
Sraskerkse 
Proat
34e jaargang,Juli 2019



LEKKER ETEN!LEKKER ETEN!
KOM SPELEN
EN

DE ACTIEVE VE
RRASSING

OP HET PLATTELAND

RESERVEREN: 0113 - 56 13 06

FO
TO

: P
A

TR
IC

K
 V

A
N

 IE
R

SE
L

WWW.KLOKUUS.NL

De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor 
klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.

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

RegioBank weer 
uitgeroepen tot de 
klantvriendelijkste 
bank van Nederland!



Colofon
Redactie: Raija de Vries-Alssema Oude Rijksweg 82, tel. 562340/06 26056278
 Johnny de Kok Slotstraat 14, tel. 563593
 Joanne Gijzel Westhofsezandweg 13, tel. 0630723550
Drukwerk:  Drukkerij Driedijk Heinkenszand, tel. 561942
Opmaak:  Quierien Driedijk Heinkenszand

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

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

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

De advertentie kosten voor 2019  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

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

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

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

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

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

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

De foto op de voorzijde is gemaakt door Johnny de Kok

3





Juli 2019, nr.3Van de redactie

Inhoud

Dit is alweer de 3e dorpskrant van 2019. Dit keer de ‘zomerversie’. Leuk om te lezen in je achter-
tuin of voor de caravan. Ook een exemplaar om te bewaren vanwege alle activiteiten die na de 
zomer gepland staan! 

We willen deze keer eens speciaal via deze weg iedereen die bijdraagt aan het maken van de 
krant bedanken. De redactie kijkt na en maakt van alle ingeleverde kopij een krant maar zonder 
die bijdragen was er helemaal geen krant. Het is fijn te zien hoe iedereen hier toch maar weer 
altijd aan meewerkt! 

We wensen iedereen, behalve veel leesplezier, een hele fijne zomervakantie toe.  

De volgende uiterste inleverdatum is 1 oktober 2019

Raija de Vries-Alssema, Joanne Gijzel, Johnny de Kok
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Voor een nieuwe of gebruikte auto

 Uitlaten: gratis montage

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

APK II KEURINGEN
Alfa Romeo specialist. 
Ook roetmeting diesels.

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

Uitlaten: gratis montage



De Hondenkapster
volledige vachtverzorging voor uw hond

J.J. Braam-Holtrust
Wissekerkseweg 3
4458 SH ‘s-Heer Arendskerke
0113-567290
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Stichting Overlegorgaan
Op 4 april jl. heeft de voorjaarsvergadering van het Overlegorgaan weer plaatsgevonden. Dit 
keer was de heer Vogel van de Delta aanwezig om ons te vertellen van de mogelijkheden van 
zuinige energie in en om het huis. Gezien het klimaatakkoord geen onbelangrijk onderwerp.

De vrijwilligerscentrale en de avond4daagse hebben zich aangemeld als werkgroepen van St. 
Overlegorgaan. De vergadering heeft hiermee ingestemd zodat dit nu ook officiële werkgroe-
pen zijn. 

Van ons dorpenbudget zijn weer hanging baskets aangeschaft. Deze hangen weer op de Toren-
ring. U heeft ze wellicht al zien hangen. Er is nog budget beschikbaar die we kunnen besteden 
aan zaken in en rond het dorp. Als er mensen zijn met goede ideeën dan horen we dat graag!

De wethouder die ook op de vergadering aanwezig was gaf aan dat de gemeente wil gaan 
bekijken wat er moet gebeuren met de voormalige brandweerkazerne op ons dorp. Hij doet 
de oproep om hierin mee te denken. Weet u dus een goede bestemming voor dit gebouw 
geeft u dit dan aan ons door! 
Het carillon gaat op korte termijn gereviseerd worden. Dit zou een goed moment kunnen zijn 
om nieuwe melodieën toe te voegen. Er is inmiddels aan mij een lijst toegezonden van melo-
dieën die zouden kunnen worden toegevoegd. Dit kost € 20,- per melodie wat uit het dorpen-
budget bekostigd zou moeten worden. 
Vanuit de vergadering wordt aan de wethouder gevraagd wanneer Eindewege nu eindelijk 
een ondergrondse container krijgt. Er staat er nu één bovengronds met te kleine gaten. Ook is 
door Eindewege gevraagd om een container voor het opruimen van zwerfafval maar ook deze 
is nog niet ontvangen. De wethouder zal dit navragen. 
Ook neemt hij de opmerkingen mee over de nieuwe verkeersituatie bij de Coupure. Die is er 
niet veiliger op geworden nu fietsers om in de Slotstraat te komen vanuit Goes 2x moeten 
oversteken. Ook wordt er in de Slotstraat ondanks de nieuwe indeling nog steeds erg hard 
gereden. Er wordt zelfs over de parkeerplekken heen gereden als deze leeg zijn! De wethouder 
heeft aangegeven dat dit een half jaar minimaal wordt aangekeken. Het duurt vaak even voor-
dat mensen hun gedrag aan een nieuwe situatie aanpassen. Bij deze wel een oproep aan een 
ieder om niet te hard te rijden in het dorp, ook niet als een straat daar misschien toe uitnodigt. 
Denk aan de omwonenden en ook aan de vele kinderen die in dit dorp toch veilig op straat 
moeten kunnen spelen. En het is niet alleen de Slotstraat waar te hard wordt gereden!

In de vergadering ontvangt de wethouder het eerste exemplaar van het enquêteverslag. Dit 
verslag wordt verder toegestuurd aan gemeente en provincie en andere belanghebbenden. 
Mocht u belangstelling hebben voor de uitkomst van de enquete, dan kunt u deze terugvin-
den op de dorpswebsite. 

Op 14 augustus a.s zal de zomerschouw weer plaatsvinden. Dit wordt georganiseerd door de 
Openbare Ruimte van de gemeente Goes. De wethouder, de wijkopzichter en de wijkagent 
zullen samen met ons door het dorp lopen om te zien of er zaken zijn die aangepakt moeten 
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worden. Hierbij valt te denken aan schoon, heel en veilig. Er wordt gekeken naar bestrating, 
groen, straatmeubilair, bebording, afvalbakken, straatvegen, zwerfvuil en verlichting. Het zou 
fijn zijn als u ons laat weten wat er in uw buurt ‘mis’ is zodat we dit kunnen bekijken tijdens 
de schouw. We hopen dat dit keer ook een toegankelijkheidsambassadeur van de gemeente 
Goes mee gaat. Dit is iemand met een beperking die in dit geval de fysieke toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking bekijkt.

Uw opmerkingen en ideeën voor ons dorp kunt u mailen naar overlegorgaan@zeelandnet.nl. 

Raija de Vries-Alssema

Jeugdsoos TYG
Op 12 april jl. was er de BINGO-avond in het Arendhuis. Er waren leuke prijzen te winnen. Ieder 
kind mocht zijn eigen BINGO-kaart invullen. Dat was best nog pittig voor sommigen. Het werd 
een leuke avond, de kinderen zaten op den duur op het puntje van hun stoel. De spanning was 
om te snijden toen de eerste ‘BINGO!’ riep. Hierna volgden er meer. Sommige kinderen hadden 
dubbel geluk met hun cijfers. Het was een geslaagde avond.
Op 24 mei jl. was het klimbos, Zeeuwse Helden te Westerschouwen aan de beurt. Wat hebben 
de kinderen en het team van TYG genoten. Zeker voor herhaling vatbaar. Eerst kregen ze een 
instructie en daarna kon iedereen meerdere parcoursen gaan klimmen. Het weer was ook 
prachtig.

