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NODIG? TAXI KOLE!
Kapelle / ’s-Heer Arendskerke

• Voor al uw taxi, kleinbus en rolstoelvervoer
• Gespecialiseerd in ziekenvervoer
• Wij rijden o.a. voor CZ Zorgverzekeringen

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

BEL: 0113-561324



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

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

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

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

De advertentie kosten voor 2018  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Sporten in het Arendhuis

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

De lessen worden gegeven in de gymzaal van het Arendhuis 
en beginnen om 18.45 uur. Meer informatie en aanmelden 
kan via pegoze2@zeelandnet.nl of via telefoonnummer 
06-27457744 (na 13.00 uur)
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Juli 2018, nr.3Van de redactie

Inhoud

Voor u ligt de zomereditie van de Srakskerkse Proat. Vermoedelijk leest u deze in de schaduw 
vanwege de niet aflatende warmte. Wellicht kijkt u uit op een geel gazon vanwege de ook niet 
aflatende droogte. Alhoewel dit is Nederland, dus voor hetzelfde geldt regent het en zit u binnen 
met een lekker kopje koffie. Het weer is altijd een veel besproken onderwerp. Toch hebben we 
opvallend genoeg toch vaak best goed weer als er buitenactiviteiten plaatsvinden. De komende 
periode is het natuurlijk even rustig en gaat iedereen genieten van de zomer, thuis of ergens 
anders, maar aan het einde van de vakantie beginnen de activiteiten weer met de kindervakan-
tieweek. Begin september hebben we een combinatie van de 2e Sraskerkse Dag samen met de 
Monumentendag. Veel te doen en te zien voor jong en oud! Ook voor de kunstliefhebbers is 
er in de nazomer van alles te doen en zien bij een Bunder Kunst en ook op sportief gebied kan 
iedereen de zomerkilo’s weer te lijf. Houd dus de agenda bij de hand zodat u geen activiteit hoeft 
te missen! 

We wensen iedereen weer veel leesplezier een fijne zomer toe!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 oktober 2018.
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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
Dorpenplatform
Op 18 april is er overleg geweest van het Dorpenplatform. Hierin zitten vertegenwoordigers van 
dorpen, die onder de gemeente Goes vallen. We kregen voorlichting over het ‘sociaal domein’. 
Er zijn hiervan 3 teams in Goes. ’s-Heer Arendskerke valt onder team Zuid. Het is een samen-
werking tussen gemeente, SMWO, Emergis en politie. Zij proberen samen mensen op te 
vangen, die tussen wal en schip dreigen te raken, verwarde mensen etc. Maakt u zich zorgen 
over mensen in uw buurt, dan kunt u dit melden bij de wijkagent. Deze staat ook in contact 
met deze teams en kan dan actie ondernemen. Het team bekijkt verder hoe een persoon bena-
derd kan worden om zo de juiste zorg te geven.

Nieuwe website
Daarnaast kregen we er uitleg over een nieuwe website van Goesweb, waar alle Goese dorpen 
aan mee kunnen doen of aan gelinkt worden. Dit wordt een uitgebreidere website als de hui-
dige én een beter werkend systeem. Het zit nog in de opzetfase en het zal daarom ook nog wel 
even duren voordat dit ‘in de lucht gaat’. Hebt u ideeën voor de website van ’s-Heer Arends-
kerke of mist u informatie op de huidige website, laat het dan weten! Dit kan via overlegor-
gaan@zeelandnet.nl of via stovershak@xs4all.nl. 
Het is sowieso aan te raden om eens een kijkje te nemen op de website van ons dorp (http://
shak.goesweb.net) voor dorpsnieuwtjes. Er staat soms ook informatie op van de gemeente, die 
voor ons belangrijk is. Ook deze dorpskrant wordt op de website geplaatst. 

Privacywetgeving (AVG)
Verder zijn we bezig met de nieuwe Privacywetgeving (AVG). Die geldt ook voor stichtingen 
en verenigingen. We moeten bewust en voorzichtig omgaan met persoonsgegevens. Er is nog 
wel veel onduidelijk hoe we de regels moeten toepassen. Wel is duidelijk dat we een privacy 
statement (wat doen we met persoonsgegevens en waarom) moeten maken. Alle werkgroe-
pen worden nog ingelicht over de gevolgen van de wetgeving. 
Samen met de andere dorpen en SMWO kijken we of we dit gezamenlijk kunnen oppakken, 
zodat we niet allemaal het wiel hoeven uit te vinden. Wordt vervolgd!

Dorpsenquête 
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van de vijfjaarlijkse dorpsenquête, die dit 
najaar plaatsvindt. 
Dit jaar voor het eerst volledig digitaal! Als u hierbij dan hulp nodig hebt, dan bent u welkom 
bij het Digi Café. 
We stellen vragen, die van belang zijn voor ons dorp. Input is altijd welkom. Het is de bedoe-
ling, dat we de gemeente (of andere overheden) laten zien waar we tevreden over zijn en waar 
we verbeterpunten zien. U kunt uw input geven via overlegorgaan@zeelandnet.nl.

Zomerschouw
De zomerschouw van ons dorp is op 17 augustus. Er wordt bekeken of er in het dorp zaken zijn 
die aandacht nodig hebben. Denk aan lantaarnpalen die stuk zijn, tegels die scheef liggen e.d. 
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De schouw gebeurt met dorpswethouder Derk Alssema, enkele ambtenaren (waaronder Erik 
Kotvis, onze contactpersoon bij de gemeente) en bestuursleden van het Overlegorgaan.
We doen ook altijd een voorschouw. Ook hier geldt: zijn er zaken in het dorp die volgens u de 
aandacht van de gemeente nodig hebben? Geef dit door via overlegorgaan@zeelandnet.nl. 

Dorpsvlag
Ons dorp heeft sinds vorig jaar een dorpsvlag. Misschien zijn er nieuwe bewoners, die dit niet 
weten. Deze vlag kunt u kopen in het Verswinkeltje of bij de secretaris van het Overlegorgaan. 
De vlag kost € 15,00.

Vrijwilligers
Tenslotte nog een wervingsoproep voor vrijwilligers. In diverse werkgroepen is of dreigt een 
tekort aan vrijwilligers. We hebben een leuk en gezellig dorp waarin veel wordt gedaan, maar 
dat kan niet zonder de inspanningen en inzet van dorpsgenoten. We hopen dan ook dat uw 
dorps- en gemeenschapsgevoel u een zetje geeft om u in te zetten voor ons dorp. Er is vast wel 
iets te doen wat u aanspreekt. 
We noemen bijvoorbeeld het jeugdwerk, het Vrouweputje, de Oranjevereniging, maar ook het 
Heer Arendhuis. Allemaal zoeken ze nieuwe vrijwilligers. Meedoen is een leuke manier om 
(andere) mensen te leren kennen en het geeft ook gezelligheid. Dus denkt u er eens over na. 
U kunt contact opnemen met het overlegorgaan (overlegorgaan@zeelandnet.nl) als u geïnte-
resseerd bent of meer informatie wilt. 
Ook jongeren zijn welkom en kunnen zich melden als vrijwilliger!
Stichting Overlegorgaan is er voor de algemene belangen van ons dorp. Zijn er dorpszaken, 
die u bij ons onder de aandacht wil brengen, dan horen wij dat uiteraard graag!

