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

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

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

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

De advertentie kosten voor 2020  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 Paul den Boer
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InhoudInhoud

Hierbij treft u de zomereditie van de krant aan. Nog steeds wel in het teken van corona dus wat 
anders dan we gewend zijn. Gelukkig dat de maatregelen sinds het uitkomen van de vorige 
krant in april versoepeld zijn, maar corona speelt nog steeds een grote rol zoals wel blijkt uit 
de artikelen. Helaas kan nog steeds veel niet doorgaan en wanneer wel, dan is het vaak in een 
andere vorm. Dit maal weer veel dank aan onze interviewer Maureen Mayr. Zij heeft deze keer 
maar liefst 3 interviews gehouden met een meester, een aantal kinderen en hun ouders van de 
basisschool. En dank aan de kinderen van Schengehof die een mooie tekening hebben gemaakt 
voor in de dorpskrant. Helaas kunnen we ze niet allemaal plaatsen en moesten we een keuze 
maken en dat was best moeilijk want het waren allemaal mooie tekeningen. 
In oktober komt de volgende dorpskrant weer uit. Heeft u een idee voor een bijdrage, laat het 
ons weten. We wensen u veel leesplezier en een mooie zomer!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 oktober 2020.

Raija de Vries-Alssema, Joanne Gijzel, Johnny de Kok
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Stichting OverlegorgaanStichting Overlegorgaan
Van deze kant ook weinig nieuws dit keer. Veel plannen liggen stil. Toch willen we stilaan weer 
wat zaken gaan oppakken. We hebben een vergadering van het bestuur (DB) gehad. Goed 
nieuws is dat Mareike Goeseije heeft aangegeven lid te willen worden van het bestuur (DB). We 
zijn hier heel blij mee. Ze zou eigenlijk al op de voorjaarsvergadering worden voorgesteld. We 
hopen dat dit nu op de najaarsvergadering kan en dat het algemeen bestuur ermee instemt. 

Nieuwe dorpswethouder
Willem van de Bijl heeft onze nieuwe dorpswethouder Joost de Goffau rondgeleid door ’s-Heer 
Arendskerk en Eindewege. Helaas kon het door de coronamaatregelen niet anders dan op deze 
manier. We hopen dat later het dorp nog op een andere manier met hem kan kennismaken. 
Verderop in deze krant staat een verslagje van de kennismaking.

N664
Het bestuur heeft in overleg met de verkeerscommissie middels een brief aan de Provincie en de 
gemeente Goes kenbaar gemaakt dat uit onze dorpsenquête blijkt dat de meerderheid van de 
dorpsbewoners geen verlaging van de snelheid van de N664, onze ontsluitingsweg, naar Goes 
wil. De afwaardering van deze weg geldt voor de gehele weg van ons dorp naar Goes. Zowel de 
Provincie als de gemeente Goes hebben de brief in behandeling genomen. We hebben provincie 
en gemeente verzocht ons te betrekken in de besprekingen over de infrastructuur van Deltaweg, 
Poelgebied en de N664. 

‘Depa-pand’
Onze dorpsdoorn in het oog, het ‘Depa-pand’, leek heel even verkocht te zijn maar helaas is inmiddels 
het ‘verkocht’ bordje er weer af en staat het pand weer te koop. Helaas. We houden het in de gaten. 

Herdenking 4 mei jl.
Op 4 mei jl. is de jaarlijkse dodenherdenking geweest. Dit keer op een andere manier zonder 
publiek. Kees Kabboord, onze voorzitter, heeft namens St. Overlegorgaan, om 13.00 uur een 
krans gelegd. Frans van der Knaap, voorzitter van de CDA-fractie heeft een krans gelegd namens 
Goes. Ook SVRZ heeft een krans gelegd. En een inwoner van ons dorp heeft later op de dag 
nog  het taptoe-signaal  geblazen. Op verzoek van de gemeente is hieraan geen ruchtbaarheid 
gegeven, vanwege de coronamaatregelen uiteraard. Er werden wel filmopnamen door de 
gemeente gemaakt die u kunt terug zien op de website https://www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=hmCrGWfifHQ&feature=emb_logo

Vlaggen
De meesten van u zullen weten dat er een echte Sraskerkse vlag bestaat, maar omdat we toch 
wel wat nieuwe bewoners op ons dorp hebben in de nieuwe wijk, wijzen we hier toch nog eens 
op. De vlag is te koop bij het Verswinkeltje Huissoon voor € 17,--. 

Raija de Vries, Secretaris St. Overlegorgaan, contact: overlegorgaan@zeelandnet.nl
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Kennismakingsbezoek wethouderKennismakingsbezoek wethouder
Op 19 mei jl. heeft de nieuwe wethouder Joost de Goffau ons dorp bezocht. Vanwege de 
coronamaatregelen kon slechts één persoon van St. Overlegorgaan hem in ’s-Heer Arendskerke 
en Eindewege rondleiden. De eer viel te beurt aan Willem van de Bijl. Hij heeft de wethouder 
op de fiets rondgeleid en bijgepraat over diverse onderwerpen uit de dorpsenquête 2018, 
waaronder de snelheid op de N664, het te harde rijden in de Lamoenweg/Landweg, Slotstraat 
en Arendstraat (racebanen) en in het algemeen in het hele dorp. Uiteraard ontbrak het fietspad 
in het Poelbos, of wat daar van over is, niet en de wethouder is gewezen op de doorn in dorps 
oog, het ‘Depapand’. Ook de geslaagde restauratie van de kerktoren kwam ter sprake en meer 
dorpszaken werden onderweg besproken.
Er werden diverse lokale ondernemers bezocht voor een kort gesprek. Belangstellend 
informeerde de wethouder onder andere bij de dames van de Panhoeve en het Klok’uus naar 
de gevolgen van de coronacrisis. Financieel vinden ze dit een zware tijd en zij zijn al druk bezig 
geweest met het aanpassen van hun bedrijven aan de coronamaatregelen, die ze verwachten. 
Zij willen dolgraag weer gasten ontvangen, wél op een veilige manier voor de gasten én 
natuurlijk weer zo snel mogelijk. Dus passen en meten met tafels en zitplaatsen en protocollen 
opstellen. Inmiddels zijn beide bedrijven weer open!
Joost de Goffau is ‘onze’ nieuwe dorpswethouder, dus we zullen hem meer hier zien, onder 
andere op de vergaderingen van de Stichting Overlegorgaan, die in normale omstandigheden 
elk voor- en najaar worden gehouden.
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Koningsdag 2020: win een prijs Koningsdag 2020: win een prijs 
Koningsdag 2020 blijft een feest uit of thuis!
Uitslapen op Koningsdag, geen lawaaioptocht, gezellig dorpsontbijt en festiviteiten.. dat zijn 
we als bestuur van de Oranjevereniging niet gewend. Om begrijpelijke redenen konden we het 
feest dit jaar niet door laten gaan. We hopen dat iedereen in goede gezondheid er volgend jaar 
weer een feestje met ons van wil maken!
Met de coronamaatregelen in ons achterhoofd hebben we in de week voorafgaand aan 
Koningsdag toch nog een activiteit verzonnen waarbij afstand houden geen probleem was. 
Een puzzeltocht waarbij verspreid over de kernen van ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege oranje 
letters hingen die samen een zin vormden. In totaal hebben we meer dan 20 enthousiaste 
reacties ontvangen met het goede antwoord:  Koningsdag 2020 blijft een feest uit of thuis.
Niet iedereen had alle letters kunnen vinden, maar uiteindelijk gelukkig toch de zin kunnen 
maken. Uit alle inzendingen hebben we de winnaar van een slagroomtaart getrokken. Juliët de 
Feijter, nogmaals gefeliciteerd en we hopen dat de taart gesmaakt heeft.
In de vorige editie van de Sraskerkse Proat stond een oproep om mee te doen aan de verloting 
van een hotelbon. Harm de Vos is na loting als winnaar uit de bus gekomen. Harm, nogmaals 
gefeliciteerd en we hopen dat jullie veel plezier hebben van jullie hotelbon!
Wij gaan na de zomer weer starten om een goed programma in elkaar te draaien voor 2021.
Mocht je willen helpen en goede ideeën hebben voor volgend jaar, dan horen we het graag!

Bestuur Oranjevereniging, Oranjevereniging.Arendskerke@gmail.com
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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



12

VV Arendskerke 90 jaar!VV Arendskerke 90 jaar!

