil graag de dag een keer in de zomer organiseren. Heeft u ideeën?? Laat 
het ons weten. We starten met de organisatie in september 2019.
Het comité Sraskerkse Dag is in de najaarsvergadering van het Overlegorgaan een officiële werk-
groep geworden van het Overlegorgaan. Dit geeft hen een officiële status om subsidie en ver-
gunningen aan te vragen.

Werkgroep: Bridget van der Scheer, Dieneke van Reenen, Annie Aalbregtse, Arna van Eekelen, 
Lizette Nijsse, Francisca Wedding, Sasha Hokke, Heidi Vergouw, Marije Klap en Janny Verwei.
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Opening beautysalon Capello 
Op 1 december jl. heeft Manon Capello de deuren geopend van haar nieuwe beautysalon. Velen 
op het dorp zullen haar al kennen omdat zij al 4 jaar haar werk als schoonheidsspecialiste heeft 
gedaan aan de Boudewijnstraat. Maar nu dus een echte salon aan de Deestraat nr. 3. De open 
dag op 1 december jl. is druk bezocht. Ze kon bijna een bloemenshop beginnen aan het eind 
van de dag! Uit de foto blijkt wel dat alles er mooi en professioneel uitziet. Een fijne plek om te 
ontspannen. Manon is zo’n beetje van alle markten thuis en kan ook duobehandelingen doen. 
In de salon staan 2 heerlijke stoelen die zelfs tot massagetafel kunnen worden omgetoverd. Je 
kan dus ook samen met je partner/vriend of vriendin een behandeling doen. Manon vindt het 
belangrijk dat de klant krijgt wat hij wil en neemt daar dan ook alle tijd voor. 
Als u meer wilt weten over de behandelingen die zij geeft, kijkt u dan eens op haar website 
www.capellobeautycare.nl. 

Bericht van de gemeente: Diftar
Op 1 juli 2018 is de gemeente Goes al gestart met het proefdraaien van Diftar, een nieuw 
afvalinzamelingssysteem. Op 1 januari 2019 verandert de manier waarop restafval wordt ver-
zameld definitief. In Goes produceren we jaarlijks 250 kilo restafval per huishouden en in 2020 
moet dat terug naar 100 kilo. U betaalt daarom vanaf 1 januari per keer dat u uw restafvalcon-
tainer aan de weg zet of een afvalzak in de ondergrondse container gooit. Zo wordt u gesti-
muleerd om nog beter uw afval te scheiden. Want hoe beter u scheidt, hoe minder restafval 
en hoe minder u hoeft te betalen. Tijdens het proefdraaien is ook al gebleken dat inwoners er 
meer mee bezig zijn. De hoeveelheid restafval is al met 25% afgenomen!



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



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 
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Vrijwilligerscentrale
2018, een jaar waar door velen zoals koning Willem Alexander en premier Mark Rutte werd 
gevraagd om te kijken naar onze medemens. Velen binnen ons dorp krijgen aandacht van fami-
lie, vrienden of mensen uit de buurt, maar toch zijn er ook mensen die wel wat meer aandacht 
kunnen gebruiken. En wat is het dan fijn, dat er altijd weer een vrijwilliger klaar staat om iets 
voor een ander over te hebben. Het kan zijn een klusje doen, samen naar een specialist gaan of 
boodschappen doen, een maatje om leuke dingen te doen, een wandeling of een kopje koffie 
samen. Het geeft zoveel voldoening om dit werk te doen!!
Dit jaar hebben de volgende inwoners hulp geboden namens de Vrijwilligerscentrale ’s-Heer 
Arendskerke en Eindewege: Bridget van der Scheer, Margie Dill, Aad Honkoop, Leen en Anita 
Nieuwenhuyze, Jaap Maas, José de Kok, Leo Janssen, Petra Bezemer, Ineke van der Bijl, Anita 
Wijnholds, Corrie van Antwerpen, Anthonetta Hundersmark, Astrid Weststrate, Albert Harmsen, 
Marianne Witkamp, Annemarie Schrijver, Cock van Riet, Lenie Arrebout en Diny van Dijke. Ik 
hoop ook in het nieuwe jaar gebruik van jullie diensten te kunnen maken!! Nogmaals bedankt.
Toch zou ik graag wat meer mensen hebben, die ik hulp kan vragen om hulp te bieden. Het 
lijstje waar ik 5 jaar geleden mee begonnen ben, is bijna leeg. Dus als er mensen zijn, die op 
het gebied van klusjes in en om het huis, werk in de tuin, vervoer naar bijv. het ziekenhuis, een 
maatje om samen te wandelen of boodschappen te doen of op een ander gebied hulp willen 
bieden, dan hoor ik dat graag.
Mensen, die op enig gebied hulp nodig hebben, kunnen mij altijd benaderen. Aarzel niet om 
contact te zoeken, ik zal proberen het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.  

