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nodig? Taxi Kole!
Kapelle / ’s-Heer Arendskerke

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

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

Bel: 0113-561324



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

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

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

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

De advertentie kosten voor 2017  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Sporten in het Arendhuis

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

De lessen worden gegeven in de gymzaal van het Arendhuis 
en beginnen om 18.45 uur. Meer informatie en aanmelden 
kan via pegoze2@zeelandnet.nl of via telefoonnummer 
06-27457744 (na 13.00 uur)
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Oktober 2017, nr.4Van de redactie

Inhoud

Voor u ligt alweer de laatste Dorpskrant van 2017. Zoals altijd wijzigen we de omslagfoto per jaar. 
De Dorpskrant van januari zal er daarom weer anders uitzien. Johnny de Kok levert meestal de 
plaatjes aan, maar het zou leuk zijn als een andere dorpsbewoner een mooie foto van in of rond 
ons dorp aanlevert. Dat vindt Johnny trouwens zelf ook! Verderop kunt u lezen waar de foto aan 
dient te voldoen. 
Behalve weer veel verslagen van activiteiten die in de zomer hebben plaatsgevonden, ook weer 
veel om naar uit te kijken! Nieuw is onze rubriek waarin we een bewoner van ons dorp intervie-
wen. De bedoeling is dat de geïnterviewde zelf een volgende inwoner aanwijst. Hopelijk komen 
we zo leuke dingen te weten van elkaar en het dorp en niet alleen van de ‘bekende’ inwoners. 
We wensen u weer veel leesplezier en hopelijk zien we u op een van de vele activiteiten die ons 
dorp rijk is. 

De volgende uiterste inleverdatum is 1 januari 2018.
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Voor een nieuwe of gebruikte auto

 Uitlaten: gratis montage

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

apk ii keUringen
Alfa Romeo specialist. 
Ook roetmeting diesels.

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

Uitlaten: gratis montage

Dorpsstraat 92
4451 AC Heinkenszand

Tel: 0113-563214
www.devisseroptiek.nl

Volg ons ook op Facebook!



De Hondenkapster
volledige vachtverzorging voor uw hond

J.J. Braam-Holtrust
Wissekerkseweg 3
4458 SH ‘s-Heer Arendskerke
0113-567290
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Stichting Overlegorgaan
Op 4 augustus is onze voorzitter Alan van Reenen overleden. Geschokt vernamen we dit 
bericht. We wisten natuurlijk dat hij ernstig ziek was en dat er geen hoop op herstel was, maar 
toch, zo snel……… Op zijn kaart stond “Liefde is sterker dan de dood”. We herinneren hem als 
een fijn mens en een goede voorzitter. Altijd bleef hij rustig, kon goed luisteren en de discus-
sie goed samenvatten. Gedurende 7 jaar leidde hij de vergaderingen van het Overlegorgaan 
op een kundige manier en zeker na zijn pensionering had hij altijd tijd voor overleg. We zullen 
hem erg missen! Zijn vrouw Dieneke en de kinderen wensen we sterkte toe om dit grote verlies 
te kunnen dragen.
Op dinsdag 21 november is de najaarsvergadering gepland. De agenda voor deze avond is 
nog niet vastgesteld, maar zal t.z.t. te lezen zijn op de dorpssite www.shak.goesweb.net. Ieder-
een is van harte welkom vanaf 20.00 uur in het Heer Arendhuis om mee te denken en praten 
over zaken die ons dorp aangaan. Wethouder Alssema zal aanwezig zijn om nieuws vanuit de 
gemeente Goes te bespreken. De verkeerswerkgroep zal verslag uitbrengen over het verkeer 
in en rond ’s-Heer Arendskerke. Verder krijgen we te horen hoe de Whatsapp Buurt Preventie 
functioneert. Op het dorp zijn al 100 personen lid geworden en dat kan alleen nog maar meer 
worden. Stuur een mail naar buurtapparendskerke@gmail.com en vermeld uw naam, adres en 
telefoonnummer. De app is bedoeld om verdachte situaties aan elkaar te melden, maar niet 
voor kletspraatjes. Daar kan o.a. facebook voor gebruikt worden. Binnenkort komen er bordjes 
bij het binnenrijden van het dorp, zodat iedereen kan zien dat er Whatsapp Buurt preventie 
actief is. Eindewege had al een coördinator en voor het dorp zijn 2 enthousiaste jonge mensen 
gevonden als coördinator. Fijn dat we samen een beetje toezicht houden op ons dorp! Verder 
wordt er hard gewerkt op het dorp. Het Arendskwartier krijgt steeds meer vorm en de reno-
vatie van de toren is eindelijk begonnen. Vrijwilligers hebben hard gewerkt op de molen. Er is 
hout vervangen en veel geschilderd. Een prachtig initiatief om dit monument van Eindewege 
in stand te houden! Nu rest nog het werk voor de molenmaker. Het opknappen van de Slot-
straat zal niet dit jaar nog plaatsvinden, maar is in het voorjaar van 2018 gepland. 
Bij het kunstwerk van Ton Lamper is op 21 juli een infobord geplaatst, zodat iedereen de 
gedachte achter dit werk kan lezen. Het bord is betaald uit ons dorpenbudget. Jaarlijks krijgt 
het Overlegorgaan ongeveer € 2000,- om te besteden aan de leefbaarheid van ons dorp. Al 
enige jaren wordt een groot gedeelte van dit bedrag uitgegeven aan de hanging baskets in 
de Torenring. Om ook andere projecten te kunnen aanpakken, zal voor de bloemetjes in ons 
centrum een ander potje gevonden moeten worden. Heeft u ideeën ter besteding van ons 
budget, laat het ons weten! Verder wordt de infofolder van het dorp aangepast en is binnen-
kort te vinden op de eerder genoemde dorpssite. Nieuwe inwoners krijgen een exemplaar in 
de brievenbus en op het prikbord in het dorpshuis is er ook één te vinden.
Om het contact tussen de inwoners te bevorderen, nodigen we alle inwoners uit op de nieuw-
jaarsreceptie op vrijdag 5 januari 2018. De Stichting Culturele Voorzieningen en de Stichting 
Overlegorgaan zouden het erg leuk vinden om vele inwoners vanaf 19.30 uur te ontmoeten 
in het Heer Arendhuis. De koffie staat klaar en natuurlijk een drankje om op het nieuwe jaar te 
proosten.  We hopen op een gezellige avond!
In het najaar van 2018 zal er weer een dorpsenquête gehouden worden. De gewoonte is om 
dit één keer in de 5 jaar te doen. De laatste was in 2013. 
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In januari willen we starten met de organisatie. Lijkt het u leuk om mee te helpen, dan horen 
wij dat graag. Het werk bestaat uit vragen verzinnen, de enquête verspreiden, ophalen, de 
gegevens verwerken in een uitslag en bekend maken aan de inwoners.

Secr. Janny Verwei, 561802, jannynagel@zeelandnet.nl

Restauratie kerktoren
Het is zover, de restauratie van de kerktoren 
gaat eindelijk van start. Bouwbedrijf Van de 
Linde gaat de uitvoering op zich nemen. Bij het 
uitkomen van de Dorpskrant zal de toren al gro-
tendeels in de steigers staan. De steigerbouw 
zal tot ongeveer eind oktober in beslag nemen, 
daarna gaat de aannemer aan de slag. 
De restauratie zal helaas gepaard gaan met 
wat geluidsoverlast. Omdat er veel voegen en 
stenen uitgehakt moeten worden, is dit geluid 
niet te voorkomen. 
Vooralsnog gaan we er vanuit dat de restauratie 
in mei 2018 is afgerond. Tijdens de restauratie 
zal de toegangsdeur van de kerk bereikbaar blij-
ven voor onder andere de zondagse dienst. 
 
