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

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

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

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

De advertentie kosten voor 2021 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 Ingrid Kerkhove
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InhoudInhoud

De eerste Sraskerkse Proat van 2021 is alweer een feit. We wensen iedereen alle goeds toe in dit 
nieuwe jaar. Je zou denken dat na 2020 het alleen maar beter kan worden. Op dit moment is dat 
nog niet zo en zitten we weer in een lockdown. We zijn toch elke keer wel verheugd dat de krant 
toch weer gevuld raakt met allerlei nieuws. 
Aan het begin van ieder jaar wijzen we ook weer graag op onze adverteerders zonder wie er 
geen dorpskrant zou zijn. Hartelijk dank dat u (weer) wilt adverteren, we zijn hier heel blij mee! 
En voor de lezers, zeker in deze tijd, kijkt u eens wat u lokaal kunt kopen. 
Verder zal Raija ons als redactielid gaan verlaten vanwege verhuizing en Joanne stopt als pen-
ningmeester. Gelukkig hebben we voor beide een vervanger kunnen vinden. Colin Willemse zal 
de taken van Joanne overnemen en Rebecca Linzell neemt plaats in van Raija. Beide van harte 
welkom!

We wensen u weer veel leesplezier!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 april 2021

Raija de Vries-Alssema, Joanne Gijzel, Johnny de Kok
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Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70



De Hondenkapster
volledige vachtverzorging voor uw hond

J.J. Braam-Holtrust
Wissekerkseweg 3
4458 SH ‘s-Heer Arendskerke
0113-567290



8

Stichting OverlegorgaanStichting Overlegorgaan
Stichting Overlegorgaan wenst u allereerst vanaf deze plek een goed en gezond 2021. Zoals 
iedereen hopen we van harte dat we dit jaar elkaar weer kunnen ontmoeten bij een van de 
vele activiteiten die ons dorp normaal gesproken kent. Ook onze najaarsvergadering kon niet 
doorgaan terwijl we ook al geen voorjaarsvergadering hebben gehad. Toch hebben we als 
bestuur nog wel een aantal dingen kunnen doen. 

Wisselingen Dagelijks Bestuur
Sinds enige maanden alweer hebben we een vierde (aspirant-) lid van het bestuur. Bas de 
Schrijver heeft aangegeven wel mee te willen draaien om te kijken of het wat voor hem is en 
natuurlijk ook of hij in ‘het team’ past. Dit is wel een beetje lastig in deze coronaperiode, maar 
toch hopen we hem op korte termijn te kunnen voorstellen aan het Algemeen Bestuur. Het is de 
bedoeling dat hij de taak  van Willem als penningmeester t.z.t. gaat overnemen. Daarnaast zal de 
secretaris, Raija de Vries, op korte termijn haar functie moeten neerleggen, nu zij voor een aantal 
jaar in Japan gaat wonen. We zijn dus nog op zoek naar iemand die haar functie wil invullen. Is 
dit iets voor u dan horen wij dat graag!

DEPA-pand
Het Depapand is eindelijk verkocht! We hebben de nieuwbouwplannen bekeken en de 
gemeente wat aandachtspunten meegegeven in de beoordeling van deze nieuwbouw. Het is 
de bedoeling dat er een min of meer geheel nieuw pand komt en dit moet natuurlijk wel passen 
binnen het dorpsgezicht van de ring. Daarnaast leek het zo dat er parkeerplaatsen (nu voor het 
pand) zullen verdwijnen, iets wat ons niet wenselijk lijkt. We hebben vragen over de manier 
waarop bouwverkeer zich door het dorp zal begeven, overlast voor omwonenden, de plaats 
van de brievenbus. We hebben een keurige reactie ontvangen van de gemeente hierover. We 
houden dit in de gaten. Mocht u er interesse in hebben dan kunt u zelf natuurlijk ook informatie 
opvragen bij de gemeente en de krant in de gaten houden. 

Schengehof
In de PZC van 11 december jl. konden we lezen dat OBS Schengehof een nieuw gebouw gaat 
krijgen. Daarin stond dat de school (wellicht) wel een kleiner kavel zal krijgen en dat een deel 
voor iets anders gebruikt gaat worden. Woningbouw zou een optie kunnen zijn. We gaan er 
vanuit dat niet alleen de school maar ook de rest van het dorp betrokken zal worden bij de 
nieuwe plannen. De school staat immers op een prominente plek in het dorp. Ook dit wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden. 

Verkeersplan
In de laatste vergadering van Stichting Overlegorgaan in november 2019 was Hans Feij, 
verkeersdeskundige van de gemeente aanwezig om een uitleg te geven over de plannen van 
de infrastructuur N664, Deltaweg, Poelgebied (nieuwe bedrijvenpark ). Hierbij kwam ook aan de 
orde dat het in 2013 opgestelde dorpsplan c.q.  verkeersplan van ons dorp wel een update kan 
gebruiken. Door corona  heeft dit stilgelegen maar de verkeerscommissie is er inmiddels mee 
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aan de slag gegaan. Verderop in deze krant treft u hierover een bericht van de verkeerscommissie 
aan.

N664
Opv14 mei 2020 is door Stichting Overlegorgaan een brief verstuurd naar diverse 
overheidsinstanties waarin wij hebben aangegeven dat, zoals is gebleken uit de dorpsenquête, 
ons dorp graag de snelheid van 80 km behoudt richting Goes. We kregen signalen dat dit niet 
bekend was bij diverse betrokkenen. Nieuw Goes heeft dit opgepakt en een motie ingediend 
om de weg naar Goes een 80 km te laten in de nieuwe plannen. Dit is afgewezen omdat dit 
nogal prematuur is nu de nieuwe plannen (m.n. bij ’s-Heer Hendrikskinderen) nog in de 
kinderschoenen staan. Maar het heeft wel geleid tot aandacht. Ook de PZC heeft hier aandacht 
aan besteed. Dit artikel kunt u terugvinden op de website https://www.wijzijngoes.nl/dorpen/s-
heer-arendskerke.

Fietspaden Poelbos
De toestand van de fietspaden zijn ook al hele lange tijd een punt op de agenda. De staat er 
van is zeer slecht en niemand lijkt er wat aan te willen doen. Staatsbosbeheer heeft eerder 
aangegeven  geen geld te hebben. De gemeente geeft al heel lang aan er mee bezig te gaan 
maar dit is een ongelofelijk langzaam proces. Wij hebben daarom besloten nog maar eens een 
brief te sturen naar Staatsbosbeheer met het verzoek de fietspaden te herstellen. Deze brief is 
ook naar de gemeente en provincie verzonden en naar de pers. Staatsbosbeheer heeft helaas tot 
op heden niet gereageerd. De Bevelander heeft in de krant van 6 januari jl. hier wel uitgebreid 
aandacht aan besteed. U kunt dit artikel nalezen op de website van ‘s-Heer Arendskerke.