Raija de Vries-Alssema 
secretaris

Open middagen in de Petruskerk 
Komende zomer zal de Petruskerk op tien 
zaterdagmiddagen open zijn. Als u een 
kijkje wilt nemen dan bent u van harte 
welkom op zaterdag 7 juli t/m zaterdag 8 
september. De kerk is geopend van 13.30 
uur tot 16.00 uur. 
Op monumentendag, 8 september, is de 
kerk open van 10.00 tot 16.00 uur. Ook 
zullen er materialen van gemeenteleden 
ten toon worden gesteld die te maken 
hebben met ‘feesten in de kerk’. Zie voor 
meer informatie ook: www.pknsheerarendskerke.nl  
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Restauratie Petruskerk
Langzaam aan begint de steiger te zakken. Onderaan worden er nog steeds voegen en stenen 
uitgehakt, een stukje daarboven worden er nieuwe stenen ingezet en wordt de toren opnieuw 
gevoegd. Op de foto ziet u een stuk van een steunbeer, waar veel schade aan zat. Er moeten 
behoorlijk wat voegen en stenen vervangen worden.  Gelukkig zijn er vakkundige bouwvak-
kers aan het werk, die ervaring 
hebben met restauratiewerk.
Aan de bovenkant kunt u al een 
stukje van het resultaat zien. Ook 
ziet u daar de galmplanken en 
luiken die in kleur nu aangepast 
zijn aan de rode kleur van de con-
sistorie. Een nieuw toegevoegd 
element is het hekwerk dat u 
bovenop de omloop ziet staan. 
Dit hekwerk is zo slank mogelijk 
vormgegeven, maar blijft toch 
duidelijk zichtbaar. Het hek-
werk is geplaatst voor de veilig-
heid. De bestaande muur op de 
omloop was te laag en daardoor 
gevaarlijk.
 
De verwachting is dat het net 
niet lukt  om klaar te zijn met het 
voegen voor de bouwvak. Een 
stukje van de steiger zal dan nog 
moeten blijven staan. De bouw-
vak begint op 23 juli.
Waarschijnlijk zijn er na de bouw-
vak nog een aantal weken nodig 
om het werk af te maken. Zo moet er ook nog wat grondwerk gedaan worden voor een aan-
sluiting met de riolering, en zal de bouwplaats opgeruimd moeten worden.  
 
 Marijke Vanhommerig
 
Bouwkundig projectleider gebouwenbeheer / beleidsmedewerker cultureel erfgoed
Gemeente Goes
Afdeling ORU, Gemeentelijk Ingenieursbureau.
Tel: 0113-249699
06-10933471
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Koningsdag 
Deze Koningsdag begon voor de jeugdigen op ons dorp met een lawaaioptocht en mooi ver-
sierde fietsen of wagentjes. Dat mag inmiddels wel een traditie genoemd worden. Er waren 
drie prijzen te winnen. De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van wethouder Alssema. 
Bij het daaropvolgende dorpsontbijt in het Arendhuis was het weer een gezellige drukte. 
Er waren nog meer vroege vogels dan voorgaande jaren. Een delegatie van de gemeente was 
ook aanwezig en mengde zich tussen de dorpsbewoners. Er was veel keuze uit lekkere brood-
jes. Zelfs de croissantjes werden gesponsord! Bedankt daarvoor. Ondertussen werden lootjes 
verkocht, de prijzen konden in de loop van de middag afgehaald worden. Hopelijk had u prijs!
Na het dorpsontbijt stonden de springkussens klaar voor de jeugd, er werd gretig gebruik van 
gemaakt. Tegelijkertijd werden de kleedjes uitgerold voor de verkoop van kleine spulletjes. 
Brassband Excelsior speelde een aantal nummers. Vanwege het overlijden van één van hun 
actieve leden was het –begrijpelijk- een kort optreden. 

’s-Middags werden de (kinder)spelen gehouden. Deelnemers aan de fietspuzzeltocht konden 
een leuke prijs winnen. Een ieder die meefietste had als ‘opdracht’ een leuke foto in de leveren. 
Een onafhankelijke commissie beoordeelde de – sommige heel creatieve- foto’s. Uiteindelijk 
was er één winnende foto met daaraan gekoppeld een leuke prijs.
Een favoriet onderdeel van de spelen was de Zeepkistenrace. Ook daar een winnaar. Als afslui-
ting van deze Koningsdag werd voor zowel de jeugd als voor de wat ouderen een stoelendans 
gehouden.



10

Deze succesvolle dag werd georganiseerd door de leden van de Oranjevereniging. Laten we 
hopen dat het volgend jaar weer net een zo leuke dag georganiseerd kan worden. Een aantal 
zeer ervaren leden van de Oranjevereniging stoppen er mee. Het zou mooi zijn als zij door 
nieuwe mensen opgevolgd kunnen worden. Neem gerust eens contact op met één van de 
leden om te kijken wat er allemaal gebeuren moet voor Koningsdag. Wie weet is het iets voor 
u! 
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze traditionele dag. Een woord van dank ook 
aan onze trouwe sponsoren!

Avond4daagse 2018 
Sportief bezig zijn, dorpsgenoten ontmoeten en genieten van de mooie omgeving dat is waar het 
bij de avond4daagse om gaat. Wat hebben we het getroffen met het heerlijk weer. Vier dagen zon 
met een verkoelend briesje, de wandelaars liepen met een lach op hun gezicht de routes. De wan-
delingen leidden dan ook langs plekken waar je anders niet zo snel komt.

De boog van de Rabobank zorgt ieder jaar bij de start voor een feestelijk aanzicht en de kinde-
ren werden getrakteerd op een nieuwe rugtas met ontbijtkoek. Deze zal de komende tijd weer 
als gym- of schooltas gebruikt kunnen worden! Zoals iedereen weet is meester Wim ook heel 
sportief en hij wilde graag het startsein geven. Hier had hij speciaal zijn welbekende oranje 
kostuum voor aangetrokken. Om deze daarna snel om te wisselen voor zijn wandeloutfit!

