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

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

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

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

De advertentie kosten voor 2019  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

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

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

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

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

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

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

De foto op de voorzijde is gemaakt door Raymond van den Boorn
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Oktober 2019, nr.4Van de redactie

Inhoud

Na een mooie zomer lijkt de herfst nu toch zijn intrede te hebben gedaan. Het regent af en toe 
pijpestelen en er wordt weer heel wat gehoest en geproest. Met de herfst is het ook weer tijd 
voor de alweer laatste dorpskrant van 2019. Wat gaat het toch snel!
Dit jaar hebben we voor het eerst elke editie voorzien van een nieuwe foto. We hopen dat jullie 
dit kunnen waarderen. Blijf gerust uw foto’s insturen aan de redactie! Als u twijfelt over de kwali-
teit van uw foto neem dan contact met ons (Johnny) op.
Ondanks de afgelopen vakantieperiode is er toch alweer heel wat leuks gebeurd hier op het 
dorp. Ook staan er weer genoeg activiteiten voor de komende periode in. Het zou fijn zijn als we 
elkaar bij deze activiteiten kunnen ontmoeten. We wensen u veel leesplezier toe!
Heeft u zelf ideeen voor een onderwerp in de dorpskrant laat het ons vooral weten. Ook dank 
aan alle mensen die weer in de pen geklommen zijn en een bijdrage hebben geleverd. Zonder 
hen geen dorpskrant. 

De volgende uiterste inleverdatum is 1 januari 2020
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Voor een nieuwe of gebruikte auto

 Uitlaten: gratis montage

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

APK II KEURINGEN
Alfa Romeo specialist. 
Ook roetmeting diesels.

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

Uitlaten: gratis montage



De Hondenkapster
volledige vachtverzorging voor uw hond

J.J. Braam-Holtrust
Wissekerkseweg 3
4458 SH ‘s-Heer Arendskerke
0113-567290
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Stichting Overlegorgaan
Op 14 augustus jl. heeft de zomerschouw weer plaatsgevonden. Het was een hele groep die 
door het dorp liep, waaronder de dorpswethouder, wijkopzichter, een gemeenteraadslid en 
de wijkagent. We zijn  door het dorp gelopen (en een stukje gefietst naar Eindewege) om te 
‘schouwen’. Een aantal dorpelingen had eerder gereageerd op onze oproep om eventuele 
‘doornen in het oog’ te melden. Ook dit hebben we gemeld aan de gemeente en zo nodig 
de wijkagent. Het blijkt dat parkeren toch steeds een terugkerend probleem is en het (door 
sommigen) te hard rijden in de het dorp. Het is natuurlijk zo dat het een oud dorpje is dat 
oorspronkelijk niet gebouwd is om auto’s te huizen. Daarbij is het zo dat veel huishoudens 
twee of zelfs meer auto’s hebben die allemaal een plekje moeten hebben in onze soms nauwe 
straten. Dat dit irritatie oplevert is begrijpelijk, het staat ook niet erg mooi, maar er is eigenlijk 
niet zoveel aan te doen. Je kan niet verwachten dat we onze auto’s wegdoen. Laten we wel 
met elkaar proberen zo te parkeren dat we elkaar niet in de weg zitten, dus als het kan in de 
parkeervakken en in ieder geval niet te dicht bij kruisingen (de verkeersregel is dat je 5 meter 
uit de kruising moet blijven). Ook het hard rijden is veel mensen een doorn in het oog. Het lijkt 
als je over de weg loopt altijd harder dan wanneer je in de auto zit. Het is gauw te hard in het 
dorp. Dus bij deze maar weer de oproep: Houd je snelheid in de gaten. Kinderen moeten toch 
veilig buiten kunnen spelen.
Er was deze keer op ons verzoek ook een toegankelijkheidsambassadeur mee. Dit is iemand 
die een beperking heeft en daardoor meer let op moeilijke afstapjes, scheve stoeptegels e.d. 
Er bleken heel wat scheven trottoirs te liggen, dus trottoirs die schuin aflopen naar de weg. 
Dit zie je ook veel als mensen een oprit hebben. Dit is voor mensen in een rolstoel erg lastig 
omdat de rolstoel dan steeds van de stoep de weg op wil. Dit is natuurlijk een goede tip aan 
de gemeente om de stoepen voortaan weer gewoon recht te leggen en voor de opritten een 
scheve stoeprand neer te leggen. Ook hij gaf overigens aan dat het in oude dorpskernen als 
de onze nooit optimaal is voor rolstoelgebruikers en andere beperkten, maar dat hier ook niet 
veel aan te doen is zonder het dorpsgezicht te ruineren.  