Kees Kabboord
Willem v.d. Bijl

Mareike Goeseije
Raija de Vries-Alssema 

Sraskerkse Dag 2021 Sraskerkse Dag 2021 
Hoe hadden we bij het uitstel van de Sraskerksedag in 2020 kunnen bedenken, dat ook een jaar 
later deze feestelijke dag waarschijnlijk niet door kan gaan door de pandemie van Covid-19?
De situatie is nog te onzeker om er van uit te gaan, dat op 5 juni een gezellig dorpsfeest kan 
plaats vinden. Sommige onderdelen kunnen we nu al doorstrepen, maar andere zouden 
misschien door kunnen gaan. Dan is er de vraag of we een half programma willen organiseren? 
Zoals u leest, is het organisatiecomité er nog niet uit. Er zijn nog zoveel vragen, waarvan de 
antwoorden alle kanten op kunnen gaan. Nog even geduld voor we de knoop definitief 
doorhakken!
We blijven de situatie rondom de pandemie volgen en kijken per 1 april of er wat mogelijk is 
op 5 juni 2021.
In de volgende dorpskrant meer nieuws.
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 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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Uit de verkeerscommissieUit de verkeerscommissie
Het is al weer een aantal jaren geleden dat ons dorpsplan is verschenen, met daarin ook een 
“verkeersplan”. Door het bestuur van het overlegorgaan is gevraagd om, mede naar aanleiding van 
bijeenkomsten, het verkeersplan bij te stellen. Onderstaand vinden jullie het resultaat. Mochten er van 
uit de inwoners opmerkingen of aanvullingen zijn, mail dat dan naar hbouma@zeelandnet.nl.
 Voor onze werkgroep zoeken we nog een enthousiasteling uit Eindewege om deel te gaan uitmaken 
van onze werkgroep. Belangstelling? Stuur een mailtje naar Herman Bouma: hbouma@zeelandnet.nl.

 Herman Bouma

VERKEERSPLAN OPMERKINGEN VANUIT DE WERKGROEP VERKEER ’s-Heer Arendskerke
27 november 2020
Uit het oude dorpsverkeersplan is nog over gebleven:
• Verkeersveiligheid Wissekerkseweg/Theuniswegeling/Sinoutskerkseweg. Op deze wegen is het 

lastig combineren van en landbouwverkeer, en autoverkeer en fietsverkeer. Ook is er nog steeds 
overlast van onnodig sluipverkeer. Dit laatste zal wellicht opgelost gaan worden met de inrichting 
van het nieuwe bedrijvenpark Deltaweg.

Een paar algemene punten die nog steeds aan de orde zijn:
• Parkeren op de hoeken van straten (bijvoorbeeld Raadhuisstraat/Deestraat en Raadhuisstraat/

Lange Achterweg).
• De snelheid binnen de dorpskernen. Veel inwoners blijven toch vaak te hard rijden. Hierbij wordt 

ook door bewoners aan de Torenring overlast van te snel rijden ervaren.
• De wandel/fietsinfrastructuur in het Poelbos. Slecht onderhouden paden, op veel plaatsen onveilig!
• De inrichting van de Nieuwe Rijksweg N664. In ’s-Heer Hendrikskinderen pleit men voor een 

herinrichting, naar gedeeltelijk bebouwde kom. Door de inwoners van ons dorp wordt aangegeven 
dat zij graag een 80 kilometer inrichting zouden blijven zien.

• Aandacht voor geluidsoverlast A58. Jaarlijks contact met RWS geeft aan dat we hier nog binnen de 
geluidsnormen liggen.

Nieuwe aandachtspunten:
• Kruising Walstraat/Jonkerstraat deze is onoverzichtelijk.
• Parkeren in de Vermetstraat en op de Torenring (zuid). Is moeilijk oplosbaar, daar het auto’s zijn van 

de aanwonenden.
• Looproute Torenring (zuid). Er zijn behoorlijk wat ongelijke overgangen.
• De verkeersveiligheid op het stukje Oude Rijksweg/Vermetstraat/Lange Achterweg. Conflicten 

tussen autoverkeer en voetgangers.
• Het gebruik van de Deestraat / Elenbaasstraat als toegangsweg tot het dorp, vooral door zwaar 

verkeer moet ontmoedigd worden.
• Het parkeerverbod bord bij de nooduitgang bij het voetbalveld staat er een beetje verloren bij. 

Wellicht kan het weg of vervangen worden door iets anders.

• In het algemeen opletten bij bouwplaatsen op de verkeersregelingen.
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Brocante routeBrocante route
De laatste zaterdag van oktober 2020 stond in het teken van de 
Bijzondere Route Zuid-Beveland. Een route waarbij je op diverse 
adressen op Zuid-Beveland jezelf kon verrijken met brocante, 
vintage, retro, nieuwe spullen en koffie, thee en heerlijke 
broodjes. In ’s-Heer Arendskerke waren drie deelnemers, te 
weten: ‘de Panhoeve’, ‘de Snuffelschuur’ en een nieuwkomer in 
Eindewege: ‘Roestique’.
Zowel organisatoren en bezoekers waren heel blij dat er weer 
eens wat georganiseerd werd. Alles wel volgens de richtlijnen 
van het RIVM uiteraard. Het was gezellig druk en heel wat 
spullen wisselden van eigenaar.

VolkstuinVolkstuin
Seizoen 2020 is voorbij. De tuinen zijn wit door de vorst. Alle grond, die beschikbaar kwam 
door het vertrek van enkele tuinders, is weer door nieuwe volkstuinders ingevuld. Activiteiten 
zijn er nu nog niet veel, omdat het winter is. Wel zijn de tuinen zo goed en zo kwaad als het 
ging winterklaar gemaakt. Zo hier en daar staat er nog iets, wat te nuttigen is. Het wachten is 
nu op het voorjaar!
Toch nog geïnteresseerd in een stukje grond? Aanmelden kan via stovershak@xs4all.nl en je 
komt op de wachtlijst.



Bericht SeniorensoosBericht Seniorensoos
Allereerst wil ik jullie allen namens het bestuur de allerbeste wensen geven voor 2021 en dat 
wij allemaal hiervan in volle gezondheid mogen genieten. Op het moment dat ik dit schrijf is 
2020 alweer voorbij en kijken we volop uit naar het komende jaar, waarin we hopelijk al onze 
normale activiteiten weer kunnen hervatten. 

Toch willen we de afgelopen periode niet zomaar voorbij 
laten gaan. Het was een roerig jaar, waarin we vanwege de 
Corona weinig of maar gedeeltelijk van onze activiteiten 
konden genieten. Jammer, maar het was niet anders. Wel was 
het voor veel leden zwaar, zij durfden of konden vanwege 
deze nare ziekte niet naar hun activiteit en misten daardoor 
ook hun contacten. Daarom had het bestuur besloten om de 
band op een andere manier te verstevigen door enkele keren 
een attentie aan huis te bezorgen. In het voorjaar waren dit 
tulpen en een Zeeuwse mok met inhoud. Dankzij uw stem 
bij de Rabo Clubsupport ontvingen we op 26 november jl. 
voor deze actie van de Rabobank € 206,89, waarvoor wij u 
natuurlijk nogmaals hartelijk willen bedanken. Mede door 

deze bijdrage konden we onze leden met Sinterklaas een echte roomboter-amandel letter 
bezorgen van de warme bakker. 