Een mooie mijlpaal. Op 26 juni 2020 is voetbalvereniging `s-Heer Arendskerke 90 jaar 
geworden! Voorbereidingen voor het feest waren in volle gang maar,  niet getreurd, wanneer 
mogelijk zullen we dit feestje met de vereniging en het dorp vieren!

VVA van 1930 tot 2020
Voetbalvereniging `s-Heer Arendskerke is opgericht op 26 juni 1930. De club is begonnen 
onder de naam ‘Kracht door Oefening’ (K.D.O.) om uiteindelijk verder te gaan onder de naam 
V.V. ’s-Heer Arendskerke.

Het verhaal gaat dat aan het eind van de twintiger jaren een aantal jongens naar scholen in 
Goes en Middelburg gingen. Naast de vaktechnische lessen kwamen ze op school in contact 
met sport; gymlessen, atletiek, maar ook leerden ze de spelregels van teamsporten zoals 
hockey, slagbal en het landelijk steeds populairder wordende voetbal. Het spelletje beviel en 
onderweg naar school kwamen de jongens op het idee om samen een balletje te trappen. 
Eerst op een verloren stukje gras, later op een weiland.

Met behulp van de burgemeester is in 1930 de club opgericht. Een officieel elftal werd 
gevormd en op zaterdagmiddag werd met de fiets omliggende dorpen bezocht om tegen 
andere elftallen te voetballen. Later spelend in de zaterdagcompetitie werden auto’s gebruikt 
van de lokale aardappel- en uienhandelaars. In de jaren daarop groeide het aantal leden, 
werden meerdere teams gevormd en werd zondag de vaste speeldag. 

Omstreeks 1955 werd het veld van ‘s-Heer Hendrikskinderen opgeheven. De gemeente vond 
één accommodatie voor de beide dorpen voldoende. Zodoende richtte ‘s-Heer Arendskerke, 
destijds spelend op de zondag, ook een zaterdag team op. Dit gaf enige wrijving tussen 
beide dorpen waardoor enkele jaren later (±1964) een fusie tussen de twee verenigingen 
onvermijdelijk was. Op loopafstand van elkaar werden bestuursvergaderingen gehouden 
waarin gestemd kon worden over de te bespreken punten (shirt-kleuren, contributie, aantal 
bestuursleden, enz.). Gedurende de vergaderingen liepen boodschappers heen en weer 
om berichten door te geven. Dit duurde een hele avond, onbekend is of deze avond ook de 
overeenstemming is bereikt, maar de fusie werd uiteindelijk een feit.

In de decennia daarna zijn er verschillende hoogtepunten geweest. Het ledenaantal bleef 
groeien met als gevolg dat de accommodatie meerdere keren uitgebreid mocht worden. Met 



zelfs voor de jeugd een eigen ‘kantine’, het jeugdhome. Onder leiding van goede trainers en 
echte clubmensen zijn er sportief ook mooie successen geboekt. Zo komen er steeds meer 
jeugdelftallen bij, heeft het tweede elftal eerste klasse gespeeld, is er in samenwerking met V.V. 
Wolphaartsdijk een damesteam opgericht en mag het eerste elftal, na een mooie periode in de 
jaren negentig, ook komend seizoen weer uitkomen in de tweede klasse zaterdag!

Vrijwilligers gezocht
Voor komend seizoen zijn we nog opzoek naar vrijwilligers. Wil je graag iets betekenen voor de 
vereniging? Misschien is dan één van de onderstaande functies iets voor jou?

Openstaande vacatures:
- Wedstrijdsecretaris senioren, JO19 en JO17
- Gastheer/ vrouw tijdens wedstrijddagen VVA 1 en VVA 2
- Redactieleden clubblad/website/sociale media
- Clubscheidsrechter
- Horecamedewerker (kantine en/of jeugdhome)
- Leider damesteam
- Kalker

Kijk voor meer informatie over de vacatures op www.arendskerke.nl

Oude verhalen en foto’s digitaliseren
Met het opknappen van de kantine zijn er verschillende fotowanden geplaatst met recente en 
minder recente foto’s. Dit zorgde voor veel herinneringen en verhalen. Mocht je een verhaal 
over de historie van de club hebben of een doos met kranten knipsels en oude foto’s, dan 
willen we deze graag digitaliseren en delen. Neem hiervoor contact op met Yann Sinke op 
yann@yannsinke.nl of 06-19895653.
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In gesprek met ...In gesprek met ...
Door de coronacrisis moest Schengehof, net als alle 
andere scholen in Nederland, onverwacht dicht. Dat 
dit impact heeft gehad op leerkrachten, leerlingen en 
de ouders van leerlingen zal duidelijk zijn. Maureen 
Mayr ging daarom in gesprek hierover met een 
meester, 2 leerlingen van Schengehof en 2 ouders. Zij 
ging dus driemaal in gesprek met….

In gesprek met…… meester Rinus 
In maart dit jaar gingen vanwege een pandemie alle 
Nederlandse scholen per direct dicht, dit heeft ook 
voor basisschool Schengehof grote gevolgen gehad. 
Rinus de Vries is al sinds 1995 op de school in ons 
dorp werkzaam en vertelt namens zijn team (leraren 
en klassenassistenten) hoe ze met de nieuwe situatie 
omgegaan zijn. Omdat op de school vanwege de 
veiligheid geen bezoekers toegelaten worden, wijken 
we uit naar een bankje waar we voldoende afstand 
kunnen houden. Terwijl we aan het water zitten aan 
de Bewestenwege, mogen we eindelijk de eerste 
regendruppels in meer dan 2 maanden verwelkomen. 

Rinus heeft met een duo-collega de combinatiegroep 
5/6. Het is een gezellige, mondige klas die op een 

vrijdagmiddag zoals gebruikelijk afscheid van elkaar neemt in de veronderstelling elkaar 
maandag weer te zien. Er gingen wel geruchten rond in de media over de scholen, maar een  
besluit was toen nog niet genomen. Juist dat er geen enkele overgang mogelijk was, heeft de 
beginperiode wat zoekend gemaakt. Wanneer de school bijvoorbeeld nog 1 of 2 dagen tijd 
had gekregen ter voorbereiding, dan hadden ze de kinderen beter toe kunnen rusten op de 
nieuwe manier van les geven. 

De eerste week was hierdoor dus heftig. De school heeft al snel de Chromebooks die tijdens 
de lessen gebruikt werden uitgeleend aan de leerlingen die thuis geen digitaal leermiddel ter 
beschikking hadden. Het programma ‘Classroom’ was al bekend op school, maar werd nog 
niet intensief gebruikt. In de eerste week kon er op die manier via berichten gecommuniceerd 
worden. Daarna zijn onder andere via ‘Google-Meet’ online lessen gestart, waarbij de meester 
voor alle leerlingen te zien was. Vanuit thuis werden door Rinus en zijn collega de lessen 
verzorgd. Zo kon hij bijvoorbeeld om 9 uur groep 5 instructies geven over Rekenen en om 
9.30 uur groep 6. Dit herhaalde zich dan later op de dag voor bijvoorbeeld Taal. Tijdens de 
online lessen ziet de klas in ieder geval de meester en hij kan zelf iedereen zien en weet dan 
wie allemaal aanwezig zijn. Wanneer de leerlingen de camera aan hebben staan, kunnen ze 
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ook elkaar zien. Tijdens de uitleg staat de hele groep op MUTE (stil), zodat er geen bijgeluiden 
van elkaar de concentratie kunnen verstoren. Daarna konden er vragen gesteld worden. Het 
lastige is, bij deze manier van les geven, dat juist de wat zwakkere leerlingen minder snel een 
vraag stellen. In de klas zie je als meester aan de lichaamstaal of de uitleg begrepen is. Nu deze 
informatie gemist wordt, heeft dit bij een enkeling wel gevolgen gehad voor de resultaten. 
Na de klassikale online uitleg, moesten de leerlingen zelfstandig thuis opdrachten uitvoeren. 
Natuurlijk was het mogelijk om via een bericht de meester om extra uitleg te vragen. Maar 
omdat de klas niet gewend is om op deze manier te communiceren met hem, werd hier weinig 
gebruik van gemaakt door de leerlingen. Wel hebben ouders af en toe via een bericht wat 
verheldering gevraagd. 