De laatste activiteit voor 
de zomervakantie was 
op vrijdag 14 juni jl., 
kanovaren bij Kanoa. 
Ook hier weer prachtig 
weer. Hierbij ook weer 
een gezellige groep kin-
deren en begeleiding 
erbij.

Namens de TYG alle 
ouders bedankt voor 
het heen- en weer rijden 
van de kinderen naar de 
diverse activiteiten.

Wij van het team TYG 
wensen alle kinderen een fijne en gezellige zomervakantie en we zien jullie na de zomer terug 
voor de volgende activiteiten.

 Team jeugdsoos TYG
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Rommelroute 
Op 8 juni jl. was er weer een rommelroute in ’s-Heer Arendskerke, georganiseerd door Femke 
Helmich en Elma Adriaenssens. De weergoden waren het evenement niet goed gezind want 
het was geen lekker weer, veel regen en veel wind. Een beetje beschutting was dus wel 
nodig. Pas rond het middaguur knapte het op. Desalniettemin was het toch een succes. Er 
deden tenslotte 54 adressen mee in ’s-Heer Arendskerke en Eindewege. Er werd best nog wat 
verkocht ondanks het feit dat door het weer misschien was minder mensen op pad gingen.

Activiteiten Monumentendag 
Tijdens de Open Monumentendag op 14 september 2019 willen we graag een oldtimershow 
organiseren. De organisatie vraagt daarom uw hulp!
Bent u een trotse eigenaar van een oude brommer, solex, auto of tractor? En wilt u dit graag 
showen aan het hele dorp? Geef u dan uiterlijk 1 september 2019 op bij Leo Versluijs via lver-
sluijs@zeelandnet.nl.
Kinderen kunnen zich aanmelden voor de kinderkleedjes markt via h.de.vos15@kpnplanet.nl.
Heeft u hobby’s waar u veel plezier aan beleeft? Wilt u dit aan uw dorpsgenoten laten zien?
Meldt u dan aan via h.de.vos15@kpnplanet.nl. Geef daarbij uw wensen aan (bijvoorbeeld hoe-
veel ruimte u nodig heeft).

Het programma van deze dag vindt u als losse bijlage in de Sraskerkse Proat. Graag tot dan!



Expert

Salon

CAROLA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70

Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

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

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

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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Seniorensoos 
 
Tijdens het schrijven van dit bericht staat er nog één week biljarten en koersballen op het pro-
gramma en daarna is het voor deze activiteiten vakantie tot de 1e week van september. We hebben 
goed gespeeld en de te verwachten prijzen worden op de jaarlijkse BBQ uitgegeven.

Wat hebben we daarnaast nog meer gedaan in deze periode?
Op 19 april jl. was er een Life Cooking Lunch gereserveerd voor 7 deelnemers, die echter niet door 
kon gaan omdat er bij  Van der Valk te weinig animo was voor deze dag. Jammer voor deze mensen, 
maar later op het jaar gaan we het zeker nog eens proberen!
In Lewedorp was er weer een seniorendag op 14 juni en wij schreven in voor de avond. We begon-
nen met een uitstekend verzorgd warm- en koud buffet en lieten ons dit goed smaken. Na het 
buffet volgde er een optreden van Edwin Kaljouw uit Oost Souburg, die de zaal goed mee kreeg 
met zijn Nederlandstalige liedjes. Ook was er een verloting en we deelden weer mee in de prijzen, 
altijd leuk als je wat wint! Het was dan ook weer oergezellig, jammer dat onze zangeres in spé er 
niet bij kon zijn.

Aan de avond4daagse, van 25 t/m 28 juni, op ons dorp deden van onze seniorensoos 8 personen 
mee en allen hebben het goed volbracht. Toch knap van deze groep, vooral omdat ons oudste lid 
en tevens deelnemer 91 jaar is. Ook een lid van 90 jaar in rolstoel heeft van deze avonden genoten. 
Iedere deelnemer kreeg dus aan het eind van deze 4-daagse een attentie en kon nog onder het 
genot van een drankje even bijkletsen.



Nog in het vooruitzicht! 
Op 19 juli a.s. hebben we weer onze jaarlijkse BBQ voor leden en hun partners gepland bij Wim 
Maljaars in de tuin en de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, want ook dit belooft weer 
een gezellige avond te worden.
Ook voor de bridge-, dart- en sjoelgroep zijn we volop aan het organiseren. De geïnteresseerden 
krijgen hierover binnenkort een berichtje.
Nog meer op de planning, maar nog niet uitgewerkt:
Een autotocht door Zeeland, met stops voor een drankje en diner, wordt waarschijnlijk gepland 
voor september. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang.

Hebt u interesse in biljarten, koersballen of één van de nieuwe activiteiten, kom gerust eens kijken 
of doe eens een spelletje mee. Wij zijn er voor het biljarten iedere maandag- en donderdagmiddag 
en voor het koersballen iedere woensdagmiddag en u bent van harte welkom! Voor de nieuwe 
activiteiten is nog geen dag bekend, hiervoor zijn we nog in onderhandeling.

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

Koningsdag 2019
Wakker worden van de tikkende regen, dat is niet het weer waar het bestuur van de Oranjever-
eniging op hoopt op koningsdag. Er werd dan ook besloten een aantal onderdelen van het pro-
gramma naar binnen te halen, zodat we de festiviteiten gewoon door konden laten gaan. Gelukkig 
werd het droog voordat de lawaai-optocht rond 8 uur van start ging. Wat waren er veel mooi ver-
sierde fietsen, skelters en kinderwagens! 
Voor het ontbijt mochten we naast zo’n 200 dorpsbewoners ook de burgemeester en afvaardiging 
ontvangen. De croissantjes, boterhammen en eieren vonden gretig aftrek bij allen. Er werden flink 
wat verhalen uitgewisseld en naast de trouwe bezoekers werden ook wat nieuwe bezoekers en 
inwoners gespot. Hartelijk welkom!
Na het ontbijt ging de lucht in het springkussen en ook de grabbelton werd druk bezocht. De 
spullen van zolder werden uitgestald op de kleedjesmarkt, de schminkploeg toverde kinderen om 
in prinsessen, monsters en nog veel meer. De rij voor de ballonnenkunstenaar bleef ondertussen 
groeien. Toch knap wat die jongen van ballonnen kan maken. Natuurlijk kon ook de muziek van 
Excelsior niet ontbreken op deze feestelijke dag. Ze hebben ons voorzien van een vrolijke noot en 
natuurlijk van het Wilhelmus!
Dit jaar kon de toren van de kerk beklommen worden en dat bleek een populaire activiteit. Zo’n 80 
tot 100 personen hebben van het uitzicht (en de wind) op de gerenoveerde toren kunnen genie-
ten. Naast het beklimmen van de toren was ook de huifkartocht door het dorp volledig “uitver-
kocht”. Jan Rottier en Dick Alssema hebben veel inwoners een stukje geschiedenis van het dorp 
bijgebracht. Bedankt!
Met fietsers voor de fietspuzzeltocht was het dit jaar helaas niet heel druk, maar wel begrijpelijk 
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met de wind en regen die zo nu en dan de kop op stak. De fietsers die wel gepuzzeld hadden, 
kwamen enthousiast terug met bosjes onkruid! 

Heeft u lootjes gekocht op Koningsdag maar vergeten uw prijs op te halen? Laat het ons weten via 
onderstaand emailadres. De hoofdprijs is namelijk tot nu toe nog niet opgehaald. 