Het 25-jarig jubileum op 1 december jl. kon helaas ook niet gevierd worden, want hoe ga je 
dat doen met 1½ meter afstand houden? Toch wilden we dit jubileum niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en we besloten om ieder lid een 
leuke attentie voor de kerstdagen aan huis te 
bezorgen. De secretaris en penningmeester 
gingen samen op pad om een leuke attentie 
voor ieder lid te bemachtigen en dat is 
bijzonder goed gelukt. Er werden 34 mandjes 
met Zeeuwse producten besteld en 6 dozen 
Glühwein, bekers en kaas voor een 2e lid uit 
één gezin. Tevens kreeg ieder lid een balpen 
met inscriptie van het 25-jarig jubileum. 
Voor het bezorgen van deze attenties 
had het bestuur een aantal middagen 
gepland en werd de bezorging opgesplitst 
in twee ploegen. Paul en Wim deden de 
dorpskern, Ans en Jo deden Eindewege, 
’s-Heer Hendrikskinderen, ’s-Gravenpolder, 
Kloetinge en Goes. We hebben hiermee 
weer veel mensen blij kunnen maken en ook 
bijzonder leuke reacties ontvangen. 
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We hopen dat we volgend jaar weer normaal van onze activiteiten kunnen genieten, want dan 
zien we elkaar weer iedere week en dat is natuurlijk veel gezelliger!
Voor de komende tijd geldt dat:
- Er helaas geen nieuwjaarsreceptie is
- Wij na 20 januari bericht krijgen of wij onze activiteiten weer kunnen hervatten en wij daar 
dan onze leden weer van op de hoogte kunnen brengen.

Wilt u informatie of lid worden van onze seniorensoos of wilt u meer weten over onze 
activiteiten. Neem dan contact op met Jo Noorland, activiteitenverzorgster Seniorensoos 
’s-Heer Arendskerke. Email: seniorensooshak@gmail.com Tel. 06-11270976 

Gemeente ‘Het Vierhuis’ i.o.Gemeente ‘Het Vierhuis’ i.o.
Vanaf januari is het zover. Dan gaan de protestantse gemeenten Borssele, ’s-Heer Arendskerke, 
Lewedorp en Nieuwdorp samen verder als gemeente ‘Het Vierhuis’ i.o. I.o., in oprichting, staat 
er nog achter, want alle formaliteiten zijn nog niet afgerond. Toch starten wij vanaf 1 januari. 
Deze nieuwe start is het einde van een lang traject. Vanaf 1998 heeft de (toen nog) Samen 
op Weg gemeente te ’s-Heer Arendskerke samenwerking gezocht met andere gemeenten. 
Aanvankelijk alleen om de financiële lasten van de predikantsplaats te verlichten, later ook om in 
samenwerking met andere gemeenten elkaar tot steun en inspiratie te zijn. Samen kun je meer.

De Petruskerk zal in de nieuwe situatie niet meer iedere zondag open zijn, omdat de kerkdiensten 
over vier locaties rouleren en er dus één, hooguit tweemaal per maand een dienst op ’s-Heer 
Arendskerke zal zijn. Maar gemeente ‘Het Vierhuis’ wil een open gemeente blijven. De deur staat 
in ieder geval in overdrachtelijke zin voor ieder open. 

Zonder emoties is het traject niet verlopen. Het kleiner en kwetsbaarder worden van de plaatselijke 
gemeenten bracht verdriet en frustratie. En het wennen aan elkaar en elkaars gewoonten kostte 
ook moeite. En afscheid nemen van het vertrouwde doet pijn. Toch overheerst de dankbaarheid 
om de ervaring dat wij als geloofsgemeenschappen aan elkaar gegeven zijn om samen 
gemeente van Christus te zijn in deze tijd, in onze maatschappij. Met dankbaarheid denken we 
ook terug aan het voorgeslacht dat zich voor onze geloofsgemeenschappen heeft ingezet. Zij 
zijn niet meer bij ons, maar de vrucht van hun werk weten wij aan onze handen toevertrouwd. 
Met eerbied dragen wij dat mee en in vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet. 

Om het met de woorden van de dichter Willem Barnard te zeggen:
Leven is altijd in beweging zijn,
zich laten leiden op Gods eigen wegen,
vurig en licht geneigd tot heil en zegen,
kinderen Gods en geestverwanten zijn.

M.J. Wisse



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.



Vrijwilligers kerkdienstenVrijwilligers kerkdiensten
Poelwijck gevraagd Poelwijck gevraagd 
Vanaf de lockdown in maart 2020 zijn de kerkdiensten in Poelwijck gestopt. Wanneer de 
coronamaatregelen worden versoepeld of opgeheven, hopen we de diensten weer te 
hervatten. Maar daarbij moeten we een beroep doen op vrijwilligers die bereid zijn om de 
ruimte in het Grand Café gereed te maken voor de kerkdienst (ongeveer een half uur werk) en 
de bewoners op te halen van hun kamer en na de dienst en het koffiedrinken weer terug te 
brengen. 

Ook het verzorgen van de koffie hoort bij het takenpakket van de vrijwilligers. Al met al is het 
drie uur werk. Het is de bedoeling dat de diensten één maal per maand worden gehouden. 
Twee vrijwilligers per dienst is wenselijk. Wanneer we een groep met een aantal vrijwilligers 
kunnen vormen, kunnen in onderling overleg de diensten worden ingevuld. Vele handen 
maken licht werk!

Belangstellenden kunnen zich voor verdere informatie of deelname melden bij onder-
getekende, e-mail m.j.wisse@kpnmail.nl, telnr. 0113-561322.

M.J.Wisse
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Dorpse plagerijtjesDorpse plagerijtjes
Overal ter wereld vinden grapjes en plagerijen plaats. Een ongeschreven wet is wel: als je om 
elkaar geeft deel je plaagstootjes uit.  Wie heeft er niet zijn of haar ouders geplaagd of partner? 
Ook kinderen worden op allerlei manieren geplaagd. Plagen is totaal iets anders als pesten. Plagen 
is een onderdeel van sociaalleven. Plagen of geplaagd worden moet een glimlach of een  goed 
gevoel opleveren. Het is ook van alle tijden. Wel vinden er op een dorp meer plagerijtjes en grapjes 
plaats dan b.v. in een stad, waar men elkaar onvoldoende kent.

Ook kinderen maken onderling grappen. Zo werd ik op ongeveer achtjarige leeftijd een keer te 
grazen genomen door wat oudere kinderen van het dorp. Ze wisten dat ik als klein jongetje al 
gefascineerd was door alles wat veren had en kon vliegen, dus vroegen ze: ‘Zou je zelf ook niet een 
keertje willen vliegen?’ Nou, dat leek mij wel wat. Ik werd meegenomen naar de hoogste dijk in het 
dorp, tenslotte moest ik een goeie opstijgplek hebben. Daar aangekomen werd er een lange stok 
in mijn linkermouw van mijn jas gestoken, over mijn rug naar mijn rechtermouw. De stok moest ik 
goed vasthouden, werd er gezegd. Ook werden wat kippenveren in mijn haar gestoken. Daarna 
trokken ze mijn lange broek en onderbroek naar beneden tot op mijn enkels met de woorden: 
‘Laat je propellertje maar draaien.’ Daar stond je dan boven op de dijk midden in het dorp. Het was 
een heel gewurm om de stok er weer uit te krijgen. Het enige dat vloog was die stok die naar de 
plagers werd geworpen.