De eerste route op dinsdagavond mochten we bij uitzondering via de Poldersedijk over het 
pad en erf van Kenny en Marijke op ´t Hof. Dankzij zulke initiatieven kunnen er variaties op de 
5 km gemaakt worden! Met halverwege een heerlijk stuk ontbijtkoek gesponsord door Trans-
portbedrijf Ronald Korstanje liep iedereen zonder problemen de route uit.
De tweede avond hadden we de zogenoemde Vrouweputjeroute. Tijdens deze tocht gingen 
ook de mensen in rolstoelen mee. Ook zij genoten volop van het lekkere weer en de mooie 
natuur. Het Poelbos blijft een prachtige plek om te wandelen. Firma de Bruine trakteerde op 
een appeltje voor de dorst en zo liepen de sportievelingen in de schaduwrijke bossen al klet-
send weer terug naar de finish.



Donderdagavond was even 
spannend voor de organi-
satie. De route was gepland 
door de hollebollige wei-
tjes aan de Wissekerkse-
weg. Dit pad was door de 
natuur in beslag genomen 
maar met zwaar geschut 
werden de brandnetels en 
braamstruiken een kopje 
kleiner gemaakt en kon 
ieder dit pad weer betre-
den. Een heerlijk banaan-
tje van ´t Klok’uus zorgde 

voor de nodige energie en zo was deze route er ook weer een van mooie indrukken en goede 
gesprekken.
De laatste avond op vrijdag is altijd speciaal. Vier avonden achter elkaar wandelen is niet wat 
de meesten van ons elke week doen! En de laatste route was er nog wel een met hindernissen: 
over het hek, over de dijk, prikkeldraad. Toch waren er wandelaars die het voor elkaar kregen 
dit met kinderwagen te doen! Dat kwam waarschijnlijk door de komkommertjes en manda-
rijntjes van Peter van Vliet.
Na al die ontberingen is het fantastisch om binnengehaald te worden door de vrolijke muziek 
van Brassband Excelsior. Na de medaille-uitreiking had ieder een heerlijk ijsje van Verswinkel-
tje Huisson verdiend.

Zoveel bedrijven dragen bij om van de avond4daagse een feestje maken. De bovengenoem-
den die voor de traktaties zorgen evenals Brasserie de Panhoeve en SRVZ die het Grand café 
van Poelwijck open stelt als start en finishruimte.
Maar zonder al die vrijwilligers had de avond4daagse niet plaats kunnen vinden; klaarovers, 
stempelaars, ontbijtkoeksmeerders, EHBO-ers en onze ‘dorpsfotograaf’, zij zorgen er voor dat 
alles vlot verloopt, vastgelegd wordt en de wandelaars zorgeloos kunnen genieten van hun 
tochten. Omdat het er tijdens de, bijna perfecte, afsluiting niet van kwam om deze mensen 
officieel te bedanken willen we het bij deze doen. Zij hebben hun welverdiende vrijwilligers-
speldje gekregen.

De organisatie hoopt dat in 2019 de vijfde avond4daagse in ‘s-Heer Arendskerke gehouden 
kan worden. Om dit te kunnen realiseren hebben we meer vrijwilligers nodig! Voel jij je ook 
betrokken bij dit geweldige evenement? Meld je dan alvast aan zodat we in 2019 genoeg 
mensen hebben om wederom een veilige en gezellige avond4daagse te kunnen organiseren.

Organisatie avond4daagse,
Janny Verwei, Ineke van der Bijl, Dicky Laman, Judith Korstanje, Joke op ‘t Hof 
en Ginny Rentmeester
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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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Seniorensoos ‘s-Heer Arendskerke
Enige tijd geleden werd binnen de Seniorensoos het idee geopperd om een toeristische auto-
tocht te maken. Dit had men in het verleden ook wel eens gedaan en was goed bevallen. Het 
idee werd uitgewerkt en er was een keuze uit drie verschillende toeristische routes van ruim 
200 km, te weten; 
1. Een route over de Zeeuwse eilanden naar het Brabantse Drimmelen, met een rondvaart 

door het Nationaal Park De Biesbosch, met als afsluiting een drie-gangen keuzediner in 
Yerseke.

2. De tweede route was via de Oesterdam, Sint Philipsland, Hellegatsplein naar Schouwen-
Duiveland met een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Bij deze mooie 
tocht was een drie-gangen keuzelunch in Yerseke ingepland.

3. De derde route was met een Bourgondische Asperge- en wijnproeverij inclusief lunch bij 
De Santspuy in Etten Leur.

Voor onze leden dus genoeg om te kiezen en dat deden ze dan ook. De meeste stemmen 
waren voor de route met rondvaart door de Biesbosch en op 12 juni jl. was het zo ver. Er waren 
13 deelnemers en we vertrokken met 4 auto’s vanaf Grand Café Poelwijck om 9.30 uur. Voor 
diegenen die geen routeplanner hadden, waren nog routes uitgeprint en we discussieerden 
even wie er voor zou rijden. Dit was al snel een uitgemaakte zaak, want een van de chauffeurs 
kon deze route blindelings rijden en zoals u zult begrijpen, daar maakten de andere chauffeurs 
dankbaar gebruik van. We hadden ruim de tijd om onderweg nog een koffiestop te maken en 
reden dus via Schouwen-Duiveland, de Zuid-Hollandse eilanden naar Willemstad, waar we dus 
koffie dronken bij Het Wapen van Willemstad. Na circa 45 minuten moesten we weer verder 
want de boottocht zou starten om 12.30 uur en de boot wacht helaas niet op laatkomers. 
We hebben toen blindelings een bijzonder mooie route gereden, die enigszins afweek van 
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de geplande route. Op een gegeven moment was het toch fijn dat we op tijd in Drimmelen 
aankwamen en van het mooie Park Biesbosch konden gaan genieten. Op de boot genoten we 
2 uur van de mooie natuur en van koffie met gebak. Het is ook gezellig om zo gemoedelijk met 
elkaar bij te praten en zo kwamen we op het idee om op de terugweg nog ergens in de buurt 
van Steenbergen nog een koffie- en sanitaire stop te maken. Dit pakte toch iets anders, want 
in de buurt van Zevenbergen werkte het blindelings rijden niet meer zo precies en reden we 
via de snelweg terug naar Yerseke. Onze gids, die wij in de buurt van Breda kwijt raakten, zat 
inmiddels al met zijn groep binnen in Café Restaurant ’t Veerhuis in afwachting van reacties. 
Iedereen zag de humor hier wel van in en we konden gezellig aan ons diner beginnen.
Omdat hier met verse producten wordt gewerkt, hadden we vooraf onze keuzemenu’s door-
gegeven. Een keuze uit vissoep of soep van de dag, een keuze uit 4 verschillende hoofdgerech-
ten en als dessert Dame Blanche of Kaatje Mossel (met advocaat). Om ca. 20.00 uur reden we 
’s-Heer Arendskerke weer binnen en met recht kunnen we zeggen, dat we een heel gezellige 
dag hebben gehad. 