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde dag en wil graag bij deze alle vrijwilligers en sponsoren 
nogmaals bedanken voor het mogelijk maken van deze dag. 

Om ook volgend jaar weer een feestje te organiseren zijn we nog op zoek naar een bestuurslid. 
De Oranjevereniging is een ontzettend leuke groep en we vergaderen ongeveer vijf keer per jaar. 
Er is wat extra werk voor Koningsdag zelf, maar ontzettend leuk om te doen. Kom je ons team 
versterken? 

Bestuur Oranjevereniging
oranjevereniging.arendskerke@gmail.com

Digicafe
Er is geen Digitaal Café van maandag 8 juli t/m maandag 12 augustus in verband met de school-
vakantie.
Maandag 19 augustus kun je weer terecht in het Grand Café Poelwijck voor hulp en vragen over 
laptop, tablet, Ipad en Iphone. Je kunt ook terecht voor vragen over het omgaan met digitale foto’s 
van tablet naar pc, van mobiel naar pc enzovoort.

Fijne vakantie gewenst door de Digimaatjes

14
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TV De Schaepskooi 25 jaar
Eind juni hebben wij ons 25-jarig jubileum gevierd. Ik neem u even mee terug in de tijd. 25 jaar 
geleden kwam uit de dorpsenquête naar voren dat er behoefte was aan een tennisvereniging. Al 
snel werd deze opgericht, maar toen moest er nog een locatie gevonden worden. Meerdere opties 
zijn de revue gepasseerd, o.a. op de plek van de oude schaapskooi van Marien van Hecke aan de 
Oude Rijksweg. Aan die locatie hebben wij onze naam te danken. Uiteindelijk, 5 jaar later, werd er 
gekozen voor de plek naast het voetbalveld. Achteraf een prima keuze. Lekker uit de wind achter 
de Poldersedijk en goed bereikbaar vanuit het dorp.
We zijn destijds gestart met 150 leden. Daaronder waren een groot aantal steunende leden die in 
de loop der jaren verdwenen van de ledenlijst, zonder dat zij een racket hadden aangeraakt. Wel 
hebben zij het mogelijk gemaakt dat de vereniging kon worden opgericht en nog steeds bestaat.
Er werden 2 gravelbanen aangelegd met verlichting. Dit heeft de vereniging zelf betaald. De kan-
tine werd geschonken door een sponsor en bestond uit delen van het tijdelijk onderkomen van 
de slagersvakschool.
In 2017 hebben we de gravelbanen vervangen door smashcourt banen, zodat er het hele jaar door 
getennist kan worden. De verlichting is vervangen door ledverlichting. Momenteel wordt hard 
gewerkt aan de renovatie van de kantine en krijgt deze een heel andere uitstraling.
We zijn een actieve vereniging en willen, door de contributie op een voor een tennisvereniging 
laag bedrag te houden, het voor iedereen mogelijk maken lid te worden van onze club. Wist u dat 
u al dat u een heel jaar kan tennissen voor maar € 30,-?
Wil je een keer uit proberen of tennis iets voor je is, dan kun je een proeflidmaatschap of een 
zomerchallenge-lidmaatschap afsluiten. Voor informatie raadpleeg onze website: www.tvdescha-
peskooi.nl. Of kom een keer langs op ons tennispark, bijvoorbeeld tijdens ons toernooi dat wordt 
gehouden van 26 augustus tot en met 1 september a.s.. De nieuwe hoofdsponsor van dit toernooi 
is Brasserie de Panhoeve. Wilt u ook sponsor worden van onze vereniging dan kunt u dit melden 
via secr@tvdeschaepskooi.nl. 

Addy Dekker

Samen erop uit met de duofiets
Het is weer tijd om te fietsen! Voor inwoners uit de omgeving Wolphaartsdijk, ’s-Heer Arendskerke 
en Oud-Sabbinge, die niet meer zelfstandig fietsen, is er een prachtig alternatief. Het is nu moge-
lijk om met een duofiets met trapondersteuning uitstapjes te maken in de omgeving. Zo kunt u 
samen met een familielid of vrijwilliger erop uit. 
Dhr. de Wild staat in voor het beheer van de duofiets. In de hal van de Meuleweie in Wolphaartsdijk 
hangt een schema. U kunt daar eenvoudig de fiets reserveren. Bij de eerste reservering is het nodig 
dat u contact opneemt met dhr. de Wild. U krijgt dan uitleg over het gebruik. Voor het onderhoud 
van de duofiets wordt een kleine bijdrage gevraagd bij iedere reservering.

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. de Wild, tel. 0113-581548, via e-mail 
pjdewild@zeelandnet.nl of via de Inloopsoos ‘Even d’r Uut’ op de dinsdag in de Meuleweie.
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Activiteiten 
in Poelwijck
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regelma-
tig leuke activiteiten voor de bewoners op het 
programma. 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. 
Heeft u interesse om deel te nemen aan de acti-
viteiten of  wilt u meer informatie?
Neem contact op met:
Nienke Spies en Carina Walhout
T: 0113-315300 / E: n.spies@svrz.nl 
en c.walhout@svrz.nl

Juli
Maandag 1 juli 
Concert van brassband Excelsior
Tijd: 19:30 uur
Kosten: gratis

Vrijdag 12 juli Bingo 
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten € 3,00

Zaterdag 20 juli, Aanschuif bbq 
Tijd: 17.00 uur 
Kosten: € 11,00 p.p. incl. drankjes
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 10 juli
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30 
 
Vrijdag 26 juli Bingo 
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten € 3,00

Augustus
Zaterdag 10 augustus
Optreden: Humoreske Amusementsorkest 
Het orkest speelt afwisselend dixielandachtige 
nummers, evergreens, Nederlandstalig 
repertoire.

Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 2,00

Vrijdag 23 augustus Bingo 
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 3,00

Donderdag 22 augustus Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur
Menu:           
Voorgerecht: Tomaten-groentesoep
Hoofdgerecht: Varkenshaassaté 
met pindasaus, kroepoek, atjar en rijst 
Nagerecht: Sorbet
Kosten: € 11,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 14 augustus
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30 

September
Vrijdag 6 september Bingo
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 3,00

Zaterdag 14 september
Optreden: Shanty koor de Brulboei
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 2,00

Vrijdag 20 september bingo
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 3,00

Donderdag 26 september aanschuifmaaltijd 
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur
Menu:           
Voorgerecht: Courgettesoep
Hoofdgerecht: Schnitzel met pepersaus 
en witlofstronkjes met ham/kaas 
en aardappelkroketten
Nagerecht: Vlaflip
Kosten: € 11,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 16 september
Boogstraat 48, open van 10.30 tot 13.30
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info@depanhoeve.nu / 0113 - 30 82 52 / www.depanhoeve.nu

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

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

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

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

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

   

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

Uw
opticien
aan huis



Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

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

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

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

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

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

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.

BOUW- EN
HOUTHANDEL DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

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

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

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

Bovendien: altijd concurrerende prijzen.