Mocht u vragen hebben over het project kunt u 
altijd even contact met ons opnemen. Marijke 
Vanhommerig: 0113-249699 of Niels van Leeu-
wen (dagelijks toezicht) 0113-249833.
 
Gemeente Goes

Whatsapp buurtpreventie  
Zoals je kon lezen in de Sraskerkse Proat van juli, zijn er 2 WhatsApp buurtpreventie groepen in 
‘s-Heer Arendskerke gestart. We zijn tevreden over het huidige aantal  deelnemers, momenteel 
al ongeveer 100. 
Er zijn (gelukkig) nog geen schrikbarende meldingen geweest, maar als je iets verdachts ziet, 
dan is het toch fijn dit zo te kunnen delen.
Misschien heb je de flyer in de bus gevonden en heb je je al aangemeld? Anders kan dit alsnog 
via: buurtapparendskerke@gmail.com. Meer algemene informatie is nog te vinden op www.
wabp.nl of stel je vragen aan buurtapparendskerke@gmail.com.
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 Foto oproep 
Als redactie proberen we elk jaar weer een nieuwe foto van ons mooie dorp op de voorkant 
van de Dorpskrant te zetten.  Het is altijd een moeilijke keuze voor ons. Iedereen kijkt op een 
andere manier hoe mooi en uniek ons schitterende dorp is. We hopen dat velen van u de afge-
lopen periode met een fototoestel in de weer zijn geweest. We vragen u, als bewoner van 
‘s-Heer Arendskerke en trouwe lezer van de dorpskrant om uw mooiste foto’s van het dorp 
op te sturen naar ons. Het mogen ook  archieffoto’s zijn, foto’s van de natuur, gebouwen etc.
Omdat niet elke foto geschikt is zijn er een paar eisen waaraan uw inzending moet voldoen:

-  Het moet een staande foto zijn, anders kan deze niet op de voorkant geplaatst worden.
-  De foto moet onverkleind worden aangeleverd in verband met de benodigde kwaliteit voor 

het drukken (minimaal 4 Mb).
-  De foto moet ergens in ‘s-Heer Arendskerke of Eindewege gemaakt zijn. (Dus bijvoorbeeld 

NIET in  ‘s-Heer Hendrikskinderen).

Uw foto(‘s) kunt u mailen naar: kopijsraskerkseproat@gmail.com. Overigens kunt u uw foto’s 
het hele jaar mailen. In december wordt een keuze gemaakt voor de nieuwe voorkant voor 
2018. Uiteraard met naamsvermelding! We hopen op veel foto’s!                                                                                                               

 De redactie

Interview dorpsbewoner
Vanaf deze editie van de Sraskerkse Proat is er een nieuwe terugkerende rubriek waarin we een 
aantal vragen voorleggen aan een bekende of minder bekende Arendskerkenaar/Eindewege-
naar. De eerste Arendskerkenaar die voor deze rubriek een aantal vragen heeft beantwoord is 
er een uit de bekende categorie: Cobie (en Jan) Huisson! Sinds 1988 wonende in de Vermet-
straat  en trotse eigenaren van Verswinkeltje Huisson. 

Wat hebben jullie met Arendskerke ?
Jan is geboren in Ankervere in het spoorhuis dat daar toen stond. Later zijn ze naar de Wilhel-
minastraat verhuisd (nu Elenbaasstraat) en vervolgens naar de Walstraat. Ik ben opgeroeid 
op Noord-Beveland, in Kamperland en met ons trouwen zijn we naar Zuid Beveland verhuisd. 

We hebben ongeveer 6 jaar in Lewedorp gewoond waar Jan melkboer was met een rijdende 
winkel en ik de verkoop deed in het magazijn dat een klein winkeltje was geworden. Jan heeft 
daarna nog bij McCain en Traas en Ovaa gewerkt en ik heb gordijnen genaaid bij Blankenburg 
en op de markt bij de kaasboer gewerkt. Onze oudste dochter Natascha is toen geboren, maar 
heeft haar eerste verjaardag in Arendskerke gevierd.

Toen Bakker Bunt en mevrouw Braamse beide stopten en ik thuis was om voor Natascha te 
zorgen en in verwachting was van onze zoon Davey, dachten we: laten we proberen om dat 
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voort te zetten. Arendskerke had geen winkel in kruidenierswaren meer op de rijdende winkel 
van Koens en Slagerij van de Kreeke na. Jan ging parttime bij de wasserij in Goes werken en 
met flexibele werktijden durfden wij het aan om de winkel op te starten. Op 1 mei 1990 werd 
Verswinkeltje Huisson aan de Vermetstraat 13 geopend.

We zijn open gegaan met de gedachte dat de mensen de boodschappen in de supermarkt 
zouden doen en voor de vergeten boodschap bij ons terecht konden. Het was toen een sprong 
in het diepe en er kwamen veel reacties zoals: “waar beginnen jullie aan”, “dat lukt toch niet 
want alles sluit op die dorpen” en “iedereen wil bij een grote supermarkt kopen”. Toch bleek 
dat er ook voor ons een plekje op de markt is. We hadden nooit durven dromen dat daar een 
behoefte aan was en dat bleek wel zo te zijn! In 1995 is het postagentschap erbij gekomen en 
zijn in de loop der jaren ook onze dochters Olga en Clementine geboren. 

We worden nog steeds heel blij van het feit dat de mensen Verswinkeltje Huisson nog steeds 
kunnen vinden en er gebruik van willen maken! We willen dat ook heel graag nog een poos 
volhouden, tot onze pensionering zou geweldig zijn.

Wat is jullie favoriete plek in Arendskerke?
Achter de toonbank natuurlijk, haha! Een favoriete plek hebben wij niet echt. Het is hier heer-
lijk wonen, lekker rustig en gemoedelijk, echt dorps. Het is hier zo centraal, je bent zo op de 
vierbaans maar ook zo op het strand. Om te wandelen of fietstochten te maken ben je ook 
in een prachtig stuk Zeeland. Dichtbij het Veerse meer of de Scheldes alleen je moet het wel 
willen zien!  Alle haasjes, roofvogels, schapen en koeien, het is hier allemaal. We wonen wat dat 
betreft in een geweldige streek van Nederland!
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Wat wens je voor Arendskerke voor de toekomst?
Ons Dorp, van toen, nu en heden. Heerlijk wonen, genieten van elkaar en lekker dorps blijven!

Wie willen jullie nomineren voor deze rubriek in volgende Sraskerkese proat?
Willem van der Bijl. Die kom je overal op het dorp tegen: wandelend, fietsend en altijd in voor 
een praatje, dat maakt het weer zo dorps!

Seniorensoos koersbaltoernooi
Op 4 oktober jl. is het koersbaltoernooi van het Sozenberaad Groot Goes gehouden in het 
Arendhuis. Er deden 7 verenigingen uit de gemeente Goes mee met totaal 46 deelnemers, die 
verdeeld waren over 4 matten. Iedere deelnemer speelde dus individueel mee. Het begon ’s 
morgens om 10.00 uur en werd afgerond met een prijsuitreiking omstreeks 16.00 uur.
Van de Seniorensoos  ’s-Heer Arendskerke deden 10 personen mee en ze deden het goed, 
want op de 1e mat won Joost Otte de hoofdprijs en op de 4e mat Ko Coppoolse. De hoofd-
prijs van de 2e mat werd gewonnen door iemand van De Pit Goes en op de 3e mat ging de 
hoofdprijs naar een persoon van de Meuleweie uit Wolphaartsdijk. Er was voor iedere mat ook 
een poedelprijs en ook de schrijvers per mat kregen een leuke attentie mee. Alle deelnemers 
kregen ook een bloemetje mee. 
Tot slot werd Marie José Breen van Amicitia Kloetinge nog verrast met een bloemetje, omdat 
zij de organisatie van dit toernooi had verzorgd.