Als er noodzaak is om de verkeerssituatie in Arendskerke en Eindewege aan te pakken dan 
zal dit alleen gebeuren als totaalproject. Dit lijkt ons ook beter dan hier en daar hap-snap 
onderdelen aan te pakken. Wat wij graag zouden willen weten is of de meeste mensen in onze 
dorpen dit ook nodig vinden. Dus wij zouden graag uw mening hierover ontvangen via over-
legorgaan@zeelandnet.nl. Dit zou betekenen dat het dorp vol komt te liggen met snelheid-
beperkende maatregelen zoals bijv. drempels en wegversmallingen. Bent u hier een voor- of 
tegenstander van? En welke argumenten hebt u? We horen het graag!

Tenslotte voor in de agenda: Op 19 november a.s. vindt de najaarsvergadering van de Stich-
ting Overlegorgaan plaats. Houdt u de website in de gaten voor de uitnodiging en de agenda. 
Iedere inwoner is van harte welkom op deze vergadering.

Raija de Vries-Alssema
secretaris St. Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke

overlegorgaan@zeelandnet.nl
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Frans Naereboutpenning 
Op vrijdagavond 13 september jl. was het gezellig druk in het dorpshuis en zelfs burgemees-
ter Margo Mulder was aanwezig. Verderop aan de Torenring maakte Leo Versluijs zich klaar 
om een avondje naar een muziekuitvoering te gaan, want met die smoes zou Kitty hem mee 
nemen naar het dorpshuis. Toen ze in het dorpshuis aankwamen, bleek dat het vol zat met 
familie, vrienden en dorpsgenoten en bleek ook dat niet enkel Leo maar ook Kitty een Frans 
Naereboutpenning zou ontvangen. 

De penning is bedoeld voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de maat-
schappij. Leo en Kitty hebben zich beide voor meer dan 20 jaar met veel passie ingezet voor de 
Oranjevereniging. Daarnaast zijn ze ook actief in andere verenigingen op het dorp. Zonder de 
inzet van vrijwilligers zoals Leo & Kitty is het organiseren van evenementen op het dorp onmo-
gelijk! De Oranjevereniging vond dat voor deze uitzonderlijke verdienste een echt bedankje 
en erkenning op zijn plaats was. Leo & Kitty, nogmaals bedankt voor al jullie werk om er elk jaar 
weer een feestje van te maken op het dorp!

Wat een verrassing!! 
Vrijdag 13 september jl. had ik Leo met een smoes mee naar het Arendhuis gekregen. Familie, 
vrienden en verenigingen zaten ons op te wachten. Leo zou de Naereboutpenning krijgen 
voor vele jaren vrijwilligerswerk. Burgemeester Margo Mulder was aanwezig voor de uitrei-
king. Maar wat ik niet wist, dat ik tot mijn verbazing hem ook kreeg. Dit complot was voor ons 
allebei een verrassing. Felicitaties, bloemen, en natuurlijk de penning.                                                  
Allemaal heel erg bedankt voor deze waardering, het was een geweldige avond.

