
Sraskerkse 
Proat

32e jaargang, 2017



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
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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: www.shak.goesweb.nl

De advertentie kosten voor 2017  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

1/1 pagina (achterkant) € 205,00 
3/4 pagina (achterkant € 175,00 
1/2 pagina (achterkant) € 120,00 
1/4 pagina (achterkant) €   70,00 

1/1 pagina (binnenkant) € 180,00 
3/4 pagina (binnenkant) € 155,00 
1/2 pagina (binnenkant) € 105,00 
1/4 pagina (binnenkant) €   60,00

1/1 pagina (zwart/wit) € 155,00 
3/4 pagina (zwart/wit) € 130,00 
1/2 pagina (zwart/wit) €   90,00 
1/4 pagina (zwart/wit) €   45,00 

1/1 pagina (variabel) € 180,00 
3/4 pagina (variabel) € 155,00
1/2 pagina (variabel) € 105,00 
1/4 pagina (variabel) €   60,00

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

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

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



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

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

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

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

Sporten in het Arendhuis

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

De lessen worden gegeven in de gymzaal van het Arendhuis 
en beginnen om 18.45 uur. Meer informatie en aanmelden 
kan via pegoze2@zeelandnet.nl of via telefoonnummer 
06-27457744 (na 13.00 uur)
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Juli 2017, nr.3Van de redactie

Inhoud

Voor u ligt de derde Dorpskrant van 2017. Vindt u het leuk om op de hoogte te zijn van wat er in 
’s-Heer Arenskerke en Eindewege zo al is gebeurd (en dat is nogal wat) en gaat gebeuren, dan 
is de Dorpskrant zeker de moeite van het lezen waard! Voor het maken van deze krant wordt 
een aantal vaste mensen en verenigingen per kwartaal opgeroepen kopij in te leveren, maar 
heeft u ook wat te melden wat voor onze dorpen interessant is, laat het weten! Voor de laatste 
Dorpskrant van dit jaar ontvangen wij kopij graag voor of op 1 oktober a.s. Kijkt u ook eens op 
de website www.shak.goesweb.net. Hierop staan ook veel activiteiten vermeld en de Dorpskrant 
wordt hier ook digitaal op geplaatst. 
Tenslotte willen wij als redactie onze ‘nieuwe’ vrijwilliger hartelijk danken voor zijn hulp en mede-
werking. Selina van den Berg is helaas tijdelijk niet in staat de lay-out van de Dorpskrant te ver-
zorgen en dit is en wordt enthousiast waargenomen door onze drukker, Quierien Driedijk. Quie-
rien, heel fijn dat je dit samen met ons hebt opgepakt!

We wensen iedereen een fijne zomerperiode toe!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 oktober 2017.
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Voor een nieuwe of gebruikte auto

 Uitlaten: gratis montage

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

apk ii keUringen
Alfa Romeo specialist. 
Ook roetmeting diesels.

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

Uitlaten: gratis montage

Dorpsstraat 92
4451 AC Heinkenszand

Tel: 0113-563214
www.devisseroptiek.nl

Volg ons ook op Facebook!



De Hondenkapster
volledige vachtverzorging voor uw hond

J.J. Braam-Holtrust
Wissekerkseweg 3
4458 SH ‘s-Heer Arendskerke
0113-567290
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Stichting Overlegorgaan
Op vrijdag 7 juli vindt weer de jaarlijkse schouw plaats. Het thema van deze zomerschouw is 
tweeledig: Is er overlast van hondenpoep? Zo ja, waar precies? En wat zijn mogelijke centrale 
plaatsen voor ondergrondse afvalinzamelvoorziening. 
Zoals u misschien in de krant heeft gelezen, blijft de inzameling van afval bij het oude. Restafval 
en papier wordt opgehaald en glas, textiel en plastic (met blik) moet u naar de ondergrondse 
afvalbakken brengen. Men kan een grote groene bak krijgen, zodat er geen groenafval meer 
in de restafval hoeft. Voor de bak van het restafval moet een standaard bedrag betaald worden 
en elke keer, dat u de bak aan de straat zet om te legen komt er extra geld bij. Dit zal het afval 
scheiden stimuleren.
Bestuursleden van het Overlegorgaan lopen samen met de wethouder, medewerker van 
groenvoorziening en eventueel een raadslid door het dorp om te kijken of alles heel, schoon 
en veilig is.

WhatsApp Buurt Preventie
Het Overlegorgaan heeft samen met de politie en SMWO actie genomen om een Whatsapp 
Buurtpreventie Groep in ’s-Heer Arendskerke te starten. Het dorp is in 2 delen gesplitst en voor 
elk deel is een coördinator gevonden. In Eindewege draait al een jaar een dergelijke groep.

Wat is een Whatsapp Buurtpreventie Groep? Deze groep is bedoeld om meer veiligheid en minder 
criminaliteit in het dorp te krijgen. Is het dorp dan zo crimineel? Nee, maar er wordt toch regelma-
tig ingebroken en misschien had dit met meer ogen in de buurt wel voorkomen kunnen worden. 
De bedoeling is om te zorgen, dat als er zich een verdachte situatie voordoet, dit snel gedeeld 
wordt met politie en de andere aangesloten inwoners. 
Wat is het doel? Een veilig dorp, samen staan we sterk, samen een oogje in het zeil houden, 
melden verdachte situaties, plannen van verdachte persoon verstoren en voorkomen van inbraak.
De Whatsapp Buurtpreventie groep is geen vervanger van de politie. De politie komt alleen in 
actie wanneer er een melding bij 112 is gedaan of via 0900-8844. 

De Whatsapp Buurtpreventie Groep werkt volgens de SAAR afkorting:
S= Signaleer         
A= Alarmeer 112         
A= App om je waarneming bekend te maken aan anderen         
R= Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Doe 
dit alleen als je dit zonder risico’s kan doen.
Bij het signaleren hoort een goed signalement. De beschrijving van de persoon bestaat uit: 
geslacht, uiterlijk, leeftijd, lengte, postuur, kleding en bijzondere kenmerken. De beschrijving 
van het voertuig: welk voertuig, kenteken, kleur, merk, type of is de verdachte persoon op de 
fiets of lopend. En als laatste is de locatie van belang te noemen. In welke richting rijdt of loopt 
de verdachte persoon.
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De regels in een Whatsapp Buurtpreventie Groep zijn:                       
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar         
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in ’s-Heer Arendskerke of Eindewege 
Verdere regels en afspraken volgen na aanmelding.
Op www.wabp.nl kunt u zich aanmelden via het mailadres : Buurtapparendskerke@gmail.com 
om lid te worden van een whatsapp groep op het dorp 1 of 2 of Eindewege. Vermeld uw voor-
naam, achternaam, adres en telefoonnummer.

  

Geslaagde Koningsdag 2017!
Het lijkt inmiddels wel een gewoonte te zijn, een geslaagde Koningsdag. Ik kan me in ieder 
geval geen Konings(Koninginne)dag herinneren die geen succes was. De ingrediënten? Een 
goed programma, een leuk team vrijwilligers, geweldige sponsoren en een dorp met gemeen-
schapszin !
Om met het programma te beginnen: Er waren weer veel kinderen met prachtig versierde fietsen 
en karren om de dag met de nodige herrie te beginnen. Daar hebben veel vaders en moeders vast 
ook de nodige uurtjes in gestopt. De drie mooiste versierde fietsen/karren hebben er een leuke 
prijs voor gekregen!
Het uitgebreide dorpsontbijt dat daarop volgde was wel het grootste succes van de dag, we 
hadden nu voor het eerst meer dan 200 deelnemers aan de gezamenlijke maaltijd. Het was gezel-
lig en het leuke van zo’n ontbijt is dat je met verschillende mensen in gesprek raakt, zelfs als je 
elkaar wat minder kent. Bovendien was het een heerlijk uitgebreid ontbijt, waaraan niets ontbrak.
Na het ontbijt konden de kinderen heerlijk op het springkussen, zich laten schminken en in 
de grabbelton. De kleedjesmarkt was bescheiden, maar er waren weer meer deelnemers dan 
vorig jaar en bovendien waren er best veel bezoekers en is er weer veel leuks van eigenaar 
gewisseld. Gelukkig bleef het ondanks een dreigende lucht nog droog.. Binnen gaf Excelsior 
een leuk concert ten gehore. Het was leuk om te zien dat de jeugd weer van zich laat horen en 
er weer aanwas is. Onder leiding van de nieuwe dirigent werden jong en oud verrast op een 
mooi concert.
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Ondertussen werd de rodeostier opgebouwd en hebben met name de kinderen het elektri-
sche monster meerdere keren bedwongen. Aan het eind van de dag konden we na een span-
nende finale twee mooie prijzen aan de winnaars overhandigen! 
Ook de fietstocht trok behoorlijk aandacht. Ondanks het dreigende weer waren er weer tien-
tallen deelnemers om een door Harm de Vos uitgezette route af te fietsen en een aantal vragen 
te beantwoorden over wat er onderweg te zien was. 
Een ander hoogtepunt van de dag was de zeepkistenrace. Op een parcours op de ring rondom 
de kerk werden de zeepkisten gelanceerd vanaf een vrachtwagen van Ronald Korstanje. Onze 
Leo had twee snelle wagens gemaakt, maar ook de zelf ingebrachte zeepkisten maakten, 
onder het toeziend oog van Burgemeester en Wethouders van Goes, mooi snelheid op de ring. 
De zeskamp is bij gebrek aan belangstelling afgelast. We hebben als bestuur inmiddels beslo-
ten dit onderdeel voorlopig niet meer in het programma op te nemen. 
Gedurende de hele dag konden loten worden verkocht waarmee mooie prijzen te winnen 
waren. De hoofdprijs was een dinerbon van 75 Euro, maar er waren veel meer mooie prijzen af 
te halen op het eind van de dag. 
De dag werd afgesloten met een optreden van Gear Speed. Geweldig om te zien dat onze 
lokale band ook nog zoveel publiek trekt dat onder het genot van een biertje of iets anders 
lekkers de dag afsluit. 