Buitenom belletje lellen en verwijtnamen roepen waren er ook leukere plagerijtjes. In het dorp 
stonden een paar woonwagens voor mensen die tijdelijk werkzaam waren in Vlissingen-Oost. 
Onder de wagens was een loze ruimte waar we als kinderen bij schemering onder kropen, om 
allerlei geluiden te produceren. Natuurlijk hadden de mensen door dat het kinderen waren. 
Daar kwamen we op een avond achter toen we een krolse kater imiteerden. Ons gemiauw werd 
beantwoord met een luit KSSSSST en een volle pispot met pies werd over ons heen gegooid. Thuis 
moest je uitleg geven waarom je zo nat was en stonk.

In het dorp was een familie die in het bezit was van een lelijke eend, waar ze erg trots op waren.  De 
Citroën werd elke week gewassen en geboend. Op een avond hebben we met vereende krachten 
de auto over de tuinmuurtjes getild en op het gras gezet. Er werd geloot wie aan moest bellen met 
de boodschap: ‘Goedenavond, ik liep net langs en zag dat uw auto in de tuin staat. Weet u dat?’ De 
andere dag zijn we langs gegaan met een bos bloemen en hebben de auto weer op de weg gezet. 
Ze konden er om lachen. Ze wisten toen nog niet dat de bloemen uit hun tuin kwamen.

Later had een dorpsbewoner een tweedehands VW bus gekocht. Trots als een pauw demonstreerde 
hij alle toeters en bellen aan ons. Hij had niet door dat één van ons de wieldop van het voorwiel 
eraf had gehaald en er een handje grint in had gedaan. Op ons verzoek om een straatje mee te 
mogen rijden werd glunderend voldaan. Toen we met z’n allen geïnstalleerd waren en hij de 
motor startte liep deze als een zonnetje, maar bij het rijden rolden de stenen in de wieldop en 
maakten een hels kabaal. Geschrokken trapte de man op de rem. Toen was het weer stil. ‘Wat 
dat nu is’, hakkelde de arme man. ‘Probeer nog een keer’, opperden wij. Opnieuw dat geluid. ‘Wij 
denken dat je beetgenomen bent door de verkoper’, zeiden wij . Nu volgde één van ons een 
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monteursopleiding. ‘Voor een pakje sigaretten en een rondje bier in het dorpscafé  verhelp ik de 
kwaal, zo kan je niet rijden.’ Na enige twijfel ging hij akkoord . ‘Gaan jullie alvast een pintje nemen, ik 
kom er zo aan’, zei de aspirant monteur. En jawel hoor, binnen een kwartier kwam hij al binnen met 
de boodschap dat alles opgelost was.  ‘Vertel, wat was het euvel’, vroeg de man. De binnentrommel 
van de ftaalzuurstang zat keivast’, zei de monteur in spe. Vol bewondering en dankbaarheid gaf de 
man nog een rondje. Proost.

Ook onze dorpsgrutter werd wel geplaagd. Er waren nog geen zelfbedieningwinkels, dus moest 
je alle boodschappen opnoemen. Die werden dan door de eigenaar of bediende op de toonbank 
gelegd, waarna ze opgeteld en afgerekend werden. Op zekere dag gingen we met  z’n drieën om 
zoute snippers. Die dropjes stonden boven op de snoepkast in de winkel. Om ze eraf te halen 
moest de bediende een trapje over een buis schuiven en dan de stolp met snippers naar beneden 
brengen, afwegen en terugzetten. De eerste klant vroeg om 5 cent snippers. Heel het ritueel 
volgde. Toen de trap op zijn plek stond en er afgerekend was, vroeg de bediende: ‘Verder nog 
iets?’ ‘Ja’, zei de tweede, ‘voor mij ook 5 cent snippers.’ Met een zucht werd de ladder er weer bij 
geschoven. ‘Wil jij toevallig ook 5 cent snippers?’ vroeg hij aan klant drie. ‘Nee hoor’, zei deze. Na 
weer het gemartel met de ladder en 5 cent afgerekend te hebben, vroeg de hulp: ‘Wil nummer drie 
ook nog iets hebben?’ ‘Ja graag, 10 cent snippers alstublieft.’ De heftige reactie van de bediende 
kan als volgt vertaald worden: ‘AAAIIIGRRR.’
De grutter zelf kon er ook wat van. Toen een man op norse toon vroeg om een PAK HONDEVOER, 
vroeg de winkelier: ‘Wilt u het hier opeten of meenemen?’

Ook op de bouw werd er geplaagd, zeker met jonge aankomende bouwvakkers. Ze werden om 
allerlei onzinnige boodschappen gestuurd, zoals een plinten trapje of spijkerzaad. Op zekere dag 
werd de jongste bediende Jan door de voorman om duivenmelk gestuurd, want de man mocht 
geen zuivel hebben. ‘Waar moet ik dat halen dan?’  ‘Je gaat in de Dorpsstraat bij Marien melk kopen, 
hier is 5 gulden.’ De jongen op pad. Na een half uurtje kwam hij terug met een duif. Marien zei dat 
je hem zelf maar moest melken.
Een aankomend elektricien werd een keer om een kilo bougievonkjes gestuurd. Maar de jongen 
was al eens buiten geweest, in plaats van de winkels langs te gaan ging hij een biertje drinken in 
de kroeg.  Tegen de avond kwam hij terug op de bouw met de mededeling dat hij alle zaken had 
bezocht, niemand had bougievonkjes. De plager geplaagd.

Soms zijn grapjes op het randje. Op een school in het voortgezet onderwijs werkte een conciërge 
die nare karaktertrekjes had en derhalve niet erg geliefd was bij de leerlingen. Een jongen van het 
dorp had bij de schilder een kilo bruine stopverf gehaald. Daar maakte hij een nepdrol van die 
hij over de toiletbril hing. De eerste leerling die naar het toilet moest ging vol afschuw naar de 
conciërge. Deze stond te stomen in de deuropening . De dorpsjongen kwam er bij en duwde de 
man opzij met de woorden: ‘Iemand heeft hier een grap uitgehaald.’ Hij pakte de stopverf op en 
liep ermee weg.
Twee dagen later was het weer raak. In de zelfde wc. weer een bolus op de rand. De conciërge zei: 
‘Hier trap ik niet meer in.’ Hij pakte de bolus op en ……….. deze keer was hij echt. De gewraakte 
conciërge werd er behoorlijk mee geplaagd. De leerlingen liepen met een boogje om hem heen 
of maakten opmerkingen zoals ‘snif, snif’, of ‘meneer de conciërge, is de riolering soms verstopt, 
het stinkt hier’.  





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

Uw
opticien
aan huis
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Reddingsbrigade GoesReddingsbrigade Goes
In gesprek met… Reddingsbrigade Goes
De oplettende dorpsbewoner heeft het vast al gesignaleerd: Er is geregeld weer wat activiteit 
waarneembaar in de oude brandweerkazerne. Dat klopt, het Arendhuis heeft nieuwe buren 
gekregen. Sinds 1 juni 2020 heeft de gemeente het pand verhuurd aan Reddingsbrigade Goes. 
Natuurlijk zijn we benieuwd wat de Reddingsbrigade allemaal doet, dus daarom is er een afspraak 
gemaakt met PR-vrouw Denise Meijaard. Er is een grote betrokkenheid binnen de vereniging, 
dus spontaan sluiten Lenny Stoutjesdijk en Aswin Meulblok ook bij het gesprek aan. Het wordt 
een levendig onderhoud met deze 3 jonge, enthousiaste vrijwilligers. 