Leo en Kitty                    
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Nieuws van het Heer Arendhuis 
Frietverkoop op vrijdag wordt steeds gezelliger. Er blijven wat mensen plakken om nog even wat 
te drinken en ik zie toch nog elke keer nieuwe gezichten, erg leuk! We zijn voorzichtig aan het 
kijken of het ook loont om op zaterdag 2 uurtjes open te zijn voor friet. Ik zal eens een poll maken 
op Facebook om te kijken of er vraag naar is. Hou je het in de gaten? Ik hoor graag van jullie!
Het “clubje” van de badminton is inmiddels wat gegroeid. We zijn nu naar 4x per maand gegaan, 
naar elke donderdagavond vanaf 20.30 uur. De kangoo zit er in tot 20.30 uur.  Rond 20.45 uur kan 
er gestart worden met badmintonnen. De eerste en derde donderdag van de maand is er moge-
lijkheid om na de badminton wat te drinken. We hebben dan ook hobbycafé, de flightsimulators 
van de HCC en ook de seniorenclub is begonnen met sjoelen en darten. Heel gezellig dus allemaal!!
Bij het verschijnen van de blad is het misschien al gepasseerd maar op 12 oktober is er weer een 
rommelmarkt gepland, zomaar van 09.00 tot 12.00 uur. Het is altijd heel gezellig en met € 3.50 
voor de huur van een tafel is het heel leuk om je spulletjes te komen verkopen. De volgende wordt 
gepland in maart 2020.
Op 17 oktober a.s. organiseer ik weer samen met Wendy een avond bloemschikken. Wat gaan we 
maken? We maken van een boomstronkje een prachtige herfstcreatie, en we bekleden een waxi-
ne-lichthouder. Deze spulletjes kun je dan gezellig op een schaal of dienblad zetten op tafel. Voor 
meer info: info@heerarendhuis.nl of 06-47832576.

Wist je dat:
 - Het is een beetje vroeg, maar voor dat je het weet zitten we alweer in Januari dusssss: Het Heer 

Arendhuis op 3 januari 2020 een nieuwjaarsreceptie organiseert? Als jullie nou komen, zorg ik 
voor oliebollen! Gezellig met z’n allen het nieuwe jaar beginnen!!

-  Als het bordje ‘open’ aan staat bij het dorpshuis je altijd gezellig binnen kunt wippen voor een 
heerlijk bakje cappuccino of een ander drankje? 

-  Je ook bij ons kan komen voor een verjaardag, jubileum voor een borrel of of of… we hanteren 
nog lekker ouderwetse prijzen! Barbecueën, warm en koud buffet, eenvoudig een frietje, het 
kan allemaal.

-  Er diverse sportactiviteiten zijn waaraan je mee kunt doen: kangoojumps,  linedance en voor de 
ouderen Forzagym op dinsdagavond en SMWOgym op de woensdagmorgen, brassband Excel-
sior op maandagavond, biljarten, koersbal op maandag- en woensdagmiddag. Je mag altijd 
even langs gaan voor meer informatie.

Kijkt u eens op mijn Facebookpagina @heerarendhuis en op mijn website www.heerarendhuis.nl. 
U kunt daar de agenda inzien en kijken bij vaste activiteiten. 
Heeft u een goed idee laat het me weten, kunnen we eens kijken of we ermee aan de slag kunnen! 
Ook dit jaar komt er weer een foldertje bij u in de bus. We zijn flink aan het brainstormen om leuke 
activiteiten voor jullie te organiseren.
Ik hoop dat we jullie kunnen verwelkomen.

Groetjes en TOT ZIENS, jullie gastvrouw Arna van Eekelen



Expert

Salon

CAROLA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70

Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

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

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

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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Monumentendag 2019
Ook dit jaar is er op ons dorp veel te doen rondom Monumentendag die, zoals gebruikelijk, plaats 
vindt op de tweede zaterdag in september. Het prachtige weer nodigt zowel dorpsbewoners als 
gasten uit om diverse locaties te bezoeken.

Bij de Snuffelschuur is het een komen en gaan 
van klanten. Piet van der Meer heet iedereen 
welkom met huisgemaakte appeltaart met 
slagroom en koffie of thee. Het te verkopen 
zitmeubilair is gezellig buiten geëtaleerd, zodat 
er tijdens de koffie mogelijkheid is om een pra-
tje te maken met andere klanten of de mede-
werkers van de Snuffelschuur. Om de zithoek 
heen worden intussen goede zaken gedaan. 
De kopers proberen soms af te dingen, maar de 
medewerkers blijken prima te kunnen onder-
handelen. Tom Murk geeft aan, dat het op deze 
dag niet heel veel drukker is dan op andere 
dagen, maar dat er wel meer dorpsbewoners 
even komen kijken. De Snuffelschuur trekt in 
het algemeen steeds meer klanten, doordat de 
naam in de regio bekender wordt en liefheb-
bers van tweedehands weten dat ze hier mooie 
spullen kunnen krijgen voor een mooie prijs. 
De Snuffelschuur is geopend op de eerste en 