Er is vanuit school de keuze gemaakt om voor alle groepen de 3 basisvakken Rekenen, Taal 
en Spelling te geven. Voor de andere vakken kregen ze per groep aanvullende opdrachten. 
Het online les geven vraagt extra tijd, daarnaast is het veel gevraagd van zowel de kinderen 
als de ouders om een volle dag achter een scherm te zitten om het complete programma 
te volgen. In deze bijzondere tijd moet je niet teveel willen, zowel met de draagkracht van 
de kinderen als van de ouders moet rekening gehouden worden. De visie van school is niet 
alleen gericht op prestatie en resultaat, sociaal welbevinden is even belangrijk. Het dagelijkse 
contact met elkaar en het horen hoe het met iedereen gaat en wat er leeft is gemist. Toch 
geeft Rinus aan ook positief verrast te zijn over hoe het allemaal gelopen is. De flexibiliteit en 
het aanpassingsvermogen van de kinderen is groot, maar hij zegt zelf ook blijkbaar flexibeler 
te zijn dan in eerste instantie gedacht. ‘Dit kan ik niet’, is geen enkel moment in zijn hoofd 
opgekomen. Dit wil niet zeggen, dat de eerste online les niet heel spannend was. Ondanks dat 
hij er tegenop zag, ‘peentjes zweette’ en het vermoeiend was, is die eerste les prima verlopen. 

De afgelopen hectische periode heeft voor het team ook een meerwaarde gehad. Zowel in 
het team als bij de schoolleiding  hebben er de afgelopen 2 jaar de nodige veranderingen 
plaats gevonden. Door nu samen in het diepe gegooid te worden, heeft er op een snelle en 
natuurlijke wijze een geslaagde teambuilding plaats gevonden. Iedereen heeft zijn kwaliteiten 
kunnen laten zien en er is een stevige basis gelegd vanuit een open houding. De situatie was 
voor alle collega’s nieuw en iedereen is er blanco, maar met positieve intenties ingestapt. 
Teamoverleg vond online plaats en juist omdat het team uit verschillende generaties bestaat, 
kon iedereen zijn eigen deskundigheid inzetten. Dat het allemaal zo goed gelukt is, is mede 
door de goede samenwerking en de bereidheid om elkaar te helpen. 

Gedurende de sluiting heeft er op school wel noodopvang plaatsgevonden voor de kinderen 
van ouders met de zogenaamde ‘cruciale beroepen’. Er werd een rooster gemaakt, dat er indien 
nodig steeds 2 teamleden aanwezig konden zijn. Ouders hadden tot 20.00 uur tijd om een 
kind aan te melden voor de volgende dag. Rinus noemt het positief, dat hier echt alleen in 
nood gebruik van is gemaakt. Ouders hebben binnen de eigen mogelijkheden echt heel veel 
zelf opgelost. 

Na de meivakantie mochten de scholen met de nodige aanpassingen weer open. Ook dit is 
weer een aftasten geweest voor het team. Hoe gaan we de school inrichten met looproutes, 
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de lestijden, de indeling van de lokalen, gescheiden pauzes? Het voordeel van het wat oudere 
gebouw is dat er meerdere ingangen en pleinen zijn. Ook is de buitenruimte vrij groot voor het 
aantal leerlingen, dat maakt dat ze per klas op verschillende punten zich kunnen verzamelen, 
waarna de leraar of de klassenassistent de groep ophaalt. Zowel ouders als kinderen houden 
zich goed aan de nieuwe regels. Het is voor iedereen wennen dat de ouders niet meer binnen 
kunnen lopen, terwijl deze school juist laagdrempelig is, open en voor iedereen toegankelijk 
wil zijn. 

Het was voor iedereen fijn om elkaar weer in het echt te zien en het eerste uur na de heropening 
is vooral gebruikt om samen lekker bij te praten. In eerste instantie kon per dag de helft van 
de leerlingen fysiek op school komen voor onderwijs. Er werd over de week een verdeling 
gemaakt, zodat ze allemaal evenveel aanwezig mochten zijn. Op de ‘vrije’ dagen werken de 
leerlingen thuis aan opdrachten en huiswerk. Het nadeel hiervan is dat, wanneer de uitleg 
niet goed begrepen is, ze pas de volgende dag hun vragen hierover stellen. Doordat de leraar 
niet ziet hoe ze met een opdracht bezig zijn, kan het niet tussendoor bijgestuurd worden. 
De leerlingen hebben het werken met de PC goed opgepakt, ook al waren de meesten hier 
bij aanvang nog niet helemaal klaar voor. Er is wel een hiaat merkbaar bij de kinderen van 
groep 6. Zij gaan na de zomer naar een ander lokaal met andere leraren. Waar ze in andere 
jaren echt maanden de tijd hebben om hiernaar toe te werken, hebben deze leerlingen dit 
gemist en hebben ze nu opeens nog maar een paar weken in de oude, vertrouwde groep. Zij 
zouden liever nog een tijdje in de huidige groep blijven om langer te kunnen wennen aan de 
aankomende, grote verandering. 

Rinus vindt het fijn om weer echt les te kunnen geven. De afgelopen periode was het toch 
meer een zakelijk overdragen van kennis, maar het vak van leraar is zoveel breder. Nu kan er 
weer met een grapje speels omgegaan worden tegen bepaalde weerstanden in de klas. Het 
weer terug in de structuur zitten lijkt de kinderen goed te doen, vooral de jongere leerlingen 
hebben hier behoefte aan. Op het moment is iedereen bezig zijn plekje weer te vinden, dat 
gaat voor het ene kind makkelijker dan voor het andere. De meesten geven aan dat ze ‘er niets 
aan vonden’ dat de school dicht was. Ze willen les krijgen en met elkaar spelen. Over de corona 
hebben ze genoeg gehoord, daar willen ze het even niet meer over hebben. Ze hebben er 
geen angst voor. Ook de ouders blijven er nuchter onder en hebben een positieve houding. Ze 
zien dat de school haar best doet en dat het nu even niet anders is. 

Al is een nieuw begin nu gemaakt, de situatie is nog lang niet bij het oude. Het fysiek afstand 
houden van de leerlingen is onnatuurlijk voor mensen uit het onderwijs, dit vraagt de nodige 
alertheid. Voor de zomervakantie zullen de kinderen nog een aantal weken allemaal hele 
dagen naar school gaan, maar de ouders kunnen nog niet binnen komen. Mondjesmaat 
worden er wel meer externen toegelaten die komen voor onderwijs-gerelateerde zaken. Er 
is geen schoolreis of schoolkamp. Het afscheid van groep 8 zal kleiner zijn dan anders en 
de eventuele hulp van de Ouderraad of van ouders kan alleen op afstand ingezet worden. 
Gymles in het Heer Arendhuis of op de sportvelden kan voorlopig nog niet. Maar ook met 
deze aanpassingen wordt creatief omgegaan. Met het zonnige voorjaar zijn er al de nodige 
waterspelletjes op het plein gedaan, zodat er toch voldoende beweging was. De school gaat 
op termijn zijn weg vinden, terug naar het ‘oude’ of naar ‘het nieuwe normaal’.



In gesprek met ……. Annette en Ilonka
De corona-crisis heeft ons de afgelopen maanden in zijn greep gehouden. Iedereen moest op 
een eigen manier aanpassingen aanbrengen in het eigen leven. Elders in deze editie van de 
dorpskrant is te lezen wat het voor school en de kinderen van de school betekend heeft. Maar 
ook voor ouders was opeens alles anders. Annette van Veen en Ilonka Hoekman waren bereid 
om te vertellen hoe zij, vanuit het gezin, de afgelopen periode ervaren hebben.  