We kijken als bestuur terug op een leuke geslaagde dag waar we een groot deel van het dorp 
hebben teruggezien bij een van de activiteiten. We hadden bij de maaltijd gevraagd een eva-
luatieformulier in te vullen en dat hebben 61 mensen gedaan, waarvoor dank. Het is voor ons 
als bestuur altijd goed om te weten wat leuk wordt gevonden en hoe we ons kunnen verbe-
teren. Bovendien heeft het ons extra sponsors en vrijwilligers opgeleverd. De dag wordt door 
vrijwel iedereen ervaren als een leuke, feestelijke en gezellige dag waarop het dorp saam-
horigheid toont. Aandachtspunt voor ons als bestuur is het middagprogramma, daar zit nog 
ruimte voor meer activiteit. Een aantal mensen hebben aangegeven het jammer te vinden dat 
het zo dicht op Sraskerksedag zat. Daarover zijn we met de organisatie in gesprek. Het ontbijt 
wordt veruit het leukste onderdeel gevonden, gevolgd door de lawaaioptocht. De rest van de 
activiteiten scoren ongeveer even hoog. Ook hebben we leuke ideeën aangereikt gekregen 
voor het volgend jaar. Bedankt in ieder geval voor de feedback!
Dan even over de vrijwilligers die de dag mogelijk maken. Graag vanaf deze plaats ook nog 
een keer een hartelijk bedankt voor iedereen die heeft meegeholpen. Zonder de inzet van 
vrijwilligers is een dag als deze niet mogelijk. Ook bedank ik als voorzitter van de Oranjevereni-
ging graag de leden van het bestuur. Geweldig om te zien hoe sommige mensen zich al heel 
lang inzetten voor dit dorpsgebeuren. Volgens mij is Leo inmiddels al 24 jaar bestuurslid en 
zijn vrouw Kitty volgt hem met een paar jaar minder. Zonder gedreven dorpsbewoners geen 
Koningsdag! Ook Freya Fossen hartelijk bedankt dat je dit jaar als stagiair mee hebt geholpen! 
Koningsdag in ’s-Heer Arendskerke is een vrij toegankelijk, volledig gratis dorpsfeest en dat 
kan alleen door vele particuliere en zakelijke sponsoren. Ook aan hen hartelijk dank. Hier past 
ook een oproep aan alle dorpsbewoners om onze lokale middenstand te steunen!
Als laatste ingrediënt noemde ik een dorp met gemeenschapszin….tja….een hoofdingrediënt 
dat hier volop verkrijgbaar is…..Op naar Koningsdag 2018!!

Dick Alssema
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1e Sraskerkse dag
Een zomerse dag op 8 april. Wie verzint het?
Je krijgt het weer wat je verdient, comité!! Applaus voor William en Annie Aalbregtse, Arna 
van Eekelen, Wilma Schipper, Peggie van den Hoek, Lizette Nijsse, Francisca Wedding, Heidi 
Vergouw, Anja van der Linde, Bridget van der Scheer en Janny Verwei. Na 3 maanden van voor-
bereiding stond er een prachtig programma voor en door Arendskerkenaren. Natuurlijk waren 
mensen van buitenaf ook welkom, maar het was vooral een feestje voor het dorp.
De dag begon met een fietstocht door het dorp van een heuse omroeper Adrie de Vos, zoon 
van Jan de Vos, de laatste dorpsomroeper. Op strategische punten stopte hij en luidde de ori-
ginele bel om het programma van die dag bekend te maken en af te sluiten met de zin:  Zegt 
het voort, zegt het voort…………………… 
Ralph van Hertum, lid van Provinciale Staten van Zeeland namens de PVDA, kleurde als ope-
ningshandeling het eerste stuk in van het gezamenlijk kunstwerk. Hij wilde het wel met een 
rode stift doen, gezien zijn achtergrond en dat was geen probleem gezien de vele rode daken.
Onze eigen muziekvereniging Excelsior opende het programma. Er waren al heel wat mensen 
op de been zo op de vroege zaterdagmorgen. De paashaas liep rond in de kerktuin met een 
schare eitjes zoekende kinderen achter hem aan. Evi Reijnhout vond het gouden ei en voor 
haar was een extra paasverrassing. Door het mooie weer waren alle voorstellingen in de open 
lucht. De Line Dance the Swinging Eagles, het dameskoor de Sea Sound Singers en de HipHop-
groepen van Shirley lieten de toeschouwers genieten. Het muziekensemble Vier, dat in de kerk 
optrad, trok weinig belangstelling. Jammer, want het klonk prachtig!           
         

De kraampjesmarkt had een grote 
verscheidenheid aan koopwaar. Heel 
de Torenring stond vol, sommigen 
lekker in de zon en anderen toch wat 
fris in de schaduw.  Bij de verkoop met 
opbod werd heel wat verhandeld. Het 
uurtje was te kort om alles aan de man 
te brengen.  De bakwedstrijd was een 
groot succes. De jury, Han van de Berg 
van bakkerij den Soeten Inval en Piet 
Karman met zijn vrouw hadden hun 
handen (of was het hun monden?) 
vol aan de beoordeling van de inge-
brachte taarten. Het werd dan ook 

geen gratis taart bij de koffie, maar bij het drankje daarop volgend. Iedereen liet het goed 
smaken! Bij de kindertaarten kwam de taart van Tim, Vera en Izzie met assistentie van mama 
Mieke van de Kreeke als 1e uit de bus. De 2e plaats was eigenlijk ook een winnaar, omdat die 
meiden alles zelf hadden gedaan. Toppie dames!! Nienke Wedding en Kimberley op ’t Hof. Bij 
de volwassenen was Tamara Kimmel, wonend in Bewestenwege, de absolute winnaar. Zij mag 
zich een heel jaar “de meesterbakker 2017 van ’s-Heer Arendskerke” noemen. Haar prijs was 
een gesigneerd boek door bakker Robèrt van Heel Holland Bakt. Nirmal Hoogerland ging met 
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de 2e prijs naar huis. Iedereen, die heeft meegedaan met de wedstrijd, wordt bedankt voor 
deelname en voor het mogen uitdelen van de taarten.  
Ook waren de mensen enthousiast, die meegingen met de menvereniging de Bevelanden 
langs Het Arendsslot. Meer dan 80 mensen maakten van die gelegenheid gebruik om het 
kasteel van dichterbij te bekijken. De winnaars van de kleurwedstrijd kregen een chocolade 
paashaas. Bij de allerkleinsten was dat Farah Linzell, Nikola Jastrzembska was dat van 5-7 jaar 
en Ivar van Eenennaam won in de categorie van 8-12 jaar. Verder werden er nog echte kip-
peneieren geschilderd en papieren eieren versierd met behulp van scheerschuim. Een leuk 
resultaat! Het gezamenlijk kunstwerk was niet helemaal klaar gekomen, maar is op school later 
afgemaakt. Het is wat zwaar om op te hangen, maar een replica komt in het Heer Arendhuis 
te hangen. Plaatselijke kunstenaars toverden de gang van het dorpshuis om in een expositie-
ruimte met allerlei leuke werken.       