Nu ook verhuur van:
Tuingereedschap - Electrisch gereedschap
Handgereedschap - Steigermateriaal enz.
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In gesprek met ... imker Judith
De afgelopen jaren lazen we regelmatig in de krant over de afname van de bijenpopulatie. Dit is 
zorgelijk, omdat we bijen nodig hebben voor de bevruchting van bomen, bloemen en de gewas-
sen op het land. Zonder bijen hebben we straks geen eten meer. Judith Korstanje uit Eindewege 
heeft met de gedachte: ´Verbeter de wereld, begin bij jezelf´, besloten om hierin haar verantwoor-
ding te nemen en zich te gaan verdiepen in het houden van bijen. Een dappere keuze, omdat ze 
het eigenlijk enge beesten vond. Voor de opleiding volgde Judith eerst een jaar theorie en na 8 
praktijkdagen en een examen is ze nu als imker erkend door de Nederlandse Bijenvereniging.

Inmiddels heeft Judith 6 volken die vlakbij haar huis staan. Wat haar bijzonder fascineert in het 
houden van bijen is de unieke teamsamenwerking binnen het volk. Er zijn vele bijenrassen. Judith 
houdt de bijensoort Apis Mellifra Ligustica. Om de dag gaat ze bij haar bijen kijken en wekelijks 
werkt ze in haar bijen. Hiervoor draagt Judith een wit, beschermend pak, al kan je ook hiermee 
niet helemaal voorkomen dat je gestoken wordt. De eerste keer in het pak was benauwend en 
het enorme gezoem was indrukwekkend. Door het kijken in de kasten maakt ze als imker een 
inschatting van de situatie. Als er gebouwd wordt aan de bijenraten, dan is het volk gezond. Ook 
is het belangrijk dat er eitjes, broed en voedsel te zien zijn, want dan weet je dat de koningin 
in ieder geval nog aanwezig is. Judith smelt zelf de waswafels in houten raamwerken, waar al 
ijzeren leidraden in gespannen zijn. Je hebt broedkamerramen en honingkamerramen die in de 
bijenkast gaan. Deze ramen worden door het bijenvolk verder uitgebouwd en gevuld met eitjes, 
broed, stuifmeel, nectar en honing. 

Een imker kan, afhankelijk van het weer en de hoeveelheid voeding in de omgeving, 1 tot 3 keer 
per jaar de honing oogsten. Dit doen ze door de raten uit de honingkamer te halen, de dekseltjes 
worden ontzegeld en de ramen worden in een slinger gedaan. De slinger wordt snel rondge-
draaid zodat de honing uit de ramen tegen de wand aan slaat en uiteindelijk via een tappunt in 
potjes gedaan wordt. Dit is een feestelijk moment voor de imker. Na augustus wordt er niets meer 
geoogst, omdat de bijen de voorraad dan zelf nodig hebben voor de koude periode. In de winter 
hangen de bijen op een tros  en komen ze niet buiten. Zodra de temperatuur boven de 15 graden 
is, dan gaan ze weer aan de slag. 

De bijenwereld wordt grotendeels gerund door de vrouwtjes. Er zijn verkenners die op zoek gaan 
naar voedsel, bij terugkomst houden ze een soort dans. Dit doen ze in de vorm van een ronde 
of een sikkel, hierdoor weten de andere bijen of er voedsel binnen 100 meter is of dat het verder 
weg is. Dan gaan de haalbijen het voedsel halen. Alle bijen komen steeds terug bij de eigen kast, 
via de vliegplank komen ze binnen. Daar geven ze de opbrengst af aan de werksters. Door te 
kauwen bewerken de werksters de nectar en stuifmeel met hun speeksel en ontstaat de honing 
die ze opslaan. Ieder volk heeft 1 koningin, die wel 8 jaar kan worden. Alle andere bijen leven 
maar 3 weken. Alleen de bijen die in het najaar worden geboren leven bijna een half jaar want 
die overwinteren in de kast. De darren (de mannetjesbijen) hebben maar 1 functie en dat is het 
bevruchten van de koningin. Na 1 bevruchting is de koningin levenslang in staat zich voort te 
planten. Daarom vindt in september de darrenslacht plaats, de vrouwtjes doden de mannetjes en 
gooien ze uit het nest. 



23

De bijen hebben 
natuurlijke vijanden als 
de Aziatische hoornaar 
wesp en de varroamijt. 
Maar ook de mens 
is een gevaar. Door 
bebouwing en veel 
tuintjes met tegels, is er 
steeds minder voeding. 
Met name de wilde bij 
heeft het moeilijk in 
Nederland. We kunnen 
hen helpen door in een 
hoekje van de tuin een 
bijenhotel te plaatsen, 
verzwakte bijen suiker-
water te geven en te 
zorgen dat er in onze 
tuinen veel bloeiende 
bloemen en planten 
staan. Bestrijdingsmid-
delen zijn dodelijk voor 
de bij, wanneer ze er 
rechtstreeks mee in 
aanraking komt. Omdat 
bijen van belang zijn 
voor (fruit)bomen, 
planten en bloemen, 
houden sommige 

boeren hier rekening mee. Ze spuiten indien mogelijk op koude of op dagen of tijden dat de 
bijen minder actief zijn. Maar het gewas gaat voor, wat ook begrijpelijk is.

Bijen leveren meerdere producten. De bijenpollen worden gebruikt om een natuurlijk genees-
middel te maken tegen hooikoorts. Op warme dagen knabbelen de bijen hars van de bomen, 
omdat deze dan wat zachter is. De werksters maken propolis van de hars, wat een natuurlijke 
antibiotica is en de bijen beschermt. Ook voor de mens zou de propolis beschermend en ont-
stekingsremmend werken. Van honing wordt gezegd dat het weerstandverhogend is. 

Judith verkoopt de honing nu nog op afspraak aan huis, in de toekomst hoopt ze naar een vast, 
wekelijks verkoopmoment te kunnen gaan. Haar honing is door de regionale keurmeester als 
uitmuntend beoordeeld. Natuurlijk heb ik de honing geprobeerd, hij is helder, zacht van struc-
tuur en heerlijk zoet. Een feestje voor op brood of in de thee, maar honing is ook te gebruiken 
tijdens het bakken ter vervanging van suiker.

Maureen Mayr
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Terugblik 5e avond4daagse
We hadden dit jaar een jubileum: van dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni werd de 5e avond4daagse 
gehouden. De organisatie wilde er een feestje van maken. Maar niet alles heb je in de hand; er 
waren voor die week temperaturen van tegen de 40 graden voorspeld! Maar wat viel dat mee.
Ook Burgemeester Margot Mulder trotseerde de hitte en opende de eerste avond met het 
neerhalen van het spandoek waarna de wandelaars vrije doorgang hadden. Dankzij de lekkere 
appeltjes van fa. de Bruine en de mooie gevulde fruitfles die iedere wandelaar bij de start kreeg, 
had niemand dorst en later op de avond kwam er een verkoelend briesje.

De woensdagavond was de fruitroute maar we hadden het ook de treinenroute kunnen 
noemen. Net bij de oversteek van de grootste groepen kwamen er wel 6 treinen voorbij en dan 
is het heel belangrijk dat er een controlepost staat, maar dat ook ouders hun kinderen in de 
gaten houden. Gelukkig is alles goed verlopen en konden we heerlijk smullen van de appeltjes 
en komkommertjes van Peter van Vliet en genieten van de mooie natuur. Nog een extra com-
pliment voor de rolstoelduwers die nog een extra ommetje maakten zodat de ouderen de hele 
route mee konden maken.

De brilletjesroute stond donderdag op het programma. De route leek op een brilletje en we 
konden langs de brilletjes lopen. Dat is zo leuk van deze wandelingen, dat je op plaatsen komt 
waar je anders niet zomaar mag lopen: deze keer een rondje over het terrein van zorgboerderij 
Noordhoek. Met een heerlijk stukje ontbijtkoek aangeboden door transportbedrijf Ronald 
Korstanje, was het een makkie!