Vrijwilligerscentrale ’s-Heer Arendskerke en Eindewege
Coördinator Janny Verwei, Lange Achterweg 11 / jannynagel@zeelandnet.nl / 0113 561802

Oproep van de Oranjevereniging
Bestuursleden & vrijwilligers gezocht!
Koningsdag op Arendskerke is iets dat we in ere moeten houden! Denkt u er net zo over? 
Om er ook dit jaar en komende jaren weer een feestje van te maken is de Oranjevereniging 
hard op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Lid zijn van het bestuur houdt in dat 
u meedenkt over de invulling van koningsdag, 4 à 5 keer per jaar vergadert met de andere 
bestuursleden en natuurlijk aanwezig bent op koningsdag zelf. 
Naast bestuursleden zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die een helpende hand kunnen 
bieden, om op koningsdag e.e.a. in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld het begeleiden van 
spelletjes of een helpende hand bij het ontbijt. 
Wilt u net als wij ervoor zorgen dat koningsdag op Arendskerke een feestje blijft? 
We horen graag van u via: oranjevereniging.arendskerke@gmail.com.

Joanne Gijzel
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Heer Arendhuis 2018-2019
We gaan weer een nieuw jaar in, ik wil dan graag iedereen hierbij een fantastisch en een gezond 
2019 toewensen. Gelukkig heb ik ook dit jaar weer nieuwe gezichten mogen begroeten, maar ik 
heb ook mensen die al jaren bij mij komen zien vertrekken en niet omdat de accommodatie te 
kort komt maar ach hoe zal ik het schrijven…… vissen in dezelfde vijver, is het spreekwoord dat 
daar het beste bij past.  Ook mensen die door ziekte niet meer kunnen komen of zijn overleden, 
dat is een verschrikkelijk afscheid, want wat worden ze gemist! 
Ook dit jaar zal het dorpshuis weer klaarstaan voor eenieder die gezelligheid zoekt, lekker een 
potje wil komen biljarten, darten, badmintonnen, kaarten, breien, line dancing, muziek maken 
samen met de brassband Excelsior, of kom eens kijken naar de gymactiviteiten van Forza op 
dinsdagavond vanaf 19.30 uur of bij de SMWO op woensdagmorgen vanaf 10.30 uur. Ook bent u 
welkom om te komen kijken bij de HCC. Dit is een flightsimulatorclub, verdere details zult u echt 
zelf even moeten komen bekijken op de eerste en derde donderdag van de maand, zij kunnen 
er veel beter iets over vertellen dan ik! Ook is er een cactusvereniging actief in het Arendhuis, 
wat een mooie exemplaren nemen ze soms mee en wat weten ze veel hierover te vertellen! Elke 
laatste vrijdag is hun avond. En zo zijn er nog meer actief in het Arendhuis, kijkt u maar eens in de 
agenda op de website van het Arendhuis. Bij de wekelijkse activiteiten kunt u deze per dag bekij-
ken. Ook worden daar de workshops bekend gemaakt of wanneer er weer een repair café gehou-
den wordt, of de rommelmarkt die twee keer op een jaar gehouden wordt (maart en oktober).
Elke vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur is er mogelijkheid om een frietje met een snack te komen 
eten in het Arendhuis, meenemen kan natuurlijk ook.
Uiteraard kunt u ook uw feestje vieren en of dit nu een verjaardag is of een jubileum, alles is 
mogelijk. De kinderen kunnen heerlijk spelen in de gymzaal. Voor bedrijven of verenigingen zijn 
er ook mogelijkheden zoals vergaderen, cursussen en workshops. Ook bij begrafenissen en de 
condoleances wordt er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk te laten verlopen.
Ik was laatst bij de najaarsvergadering van het Overlegorgaan en was heel aangenaam verrast 
hoe men over het Arendhuis dacht. Heel erg leuk dat men er positief over gestemd was, dank 
je wel!!! Ook waren er nog opmerkingen dat men een kaartclub mist. Mensen, ik heb het vaker 
aangegeven, kom gewoon eens langs of stuur mij een email; geef je ideeën en je wensen door 
en ik ga ermee aan de slag! 
Ik hoop vele van u weer te mogen ontmoeten, u bent van harte welkom!

Jullie gastvrouw; Arna van Eekelen
Tel : 0113-561953 / www.heerarendhuis.nl / info@heerarendhuis.nl

 

Digicafe
Gratis hulp bij vragen over je laptop, Ipad, Iphone, tablet enz. Meer weten over het omgaan 
met digitale foto’s? Iedere maandagmorgen van 10.00 - 12.00 uur in het Grand Café van Poel-
wijck. We helpen je graag!