Onze volgende activiteit is onze jaarlijkse BBQ in de tuin bij Wim Maljaars!

Voor het biljarten, kaarten en koersballen hanteren we een vakantiestop voor de maanden juli 
en augustus en in de 1e week van september gaan al activiteiten weer beginnen.

Hebben we uw interesse gewekt over wat de Seniorensoos voor u kan betekenen en welke 
activiteiten wij organiseren? Kom gerust in het nieuwe seizoen eens kijken in Het Arendhuis 
op maandag- of donderdagmiddag bij de biljarters en kaarters, of op woensdagmiddag bij de 
koersballers!!  Wij stellen dat zéér op prijs! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Jo Noorland, e-mail: seniorensooshak@gmail.com

 

Op zaterdag 29 september van 10.00-12.30 uur  in het Arendhuis aan de Torenring, 
’s-Heer Arendskerke is er weer Repair Café.

Diverse (elektrische) apparaten kunnen ter reparatie aangeboden worden, de vrijwilligers van 
het Repair Café helpen je graag en proberen samen met jou het probleem op te lossen.
Eenvoudige klusjes voor de naaimachine kunnen verholpen worden, of je mag zelf achter de 
naaimachine plaats nemen voor een los naadje of zoompje.
Naaimachines kunnen ook gerepareerd worden.
Meubels en stoelen kapot? Ook voor dit probleem zit er een professional klaar om te helpen.
Reparaties zijn gratis, een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Heb je niets te repareren, je 
kunt ook voor de gezelligheid komen. Koffie of thee voor eigen rekening.
Voor meer informatie: kijk op repaircafe.org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl
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Jeugdsoos TYG
De afgelopen maanden heeft de TYG weer leuke activiteiten georganiseerd.
Op 13 april was onze jaarlijkse populaire activiteit bowlen. 44 kinderen hebben deze avond 
weer heel wat kegels omgegooid.
Dit jaar was er ook een nieuwe activiteit: een ruilspel. Op 25 mei liepen er diverse groepjes over 
het dorp om bij onze dorpsgenoten aan te bellen met de vraag om spullen te ruilen. Begonnen 
met een paperclip kwamen de groepen terug met cd rekken, bloemvazen, knuffels, bekers , 
kaarsen etc.
De laatste activiteit voor de zomervakantie op 15 juni was ook weer een leuke! Kanovaren bij 
Kanoa op de kreek bij de Piet met ruim 30 kinderen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Na de zomervakantie begint het nieuwe seizoen van de TYG. We beginnen het seizoen op 
vrijdag 14 september met lasergamen!

Hopelijk tot dan!
Team jeugdsoos TYG

Digi cafe 
Het Digi Café is gesloten in de zomervakantie van 9 juli tot en met 17 augustus!
Maandag 20 augustus van 10.00 tot 12.00 uur zijn de digimaatjes er weer in het Grand Café van 
Poelwijck om je te helpen met laptop, Iphone, Ipad of tablet.

¢
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Kindervakantieweek
Maandag 13 augustus begint de kindervakantieweek, met dit jaar als thema ‘De Middeleeuwen’. 
We bouwen dit jaar ook geen hutten op de maandag, maar heuse kastelen. We hopen veel rid-
ders en jonkvrouwen te mogen verwelkomen, maar tot nu toe valt de inschrijving een beetje 
tegen. We willen jullie vragen om toch snel in te schrijven zodat wij als organisatie weten waar we 
aan toe zijn. Het inschrijfformulier hebben de meeste van jullie op school meegekregen en is ook 
in de nieuwsbrief van school verstuurd. Voor de kids die hem niet op school gekregen hebben, 
bij het verswinkeltje Huisson liggen ook nog een aantal inschrijfformulieren. 
Tevens zijn wij nog op zoek naar ouders en/of grootouders die ons team willen komen verster-
ken op deze 3 dagen. Ben je goed in kastelen bouwen, knutselen, het verzorgen van een hapje 
en een drankje voor de hardwerkende ridders en jonkvrouwen of heb je andere kwaliteiten 
die goed van pas kunnen komen.. meld je dan even aan via het inschrijfformulier of mail even 
naar kvwshak@hotmail.com.
Op woensdag 15 augustus sluiten we de dagen af met de traditionele BBQ en de ridders en 
jonkvrouwen kunnen hun harnas en jurken verwisselen voor zwemkleding om lekker op de 
buikschuifbaan te kunnen zwieren. 
Wij gaan in de vakantie door met de voorbereidingen en hopen dat jullie  maandag 21 augus-
tus van de partij zijn. 

Groetjes van het team KinderVakantieWeek

Een Bunder tijd
De najaarstentoonstelling van een Bunder Kunst heeft dit jaar als thema: ‘Tijd’ en krijgt daarmee 
de werktitel ‘een Bunder Tijd’.

Een thema dat associaties oproept over verleden, heden en toekomst en op de Bunder uit-
gewerkt zal worden in Tijdvakken, Tijdperken, Tijdsbeelden, Tijdverschijnselen, Tijdgebreken, 
Tijdgeesten en een allesomvattende Tijdverspilling. De professionele kunstenaars die dit jaar 
de Bunder van Tijdskunst voorzien zijn: Marinus van Dijke, Tjeerd Vrielink, teja van hoften, Rob 
Maaskant, Marieke van der Perk, Kees Wijker, Ine van Son, Marijn Kluijfhout, Wim Bakker, Willem 
Ploum en Joris Oostinga. Als vervolg op het succesvolle kunstboekenproject in het kader van 
‘een Bunder Tijd’  presenteert de Bunder dit jaar het project ‘Tijdnissen’ waar 32 professionele- en 
amateur kunstenaars aan meewerken .

Tenslotte is er de presentatie van het scholenproject ‘Kwartieren’ waaraan een grote groep scho-
lieren uit het Goese voorgezet onderwijs een aantal maanden met passie hebben gewerkt. Het 
Ostrea Lyceum, Goese Lyceum en Calvijn college hebben er allemaal aan meegewerkt. De expo-
sitie is vrij toegankelijk gedurende 4 weekenden op vrijdag, zaterdag en zondag, 25 augustus tot 
en met 16 september 2018, van 13.00 tot 17.00 uur.
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Zaterdag 25 augustus  Preview
Zondag 26 augustus  Officiële opening van een Bunder Tijd.
   Tevens wordt dan de aan ons toegekende Cultuurprijs van Goes  
   uitgereikt. Rondom de uitreiking zal een speciaal programma zijn.
    Er zal door diverse muzikanten acte de presence gegeven worden. 
   Ook zullen Marieke van de Perk en Marijn Kluijfhout een project  
   begeleiden waarbij eenieder zich kan aansluiten.
Zaterdag 1 september  open vanaf 13.00 uur 
Zondag 2 september open vanaf 13.00 uur
   14.00 uur Cohen/ Beatles/ Rolling Stones project uitgevoerd  
   door jongeren waaronder Julio Melio
Zaterdag 8 september  open vanaf 13.00 uur 
   17.00 Oerkoken op inschrijving, eten met verhaal van   
   Willem Ploum en muziek
Zondag 9 september  open vanaf 13.00 uur
Zaterdag 15 september  open vanaf 13.00 uur
Zondag 16 september  open vanaf 13.00 uur
   14.00 uur Concert door Zoumana Diarra

Iedereen is welkom op de Panhoeveweg bij een Bunder Kunst. Wees nieuwsgierig, kom gewoon 
eens kijken naar wat er te zien is. Kom sfeer proeven en kijken wat al die leerlingen van de diverse 
scholen met het thema Tijd gedaan hebben. Kortom, KOM.