de tweede zaterdag van de maand en op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur (tijdens de 
winter op afspraak). Met de opbrengsten worden activiteiten van de Buurtvereniging Eindewege 
gesteund. Voor de zomer werd er bijvoorbeeld een barbecue gehouden en in de herfst ligt er nog 
een bingo met mosselen eten in de planning. De Snuffelschuur wil betrokken zijn bij de buurt en 
toont dit onder meer door de versnaperingen van vandaag gratis aan te bieden. Met goed resul-
taat, 65 mensen wisten de Snuffelschuur vandaag te vinden. Op andere openingsdagen is er geen 
appeltaart te krijgen, maar met het ruime aanbod van spullen is een bezoek aan de Snuffelschuur 
Eindewege het hele jaar door een aanrader. 

Lopend van de Snuffelschuur naar molen Nooit Gedacht klinkt ons muziek tegemoet. Wanneer we 
het pad richting de molen oplopen, worden we verrast met een muzikaal optreden. Op de balu-
strade staan 2 leden van de lokale band Maet 4 te spelen. Zanger Marco Goedegebure heeft 10 jaar 
terug op de muziek van het welbekende ´Brabant´ van Guus Meeuwis een tekst geschreven over 
´s-Heer Arendskerke, waarin diverse bijzondere plekjes van het dorp bezongen worden. Om bij dit 
nummer een clip te maken, wordt nu gefilmd op de locaties die in het lied voorkomen. Jeffy Geuze 
(af en toe de 5e Maet op gitaar) maakt vandaag als cameraman de opnames van de uitvoering op 
de molen met een drone. Trompettist Ad Elshout vertelt dat het nummer met de clip op YouTube 



uitgebracht gaat worden. Het liefst zou de band natuurlijk het nummer vereeuwigen op CD, maar 
dit is een prijzig project. Sponsoren zijn welkom hiervoor, mocht u liever straks geen rente betalen 
over uw spaargeld EN een bijdrage willen leveren aan het culturele erfgoed van ons dorp, dan kunt 
u contact opnemen met Ad Elshout, arelro@gmail.com. 

Terwijl de muziek speelt, is Cindy Wattel druk bezig met bakken van pannenkoeken, ze is om 12.00 
uur begonnen met 9 liter beslag. Wanneer we even na 14.00 uur bij de molen komen, is de bodem 
al aardig in zicht. Naast de molen is een terras gezet, waar iedereen die wil kan genieten van een 
warme pannenkoek. Er wordt niets in rekening gebracht, maar een vrijwillige gift is welkom. Stich-
ting Molen Nooit Gedacht heeft als ambitieuze wens om de molen weer maalvaardig te maken. 
Mocht u hier meer over willen lezen of een bijdrage willen leveren, dan kunt u informatie vinden 
op de website: www.moleneindewege.nl. Vandaag hebben 93 bezoekers de weg naar de molen 
kunnen vinden. Door een technisch mankement kan de molen helaas niet draaien op deze Monu-
mentendag, maar dat heeft als voordeel dat je hem helemaal kunt bekijken. Beklimming tot 
bovenin is mogelijk en zeker interessant. Boven is onder andere het draaimechaniek te zien dat 
de wieken verbond met een stok, die de maalstenen een verdieping lager in beweging brachten. 
Vandaag is de tweede dag van dit jaar dat de molen voor iedereen toegankelijk is, in mei heeft de 
stichting ook mee gedaan aan de Open Molendag. Verdere bezoeken zijn mogelijk op afspraak. 

Intussen is er rond de Torenring ook het nodige te doen. In de ochtend was er een concert in de 
kerk door de organist en een begeleide wandeling langs de oude bomen in de kerktuin. De oldti-
mers die in de middaguren in het gras rondom de kerk staan, trekken veel bekijks en auto-liefheb-
bers vinden elkaar hier om wetenswaardigheden te delen over hun vervoersmiddel. De kinderen 
verkopen tweedehands spullen en ook zijn er kraampjes met ambachtelijke spullen. Er is veel inte-
resse en er wordt het nodige verkocht. 

