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

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

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

BEL: 0113-561324



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

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

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

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

De advertentie kosten voor 2018  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

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

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

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

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

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

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

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



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 2018, nr.4Van de redactie

Inhoud

Vers van de pers de vierde en alweer laatste dorpskrant van 2018 boordevol verslagen, oproepen 
en aankondigingen zodat u na het lezen weer op de hoogte bent van allerlei activiteiten in en 
om het dorp. Dit is een krant voor en door dorpsbewoners. Iedereen die wil kan een bijdrage 
leveren. Het zou leuk zijn als er eens wat ‘nieuw bloed’ een bijdrage wil leveren. Misschien bent u 
goed in verhalen schrijven, gedichten maken, weet u veel over allerlei zaken binnen de dorpen 
niet alleen ’s heer Arendskerke maar ook Eindewege en onze omgeving, zijn er zaken die voor 
anderen ook interessant kunnen zijn, deel het met ons!  Ook de fotografen onder ons spreken we 
bij deze aan. Voor volgend jaar hebben we weer een nieuwe omslag nodig. Verderop in de dorps-
krant wordt aangegeven waar de foto’s minimaal aan moeten voldoen. Mocht dit alles niets voor 
u zijn, we hebben natuurlijk ook lezers nodig. We wensen iedereen daarom weer veel leesplezier!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 januari 2019.
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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
Het dagelijks bestuur van het Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke in de nieuwe samenstel-
ling (Kees Kabboord als voorzitter, Raija de Vries als secretaris en Willem van der Bijl als pen-
ningmeester -en er is nog een te vervullen vacature-) is nu een half jaar onderweg. Het is best 
nog een klus om goed bekend te raken met alle onderwerpen die spelen, maar het begint te 
komen. Graag willen wij ook u op de hoogte houden van alles wat er speelt. 
De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een bedrijventerrein (Poel V) dat achter Van 
der Valk moet komen. Dit zit nog in de ontwerpfase, maar wel is zeker dat dit er zal komen. 
Wij vinden het belangrijk dit te volgen omdat het ook gevolgen zou kunnen hebben voor ons 
dorp. De gemeente is nog bezig te onderzoeken welke effecten de bouw van het bedrijventer-
rein heeft op de omgeving. Zal het leiden tot meer verkeer op de wegen in en langs het Poel-
bos? Welke maatregelen worden genomen? Zal het leiden tot een afsluiting zodat wij vanuit 
ons dorp niet meer via de Teuniswegeling naar Goes–Zuid kunnen?
Overigens gaat het bedrijventerrein niet Poel V heten. De gemeente heeft een oproep gedaan 
om namen aan te leveren. Dus heeft u nog een goed idee, u kunt het doorgeven aan de 
gemeente. 

Inmiddels is de toestand van het Poelbos ons ook al jaren een doorn in het oog. De conditie 
van de fietspaden is ronduit slecht en er wordt te weinig gemaaid langs de fietspaden. Het 
Poelbos valt onder Staatsbosbeheer. Zij geven aan geen geld te hebben voor onderhoud. Het 
enige wat is gedaan is dat er een bord is geplaatst dat er sprake is van slecht wegdek. ’s-Heer 
Hendrikskinderen heeft grootste plannen met het bos o.a. om te proberen geld te verdienen 
om zo het bos te kunnen onderhouden. De gemeente heeft aangegeven binnenkort te starten 
met een projectteam Poelbos. Wij houden dit in de gaten en gaan ervan uit dat de gemeente 
ons dorp hier ook in zal betrekken. 
Een ander punt is de N664 naar Goes langs ’s-Heer Hendrikskinderen. Onlangs heeft er een 
artikel in de krant gestaan waarin de dorpsraad van ’s-Heer Hendrikskinderen aangeeft dat 
er wat gedaan moet worden aan deze weg. Zij willen dat dit (deels) een 60 km-zone wordt. In 
het artikel stond ook dat ’s-Heer Arendskerke dit ook vond. Dit is echter een misverstand. Wij 
waren niet betrokken bij dit artikel. Wat ons betreft is er geen reden om te bepleiten dat de 
N664 een 60 km-zone moet worden. 
Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van de vijfjaarlijkse dorpsenquête. Veel van 
bovenstaande komt hierin terug. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de dorpsbewo-
ners tegen zaken aankijken. Wij behartigen immers de belangen van het dorp. Dit jaar zal 
deze enquête voor het eerst digitaal plaatsvinden. We roepen iedereen op deze enquête in 
te vullen! Voor mensen die de enquête niet digitaal  kunnen  invullen organiseert het Digicafé 
één of meer bijeenkomsten waarop u samen met een vrijwilliger de enquête kunt invullen. 
Informatie hierover volgt nog. 

In augustus hebben we weer de jaarlijkse zomerschouw gehad met de wethouder, een aantal 
medewerkers van de gemeente en de wijkagent. Het was een hele ploeg die door het dorp 
liep. Er is gekeken naar parkeren, bestrating, groenvoorziening e.d. De gemeente had gevraagd 
of er ook sprake is van wateroverlast in het dorp na hevige regenval. Dit is ons niet bekend. 
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Niemand heeft gereageerd op de oproep in de vorige dorpskrant dit te melden, dus we gaan 
ervan uit dat er in het dorp geen sprake is van wateroverlast. We houden in de gaten of de 
gemeente de punten die zijn genoteerd ook worden opgelost dan wel aangepakt. Over het 
algemeen kan wel gezegd worden dat ’s-Heer Arendskerke en Eindewege er goed bij liggen. 
Er kwamen in ieder geval geen grote punten naar voren.
Wij stellen uw mening over dorpszaken zeer op prijs. Als er problemen zijn op welk gebied 
dan ook waarvan u meent dat dit onze aandacht nodig heeft dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen via overlegorgaan@zeelandnet.nl of telefonisch 06 -26 05 62 78. U kunt natuurlijk 
ook Willem eens van de fiets trekken (zonder dat hij zich bezeert). 
Het dagelijks bestuur is overigens nog op zoek naar een vierde lid. We zoeken iemand die het 
leuk vindt om een stem te hebben in het reilen en zeilen van ’s-Heer Arendskerke en Einde-
wege en een stem te geven aan de dorpen naar buiten toe (o.a. de gemeente). Overigens kunt 
u ook op andere terreinen als vrijwilliger aan de slag als een functie in de dorpsraad u niet ligt. 
Wilt u dus nog iets doen in het dorp laat het weten!