Al met al was het voor alle deelnemers een geslaagde dag.



Expert

Salon

CArolA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70

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

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

   Tel: 0113 - 63 91 08

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

                               

Gratis boekje 
uitvaartwensen
te bestellen!!

www.lindavanwingen.nl
Striepseweg 4,
4435 RL  Baarland

Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

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

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

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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Seniorensoos ‘s-Heer Arendskerke
Op 29 augustus jl. is de Seniorensoos het nieuwe seizoen 2017-2018 begonnen met een 
leuke middagtocht voor haar leden en partners met de Zomerbus door Zuid-Beveland en een 
bezoek aan Tropical Zoo in Kwadendamme.

Het weer was voortreffelijk en er waren 20 deelnemers die varieerden in leeftijd van 69 t/m 92 
jaar. Dankzij de aankoop van de Zeelandpas konden we op een leuke manier met de Zomerbus 
een mooie tocht door een deel van het prachtige natuurgebied van Zuid Beveland maken, met 
als koffiestop de Tropical Zoo in Kwadendamme. 
We verzamelden om 12.45 uur bij ’t Klok’uus, waar de bus om 12.56 uur zou vertrekken. Na een 
tijdje wachten bleek dat de verwachte Oldtimerbus pech had en kwam er een vervangende 
bus, maar bij navraag bleek dat de echte Zomerbus inmiddels gerepareerd was en er ook zo 
aan kwam. Met vertraging van ongeveer een half uur konden we dan aan onze route met de 
originele Hip-On Hip-Off-bus beginnen. We reden via Heinkenszand, langs de Zwaakse Weel 
naar Baarland waar enkele andere passagiers uitstapten en vervolgden de route via Hoede-
kenskerke naar de Tropical Zoo in Kwadendamme waar voor onze groep gereserveerd was. 
Nadat iedereen de bus had verlaten, gingen we eerst van de koffie met appeltaart, ijs en slag-
room genieten. Na het nuttigen van deze lekkernijen konden we in de Tropical Zoo de ver-
scheidenheid van dieren en planten bekijken, waarbij een ieder de eigen interesse liet blijken. 
Door de warmte zijn enkele personen niet in de Zoo gegaan, maar bleven liever op het terras 
zitten.

Vanwege de eerdere vertraging was ook de vertrektijd uitgelopen en zou de Zomerbus 
omstreeks 16.45 uur weer voor rijden om onze route te vervolgen. Maar alweer kwam de 
overmacht om de hoek, want de Oldtimerbus was weer uitgevallen en er werd wederom een 
andere bus ingezet. Door alle vertraging is onze route ingekort en zijn we via ’s Gravenpolder, 
de Goese binnenstad naar de Vierlinden gereden, waar nog twee personen uitstapten en zijn 
wij omstreeks 17.30 uur weer gearriveerd bij ’t Klok’uus. 
Ondanks de pech met de Zomerbus heeft iedereen toch van deze mooie, zonnige middag 
genoten en dit is dan ook zeker voor herhaling vatbaar. Natuurlijk hebben we nog meer ideeën 
om met elkaar te doen, maar die moeten nog uitgewerkt worden.

Hebben we uw interesse gewekt over wat de Seniorensoos voor u kan betekenen en welke 
activiteiten wij organiseren? Kom gerust eens kijken in Het Arendhuis op maandag- of don-
derdagmiddag bij de biljarters en kaarters, of op woensdagmiddag bij de koersballers!! Wij 
stellen dat zéér op prijs!

Wist u dat……
•	 de	Seniorensoos	32	leden	telt
•	 hiervan	slechts	9	personen	vrouw	zijn
•	 er	dus	23	mannelijke	leden	zijn
•	 het	jongste	lid	64	jaar	is	en	graag	biljart	en	kaart
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•	 deze	persoon	een	man	is
•	 het	oudste	lid	92	jaar	is	en	graag	mee	doet	met	het	koersballen
•	 dit	nog	een	hele	kwieke	vrouw	is
•	 ons	jongste	vrouwelijk	lid	66	jaar	is
•	 wij	graag	nieuwe	leden	willen	begroeten
•	 u	lid	kunt	worden	vanaf	uw	60e	verjaardag
•	 er	12	personen	biljarten	en/of	kaarten
•	 dit	allemaal	mannen	zijn	
•	 dit	een	enthousiaste	groep	biljarters	is
•	 die	vorig	jaar	binnen	de	regio	Goes	een	wedstrijdbeker	hebben	gewonnen
•	 zij	dit	jaar	ook	weer	graag	een	beker	willen	winnen
•	 het	wedstrijdseizoen	voor	hen	al	weer	is	begonnen
•	 zij	op	maandag-	en	donderdagmiddag	biljarten	in	het	Arendhuis
•	 de	Seniorensoos	21	koersballers	telt
•	 hier	de	vrouwen	in	de	minderheid	zijn
•	 er	op	woensdagmiddag	heel	fanatiek	met	de	koersballen	wordt	gespeeld
•	 slechts	1	persoon	aan	alle	activiteiten	mee	doet	
•	 er	op	4	oktober	een	regionaal	koersbaltoernooi	heeft	plaatsgevonden
•	 de	uitslag	hiervan	tijdens	dit	schrijven	nog	niet	bekend	was
•	 hier	10	personen	van	onze	Soos	aan	hebben	deelgenomen
•	 dit	in	het	Arendhuis	heeft	plaatsgevonden
•	 er	op	20	oktober	een	provinciaal	koersbaltoernooi	in	het	Omnium	is	gepland
•	 hiervoor	door	onze	Soos	voor	5	personen	is	ingeschreven
•	 een	groot	deel	van	onze	leden	ook	digitaal	communiceert
•	 slechts	10	personen	nog	geen	e-mailadres	heeft
•	 senioren	altijd	hulp	kunnen	vragen	bij	het	Digi	Café	Poelwijck
•	 iedere	maandagmorgen	in	het	Grand	Café	Poelwijck	vrijwilligers	helpen
•	 deze	vrijwilligers	Digimaatjes	worden	genoemd
•	 er	van	de	Seniorensoos	ook	2	leden	Digimaatje	zijn
•	 er	ook	gezamenlijke	activiteiten	worden	gepland
•	 wij	dit	jaar	het	seizoen	weer	hebben	afgesloten	met	een	BBQ	
•	 hier	33	personen	aan	hebben	deelgenomen
•	 we	dit	weer	in	de	tuin	van	Wim	Maljaars	hebben	gedaan
•	 hij	zijn	tuin	hiervoor	al	20	jaar	beschikbaar	heeft	gesteld
•	 het	bere-gezellig	was	en	wij	hem	hiervoor	nogmaals	bedanken
•	 er	ook	een	middagtocht	met	de	Zomerbus	is	gemaakt
•	 u	hierover	elders	in	dit	blad	kunt	lezen
•	 we	ook	gezamenlijk	naar	de	Culturele	feestmiddag	gaan
•	 dit	op	25	oktober	in	De	Griffioen	in	Wolphaartsdijk	plaats	vindt	
•	 er	ook	voor	de	volgende	maanden	gezamenlijke	activiteiten	worden	gepland	
•	 we	dit	nog	wel	verder	moeten	uitwerken

Meer weten? 
Informeer bij Jo Noorland, activiteiten Seniorensoos ’s-Heer Arendskerke: 
seniorensooshak@gmail.com of 06-11270976.
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Open monumentendag
Op zaterdag 10 september vond de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. De dag begon, 
anders dan vorig, met regenachtig weer. De start van deze dag bestond uit orgelspel in de 
Petruskerk. Daarbij kwam ook veel nieuw talent naar boven. Helaas konden de diverse fiets- en 
wandeltochten niet doorgaan, maar in de komende editie(s) hopen we dit alsnog te kunnen 
doen.