Open monumentendag
Op zaterdag 8 september is het weer zover: Open Monumentendag 2018! Het thema dit jaar is 
‘In Europa’.

In de Petruskerk kunt u luisteren naar volksliederen uit verschillende Europese landen gespeeld 
op het orgel. Als u weer naar buiten loopt, kunt u een wandeling maken door de kerktuin. Er 
wordt uitleg gegeven over de bijzondere bomen.
Misschien heeft u ver weggestopt op zolder of juist mooi uitgestald in uw vitrinekast één of 
meerdere objecten staan. Benieuwd naar de herkomst en waarde? In de Petruskerk zijn de taxa-
teurs van het Middelburgs Veilinghuis weer aanwezig. De taxatie is gratis!
Maak een gezellig rondje door het dorp o.a.: Molen Nooitgedacht (lekkere pannenkoeken), snuf-
felen in de Snuffelschuur en neem een kijkje in De Bunder.
Aan de Torenring is een doorlopend programma georganiseerd in het kader van de 2e Sras-
kerkse dag.
En eindelijk kan het dit jaar weer: de beklimming van de kerktoren! Tegen een kleine vergoeding 
mag u naar boven. Hoe ver kunt u kijken bij helder weer? In mijn dromen zie ik het topje van de 
Eifeltoren in Parijs…….
Heel veel plezier!



18



19



20

                 
  Naai- of verstelwerk? 
  Ook voor uw borduurwerk 
 
      Iedere maandag  
   10.00 tot 12.00 uur 
 Grand Café Poelwijck 
Voor advies of afgeven van  
       naai- of verstelwerk       

       Ivon Mannaert              
        06-13074680  
 

   e-mail: info@atelierivon.nl 
 

Meer info? www.atelierivon.nl 
 
 

      

               
     
Naai- of verstelwerk? 
  Ook voor uw borduurwerk 
         
      Ivon Mannaert 
             Goes-Zuid 
 
        06-13074680  
   e-mail: info@atelierivon.nl 
 
Meer info? www.atelierivon.nl 
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BOUW- EN
HOUTHANDEL DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

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

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

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

Bovendien: altijd concurrerende prijzen.

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



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

Mode
Vanuutuus

Casual damesmode
Arendstraat 15 - ‘s-Heer Arendskerke

Telefoon: 06 - 13 37 18 96

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

en op afspraak

U bent van harte welkom!

											CHRISTENGEMEENTE	

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

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

	
																												Maar	U/je	kunt	ook	mailen/bellen	naar:																				
																					Mail							:		info@vergaderingarendskerke.nl		
																					Website:		www.nieuwleven-goes.nl	
																					Tel										:	06-57343722	
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Sraskerkse Dag op 8 september
Wat is er allemaal te beleven op die dag?
Natuurlijk krijgt u nog een flyer met alle informatie over die dag. Ook het programma van de 
Monumentendag is daar bij ingesloten.
In de vorige dorpskrant stond wat er op muzikaal terrein te beleven valt. 
Nu kunt u lezen wat er voor de kinderen te doen is.

We starten de morgen na de opening om 10.00 uur met een massale ochtendgymnastiek. Op 
een lekker muziekje gooien we de spieren los, zodat we de hele dag er tegenaan kunnen. Deze 
ochtendgymnastiek vindt voor het Arendhuis op straat plaats en bij slecht weer binnen. Alle 
kinderen van het dorp zijn uitgenodigd om hieraan mee te doen, maar ook de volwassenen, 
want die hebben een beetje beweging misschien nog wel meer nodig. Daarna luisteren we 
naar een optreden van brassband Excelsior met onder meer de jeugdafdeling. In deze jeugd-
afdeling spelen alleen muzikanten van het dorp, dus leuk om te zien en natuurlijk te horen.
In één van de kraampjes (de hobbykraam) worden allemaal resultaten verkocht van een of 
andere hobby. De opbrengst van dit kraam wordt geschonken aan de jeugdafdeling van Excel-
sior. Tijdens de laatste workshop op school hebben de kinderen vanaf groep 3 hard gewerkt 
om dit kraam te vullen. Ze vonden het best moeilijk om hun werkje niet mee naar huis te 
mogen nemen. Wat wel kan is gelijk na de opening naar de Hobbykraam te komen en voor 
een klein bedrag je eigen werkje te kopen. Wacht niet te lang, want anders is het misschien al 
verkocht! Naast deze kinderwerkjes is er nog van alles te koop, dus kom eens snuffelen.
Om 10.45 uur start voor de kinderen van 4 – 7 jaar een Trollentocht. Het wordt herfst en de 
natuur verandert dan heel snel. Twee vrolijke trollen nemen de kinderen mee naar de tuin van 
de basisschool. Samen gaan ze op zoek naar van alles wat met de herfst te maken heeft. De trol 
heeft een staart en als hij door de natuur wandelt, blijft daar van alles in haken. De kinderen 
krijgen ook een staart en als zij iets leuks vinden (een mooi blad, een bloemetje of een mooie 
grasspriet) kunnen ze dat in hun staart steken. Na afloop kijken we wie de mooiste staart heeft. 
Van 11.00-13.00 uur worden er leuke ballonnenfiguren gemaakt en van 12.00-14.00 uur is 
het smullen van een suikerspin of popcorn. Ben je tussen de 10 en 14 jaar? Dan mag je mee-
doen met de wedstrijd  “Heel Arendskerke bakt’.  De taarten moeten om 12.00 uur ingeleverd 
worden in het Heer Arendhuis. Bak alleen of samen met je vriend of vriendin een lekkere en 
mooie taart. De jury maakt om 15.00 uur bekend wie in deze categorie de winnaar is. Daarna 
is het proeven geblazen!
Van 12.00-1300 uur gaan we knutselen in het teken van het thema van de Monumentendag 
“Europa”. We schilderen een mooie vlag, die na afloop natuurlijk mee naar huis mag.
Dan is er van 13.00-16.00 uur een sneltekenaar aanwezig, dus kun je je tegen betaling uit laten 
tekenen. Altijd leuk! Van 13.00-15.00 uur kunnen de kinderen hun kwaliteiten testen bij de 
brandweerspelletjes voor de kazerne. Natuurlijk mogen ook de kinderen mee met de koetsjes 
of paardentram rond het Arendslot en kan er zelfs pony worden gereden. En als laatste voor 
de zangers een mogelijkheid om mee te doen met de karaoke van 15.00-17.00 uur o.l.v. Eagle 
Beat.
In de kraampjes rond de Torenring zijn leuke dingen te koop en sommige zijn nog lekker ook. 
Vergeet dus niet je portemonnee mee te nemen!
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In het programma van de Monumentendag zal je zien, dat de toren onder begeleiding weer 
beklommen kan worden. Dat is altijd leuk om je dorp eens van boven te bekijken. Deze keer 
Europese pannenkoeken bij de molen, dus even de fiets pakken.
Genoeg te doen dus voor de jeugd, dus we hopen op heel veel belangstelling voor de activi-
teiten. Het wordt voor jullie georganiseerd, dus kom!
Wat betreft de paarden is het programma wat gewijzigd. De koetsjes vertrekken vanuit het 
parkeerterrein van het Klok’uus aan de overkant van de Wissekerkseweg. Daar worden de 
kaartjes verkocht en kan men eventueel naar het toilet of kan men iets drinken in het Klok’uus. 
Op het parkeerterrein kunnen de kinderen ponyrijden. De grote paardentram waar ook rol-
stoelen in mee kunnen start nog wel vanaf het parkeerterrein voor het Grand Café in de Boog-
straat. Daar worden voor deze tram ook de kaartjes verkocht en is ook gelegenheid om het 
toilet te bezoeken.
Wil je mee doen met “Heel Arendskerke bakt”? Meld je dan aan bij Bridget van der Scheer 
bridgetbvd@gmail.com
In de week van 20 augustus worden de flyers bezorgd. Heb je hem gemist dan liggen er nog 
in het Verswinkeltje Huisson.