Het ponyrijden was erg in trek bij de kinderen. Het was dan 
ook al jaren geleden, dat daar gelegenheid voor was op het 
dorp. Marcel Raats, de hoefsmid, had veel bekijks bij zijn 
paard, dat nieuwe hoeven kreeg. De creatieve werkplaats 
van Ginny Rentmeester trok een tiental kinderen. Schilderen 
in de open lucht met een drukte van een feest op de ach-
tergrond is toch even wat anders! Binnen in het Arendhuis 
trok de HCC veel kinderen bij de fligtsimulator. De yoga in 
het teken van Pasen door Anja Liberton was bij de kleintjes 
voor de helft en bij de oudsten helemaal vol. Iedereen had 
genoten! De ochtendwandeling was niet erg populair, 14 
deelnemers in totaal. Dat lag vast niet aan de soep van de 
Panhoeve!   
Een metamorfose bij deze warme dag was niet in trek. Kap-
ster Sandra Nieuwenhuyze en schoonheidsspecialiste Mar-

chella Wind konden toch nog wat haren föhnen en nagels lakken. Dat maakt mensen toch 
weer vrolijk!  Maet 4 bracht zoals gewoonlijk weer sfeer op het terras met hun muziek en klas-
sieke meezingers.  ’s Avonds speelden de Saints muziek uit de jaren 60 en menigeen ging 
met de voetjes van de vloer. De hele dag zorgde Eagle Beat voor een gezellig muziekje, Peter 
praatte het programma aan elkaar en bedankte de sponsoren. Nogmaals bedankt voor deze 
bijdrage aan het feest. De foodtrucks deden goede zaken. Er waren oliebollen te koop, pizza’s, 
gerookte paling en allerlei lekkers van de barbecue. Op Arna’s terras was een frietje met snack 
te bestellen. 
Door alle positieve reacties van de inwoners gaat het comité nu al denken over een vervolg:  
een 2e Sraskerkse Dag. De datum is nog niet bekend.
We bedanken de inwoners van de Torenring, Korte Achterweg en een gedeelte van de Slot-
straat voor hun medewerking om hun auto weg te zetten tijdens deze dag. De bewoners van 
de Raadhuisstraat ook bedankt voor hun medewerking, omdat zij beperkt parkeerruimte tot 
hun beschikking hadden. We bedanken de kerk, school, EHBO’er Harm de Vos, Kees en Lenie 
op ’t Hof, de verkeersregelaars Frans, Tim en Piet en Het Arendsslot voor hun medewerking. 
Alle vrijwilligers, die deze dag  in touw zijn geweest en geholpen hebben om van deze dag een 
succes te maken. Bijzonder bedankt voor jullie inzet! Verder dank aan alle sponsoren, die deze 



Expert

Salon

CArolA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70

Verzorgt de gehele uitvaart
Met Zorg, Medeleven en Respect...

Ook wanneer u een uitvaartverzekering 
heeft, kunt u ons inschakelen.

   Tel: 0113 - 63 91 08

   Mob: 06 - 40 48 40 76
   Dag en nacht bereikbaar.

                               

Gratis boekje 
uitvaartwensen
te bestellen!!

www.lindavanwingen.nl
Striepseweg 4,
4435 RL  Baarland

Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

Uw adres voor:
Brood en banket, kruidenierswaren, zuivelproducten en tabak.

Op bestelling verzorgen wij ook fruit- en boodschappenmandjes.
Tevens postagentschap

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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dag mogelijk gemaakt hebben: 
Drukkerij Capello, Stichting Culturele Voorzieningen met het Heer Arendhuis, Franc Kruit-
bosch, autobedrijf Otte, Clean Master, Brandbeveiliging van der Scheer, montagebedrijf 
’s-Heer Arendskerke, autobedrijf ’s-Heer Arendskerke, auto- en demontagebedrijf Eindewege, 
Acinda, Sligro Goes, Visser Toys, speelboerderij Klokuus, At your place catering, Roba vloeren, 
Reijnhout Elektra, Allemekinders-Beveland groenprojecten, aannemingsbedrijf en advies-
bureau Beenhakker, schoorsteenveegbedrijf ‘t Zanddorp, hoveniers Green-Seasons, Stevens 
allround service, Verswinkeltje Huisson, klant OK, Meulpolder Assurantiën, Architectenbureau 
BNA, drukkerij Driedijk, Mulder montage, kwekerij Westhof, aannemingsbedrijf van Sabben 
BV, Zwaar Transport Zeeland, kinderkledingzaak ’t Mereltje, groente- en fruithandel vd Vliet, 
Mode Vanuutuus en Brasserie de Panhoeve.  Als laatste de gemeente Goes voor het verstrek-
ken van een BuurtBonus.

Rare snuiters in het dorp 
en TYG-nacht op de Kunstwei  

James Bond, een zwerver, 2 vis-
sers, een reiziger, 2 oude oma-
tjes in schort, een tuinman en 
een schilder. Je komt ze niet 
dagelijks tegen in het dorp. 
Maar op vrijdag 19 mei werden 
ze gespot in ‘s-Heer Arends-
kerke. Jeugd Soos TYG organi-
seerde een vossenjacht.  De kin-
deren moesten zoveel mogelijk 
vossen vinden en opdrachtjes 
doen. Bij elke juiste opdracht 
kregen ze een puzzelstukje Het 
groepje met de meest com-
plete puzzel was de winnaar! 
Het was wel een beetje span-
nend want was daar nu een vos 

herkenbaar of stond er gewoon iemand een tuintje te wieden? En bij de omaatjes was nog 
geen rimpel te zien.....vossen natuurlijk!
De jeugd van ‘s-Heer Arendskerke stond te popelen om alle vossen te vinden en dat is goed 
gelukt! De foto’s van deze avond zijn terug te vinden op de website van ’s Heer Arendskerke, 
(http://shak.goesweb.net/847-tyg-on-toer). 
Op 23 juni ging TYG met 30 kinderen te voet naar de Kunstwei voor een mini-kamp. Daar 
hebben we een leuke avond gehad, waar didgeridoo’s en bouwwerken van Bamboestokken 
gemaakt zijn. Er was ook tijd om te spelen en om gezellig bij het kampvuur te zitten. Daar 
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hebben we broodjes gebakken en een spannend avondspel gedaan. Tot slot zochten de kin-
deren hun bedjes op in de tipi, knoert of tent.
De volgende dag werden alle kinderen weer opgehaald door hun ouders. Deze activiteit was 
voor Pim Wedding de laatste. Hij stopt als leiding bij TYG. Bij deze willen we hem heel erg 
bedanken voor alles wat hij voor de jeugd gedaan heeft, het meedenken over activiteiten en 
de gezelligheid die hij met zich meebracht. Bedankt voor alles Pim!

Leiding TYG
Anne-Marie, Ben, Bridget, Elisabeth, Freike, Karin, Leonard en Eveline