Tenslotte, houdt u de website (https://shak.goesweb.net) in de gaten. Hierop staan veel leuke 
en relevante zaken van het dorp. Ook wordt hierop aangegeven wanneer de najaarsvergade-
ring van St. Overlegorgaan plaatsvindt (nu nog niet bekend). Iedereen is van harte welkom!

Kees Kabboord
Willem van der Bijl
Raija de Vries

Nieuws van Brassband Excelsior 
In september hebben alle dertien leerlingen van groep 5 van de basisschool een instrument 
gekregen. Ze hebben vier weken les gehad van Anton Kempe, trompetleraar van de muziek-
school. Op 8 oktober hebben ze zich gepresenteerd aan hun ouders en andere belangstellen-
den. Ze hebben zelfs samen met de ‘grote’ band muziek gemaakt. Een aantal van deze leerlin-
gen gaat verder. Een muziekinstrument bespelen kost veel doorzettingsvermogen. Een geluk 
als je dan aanleg hebt en er plezier in krijgt. Zo hopen we dat uiteindelijk jonge leden onze 
muziekvereniging komen versterken. De jeugd heeft de toekomst.

We kijken ook terug. Op zaterdag 17 november sluiten we ons jubileumjaar af. We bestaan 
dit jaar 125 jaar. In ‘De Stenge’ in Heinkenszand organiseren we dan een projectorkest waar-
aan iedereen die een blaasinstrument bespeelt mee kan doen. Om 19.30 uur gaat de zaal 
open. Dan kan iedereen het resultaat komen beluisteren. Het belooft een feestelijke avond te 
worden. Een kazoo-orkest zal een gastoptreden verzorgen. 
Na deze jubileumactiviteit gaan we als band met vertrouwen verder. We hebben een goede 
bezetting, een enthousiaste dirigent. Speelplezier staat voorop, waarbij we ook uitgedaagd 
worden om zo veel mogelijk mooie muziek te maken. Noteert u alvast onze jaaruitvoering op 
26 januari 2019 in het dorpshuis.
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Jeugdsoos TYG 
Vrijdagavond 14 september is de TYG weer gestart met een nieuw seizoen leuke activiteiten 
voor jongeren tussen de 8 en 14 jaar. De start van dit seizoen is begonnen met lasergamen bij 
‘t Klok’uus. Een enorme belangstelling van 41 kinderen. Nadat alle kinderen in soldaten outfits 
waren gekleed is er door 2 groepen kruipend in  loopgraven, verstoppend achter takken en 
bomen en rennend over heuvels geprobeerd de tegenstander uit te schakelen.
Ook zijn we blij met onze 3 nieuwe vrijwilligers. Welkom bij de TYG Marieke, Brigitta en Jan.
De volgende activiteit is op 26 oktober: een Vossenjacht.

Hopelijk tot dan!
TYG
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Foto oproep / Nieuwe voorkant
Wie wil dat nu niet.... zijn of haar foto op de voorkant van onze dorpskrant?  Een leuke uitda-
ging toch?
De redactie probeert elk jaar weer een nieuwe foto van ons mooie dorp op de voorkant van 
onze dorpskrant te zetten. Het is altijd weer een moeilijke keuze. We hopen dat velen van u de 
afgelopen periode met fototoestel in de weer zijn geweest. Er zijn zulke mooie jaargetijden en 
momenten (geweest) en iedereen heeft weer een andere kijk op het maken van foto’s.
We vragen u, als bewoner en trouwe lezer van onze dorpskrant om uw mooiste foto’s van het 
dorp naar ons op te sturen. Archieffoto’s mogen ook, gebouwen, natuur.... Wees creatief!
Niet elke foto is geschikt. Uw inzending moet aan een paar eisen voldoen:
- Het moet een staande (verticale) foto zijn, anders kan deze niet op de voorkant geplaatst 
worden. Zie onderstaand voorbeeld.

 

 

- De foto moet in originele grootte aangeleverd worden, dit 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 sturen naar: kopijsraskerkseproat@gmail.com. Uiteraard kunt u de foto’s het 
hele jaar aan ons sturen. In december kiezen we een nieuwe voorkant voor 2019. Uiteraard 
wordt uw naam vermeld! We hopen dat u ons voor een moeilijke keuze stelt door veel foto’s 
in te zenden!

De redactie

Digicafe 
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.
We helpen je graag!

De Digimaatjes van Digicafé ’s-Heer Arendskerke

onjuist
(liggend)

juist
(staand)

¢
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2e Sraskerkse Dag
De 2e Sraskerksedag is samen met de Monumentendag prima verlopen. Beide werkgroepen 
kunnen tevreden terug kijken op een geslaagde dag! Het weer was redelijk, droog met ’s middags 
een enkele spetter.

De dag begon met een muzikale 
rondgang door de dweilband 
‘Gosternokke’ vergezeld door de 
dorpsomroeper Adrie de Vos, die 
het programma voor deze dag 
aankondigde. Bij terugkomst bij 
het Heer Arendhuis konden ze 
gelijk aansluiten bij de ochtend-
gymnastiek o.l.v. Demi van Vlies. 
Wethouder Alssema opende 
deze dag en onderstreepte hoe 
blij iedereen is met de prachtig 
gerestaureerde toren, die samen 

met de kerk weer een mooi middelpunt van het dorp vormt. Later beklom hij, zoals zo velen, de 
toren om het feest van boven te bekijken.
Brassband Excelsior met enkele jeugdleden liet de belangstellenden genieten van enkele mooie 
nummers. Intussen verzamelden steeds meer kinderen op het kruispunt van de Slotstraat en de 
Torenring rond de 2 mooie trollen. Trollen zien er soms in verhalen eng uit met grote neuzen, wilde 
haren en soms 2 koppen, maar deze trollen waren lief en vrolijk. Een groep van 25 kinderen speel-
den samen het openingsspel met als resultaat een groot spinnenweb. In 2 groepen zochten ze 
in de tuin van school naar allerlei zaken, die iets met de natuur te maken hadden. Ze keken naar 
de verschillen van blaadjes, naar de stammen van de bomen, naar beestjes, die in een loeppotje 
van dichtbij bekeken konden worden en als afsluiting werd een trollenstaart versierd. Als beloning 
kregen alle kinderen een trollendiploma uit handen van de trollen. Dan zat de ballonnenclown 
klaar om een ballonnenhoed te maken of voor een zoetstoot naar de suikerspinnen en popcorn. 
Dat was niet het enige wat er te smullen was, want er stonden enkele foodtrucks klaar om de 
inwendige mens van wafels, crèpes, gerookte paling of pizza’s te voorzien. Jammer was wel, dat 
één foodtruck pas ’s morgens vertelde, dat hij het te druk had om te komen!! Hopelijk hebben de 
anderen daar profijt van gehad. In het dorpshuis was de frites ’s avonds niet aan te slepen, dus niet 
getreurd.
In de kraampjes rond de kerk was van alles te koop. De één was dik tevreden met de verkoop en de 
ander vond het maar minnetjes. Maar over één ding waren ze het eens: Het was gezellig!
De bakwedstrijd trok wat minder deelnemers dan de vorige keer. In 2 categorieën werd er gestre-
den om de titel meesterbakker van ’s-Heer Arendskerke. Er werden 9 plaatjes van taarten ingele-
verd. Bij de jeugd vanaf 10 jaar had Sara Dijkema gewonnen met 2 negens voor de uitvoering en 
de originaliteit. De smaak was wat minder dan de heerlijke taart van Femke van der Veer, maar 
die kon met een 2e plaats toch tevreden zijn. De winnaar bij de volwassenen was Tamara Kimmel, 