De laatste avond ging via Eindewege. De Snuffelschuur trakteerde op chips en Verswinkeltje 
Huisson zorgde voor de verkoelende ijsjes op de Bunder. Sjaak en Anja Allemekinders hebben 
hier een prachtige plek gecreëerd waar beeldende kunst en muziek goed tot hun recht komen. 
De muzikanten van dweilorkest de Zandblazers ontvingen de wandelaars met vrolijke muziek 
en liepen voorop naar de medaille-uitreiking bij Poelwijck.

Het mooie van een evenement als de avond4daagse is dat je ziet dat jong en oud samen wan-
delen, praten en genieten van de natuur. De vrijwilligers op de route, bij de controleposten en 
de EHBO maakten dit evenement tot een succes. Dank jullie wel! De prachtige collagefoto’s  zijn 
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terug te vinden op de website van ‘s-Heer Arendskerke: www.shak.goesweb.net. Op facebook is 
er ook een pagina waar foto’s te bekijken zijn: Avond4daagse ‘s-Heer Arendskerke.

Ook willen we nogmaals de sponsors bedanken voor de versnaperingen op de routes en de 
bedrijven die het mogelijk maakten dat iedere wandelaar een mooie fruitfles cadeau kreeg: 
Autodemontagebedrijf Otte, Brasserie de Panhoeve, Mulder Montage, Autobedrijf Otte, Slager 
op Wielen, Klok’uus, atelier In-perspectief en Marsaki.

Lopen jullie volgend jaar ook mee?
De organisatie van de avond4daagse

Joke, Judith, Ineke, Janny, Ginny

Vrijwilligerscentrale
Het is al weer 5 jaar geleden, dat hier op ’s-Heer Arendskerke de Vrijwilligerscentrale werd opge-
richt. Heel wat mensen zijn intussen geholpen en heel wat vrijwilligers hebben voor kortere of 
langere tijd klaar gestaan voor onze medemens. Sommigen wekelijks en anderen per oproep.
Om dit 5-jarig bestaan te vieren is een groep van vrijwilligers met hun maatje naar de Panhoeve 
geweest om gezellig samen koffie te drinken. De dames van een “Feest van Herkenning” gaven 
de middag verder invulling. Het thema was “de winkel van Sinkel”. Een ouderwetse winkelbel 
luidde steeds een andere reeks voorwerpen in, die werden bekeken en besproken. Het vari-
eerde van een roze dameskorset, nylonkousen, een breinaaldenkoker of een stuk sunlightzeep. 
Het uurtje was zo om en iedereen had heerlijk gekletst over van alles en nog wat. 
Marco Goedegebure sloot de middag af door bekende meezingers te laten horen. Altijd gezellig! 
Na een bedankje met een cadeautje voor alle vrijwilligers voor hun tijd en inzet en voor de 
maatjes voor hun vertrouwen in de Vrijwilligerscentrale, werd de terugreis aanvaard. Wanneer 
doen we dat weer, was een vraag, die bij het afscheid gesteld werd. Wie weet? 

Coördinator Vrijwilligerscentrale
Janny Verwei/ 561802/0613587856

Nieuws van het Heer Arendhuis
Vanaf 8 juli a.s. is het Heer Arendhuis gesloten vanwege de zomervakantie. Op 16 augustus 
gaan we weer open en we hopen jullie dan weer allemaal te verwelkomen.
In september gaan we weer een springkussendisco houden, de datum horen jullie nog. In 
oktober organiseer ik weer een rommelmarkt. Ook deze datum moet ik jullie nog even schuldig 
blijven, zie t.z.t op de website van het Heer Arendhuis (www.heerarendhuis.nl).
Voor de rest wens ik iedereen een fijne vakantie toe!
Zonnige groetjes, Arna van Eekelen



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

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

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

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

familierecht
overeenkomsten

incasso
hippisch recht

etc.

ADVOCAAT

Dicht bij u in de buurt 
slaagt u voor betere 

TUINPLANTEN 
Leverbaar van 1 november - 1 mei

Specialiteit: 
Veredelde Walnotenbomen

Plantencentrum

”Kwekerij WESTHOF”

Voor bomen die 
gezien mogen worden 

Op 2 km afstand van Heinkenszand

Westhofsezandweg 3 
‘s-Heer Abtskerke 

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

Snuffelschuur
Eindewege
In- en verkoop inboedels,

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

Iedere eerste en tweede zaterdag
van de maand open van

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

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

Sponsor Buurtvereniging Eindewege



VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN
REGIOBANK

PARTICULIER
ZAKELIJK

Over al deze zaken
adviseren wij 

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



28

Theo was een goeie jongen
Verhaal van een dorpsgenoot
Theo was een goeie jongen, dat was algemeen bekend. Jammer dat hij bij het uitdelen niet van 
voren had gestaan, het warme water had hij niet uitgevonden. Op de basisschool ging het nog 
wel, de problemen begonnen op het voorgezet onderwijs. Hij kon zich moeilijk concentreren 
en de motivatie ontbrak veelal. Door zijn onschuldig en opgeruimd karakter was hij wel geliefd 
bij zowel leraren als leerlingen. Te laat komen in de klas werd direct bestraft met strafregels. 
Toen Theo een keer te laat was en de leraar vroeg hoe dat kwam, antwoordde Theo dat hij klem 
gezeten had in de lijnbus van Sraskerke naar Goes. ‘Hoe bedoel je’, vroeg de leraar. ‘Nou meneer, 
ik zat op de achterste bank toen er twee dikke dames links en rechts naast mij kwamen zitten 
en maar tegen elkaar tetteren. Ik zat dus klem. Pas bij de laatste halte lieten ze me vrij.’ De leraar 
vond het een leuke smoes en vergat de strafregels. 

Het lukte Theo niet de school af te maken en hij ging werken. De ene baan volgde de andere 
op, tot zijn moeder ten einde raad voorstelde om maar ZZP’er te worden. Theo kon allerlei 
klusjes in en om het huis doen en zij zou de administratie verzorgen. Dat bleek een goede 
beslissing. Theo had zijn vrijheid en de contacten met de klanten deden hem goed. Alles wat 
binnen zijn bereik was pakte hij aan en met succes. Natuurlijk ging er wel eens wat mis, maar 
omdat hij altijd opgewekt bleef en een oplossing zocht, namen de klanten het voor lief. Zo had 
hij weleens de warme en koude waterleiding verwisseld, zodat de wc doorgespoeld werd met 
warm water. Van oudsher hebben bepaalde mensen op dorpen een bijnaam, soms is de echte 
naam secundair. Maar toen Theo een rekening had gestuurd naar een klant met zijn verwijt-
naam werden de wenkbrauwen gefronst.  