Op zondagavond 15 maart jl. was premier Rutte op TV met een persconferentie. Daarin 
vertelde hij onder andere dat de scholen per direct gesloten zouden worden. Dat betekende 
dat de kinderen van Annette (Nienke en Lotte) en Ilonka (Evi, Seb en Tijn) opeens voor 
onbekende tijd thuis zouden zijn. De eerste dagen was nog niet duidelijk hoe alles eruit zou 
gaan zien, omdat het voor de school ook een nieuwe situatie was. Op woensdag konden er 
Chromebooks opgehaald worden en konden de kinderen thuis met opdrachten en huiswerk 
aan de slag. Voor de moeders is het wennen aan de nieuwe rol als juf of huiswerkbegeleider. 
Het is zoeken naar een balans en uitproberen wat het beste functioneert. Zowel Annette als 
Ilonka hebben de ervaring dat het belangrijk is, dat je gewoon aanwezig bent. Ook als de 
kinderen zelfstandig aan het werk zijn. In het begin probeerden ze nog tussendoor wat in het 
huishouden te doen, want met 2 of 3 kinderen wachten er altijd genoeg taken.  Maar wanneer 
ze bijvoorbeeld tussendoor even een was op gingen hangen of boodschappen doen, dan 
was de tijdelijke afwezigheid moeilijk voor de kinderen. Geregeld had een kind een vraag of 
behoefte aan wat extra uitleg. Als moeder leg je dingen anders uit, dan als juf of meester, 
terwijl je wel hetzelfde bedoelt. Als leraar weet je hoelang kinderen nodig hebben voor een 
taak, op school geven ze dat ook van te voren aan bij de kinderen. Als moeder weet je dat 
niet en moet je dat al zoekende zelf ontdekken. Annette geeft aan dat ze het graag goed 
wilde doen en daarin af en toe een stapje terug moest zetten. Als moeder moet je niet opeens 
juf willen zijn, maar ze wel begeleiden en structureren, zodat er niet onder huiswerktijd 
gechat wordt met klasgenoten. Uiteindelijk hebben ze een ritme gevonden, waarin in beide 
gezinnen in de ochtend tijd besteed werd aan het huiswerk en in de middag werd er gespeeld. 
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Na 3 weken beginnen de online lessen, het is even ontdekken hoe het allemaal werkt. De 
meeste kinderen in de klas hebben in eerste instantie hulp nodig van de ouders en het is 
apart om tijdens het opstarten te zien of te horen hoe het in andere gezinnen gaat. Dat zie je 
anders natuurlijk nooit. Iemands hond die voor de camera opduikt, een huilende baby op de 
achtergrond in een woonkamer van een klasgenoot, een kind dat aangemaand wordt om zijn 
boterham op te eten voordat de juf of de meester in beeld verschijnt. De communicatie vanuit 
school liep veelal per mail, het was iedere dag even checken of er een bericht was, want in de 
nieuwe vorm van lesgeven, moest ook vanuit school nog geregeld wat aangepast worden. De 
ouders gaven deze veranderingen dan door aan de kinderen. Vanuit Ilonka en Annette is hier 
veel begrip voor, ze zien dat de school hard werkt, maar ook steeds moet wachten op nieuwe 
aanwijzingen van de overheid, waarna er weinig tijd was om wijzigingen te implementeren. 

Doordat de kinderen altijd thuis zijn, gaat ook het eigen leven van deze moeders er anders 
uitzien. Annette kan om medische redenen helaas niet meer werken en is gewend om in 
de middag rust te nemen als de kinderen op school zijn. Ilonka werkt op de HAP in Goes, 
deze was al helemaal anders, omdat deze alleen nog toegankelijk was voor patiënten met 
luchtwegklachten. De patiënten kwamen uit alle Zeeuwse regio’s boven de Westerschelde en 
Ilonka heeft soms in een beschermend pak moeten werken. De werktijden op de HAP zijn 
altijd in de avond of in de nacht. Er is hierdoor nauwelijks nog ruimte voor jezelf, wanneer je 
de hele week overdag de kinderen thuis hebt. Want ook alle sporten, verenigingen, clubjes en 
feestjes gingen niet door. Dat gaf aan de ene kant rust, omdat je als moeder normaal gesproken 
voortdurend onderweg bent met kinderen wegbrengen en ophalen. Maar het vraagt ook een 
denken buiten de kaders, om het ook voor de kinderen leuk te houden. Ilonka geeft aan dat 
ze belangrijk vond om er toch een mooie tijd van de te maken, ze wilde niet dat de kinderen 
later terug zouden kijken op een zwarte periode in hun jeugd. Ze heeft op den duur de radio 
met de hele dag corona-nieuws uit gezet en is zich gaan oriënteren op nieuwe mogelijkheden 
om de dag door te komen. En ze merkte dat ze steeds creatiever werd met in en om huis leuke 
activiteiten te verzinnen. Deze creativiteit hield haar ook steeds gemotiveerd om verder te 
gaan. Zo gingen ze eind van de middag meestal een rondje fietsen, waarbij ze zelf opdrachten 
bedacht voor de kinderen, zodat ze toch een uurtje van huis waren. 
Bij Annette schepte het weer een extra band met de kinderen door een keer, toen de muren 
echt op hen af kwamen, de regels stiekem een klein beetje te overtreden. Het is leuk om samen 
‘stout’ te kunnen zijn door even naar het strand te gaan. Gewone dingen werden opeens 
bijzondere activiteiten, zoals het met zijn drieën naar Goes fietsen om daar een ijsje te kunnen 
eten. Zelfs een bezoek aan de glasbak werd een mooie aanleiding voor de kinderen om even 
uit de tuin te kunnen. 

In het gezin Van Veen was een speelconstructie met het buurmeisje en ook bij de familie 
Hoekman was er omgang met een buurmeisje. Met de betrokken ouders waren afspraken, dat 
hun kinderen daarbuiten geen contact zouden hebben met andere kinderen. Dit maakte, dat 
er toch mogelijkheid was om af en toe met een ander kind te spelen en even in een andere 
omgeving te zijn.

Het was heel lang onduidelijk of de kinderen besmet konden worden, elkaar konden 
besmetten of het misschien overdragen aan de ouders. Dit had dan voor de eigen gezondheid 
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van Annette een extra risico kunnen zijn. Ook in het gezin van Ilonka zijn ze erg voorzichtig 
geweest. De ziekte is een risico voor iedereen, maar extra riskant voor opa’s en oma’s en 
andere kwetsbare mensen in hun directe omgeving. Beiden hebben er bewust voor gekozen 
om de richtlijnen vanuit het RIVM daarom goed op te volgen. Voor Annette en Ilonka een 
goede reden om steeds met hun kinderen af te stemmen wat niet kan, maar vooral wat er 
allemaal wel kan in de eigen omgeving. En met succes, de kinderen hebben zich samen met 
de moeders goed bezig kunnen houden. Ze hebben veel gedaan samen en nieuwe dingen 
geleerd. Het feit dat de wereld tot stilstand komt, geeft ook ruimte om te bedenken hoe je 
dingen anders zou kunnen doen. Dit geldt voor zowel ouders als kinderen. Zo hebben de 
gezinnen toch Koningsdag op een mooie manier ingevuld, ook al werd het niet gezamenlijk 
met de school gevierd. Annette heeft met Nienke en Lotte de fietspuzzeltocht gedaan, die 
georganiseerd was door de Oranjevereniging ’s Heer Arendskerke. Ilonka heeft met Evi, Seb 
en Tijn thuis Oranje-spelletjes gedaan, compleet met oranje kleding,  schmink en vlaggetjes, 
alles erop en er aan. 

Aangezien moeders vooral ook gewoon mensen zijn, was het ook in het eigen leven van de 
beide vrouwen aanpassen. Annette had haar familie in Zeeuws Vlaanderen lang niet gezien. 
Na 8 weken was eindelijk een ontmoeting in de tuin mogelijk.  Met behulp van dochter Nienke 
kon ze online wel een groepsmoment hebben met haar vriendinnengroep, die ook werden 
gemist. Met het in acht nemen van de afstandsregels, heeft ze wel af en toe met een vriendin 
samen gewandeld. Ilonka had met 3 kinderen en onregelmatig werk geen tijd meer voor privé 
contacten en ze heeft ook wat minder aandacht besteed aan het huishouden. Haar kinderen 
hier op een prettige manier doorheen loodsen had de prioriteit. Juist wanneer de regels wat 
losser worden, blijft het zoeken wat in het belang van de kinderen het beste is. Natuurlijk is het 
goed voor hun welzijn om weer familie of vrienden te treffen, maar het blijft onduidelijk welk 
risico er is. En ook al zijn de kinderen goed geïnstrueerd wat wel en niet kan, dan heb je nog 
altijd te maken met de visie van andere volwassenen.  