die vorig jaar ook al met de eer ging strijken. Haar cijfers waren een 8 voor de smaak, een 9 voor 
de originaliteit en een 8 voor de uitvoering. Niemand kon aan deze cijfers tippen, dus zij was een 
terechte winnares. Na afloop kon iedereen een stukje van de ingeleverde taarten proeven. Bedankt 
bakkers voor jullie deelname en voor de proeverij van jullie taarten!
‘s Middags vertrokken vanaf het parkeerterrein van ‘t Klok’uus de paardenwagens van de Beve-
landse Aanspanning voor een rit rond het Het Arendsslot. Hoe bijzonder is dat? Met paard en 
wagen rond de gracht van een echt kasteel brengt je in gedachten terug in de Middeleeuwen. 35 
mensen maakten van deze buitenkans gebruik en kwamen terug met een grote glimlach . Bedankt 
familie Bosman van Het Arendsslot! Ook konden de kinderen nog ponyrijden in de wei voor ‘t 
Klok’uus. Bedankt ‘t Klok’uus voor de fijne samenwerking! Verder was er de mogelijkheid om met 
de paardentram mee te gaan. De banken in de tram kunnen er gemakkelijk uit gehaald worden, 
zodat ook rolstoelen mee kunnen. SVRZ sponsorde deze activiteit en vele bewoners van Poelwijck 
of de Zuidwester maakten van dit uitje gebruik. Erg jammer, was wel, dat de eigenaar van de tram 
een dag van tevoren liet weten niet rond het kasteel te kunnen rijden. Er stonden 2 lantaarnpalen 
in de weg. Voor sommige mensen wel een teleurstelling, maar als alternatief reed de tram een 
rondje door het dorp en Eindewege. Zo kon men de draaiende, versierde molen Nooitgedacht 
zien. Elk nadeel heeft zijn voordeel!
Voor het Heer Arendhuis had Herman Nauta het druk met het tekenen van portretten. Je hoofd als 
karikatuur ziet er toch wel anders uit, maar leuk is het wel. Voor de brandweerkazerne konden de 
kinderen zich uitleven bij de spuitspelletjes. Door goed de waterstraal te richten ging een autootje 
rijden en reed zo bijna de kazerne binnen. Bedankt brandweer voor jullie bijdrage!

Het thema van de Monumentendag 
was ‘in Europa’ en de kinderen konden 
kiezen welke vlag ze wilden schilde-
ren. Gedroogd en aan een mooie stok 
mocht hij mee naar huis. De enthou-
siaste meiden van de dansgroep van 
Shirley lieten op straat een spette-
rende voorstelling zien. Eagle Beat-
Drive-in Show verzorgde de hele dag 
de muziek, kondigde activiteiten aan, 
bedankte sponsors en zong zelf ook 
nog tussendoor. Top, want zonder hun inbreng is het maar een kaal feest!
Om 17.00 uur gingen de kramen hun waren inpakken, zo ook de Hobbykraam. Deze kraam was 
gevuld met werkjes van de kinderen van  basisschool Schengehof en met allerlei creatieve uitspat-
tingen van dorpsbewoners. Iedereen erg bedankt, want na afloop kon een mooi bedrag van € 
208,- aangeboden worden aan de voorzitter van Excelsior voor de jeugdafdeling.
Als opwarmertje voor de optredens van de bands kon men op het terras van het Heer Arendhuis 
proeven van een Gin-tonic of een Belgisch biertje. Zelden was het zo druk op het terras, maar ja 
Maet4 gaf een optreden en daar moet je bij zijn! Gezellig meedeinen op de muziek waar iedereen 
de tekst uit zijn hoofd van kent of luisteren naar mooie covers. Een gezellige sfeer en dat is waar de 
Sraskerkse dag voor bedoeld is, een feest voor jong en oud.
Met enige tegenzin ging iedereen naar binnen in de sportzaal om naar de optredens van Alwin en 
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Expert

Salon

CAROLA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70

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

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

   Tel: 0113 - 63 91 08

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

                               

Gratis boekje 
uitvaartwensen
te bestellen!!

www.lindavanwingen.nl
Striepseweg 4,
4435 RL  Baarland

Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

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

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

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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Albertina te luisteren. Gelukkig wisten zij de sfeer te behouden en was dit een mooie afsluiting van 
een gezellige dag.    
Binnenkort gaat de werkgroep evalueren en bekijken of er een 3e Sraskerksedag komt en wanneer. 
Mocht u opmerkingen of tips hebben, laat het aan de volgende mensen weten: Arna van Eekelen, 
Dieneke van Reenen, Marije Klap, Sacha Hokke, Bridget van der Scheer, Annie Aalbregtse, Lizet 
Nijsse, Heidi Vergouw, Francisca Wedding en Janny Verwei. 