De Reddingsbrigade in Goes bestaat sinds 1978 en van de oorspronkelijke groep zijn 2 vrijwilligers 
nu nog steeds actief. De hoofdtaken zijn het zorg dragen voor veiligheid tijdens waterevenementen 
in de regio, waarbij preventie het uitgangspunt is. Daarnaast heeft de vereniging een grote rol in het 
bevorderen van de kennis omtrent de algemene veiligheid op het water van recreanten. Hiervoor 
worden er in het Omnium Zwembad trainingen Reddend Zwemmen gegeven aan kinderen en jon-
geren. Onder andere Denise en Lenny geven deze lessen. Denise is als kind al bij de vereniging 
gekomen, omdat haar moeder vrijwilliger is. Lenny wilde na het ABC-zwemmen als kind ook graag 
verder in de watersport, maar liever niet in het wedstrijdzwemmen. Dit is de manier waarop veel 
kinderen en jongeren in aanraking komen met de Reddingsbrigade. Ze gaan de cursussen Reddend 
Zwemmen volgen. Je kunt bij Reddingsbrigade Goes terecht wanneer je in het bezit bent van je A 
en B zwemdiploma. Dit kan dus al vanaf ongeveer 5 jaar, maar ook op latere leeftijd ben je van harte 
welkom. De lessen in Reddend Zwemmen zijn gericht op zelfredding, het redden van anderen, con-
ditie en het gebruik van reddingsmiddelen. Sommigen gaan in de middelbare schoolleeftijd verder 
met de opleidingen tot Lifeguard, waarna ze deel kunnen gaan nemen aan de buitenactiviteiten en 
evenementenbewaking. 

Wanneer er een waterevenement georganiseerd wordt in de gemeente Goes, dan dient hier-
voor een vergunning aangevraagd te worden. Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van 
de vergunning is het zorg dragen voor veiligheid op het water. Hiervoor neemt de betreffende 
organisator dan contact op met Aswin, als bestuurslid en 1e aanspreekpunt voor de buitenacti-
viteiten. Samen met de aanvrager gaat hij in gesprek over het evenement om te komen tot een 
passende inzet van de Reddingsbrigade, zodat ze op een verantwoorde manier hun taken uit 
kunnen voeren. Binnen de gemeente Goes kan je b.v. denken aan de Ganze Regatta, de Ganze-
trek en de intocht van Sinterklaas.

Voor de inzet bij een evenement komt het nodige kijken. Leden van de vereniging gaan meestal 
met 2 boten (een reddingsvlet en een RIB) op trailers naar de locatie. Het rijden met de trailer is 
al een leuke uitdaging voor degenen die nog niet zo lang een rijbewijs hebben. De trailerhelling 
moet gevonden worden en dan mag de chauffeur de trailer achteruit de helling af rijden om 
daar de boot te water te laten. 1 vrijwilliger blijft op een vaste plaats aan de kant en fungeert 
als Centrale Post. Alle communicatie gaat via deze persoon, die de volledige inzet coördineert. 
Naast de boten zijn er vaak ook 2 vrijwilligers die langs het waterparcours heen en weer fietsen 
om snel vanaf de waterkant te kunnen signaleren wat gaande is en actie te kunnen ondernemen. 
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Het streven is om zelf geen nat pak te halen, de fietsers hebben een werpzak mee waarmee de 
drenkeling naar de kant toe kan worden getrokken om zo de kant op te worden geholpen.

Op elke boot zijn 3 bemanningsleden, de schipper en 2 spotters op de voor- en achterkant van 
de boot. Vanaf de boot houden ze de deelnemers overal goed in de gaten. Voorkomen van inci-
denten is het uitgangspunt. De Reddingsbrigade kijkt b.v. naar de slagen van de zwemmers. 
Wanneer dit stopt of langzamer gaat, dan worden ze extra alert. Soms zoekt een zwemmer zelf 
contact met de vrijwilligers op de boot, anders checken ze vanaf de boot even of de deelnemer 
zich nog goed voelt. Wanneer een zwemmer zich niet goed voelt wordt deze aan boord gehol-
pen en naar de kant gebracht. Bij roeiers heb je soms te maken met een boot die omslaat. Bij ver-
wonding of onderkoeling vindt de eerste hulp al plaats op de boot. Via de Centrale Post wordt het 
Rode Kruis geïnformeerd en indien nodig de hulpdiensten gealarmeerd. De deelnemer wordt zo 
spoedig mogelijk naar de kant gevaren, waar de zorg overgenomen wordt door de EHBO’ers aan 
land. Via de portofoon krijgt de organisatie van het evenement te horen welk startnummer uit 
de race gehaald is. De Reddingsbrigade is ook actief bij andere waterevenementen zoals bv de 
Nieuwjaarsduik in Wemeldinge en de Mosseldagen in Yerseke. Bij evenementen buiten de regio 
of bij grotere evenementen binnen de regio werken verschillende reddingsbrigades samen. 

Na de inzet bij een evenement vindt altijd een evaluatie plaats tussen de vrijwilligers. Wat ging 
goed, wat kan volgende keer beter of waarin moet nog extra geoefend worden. Eenmaal terug 
in het pand aan de Torenring moeten de boten worden schoongemaakt, moet alles opgeruimd 
worden en worden de gebruikte materialen aangevuld. Het op peil houden van de voorraad 

hoort tot 1 van de aandachtsgebieden van 
Lenny. Aswin houdt onder andere de web-
site bij. 

Afhankelijk van het soort evenement en de 
plaats waar het zich afspeelt, kom je als Red-
dingsbrigade steeds in een andere situatie 
terecht. De Westerschelde is heel anders dan 
het Veerse Meer. Door hoge golven heb je 
meestal beperkt zicht op de deelnemers in 
het water. Het is belangrijk om altijd kalm 
te blijven als vrijwilliger en je hoofd erbij 
te houden. Daarom zijn de trainingen zo 
belangrijk. Natuurlijk heeft iedere vrijwilliger 
van de Reddingsbrigade zijn of haar sterke 
kanten. Tijdens een inzet worden hierop de 
taken verdeeld. Maar het is van belang dat 
iedereen alle taken kan en kent, dus tijdens 
de trainingen wordt juist geoefend in de acti-
viteiten waarin men nog kan groeien. Tijdens 
een evenement is preventie het belangrijkste. 
De vrijwilligers kunnen te maken krijgen met 
deelnemers met b.v. kramp, onderkoeling of 
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kleine verwondingen. Er kunnen natuurlijk altijd heftige situaties zich voordoen. In de trainingen 
wordt hierop geoefend, zo weet iedereen wat te doen. 
Reddingsbrigade Goes is aangesloten bij de Nationale Reddingsvloot (NRV). Dat betekent dat 
er altijd een contactpersoon bereikbaar is, zodat de brigade in een geval van een ramp in te 
zetten is bij b.v. een overstroming. Tot op heden is dit gelukkig nog niet nodig geweest, maar er 
wordt wel deelgenomen aan de trainingen van de NRV. Hierin moet b.v. een grote groep mensen 
geëvacueerd worden en moet samen gewerkt worden tussen verschillende brigades. 