De Digimaatjes van Digicafé ‘s-Heer Arendskerke.
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Ik geef de pen door aan ...
Hallo lezers van de Sraskerkse Proat,

Zoals jullie al hadden gelezen in de vorige 
editie heeft Leen de Kok aan mij de pen door-
gegeven. Toen hij het vroeg dacht ik leuk, doe 
ik wel even. Nu is het 31 december en bedenk 
ik wat ik ga schrijven en dat is nog best lastig. 
Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben 
Rosanna Hoogerland en ik ben 19 jaar. Onder-
tussen woon ik al sinds mijn geboorte in Einde-
wege en ging ik op het dorp (‘s-Heer-Arends-
kerke) naar de basisschool. 
Zo ging ik ook door naar de kindervakan-
tieweek. Erg leuk voor kinderen die de laat-
ste week van de vakantie niet veel te doen 
hebben. Als klein meisje ging ik elke zomerva-
kantie trouw naar de kindervakantieweek. Op 
den duur ging ik naar het middelbare dus dan 
mag je niet meer komen tenzij je vrijwilliger 
wordt. Zo is het dus gekomen dat ik sinds mijn 
12de als vrijwilliger kwam. 
Twee jaar geleden werd ik door het bestuur 
van de kindervakantieweek benadert met de 
vraag of het me leuk leek om in het bestuur te 
komen. Mijn antwoord was ja en zo kwam ik in 

het bestuur. En wat was het me een jaar zeg. Dingen voorbereiden en dan maar wachten op de 
laatste week van de zomervakantie. Het thema was jungle en het was een grandioze opening 
met Tarzan en Jane achterop een truck. 
Zoals altijd is op de eerste dag van de kindervakantieweek hutten bouwen en verven. En zoals 
gezegd wordt ‘ een ongeluk zit in een klein hoekje’. Ik kan wel zeggen dat ik dat zelf ervaren 
heb. Een klein onoplettend moment en zo een spijker met een plank in mijn pols. Eerst besefte 
ik het niet maar daarna kwam de shock. Het was schrikken voor iedereen, dus gelijk naar de 
huisartsenpost in Heinkenszand. Ik kreeg een prik vanwege de roestige spijker, en een pleister 
en toen weer terug naar de kindervakantieweek. Ik ben de twee dagen erna ook nog als vrij-
williger geweest maar het was wel lastig vanwege de pijn. 
Nu bijna 2 jaar verder heb ik er nog last van en zit ik bij het hand en polscentrum. Het gaat al 
wel een stuk beter omdat ik niet meer elke dag pijn heb. Helaas kan ik wel maar halve dagen 
werken maar alles voor herstel. 
Waarom ik al zo lang vrijwilliger ben is omdat ik het erg leuk vind om met kinderen te werken. 
En om te zien hoeveel plezier ze hebben in alles van de kindervakantieweek.  

Rosanna Hoogerland
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Molen Nooit Gedacht
Het bestuur van Stichting Molen Nooit Gedacht bedankt alle vrijwilligers, die het afgelopen 
jaar o.l.v. Leen de Kok werkzaamheden op de molen te Eindewege hebben verricht. In tijden, 
dat subsidies moeilijk te verkrijgen zijn, is deze hulp van groot belang voor het voortbestaan 
van de molen.
Molenmakerij Herwijnen heeft de molen verder aan de buitenkant geschilderd op plaatsen 
waar een hoogwerker nodig was. De molen ziet er nu aan de buitenkant weer prima uit!
Jammer genoeg dient het volgende probleem zich weer al aan: houtrot en zwammen in balken 
en vloeren. Deze werkzaamheden zullen een € 20.000,- gaan kosten. De gemeente Goes is om 
financiële ondersteuning gevraagd om verdere aantasting te voorkomen. We hopen daar bin-
nenkort een positieve reactie op te krijgen.
Verder is het belangrijk, dat de molen draait, want stilstand is achteruitgang!                     

Het bestuur is dan ook bijzonder verheugd, dat buurman JohnPaul Nijsten samen met Leo 
Dorst de molenaarsopleiding gaat volgen. Dit is een opleiding waarbij 150 praktijkuren op een 
molen gemaakt moeten worden verdeeld over de 4 seizoenen. We wensen beide molenaars 
veel succes en hopen in de toekomst, dat de molen vaker zal draaien.