Aan het begin van de middag begon de zon te schijnen en genoten velen van de pannen-
koeken bij de molen in Eindewege. Zodra de buikjes gevuld waren, trok men verder naar de 
Snuffelschuur voor het verzamelen van allerlei snuisterijen. Ook de mensen die hier juist geld 
aan wilden verdienen kwamen deze dag aan hun trekken. Net als vorig jaar waren er experts 
van het veilinghuis uit Middelburg in de kerk aanwezig. Tijdens de Sraskerkse ‘Tussen kunst & 
kitsch’ werden diverse verborgen schatten meegenomen en op hun waarde geschat.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de dag traditioneel afgesloten met 
muziek bij het Arendhuis. Deze editie werden er zelfs 2 concerten gegeven. De jeugdleden van 
Brassband Excelsior gaven een optreden waaruit bleek hoe talentvol onze jeugd is. Vervolgens 
gaf Meat 4 een optreden waarbij met groot enthousiasme werd meegezongen.

Het was wederom een geslaagde editie. Dit komt toch vooral door de inzet van allerlei vrijwil-
ligers, waarvoor dank. We zien uit naar de volgende editie waarbij het hopelijk mogelijk is om 
na jaren weer de kerktoren op te gaan om te genieten van het uitzicht over ons mooie dorp.
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Start bouw kleedkamers VVA
Het stijgende aantal spelende leden is iets waar we als vereniging trots op zijn. Het zorgt 
echter ook voor een probleem. De bezetting van de kleedkamers op de zaterdag begint een 
steeds grotere uitdaging te worden. Doordat ook het aantal meisjes toeneemt is de indeling 
van de kleedkamers inmiddels op een punt gekomen waar we als vereniging niet meer mee 
verder willen. De meisjes uit een gemengd team moeten op dit moment in de kleedkamer van 
de scheidsrechter omkleden, vervolgens moet de scheidsrechter hier op wachten en start de 
volgende wedstrijd te laat. De huidige accommodatie is in onze ogen onvoldoende geschikt 
voor de huidige situatie en de verwachte groei de komende jaren. Het probleem is een aantal 
keer met de gemeente besproken maar zonder resultaat. De gemeente houdt vast aan de 
richtlijnen van de KNVB en die geven aan dat we voldoende kleedkamers zouden hebben, de 
praktijk is echter anders. Sinds 2004 zijn er ruim 60 spelende leden bijgekomen.

Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober 2016 heeft de vereniging besloten om de 
kleedaccommodatie uit te breiden. De leden hebben gekozen uit 3 concepten en we gaan 
twee grote kleedruimtes bijbouwen. Na een lange vergunningsprocedure zijn we in septem-
ber dan eindelijk van start gegaan. 
Onder leiding van Dennis op ’t Hof (voorzitter van de bouwcommissie) wordt samen met vrij-
willigers en sponsoren de bouw gerealiseerd. Inmiddels ligt de betonvloer en is begonnen met 
de opbouw van de constructie. De verwachting is dat de bouw uiteindelijk begin 2018 gereed 
zal zijn. Bent u binnenkort een keer in de buurt, kom gerust eens langs en zie met eigen ogen 
hoever we zijn.

Digi Caf
Gratis hulp bij vragen over je laptop, Ipad, Iphone, tablet enz.
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in het Grand Café 
van Poelwijck, behalve in de schoolvakanties (16 oktober herfstvakantie).
 
We helpen je graag!
De Digimaatjes van Digi Café ’s-Heer Arendskerke

e¢



Uw DROOMHUIS begint op .NL 

RiantHuis is een onderdeel van Aannemingsbedrijf Fraanje BV

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

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

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

       Ivon Mannaert              
        06-13074680  
 

   e-mail: info@atelierivon.nl 
 

Meer info? www.atelierivon.nl 
 
 

      

               
     
Naai- of verstelwerk? 
  Ook voor uw borduurwerk 
         
      Ivon Mannaert 
             Goes-Zuid 
 
        06-13074680  
   e-mail: info@atelierivon.nl 
 
Meer info? www.atelierivon.nl 
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Atelier Ivon
Vanaf 22 januari 2017 ben ik op de meeste maandagen van 10 tot 12 uur aanwezig geweest in 
Grand café Poelwijck om naai- en verstelwerk in ontvangst te nemen of advies te geven over 
naai- en verstelwerk. Verschillende mensen hebben hier ook gebruik van gemaakt.

Omdat ik mijn werkzaamheden aan huis ga uitbreiden ben ik vanaf 1 oktober 2017 niet meer 
in de gelegenheid om de maandagmorgen van 10 tot 12 uur aanwezig te zijn. Dit houdt niet 
in dat ik er niet meer ben voor jullie! Als u gebruik wilt maken van mijn diensten dan kunt u mij 
bellen voor het maken van een afspraak, e-mailen mag ook!
 
Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-13074680. Het e-mailadres is: info@atelierivon.nl
 
Met vriendelijke groet, 
Ivon Mannaert

 

Kindervakantieweek 2017
Van 21 t/m 23 augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse kindervakantieweek in ’s -Heer Arends-
kerke. Het veld voor ‘t Klok’uus was weer voorzien van een tent, bergen pallets, een watertank en 
toiletten. Op maandag om 10 uur gingen we van start. De kinderen stonden al te trappelen om 
te gaan bouwen, maar eerst even de “officiële” opening. Het thema dit jaar was ‘jungle’, dus werd 
de kindervakantieweek geopend door Tarzan en Jane. Daarna werden de groepjes gemaakt en 
kon het huttenbouwfeest beginnen. Na wat heen en weer gesleep met pallets werden er weer 
mooie hutten gebouwd. De meehelpende ouders werden zelf tijdens het bouwen ook weer 
even kind en genoten net zo als de kinderen. Rond lunchtijd had iedereen z’n boterhammetje 
en als extraatje werden boven het vuur knakworstjes opgewarmd die op een broodje werden 
uitgedeeld. Na de lunch werd er verder gebouwd en werden de hutten geverfd. De jeugdlei-
ding zorgde voor de limonade, met de bekers op kleur gesorteerd, hielpen met knutselen en ze 
schminkten de kinderen tot de mooiste creaties. Voor we het wisten was de dag alweer om en 
konden we thuis op gaan laden voor dag 2.

De dinsdag startte eveneens om 10 uur, al stonden er al genoeg kids rond half 10 bij het hek. We 
begonnen de dag met in de hutten spelen, nog wat bouwen, verven en ravotten. Ook werd er 
nog lekker geknutseld en geschminkt totdat er om 12 uur vers gebakken frietjes met snacks op 
tafel stonden.. Nadat iedereen z’n buikje vol had gegeten werden er groepjes gemaakt voor een 
heuse vossenjacht. Geen echte vossen natuurlijk. Op naar het Poelbos, waar onze vossen rond-
liepen. Elk groepje moest puzzelstukjes verzamelen, deze kregen ze van de vossen. Onderweg 
stond er ook nog een glaasje drinken met een stuk fruit voor ze klaar. Bij terugkomst op het veld 
kregen ze, als ze de puzzel goed hadden opgelost, een zakje snoep en konden ze nog wat spelen 
in de hutten. 
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De woensdag startte traditiegetrouw om 13 uur. Het weer zat deze dagen goed mee, wat zeker 
op de woensdag altijd wel fijn is, aangezien we die dag afsluiten met buikschuiven en barbe-
cueën. Maar eerst werd er nog gespeeld in de hutten. Er werd driftig naar spijkers gezocht, want 
die mogen natuurlijk niet op het veld achterblijven. De brandweer kwam rond half 4, de buik-
schuiver werd opgezet en de hutten vakkundig gesloopt en op een grote stapel gegooid. De fik 
kon er in. Ondertussen schoven de blote buiken over de baan en werden de hamburgers bruin 
gebakken. De stapel pallets werd langzaam aan kleiner, de broodjes hamburgers verdwenen in 
de buikjes en zo kwam er een eind aan een zeer geslaagde kindervakantieweek 2017.
We willen alle sponsors, hulp ouders, de jeugdhulp, de brandweer en uiteraard alle kinderen 
bedanken voor een gezellige kindervakantieweek. Tot volgend jaar..