Programma Sraskerkse Dag
9.00 - 10.00 uur    Rondgang dweilband Gosternokke met dorpsomroeper 
10.00 uur  Opening door wethouder Alssema
10.00 – 17.00 uur Kraampjesmarkt in de Torenring
10.05 – 10.15 uur  Ochtendgymnastiek voor het Heer Arendhuis
10.15 – 11.00 uur Optreden Excelsior met jeugdafdeling
10.45 – 12.00 uur Trollentocht voor de kleintjes in de schooltuin
11.00 – 13. 00 uur Ballonnenfiguren 
12.00 – 14.00 uur Suikerspin/popcorn
12.00 uur  Inleveren taarten `Heel Arendskerke bakt` in Heer Arendhuis
12.00 – 13.00 uur Knutselen voor de kinderen in Heer Arendhuis
13.00 – 15.00 uur Brandweerspelletjes voor de brandweerkazerne
13.00 – 16.00 uur Sneltekenaar
13.00 – 16.00 uur Rondrit Bevelandse Aanspanning naar het Arendslot. Start op parkeer-
  terrein Klok’uus aan de andere kant van de Wissekerkseweg
13.00 – 16.00 uur Ponyrijden voor de kinderen op parkeerterrein Klok’uus 
13.00 – 16.00 uur Rondrit in de paardentram naar het Arendslot. Start op parkeerterrein 
  in de Boogstraat
13.30 – 14.00 uur Demonstratie streetdance Shirley
14.00 – 16.00 uur Bier – en Gin-tonic proeverij
15.00 uur  Uitslag wedstrijd `Heel Arendskerke bakt`
15.00 – 17.00 uur Karaoke door Eagle Beat
17.00 - 19.00 uur Meat4
19.00 – 20.00 uur Alwin
20.00 – 24.00 uur Albertina



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



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

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

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

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

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

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

   

Meulpolder Assurantiën Hkz  B.V.
Dorpsstraat 2
4451 BC HEINKENSZAND
T (0113) 56 15 95
E info@meulpolder.com

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!
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Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

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

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

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

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

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

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.

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

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

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

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

Tip!

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

Torenring 46  •  0113561953
’s-Heer Arendskerke

www.dorpshuisheerarendhuis.nl

Een sfeervol dorpshuis met vele  
mogelijkheden voor dorpsgenoten 

en daarbuiten.

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

Hier hangen regelmatig nieuwe mel
dingen voor jong en oud.

Avondje uit
Catering

Feesten

• Workshops 
• Sporten
• En nog veel meer!

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

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

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

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

familierecht
overeenkomsten

incasso
hippisch recht

etc.

ADVOCAAT

Dicht bij u in de buurt 
slaagt u voor betere 

TUINPLANTEN 
Leverbaar van 1 november - 1 mei

Specialiteit: 
Veredelde Walnotenbomen

Plantencentrum

”Kwekerij WESTHOF”

Voor bomen die 
gezien mogen worden 

Op 2 km afstand van Heinkenszand

Westhofsezandweg 3 
‘s-Heer Abtskerke 

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

Snuffelschuur
Eindewege
In- en verkoop inboedels,

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

Iedere eerste en tweede zaterdag
van de maand open van

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

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

Sponsor Buurtvereniging Eindewege
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De Schaepskooi volop in beweging
Vorig jaar zijn wij begonnen met ons proefabonnement van een jaar. Dat was een groot succes en 
wij hopen natuurlijk dat ook nu bewoners van ’s-Heer Arendskerke en omstreken het tennissen 
willen uitproberen. Bent u de afgelopen 5 jaar geen lid geweest van onze vereniging dan kunt u een 
jaar lang tennissen voor slechts € 30,-. Voor kinderen tot 12 jaar is dit € 20,-. Omdat we vorig jaar all 
weather banen en nieuwe verlichting hebben aangeschaft kunnen we het hele jaar door tennissen. 
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om tennisles te nemen bij onze clubtrainer Arthur Roose.
Dit voorjaar heeft Arthur een aantal gymlessen verzorgd op de basisschool in de hoop wat jeugd-
leden aan te trekken, want dat blijft voor onze vereniging een punt van aandacht. De school, de 
kinderen en Arthur waren erg enthousiast over de deze tennislessen. Helaas heeft dit nog niet 
geleid tot een toename van de jeugdleden.
Naast de mogelijkheid om op eigen gelegenheid te gaan tennissen organiseert de vereniging 
regelmatig toss- avonden of ochtenden. Iedereen speelt dan met willekeurige partners van ver-
schillende niveaus. Doel is: plezier en elkaar te ontmoeten op de tennisbaan.
In de week van 26 augustus tot 2 september wordt het Zwaar Transport Zeeland Toernooi gehou-
den. Dit is een toernooi onder de vlag van de KNLTB. Tijdens het toernooi wordt de kantine van 
de tennisvereniging omgedoopt in een restaurant. U kunt dan voor een klein bedrag van een 
heerlijke maaltijd genieten terwijl u naar een leuke wedstrijd kijkt.
Ik hoop u een keer te mogen begroeten op de tennisbaan!
Voor informatie kunt u terecht op onze site www.tvdeschaepskooi.nl 
of via email allemekindersanja@gmail.com. 