Wandel4daagse 2017 
Op 27 juni gaf dhr. Tholenaar, als oudste deelnemer, het startsein voor de derde avond4daagse. 
De Rabobank had een poort opgezet en deelde aan alle deelnemers een sleutelhanger met 
lichtje uit. Meer dan 175 wandelaars gingen die eerste avond van start voor een wandeling 
van 5 km door het Poelbos naar het Vrouwenputje. De 10 km route ging verder het viaduct 
van de A58 over richting Nisse. De wandelaars maakten een uitstapje door een prachtig wei-
land met vele bloeiende ratelaars. Langs de boerderij van de Roo, het watertje “de Brilletjes” 
en kwekerij Westhof terug naar het dorp. De traktatie onderweg werd beschikbaar gesteld 
door speelboerderij Klokuus. De regen was van geen betekenis geweest en alle wandelaars 
kwamen gezellig kletsend terug.             
Op woensdag 28 juni gingen ook enkele bewoners van Poelwijck mee in de rolstoel. Er was 
een speciale route voor hen ingetekend op de kaart. De 5km route ging via de Oude Rijksweg 
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naar de Stelledijk. Daar ging de route rechtsaf het traject van het oude goederenspoor op. Het 
schelpenpad was zelfs voor wandelwagens goed te belopen. In Eindewege werden de wande-
laars getrakteerd op een appeltje van De Bruine Groente en Fruit. Ze gingen over het spoor om 
gelijk rechtsaf de Benoordenweg in te gaan. Terug over het spoor richting de stoplichten en 
door de Slotstraat weer terug naar het Grand Café. De 10 km route liep de Stelledijk af via de 
Boerendijk naar de Noordlandseweg. Via de Kraaiendijk en de Stenevate naar het Kruissetun-
neltje. Veilig onder de weg door naar het Kruisewegje, de Grote Dijk rechts op en daarna links 
de Bimmelsweg in. Bij Poelzicht, de boerderij waar Angus/runderen gefokt worden, was een 
post ingericht voor een drinkpauze en een traktatie. De 10 km route werd door een 15-tal wan-
delaars gelopen, wat minder was dan vorig jaar. Daarentegen waren er meer 5 km wandelaars.  
De donderavond was minder druk, maar wederom was het weer ons goed gezind. De 5 km 
route volgde een stukje  Arendpad en was daardoor een avontuurlijke route. Voor sommige 
wandelaars wat zwaar door het lange gras en het klimmen over prikkeldraad en een dijk. Toch 
met wat hulp volbrachten alle wandelaars ook deze route. De Snuffelschuur trakteerde de 
wandelaars op een zakje chips in Eindewege. Ook de 10 km route ging over het spoor, maar 
liep verder de Broeder- en Zusterpolder in. Bij de boerderij van de familie Rijk kon men even 
wat drinken voor men de Perponcherpolder in liep voor de laatste ruk. Langs de Weel door het 
fietstunneltje terug naar Poelwijck. 
Voor het eerst kon men een vierde avond wandelen. Voor een medaille was 3 avonden vol-
doende, maar een groot aantal liep gewoon alle avonden. Ze kwamen op plekjes waar ze nog 
nooit geweest waren en dat op nog geen 5 km van ons dorp vandaan! De laatste tocht bracht 
de wandelaars door de Wissekerkseweg naar Ter Lucht, waar een gezonde traktatie van snoep-
komkommers en appeltjes wachtte van de sponsor Peter van Vliet. Weer langs de Weel door 
het fietstunneltje terug naar het dorp. De verleiding was groot om via de Slotstraat naar de 
finish te gaan, maar de route liep door de Walstraat en Oude Rijksweg naar de Vermetstraat 
voor een lekker ijsje van het Verswinkeltje Huisson. De 10 km route ging door het Poelbos naar 
´s-Heer Hendrikskinderen. Langs mooie weggetjes langs het Schenge naar de controlepost bij 
Peter van Vliet in Ter Lucht. Brassband Excelsior wachtte de wandelaars op met een gezellig 
muziekje. Familie en omwonenden stonden klaar om de wandelaars te feliciteren met hun 
prestatie. De medailles werden uitgedeeld en men kon in het Grand Café nog een drankje nut-
tigen. Alle vrijwilligers werden bedankt en kregen een speldje van de wandelbond.  
 
Het estafettestokje van het dorpenplatform werd overgedragen. Alle dorpen van de gemeente 
Goes organiseren een wandelactiviteit in 2017 en benadrukken door de estafette hun samen-
werking. Ineke van der Bijl had het stokje na de historische wandeling in ’s-Heer Hendrikskin-
deren namens ons dorp in ontvangst genomen. Nu droeg ze het over aan Sjaan Huissoon van 
de dorpsvereniging Wolphaartsdijk.                   
Verder werd Excelsior bedankt voor hun medewerking en SVRZ voor het gebruik van het 
Grand Café. Ook transportbedrijf Ronald Korstanje, brasserie de Panhoeve, Jac Rijk en de 
eerder genoemde sponsoren steunden de avond4daagse. De EHBO’ers Harm de Vos en Leo 
Versluis worden bedankt voor hun stand-by. Gelukkig hoefden ze niet in actie te komen.
De avond4daagse was wederom  een succes geweest met meer dan 200 wandelaars. 
Het organisatiecomité Dicky, Judith, Ginny, Ineke, Joke en Janny kijken tevreden terug op deze 
avonden.

Programma Monumentendag – ‘s-Heer Arendskerke 

Zaterdag 9-9-2017  

thema: ’Boeren, burgers en buitenlui” 

 

Petruskerk, van 10:30 tot 11:15 uur bespeelt Piet Karman het orgel en geeft uitleg over het 
hoe en wat.  

 
Petruskerk, Torenring van 10:30 tot 16:00 uur te bezichtigen. Taxatie van Antiek- en 
Curiosa door taxateurs van het Middelburgs Veilinghuis van 13:30 tot 16:00 uur. Er mogen 
3 stuks aangeboden worden en de taxatie is gratis. Mogelijkheid tot inname van spullen 
voor een veiling. 

Molen Nooitgedacht te Eindewege te bezichtigen van 11:00 tot 15:00  uur . Tussen 12:00 
tot 14:00 uur worden er voor de liefhebbers pannenkoeken gebakken. 
 
Snuffelschuur  Spoorstraat 0 te Eindewege geopend van 10:00 tot 17:00 uur, snuffelen 
naar tweedehands spullen. Er wordt de hele dag een film vertoond uit 1999 over 
Eindewege. Ook kunt u genieten van een gratis versnapering.  

 De Bunder, aan de Panhoeveweg bij Allemekinders-Beveland groenprojecten onder het 
motto ‘een Bunder Tijd’. Programma  op www.eenbunderkunst.nl 

Torenring. Vanaf 11:00 starten er vanaf de Torenring verschillende fiets- en 
wandeltochten met een gids. U kunt er ook voor kiezen op een later moment op eigen 
gelegenheid de fiets- en/of wandeltochten af te leggen. 

Dorpshuis Heer Arendhuis, terras geopend vanaf 13:00 uur.   

Van 16:00 tot 16:30 uur geven de leden van de jeugdband van Excelsior een concert. 

  
Vanaf 16:30 uur livemuziek door  

Meat 4 
op het terras voor het Heer Arendhuis.  

 
 
 
 

Bij slecht weer is de muziek 
in het Heer Arendhuis 
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Uw DROOMHUIS begint op .NL 

RiantHuis is een onderdeel van Aannemingsbedrijf Fraanje BV

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

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

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

       Ivon Mannaert              
        06-13074680  
 

   e-mail: info@atelierivon.nl 
 

Meer info? www.atelierivon.nl 
 
 

                 
  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 
 
 





18

Kerk open
In 2017, tussen 8 juli t/m 9 september 2017, de monumentendag, zullen verschillende kerken 
hun deuren op de zaterdag weer open zetten, om de kerk te kunnen bezichtigen. De Petrus-
kerk wil dit jaar ook weer meedoen. Wees welkom op die zaterdagen van 13.30 tot 16.00 uur. 
Op monumentendag, 9 september, is de kerk open van 10.00 tot 16.00 uur.
Zie voor meer informatie ook: www.pknsheerarendskerke.nl

Oproep
De organisatie van de Open Monumentendag roept u op om foto’s in te zenden van vroegere 
en bestaande boerderijen in de omgeving van ’s-Heer Arendskerke. Wij kunnen deze gebrui-
ken bij diverse fiets- en wandeltochten tijdens de Open Monumentendag op 9 september 
2017. U kunt deze afgeven bij Karin Leenhouts (Raadhuisstraat 1A, ’s-Heer Arendskerke) of 
Harm de Vos (Slotstraat 69, ’s-Heer Arendskerke). Graag Uw naam en adres erbij, zodat wij ze 
weer aan u terug kunnen geven.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

De monumentendagcommissie

Vrijwilligerscentrale
In de vorige Dorpskrant liet ik weten, dat een mevrouw graag een hond uit wilde laten. Nou 
dat duurde niet lang of ik kreeg daar reactie op. Het contact was snel gelegd en het leverde 
3 blije gezichten (1 snoet) op. Het baasje, dat niet meer voor zijn hond naar huis moet. De 
mevrouw, die lekker een hond uit kan laten, zonder hem over de vloer te hebben en als laatste 
de hond. Die merkt heus wel, dat die mevrouw lekker de tijd voor hem heeft. Leuk toch!                 
Na een week kwam deze vraag: ik ben op zoek naar een paar wandelende toezichthoudende 
ogen op mijn honden. De eerste mevrouw had verder geen tijd meer, dus ik ben nog op zoek 
om ook deze honden en baasje blij(er) te maken. Graag hoor ik of er iemand is, die regelma-
tig een hond uit wil laten. Het zou mooi zijn als ik nog iemand kan vinden!
Verder heeft een vrijwilliger de goot schoon gemaakt, een bouwkundig oordeel geveld over 
een zolder, een grasveld gemaaid (of was het gehooid) en een grasmaaier nagekeken (jammer, 
doorgebrand). Verder zijn er elke week vrijwilligers aan de wandel, op pad voor een bood-
schap of een kopje koffie. Elkaar helpen geeft voldoening!