Alles wat verkeerd kon gaan concentreerde zich bij een mevrouw in Goes. Ze was een vrouw uit 
een rijke familie en gewend om haar zin te krijgen. Theo moest allerlei klusjes doen, maar wel 
in nette kleding en gepoetste schoenen, want het kon niet zo zijn dat een klusser bij mevrouw 
eruit zag als een doorsnee werkman. Eerst moest de buitenmuur van het huis worden gedaan 
met latex muurverf. Theo vulde de rolbak met verf, klom de ladder op met bak, roller en kwast. 
Net toen hij boven was wipte het hengsel van de bak los en viel de bak met verf op de zonwe-
ring, deze klapte open en de verf golfde over het rode doek. Daarna gutste het over de alumi-
niumrand  op de onderstaande struiken en bloemen, het leek een sneeuwlandschap. Mevrouw 
hoorde de klap, kwam naar buiten en liep met haar gele mantelpakje langs de struiken die 
grif hun verontreiniging afgaven aan de kleding en schoenen. Ook het tuinpad was meteen 
behandeld. Het was stil! Alleen het druipen van de verf was hoorbaar. Toen een kreet “THEO ” op 
de melodie van bananen bootsong. Mevrouw stond als een druipkaars op het pad. Theo belde 
de verzekering en begon met opruimen en afspoelen van de verf met de tuinslang. Mevrouw 
had zich opgesloten in de badkamer. Tegen de middag waren de sporen zo goed als uitgewist. 
Alleen het scherm herinnerde aan het ongeluk. De verzekering ging akkoord en Theo nam 
het opruimen voor zijn rekening. Maar mevrouw was allesbehalve blij. Ze zei: ‘Dat scherm is 
verkleurd door de zon, als er een nieuw doek komt kun je het verschil met de andere schermen 
goed zien.’  ‘Dat is waar’, zei Theo. Na een telefoontje met de verzekering werd dat ook geregeld. 
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Alle schermen aan de voorgevel werden vernieuwd. Maar mevrouw was niet tevreden. ‘En de 
andere gevels, kun je daar op het doek ook verf spatten?’ Verbaasd keek Theo naar het ontevre-
den mensje. ‘Uitgesloten’, zei Theo, ‘als u de andere doeken ook wilt vervangen moet u dat zelf 
betalen.’ Boos ging mevrouw naar binnen. De rest van de dag liet zij zich niet zien, koffie en een 
bolus werden niet geserveerd. 
De volgende de morgen voorspelde het gezicht van mevrouw nog niet veel goeds. ‘Als je klaar 
bent met je geklodder kun je de kronkelwilgen op stam links en rechts naast de oprit planten, 
daar kun je tenminste niet veel aan verpesten.’  Toen er 60 bomen werden geleverd, ging Theo 
ze meteen planten. Theo werkte zich een slag in de rondte en ‘s avonds rond 8 uur stonden alle 
bomen keurig naast de oprit. ‘Je moet ze morgenochtend nog wel water geven, dat kun je uit 
de regenbak putten.’ De andere morgen gooide Theo de emmer die aan de ketting zat in de 
regenbak en zag direct dat er iets mis was. Het water leek op verdunde melk, de gemorste verf 
was in de regenbak terechtgekomen met het schoonspuiten van de straat. Theo roerde bij elke 
emmer melk een schep grond zodat het geen sporen achter liet in de tuin. De klus was geklaard 
en Theo mocht de rekening sturen als hij beloofde bij langdurige droogte de bomen van water 
te voorzien. Gelukkig regende het veel. Zo werd de melk in de bak verdund en water geven was 
niet nodig. Twee maanden later belde mevrouw op, de bomen sloegen niet aan. Theo schrok, 
‘oei de verf natuurlijk.’ Mevrouw vertelde dat ze er een specialist had bij gehaald en die had 
geconstateerd dat de bomen verkeerd geplant waren, ze stonden met de wortels naar boven!

Eut-over-60
Een oktoberfeest voor een jaartje meer
Vindt u het ook zo leuk om een middagje uit 
te gaan? Wilt u graag nog eens een middagje 
richting Duitsland of Oostenrijk? Dat kan, en 
dan hoeft u niet eens ver te reizen.
Zaterdagmiddag 5 oktober a.s. is het bij 
muziekvereniging Euterpe in Heinkenszand 
feest. Zij organiseren een “Eutoberfest” waar 
de fanfare optreedt als een echte egerlän-
der kapel “Die Heinsander Musikanten”. Het 
muzikale optreden wordt afgewisseld met 
gezellige Zeeuwse verhalen van Jan en Jopie 
Minnaard. U komt terecht op een echt Duits 
dorpsplein waar we u koffie en een Zeeuwse 
bolus presenteren. Het adres van het feest is 
Noordlandseweg 11 in Heinkenszand.
Kaarten voor deze mooie middag kosten 
€ 7,50 p.p. (incl. koffie/thee en bolus) en zijn 
te reserveren via mail: events@euterpehein-
kenszand.nl of telefoon: 0113- 563576



Historisch seizoen voor VVA 1

Velen van jullie hebben het hoogstwaarschijnlijk wel meegekregen dat op zaterdag 25 mei  jl. 
VVA 1 op de laatste speeldag van het seizoen kampioen werd van de derde klasse A. De laatste 
keer dat VVA 1 kampioen werd was 25 jaar geleden, dus dit kampioenschap mag je zeker histo-
risch noemen. Nu spelen er zonen in het elftal van ex-spelers die 25 jaar geleden voor de laatste 
keer het kampioenschap binnen wisten te halen.
Arendskerke was een outsider voor het kampioenschap. Volgens velen waren Walcheren of 
buurman Luctor/H’zand de te kloppen ploegen. VVA speelde lekker in de luwte, en niemand 
dacht dat VVA het kampioenschap zou kunnen behalen. Er werd niet over geschreven of 
gepraat en dat vonden wij allemaal wel prima. Wij bleven lekker onze wedstrijden winnen 
met soms een gelijkspelletje tussendoor. Maar na de winterstop begon de opmars pas echt, 
de concurrentie begon punten te morsen en VVA bleef maar winnen en winnen. Door de 
3-0 overwinning op concurrent Luctor/H’zand begon het geloof er echt te komen, maar wij 
hadden in de resterende drie wedstrijden nog een veel zwaarder programma af te werken dan 
Luctor/H’zand, dat op dat moment de enige overgebleven opponent was. Bovendien moesten 
wij ook nog een inhaalwedstrijd tegen Kapelle tot een goed einde zien te brengen. Als dat 
lukte zouden wij voor de eerste keer dit seizoen aan kop komen te staan van de ranglijst en dat 
gebeurde. De marge van vijf punten die wij voor de laatste twee wedstrijden zelf gecreëerd 
hadden op concurrent Luctor/H’zand, gaf ons ruimte om op twee datums kampioen te kunnen 
worden. Dat is wel lekker natuurlijk, en achteraf nodig ook. 

Op 18 mei jl. konden de spelers van trainer Adriaan Nieuwenhuijze al het kampioenschap bin-
nenhalen uit bij Zaamslag. Maar dan moest er wel worden gewonnen, of concurrent Luctor/H’-
zand moest punten laten liggen. Beide gebeurde niet, VVA speelde met 1-1 gelijk en Luctor/H’-
zand won haar wedstrijd. Jammer, want twee bussen vol met supporters waren aanwezig om 
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het team van de nodige steun te voorzien. Dan moest het de week erop maar gebeuren in de 
thuiswedstrijd tegen GPC uit Vlissingen. Een gelijkspel was genoeg maar daar ga je niet op 
spelen, veel te riskant. De trainer zei, “we gaan vol voor de winst en mocht het toch iets anders 
lopen, dan is pas een gelijkspel de doelstelling.” Het gebeurde na een half uur spelen. Nieuw-
komer dit seizoen Tom Joosse schoot een zwabberbal vanaf 20 meter strak in het doel. Wat 
een ontlading was dat, het sportcomplex ontplofte. Met een 1-0 ruststand was het zaak om het 
hoofd koel te houden en geen risico`s te nemen. Maar ook de tweede helft was VVA 1 heer en 
meester. Het was Dennis Goedegebure, de zoon van oud-kampioen Frank Goedegebure die de 
marge op twee bracht. Vanaf de kant werd er gezongen, ‘Kampioenuhhh, kampioenuhhh’ en 
‘wij zijn VVA, wij zijn VVA’. En of het nog niet genoeg was maakte dezelfde Dennis Goedegebure 
er 10 minuten voor tijd ook nog 3-0 van met een bekeken balletje langs de keeper. Het feest 
was compleet. Maar goed dat er geen dak over het complex zat want dan waren ze dit nu nog 
aan het zoeken. Wat een seizoen, 26 wedstrijden gespeeld en 63 punten behaald. 15 wedstrij-
den zonder tegendoelpunten te moeten incasseren en 1x een wedstrijd verloren, dit tegen 
opponent Luctor/H’zand aan het begin van de competitie.
Het mooiste is dat het kampioenschap werd gevierd met de gehele vereniging en het kampi-
oenschap is ook van de gehele vereniging, wij hebben het met zijn allen gedaan! WIJ ZIJN VVA!!