Addy Dekker

Samen de Bijbel lezen
De Bijbel is nog steeds het best verkochte boek ter wereld, het meest besproken. Noem een 
willekeurige mening over de Bijbel en minstens één persoon zal het met je eens zijn en een 
ander oneens. Eigenlijk heeft iedereen er wel een mening over, maar kunnen we ergens een 
mening over hebben als we niet op de hoogte van de inhoud zijn? Wat is de Bijbel? Een wet-
boek? Een schrijven over God? Het boek van Israël? Het boek van de christenen? Wat heeft de 
Bijbel ons nu nog te zeggen?

Misschien heb je het nooit echt gedaan, ben je er mee gestopt of is het er gewoon nooit van 
gekomen? Wilt u de uitdaging  aangaan en de Bijbel (weer gaan) lezen? Dan is alleen op de bank 
leuk, maar soms is het nog leuker als je over een boek, de schrijver en inhoud kunt praten met 
anderen. Na de zomervakantie willen we daarom een leeskring opstarten. Meer informatie en/of 
opgeven kan via de telefoon of via de mail: 0113-563956 of wwijnholds@zeelandnet.nl
Het idee is om zo onbevangen mogelijk te lezen, hoe meer verschillende invalshoeken, des te 
beter en voorkennis is niet vereist. 
U bent van harte welkom!
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Activiteiten
in Poelwijck
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regel-
matig leuke activiteiten voor de bewoners op 
het programma. Heeft u interesse om deel te 
nemen aan de activiteiten of  wilt u meer infor-
matie? U kunt hiervoor terecht bij Nienke Spies 
en Carina Walhout, medewerkers welzijn. 
T: 0113-315300 / E: n.spies@svrz.nl 
en c.walhout@svrz.nl

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelko-
men bij een van onze activiteiten in het grand 
café Poelwijck.

Juli
Vrijdag 13 juli Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Donderdag 26 juli  aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:           
Voorgerecht: kippensoep
Hoofdgerecht: Gepocheerde zalm met 
hollandaisesaus, aardappelkroketten 
en warme groenten
Nagerecht: Tiramisu met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
vóór 19 juli
Boogstraat 48 open van 10.30 tot 13.30 
 
Vrijdag 27 juli Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Augustus
Dinsdag 7 augustus Zingen met Kees
Tijd 14.00 – 16.00
Kosten: € 2,00

Vrijdag 10 augustus Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Vrijdag 24 augustus Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

Zaterdag 25 augustus Aanschuif bbq 
Tijd: 16.00 tot 19.00
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck vóór 15 
augustus
Boogstraat 48 open van 10.30 tot 13.30

September
Vrijdag 7 september Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

Maandag 10 September lezing Levenstesta-
ment en Uitvaartwensen
De lezing over het levenstestament wordt 
gegeven door een notaris en het stuk over 
uitvaartwensen zal verzorgd worden door 
Dhr A. van de Hee van onderneming Yarden.
Tijd: 19.30
Kosten: Geen

Vrijdag 21 september bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

Donderdag 27 september aanschuifmaaltijd 
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:           
Voorgerecht: kippensoep
Hoofdgerecht: Vlaamse stoverij met 
witlofstronkjes en aardappelkroketten 
Nagerecht: Sorbet
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
vóór 18 september
Boogstraat 48  open van 10.30 tot 13.30
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Nieuws van het Heer Arendhuis
Frietverkoop op vrijdag wordt steeds gezelliger, er blijven wat mensen plakken om nog even 
wat te drinken. We zijn nu alweer een jaar bezig en zien toch nog elke keer nieuwe gezichten, 
erg leuk!

Maar de vakantie komt eraan en alle verenigingen hebben hun zomerstop en er blijft voor mij 
niet veel over om open te blijven, dus ook ik heb mijn zomerstop. Het Arendhuis is daarom 
gesloten van 9 juli tot 20 augustus. Op 6 juli zijn we ook gesloten voor de friet. Vanaf 24 augus-
tus is iedereen weer van harte welkom.

We zijn begonnen om een clubje op te zetten voor badmintonnen, eens kijken of hier animo 
voor is. We hebben er al een paar avondjes op zitten en er werd met twee koppels gespeeld. 
Deze mensen zijn heel enthousiast maar ook in deze geldt, hoe meer mensen hoe meer 
vreugd. We gaan na de vakantie hiermee verder, dus heb je zin om ook eens te komen spelen 
kom dan eens langs op 6 september. We beginnen na de Zumba op op de eerste en derde 
donderdagavonden van de maand van 20.30 uur tot 21.30 uur. Na deze inspanning is er een 
mogelijkheid om lekker wat te drinken in het café van het Arendhuis. Op die avonden hebben 
we ook altijd hobby café waar je kan biljarten darten, haken, spelletjes doen, kaarten, puzzelen 
enz. enz. ( biljarten is op afspraak ). Voor meer informatie kan je bellen naar 06-47832576 of kijk 
op mijn website www.heerarendhuis.nl.

Op 27 oktober staat ook weer een rommelmarkt gepland van 9.00 tot 12.00 uur, schrijf het 
alvast in je agenda!

 Wist je dat:
• We losse ijsverkoop hebben?
• Je bij ons kan komen voor een verjaardag, jubileum of afsluiting van het seizoen voor een 

borrel of of of… We hanteren nog lekker ouderwetse prijzen! Barbecueën, warm en koud 
buffet, eenvoudig een frietje het kan allemaal.

• Ik alweer 16 jaar beheerster ben in het Arendhuis op 1 augustus?
• Er diverse sportactiviteiten zijn waar je mee kan doen: Zumba, Kangoojumps,  Linedance; 

voor de ouderen Forzagym op dinsdagavond en SMWO gym op de woensdagmorgen; 
brassband op maandagavond; biljarten, koersbal op maandag- en woensdagmiddag. Je 
mag altijd even langs komen om meer informatie, kijk voor de tijden op de website van het 
Heer Arendhuis.

• Dat op 8 September niet alleen Monumentendag maar ook de Sraskerksedag gehouden 
wordt in en nabij het Heer Arendhuis?

Kijk u eens op mijn facebookpagina @heerarendhuis en op mijn website www.heerarendhuis.
nl. U kunt daar de agenda inzien. Heeft u een goed idee, laat het me weten, alles is bespreek-
baar!
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Interview dorpsgenoot
Voor deze dorpskrant is Janny Verwei genomineerd, onderstaand haar verhaal.