Het team van de kindervakantieweek
 

Brassband Excelsior 
Met Brassband Excelsior gaat het goed. We hebben momenteel een mooie bezetting. Dat is 
ook van belang, want we bereiden ons intensief voor op het concours dat op 4 november in 
het ‘Scheldetheater’ in Terneuzen wordt gehouden. 

Het komende jaar wordt een jubileumjaar voor Excelsior. We bestaan dan 125 jaar. U zult daar 
het nodige van horen. Maar nu al nodigen wij u uit voor de jaarlijkse uitvoering in het Dorps-
huis op zaterdag 20 januari 2018.

Als vereniging zijn wij ook op zoek naar nieuwe donateurs, wij hopen dat u ons wilt steunen. 
Al voor een klein bedrag per jaar steunt u ons. Door uw steun kunnen wij nog jaren muziek 
maken voor u. Ook kunnen wij de jeugd een kans bieden om hun muzikale talenten te ontwik-
kelen.  Wilt u ons op een andere manier helpen, dat kan! Wij zijn ook op zoek naar mensen die 
ons willen helpen bij hand- en spandiensten, b.v. de jaarlijkse uitvoering, het muziekfestival 
Grote Markt, flyers rondbrengen etc. 
Mogen wij op u rekenen? U kunt zich aanmelden via de e-mail:  secretariaat@excelsior-shak.nl 
of telefonisch: 0113-251914.



Jeugdsoos TYG
Na de zomervakantie is het nieuwe TYG seizoen weer fris van start gegaan. Er staan weer volop 
leuke activiteiten op het programma. Sommigen daarvan keren jaarlijks terug omdat ze altijd 
zo’n succes zijn. 

Steptocht
Op 15 september zijn we volgens goed gebruik gaan steppen in Westenschouwen. Een bezoek 
aan De Zeeuwse Gasten staat altijd garant voor veel plezier onder de ’s-Heer Arendskerkse 
jeugd. De steptocht voerde de kinderen door het prachtige strand, bos en duin. Het weer zat 
gelukkig toch nog mee en het was overwegend droog, een klein buitje kon de pret niet druk-
ken.

Vrijwilligers?
Al deze activiteiten kunnen alleen worden georganiseerd door de inzet van vrijwilligers. Heb je 
interesse om het team te versterken? Neem dan contact op met Eveline de Zwarte (eveline.z@
zeelandnet.nl), je bent van harte welkom. Bridget, namens alle kinderen en de leiding hartelijk 
dank voor je inzet voor Jeugd Soos Tyg de afgelopen jaren!

Volgende activiteit
Op 6 oktober staat de volgende activiteit gepland. We gaan discozwemmen in het Omnium. 
Dat belooft wat! We houden U op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Team Jeugd Soos Tyg
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Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

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

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

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

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

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

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.



Bouw- en
HoutHandel DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

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

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

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

Bovendien: altijd concurrerende prijzen.

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



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

Advertentie 3 
 
 
 

Inspireren in positief 
ouder worden? 

 
Vanaf ons vijfenvijftigste levensjaar 

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

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

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

POWER een traject voor senioren die 
willen investeren in persoonlijke 

groei, sociale netwerken en zinvolle 
activiteiten. 

 

  
 

Wilt u ook deelnemer worden 
aan het POWER project?  

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

Of bel 0113-563304  
 
 
 
 

Advertentie 4 
 
 
 

Stads- en 
streekgidsen van  

           ‘t Gilde 
 

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

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

van Goes met zijn historische 
monumenten. 

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

  
Zie ook: www.gildedebevelanden.nl 

 

 
 

Heeft u zin in één van de 
rondleidingen of interesse om 

ook gids te worden?  
Neem contact op met 

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

’s-Heer Arendskerke
www.dorpshuisheerarendhuis.nl

Een sfeervol dorpshuis met vele  
mogelijkheden voor dorpsgenoten 

en daarbuiten.

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

Hier hangen regelmatig nieuwe mel
dingen voor jong en oud.

Avondje uit
Catering

Feesten

• Workshops 
• Sporten
• En nog veel meer!

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

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

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

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

familierecht
overeenkomsten

incasso
hippisch recht

etc.

ADVOCAAT

Dicht bij u in de buurt 
slaagt u voor betere 

TUINPLANTEN 
Leverbaar van 1 november - 1 mei

Specialiteit: 
Veredelde Walnotenbomen

Plantencentrum

”Kwekerij WESTHOF”

Voor bomen die 
gezien mogen worden 

Op 2 km afstand van Heinkenszand

Westhofsezandweg 3 
‘s-Heer Abtskerke 

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

Snuffelschuur
Eindewege
In- en verkoop inboedels,

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

Iedere eerste en tweede zaterdag
van de maand open van

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

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

Sponsor Buurtvereniging Eindewege
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Verslag Repair Cafe 30 september
WEGGOOIEN? MOOI NIET!
Met 5 man sterk en 2 vrouwen stonden we klaar om de mensen te ontvangen, die met een 
kapot apparaat of kledingstuk komen kijken of het gerepareerd kan worden. 
Gelijk om 10 uur kwam er een dame met een schemerlampje, waarvan de stekker met plak-
band aan elkaar zat. Ze had een nieuwe stekker bij zich en even later was het al gefikst. De 
lamp brandde weer.
Raymond had een onkruidbrander meegenomen, waarvan de schakelaar niet goed werkte. 
Het apparaat werd open gemaakt en gerepareerd.
Daarna kwamen er 2 
dames met een televi-
sie, die van het ene op 
de andere dag niks meer 
deed. Bij nader onderzoek 
bleek het aan het snoer 
te liggen, dat geen goed 
contact maakte met de 
tv. Het is tijdelijk hersteld, 
stekker in het stopcontact 
en kijk, hij doet het weer! 
Mevrouw gaat zelf een 
nieuw snoertje kopen.
Vervolgens werd er een 
broodbakmachine binnen gebracht, had het 4 jaar gedaan en was ermee gestopt. Na zeer veel 
moeite kregen de mannen het apparaat open. Maar helaas, van de aandrijfriem was niet veel 
meer over. Een nieuwe riem zou € 10,- kosten, maar mevrouw koos ervoor om op Marktplaats 
een andere broodbakmachine te zoeken.
Een goede boormachine bleek niet meer goed te ‘kloppen’, er moet een nieuwe ring in. Meneer 
komt op 18 november terug met een nieuwe ring en de boor.
Er waren nog een decoder en een papierversnipperaar, die alle twee gerepareerd konden 
worden.
De meeste klussen zijn voor de mannen, maar er kwam nog een overhemd, waarvan de mouw 
losgegaan was bij de manchet en een jas met een los lusje. Even onder de naaimachine en het 
leed is weer geleden.
Het was weer een vruchtbare morgen, uiteindelijk kon in principe alles gerepareerd worden. 
Alleen de broodmachine werd weggegooid, omdat er op Marktplaats plenty te koop aange-
boden worden. 

Zien we jullie ook op 18 november om 10-12.30 uur in het Arendhuis? Er is dan extra aan-
dacht voor de fietsverlichting of andere mankementen aan je vehikel. Batterijen leeg? Kom 
gerust langs, we hebben van de ANWB een hele toolkist gekregen voor reparaties.