Coördinator Vrijwilligerscentrale ’s-Heer Arendskerke en Eindewege          
Janny Verwei/ T: 561802/ E: jannynagel@zeelandnet.nl
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Fietstocht 23 juni
Vrijdagmiddag 23 juni 2017 
werd er weer gefietst. Jan Rot-
tier had ook deze keer een aan-
trekkelijke route samengesteld. 
Zo’n 18 fietsers vertrokken vanaf 
het Heer Arendhuis. Eerst rich-
ting Baarsdorp en daar gaf Jan 
uitleg over de omgeving. Leuk 
detail was dat één van de fiet-
sers in één van die huizen had 
gewoond. Zodoende kon hij ook 
nog iets meer over de omgeving 
vertellen.

Bij de ‘brilletjes weel’ nabij de Westhofsezandweg legde Jan uit hoe deze destijds is ontstaan. 
Vervolgens via het Dijkje naar ’t Ouweland van Heinkenszand door de Rijkebuurt (nog een 
stop bij de woning waar Jan zijn lief destijds woonde). Bij de Korenbeurs in ’s-Heerenhoek een 
stop om de inwendige mens van energie te voorzien.
Via Lewedorp en de ‘Hosvazze’ weer terug naar ’s-Heer Arendskerke. Op de Oude Rijksweg nog 
even uitleg waar vroeger de weg naar Heinkenszand liep. Teruggekomen bij het Heer Arend-
huis stonden de tafels en stoelen reeds buiten om nog even na te praten en wat te drinken. 
Het was een gezellige middag. Jan, vanaf deze plaats: hartelijk dank voor je inspanning voor 
het samenstellen van deze fietstocht!
 
Johnny de Kok, namens alle fietsers

Fietstocht 15 september
Hallo beste mensen. De ene fietstocht is nog maar net geweest en we beginnen alweer over de 
volgende. De volgende fietstocht is gepland op 15 september. 
Deze keer gaan we richting Kwadendamme. Onderweg stoppen we steeds even en vertel ik 
wat bijzonders van de streek. In Kwadendamme mogen we de kerk van binnen en van buiten 
bezichtigen. Ook kan er een Kwadendams biertje gekocht worden. Natuurlijk wordt er tijd 
gemaakt voor een kopje koffie/thee o.i.d. . Via Ovezande gaan we weer terug naar ’s-Heer 
Arendskerke.  We starten om 13.00 uur bij het “Arendhuis “ en zijn dan rond 17.00 uur weer 
terug. Kosten zijn er niet aan verbonden, alleen de koffie is voor eigen rekening.
Wilt u zich aanmelden graag via telefoon 0113-561875 of via e-mail rott47@zeelandnet.nl
We hopen er weer een gezellige en leuke middag van te maken en graag tot de 15e september.

Groet, Jan Rottier



Brassband Excelsior
Met Brassband Excelsior gaat het goed. We hebben momenteel een mooie bezetting. Dat is 
ook van belang, want we bereiden ons intensief voor op het concours dat op 4 november in 
het ‘Scheldetheater’ in Terneuzen wordt gehouden. Bij de voorbereiding probeert de dirigent 
René Nelis het beste uit de band te halen. Dat vraagt het nodige van de muzikanten en van de 
dirigent. We hebben er moed op dat het goed gaat komen, maar zonder inspanning krijgen 
we dit niet voor elkaar. 

Natuurlijk willen we ons ook inzetten op belangrijke momenten in de dorpsgemeenschap. Zo 
waren we present op de Sraskerksedag van 8 april, op Koningsdag en bij de dodenherden-
king. We waren er bij de wandelvierdaagse op 30 juni en we geven ons jaarlijkse concert bij 
Poelwijck op 10 juli. Daarmee sluiten we het seizoen af. Op 9 september werkt ons jeugdorkest 
mee op de Open Monumentendag. 
Ook buiten het dorp hebben we ons ingezet: op 4 mei was een deel van de band aanwezig 
in ’s-Heer Hendrikskinderen voor de dodenherdenking, op 14 mei in ‘Ter Reede’ in Vlissingen 
en op 20 mei tijdens het geslaagde muziekconcours op de Markt in Goes, waaraan vier bands 
meewerkten. 

We proberen zoveel mogelijk de jeugdleden in te schakelen. Een deel daarvan ziet kans om 
door te stromen naar de ‘grote band’, een deel maakt deel uit van de jeugdgroep, waaronder 
ook een viertal slagwerkers. We willen ons ook in de toekomst in blijven zetten voor de jeugd. 
We starten in het nieuwe schooljaar met de leerlingen van groep 5 (voorheen groep 4). Het 
betreft 11 leerlingen. Zij krijgen een blaasinstrument (meestal cornet of bugel).
In vier weken 1 uur o.l.v. een muziekleraar van de Zeeuwse Muziekschool leren zij een paar 
noten te blazen op het instrument. We sluiten dit af met een optreden van deze leerlingen, en 
samen met de band op een maandagavond. Hiervoor worden de ouders/familie/ verzorgers 
uitgenodigd. Na deze presentatie kunnen de leerlingen die verder willen gaan zich hiervoor 
opgeven. Hierna volgt een huisbezoek, om e.e.a. uit te leggen m.b.t. het verdere vervolg van 
de opleiding. Dit doen we al sinds 2009. De school is bijzonder gemotiveerd om hieraan mee 
te werken. We zijn blij met deze samenwerking en we hopen dat er nieuwe enthousiaste muzi-
kanten kunnen worden opgeleid.

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

Mogen wij op u rekenen? U kunt zich aanmelden via de e-mail:  secretariaat@excelsior-shak.nl 
of telefonisch: 0113-251914.
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Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

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

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

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

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

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

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.



Bouw- en
HoutHandel DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

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

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

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

Bovendien: altijd concurrerende prijzen.

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



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

Advertentie 3 
 
 
 

Inspireren in positief 
ouder worden? 

 
Vanaf ons vijfenvijftigste levensjaar 

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

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

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

POWER een traject voor senioren die 
willen investeren in persoonlijke 

groei, sociale netwerken en zinvolle 
activiteiten. 

 

  
 

Wilt u ook deelnemer worden 
aan het POWER project?  

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

Of bel 0113-563304  
 
 
 
 

Advertentie 4 
 
 
 

Stads- en 
streekgidsen van  

           ‘t Gilde 
 

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

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

van Goes met zijn historische 
monumenten. 

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

  
Zie ook: www.gildedebevelanden.nl 

 

 
 

Heeft u zin in één van de 
rondleidingen of interesse om 

ook gids te worden?  
Neem contact op met 

stadsgidsen@gildedebevelanden.nl  
of bel 06-14 53 03 19 
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24 Dorpshuis Heer Arendhuis 
Torenring 46  •  0113561953

’s-Heer Arendskerke
www.dorpshuisheerarendhuis.nl

Een sfeervol dorpshuis met vele  
mogelijkheden voor dorpsgenoten 

en daarbuiten.

Tip: Houd het infobord aan de voor
zijde van het Arendhuis in de gaten!

Hier hangen regelmatig nieuwe mel
dingen voor jong en oud.

Avondje uit
Catering

Feesten

• Workshops 
• Sporten
• En nog veel meer!

mw. mr. F.C.M. Maat-Oldenhof

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

Tel: 0113-56 16 46
Fax: 0113-56 71 50

E: fmaat@mrmaat.nl
I: www.mrmaat.nl

familierecht
overeenkomsten

incasso
hippisch recht

etc.