Ilonka en Annette kunnen beiden goed met de benen op de grond blijven en de situatie 
relativeren, het is zoals het is nu. Natuurlijk heeft het veel gevraagd, maar hier in Zeeland, waar 
bijna iedereen een tuin heeft, natuur in de buurt en er voldoende ruimte is om buiten afstand 
te houden, maakt dat we het hier niet slecht hebben in deze crisistijd. In de Randstad en in de 
omgeving van de ‘brandhaarden’, werden mensen veel meer beperkt in de mogelijkheden. De 
kinderen hebben niets gemist en hebben zich niet verveeld. Ze zijn zo gewend geraakt aan het 
leven met zijn allen thuis, dat ze, ook al keken ze uit naar de eerste schooldag, op dat moment 
eigenlijk niets wisten wat te doen met de extra tijd die er weer was.

In gesprek met …..Seb, Lotte, Evi en Nienke 
Het coronavirus is afgelopen voorjaar ook in Nederland aangekomen en heeft hard 
toegeslagen. Vanuit de overheid werden drastische maatregelen genomen om het virus 
minder kans te geven tot verspreiding. Deze veranderingen zijn voor iedereen merkbaar 
geweest, groot en klein kregen ermee te maken. Graag wilden we in de dorpskrant ook het 
verhaal van de kinderen laten horen. We zijn dus erg blij dat Seb Hoekman (7 jaar)  en Lotte van 
Veen (7 jaar) uit groep 4, Evi Hoekman (9 jaar) uit groep 5 en Nienke van Veen (9 jaar) uit groep 
6 op een zonnige middag wat speeltijd in wilden leveren voor dit gesprek. 
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De verjaardag van Lotte in 2020 zal ze nooit vergeten. Het was een afscheid voor langere tijd, 
terwijl ze dat nog niet wist op dat moment. Ze was jarig op 8 maart en vierde haar kinderfeestje 
met al haar vriendinnen op vrijdag 13 maart. Na het feestje dacht iedereen elkaar maandag 
weer te zien. Maar opeens was daar op zondag een persconferentie van de premier en de 
kregen de kinderen via hun ouders het bericht: ‘De school gaat dicht!!!’. Dit werd later bevestigd 
door een mail vanuit school. 

Het was een rare ervaring, om zomaar opeens thuis te blijven, terwijl het geen vakantie is. Seb 
is heel duidelijk, hij vond er niks aan. Hij miste het spelen met de klasgenoten en vond het 
moeilijk om de juffen Lilian en Caroline niet te zien. Ook klassenassistent Willemijn ontbrak 
opeens in zijn leven. 
Voor Lotte waren er zowel voor- als nadelen. Ook zij mist de juffen en vond het niet leuk om niet 
samen te kunnen spelen. Maar het was wel lekker om, na het huiswerk maken in de ochtend, 
alle middagen vrij te zijn. Met haar vriendinnen had ze contact via de online programma’s 
Meet en HangOut. 

Nadat op woensdag 18 maart jl. Chromebooks opgehaald waren op school, konden de 
kinderen beginnen met thuis huiswerk te maken. Evi vond dat maar saai, op school werk je 
toch anders aan opdrachten. Het is lastig om niet gelijk een vraag te kunnen stellen, je kan 
dingen niet afmaken op deze manier. Bij Nienke en Lotte thuis hebben de kinderen bewust 
geen eigen laptop of Ipad, maar Nienke blijkt er toch ontzettend handig mee te zijn. In week 
3 begonnen de online lessen. Seb vertelt dat hij en zijn zus om de beurt les hadden, hij weet 
ook nog precies de vakken. Hij zat om 09.00 uur voor het scherm en Evi om 09.30 uur. Seb 
kon zich goed concentreren op de juf die hij in beeld zag en had geen last van afleiding in of 
om het huis. Bij Lotte en Nienke is thuis voldoende ruimte, zodat degene die online les had, 
even rustig apart kon zitten. Seb vond het moeilijk om een verhaal te schrijven. Evi vond het 
soms lastig, dat er geen direct contact was. Het niet verder kunnen met je huiswerk omdat 
de meester er niet is, is vervelend. Tijdens de online lessen konden ze wel vragen stellen, 
soms kregen ze ook een beurt en dan mocht de microfoon even aan. De kinderen in de klas 
van Nienke zijn creatief. Terwijl de meester online uitleg geeft, schrijven ze via de chat gekke 
berichten naar elkaar. Nienke zelf is ook vindingrijk. Omdat ze haar klasgenoten mist, maakt ze 
online chatgroepjes aan. Volgens meester Rinus is dit omdat ze graag kletst en dat nu niet kan 
doen op school. Nienke is het wel met hem eens, want ze vindt kletsen echt het aller-leukste 
wat er is. 

Seb had het geluk om juf Lilian tegen te komen in het winkeltje, toen hij om een ijsje ging. 
Maar hij moest wel afstand houden en dat is een beetje gek. Nienke had dezelfde ervaring 
toen ze op school wat op ging halen en 1 van haar meesters tegen kwam. Je bent dan zo blij 
om hem te zien, dat je hem even vast wilt houden, maar dat kan niet met de 1,5 meter afstand. 
Broertje Tijn Hoekman (3 jaar)  is ook aanwezig bij ons gesprek, hij vond het een leuke tijd, 
omdat Evi en Seb altijd thuis waren. De peuterspeelzaal is nu weer open en daar mag hij weer 
knuffelen met juf Marit en dat is fijn. 

De kinderen zijn het over een aantal dingen wel eens. Wat ze allemaal aangeven, is dat 
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moeders de lesstof op een andere manier uitleggen dan de juffen en de meesters. Ook krijgen 
ze op school van te voren duidelijk te horen hoelang ze aan een bepaalde taak bezig zullen 
zijn. Dan weten ze waar ze aan toe zijn. Thuis worden er andere lestijden gehanteerd. Dit alles 
maakt dat ze mama niet altijd zo’n leuke juf vinden. De hele nieuwe manier van les krijgen op 
afstand, vraagt veel van kinderen. Soms is er veel of moeilijk huiswerk. Wanneer ze iets niet 
snappen of geen zin hebben, dan komen deze frustraties er snel uit thuis. Nienke vat het mooi 
samen: ‘Tegen de juf of de meester durf je het niet te zeggen, dat je geen zin hebt in iets. Bij je 
moeder durf je dat wel’. 
Omdat Koningsdag niet gevierd kon worden, werden er vanuit school op 17 april Coronische 
Spelen georganiseerd. Zo konden de kinderen via een online filmpje thuis opdrachten in een 
spelvorm uitvoeren. Ook op andere momenten was er een vrijwillig online aanbod voor in de 
middag, waarin leuke activiteiten zaten, zoals het meten hoeveel sokken je lang bent. 

De kinderen tonen zich flexibel en kunnen zich makkelijk aanpassen aan steeds nieuwe 
situaties. Van een school die opeens dicht is, via huiswerkopdrachten naar online les. En dan, 
een week na de mei vakantie, gaan de scholen weer open. De helft van de duo-klas mag komen. 
Lotte en Nienke hebben op dezelfde dag les, Seb en Evi juist op verschillende dagen. Ze waren 
allemaal een beetje zenuwachtig, net als op de eerste dag na de lange zomervakantie. Evi 
vertelt dat ze eerst hebben gekletst om te horen hoe het met iedereen ging. Daarna gingen 
ze rekenen. Seb moest er weer aan wennen dat ze weer gewoon moesten schrijven. Na al het 
computerwerk, krijgt hij hier pijn in zijn hand van. Ook Lotte en Nienke vinden het fijn om weer 
naar school te kunnen, al hebben ze in de lange periode thuis veel nieuwe dingen geleerd, 
zoals skeeleren en skateboarden. Dat compenseert dan een beetje het gemis van activiteiten 
die niet door konden gaan, zoals sporten en het atletiekkamp van Nienke, waar ze zich enorm 
op had verheugd. 

In groep 5/6 had meester Hans het geluk om de eerste dagen de klas weer te mogen 
begroeten. De groep was al snel weer gewend, wat maakt dat ze het alweer ‘gewoon’ vonden 
om op school te zijn, toen meester Rinus enthousiast eindelijk zijn klas in het echt kon zien. 
Veel is anders geworden op de school. Juf Lilian zit opeens in een vak en mag daar alleen maar 
uit om te eten en naar de WC te gaan. Verschillende plekken om te verzamelen, zodat niet alle 
kinderen tegelijk de school in gaan. Niet iedereen kan zijn fiets in de stalling zetten. Lotte zegt 
dat die van haar nat geregend was omdat hij buiten stond. Niet alle groepen beginnen en 
eindigen op precies dezelfde tijd, het verspringt met een paar minuten. De kinderen willen het 
graag allemaal goed doen, maar er zijn veel nieuwe regels opeens. Soms zijn ze niet helemaal 
duidelijk. Zo blijkt dat je van de grotere kinderen geen afstand hoeft te houden. Wanneer je 
dit wel zo begrepen hebt, dan wordt de schooldag moeilijk en vermoeiend. Gelukkig is dit 
misverstand na een paar dagen uit de weg geruimd. 