Poeh, een stukje schrijven over 
mezelf!  Niet mijn liefhebberij, 
maar vooruit toch maar de pen 
aangenomen.
Mijn naam is Janny Verwei en 
65 jaar geleden geboren in 
de Westhofsezandweg nr. 13 
als jongste dochter van Bram 
Nagelkerke en Leentje Tolhoek. 
We woonden daar op een boer-
derijtje net buiten het dorp, 
maar in de gemeente ’s-Heer 
Abtskerke. Ik heb me altijd Sras-
kerkenaar gevoeld en had niets 
met mijn geboortedorp. In 
’s-Heer Arendskerke de kleuter-
school bezocht bij Juffrouw Ina 
en de lagere school bij juffrouw 
Mol, meester Polderdijk en 
meester Verbeek. Een heerlijke 
jeugd gehad met veel ruimte 
om te spelen. Samen met de 
buurjongens of vriendinnen 
spelen rond de boerderij of op 
ontdekking in de Poel. Naast 
het harde werken op de boer-
derij hielden mijn ouders van 
contacten. Door de verkoop 
van melk en eieren kwamen er 
altijd wel mensen aan de deur. Een praatje, een kopje koffie, altijd gezellig!
Na de lagere school naar de van Dusseldorp Ulo, omdat mijn vriendinnen daar ook naar toe-
gingen. Als verlegen meisje uit de Poel alleen naar de HBS gaan, was geen optie..
Na de Ulo naar de Rijkskweekschool voor kleuterleidster in Middelburg. Bij het uitgaan in Kort-
gene ontmoette ik mijn huidige man Frank. We trouwden en kregen 2 kinderen. Een parttime 
baan in het kleuteronderwijs kwam in de 70er jaren nog weinig voor, dus kon ik mijn studie 
niet in de praktijk brengen. Toch heb ik veel gehad aan alles wat ik in die opleiding heb geleerd 
bij de opvoeding van eigen kinderen en later op de peuterspeelzaal. Het werken op de peu-
terspeelzaal was prima te combineren met al het vrijwilligerswerk op het dorp wat ik ook erg 
graag deed. Als ik er voor gekozen had om een vaste baan van 36 uur te nemen, had ik al die 
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ervaringen in clubjes, werkgroepen en besturen moeten missen. 
Na ons trouwen woonden we een jaartje in Colijnsplaat, het geboortedorp van Frank. Daarna 
in een huurwoning in de Elenbaasstraat tot we een huisje in de Lange Achterweg kochten. Na 
vele verbouwingen is het huisje tot een gezellig boerderijtje uitgegroeid en voelen we ons er 
erg thuis.
Waar komt die inzet voor het dorp vandaan? Mijn broer Rinus heeft me laten zien, als je wat 
met je dorp of club wilt bereiken, je er tijd en energie in moet steken. Je moet niet afwachten, 
maar zelf organiseren. Samen met anderen er voor zorgen, dat je omgeving of je club leuker 
wordt! Hij organiseerde jeugdvakantieweken, van alles voor de voetbal en was de medeop-
richter van het Overlegorgaan. Mijn zussen Ina en Francien werkten hard in het Trefpunt (het 
toenmalige dorpshuis) om feestjes, maar ook begrafenissen in goede banen te leiden. Zij 
lieten me de voldoening voelen na een geslaagde activiteit. Dat wilde ik ook meemaken en 
daardoor zit de inzet voor het dorp zo diep. Van alle activiteiten, die ik samen met andere inwo-
ners heb mogen organiseren, heb ik enorm genoten. Nu ben ik nog als vrijwilliger werkzaam 
voor de Vrijwilligerscentrale, bij de organisatie van de avond4daagse en de Sraskerkse Dag, 
in het bestuur van de molen en de kantinecommissie van de tennis en tot de sluiting van het 
AZC een dag in de week werkzaam op de peutergroep daar. Genoeg om lekker bezig te zijn. 
Mijn favoriete plek was vele jaren de peuterspeelzaal, mijn 2e thuis. Daarnaast de Poel, al is die 
na de aanleg van de A58 veel veranderd. Als de meidoorn bloeit brengt de geur me terug in de 
tijd en hoor ik die voorbij razende auto’s niet eens.
Ik wens alle goeds aan het Overlegorgaan met nieuwe mensen in het bestuur. Verder hoop ik, 
dat de inwoners op een leuke manier met elkaar blijven omgaan, iets voor elkaar over hebben 
en een beetje op elkaar letten. Als iedereen zich daar een beetje voor inzet, hebben we het 
met elkaar heel goed. Groet Janny

Ik geef de pen door aan Leen de Kok, een belangrijke vrijwilliger van de molen Nooitgedacht 
te Eindewege.  

Vrouwengilde Goes
In september starten onze activiteiten weer als volgt:
- Woensdag 5 september om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal, Goes
- Dinsdag 11 september om 19.30 uur presentatie van Stichting hulphonden in de Magdalena-

zaal 
- Woensdag 19 september om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal, Goes

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 vorming.
Je kunt apart inschrijven op diverse activiteiten. Zo is er de eerste en derde woensdag van de 
maand een inloopsoos in de Magdalenazaal te Goes van 14.00 – 16.00 uur. Kom gerust eens 
kijken of een praatje maken. 
Er is een dinsdagavond- en donderdagavondactiviteit per maand (lezing of presentatie). Verder is 
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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

Historisch Museum De Bevelanden
Iedere dinsdag in juli en augustus rondleiding bij museumbezoek.
Voor iedereen die wat meer wil weten over de geschiedenis van de stad Goes, de watersnoden 
van de Bevelanden of de Zeeuwse streekdrachten is er voor museumbezoekers, in de maanden 
juli en augustus, iedere dinsdag een rondleiding in het Historisch Museum de Bevelanden. Om 
11.30 uur staat een museumgids klaar die gedurende een uurtje de bezoekers meeneemt langs 
de vaste tentoonstellingen van het museum. Daarna kan men op eigen gelegenheid de wissel-
exposities bezoeken.

Vaste collectie.
Maak kennis met de stadsgeschiedenis van Goes. Met onder andere de geschiedenis van de 
Grote kerk, slot Ostende en het ontstaan van de welvaart in Goes. Leer meer over de verdronken 
dorpen van de Bevelanden of over de Zeeuwse streekdrachten. De expositie Zeeland Rond, alle 
drachten bont en pront biedt een enorme verscheidenheid aan Zeeuwse klederdrachten met 
bijbehorende sieraden en mutsen.
N.B. Meer informatie kunt u verkrijgen bij het museum, telefonisch 0113-228883 of per e-mail 
info@hmdb.nl .
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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