Zonder sponsoren geen Sraskerksedag. We bedanken de gemeente Goes voor hun Buurtbonus, de 
stichting Culturele Voorzieningen voor het gebruik van het dorpshuis, Capello voor de Crew shirts, 
drukkerij Driedijk voor het drukken van flyers en posters en de volgende bedrijven voor hun steun: 
HVG installatietechniek, Aannemersbedrijf Beenhakker, Autobedrijf ’s-Heer Arendskerke, Zwaar 
Transport Zeeland, Vissertoys, Reijnhout Elektra, Roba vloeren, Sligro, At your place, Speelboerderij 
‘t Klok’uus, Verswinkeltje Huisson, Autodemontagebedrijf Otte,  Brandbeveiliging van der Scheer, 
Klant Oké, Brasserie de Panhoeve, Montagebedrijf ’s-Heer Arendskerke, Drukkerij Driedijk, Hove-
niers Green Seasons, Architect en interieur van den Boorn, Cleanmaster biolux, Phychodynamica 
André Hokke, Aannemingsbedrijf van Sabben, Kwekerij Westhof, Franc Kruitbosch Print & Sign, 
osteopathie Jessie op ’t Hof, Vermeer EMEA, Vakgarage Blankestijn, De Noorder BV, Capello Beauty 
en Care, Setvexy, Kinderkleding ’t Mereltje, Van Vliet Groente en Fruit, Mode Vanuutuus, Vloerenbe-
drijf Dennis op ’t Hof, Groente en fruithandel de Bruine, BPG de Jonge Bouwmaterialen, Feijtel, Ad 
Franse automatisering, Bakker Boer, Atelier In-perspectief Ginny Rentmeester, Slager op Wielen, Zo 
maar leuk, Autobedrijf Otte, Bloembinderij Ter Lucht en dorpshuis Heer Arendhuis.
Zonder vrijwilligers ook geen Sraskerksedag. Alle mensen, die op enige manier hulp hebben gebo-
den om deze dag succesvol te laten verlopen, hartelijk bedankt!!

TV De Schaepskooi
Afgelopen jaar is er heel wat werk verricht bij tennisvereniging de Schaepskooi. Nieuwe verlich-
ting en nieuwe banen. Dit alles betekent dat we het hele jaar door kunnen tennissen op eigen 
dorp. Voor de komende jaren staat renovatie van de kantine op het programma.
Al een tijdje bieden wij een proefabonnement aan voor personen die tennis eens willen uit 
proberen wat heeft geresulteerd tot een toename van het aantal leden. Helaas blijft het aantal 
jeugdleden achter. Kinderen kunnen voor € 20,- proeflid worden en kunnen op maandagmiddag 
tegen een gereduceerd tarief lessen bij onze clubtrainer Arthur Roose. Zeg nu zelf dat is toch veel 
gezonder en leuker dan met een i-pad op de bank.
Voor een proeflidmaatschap gelden de volgende regels:  bent u de afgelopen 5 jaar geen lid 
geweest van onze vereniging dan kunt u een jaar lang tennissen voor slechts € 30,- voor kinde-
ren tot 12 jaar is dit € 20,-. Voor informatie kunt u terecht op onze site www.tvdeschaepskooi.nl 
of via email allemekindersanja@gmail.com. 
Naast de mogelijkheid om op eigen gelegenheid te gaan tennissen organiseert de vereniging 
regelmatig toss- avonden of ochtenden. Iedereen speelt dan met willekeurige partners van ver-
schillende niveaus. Doel is: plezier en elkaar te ontmoeten op de tennisbaan.
Ik hoop u een keer te mogen begroeten op de tennisbaan!

Addy Dekker



14

Krachten bundelen!
 
Dat was het toverwoord afgelopen zaterdag 8 september. De organisatie van de Open Monu-
mentendag en van de Sraskerkse dag hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk een 
leuke dag georganiseerd.
 
De dag begon met ochtendgymnastiek als opwarmer voor een feestelijke dag. Vele dorpsbewo-
ners zijn vervolgens de uitdaging aangegaan met de beklimming van de gerenoveerde kerkto-
ren. Het was weinigen ontgaan dat het na lange tijd weer mogelijk was om ‘s-Heer Arendskerke 
(en omstreken) van bovenaf te bewonderen.
In de kerk werd er evenals vorig jaar een orgelconcert gegeven. Organist Piet Karman trok alle 
registers open en liet menigeen genieten van mooie muziek. Bij de molen Nooit Gedacht vonden 
de pannenkoeken vervolgens gretig aftrek. Traditiegetrouw was ook de Snuffelschuur geopend.
 ‘s Morgens was er al veel animo om de toren te beklimmen, maar ‘s middags was de wachtrij zo 
mogelijk nog langer. Van jong tot oud heeft de mogelijkheid gepakt waardoor de teller boven 
200 bezoekers uit kwam. De plaatselijke kunstverzamelaar kon in de kerk de verborgen schatten 
laten taxeren met wisselend resultaat.
 
De dag werd wederom afgesloten met muziek. Door de samenvoeging van de Open Monumen-
tendag en Sraskerksedag ging dat deze editie door tot in de kleine uurtjes. We kunnen terugkij-
ken op een geslaagde dag en hopen dit nog vele jaren te kunnen doen.

Commissie Monumentendag
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Nieuws van het Arendhuis
De vakantie is weer voorbij gevlogen en alle verenigingen zijn weer actief in het Heer Arendhuis, het 
is weer een gezellig gekeuvel aan de bar en er wordt weer serieus gesport. Kijk eens op de website 
www.heerarendhuis.nl en kijk eens of er iets voor je bij zit!
Op 27 oktober van 9.00 uur tot 12.00 uur is er weer een rommelmarkt. Je kan je nog opgeven en 
natuurlijk altijd gezellig langskomen. De standhouders hebben er moeite voor gedaan hun spul-
letjes te presenteren en ik kan je zeggen dat er soms hele verrassende leuke spulletjes tussen staan.
Monumentendag en de Sraskerksedag zitten er ook weer op. Het was goed weer en wat was het 
gezellig! Ik kijk er met een lach op terug. Veel dorpsgenoten heb ik weer mogen ontmoeten en 
dat doet me goed. Voor de organisatoren van de monumentengroep en het Sraskerkse team is dit 
natuurlijk ook leuk, want ik weet van het Sraskerkse team dat we bijna al een jaar van te voren bezig 
zijn om alles goed geregeld te krijgen en dan moet je op het laatst nog improviseren want er zijn 
altijd onverwachte besluiten en afmeldingen waar je mee te maken krijgt. Maar het is weer gelukt! 
Bij deze wil ik ook de vrijwilligers van het Heer Arendhuis die hun handen goed uit de mouwen 
gestoken hebben heel erg bedanken. Ik ben heel trots op hun. Wat hebben ze hard gewerkt! Geluk-
kig is er altijd begrip als men wat langer moet wachten want ja, we werken wel met een heel klein 
keukentje, dus chapeau! En dan zijn er altijd nog mensen die mij voor mijn zus aanzien en mijn zus 
voor mij aanzien (haha leuke zin zo!).  Er werd gedacht dat ik in de keuken aan het werk was en 
achter de bar EN in de grote zaal en, en ...tja ik ben soms wel een vliegende kiep en zal best overal 
gespot zijn maar ik kan je verzekeren dat in de keuken toch echt mijn zus aan het werk was, dan is 
dat ook weer uit de wereld hahaha.
De dames en heren van het Sraskerkse team EN vrijwilligers, iedereen hartelijk bedankt voor jullie 
hulp zowel overdag als ‘s avonds, het was TOP!
Zoals jullie misschien weten hangen er in het Arendhuis schilderijen, mooie tekeningen van de 
bewoners ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege. Als er nu nog meer kunstenaars zijn, schroom niet en 
kom eens langs op maandagmiddag tussen 15.00 uur en 16.30 uur. Leuk toch om ook uw trots te 
laten bezichtigen of zelfs te verkopen?  