Gedurende het gesprek met de kinderen van Schengehof, heeft Tijn zichzelf prima bezig 
kunnen houden. Tegen het einde komt hij er weer even bij zitten, want hij wil ook iets zeggen: 
Sinds een paar dagen hebben ze thuis een hond en dat vindt hij erg leuk. Ze heet Rena. En met 
dit goede nieuws, sluiten we het gesprek af en gaan de kinderen lekker in de tuin met water 
spelen. 

Maureen Mayr
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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



Brassband Excelsior Brassband Excelsior 
Op maandagavond 9 maart jl. hadden we onze laatste repetitie. We bereidden ons voor op 
een gezamenlijk concert met brassband ‘Wilhelmina’ uit Colijnsplaat. Het hield in één keer 
op, zoals ook het geval was voor zo veel andere activiteiten. Stil werd het. Onze dirigent 
René Nelis gaf op maandagavond via youtube uitleg over allerlei zaken die met blaasmuziek 
te maken hebben. Hij deed dat met veel enthousiasme. Zo konden we met afstand wat con-
tact houden, maar wat misten we de wekelijkse repetities, ook die met de jeugd, terwijl we 
juist zo’n enthousiaste jeugdgroep hadden. 
We kregen aanvragen om in de buitenlucht muziek te maken: bij Poelwijck, waar we twee 
keer hebben gemusiceerd met een kleine groep en op een winderige zaterdagmorgen bij 
Ter Valcke in Goes. Op afstand was er contact met bewoners die hun waardering lieten blij-
ken. Hopelijk kunnen we in september weer beginnen met de repetities. We hebben dan 
alle tijd om te bouwen aan onze muzikaliteit. Wanneer de beperkingen opgeheven worden 
kunnen we ook weer concerten geven in het ‘Dorpshuis’. Dat vraagt nog even geduld. Maar 
wie weet komen er nog meer uitnodigingen voor de openlucht. Zo’n concert geven we met 
een klein aantal muzikanten. Muziek maakt mensen vrolijk. Dat willen we de komende tijd 
vasthouden.

Nieuws van het Heer ArendhuisNieuws van het Heer Arendhuis
Linedance groep the Swinging Eagles zoekt een leraar of lerares.
We zijn een gezellige groep dames en zoeken een leraar of lerares die ons kan begeleiden 
op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het dorpshuis Heer Arendhuis te ‘s-Heer 
Arendskerke. Voor meer informatie graag mailen naar: arnaaw@zeelandnet. 

Het Heer Arendhuis is gesloten tot 1 september a.s.
We hebben alle mogelijkheden bekeken, en ook het financieel aspect is hierin besproken. 
Het is niet haalbaar voor het dorpshuis Heer Arendhuis om de deuren weer te openen. Mee-
nemend dat het Heer Arendhuis in juli en augustus i.v.m. vakanties altijd gesloten is, is er be-
sloten om het Heer Arendhuis weer te openen vanaf 1 september a.s. We zijn natuurlijk wel 
afhankelijk wat er beslist wordt door het kabinet maar we gaan er van uit dat we per 
1 september weer de deuren kunnen openen. U krijgt in augustus van ons weer een bericht.

Uiteraard gaat de frietverkoop wel door op vrijdag. Bestellen is mogelijk vanaf 12.00 uur via 
de website www.heerarendhuis.nl.  Vanaf 17.00 uur gaan we bakken tot 19.00 uur. Wil je eten 
op een bepaalde tijd vul dit dan in bij ‘opmerkingen’. We zullen dan ons best doen om dit te 
realiseren.
Op vrijdag 17, 24 en 31 juli geen is er geen frietverkoop  i.v.m. vakantie.
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Nieuws van de PetruskerkNieuws van de Petruskerk
Zaterdag 25 april 2020 was er de 
actiedag ten bate van Amecet. 
In verband met het coronavirus 
was deze actiedag anders dan 
voorgaande jaren, niet in de kerk 
en alleen verkoop van plantjes, 
stekjes en kruiden. De plantjes en 
stekjes werden verkocht vanuit 5 
verschillende adressen. Natuurlijk 
was er de twijfel en onzekerheid, 
of deze keuze wel een juiste 
beslissing was. Aan de inzet en 
het enthousiasme van de vrijwilli-
gers zou het niet liggen.
Het was die dag mooi weer, het 
zonnetje scheen en de plant-
jesdag werd een groot succes. 
We hebben met z’n allen voor 
€ 565,75 aan plantjes en stekjes 
voor het goede doel verkocht. 

Een fantastisch bedrag, dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken.
Deze dag was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van onze vrijwilligers. Hartelijk 
dank hiervoor!!!

Namens de diaconie, Ina en Cathrien

Monumentendag 2020Monumentendag 2020
Zoals verwacht gaat ook Monumentendag 2020 niet door. Jammer, maar de gemeente Goes 
heeft aangegeven dat deze activiteit binnen de gemeente Goes dit jaar niet plaats zal vinden. 
De gemeente Goes gaat nadenken over een alternatieve monumentendag met filmpjes van 
de monumenten die op internet te zien zullen zijn. Informatie hierover kunt u vinden op de 
website van de gemeente Goes.
We hopen volgend jaar weer een monumentendag op het dorp te hebben. Hopelijk hebben 
we  dan ook nieuwe vrijwilligers die de monumentendag helpen organiseren.

Namens de monumentencommissie, Harm de Vos
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Nieuwe bezorger dorpskrant?Nieuwe bezorger dorpskrant?
Al vele jaren bezorgt Jos de Regt onze dorpskrant in de buitengebieden rondom ons dorp. 
Binnenkort stopt Jos hiermee. Dat vinden wij uiteraard jammer maar we begrijpen het ook wel. 
Wij zoeken daarom een nieuwe bezorger/ster. 
Word jij één van onze bezorgers van de dorpskrant? En.... hou je er van om in de buitenlucht te 
zijn? Wij zoeken iemand die de dorpskrant wil bezorgen in het buitengebied van ‘s-Heer Arends-
kerke en Eindewege. Heb je zin om ons daarbij te helpen of wil je meer informatie, neem dan 
contact op met één van de redactieleden of via kopijsraskerkseproat@gmail.com.  
Het zou heel fijn zijn als iemand deze taak van Jos wil overnemen.

Op zaterdag 26 september van 10.00-12.30 uur in het Heer Arendhuis
Op gepaste afstand kunt u diverse (elektrische) apparaten ter reparatie aanbieden, de vrijwilli-
gers 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 gerepa-
reerd 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

Kindervakantieweek 2020Kindervakantieweek 2020
 
Helaas moeten de zeemeerminnen het dit jaar nog zonder hun zwarte parel doen. De zeerovers 
kunnen door alle genomen coronamaatregelen niet uitvaren. Wat een pech…. 
De vergunningen die nodig zijn voor een kindervakantieweek zijn ingetrokken. We zullen dus 
een jaartje moeten wachten met het bouwen van hutten, het zoeken naar de zwarte parel en het 
helpen van de piraten. We vinden het heel erg jammer! We hopen er volgend jaar een dubbeldik 
feest van te maken!!!
 

Groetjes Team Kindervakantieweek
 Angelique, Brigitta, Carien, Debbie, Deborah, Hans, Mirjam, Rebecca, Roald, Robert



RommelrouteRommelroute
Zaterdag 25 juli van 9.30-16.00 uur
Door de coronamaatregelen kon de rommelroute van 20 juni niet doorgaan.  Nu de regels wat 
zijn versoepeld is het weer mogelijk om een route te organiseren met maximaal 50 deelnemers.  
Bij alle deelnemers ligt een lijst van alle mensen, die meedoen ter inzage.
Vergeet vooral niet om de adressen te bezoeken die een beetje uit de route liggen!
We hopen op veel deelnemers en bezoekers, zodat veel spullen een 2de leven krijgen. Veel plezier!