Komend seizoen spelen we in de tweede klasse en mogen wij mooie tegenstanders ontvangen 
op ons sportcomplex. Om er maar een paar te noemen: Arnemuiden, Oostkapelle, de Meeu-
wen. Kom het volgende seizoen eens een kijkje nemen en ons helpen de overwinning binnen 
te halen als 12e man van VVA.



Herdenken
Hele inleiding mag gewijzigd worden in:
Jaarlijks wordt op 4 mei onder leiding van de 
basisschool een herdenking georganiseerd in de 
Petruskerk. Een belangrijke herdenking waar-
bij de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog 
worden herdacht, maar ook het oorlogsgeweld 
van deze tijd. Verschillende sprekers staan hierbij 
stil. Daarna worden kransen gelegd bij het 
monument bij de kerk en zijn we twee minuten 
stil ter nagedachtenis. Iedereen is welkom deze 
bijeenkomst bij te wonen. Dit jaar was één van de 
sprekers Femke van de Veer. Haar voordracht was 
als volgt:

Op 4 en 5 mei zijn herdenkingsdagen.
We herdenken de 2e wereldoorlog.
Ik heb het zelf niet meegemaakt , maar toch vind ik het heel verdrietig.
Alles wat er is gebeurd….we herdenken het vandaag.
We herdenken iedereen die voor ons heeft gevochten en gestreden…..
Ik ben zelf met mijn ouders naar Ieper geweest.
Daar is zoveel gevochten en tienduizenden mensen zijn er overleden. 
Zelf heb ik door de loopgraven gelopen, bedenkend dat er zoveel pijn en verdriet is geweest. 
Mannen……. jongens vechten voor hun vrijheid….verschrikkelijk.
In Ieper houden ze nog elke avond 1 minuut stilte,
dat vond ik heel indrukwekkend maar wel heel mooi: ELKE AVOND!
Er stond een hele grote muur met tienduizenden namen van kinderen en volwassen…
Overleden in de oorlog. Verschrikkelijk!
Ikzelf hoop dat alle oorlogen op de wereld ophouden..
En ik hoop dat we de slachtoffers altijd blijven herdenken. 

Verslag actiedag voor Amecet
Zaterdagmorgen 11 mei 2019 was het al vroeg erg druk in en rond de kerk. De laatste punt-
jes werden op de “i” gezet voor de actiedag ten behoeve van Amecet. De één was bezig met 
het feestelijk versieren van de kerk, de ander met alles klaar zetten om de pannenkoeken te 
bakken, weer een ander met het snijden van cake en gebak. De sfeer zat er al goed in. Onder 
het genot van een kop koffie werd al gespeculeerd of het deze dag druk zou worden ja of nee, 
in de omliggende dorpen was vandaag ook van alles te doen. De optimist onder ons zei, “dat 
hebben we nu net niet in eigen hand maar dat is ook een uitdaging voor deze dag.”
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Ruim voor de klok van 11.00 uur stonden de eerste bezoekers al voor de kerk. Snel de deur 
open gedaan en het was direct enorm druk. Bij elke tafel stond wel een bezoeker of bezoekers, 
en zo was iedereen bezig met onderhandelen, zaken doen en verkopen. Ook ons “kerkterras” 
werd druk bezocht, er werd daar gezellig over van alles en nog wat gekletst. Er stond ook een 
kraampje met spulletjes vanuit Oeganda, waar werd geïnformeerd over het werk van de stich-
ting en wat gekocht. Op een gegeven moment was er de geur van vers gebakken pannenkoe-
ken in de kerk. Ook hier stonden bezoekers in de rij en werden bestellingen gedaan.

Tot slot weer alles opruimen, de kerk schoonmaken en alle stoelen terug op zijn plaats zetten. 
Iedereen was het er over eens dat het een gezellige, leuke en geslaagde dag is geweest. En 
bovenal, lekker druk. De één een beetje moe, de ander last van een zere rug, maar iedereen dik 
tevreden. En tevreden mogen we zeker zijn, er is voor een schitterend bedrag van € 706,20 ver-
kocht. Iedereen die heeft mee gewerkt, op welke manier dan ook om deze dag te doen slagen, 
hartelijk dank. Zonder de inzet van alle vrijwilligers was ons dit niet gelukt.

Namens de diaconie,
Cathrien Sandee

Even voorstellen
Hoi ik ben Kimberly op ’t Hof en ben 14 jaar. 
Ik woon nu nog  aan de Oude Rijksweg, maar 
over een paar weken verhuizen we naar de 
Boogstraat. Ik heb 8 jaar op OBS Schengehof 
gezeten en zit nu op Pontes locatie Bergweg. 
Volgend schooljaar ga ik naar de derde klas 
en heb ik gekozen voor de profielkeuze zorg 
en welzijn/uiterlijke verzorging. Ik wil graag 
kapster worden. 
Mijn hobby is paardrijden. Ik heb nu 4 jaar 
een eigen paard. Ze heet Jessy en ik ga bijna 
iedere dag naar haar toe. Jessy staat bij mijn 
opa en oma op stal, dus dat is extra leuk.
Het leukste aan ons dorp vind ik dat we 
ondanks dat we een klein dorp zijn, we toch 
een bakker/verswinkeltje hebben, waar ze 
altijd lekkere dingen hebben. Mijn lievelings-
plekje op het dorp is denk ik gewoon onze 
eigen achtertuin. Lekker ruim en rustig. We 
hebben een supermooi uitzicht en af en toe 
lopen er hertjes voorbij. Ik ga dat plekje erg 
missen. 
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Nieuw kindercollege 
Wist je dat ......
-  Er vacatures waren voor het kindercollege van de gemeente Goes?
-  Hiervoor sollicitatiebrieven en sollicitatiegesprekken gevoerd zijn?
-  De kandidaten heel veel energie hebben gestoken in de campagne om burgemeester  of 

wethouder  te worden?
-  De kandidaten op zaterdag 15 juni jl. de hele dag hebben geflyerd en mensen uitleg hebben 

gegeven wat zij belangrijk vinden?
-  Hiervoor op die dag gestemd kon worden in een stemlokaal op de markt?
-  De uitslag bekend gemaakt werd tijdens de opening van” Festival de Veste”?
-  Vóór de uitslag door wethouder Derk Alssema (de grote mensen wethouder) de spanning 

voor de kandidaten opgevoerd werd?
-  Het huidige kindercollege het komende college voorzien heeft van tips?
-  Onze eigen dorpsgenoot en energieke Femke van der Veer gekozen is tot kinderwethouder?
-  Zij daar heel blij mee is?
-  Zij gaat samenwerken met Julia, de nieuwe kinderburgemeester en collega wethouder 