ADVOCAAT

Dicht bij u in de buurt 
slaagt u voor betere 

TUINPLANTEN 
Leverbaar van 1 november - 1 mei

Specialiteit: 
Veredelde Walnotenbomen

Plantencentrum

”Kwekerij WESTHOF”

Voor bomen die 
gezien mogen worden 

Op 2 km afstand van Heinkenszand

Westhofsezandweg 3 
‘s-Heer Abtskerke 

tel. (0113) 561219
e-mail: westhof@walnoten.nl

Snuffelschuur
Eindewege
In- en verkoop inboedels,

schuur- en zolderopruiming.
Restanten ‘wij ruimen alles op’

Iedere eerste en tweede zaterdag
van de maand open van

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

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

Sponsor Buurtvereniging Eindewege
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Restauratie kerktoren 

In navolging op het vorige berichtje over de stand van zaken van de restauratie van de kerkto-
ren, willen we u op de hoogte stellen van de vorderingen.
Momenteel zijn we het aanbestedingstraject ingegaan. Er zijn vier verschillende aannemers 
uitgenodigd om een aanbieding in te dienen voor het uitvoeren van de restauratie. Alle vier de 
aannemers hebben ervaring in de restauratiewereld. We verwachten de offertes donderdag 13 
juli binnen te krijgen, waarna we ze inhoudelijk kunnen beoordelen. De definitieve gunning 
zal na de bouwvak plaatsvinden. De aannemer heeft dan nog een paar maanden de tijd om de 
werkzaamheden voor te bereiden.
 
Marijke Vanhommerig  (projectleider gemeente Goes)

 

Start bouw Arendskwartier
Veel inwoners van ons dorp zal het zijn 
ontgaan, maar op donderdag 8 juni 
2017 vierde men de officiële start van de 
bouw van de woningen in het Arends-
kwartier. 
Er werd onder andere door wethouder 
Alssema een korte toespraak gehou-
den. De overhandiging van de sleutels 
van de woningen was spectaculair: een 
steenarend kwam aangevlogen met de 
sleutels van de woningen. Deze werden 
door de wethouder in ontvangst geno-

men en overhandigd aan één van de toekomstige bewoners. Hierna was er voor de toekom-
stige bewoners en andere genodigden een hapje en een drankje. Tot slot gingen de toekom-
stige bewoners op de foto met een Amerikaanse zeearend.  

Op zaterdag 30 september
van 10.00-12.30 uur 

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



VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN
REGIOBANK

PARTICULIER
ZAKELIJK

Over al deze zaken
adviseren wij 

u graag...
Karel Doormanplein 30
4335 GR Middelburg
Oude Rijksweg 107
4458 AK  ’s-Heer Arendskerke
0118-639111 
0113-567170
assurantien@corstanje.nl
www.corstanje.nl



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

lees de Bijbel: Johannes 14:6 

Nieuw Leven gemeente 

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

U bent van harte welkom in onze diensten 

zondag van 10.00u – 11.00u Eredienst 

pauze 

11.30u – 12.30u woorddienst 

www.nieuwleven-goes.nl 

info: 0113-563956 

 

 
 



28

Eerste Fietsrommelroute 

De eerste Fietsrommelroute van ‘s-Heer Arendskerke telde zo’n 50 verkooppunten verspreid 
over het hele dorp. Er was een redelijke verkoop van schuurspullen. Zelfs zijn er enkele Belgen 
gesignaleerd, die ‘rommel’ kochten. Eén van de verkoopsters: ‘Alles wat overblijft, gaat weg! Ik 
schakel hiervoor via het Prikbord van Zeelandnet iemand in, die het ophaalt.’ Het weer werkte 
ook weer mee deze keer. Bij diverse stands werd een gezellig praatje gemaakt. Compliment 
aan de organisatie! Volgend jaar weer? 

Nieuws van het Arendhuis 
I.v.m. de zomervakantie is 14 juli de laatste frietverkoop van het Heer Arendhuis. We hopen 
jullie dan weer te verwelkomen voor een frietje op 25 augustus.
De nieuwe website van het Heer Arendhuis is in de lucht. Er is hard aan gewerkt samen met 
Bastiaan Bonink en zijn team van “that computer guy”. Het is prachtig geworden, neem eens 
een kijkje op www.heerarendhuis.nl!
Aan de eerste Sraskerkse dag op 8 april jl. kan het Heer Arendhuis als een prachtig evenement 
terug denken. Ook wij hebben hard gewerkt om deze dag alles op rolletjes te laten lopen. Het 
was ook gezellig en erg leuk om te doen. Er komt altijd veel kijken bij zo’n evenement, maar 
gelukkig doe ik het alweer een paar jaar als beheerster, dus dat zit wel goed. De frituur liep ook 
prima, ook al moest er af en toe wel wat langer gewacht worden als normaal op de bestelling. 
Gelukkig was er begrip, want het is echt een hele prestatie hoor om dat te bewerken in twee 
frituurtjes van 10 liter! Top hoor frietbakkers!!!
Koningsdag was ook een succes, ook daar hebben we weer van genoten! Op de monumenten-
dag op 9 september a.s. zullen we zeker ook weer paraat zijn!
 We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen jullie daarna weer te zien, misschien bij het 
hobbycafé op elke eerste en derde donderdag van de maand of op een andere leuke activiteit 
in het Arendhuis.
 
Groetjes Arna van Eekelen



29

Kindervakantieweek 2017
De grote lijnen voor het programma van de kindervakantieweek zijn uitgezet. We zijn als organi-
satie druk bezig om alles verder uit te werken. Van maandag 21 t/m woensdag 23 augustus is de 
kindervakantieweek van ’s-Heer Arendskerke. 
Via het inschrijfformulier kun je je inschrijven. Deze vind je achterin de Dorpskrant op pagin 35 
maar is ook af te halen bij Verswinkeltje Huisson. We willen jullie vragen dit zo spoedig mogelijk 
te doen, want vol=vol. Wij kunnen dan beter een planning maken voor wat we nodig hebben en 
of we voldoende vrijwilligers hebben om te helpen. Op dit moment hebben wij nog niet heel 
veel volwassenen die op de dagen zelf komen helpen. Mochten er ouders zijn die een dagje 
willen helpen schrijf je dan ook in.. 
Want de organisatie vooraf kunnen we met een “klein”  team, maar op de dagen zelf hebben we 
echt veel hulp nodig om alles in goede banen te leiden.. Dus niet alleen voor de kinderen, maar 
ook voor de ouders. Schrijf je snel in voor de kindervakantieweek en maak er met ons een paar 
gezellige dagen van...

Groetjes van het KvW team 

Uitreiken certificaten 
Beginnerscursus Ipad en tablet

Maandagmorgen 19 juni was het dan zover. De beginnerscursus Ipad en tablet is afgrond en de 
cursisten ontvangen hun certificaat uit handen van Anneke Calus van SVRZ. 
Na het uitreiken van de certificaten gingen de cursisten aan de slag met de gastles Digitaal foto-
boek maken. Deze gastles werd verzorgd door de Stichting Digisteun.
Hierna kunnen de cursisten verder in het Digi Café, dat elke maandagmorgen wordt gehouden 
van 10.00 tot 12.00 uur. 

Heb je zelf vragen over je laptop, tablet of Ipad? Dan ben je ook welkom!
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Activiteiten 
in Poelwijck
 
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regel-
matig leuke activiteiten voor de bewoners 
op het programma. Denkt u hierbij aan maal-
tijden, optredens, uitstapjes en workshops. 
Al deze activiteiten worden georganiseerd 
door een medewerker welzijn van zorgor-
ganisatie SVRZ. Dit gebeurt in samenwer-
king met andere partijen uit het dorp zoals 
bijvoorbeeld de dorpsraad. Wij willen zoveel 
mogelijk mensen laten genieten van deze 
activiteiten. Daarom zijn inwoners van ’s-Heer 
Arendskerke van 55 jaar en ouder ook van 
harte welkom. Voor de activiteiten vragen wij 
een vergoeding. De hoogte hiervan stellen 
we per activiteit vast.
Heeft u interesse om deel te nemen aan de 
activiteiten of  wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor terecht bij de medewerker 
welzijn van SVRZ:
Nienke Spies en Carina Walhout, T: 0113-
315300 / E: n.spies@svrz.nl of  c.walhout@
svrz.nl
  
Juli
Vrijdag 14 juli Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00
 
Woensdag 19 juli Franse avond  
We spelen jeu de boules met een hapje
en een drankje (bij mooi weer buiten)
Tijd 19.30
Kosten € 2,00
 
Donderdag 27 juli Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:          
Voorgerecht: kippensoep
Hoofdgerecht: gepocheerde zalm met 
hollandaisesaus, aardappelkroketten

Nagerecht: tiramisu met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. inclusief 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck voor 20 juli
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30
 