Elma Adriaessens en Janny Verwei 

Bericht van de SeniorensoosBericht van de Seniorensoos
Optimistisch begonnen we in het nieuwe jaar weer met al onze activiteiten zowel voor binnen 
als ook voor buiten, zoals op maandag- en donderdagmiddag biljarten en bieden (kaartspel), op 
dinsdagmorgen de wandelgroep, op dinsdagmiddag de bridgegroep, woensdagmiddag koers-
ballen en de 1e en 3e donderdagavond het sjoelen en darten. Naast deze wekelijkse activiteiten 
hebben we de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari jl. gehouden, op 26 februari was de algemene 
ledenvergadering met aansluitend een Bourgondisch buffet en op 11 maart was er weer een 
groot koersbaltoernooi met 8 deelnemende verenigingen uit Goes en omgeving.

Door de komst van het COVID-19 moesten 
wij op 16 maart noodgedwongen stoppen 
met al onze activiteiten en hebben wij tot 
op heden onze leden wat minder gezien 
dan voorheen. Ook konden we hierdoor 
geen extra uitjes organiseren. Toch hebben 
wij als bestuur niet stilgezeten, maar naar 
mogelijkheden gezocht om onze leden 
toch een hart onder de riem te steken en 
die hebben we in de volgende uitingen 
gevonden.

• In de week voor Pasen hebben wij al onze 
leden persoonlijk een boeketje tulpen 
gebracht. Hierover kwamen later enkele 
leuke reacties naar voren.

• In de week voor Pinksteren zijn de nieuwe 
secretaris Ans Rooze en de penningmees-
ter wederom bij alle leden aan de deur 
geweest en brachten deze keer een leuke 
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Zeeuwse attentie in vorm van een Zeeuwse mok met boerin of boertje er op, gevuld met Zeeuwse 
babbelaars. Voor Ans was dit tevens een leuke kennismaking met alle leden, want zij woont niet in 
ons dorp en neemt op dit moment deel in de groep van de bridgers. De biljarters en koersballers 
kende ze niet en andersom is dit uiteraard ook zo. Ook hier weer leuke reacties.

• Verder hebben we onze telefoonlijst bijgewerkt en bij de leden bezorgd via mail of brievenbus 
en kunnen onze leden als daar behoefte voor is elkaar bellen. 

Voor de komende tijd geldt dat:
• De jaarafsluiting met BBQ die gepland was in juli voor dit jaar is afgelast. 
• Wij in augustus bericht krijgen of wij onze activiteiten in september weer kunnen hervatten en 

wij daar dan onze leden van op de hoogte kunnen brengen.
• Wij hopen dat wij ons 25-jarig jubileum op 1 december a.s. wel uitgebreid met onze leden 

kunnen vieren.

Het bestuur wenst iedereen een mooie, gezonde zomervakantie toe!

Wilt u informatie of lid worden van onze seniorensoos of wilt u meer weten over onze activitei-
ten. Neem dan contact op met Jo Noorland. 
Email: seniorensooshak@gmail.com Tel. 06-11270976

TV De SchaepskooiTV De Schaepskooi
We mogen weer!
Gelukkig mogen we weer tennissen met in achtneming van de regels die de regering vast stelt 
in verband met het coronavirus. Tennis is geen contactsport en daarom mochten wij als één van 
de eerste sporten weer beginnen. 
Op 1 juli jl. hebben wij besloten ook ons toernooi door te laten gaan. Dit wordt gehouden 24 t/m 
30 augustus a.s. We zijn blij dat Brasserie de Panhoeve dit toernooi, ondanks de voor hun verve-
lende periode, wil sponsoren. Als de regels voor de periode niet versoepeld worden, wordt de 
opzet van het toernooi wel aangepast. Zo zal het aantal beschikbare plaatsen voor deelnemers 
minder zijn dan andere jaren. Wij hopen dat we toch een gezellige week zullen beleven.
Deze zomer hebben 12 personen gebruik gemaakt van ons zomerchallenge lidmaatschap. Dit is 
een KNLTB lidmaatschap voor de maanden juni, juli en augustus. Wij hopen dat zij de smaak te 
pakken hebben en het hele jaar door een balletje willen slaan.
Denkt u nu: dat had ook wat voor mij geweest, zo’n proefperiode. Voor € 30,- kan u een jaar lang 
uitproberen of tennis wat voor u is. Voor informatie en voorwaarden zie onze website: www.
tvdeschaepskooi.nl.
Dit jaar is er hard gewerkt aan verduurzaming van de accommodatie. Naast het isoleren van de 
kantine en het verfraaien van de wanden, zijn er ook zonnepanelen geplaatst. Bent u benieuwd 
hoe het er uitziet, kom gerust een keertje langs, bijvoorbeeld tijdens ons toernooi.

Addy Dekker, TV de Schaepskooi

                  



Even voorstellenEven voorstellen
Hoi allemaal, ik ben Sofie Hokke en ik ben door Eva genomineerd om een stukje over mezelf te 
schrijven. Dus om te beginnen, ik ben 16 jaar en ik woon in de Korte Achterweg. Mijn hobby’s zijn 
met vriendinnen afspreken en netflixen. Ik werk niet, maar ik vind het heel leuk om op te passen 
dus daar verdien ik wel wat mee. Ik zit op het Pontes Goese lyceum, nu nog in havo 4 maar na de 
zomervakantie ga ik naar havo 5, mijn examenjaar.  Na de middelbare school wil ik graag naar 
de Pabo voor de opleiding basisschool docent. Ik woon al sinds mijn geboorte in ‘s-Heer Arends-
kerke en ik voel mij heel erg  thuis in dit dorp. Ik denk dat ik veel geluk heb dat ik in dit dorp 

woon, want de mensen hier zijn 
heel aardig en ik heb veel vrien-
dinnen hier. Ik ben daarom ook 
meer een dorpsmens dan een 
stadsmens. In het dorp heb ik 
niet per se een favoriete plek, 
maar waar ik vaak met vrien-
dinnen heen ga is bijvoorbeeld 
het schoolplein van Schenge-
hof waar ik vroeger ook op heb 
gezeten, of de nieuwe speel-
tuin in de Liesbethstraat. Ook 
ga ik soms wel eens met vrien-
dinnen skaten en dat doen we 
dan vaak op de dijk rond ‘s-Heer 
Arendskerke, waar vaak een 
hele mooie zonsondergang is. 
Ook ben ik altijd wel bij de spe-
ciale dagen in het dorp zoals 
Koningsdag, Sraskerkse dag, 
monumentendag. Puur voor 
de gezelligheid van de mensen 
uit het dorp. En ik ging al vanaf 
kleins af aan elk jaar naar de kin-
dervakantieweek. En nu  ben ik 
ondertussen ook al 2 jaar mee 

geweest als begeleider samen met vriendinnen. Ik weet zeker dat ik voorlopig nog wel in het 
dorp wil blijven wonen, en ik heb al vanaf kleins af aan gezegd dat ik altijd in ‘s-Heer Arends-
kerke blijf wonen, ook later als ik oud ben. Voor de toekomt van’ s-Heer-Arendskerke hoop ik dat 
’s-Heer-Arendskerke elk jaar nog leuke dagen organiseert en wat hopelijk dus ook meer nieuwe 
mensen aantrekt, zodat ‘s-Heer-Arendskerke ook in de toekomst altijd een heel leuk en gezellig 
dorp blijft!

Om als volgende een stukje te schrijven nomineer ik een van mijn beste vriendinnen Juliet de Feijter.
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Volkstuin Volkstuin 
Een volkstuin voor iedereen in ’s-Heer Arendskerke en Eindewege?
Dat kan natuurlijk niet, want zo groot is de beschikbare ruimte niet. Na onze oproep op de 
website wijzijngoes.nl en het artikel eerder in de dorpskrant hebben zich diverse dorpsbewo-
ners gemeld. Dit was ook wel nodig, want door omstandigheden hadden diverse tuinders zich 
afgemeld. Er hebben zich 4 nieuwe tuinders gemeld, waaronder enkele dames.
Maar er kunnen nog enkele tuinders bij! Aanmelden voor het volgende seizoen 2021 is te 
bespreken.
Interesse? Mail naar stovershak@xs4all.nl 

Willem van der Bijl

Digitaal cafeDigitaal cafe
In verband met corona is er al geruime tijd geen Digitaal Café in het Grand Café van Poelwijck.
Sluiting zal wel tot na de zomervakantie zijn (t/m 23 augustus). 
We hopen dat we je m.i.v. maandag 7 september weer gratis kunnen helpen met vragen over je 
laptop, smartphone, tablet, Ipad, Iphone, enz. Iedere maandagmorgen (uitgezonderd schoolva-
kanties) van 10.00 tot 12.00 uur in het Grand Café van Poelwijck. 
We helpen je graag! Of corona moet roet in het eten gooien.