Zijn er nog ideeën, of opmerkingen laat het me weten, kunnen we misschien aan de slag!  
Zet even in je agenda:
13 oktober bijzonder evenement Piet Karman en Fia Westerweele
27 oktober Rommelmarkt
24 november Repair café
24 november intocht Sinterklaas

Elke woensdag avond Linedance van 19.45 uur tot 21.30 uur (incl. pauze).
Elke 1ste en 3de donderdag van de maand Hobbycafé van 20.00 uur tot 22.00 uur en badminton-
nen van 20.30 uur tot 21.30 uur (met uitloop tot 22.00 uur). Is uw huiskamer te klein voor uw ver-
jaardag dan bent u bij mij aan het juiste adres, kom eens langs voor de mogelijkheden. Mooie zalen, 
veel mogelijkheden en niet het onbelangrijkste ook mijn prijzen zijn niet hoog. 

Hoop jullie weer te zien! 
Jullie gastvrouw, Arna van Eekelen
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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 
 
 

drukkerij  en 
ontwerpstudio

t  0113 56 19 42
e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

1.ontwerpen
2.drukken
3.dijk
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€29

€39
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vanaf

vanaf

vanaf
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BOUW- EN
HOUTHANDEL DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

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

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

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

Bovendien: altijd concurrerende prijzen.

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



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

Mode
Vanuutuus

Casual damesmode
Arendstraat 15 - ‘s-Heer Arendskerke

Telefoon: 06 - 13 37 18 96

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

en op afspraak

U bent van harte welkom!

											CHRISTENGEMEENTE	

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

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

	
																												Maar	U/je	kunt	ook	mailen/bellen	naar:																				
																					Mail							:		info@vergaderingarendskerke.nl		
																					Website:		www.nieuwleven-goes.nl	
																					Tel										:	06-57343722	
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Activiteiten
in Poelwijck
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regelma-
tig leuke activiteiten voor de bewoners op het 
programma. Al deze activiteiten worden geor-
ganiseerd door een medewerker welzijn van 
zorgorganisatie SVRZ. Dit gebeurt in samen-
werking met andere partijen uit het dorp zoals 
bijvoorbeeld de dorpsraad.
Wij willen zoveel mogelijk mensen laten genie-
ten van deze activiteiten. Daarom zijn 
inwoners van ’s Heer Arendskerke van 55 jaar en 
ouder ook van harte welkom. 
Heeft u interesse om deel te nemen aan de acti-
viteiten of  wilt u meer informatie?
Neem contact op met:
Nienke Spies en Carina Walhout
T: 0113-315300 / E: n.spies@svrz.nl 
en c.walhout@svrz.nl

Oktober
Vrijdag 19 oktober Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Donderdag 25 oktober Aanschuifmaaltijd 
Tijd: 12.00-14.00
Menu:           
Voorgerecht: Uiensoep
Hoofdgerecht: Varkenshaasreepjes met 
roomsaus, gedroogde appeltjes en frites
Nagerecht: Mini viennetta met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 18 oktober
Boogstraat 48; open van 10.30 tot 13.30 

Zondag 28 oktober 
Zangdienst Leger des Heils
Tijd 19.00-20.00
Kosten geen
 

November
Vrijdag 2 november Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten € 3,00

Zaterdag 3 november Filmavond
Tijd: 19.30
Kosten: geen

Zaterdag 10 november popkoor Flashback 
Een vrolijk, swingend, meerstemmig koor 
met een gevarieerd repertoire van popmu-
ziek van vroeger en nu.
Tijd: 14.00 uur
Kosten: € 2,50

Vrijdag 16 november Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

Donderdag 22 november Aanschuifmaaltijd
Tijd: 12.00-14.00
Menu: 
Voorgerecht: Champignonsoep
Hoofdgerecht: Kippenpoot, frites, sla
Nagerecht: Karamelijs met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 14 november
Boogstraat 48; open van 10.30 tot 13.30

Vrijdag 30 november Bingo 
Tijd 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

December
Vrijdag 14 december bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

Vrijdag 28 december bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
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Op zaterdag 24 november
van 10.00-12.30 uur 

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

Diverse (elektrische) apparaten kunnen ter reparatie aangeboden worden, de vrijwilligers van 
het Repair Café helpen je graag en proberen samen met jou het probleem op te lossen.
Eenvoudige klusjes voor de naaimachine kunnen verholpen worden, of je mag zelf achter de 
naaimachine plaats nemen voor een los naadje of zoompje.
Naaimachines kunnen ook gerepareerd worden.
Meubels en stoelen kapot? Ook voor dit probleem zit er een professional klaar om te helpen.
Reparaties zijn gratis, een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld.
Heb je niets te repareren, je kunt ook voor de gezelligheid komen. Koffie of thee voor eigen 
rekening.

Voor meer informatie: kijk op repaircafe.org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl

Christengemeente
Samen eten versterkt vriendschap
De Bijbel vergelijkt het omgaan met God en met Jezus ook met samen eten. God biedt je 
vriendschap aan door zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is de enige weg naar God.
 Jezus zegt in de Bijbel:
“Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem bin-
nenkomen. Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem.”
 God wil een relatie met je aangaan. Je mag zelfs Zijn kind zijn!
Zou je durven de deur open te doen en God binnen laten in je leven?
 
Met vriendelijke groet,
Winfried & Anita Wijnholds
Christengemeente  ’s-Heer Arendskerke



VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN
REGIOBANK

PARTICULIER
ZAKELIJK

Over al deze zaken
adviseren wij 

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



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

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

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

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

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

woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen
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Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

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

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

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

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

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

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.