Vrijdag 28 juli Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00
 
Augustus
Vrijdag 11 augustus Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00
 
Donderdag 12 augustus bbq,
Tijd: 16.00 uur
Menu: voor ieder wat wils         
Kosten: € 10,00 p.p. inclusief drankjes
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 3 augustus
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30
 
Vrijdag 25 augustus Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
September
Vrijdag 8 september Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
 Zondag 17 september 
Ierse middag met Irish coffee 
en Ierse muziek
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,50
 
Donderdag 21 september
Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:
Voorgerecht: Kippensoep
Hoofdgerecht: Vlaamse stoverij 
met witlof en aardappelkroketten
Nagerecht: Sorbet
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Kosten: € 10,00 p.p. inclusief 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 14 september
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30
 
Vrijdag 22 september Bingo

Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Maandag 25 september
Ma en Co Kleding mode show 14.00
Kleding verkoop 15.00 tot 16.00

Unieke prestatie VVA 2

Wellicht herinnert u zich nog dat op een mooie zaterdag op 30 april 2016 een platte kar met 
daarop uitgelaten VVA’ers over het dorp rond reed. ‘’t Tweede’ van de voetbalvereniging van 
ons dorp was die dag kampioen in de derde reserveklasse geworden en dat moest uiteraard 
in stijl gevierd worden!
 
U zult zich afvragen waarom dit nu pas in de Sraskerkseproat verschijnt aangezien dit inmid-
dels een goed jaar geleden is. De reden hiervoor is het volgende.
 
Het seizoen 2016/2017 zou voor ’t Tweede een uitdagend seizoen worden, doordat wegens 
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het behaalde kampioenschap een klasse hoger gespeeld moest worden (reserve tweede 
klasse). In de voorbereiding op het seizoen werd de doelstelling logischerwijs dan ook una-
niem op handhaving in de tweede klasse bepaald. Met een strikte uitleg moeten we achteraf 
concluderen dat deze doelstelling niet is behaald… 
 

Op 3 september 2016 werd de eerste wedstrijd gespeeld, uit tegen Kloetinge 3. Een tegenstan-
der, die er vanuit ging dat zij een gemakkelijke middag zouden krijgen aangezien VVA 2 het 
jaar ervoor nog tegen Kloetinge 4 moest aantreden. Zoals meerdere tegenstanders dit seizoen 
hebben ervaren werd het geen gemakkelijke middag en met een 2-2 gelijkspel mocht men 
zeker niet klagen. Het spel van ’t Tweede was wisselvallig, maar het elftal liet bij vlagen al zien 
goed mee te kunnen in de reserve tweede klasse. 
Na Kloetinge 3 werd het spel steeds beter met overwinningen thuis op Veere 2 (5-0) en GPC 
Vlissingen 2 (4-2). Deze overwinningen werden gevolgd door een nederlaag uit bij Dauwen-
daele 2 (3-2) en vervolgens werd weer drie maal gewonnen, thuis tegen Kapelle 2 (2-0), uit 
tegen Zaamslag 2 (1-2) en thuis tegen Hoek 3 (5-1). Na zeven wedstrijden stond ’t Tweede 
daarmee tegen alle verwachtingen in al op 16 punten. Op dat moment kwam het besef dat er 
dit seizoen misschien wel meer in zat dan alleen lijfsbehoud. 
In het vervolg van de competitie trok ‘t Tweede, met inachtneming van een klein ‘dipje’ na de 
winterstop, deze lijn door. Uiteindelijk moest men alleen Oostkapelle 2 als terechte kampioen 
voor zich dulden. De laatste wedstrijd was het tegen datzelfde Oostkapelle dat ‘t Tweede met 
2-0 won en daardoor tweede van de competitie werd met 38 punten uit 20 wedstrijden. 
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Kers op de taart was een periodetitel, opnieuw feest en toegang tot de nacompetitie voor 
promotie naar de eerste klasse. Iedereen was verbaasd dat dit was gelukt en beschouwde de 
nacompetitie als een mooie beloning op het goede seizoen. 

In de nacompetitie presteerde ‘t Tweede tot slot het ‘onmogelijke’. Eerst werd Rijsoord 3 uitge-
schakeld (uit 3-2 verlies, gevolgd door 3-0 winst thuis) en vervolgens werd ook Heerjansdam 
2 over twee wedstrijden verslagen. Thuis werd een goede basis gelegd door 2-1 te winnen en 
vervolgens hield ‘t Tweede’ uit stand op een overigens schitterend complex met 700 zitplaat-
sen (!). In het tweede achtereenvolgende jaar dwong ‘t Tweede daarmee promotie af, dit keer 
naar de reserve eerste klasse! 
Het succes van ‘t Tweede is met name toe te schrijven aan de gezelligheid binnen het team. 
Natuurlijk wil iedereen binnen de lijnen uiteindelijk winnen, maar dat staat nooit op de voor-
grond. De gezelligheid onderling op de trainingen, bij wedstrijden, maar zeker ook in de kan-
tine of bij uitjes van de voetbal zijn de basis. Op grond daarvan gaat iedereen binnen de lijnen 
voor elkaar door het spreekwoordelijke ‘vuur’ en dan komt het succes vanzelf (of niet). Vanuit 
die onderlinge hechte band worden ook (gezellige) blessurebezoeken afgelegd wanneer een 
speler langere tijd uit de roulatie ligt. Ook is bijvoorbeeld de sponsoring van nieuwe voetbal-
tassen en inloopshirts door meerdere spelers van binnen het team verzorgd. ‘t Tweede is een 
gezellige (vrienden)groep, die volgend seizoen wederom een uitdaging wacht. Een ding is 
zeker, alles is mogelijk, maar de doelstelling zal wederom handhaving in de klasse zijn met 
behoud van de gezelligheid.

Als dorpsclub mag VVA blij zijn met haar sponsoren en zeker ook met de betrokkenheid van 
iedereen bij alle elftallen. De prestatie van ‘t Tweede is zonder meer aan heel de vereniging toe 
te rekenen. Adriaan Nieuwenhuise (trainer/coach 1e elftal), Teun Stevens en Sebastiaan Ver-
duyn (begeleiders/coach 3e elftal) en Marcel Beenhakker (begeleider/coach 4e elftal) hebben 
samen met Adrie en Danny de Jonge (trainers/coach 2e elftal) niet zelden op donderdagavond 
moeten puzzelen over welke en hoeveel spelers bij ieder elftal mee mochten gaan. Aan een 
kleine dorpsclub is inherent dat bij afwezigheid van spelers door blessures of andere verplich-
tingen de spoeling snel dun kan worden. Doordat op die momenten elkaar spelers over en 
weer worden gegund kunnen alle teams hun wedstrijden blijven voetballen. 
Zonder sponsoren en vrijwilligers geen club. Via deze weg bedankt ‘t Tweede dan ook iedereen 
binnen de club die haar steentje (op welke manier dan ook) heeft bijgedragen aan dit unieke 
resultaat!

Vrouwengilde Goes
Er wordt hard gewerkt om het nieuwe jaarprogramma van het 
Vrouwengilde Goes weer rond te krijgen. De activiteiten liggen in 
de maanden juli en augustus stil vanwege vakantieactiviteiten van 
bestuur en leden.
In september opent Vrouwengilde Goes haar tweede halfjaarpro-
gramma met een algemene kennisquiz in de Magdalenazaal te 
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Goes om 19.30 uur.
Ook wordt er in september een high tea georganiseerd. Geïnteresseerd om lid te worden van 
het Vrouwengilde Goes?  Het lidmaatschap is € 29,50 per jaar .
Het Vrouwengilde in Goes is een eigentijdse vrouwenorganisatie, die openstaat voor alle vrou-
wen die streven naar persoonlijke ontplooiing in contact met anderen. Er zijn momenten voor 
contact en ontspanning, creativiteit en zinvolle vrije tijdsbesteding, bewustwording en vor-
ming.
Je kunt apart inschrijven op diverse activiteiten. Zo is er de eerste en derde woensdag van 
de maand een inloopsoos in de Magdalenazaal te Goes van 14.00 – 16.00 uur. Ook is er een 
dinsdagavond- en donderdagavondactiviteit per maand (lezing of presentatie). Verder is er 
jaarlijks een reisje, een fietstocht, een kerstdiner en nog een keer gezamenlijk eten en worden 
er bloemstukjes gemaakt.
Interesse? Neem dan contact op met Thea van Dijk, telefoon 06-18751148 of e-mail naar vrou-
wengilde@zeelandnet.nl Zie ook onze website www.vrouwengildegoes.nl