Willem van der Bijl

¢¢
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DorpsbelevingenDorpsbelevingen
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw stond het verplichte onderwijs op een dorp bij nogal 
wat ouders op een laag pitje. Kleuterschool was niet verplicht. Mijn moeder vond het wel 
gezellig om ons nog thuis te hebben, maar toen ik vijf jaar was mocht ik naar de kleuterschool, 
met de boodschap dat ik wel mijn zusje en een paar buurtkinderen die vier jaar waren, mee 
moest nemen. We woonden ongeveer vier kilometer van school af, in mijn beleving leken het 
wel veertig kilometer. Je werd ook gelijk verantwoordelijk voor de huus (kinderen).
Ook waren kinderen veelal verantwoordelijk voor de huisdieren. Vóór schooltijd eten en drin-
ken geven, na schooltijd uutmissen.
Veel mensen hadden kippen (oenders), konijnen (kernienen), geiten (heiten) en een varken 
(keu) waar de etensresten en overschot van de moestuin naar toe gingen. Meestal liep er geen 
haan(aen) bij de kippen,  aenen waren mè opvreters. Ook tante had kippen, haar broer wees 
haar er op dat de oenders er niet oal te fris bieliepe, ze zwalkten en struikelden door de ren, 
sommige vielen zelfs om. ‘Oo das morgen over’, zei tante, ‘ik had nogal wat boerenjongens op 
rum staan, die heb ik er bijgegooid, makkelijk om strakjes cake mie rum en rezienen van te 
maêken, docht ik zo’.

Op zekere dag moest ik met de heite (geit) naar 
de bok, die aan de andere kant van het dorp zijn 
opwachting maakte. Ik hoefde dan niet naar de 
kleuterschool.  Nadat het klusje geklaard was, 
weer naar huis met de heite an een sisal touw-
tje. Onderweg van alles uitspoken en spelen 
op de boerderij met een vriendje, die allang 
blij was dat er iemand kwam. Net voor half 
zes thuis zijn, want dat was etenstijd en te laat 
komen betekende dat de soep, aardappels met 
vlees en groente al op het bord lagen. Kwam 
je nog later dan was de griesmeelpap er ook al 
over gekieperd. Dat gebeurde je maar één keer. 
Onder het eten kwam de vraag of de bok zijn 

best had gedaan en of het soepel verlopen was. Het klamme zweet brak me uit, de geit was ik 
vergeten die stond nog aan de pinne bij de boerderij. ‘Ja, alles ging gesmeerd hoor, maar de 
geit was nogal moe dus die heb ik even geparkeerd. Na het eten haal ik hem op’. Met opge-
trokken wenkbrauwen en verbeten lippen werd de leugen aangehoord. Ook de juf trok haar 
wenkbrauwen de volgende morgen op toen ze vroeg waarom ik niet op school was gekomen. 
‘Nou juffrouw, ik moest met de geit naar de bok.’ ‘Kon je vader dat niet?’ ‘Nee juf, dat moest de 
bok doen.’

Ook op de lagere school werd er ook wel verzuimd. Als een moeder ziek was bleef menig 
meisje thuis om taken over te nemen. Ook moesten sommige kinderen op het land werken of 
andere klusjes doen. Als het geen dagen duurde werd het oogluikend toegestaan, zeker in de 
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slachttijd. In die tijd kwam de slager aan huis. Een spannende tijd voor de familie, met een lach 
en een traan. Het varken werd geschoten en gekeeld. Het bloed werd opgevangen, niets werd 
weggegooid. Het branden ging met stro. De huid werd eraf gesneden en in stukken verdeeld, 
opgerold en gezouten (de zwirte).  Dat was een geliefde snack! Kinderen uit de buurt kwamen 
na schooltijd om hun deel. Als je geluk had mocht je katten wachten bij de keu, die moest 
besterven op een ladder. Dan hoefde je niet naar school. In veel straten en buurten werd er 
in dezelfde maand geslacht. In de klas werd dat breed uitgemeten. Soms brachten kinderen 
leverwoste of poskop mee voor de onderwijzer, die dat direct oppeuzelde. Zelfs snoepen en 
roken deden de leraren in de klas, maar de leerlingen mochten dat niet. Stiekem werd dat wel 
gedaan natuurlijk. Voor vijf cent kon je Bezooka kauwgum kopen, een zoete plak waarin de 
verpakking ook nog een klein stripverhaaltje zat. Je kon er enorme bellen mee blazen die soms 
uiteen klapte en je gezicht bedekte met een roze plakkerig masker. Tussen de middag gingen 
de leerkrachten en leerlingen naar huis. Een enkeling die verder weg woonde ging naar familie 
of een kennis. Veel gezinnen aten warm tussen de middag, daar was voldoende tijd voor.

Er werd klassikaal les gegeven, waarbij je o.a. de tafels op moest dreunen. Aan handenarbeid 
werd niet veel tijd besteed. De meisjes moesten wel breien en haken, de jongens moesten 
dan cijferen. Straffen was normaal, slaan met de hand of liniaal. Knijpen was populair bij de 
juffen. Sommige kinderen gaven geen kik als ze geslagen werden. Die oogsten bewondering 
bij de klasgenoten. Ook in de hoek staan en volledig genegeerd worden was een veel gebe-
zigde straf. Op een dag strafte de leraar een jongen door hem door elkaar te schudden, waarbij 
de hand van de jongen het gezicht van de meester raakte en zijn ondergebit lanceerde. De 
landing op de grond was te veel voor de prothese; hij brak. Niemand durfde te lachen. Het 
gebit werd met de lijndienst van de A.M.Z. meegegeven naar Goes voor reparatie. Gedurende 
een week liep de meester er bij als een jonge mosse. Na een dag of acht kwam de prothese 
weer vrom (terug). Zo uit de verpakking, hup in de versnellingsbak, maar het paste van geen 
meter meer. ‘Volouwe Jewannes’,  zei zijn vrouw. Die avond kwam een man aan de deur met de 
mededeling dat de protheses verwisseld waren. Het gebit wat de leraar in had was van hem. 
De onderwijzer pakte het uit zijn mond en gaf het aan zijn lotgenoot.
De zeldzame ouderavonden werden opgesmukt met versjes en gedichtjes van kinderen die 
vrijwillig werden aangewezen. Als je geluk had hoefde je geen gedichtje van tien kleine big-
getjes of Jaone op de bromfiets voor te dragen. Bij sommige mensen springen hun nekharen 
nog in de houding als ze er aan denken.

Op woensdag kwam een mobile grutterswinkel bij de vaste klanten langs de deur. De eenheid 
bestond uit een driewiel autootje, een soort tuktuk en een sjofel geklede gedrongen figuur, 
die op rijm en al slissend zijn waren aanprees. Het riedeltje begon met: ‘Hoejendag wuufje, di 
bink aweea. Kun jie nog wat gebruuke liek as, sterke voe de kerke, ssjem voe de boterem , kaes 
voe de baes , matteklopper om de huus op de kont te sleên,  ssoetekoeke machinaal verpakt, 
hinêên mi sun vuule fingertjes an eu zeete.’

Elke week legden we een steen voor het voorwieltje. Nooit keek hij eerst onder het winkeltje, 
steevast stapte hij uit het karretje met de woorden: ‘Ni mè, noe hit noga, das hin werk eej. 
Judder motte is an je vorroad voeln. Kza je deur de kadoenze doe. Smerige dèrmen, rot huus.’
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Tekeningen leerlingen Schengehof groep 1 en 2Tekeningen leerlingen Schengehof groep 1 en 2

Siem Geene

Lara Jansens
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Tekeningen leerlingen Schengehof groep 5 en 6Tekeningen leerlingen Schengehof groep 5 en 6





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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

 Tip!

14 euro per les



 
 
 

 

●  assurantien@corstanje.nl  ● www.corstanje.nl   ● 0118-639111 

 

Karel Doormanplein 30 
4335 GD Middelburg 
 

Oude Rijksweg 107 
4458 AK ’s-Heer Arendskerke 

 
 

 
 