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

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

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

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

Tip!

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

Torenring 46  •  0113561953
’s-Heer Arendskerke

www.dorpshuisheerarendhuis.nl

Een sfeervol dorpshuis met vele  
mogelijkheden voor dorpsgenoten 

en daarbuiten.

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

Hier hangen regelmatig nieuwe mel
dingen voor jong en oud.

Avondje uit
Catering

Feesten

• Workshops 
• Sporten
• En nog veel meer!

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

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

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

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

familierecht
overeenkomsten

incasso
hippisch recht

etc.

ADVOCAAT

Dicht bij u in de buurt 
slaagt u voor betere 

TUINPLANTEN 
Leverbaar van 1 november - 1 mei

Specialiteit: 
Veredelde Walnotenbomen

Plantencentrum

”Kwekerij WESTHOF”

Voor bomen die 
gezien mogen worden 

Op 2 km afstand van Heinkenszand

Westhofsezandweg 3 
‘s-Heer Abtskerke 

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

Snuffelschuur
Eindewege
In- en verkoop inboedels,

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

Iedere eerste en tweede zaterdag
van de maand open van

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

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

Sponsor Buurtvereniging Eindewege
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“Morgen zal ik dansen” 
gedichten Jan Kösters gebundeld

De trouwe lezer van Sraskerkse Proat weet het nog wel. In de jaren 90 en de eerste 10 jaren 
van het nieuwe millennium leverde Jan Kösters voor elke editie van de dorpskrant een bij-
drage, in de vorm van een door hemzelf geschreven gedicht. Inmiddels zijn we al heel wat 
jaren verder en de heer Kösters heeft afgelopen maart zijn 90ste verjaardag mogen vieren. 
Als je dan bedenkt dat hij al sinds zijn twintigste ongeveer gedichten schrijft dan kan het niet 
anders dan dat er een hele verzameling is ontstaan. Deze zijn nu gebundeld en in boekvorm 
gepubliceerd. Onderstaand gedicht schreef hij in 1993:

’s-Heer Arendskerke
Dorp, onder de dijk gelegen 
hoge bomen, bladeren-vlucht
met de Poel en Eindewege
uitgestrekt tot in Terlucht

uit de Ring treedt het verleden
óók het nieuwe tegemoet
klederdracht loopt door het heden
dat aan vroeger denken doet

vriendelijk, nijver en gedreven
het lijkt alsof in stille rust
brengt het dorp zoveel tot leven
oud en jong en wel bewust.

[Gedicht uit december 1993 door Jan Kösters voor Sraskerkse Proat]
In de bundel vinden we niet alleen gedichten over “thuis” , maar ook over zijn jonge tot oudere 
jaren, zijn dromen, kameraadschap, liefde, vertrouwen, humor, geloof en werkzame leven. 
De bundel wordt uitgegeven in eigen beheer en kan bij dochter Marjos besteld worden. Kijk 
voor meer informatie en bestelwijze op haar website: http://mariapages.nl of stuur een mailtje 
aan marjosleduc@me.com
De boekgegevens zijn: Morgen zal ik dansen | Jan Kösters | Hardcover | ISBN: 978 94 92185 95 2

Opbrengst collecte KWF
De opbrengst van de collecte 2018  t.b.v. KWF kankerbestrijding heeft het mooie bedrag van 
€ 877,97 opgeleverd. Alle gulle gevers bedankt voor uw bijdrage en alle collectanten hartelijk 
dank voor uw inzet. We hopen ook in het nieuwe jaar weer op uw steun te mogen rekenen.
 
Petra Corstanje (Wijkhoofd afdeling ‘s  Heer Arendkerke)
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Interview met dorpsbewoner: 
Leen de Kok
Uren kan ik vertellen over andere mensen, 
maar over mijzelf is het wat lastiger. Ik ken 
geen beter mens als mijzelf, maar ook geen 
slechter. Als ik Leen de Kok moet omschrij-
ven komt hij er niet best vanaf, dat komt 
omdat ik hem goed ken, ik ken zijn stout-
ste dromen en geloof me die wil je niet in 
Sraskerkse Proat lezen. Natuurlijk kan ik 
wat algemene dingen over hem schijven 
die wel zonder censuur geplaatst kunnen 
worden.
Hij werd voor het eerst gezien in Nieuw-
dorp, toen nog gemeente ’s-Heer Arendskerke. In Nieuwdorp ging hij naar de kleuter- en 
lagere school, bij navraag aan de toenmalige leerkrachten melden deze een beroep te doen 
op hun zwijgplicht. Om meerdere redenen verhuisde de fam. De Kok naar Goes, sommige 
mensen kunnen nog blij worden als ze er aan denken. In Goes ging Leen naar de L.T.S. waar hij 
een poging deed om huisschilder te worden, leerkrachten bevestigen dat desgevraagd.

Gelukkig kwam hij in contact met Ineke die structuur in zijn leven bracht, het eerste wat ze 
hem leerde was dat nee ook een antwoord was. Die twee konden het goed vinden samen en 
gingen een verbintenis aan, lief en leed moest worden gedeeld. Volgens betrouwbare bron-
nen gingen ze op ‘s-Gravenpolder wonen, getuigen zeggen ze daar wel eens hebben gezien, 
ook opgravingen in de omgeving bevestigen dit, zo zijn er verschillende verdroogde duiven 
en kippeneieren naar boven gekomen, ook resten van broedschalen wijzen op het duif/kip 
syndroom.