Xandro?
-  Op 17 augustus a.s. tijdens “Goes Kinderstad” het kindercollege officieel  geïnstalleerd wordt?
-  Wij trots op haar zijn en haar heel veel plezier, enthousiasme en een leerzame tijd toewensen!!
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Wie gaat er mee?
Gaat u mee op reis met de bus van het Rode kruis?
De afdeling N.W. Beveland van het Nederlandse Rode Kruis verzorgt met haar bus gezellig-
heidsritten voor inwoners van de gemeente Goes. Tot nu toe reed de bus altijd vanuit Goes, 
Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp, maar vanaf 2019 rijdt de bus ook een aantal keer 
vanuit Wolphaartsdijk en ’s-Heer Arendskerke. De ritten zijn bedoeld voor bewoners, die door 
hun beperkingen niet ver kunnen lopen en daarom niet meer vaak naar buiten gaan. 
De bus kan maximaal 7 personen meenemen en bij alle ritten is een gediplomeerde EHBO-be-
geleider van het Rode Kruis aanwezig. De deelnemers kunnen thuis opgehaald worden en 
ook weer thuisgebracht indien nodig. Anders wordt op een centrale plaats verzameld. Van de 
deelnemers wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Deze bijdrage is bedoeld om een deel 
van de vervoerskosten (brandstof) te dekken. De hoogte van de bijdrage is daarom afhankelijk 
van de afstand, die wordt afgelegd. De deelnemers, die in het bezit zijn van een gehandicap-
tenparkeerkaart ( categorie “passagier”), worden gevraagd deze mee te nemen.

Op de volgende data rijdt de bus voor de inwoners van ’s-Heer Arendskerke:
17 september: Rondrit langs Kattendijke, Wemeldinge en Yerseke € 3,-
3 december    : Kerstmarkt Intratuin in Halsteren € 5,-

Bij de ritten wordt gezamenlijk koffie gedronken. De kosten van de koffie (met eventueel iets 
erbij) zijn voor eigen rekening. 

Aanmelden voor één van deze ritten kunt u bij de Vrijwilligerscentrale ’s-Heer Arendskerke en 
Eindewege p/a Janny Verwei, Lange Achterweg 11, 0113-561802

Vrouwengilde Goes
De zomer staat weer voor de deur en veel mensen gaan in deze periode ook met 

vakantie. Bij Vrouwengilde Goes betekent dit zomerreces. Dat wil niet zeggen dat er stilgezeten 
wordt, want de activiteiten van september 2019 tot en met juni 2020 worden weer in een mooi 
boekje verwerkt en aan de leden gestuurd. 
Ook is er dit jaar extra veel werk, want het 100 jarig bestaan in september is een feit. Het 
bestuur werkt er hard aan om op 19 september een memorabele datum neer te zetten. De 
activiteiten voor september zien er als volgt uit:

- Woensdag 4 september om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal
- Woensdag 18 september om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal 
- Donderdag 19 september viering 100 jarig bestaan met gedurende de hele dag allerlei leuke 

activiteiten voor de leden en ’s middags een receptie in de Trouwzaal op de Grote Markt.
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Er is weer een Repair Café op zaterdag 28 september van 10.00-12.30 uur.
Voor info kijk op repaircafe.org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl
Houdt u er rekening mee, dat sommige reparaties enige tijd in beslag nemen, dus kom op tijd!

Een Bunder Kunst
We kunnen terug kijken op mooie zomerse activiteiten en onze focus richten op de jaarlijkse 
expositie. Dit jaar met de werktitel een Bunder Follies.

Follies? De zin van nutteloze bouwsels in geordende natuur.
Folly (engels) is een begrip uit de architectuurgeschiedenis, waarmee de schijnbaar nutteloze 
bouwsels worden aangeduid die de Engelse landeigenaren in de 18de eeuw in hun landschap-
sparken lieten neerzetten: namaak-ruïnes in gotische stijl, grotten, torens, Chinese paviljoens, 
Griekse en Romeinse tempels.
11 kunstenaars laten hun werk zien met het thema  ‘Follie’. Er zullen een aantal bijzondere 
bouwwerken verrijzen op de Bunder waar we iedereen weer enorm mee kunnen verrassen. De 
deelnemers dit jaar zijn. Monika Dahlberg en André Smits, Stijn Gertzen, Judy Hooymeyer, Vin-
cent van Limbergen, Ramon de Nennie, Christian Pouwer, Bianca Runge, Hein Verwer, Jeroen 
van Westen en Kees Wijker 

Inmiddels liggen de werken van de middelbare schoolleerlingen hier te wachten op plaatsing 
in de tuin. Het is een genot om te zien hoe deze leerlingen het thema Follies gestalte hebben 
gegeven in hun werk. Ruim 200 leerlingen van Ostrea, Calvijn en Goese Lyceum doen mee. 
30 deelnemers hebben een kijkdoos ingericht voor de publiekstentoonstelling in de Tent, de 
TENT-(t)oonstelling© 

De gratis toegankelijke expositie is te bezichtigen van vrijdag tot en met zondag 24 augustus 
t/m 15 september a.s. van 13:00 tot 17:00 uur.

SPECIALS:

Zondag 25 augustus
14.00 uur: Officiële opening door Anita Pijpelink, gedeputeerde van provincie Zeeland.
Aansluitend een concert van de Stmppt-N8 bnd met jazzy improvisaties op soms bekende 
tunes, of doordat een van de bandleden gewoon begint. Denk aan Tom Waits en de Sons of 
Kemet. 



Zondag 1 september
13.00 uur: Picknickconcert verzorgd door het Koperensemble bestaande uit 4 muzikanten van 
het Zeeuws Orkest, waaronder onze dorpsgenoot Jos Mol.
Neem je eigen deken en/of picknickmand mee. Er zijn op de Bunder verschillende hapjes en 
drankjes verkrijgbaar.

Zondag 8 september
14.00 uur: Concert Morjak. In de zomer van 2019 wordt voor het eerst een waterzwerftocht 
ondernomen van Zierikzee op een oud schip vol muzikanten naar Oerol Terschelling. De 
muziek van Morjak is ongepolijste muziek die doet denken aan het kraken van een schip, het 
fluiten van de wind in het wand, het denderen over de oceaan en soms juist ook het vertwijfeld 
ronddrijven in windstilte. 

Zondag 15 september
14.00 uur: Concert Negritos. Negritos is een 4 man sterke band opgericht door de 2 Argentijnse 
broers Pablo en Diego Arias Lucioni. 
Deze kunstzinnige band brengt live een mix van passie en ambiance. Zeer bijzondere live 
optredens waar mensen uitbundig en tegelijkertijd ook stil van worden. Uniek in zijn soort. 
Gepassioneerde mix van Argentijns Spaanse furie.

Voor meer informatie zie www.eenbunderkunst.nl
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NODIG? TAXI KOLE!
Kapelle / ’s-Heer Arendskerke

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

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

BEL: 0113-561324

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

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

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

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

 Tip!

14 euro 

per les

Nieuw Poelzicht
kroketten en bitterballen

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

biologische 
boerderijwinkel Poelzicht

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

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

Heerlijk vlees van onze eigen biologische koeien
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