Het hebben en behouden van een Reddingsbrigade kan niet voor niets. Er zijn behoorlijk wat 
kosten verbonden aan onder andere het materiaal (boten, trailers, pakken, EHBO materiaal etc), 
maar ook de huur van het pand. De vereniging verdient wat inkomsten wanneer ze ingezet 
worden bij evenementen. Daarnaast nemen ze deel aan acties en hebben ze sponsoren en dona-
teurs. Sommige sponsoren leveren een bijdrage in natura, zoals b.v. onderhoud van de boten, 
een betaalbare huur van het pand en ICT materiaal. 

De vereniging bestaat uit een kleine, gezellige groep vrijwilligers. Graag zouden ze wat uitbreid-
ing krijgen van hun ploeg. Dus mocht je boven de 16 zijn en interesse hebben, neem dan zeker 
een keer contact op. Om te beginnen is het natuurlijk van belang dat je van water houdt, gezond 
bent en goed kan zwemmen. Een teamplayer zijn en kunnen samenwerken is ook wenselijk. 
Er wordt betrokkenheid gevraagd en bereidheid om te leren, want er zijn wat certificaten die 
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behaald moeten worden. Maar wanneer je enthousiast en gemotiveerd bent, zal dat zeker geen 
probleem zijn. De deelname aan de vereniging kost € 37,50 per jaar. De basis EHBO dient op 
eigen kosten behaald te worden. Een vaarbewijs is welkom, maar zeker geen verplichting. Je 
mag ervan uitgaan 1 of 2 dagen per maand actief te zijn met de vereniging, soms met een inzet 
in een evenement, anders met trainingen. Daarnaast is er een sociaal aspect en wordt er na de 
training soms een verantwoord drankje gedaan samen, een keer gezamenlijk een frietje gegeten 
en is er 1 x per jaar een barbecue/mosselavond. Zeg nu eerlijk, hoe leuk is het om buiten actief 
en sportief bezig te zijn met gelijkgestemden, nieuwe dingen te leren en daarmee ook nog een 
bijdrage te leveren aan de veiligheid in onze prachtige, waterrijke omgeving. 

De vrijwilligers van Reddingsbrigade Goes kijken uit naar een nadere kennismaking met de 
bewoners van ’s-Heer Arendskerke. Door de corona moet dit nog even wachten. Er is contact 
gelegd met de Oranjevereniging en ook tijdens de Sraskerksedag zouden ze graag een activiteit 
doen. Hopelijk is het dan intussen mogelijk om de door de vrijwilligers zelf opgeknapte ‘kazerne’ 
te bezichtigen. Zodra de scholen weer toegankelijk zijn voor derden willen ze daar starten met 
voorlichting geven. 

U kunt Reddingsbrigade Goes ook volgen op de sociale media: Facebook, Twitter en Instagram.
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.reddingsbrigadegoes.nl of contact 
opnemen met info@reddingsbrigadegoes.nl. Telefoonnummer: 0113- 229047

Maureen Mayr

Christengemeente Nieuw LevenChristengemeente Nieuw Leven
 ‘ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW’ 
Dit zijn woorden uit het laatste boek uit de bijbel, waarin Johannes in het boek openbaring 
woorden opschrijft van de Heer Jezus. 

We leven in een tijd waarin ontzettend veel op ons af komt (corona, milieu- en klimaat-
vraagstukken) en toch staat er in de bijbel dat er IEMAND is die alle dingen nieuw maakt. In 
de bijbel lezen we veel details over de tijd waar we nu in leven en de tijd die nog komt. Als 
Christengemeente komen we samen om juist ook deze dingen te duiden en te zien wie die 
IEMAND is, ‘JEZUS CHRISTUS’. 

Bent u benieuwd? Dan nodigen we u graag uit om de samenkomst te bezoeken, uiteraard kunt 
u ook contact met ons opnemen, dit kan via de website: www.vergaderingarendskerke.nl. 
Wij hanteren de RIVM richtlijnen voor het aantal bezoekers. Daarom verzoeken wij u als u wil 
komen om dat per mail aan ons door te geven. 

Graag tot ziens!



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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AED EindewegeAED Eindewege
Red levens in jouw buurt en werk mee aan 100% Hartveilig.
De openbare AED aan de Spoorstraat in Eindewege is onlangs verplaatst naar Nijverheidsstraat 
4. De directie van RMA-Techniek BV werkte hieraan graag mee en gaf toestemming voor het 
plaatsen van de AED in een buitenkast, aan de gevel van haar bedrijfspand. De AED is ook hier 
weer 24 uur per dag, 7 dagen in de week (24/7), bereikbaar. Als Overlegorgaan zijn we natuurlijk 
blij met de medewerking van RMA-Techniek aan 100% Hartveilig. 

Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De 
kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met de directe primaire 
reanimatie. Acute hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op 
overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een 
slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste 
acute hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te overleven vergroot.

De gemeente wil 100% Hartveilig zijn in alle woonwijken en kernen,  daar staan we als Overlegor-
gaan natuurlijk achter. 100% Hartveilig betekent een reanimatienetwerk dat bestaat uit een 
netwerk van voldoende openbare AED’s en burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en de 
AED’s bedienen. 

De inzet van een AED valt of staat met voldoende burgerhulpverleners in een straal van 750 
meter van de AED. Verschillende dorpsgenoten meldden zich de afgelopen jaren al aan bij 
HartslagNu als burgerhulpverlener. Vanwege de privacywet is zowel de gemeente als het Over-
legorgaan niet bekend wie dit zijn. De gemeente weet alleen hoeveel het er zijn. De AED op 
Eindewege is verplaatst vanwege de verhuizing van de bewoners. Door deze verhuizing is Ein-
dewege ook gelijk 2 hulpverleners kwijt. Daarom zijn we op zoek naar inwoners die een erkende 
reanimatie/AED-training hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. Registreer jezelf dan als 
burgerhulpverlener via www.hartslagnu.nl en zet je in voor buurtgenoten en 100% Hartveilig 
’s-Heer Arendskerke/Eindewege. We zoeken niet alleen mensen voor de AED Eindewege, ook in 
’s-Heer Arendskerke zijn nieuwe hulpverleners van harte welkom.

Ben je daarnaast als bedrijf, onderneming of als vereniging in het bezit van een AED, stel deze 
beschikbaar aan HartslagNu. Ook als de AED beperkt beschikbaar is, bijvoorbeeld alleen tijdens 
openingstijden. Elke AED is welkom en kan levens redden. Aanmelden kan via www.HartslagNu.nl.