In Eindewege landden ze zo’n kleine 40 jaar terug in de Spoorstraat. In die tijd was er nog geen 
crisisteam, maar volgens onbevestigde berichten waaide er veel stof op, wat ook wel weer 
verklaarbaar is. Leen was inmiddels werkzaam als huisschilder en de meegebrachte duiven, 
kippen en vogels zorgden voor voldoende stof.
Dat niet alles stof was werd duidelijk toen ze werden gezien met drie kinderen. Dat alles moet 
een positieve invloed op hem hebben gehad, want vanaf die tijd zijn er minder negatieve 
geluiden te horen.
Leen volgde de ondernemersopleiding en een studie decoratieschilder in België. Samen met 
drie collega’s werd er wekelijks naar Oostrozebeke gereden. Aanvankelijk wilden die collega’s 
er niet veel over kwijt, maar na enig aandringen kwamen er verfspatten boven drijven. Zo vond 
Leen het te koud in het leslokaal en nam een straalkachel mee, vervolgens vlogen de stoppen 
als vliegen door het lokaal. Ook moest er weleens een tussenstop gemaakt worden om kippen 
of duiven te ruilen. Niet alle verhalen werden in het thuisfront voor waar aangenomen, de 
meeste studiegenoten staakten al snel hun strijd om hun relatie niet op het spel te zetten. 
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Na de voltooide studies werd Leen zelfstandig schilder/decorateur. Gelukkig was Ineke een kei 
in administratie anders zou het van korte duur zijn geweest. Al snel kwamen er leerlingen en 
werknemers, verschillende kregen natte ogen toen ze terugkeken op hun tijd bij fa. De Kok, 
ze lieten in het midden of het uiten van hun emoties positief of negatief was. Feit is dat hij 
inmiddels zijn schilderskwast heeft laten opdrogen, buitenom het decoratieschilderwerk ziet 
men hem niet meer aan de gevel. Ingewijden gaven desgevraagd aan verbaasd te zijn dat hij 
vroeger tijd had om te werken, gezien het aantal hobby’s dat hij heeft. 
Ook bevestigen ze dat Ineke en Leen naar hun zin wonen in  ‘t Endewege, sommige beweren 
wel dat Leen een hoog geitenwollensokkengehalte heeft, doch anderen wuiven die aantijging 
af als onzin, hoogstens ietwat typisch maar, zeiden ze er direct achter aan, dat is het geval bij 
de meerderheid van dorpsbewoners. Het is niet zo dat er een t.v. programma komt met typisch 
‘t Endewege, wat over Eindhoven, Breda en Urk niet gezegd kan worden.  

Graag geef ik de pen door aan de jeugd. Er wordt wel eens negatief over de jeugd gedacht, 
maar de meerderheid is heel aardig en behulpzaam. Een van hen is Rosanna Hoogerland, 
onder andere vrijwilliger bij kindervakantieweek. Geweldig dat een jonge vrouw ook haar ver-
haal in Sraskerkse Proat wil vertellen.

Bundernieuws
Wederom kunnen we terugkijken op een geslaagde expositie met mooie momenten. Hoog-
tepunt was de uitreiking van de Culturele Prijs van Goes. Met mooie woorden waarin we 
als Stichting geroemd werden voor de samenwerking die we tot stand brengen met allerlei 
andere organisaties of stichtingen en scholen. Een druk bezochte middag met lekkere hapjes 
en een toast op de onthulling van een nieuw beeld van Marijn Kluijfhout voor de vaste collec-
tie als prijs van de Gemeente Goes aan Stichting de Bunder.
Een Bunder Tijd heeft mooie beelden laten zien in de landschapstuin. In de tent waren 30 tijd-
nissen te zien. Een aantal dorpsgenoten heeft daar aan meegewerkt. De overige 3 weekenden 
waren ook druk bezocht met mooie activiteiten en concerten waar we in het najaarszonnetje 
heerlijk van hebben kunnen genieten.

Voor het najaar staan alweer de volgende activiteiten gepland.

4 november:  Favourite  Songs’ door Margriet Sjoerdsma & Egbert Derix 
Zangeres Margriet Sjoerdsma en pianist Egbert Derix spelen in dit programma songs terug-
gebracht tot de essentie. De intimiteit van stem en piano, hier en daar aangevuld met een 
ander instrument. De nadruk ligt op hun  favoriete songs uit de jaren ‘80. Van Leonard Cohen 
tot Tracy Chapman en van Michael Sembello tot Tom Waits. Ook schreven Sjoerdsma en Derix 
speciaal voor deze concertreeks samen een aantal nieuwe songs.
Margriet toerde eerder langs de Nederlandse theaters met het programma ‘A tribute to Eva 
Cassidy’ samen met violist Dan Cassidy, de broer van Eva. Sjoerdsma’s eerste drie cd’s brachten 
haar op podia als het North Sea Jazz festival, het Concertgebouw en Paradiso. Egbert Derix is 
o.a. bekend van zijn samenwerking met Eric Vloeimans, Iain Matthews en Fish. Hij won in 2012 
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samen met Gerard 
van Maasakkers 
de Annie M.G.  
Schmidtprijs en 
zijn piano solo 
album ‘Falco’ werd 
door Musicmaker 
vergeleken met 
Keith Jarrett’s The 
Köln Concert.
Kaarten zijn te 
koop via eenbun-
derkunst.nl of aan 
de deur. 
 

2 december:  Gelukzoekers
Prachtige “kleine” voorstelling met fantastisch spel van Barbara Kouwijzer. Een voorstelling 
die zeer actueel is. Een verhaal over oordeel en rekeningen die vereffend worden. Over liefde 
en levenslust. Over een vlucht naar voren. Over een zoektocht naar vrijheid en geluk. Een 
nieuw begin. Op de kade, Kop van Zuid, mei 1950. In 1950 en de daaropvolgende jaren gaven 
410.000 Nederlanders gehoor aan de oproep van de regering (in de Troonrede, uitgesproken 
door Koningin Juliana) om te emigreren. Zo ook de personages Lena en Martha in deze voor-
stelling, op het punt van vertrek naar New York met de Holland Amerika Line. Ieder met hun 
eigen verleden en reden om te vertrekken uit Nederland. Auteur en regisseur Willem Huijb-
reghs heeft de personages gebaseerd en opgebouwd uit elementen van zijn zeven tantes en 
zijn moeder, acht toen jonge vrouwen die allemaal de Tweede Wereldoorlog en de wederop-
bouw hebben meegemaakt en overleefd en daar hun verhalen bij hadden. De mensen waar-
over verteld wordt in de voorstelling zijn gebaseerd op mensen die Willem heeft gekend in 
zijn jeugd. Door de twee personages door één actrice te laten spelen is ervoor gekozen om de 
verhaallijnen niet enkel anekdotisch te houden (zoiets overkomt alleen Martha en Lena) maar 
ze door deze vorm te abstraheren naar een grotere groep vrouwen.
 
Tuin open vanaf 14.00u
Kaarten zijn te koop via eenbunderkunst.nl of aan de deur. 