De vrijwilligers van het Repair Café

¢



VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN
REGIOBANK

PARTICULIER
ZAKELIJK

Over al deze zaken
adviseren wij 

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



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

lees de Bijbel: Johannes 14:6 

Nieuw Leven gemeente 

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

U bent van harte welkom in onze diensten 

zondag van 10.00u – 11.00u Eredienst 

pauze 

11.30u – 12.30u woorddienst 

www.nieuwleven-goes.nl 

info: 0113-563956 

 

 
 

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

Stap over
en krijg
€ 50 cadeau*
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Nieuws van het Arendhuis
De winter staat weer voor de deur en ik heb er weer zin in! Natuurlijk was het na de vakantie 
toch weer even wennen want mijn dagen én avonden zijn weer gevuld. Mijn man vindt het 
wel eens wat minder maar we zullen aan de bak moeten om het Arendhuis draaiend te kunnen 
houden. Deze zomer ben ik alweer 15 jaar beheerster van het Arendhuis en als ik er op terug 
kijk, een leuke periode! Veel mensen ontmoet, mensen die zich altijd inzetten voor een ander, 
mensen die actief zijn met hun vereniging, hun sport, hun hobby. Het is prachtig om dit van 
dichtbij te zien en te horen. Jammer genoeg zijn er ook droevige momenten en dan ben ik blij 
dat de foto’s in het Arendhuis hangen van deze kennissen en vrienden. Dan kan ik nog eens 
knikken en denken aan de tijd dat ze er nog waren, want vergeten doe ik ze niet!
Er is er veel veranderd. Er zijn verenigingen gestopt en ik heb al diverse malen mijn hammetje 
op mijn boterham moeten delen want de concurrentie groeit. Maar we gaan er tegenaan en 
ik kan alvast schrijven dat er weer leuke workshops op de agenda komen te staan: creatieve 
workshops en workshops mediterraan koken, denkend aan Italiaans en Spaans (hoe maak je 
zelf pasta). Ik ga weer maaltijden verzorgen zoals winterkost maaltijden en een dorps barbe-
cue. Wat dacht je van gezellig een avondje dansen, karaoke of bingo, of heb je altijd al willen 
leren dansen, de foxtrot of een engels walsje?  Laat het eens weten via mijn website. Heb ik 
genoeg mensen dan ga ik zeker wat voor jullie regelen!  Als jullie dan ook een vrijdag of zater-
dag avond vrijhouden in de agenda dan hoop ik jullie te ontmoeten op zo’n gezellige avond 
in jullie vertrouwde dorpshuis.
Dus ik zou zeggen houd je brievenbus, het infobord bij het Heer Arendhuis en natuurlijk mijn 
website www.heerarendhuis.nl in de gaten.
Tip: 
•	 Elke	eerste	en	derde	donderdag	van	de	maand	hobbycafé,	gezellig	biljarten,	borduren,	kaar-

ten, breien etc. etc. Kom eens kennis maken!
•	 Elke	vrijdag	van	17.00	uur	tot	19.00	uur	friet	en	snacks	eten	of	afhalen.
•	 Heb	je	een	mooi	schilderij	dat	je	tentoon	wilt	stellen,	dat	kan	nog	steeds	in	het	Arendhuis!

Ik hoop jullie te ontmoeten in het Heer Arendhuis. Van harte welkom! 
      
Uw gastvrouw Arna van Eekelen

p.s. op 28 oktober organiseer ik weer een rommelmarkt van 09.00 uur tot 12.00 uur  met als extra 
ruimte de foyer die gevuld zal staan met hobbyisten die hun hobby tonen en verkopen. 

         

Line dance in het Arendhuis
Graag wil ik als heel enthousiaste line dancer de Line Dance geschiedenis vertellen. Er zijn 
altijd veel vooroordelen over deze dansvorm maar het zal je verbazen hoe het is ontstaan! 
De geschiedenis van de Line Dance in Nederland is relatief jong, pas van begin jaren ‘80 en 
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sindsdien zijn er diverse line dance groepen ontstaan met soms wel 50 tot 100 of meer leden!
Ondanks de associatie met cowboy hoeden en cowboy boots heeft Line Dance dus oorspron-
kelijk weinig te maken met de ‘Country and Western’ scene. Het gaat zeker niet terug naar de 
tijd van de cowboy’s. Line Dance in zijn huidige vorm begon in de Verenigde Staten van Ame-
rika ergens eind jaren zeventig tot begin jaren tachtig. De eerste Line Dances werden meer op 
Discomuziek uitgevoerd dan op Countrymuziek, de line dancers dansten op alles wat gedraaid 
werd. Enkele dansen hadden hun oorsprong in het Countrydansen. ‘The Cowboy Charles-
ton’ zoals zijn naam doet vermoeden had zijn oorsprong in de Charleston dans en ‘The Barn 
Dance Mixer’ komt oorspronkelijk van de Paso Doble. De ‘Tush Push’, een van de populairste en 
bekendste dansen is oorspronkelijk geschreven om gedanst te worden op ‘Big Band’ muziek.
De link met Country en Western werd in 1992 geforceerd door Billy Ray Cyrus met het lied 
‘Achy Breaky Heart’. De dans op dit nummer werd gelijktijdig uitgebracht om de verkoop van 
de single te promoten, maar Line Dance op Countrymuziek werd kort daarna een groot succes. 
De trend om de song titel te gebruiken als dansnaam werd toen geboren, als voorbeeld nie-
mand minder dan country zanger Alan Jackson.Hij heeft hierdoor veel dansnamen op zijn 
naam staan. 
Wanneer Line Dance nu werkelijk begon is nog steeds moeilijk te zeggen, wel kunnen we vast 
stellen dat de oudste Line 
Dance die we kennen de 
‘Tush Push’ uit 1980 een 
van de eerste Line Dances 
was in de huidige vorm 
waardoor we vast kunnen 
stellen dat 1980 aangewe-
zen kan worden als datum 
waar het ooit begon. Ik 
hoor u al denken… maar 
er zijn oudere dansen, 
ja dat is zo. De oudere 
dansen die uitkwamen 
voor 1980 werden in de categorie ‘volksdansen’ gestopt. Line Dance is wel een vorm van volks-
dansen maar heeft zijn eigen identiteit verworven en wordt sinds 1980 als zodanig aangeduid.
De meeste line dancers dansen vandaag de dag alleen op countrymuziek omdat dit populair 
is. In de oorspronkelijke geschiedenis van Line Dance wordt er op alle soorten muziek gedanst. 
Men danst op alle muziek zolang dat iemand hen maar een dans erop leert. Het maakt niet uit 
wat voor muziek genre zoals Reggae, Jazz of de laatste Pop muziek. U roept het maar, als er 
een dans is die op de maat past zij zullen erop dansen. En dat is ook bij The Swinging Eagles, 
wij dansen b.v. ook op nummers van het songfestival of de nieuwste hit van deze tijd, maar 
countrymuziek voert ook bij ons de boventoon. Hett belangrijkste vinden we lekker dansen 
met een grote pot gezelligheid !
Heb ik je nieuwsgierig gemaakt en lijkt het je leuk om ook eens een dansje te wagen, wil je 
eens kennis komen maken? Kom eens langs! We houden 1 November een open avond, je bent 
van harte welkom! (ook mannen)

Arna van Eekelen
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Activiteiten
in Poelwijck
 
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regel-
matig leuke activiteiten voor de bewoners op 
het programma. Al deze activiteiten worden 
georganiseerd door een medewerker wel-
zijn van zorgorganisatie SVRZ. Dit gebeurt 
in samenwerking met andere partijen uit het 
dorp zoals bijvoorbeeld de dorpsraad.
 