HartslagNu is het landelijke reanimatie oproepsysteem en gekoppeld aan de meldkamers 112. 
Zodra 112 wordt gebeld en de centralist vermoedt dat de melding voor iemand is die reanima-
tiebehoeftig is, wordt de ambulance gestuurd en ontvangen ook de aangemelde burgerhulp-
verleners in de buurt direct een melding van HartslagNu. Alarmering kan via een app op de tele-
foon of via een sms-bericht. Gealarmeerde burgerhulpverleners worden gevraagd te reageren 
op de oproep en hulp te verlenen totdat het ambulancepersoneel dit overneemt. 

Voor meer info over hartveilig kun je terecht op de website van HartslagNu: www.hartslagNu.nl.
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Een Bunder KunstEen Bunder Kunst
Het blijft lastig om plannen te maken maar dat geldt voor iedereen. In samenwerking met 
Muziekpodium Zeeland staat er voor 31 januari een concert gepland van de: 

Laughing Bastards

Deze band is geboren uit de talloze, tumultueuze en onwettige liefdesaffaires die jazz met alle 
muziekstromingen ter wereld had. Bastaardmuziek is het manifest, het lyrische de gemene 
deler en het doorweven samenspel is het uitgangspunt. Het vijftal: Jan-Sebastiaan Degeyter/
gitaar, Michel Mast/tenorsax, Eline Duerinck/cello, Anneleen Boehme/contrabas en Marcos 
Della Rocha/drums produceert een warm en rijk middenregister met sax, cello en gitaar en zit 
vol ambitie. Vorig jaar werd het derde album UNANIMAL opgenomen en gereleaset. Het album 
bevat originele composities en bewerkingen van ondergewaardeerde meesters zoals van Carla 
Bley en John Lurie.

Aanvang 15.00 uur     Tuin open 14.30
Kaarten zijn via de website te bestellen: eenbunderkunst.nl

Mocht het concert geen doorgang vinden dan laten we dat tijdig weten via Facebook en op onze 
website.

In de vorige editie hebben we aangehaald dat we bezig zijn met de ontwikkeling van een 
bescheiden voedselbos op ons terrein. Grondwerkzaamheden zijn verricht, het ontwerp en 
beplantingsplan zijn ook klaar. We hopen eerdaags te kunnen starten met het maken van de 
paden die bestaan uit boomstammetjes en snippers. In de volgende dorpskrant proberen we er 
wat uitgebreider bij stil te staan.

Sinterklaas op het SchengehofSinterklaas op het Schengehof
Op vrijdag 4 december was het dan eindelijk zo ver: Sinterklaas kwam bij ons op school! Dit 
jaar wel een beetje anders vanwege de coronamaatregelen. Zo kwam Sinterklaas niet aan met 
een grootste aankomst, maar was hij al bij ons op school voordat de kinderen er waren. Ook 
waren er minder roetveegpieten meegekomen. Waar we normaal gesproken een extra avondje 
hebben voor de kinderen van groep 1 t/m 4, kon deze dit jaar helaas niet door gaan. Op de dag 
zelf waren er geen hulpouders, maar zij hielpen wel bij de voorbereidingen. We konden geen 
spelletjes doen met groep 1 t/m 4 door elkaar, maar wel in de eigen groep. Sinterklaas bleef dit 
jaar in hetzelfde lokaal en mocht zich niet verplaatsen door de school. De kinderen van groep 
1 t/m 4 gingen in groepen van maximaal 10 kinderen langs bij Sinterklaas in het lokaal. Dit was 
voor de kinderen niet anders dan anders. Sinterklaas benoemde ieder kind en tussendoor werd 
met de Roetveegpieten een dansje of een liedje gedaan. Nadat alle kinderen van iedere groep 
aan de beurt waren geweest, kreeg de laatste groep een zak met cadeautjes mee van de Pieten. 
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Alle leerlingen ontvingen in de pauze 
een eigen zakje pepernoten. In de eigen 
klassen werden spelletjes gedaan, film-
pjes gekeken en liedjes gezongen. In 
groep 5/6 en groep 7/8 waren de mooi-
ste en grootste surprises te zien. Aan het 
einde van de ochtend ging Sinterklaas 
nog even langs groep 5 t/m 8. Niet via de 
school, maar langs de ramen.

Ondanks dat het misschien wat anders 
was dan andere jaren, was het een hele 
gezellige ochtend. Waar het voor de vol-
wassenen misschien anders voelde, was 
het voor de kinderen een fantastische 
dag. Want ondanks alle coronamaatrege-
len, Sinterklaas op school betekent één 
groot feest!

En... Sinterklaas bij ‘t Klok’uusEn... Sinterklaas bij ‘t Klok’uus
Eindelijk…………….. na een 
lange en onzekere tijd is hij dan 
toch gekomen. Sinterklaas en zijn 
pieten waren zaterdag 28 novem-
ber jl. bij het het Klok’uus. Dit jaar 
loopt alles anders, de sinterklaas-
viering ook! Wat waren de kinde-
ren blij nu ze sinterklaas en zijn 
pieten weer konden begroeten. 
In de drive thru bij het Klok’uus 
werden de kinderen (tijdens vaste 
tijdblokken) in de auto ontvangen 
door de Sint. Natuurlijk was er 
snoepgoed en cadeaus!! Een heel 
geslaagde activiteit!
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RaadkaartRaadkaart
In de vorige dorpskrant hebben we een raadkaart geplaatst. Er waren 3 goede inzendingen.  
Op de foto van de raadkaart staan de luiken (zgn. blinden) van het pand ‘de Panhoeve’ aan de 
Arendstraat 2. Omdat er maar één winnaar kan zijn, hebben we geloot. Harm en Henriëtte de 
Vos zijn daardoor als winnaars uit de bus gekomen. De prijs hebben ze al ontvangen.

Deze keer hebben we weer een nieuwe raadkaart. 
De oplossing kun je weer sturen naar kopijsraskerkseproat@gmail.com 

Veel succes!

Praktijk De VeldiepPraktijk De Veldiep
‘In gesprek met’… praktijk De Veldiep
Nieuwe adverteerders hebben de mogelijkheid om geïnterviewd te worden voor de Sraskerkse 
Proat. Mijn praktijk is geopend per 1 oktober 2020, dus bij deze een ‘gesprek’ met mezelf, zodat 
ook ik kan delen wat de mogelijkheden zijn. 

Mijn naam is Maureen Mayr (1973).  Ik werk ruim 25 jaar als (sociaal) psychiatrisch verpleegkun-
dige in de GGZ en in de verslavingszorg. Ik heb heel veel mooie mensen mogen ontmoeten, 
maar ben ook steeds meer gaan ervaren dat ik vaak met lege handen stond en met mijn rug 
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tegen de muur. Daarom ben ik me gaan verdiepen in diverse natuurlijke geneeswijzen. 
Ik ben geregistreerd Bach Bloesem Consulent en ben bijna klaar met de opleiding tot Holistisch 
Therapeut. 

Eigenlijk kan iedereen die zich lichamelijk of geestelijk uit balans voelt een afspraak maken. Vaak 
hebben gezondheidsklachten hun oorsprong in emotionele disbalans of in moeilijke levenser-
varingen. Ieder mens heeft een zelfherstellend vermogen, maar dit kan op een milde manier een 
zetje nodig hebben. Als holistisch therapeut ga ik samen met jou op zoek naar de oorsprong 
van de klacht en leggen we verbanden tussen o.a. lichamelijk, emotioneel en spiritueel niveau. 
Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat betekent dat een lichamelijke 
klacht ook emotioneel impact heeft, of andersom. Bij disbalans kan het moeilijk zijn je krachten 
en mogelijkheden volledig te benutten.