         

Uitslag Sraskerkse Bijbelquiz  

Op de Sraskerkse dag hebben we verschillende bezoekers uit mogen dagen om een Bijbelquiz 
in te vullen. We mochten 50 formulieren uitreiken en er zijn 17 ingevuld geretourneerd.  De 
familie Schrijver had slechts 1 fout antwoord en heeft de boekenbon van de Pelgrim in ont-
vangst genomen. 
Hieronder willen we even kort toelichting geven bij enkele vragen:
Bijna iedereen van de invullers wist het oorspronkelijk beroep van Petrus. Hij was eerst visser 
voordat hij geroepen werd om zijn netten te verlaten en Jezus te volgen. Wat de meesten niet 
wisten, is dat Petrus getrouwd was. Dit is af te leiden uit de geschiedenis in Mattheus 8:14-18
“Jezus ging naar het huis van Petrus. Daar lag de schoonmoeder van Petrus met koorts in bed. 
Jezus zag haar en raakte haar hand aan. Meteen had de vrouw geen koorts meer. Ze stond op 
en ging eten klaarmaken voor Jezus. ’s Avonds laat werden er zieke mensen bij Jezus gebracht, 
en ook veel mensen die een kwade geest in zich hadden. Jezus zei tegen de kwade geesten dat 
ze weg moesten gaan en hij maakte alle zieken beter. Dat moest gebeuren, want de profeet 
Jesaja heeft gezegd: ” Hij neemt alle ziektes en pijn van ons weg””
Petrus zal grote offers brengen voor het koninkrijk van God. Volgens de overlevering zijn 
Petrus en zijn vrouw als martelaar gestorven in Rome. Hij heeft zoveel gehoord, gezien en 
ervaren van de liefde en macht van God dat hij er alleen maar over kon spreken. Elf van de 
twaalf apostelen, en een groot aantal van de andere vroege discipelen, zijn een martelaardood 
gestorven, omdat ze niet konden stoppen met het vertellen van het verhaal van het Leven, de 
dood en de opstanding van Jezus Christus. Dit is opvallend, omdat zij allemaal getuigen waren 
van de  gebeurtenissen rondom Jezus en toch tot de dood het geloof bleven verdedigen en 
verkondigen.

Anita Wijnholds
www.nieuwleven-goes.nl
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Aanmelden	kind	

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Adres:	……………………………………………………………………………	Woonplaats:……………………………………………………………………	

Tel	(	ouder/verzorger):……………………………………………………	E-mail:……………………………………………………………………………	

Zit	na	de	zomervakantie	in	groep:	…………………………………	Geboortedatum:……………………………………………………………..	

Bijzonderheden/medicatie/dieet:……………………………………………………………………………………………………………………………	

Komt	op	de	volgende	dagen:			 	 ⃝	maandag		 ⃝	dinsdag			 ⃝	woensdag			 (	kosten	zijn	€	4,-	per	dag)	

Aanmelden	vrijwilliger	

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Adres:……………………………………………………………………………….Woonplaats:…………………………………………………………………	

Telefoon	(06):……………………………………………………………………E-mail:………………………………………………………………………….	

Komt	op	de	volgende	dagen	helpen:			 	 ⃝	maandag		 ⃝	dinsdag			 ⃝	woensdag	

Wanneer:	Maandag	21	augustus	van	10:00	–	16:00	uur,	neem	je	eigen	
lunch	mee.	Wij	zorgen	voor	drinken.	

Dinsdag		22	augustus	van	10:00	–	16:00	uur.	‘s	Middags	frietjes!	

Woensdag	23	augustus	van	13:00	–	19:00	uur.		Neem	je	zwemkleding	
/droge	kleding	mee.	’s	Avonds	BBQ!	

Waar:	Op	het	veld	tegenover	’t	Klok’uus.	

Kosten:	€	4,-	per	kind	per	dag	

Voor	wie:	Voor	alle	kinderen	die	na	de	zomervakantie	in	groep	3	t/m	8	
zitten	

Aanmeldformulieren	zo	spoedig	mogelijk	inleveren	samen	met	het	
inschrijfgeld	bij:	Vincent	van	Eenennaam,	Vermetstraat	20,	’s-Heer	
Arendskerke	/	Vragen:	kvwshak@hotmail.com	

Aanmelden	kind	

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Adres:	……………………………………………………………………………	Woonplaats:……………………………………………………………………	

Tel	(	ouder/verzorger):……………………………………………………	E-mail:……………………………………………………………………………	

Zit	na	de	zomervakantie	in	groep:	…………………………………	Geboortedatum:……………………………………………………………..	

Bijzonderheden/medicatie/dieet:……………………………………………………………………………………………………………………………	

Komt	op	de	volgende	dagen:			 	 ⃝	maandag		 ⃝	dinsdag			 ⃝	woensdag			 (	kosten	zijn	€	4,-	per	dag)	

Aanmelden	vrijwilliger	

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Adres:……………………………………………………………………………….Woonplaats:…………………………………………………………………	

Telefoon	(06):……………………………………………………………………E-mail:………………………………………………………………………….	

Komt	op	de	volgende	dagen	helpen:			 	 ⃝	maandag		 ⃝	dinsdag			 ⃝	woensdag	

Wanneer:	Maandag	21	augustus	van	10:00	–	16:00	uur,	neem	je	eigen	
lunch	mee.	Wij	zorgen	voor	drinken.	

Dinsdag		22	augustus	van	10:00	–	16:00	uur.	‘s	Middags	frietjes!	

Woensdag	23	augustus	van	13:00	–	19:00	uur.		Neem	je	zwemkleding	
/droge	kleding	mee.	’s	Avonds	BBQ!	

Waar:	Op	het	veld	tegenover	’t	Klok’uus.	

Kosten:	€	4,-	per	kind	per	dag	

Voor	wie:	Voor	alle	kinderen	die	na	de	zomervakantie	in	groep	3	t/m	8	
zitten	

Aanmeldformulieren	zo	spoedig	mogelijk	inleveren	samen	met	het	
inschrijfgeld	bij:	Vincent	van	Eenennaam,	Vermetstraat	20,	’s-Heer	
Arendskerke	/	Vragen:	kvwshak@hotmail.com	





Tuindromen……Droomtuinen! 
 
 
Laat het dit jaar niet bij dromen en vage plannen 
 

Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Vanaf het begin staat 
wat u in en met uw tuin wilt centraal.  
 
We luisteren goed en actief naar u, 

daardoor halen we voor uw tuin het beste 
in u en ons naar boven.  
 
Groenkeur 
Wij zijn als één van de eersten in Zeeland 
Groenkeur-gecertificeerd.  
 
Groenkeur staat voor bevordering van 
vakmanschap en  professionaliteit in de 

groene sector. Het is uw garantie voor  
vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, 
duidelijkheid.  

 

 
 
 
 
Wij zijn u breed en effectief van dienst op het gebied van ontwerp- aanleg en 
onderhoud van particuliere tuinen, zakelijke groenprojecten en openbaar groen. 
 
 

 
Allemekinders-Beveland groenprojecten 
Oude Rijksweg 97 
4458 AK ‘s- Heer Arendskerke 
Tel. 0113-563798 
info@allemekinders.nl  
 
Kijk ook eens op www.allemekinders.nl 



Nieuw 
wonen 

voor jong 
en oud 

in ‘s-Heer Arendskerke

Na 6 jaar komt er eindelijk weer een nieuwe wijk in ’s-Heer 

Arendskerke: 33 woningen in maar liefst 9 verschillende 

typen - voor starters, gezinnen en senioren. Arendskwartier ligt 

tussen het zorgcentrum (met o.a. kinderdagverblijf) en de open-

bare basisschool in - met speelboerderij Klok’uus om de hoek. 

En met alle voorzieningen in Goes (of Heinkenszand) op fiets-

afstand. Arendskwartier is ideaal wonen voor iedereen!

• Prijzen van 169.000,- tot 495.000,-
• Gezinswoningen, tweekappers
 en driekappers
• Vrijstaande en halfvrijstaande woningen
• Patiowoningen (rolstoeltoegankelijk)
• Heel veel woning voor je geld!

Arends
Kwartier
‘S-HEER ARENDSKERKE

Arendskwartier.nl

E E N  P R O J E C T  V A N

0113 - 22 77 88