Wij willen zoveel mogelijk mensen laten 
genieten van deze activiteiten. Daarom zijn
inwoners van ’s-Heer Arendskerke van 55 
jaar en ouder ook van harte welkom. Voor de 
activiteiten vragen wij een vergoeding. De 
hoogte hiervan stellen we per activiteit vast.
 
Heeft u interesse om deel te nemen aan de 
activiteiten of  wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor terecht bij de medewerker 
welzijn van SVRZ.
 
Nienke Spies en Carina Walhout, 
medewerkers welzijn
T: 0113-315300 / E: n.spies@svrz.nl 
en c.walhout@svrz.nl
 
Oktober
Maandag 16 oktober
Ma en Co Kleding mode show 14.00
Kleding verkoop 15.00 tot 16.00
 
Vrijdag 20 oktober Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00
 
Donderdag 26 oktober Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:          
Voorgerecht: Uiensoep
Hoofdgerecht: Varkenshaasreepjes met 
roomsaus, gedroogde appeltjes en frites

Nagerecht: Mini viennetta met slagroom
Kosten: € 10,00 per persoon 
incl.1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 19 oktober
Open van 10.30 tot 13.30
 
November
Vrijdag 3 november 
Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00
 
Vrijdag 10 november 
Bruinisser Visserskoor
Tijd: 14.00
Kosten: € 2,50
 
Zaterdag 11 november 
Koffieconcert van Natalia Pavlova 
(klassieke pianiste)
Tijd: 10.30
Kosten: € 2,50
 
Vrijdag 17 november 
Bingo
Tijd 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Donderdag 23 november 
Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu:
Voorgerecht: Champignonsoep
Hoofdgerecht: Kippenpoot, frites, sla
Nagerecht: Karamelijs met slagroom
Kosten: € 10,00 pp. incl. 1 drankje
Opgeven: in grand café Poelwijck 
voor 15 november
Open van 10.30 tot 13.30
 
Maandag 29 november 
Jeugd Brassband Excelsior
Tijd 19.30 tot 20.00
Kosten geen
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December
Vrijdag 1 december Sinterklaas Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Zondag 10 december Brunch
Tijd: 11.30-13.30
Kosten: € 5,00
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 3 december
Open van 10.30 tot 13.30
 

Vrijdag 15 december Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Maandag 18 december 
Koor The Happy Voices
Tijd: 19.30
Kosten: € 2,50
 
Vrijdag 29 december Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

Concerten op de Bunder
Dit jaar zijn we gestart met concerten op de Bunder. In samenwerking met Chris Tangelder 
plannen we miniconcerten in de yurt, intiem, persoonlijk verrassend en van hoge kwaliteit. 
Het laatste concert was uitverkocht, we moesten mensen teleurstellen, er was geen plaats 
meer. De reacties van de bezoekers zijn zeer positief, heel leuk natuurlijk. We organiseren de 
concerten vooral op de zondagmiddag.

Eerstvolgende concert is op zondagmiddag 8 oktober 15.00 – 17.00 uur

Gregory Page op de Bunder

Gregory Page is een meesterlijk tekstschrijver die over het vermogen beschikt om haarscherp 
te observeren en zijn waarnemingen op realistische, gevoelige maar vooral ook humoristische 
wijze te verwoorden. Als er een land is waar Gregory Page op waarde wordt geschat, dan is 
het Nederland. Hij verblijft hier zelfs grote delen van het jaar, omdat zijn vintage muziek en 
voorkomen hier waarderende respons krijgen.  Zijn naar nostalgie neigende nummers worden 
gedragen door zijn doorleefde stemgeluid voeren je mee naar de vooroorlogse hoogtijdagen 
van folk, jazz en… americana.

Zondag 8 oktober bij een Bunder Kunst aan de Pan-
hoeveweg in ’s-Heer Arendskerke. 
Voor en na deze activiteit volop gelegenheid om de 
tuin te bezoeken.

Tuin en Tent open vanaf 14.00 uur.
Online tickets kopen à € 15,-- of aan de deur als er nog 
plaats is.
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Nieuws uit het Schengehof
Pleintjesactiviteiten ’s-Heer Arendskerke
Elke vrijdagmiddag worden er op het plein van 
Schengehof pleintjesactiviteiten gehouden. 
Enkele medewerkers van Sport en Bewegen 
van SMWO zijn vanaf 15.00 uur op het plein 
aanwezig om samen met de kinderen allerlei 
sport- en spelactiviteiten te doen. Op de flyer 
kunt u lezen wat de insteek is van deze plein-
tjesactiviteiten.
Wekelijks zijn er zo’n 20 – 30 kinderen aan-
wezig om mee te doen en het enthousiasme 
druipt er vanaf. Het is een genot om te zien 
met hoeveel plezier de kinderen samen aan 
het sporten en spelen zijn. Een groot compli-
ment voor de begeleiders van SMWO, want 
hun enthousiasme slaat duidelijk over naar de 
kinderen. Deze pleintjesactiviteiten zijn toe-
gankelijk voor álle kinderen uit ’s-Heer Arends-
kerke en Eindewege.
Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar het 
Arendhuis!

Brede schoolactiviteiten
De afgelopen jaren konden we dankzij de financiële ondersteuning vanuit de gemeente Goes 
diverse ‘Brede schoolactiviteiten’ organiseren. Deze activiteiten of workshops (na schooltijd)
werden gegeven door verschillende mensen van buiten de school, maar ook soms door 
ouders. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan ‘Het Kinderpersbureau’ (deze workshop is 
meerdere keren georganiseerd), lessen Geo-catching, ‘Boek en theater’, vliegers maken, lessen 
dans en beweging voor jongere kinderen, diverse tekenworkshops. Kortom heel divers en 
vooral ook gericht op activiteiten die onder schooltijd weinig tot niet aan bod komen.
Naast een eigen bijdrage van de deelnemers, waren deze workshops vooral mogelijk dankzij 
de jaarlijkse subsidie vanuit de gemeente. Echter, vanaf 2018 stopt de financiële ondersteu-
ning vanuit de gemeente en komen eventuele kosten van een workshop voor rekening van de 
school en/of van de deelnemers. 
De workshops voorzien duidelijk in de behoefte bij veel kinderen en wij willen daar dan ook 
graag mee doorgaan. Daarom zijn we op zoek naar mensen uit ’s-Heer Arendskerke en Einde-
wege, die deskundig zijn op een bepaald gebied en die deskundigheid samen met kinderen 
willen delen tijdens een naschoolse workshop. Bijvoorbeeld deskundigheid op het gebied van 
techniek, tuinieren, natuur, dans, muziek of bewegen.
Zou u dit leuk vinden en ook graag dat in de vorm van een workshop willen delen met de kin-
deren, dan kunt u zich aanmelden bij de coördinator van de Vrijwilligerscentrale, Janny Verwei, 
0113-561802. Namens de kinderen alvast bedankt.
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De Stichting Overlegorgaan vindt het ook belangrijk, dat deze activiteiten blijven doorgaan. 
Kennis wordt gedeeld zonder dat daar een prijskaartje aan hangt. De kinderen ervaringen 
meegeven op een ander terrein is belangrijk voor hun ontwikkeling. Het contact tussen jong 
en oud stimuleert de leefbaarheid van ons dorp. Wilt u uw kennis delen? Schroom dan niet om 
contact op te nemen. 

Mocht u nog meer duidelijkheid hierover willen en/of vragen hebben dan mag u altijd contact 
(telefonisch, via de mail, of gewoon even langskomen) opnemen met school.