Je ontvangt in mijn praktijk een behandeltraject waarbij gebruik wordt gemaakt van o.a. holisti-
sche coaching, reiki, magnetiseren, EFT en Bach Bloesem Remedies. 
Holistische coaching is het begeleiden van mensen door samen met hen te kijken naar de situa-
tie waarin ze zich nu bevinden en de problemen die zich hierin voor doen. In een gesprek wordt 
onderzocht wat er werkelijk speelt. Samen wordt op een andere manier naar de situatie gekeken.
Bij reiki en magnetiseren wordt er vooral energetisch balans gebracht. De client ligt op een 
behandeltafel en met mijn handen haal ik een teveel aan energie op bepaalde plekken weg en 
voeg nieuwe, universele energie toe. De meeste mensen ervaren het als ontspannend en voelen 
zich na de behandeling energieker.  Bij EFT ga ik je leren om met je vingers te kloppen op vaste 
punten in het lichaam, die in verbinding staan met energiebanen in je lijf. Door dit te combi-
neren met woorden, worden blokkades opgeheven. De Bach Bloesem Remedies zijn druppels 
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gemaakt van energie van bloemen. In een gesprek kijken we samen welke emoties uit balans 
zijn. In overleg stellen we een combinatie samen die passend is bij jou als individu in de situatie 
waarin je je nu bevindt. Je gaat de druppels thuis innemen en afhankelijk van hoe lang de klach-
ten bestaan, zul je na een week of 2 tot 4 een positieve verandering gaan merken. 

In de intake kijken we samen aan de hand van de klachten welke methodiek de voorkeur heeft. 
Een combinatie van meerdere behandelvormen geeft meestal het beste resultaat. Natuurlijk 
neem ik hierin mijn jarenlange werkervaring in de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg mee. 
Hierdoor brengen we samen jou in de kern weer in balans en kun je met vertrouwen en nieuwe 
energie het eigen, unieke levenspad verder bewandelen en de levenstaken vervullen. Ook bij 
chronische of ongeneeslijke ziekte kan ik een ondersteunend traject aanbieden, waarbij verlich-
ting van de klachten en acceptatie centraal staat. De praktijk is bij mij thuis in De Steeg, op de 
eerste verdieping. Huisbezoek behoort zeker tot de mogelijkheden. Diverse methodieken zijn 
ook toepasbaar op huisdieren, neem voor vragen hierover contact op.

Naast de werkzaamheden als holistisch therapeut zal vanuit mijn huis ook een groep gestart 
worden voor mantra zingen in combinatie met meditatie. Mantra zingen is jezelf bevrijden van 
gedachten. De klanken brengen trillingen voort die werken op lichaam en geest. Het samen 
zingen kan in het begin wat ongemakkelijk voelen, maar wanneer je over de drempel heen bent, 
is het heerlijk. De groep wordt ondersteund door een ervaren, professionele spiritueel begelei-
der, die tevens het zingen begeleidt op de gitaar. Voel je vrij om contact op te nemen, mocht je 
interesse hebben of hierover meer willen weten.

Maureen Mayr                      

Tel/Whatsapp:  06-43263699
Mail:  veldiep@gmail.com
Website:  www.veldiep.nl  (naar verwachting eind januari in de lucht)

Brassband Brassband 
ExcelsiorExcelsior
Jeugd van brassband Excelsior 
speelt de sterren van de hemel 
Voor alle verenigingen is het een moeilijke 
tijd. Momenteel kunnen we niet repeteren 
vanwege de lockdown. Maar we houden 
de moed erin. Vooral de jeugd blijft erg 
enthousiast voor de muziek. Bezoek eens 
de website https://excelsior-shak.nl/ en 
dan zien jullie hoe geweldig ze hun best 
doen. 
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Even voorstellen ...Even voorstellen ...
Mijn naam is Zedd Slotboom en ik ben 14 jaar. Ik zit 
op het Goese Lyceum in de tweede klas. Naast school 
met te veel huiswerk, vind ik het leuk om met vrien-
den te chillen. Ook houd ik van muziek maken, piano, 
gitaar en ukelele. Na een jaar er tussenuit geweest te 
zijn ben ik in augustus weer begonnen met korfballen 
bij Tjoba in ‘s-Heer Hendrikskinderen. Creatief bezig 
zijn doe ik ook graag, wel het liefst samen met vrien-
den.
Al mijn hele leven woon ik, met mijn ouders en broer 
Xam, in ‘s-Heer Arendskerke aan de Torenring. Op zich 
heb ik niet heel veel binding met het dorp, ik ben hal-
verwege de basisschool naar een school buiten het 
dorp gegaan en ben niet lid van een sportvereniging 
hier op het dorp. Toch vind ik het hier erg fijn wonen. 
Een groot deel van mijn familie woont hier op het 
dorp en ik heb een aantal vrienden die hier wonen. 
Het is fijn om dichtbij elkaar te wonen!
Mijn favoriete plek op het dorp? Dat is mijn huis. We 
hebben een groot huis met een tuin en hier kan ik 

mezelf zijn en de dingen doen die ik leuk vind. In de zomer spreek ik ook regelmatig buiten af 
met vrienden, dan gaan we naar één van de speeltuintjes op het dorp. 

Sinds ik weer ben gaan korfballen is Sara Dijkema één van mijn gezellige teamgenootjes. Zij mag 
daarom volgende keer een stukje schrijven om zich voor te stellen!

GladheidsbestrijdingGladheidsbestrijding
De koude wintermaanden zijn weer aangebroken. De gemeente Goes vindt het belangrijk dat 
de inwoners veilig over straat kunnen, ook wanneer het gesneeuwd of gevroren heeft. Daarom 
staan hun medewerkers in de winterperiode dag en nacht paraat om bij (opkomende) gladheid 
op wegen en fietspaden te strooien.

Het is helaas onmogelijk om alle wegen sneeuw- en gladheidsvrij te maken en te houden. Op 
de primaire routes zoals hoofdwegen, routes voor openbaar vervoer en doorgaande fietspaden 
wordt de gladheid bestreden.. Het is dus altijd extra opletten wanneer u met vorst de deur uit 
gaat. Of u nu loopt, fietst of met de auto bent. Daarnaast vragen we iedereen om zijn of haar 
steentje bij te dragen door in ieder geval het trottoir rondom of langs de eigen woning goed 
begaanbaar te houden. 
De actuele strooiroutes kunt u bekijken op www.goes.nl/strooiroutes. Hier kunt u per straat 
bekijken of er deze winter gestrooid wordt.

 





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

de enige echte Poelzicht
kroketten & bitterballen

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

biologische 
boerderijwinkel Poelzicht

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

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

Heerlijk vlees van onze eigen biologische koeien

Angusfokkerij_Poelzicht Adv 150x75_2020.indd   1Angusfokkerij_Poelzicht Adv 150x75_2020.indd   1 18-11-2020   15:3318-11-2020   15:33

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

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

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

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

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

 Tip!

14 euro per les
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