Eén van de grote publiekstrekkers is natuurlijk 
de toren van de Petruskerk. Eén keer per jaar, 
op Monumentendag, is deze te beklimmen. 
Van deze mogelijkheid wordt veel gebruik 
gemaakt, door zowel dorpsbewoners als ook 
door mensen uit de regio, die speciaal voor 
de kerktoren naar ’s-Heer Arendskerke komen 
afgereisd. Karin Leenhouts is één van de 
betrokken vrijwilligers bij de bezoeken aan de 
kerktoren. Het vraagt de nodige organisatie 
om de beklimmingen van de lange, smalle trap 
in goede banen te leiden. Dit jaar wordt voor 
het eerst gewerkt met een intekenlijst en dit is 
uitstekend bevallen. Het biedt meer overzicht 
en bevordert de veiligheid. Belangstellenden 
kunnen van te voren op een bepaalde tijd 
inschrijven voor een beklimming. Ieder half 
uur kan er een groep van maximaal 20 perso-
nen naar boven. In de hal zijn vrijwilligers die 
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in de gaten houden hoeveel mensen er precies in de groep zitten. Intussen ontvangen ze ook 
iedereen en beantwoorden de vele vragen die gesteld worden. Onderweg naar boven wordt met 
de groep een kleine stop gehouden op een tussenliggend plateau. Hier geeft een vrijwilliger een 
korte uitleg, onder andere over het oude uurwerk, maar ook over de vleermuizen die in de toren 
wonen. Wist u bijvoorbeeld dat onze kerktoren een beschermd leefgebied is voor vleermuizen? 
We vervolgen de klim, terwijl de trap smaller wordt en de treden kleiner. De laatste stappen gaan 
over een rechte trap omhoog en dan wacht ons een adembenemend uitzicht over de hele regio. 
Het is helder, we zien Vlissingen, Borssele, Terneuzen, Doel, de Zeelandbrug en de windmolens 
bij Tholen en Stavenisse. Het is een bijzondere ervaring om van deze hoogte de wedstrijd van 
een plaatselijk elftal te kunnen aanschouwen. Maar vooral is het voor de bewoners van het dorp 
leuk om de eigen huizen en straten te zien. En om eens een blik te kunnen werpen op de mooie 
tuinen die normaal verborgen achter de huizen liggen. Er ontstaan op deze hoogte mooie contac-
ten. Inwoners die elkaar nog niet kennen, wijzen elkaar waar ze wonen, hoelang al en de nieuw-
komers vertellen waar ze eerder woonden en wat hen naar ons fijne dorp gebracht heeft. Rust 
en ruimte spreekt mensen aan, betrokkenheid bij elkaar en een veilige woonplek hebben waar 
kinderen lekker buiten kunnen spelen. Ook boven op de toren zijn vrijwilligers van de kerk aan-
wezig, die vragen beantwoorden, letten op de veiligheid en (niet onbelangrijk) ons uitleg geven 
hoe we het beste de trap weer afdalen als het tijd is om terug naar beneden te gaan. Er zijn de 
nodige ouders met kinderen, die voor een extra uitdaging staan. Naast het opletten waar ze zelf 
de voeten op de treden plaatsen, coachen ze ook nog hun kinderen op een rustige manier naar 
beneden. Hierin vertrouwen uitdragend in de vaardigheden van hun kind, angsten waar nodig om 
te zetten in mogelijkheden en met humor soms een spannend momentje doorbrekend. Wanneer 
de hele groep veilig terug beneden is, staat de volgende groep al klaar om de klim te gaan maken. 
Karin vertelt dat in totaal 122 personen de toren beklommen hebben vandaag. Helaas moeten 
ook mensen teleurgesteld worden, die komen ongepland binnen wanneer de laatste groep al een 
tijdje onderweg naar boven is. Ze moeten hun geduld bewaren tot volgend jaar.

Tegen dat de kerktoren gaat sluiten en de oldtimers gaan vertrekken, is het 16.00 uur en hebben 
de nodige muziekliefhebbers zich al verzameld op het terras van het Arendhuis. In het zonnetje 
genieten ze met een koel drankje van een spetterend optreden van Lili en de Knalpuupe. Met deze 
swingende rock uit de jaren ’50 en ’60 wordt de Monumentendag 2019 afgesloten. 