Secr. Janny Verwei

TV de Schaepskooi
Heeft u ook goede voornemens? Minder eten, meer bewegen, gezonder leven? Kom dan ten-
nissen bij Tennisvereniging De Schaepskooi. Wilt u het eens proberen? Dat kan! 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,-. Materiaal kunt u gebruiken van de vereniging. Waar kunt u het 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 toss-ochtend of -avond, dan is iedereen welkom om 
kennis te maken met de andere leden. Ongeacht leeftijd, niveau, iedereen kan meedoen aan 
de toss.
Ook kan u zich inschrijven voor het spelen van competitie. De KNLTB biedt tal van competitie-
soorten aan die op verschillende dagen gespeeld worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij allemekindersanja@gmail.com

Addy Dekker
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Nieuws van een Bunder Kunst
In 2019 gaan we met enthousiasme verder met concerten in de Tent van een Bunder Kunst. 
De meeste artiesten vinden de locatie uniek en de Tent knus en met een prima akoestiek heerlijk 
om een optreden te verzorgen. Door van Wijck zijn we genoemd op de vijfde plek als meest leuke 
locatie waar ze hadden opgetreden. Toch weer leuk om te horen.

Zondag 27 januari: Encuentros & Erminia Fernández Córdoba, flamenco
Erminia Fernández Córdoba brengt al jaren ongeëvenaarde flamencozang in Nederland. Met haar 
kleurrijke stem weet ze haar publiek altijd te raken en laat hen verlangen naar meer. In de afgelopen 
jaren heeft zij meegewerkt aan verschillende cd’s en opgetreden in de meeste Nederlandse theaters.
 
Zondag 10 februari: Cam Penner
Cam Penner groeide op in een Mennonieten gemeente in Manitoba, Canada waar zijn ouders, de 
dorpsrebels een illegale kroeg runden en zijn opa stiekem drank stookte. Zijn Nederlandse debuut 
is van 2009, het sober gearrangeerde album Trouble & Mercy, werd meer als eens vergeleken 
met Springsteen’s meesterwerk Nebraska. Op de opvolger Gypsy Summer liet Cam zien dat hij 
uit de voeten kan met meerdere stijlen daar hij op zijn laatste 2 albums To Build A Fire en Sex & 
politics beduidend meer kooltjes op het vuur heeft gegooid. Met zijn vaste muzikale compaan 
Jon Wood evolueert de Canadees weer een stapje verder met een iets grilligere, gejaagde sound. 
Cam zingt afwisselend ingetogen en met een emotionele compassie maar kan ook uithalen alsof 
een duivelse Tom Waits hem hier op de hielen zit in een Jim Jarmusch film. Zijn rootsy folksound 
injecteert hij met invloeden uit de Rock & Roll en blues en maken Cam en Jon met zijn tweeën op 
het podium een volledig bandgeluid door vaak 2 instrumenten tegelijk te bespelen en gebruik te 
maken van live zelf ingespeelde samples waarmee ze een soort symphonie van geluid en kleur die 
soms donker, grommend en ronkend over je heen buitelt met brutale bravoure maar je ook weer 
warm verleidelijk, speels in een omhelzing van muzikale strelingen wentelt. Je zou zijn muziek dus 
ook kunnen omschrijven als een spannende muzikale thriller. 

Zondag 10 maart: Het lied zingt voort…
VICTOR JARA: HET LIED ZINGT VOORT …. is de titel van een muzikale vertelling door drie muzikan-
ten die het publiek d.m.v. indrukwekkende, prachtig vertolkte liederen een onvergetelijke herin-
nering meegeven. Victor Jara was een Chileense volkszanger, theaterregisseur en, activist. In het 
zeer onrustige klimaat in Chili nam hij het met een gitaar en teksten op tegen alles wat tegen de 
democratie was en het volk in ellende en armoede hield.
Natalia Rogalski – zang
Marco Santos – percussie op tientallen percussievoorwerpen en -instrumenten
Adrie Huissoon – gitaar, zang en vertelling

Een Bunder Kunst Panhoeveweg ’s-Heer Arendskerke
Aanvang concerten 15.00 uur, voor en na deze activiteit volop gelegenheid om de tuin te 
bezoeken. Tuin open vanaf 14.00 uur. 
Zie voor meer informatie: www.eenbunderkunst.nl
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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

Masterclass in-perspectief
   ma.ochtend 9.30 - 11.30 uur en 
    do.middag 13.00 - 15.00 uur
    trefwoorden: schilderen naar voorbeeld   
    kunstenaar, technieken leren.

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

Atelier in-perspectief
        ma.middag 13.00 - 16.00 uur
         Ervaren kunstenaars werken
       zelfstandig met de gezelligheid en tips  
      van elkaar.

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

 Tip!

14 euro 

per les
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