Spectaculaire opening Kinderboekenweek 2017.
Woensdag 4 oktober ’17: Werelddierendag én de opening van de Kinderboekenweek, met het 
thema Gruwelijk Eng!. En wat is er nog leuker dan beide activiteiten combineren? Vandaar dat 
Ruben van Maaren Schengehof een bezoek bracht met z’n roofvogels. Eén voor één werden 
z’n vogels door hem voorgesteld en alle lieten ze zich van hun beste kant zien. Van kerkuil tot 
Amerikaanse visarend. En net als bij de mensen zitten er ook bij de vogels slimmeriken tussen, 
die zich absoluut niet laten foppen. Geboeid hebben de kinderen en ander belangstellenden 
ruim een uur naar show van Ruben zitten kijken. En inmiddels weten we ook hoe bijzonder het 
was, want heel wat van z’n vogels zijn wereldberoemd en kunnen we regelmatig op de tele-
visie en in film tegenkomen. Zelfs de raven in de Efteling zijn de raven van Ruben. En daarvan 
hebben we toch maar mooi Raaf Joost in het echt gezien.
Een onvergetelijke opening van de Kinderboekenweek 2017 ‘Gruwelijk Eng’!. 
Maar voor de kinderen van Schengehof waren de roofvogels helemaal niet gruwelijk eng.

Fietstocht
Op 15 september hadden we de weergoden mee, want ’s middags was het droog en scheen 
meestal de zon. En dat na  vier dagen regen. We reden vanaf het “Arendhuis“ naar Sinoutskerke, 
een dorp dat is ontstaan door het afgraven van veen waar dan weer zout uitgewonnen werd. 
Vandaar zijn we via ’s-Heer Abtskerke, de Zwaakse Weel naar Kwadendamme gefietst. Kwaden-
damme was de topper. We mochten in de kerk rondkijken en er werd ook koffie geschonken. 
Het was werkelijk prachtig.
Hier vandaan zijn we gereden naar de Zakdijk (één van de dammen die zijn gelegd om van de 
Zwaake een weel te maken in plaats van een geul). We zijn via Ovezande door gereden naar 
Nisse om daarna weer bij het “Arendhuis“ aan te komen waar we nog een afzakkertje genomen 
hebben. Al met al hadden 25 mensen een gezellige middag.      

Oproep vrijwilligerscentrale 

Wie heeft er een uurtje in de week tijd vrij om een wandelingetje te maken of een kopje koffie 
te drinken met een oudere dorpsgenoot? Lukt het u niet elke week, maar wel om de 14 dagen? 
Alle hulp is welkom. Graag even bellen met Janny Verwei: 0113-561802.



34

De kerkverhalen van Piet Karman
Op vrijdag 22 september is het nieuwe boek ‘Kerkvolk - Verhalen uit de kerk’ van Piet Karman 
uit ’s-Heer Arendskerke verschenen. Dit boek over geloofszaken wordt uitgegeven door Uitge-
verij Boekscout.
Levieten, waterdragers en houthakkers, farizeeën en schriftgeleerden, zijn zo overgestapt uit 
de Bijbel naar dit boek. Alleen geven we ze nu andere namen: Dominees, kosters en organisten 
en kerkvolk, mensen in de kerk die dingen verzinnen, mensen die dat niet willen, mensen die 
er mee spotten en mensen die er met een knipoog naar kijken. De ervaringen met dat seg-
ment beminde gelovigen maar ook eigen ervaringen, hem aangereikt door vijftig mooie jaren 
als organist en kerkkoordirigent, heeft de schrijver, opgegroeid, hoe vormend, in een gezin 
met een welhaast beroepsouderling als vader, te boek gesteld.

Pieter Karman vertelde al voor hij kon schrijven. De zondagschoolverhalen vonden volgens 
hem plaats in en om zijn dorp. De werkelijkheid drong pas wat later door. In zijn leven als 
bakker/broodbezorger had hij altijd wel publiek, een verhaal vertellen bij een klant aan de 
deur of even gauw naar binnen en aan het harmonium. Na een mooie tijd als bakker en koordi-
rigent is het toch schrijven en dichten geworden. Want wat hij heeft beleefd of gehoord moet 
verteld worden!

ISBN: 9789402238969 
Verkoopprijs: € 18,99 

Nieuwe banen nieuwe leden!
Tennisvereniging De Schaepskooi zet haar deuren open om kennis te maken met tennis.
Dit najaar worden onze gravelbanen vervangen door smash court banen. Dat betekent dat we 
een heel  jaar door kunnen tennissen.
Wij willen iedereen die de laatste 5 jaar geen lid is geweest van onze vereniging uitnodigen 
voor een proefabonnement van één jaar. Het jaar gaat in op de datum van aanmelding. Voor 
kinderen tot 12 jaar kost een proefabonnement € 20,-, vanaf 12 jaar en ouder kost het € 30,-. 
Tennismateriaal kun je gebruiken van de vereniging. Naast het proefabonnement kun je ten-
nislessen nemen, die verzorgd worden door onze tennisleraar Arthur Jan Roose.
Let wel: Bij een proefabonnement word je geen lid van de bond. Je kunt dus niet aan officiële 
wedstrijden zoals toernooien en competitie meedoen.
Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Anja Allemekinders via emailadres: alle-
mekindersanja@gmail.com of telefonisch bij Rita Beenhakker tel. 06 29905291.

AED Tennisvereniging De Schaepskooi kan nu ook buurtbewoners redden
Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de 
buurt te hebben. Dat apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door een schok te 
geven die het hart weer laat kloppen. 
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Dankzij een project samen met de Vriendenloterij heeft de Hartstichting honderden AED-
buitenkasten in Nederland verspreid. Tennisvereniging De Schaepskooi draagt deze actie een 
warm hart toe en plaatst zijn AED in de speciale Hartstichting-AED-kast buiten. Vanaf heden is 
deze dus beschikbaar voor de omgeving, ook in de uren dat de vereniging gesloten is. 

Lijkt het u interessant om zelf ook te leren reanimeren? Deze vaardigheid kan levens redden! 
In een reanimatiecursus leert u precies wat u moet doen bij een hartstilstand. Ook leert u de 
AED bedienen. Na afloop mag u zich aanmelden als burgerhulpverlener. Aanmelden voor een 
reanimatiecursus kunt u doen via www.hartstichting.nl/reanimatiecursus. 

Gastvrouwen/-heren gezocht!
Ben je een liefhebber van cultuur en geschiedenis en ga je graag met mensen om? Neem je 
graag het initiatief en vind je het leuk om met meerdere taken bezig te zijn? Het Historisch 
Museum de Bevelanden in Goes is dringend op zoek naar vrijwilligers die het gezicht van het 
museum willen zijn.

Wij zijn speciaal op zoek naar gastvrouwen/-heren die bereid zijn minimaal één dagdeel per 
week, ook in de avonden en weekenden, de diverse werkzaamheden bij het museum op zich 
willen nemen. De taken van een gastvrouw/heer bestaan uit het ontvangen van individuele 
bezoekers en groepen, kaartverkoop, het beantwoorden van de telefoon, verzorgen van con-
sumpties in het museumcafé en museumwinkelverkoop.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het museum: 0113-228882 of een mail 
sturen naar mus.goes-vrijw@zeelandnet.nl.

MS Collecteweek
 
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscol-
lecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroor-
zaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het 
Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
 
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie is welkom! De collectant 
van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo. 
Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Meld je aan via alssema@zeelandnet.nl of 0113 
562340.

Dick Alssema, Coordinator ’s-Heer Arendskerke





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

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

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

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

 

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

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



Nieuw 
wonen 

voor jong 
en oud 

in ‘s-Heer Arendskerke

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

Arendskerke: 33 woningen in maar liefst 9 verschillende 

typen - voor starters, gezinnen en senioren. Arendskwartier ligt 

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

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

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

afstand. Arendskwartier is ideaal wonen voor iedereen!

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

Arends
Kwartier
‘S-HEER ARENDSKERKE

Arendskwartier.nl

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

0113 - 22 77 88