Januari: Het lied zingt voort
We zijn in overleg om de voorstelling  “Het lied zingt voort”, in januari op de Bunder plaats te 
laten vinden. De exacte datum moet nog vastgelegd worden. Dit is een muzikale voorstelling 
waarin het verhaal verteld en gezongen wordt over de Chileense protestzanger Victor Jara, 
die in de tijd van Salvador Allende na een staatsgreep gearresteerd, gemarteld en vermoord 
wordt.
Natalia Rogalski (voorheen Flairck): Zang en vertelling 
Marco Santos: Percussies
Adrie Huissoon (geboren in Heinkenszand) Zang, gitaar en vertelling
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Oproepje
Hallo,

Mijn naam is Fynn. Ik ben een Golden Doodle van bijna 8 maanden. Sinds een maand of twee 
woon ik in het mooie ’s-Heer Arendskerke bij de familie De Zwarte aan de Boudewijnstraat. 
Ik heb ontdekt dat je hier heerlijk kunt wandelen! Ik vind het op dit moment nog een beetje 
lastig om alleen thuis te blijven wanneer mijn 
baasjes allebei tegelijk moeten werken.
Wie vindt het leuk om zo af en toe, 1x in de 
week tussen 8.00 en 10.00 of 14.00 en 17.00 
uur, mij gezelschap te houden en mij uit te 
laten als er niemand thuis is?
Je kunt contact opnemen met mijn baasjes:
Eveline de Zwarte; 06 27571952
Peter de Zwarte; 06 15430621
Vaste telefoon; 0113561167
 

MS Collecte: collectanten gezocht!
Beste allemaal
 
Binnenkort is het weer zover, in de week van 19 tot en met 24 november wordt de collecteweek 
gehouden  voor de strijd tegen Multiple sclerose (MS). MS is een chronische ziekte van het cen-
trale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS en jaarlijks krijgen 800 
mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e 
en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. 
Voor de MS collecteweek zijn we op zoek naar collectanten. We hebben er best een aantal en 
velen van hen lopen al een behoorlijke tijd elk jaar trouw hun rondje. Het is echt geweldig dat 
we die vrijwilligers ook op ons dorp nog steeds kunnen vinden. Ook afgelopen jaar kwam er 
nog weer eentje bij. Toch zijn er ook een paar die -om uiteenlopende redenen- gaan stoppen. 
En dus kunnen we weer een aantal nieuwe collectanten gebruiken! Collecteren is niet moeilijk 
en kan iedereen. Als collectant ga je in de week van 19 tot en met 24 november 2018 met een 
collectebus langs de deuren in jouw buurt. Een avond collecteren kost ongeveer twee uur van 
je tijd (en je ontmoet een hoop mensen).
Als je meer informatie wil of je wilt je gelijk aanmelden, geef me dan even een belletje, of stuur 
even een mailtje. Ik zit momenteel veel in het buitenland, dus een mailtje heb ik het liefst, dan 
bel ik wel even terug. Doe je mee? Hoe meer deelnemers, hoe minder werk we samen hebben!
 
Ik hoor graag van jullie..
Dick Alssema (coordinator MS collecte ‘s-Heer Arendskerke)
alssema@zeelandnet.nl / 06-28656709
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Vrouwengilde Goes 

In september zijn onze activiteiten weer gestart . De presentatie van Stichting Hulphonden in 
de Magdalenazaal was zeer interessant, omdat er hulphonden zijn voor kinderen met gedrags-
problemen, voor mensen met epilepsie, mensen met PTTS (posttraumatische stressstoornis) 
en voor ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) .  Om een hond op te leiden is, behalve 
geduld en gastgezinnen, heel veel geld nodig. Om één hond op te leiden is € 4300,00 nodig. 

De agenda voor het vierde kwartaal is als volgt:
• Donderdag 25 oktober presentatie Theo Rekelhof over paling (19.30 uur Magdalenazaal)
• Woensdag 7 november om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal, Goes
• Woensdag 14 november Theatermiddag (zie informatie hieronder)
• Woensdag 21 november om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal, Goes
• Woensdag 5 december om 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal, Goes
• Dinsdag 11 december kerstviering (in Magdalenazaal 17.30 uur) met aansluitend diner 
 in De Bult
• Woensdag 12 december 14.00 uur inloopsoos in de Magdalenazaal, tevens kerststukje  
 maken

Vrouwengilde Goes op weg naar 100 jarig bestaan!
Het Vrouwengilde Goes bestaat in 2019 honderd 
jaar en daar mag best meerdere malen aandacht aan 
worden geschonken. Om alvast een leuke bijeenkomst 
te melden: 
op 14 november a.s. is er om 14.00 uur een theater-
middag met optreden van ‘Zuinige Marie’. Locatie Heer 
Hendrikskinderenhuis, Te Werfstraast 18 te ‘s Heer Hen-
drikskinderen.

Iedereen is van harte welkom, ook heren. Voor slechts € 5,50 p.p. incl. koffie, thee of chocolade-
melk met koek heeft u een gezellige middag. De zaal is open om 13.30 uur. 
Ook is er een leuke verloting voor € 1,00 per lot. 

Kaarten reserveren kan via e-mail: theatermiddag@gmail.com of telefonisch via Riet Korsuize, 
telefoon 0113-228587.
Vrouwengilde Goes organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten waarop je apart kunt inschrij-
ven. Er is altijd wel iets wat je aanspreekt; een gezamenlijk etentje met de kerst, een presenta-
tie, een fietstocht, een bloemstukje maken of de gezamenlijke barbecue. 
Voel je je soms alleen, wil je af en toe eens andere dames spreken of aan iets gezelligs mee-
doen? Dan is het Vrouwengilde Goes misschien iets voor jou. Loop eens binnen voor nadere 
informatie op onze soosmiddagen (de 1e en 3e woensdag van de maand van 14.00 – 16.00 
uur) in de Magdalenazaal, Singelstraat 5 te Goes (tussen Slot Oostende en de Magdalenakerk). 
Kosten € 1,50 voor een gezellige middag inclusief 2 x koffie of thee en een koekje.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kijk ook eens op www.vrouwengildegoes.nl of neem 
contact op met het secretariaat Mw. T. van Dijk, Noordoordplaat 24 te Goes (06-18751148).
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Tuindromen……Droomtuinen! 
 
 
Laat het dit jaar niet bij dromen en vage plannen 
 

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

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

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

 

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

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



Nieuw 
wonen 

voor jong 
en oud 

in ‘s-Heer Arendskerke

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

Arendskerke: 33 woningen in maar liefst 9 verschillende 

typen - voor starters, gezinnen en senioren. Arendskwartier ligt 

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

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

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

afstand. Arendskwartier is ideaal wonen voor iedereen!

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

Arends
Kwartier
‘S-HEER ARENDSKERKE

Arendskwartier.nl

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

0113 - 22 77 88