Mis voor de vrede in Goes
Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde in de Grote of Maria Magdalenakerk 

Op 26 oktober 1944 landden de geallieerden op het strand bij Baarland. De Slag om de Schelde 
werd de grootste veldslag in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Er vielen naar 
schatting 50.000 slachtoffers waaronder ruim 10.000 doden.
75 Jaar later verzorgen vier koren herdenkingsconcerten in Breskens, Bergen op Zoom, Goes en 
Vlissingen. Op zaterdag 26 oktober kunt u, aansluitend aan de herdenking van de slag, zo’n concert 
bijwonen in de Grote Kerk in Goes. 

14
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Het concert wil een requiem zijn voor alle slachtoffers van geweld, een protest tegen geweld in het 
algemeen en een oproep tot vrede.    
Voor de pauze wordt The Armed Man - A Mass for Peace uitgevoerd, een aan de oorlogsslachtoffers 
in Kosovo opgedragen werk van de Britse componist Karl Jenkins. Deze mis voor de vrede wordt 
wereldwijd vaak uitgevoerd bij herdenkingen van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog.
Na de pauze zingt Cantare de Chichester Psalms van Leonard Bernstein. De drie Hebreeuwse psal-
men zijn door Bernstein op een moderne manier getoonzet. Countertenor Dave ten Kate is de 
solist. Tijdens het concert zijn op grote schermen authentieke beelden te zien van vóór, tijdens en 
na de oorlog op de Bevelanden. Het Gemeentearchief Goes en het Bevrijdingsmuseum Zeeland te 
Nieuwdorp stellen deze beelden ter beschikking. 
Vocaal Ensemble Cantare Goes werkt tijdens dit concert samen met gastzangers, kinderkoor 
Hemelsblauw uit Middelburg en solisten Helena van Heel en Dave ten Kate onder leiding van diri-
gent Pim Overduin. De begeleiding wordt verzorgd door leden van het Holland Symfonie Orkest 
en organist Jos Vogel.

Zaterdagavond 26 oktober 2019 /  aanvang 19.30 uur Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. 
Kaarten à € 20,- bij boekhandel het Paard van Troje en boekhandel De Koperen Tuin te Goes of 
reserveren via www.cantaregoes.nl. 
Voor meer informatie over de gehele concertreeks: www.cantaregoes.nl.

Digicafe
Gratis hulp bij vragen over je laptop, Ipad, Iphone, tablet enz. Meer weten over het omgaan 
met digitale foto’s? Iedere maandagmorgen van 10.00 - 12.00 uur in het Grand Café van Poel-
wijck (uitgezonderd schoolvakanties). We helpen je graag!

De Digimaatjes van Digicafé ‘s-Heer Arendskerke.

¢
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Activiteiten 
in Poelwijck
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regel-
matig leuke activiteiten voor de bewoners op 
het programma. Denkt u hierbij aan maaltij-
den, optredens, uitstapjes en workshops. Al 
deze activiteiten worden georganiseerd door 
een medewerker welzijn van zorgorganisa-
tie SVRZ. Dit gebeurt in samenwerking met 
andere partijen uit het dorp zoals bijvoor-
beeld 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: 088-8872000
E: n.spies@svrz.nl  / c.walhout@svrz.nl

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

Oktober
Donderdag 24 oktober Aanschuifmaaltijd 
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur
Menu:           
Voorgerecht: Uiensoep
Hoofdgerecht: Jachtschotel met stoofperen 
en aardappelpuree
Nagerecht: Apfelstrudel met vanillesaus 
en slagroom

Kosten: €11,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven in grand café Poelwijck 
voor 15 oktober
Boogstraat 48 / open van 10.30 tot 13.30 uur 

Maandag 28 oktober 
Ma en Co Kleding Kleding 
verkoop 14.00 tot 16.00 uur

November
Vrijdag 15 november Bingo 
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 3,00

Donderdag 21 november Aanschuifmaaltijd 
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur
Menu: 
Voorgerecht: Champignonsoep
Hoofdgerecht: Kippenpoot, frites en gestoofde 
appeltjes
Nagerecht: Tiramisu met slagroom
Kosten: € 11,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven in grand café Poelwijck 
voor 13 november
Boogstraat 48 / open van 10.30 tot 13.30 uur

Vrijdag 15 november Bingo 
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 3,00

December
Vrijdag 13 december Bingo
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 3,00

Zaterdag 14 december zangkoor Halleluja
Tijd:14.00 – 15.30 uur

Dinsdag 31 december oudjaar koffie 
met een oliebol
Tijd: 10.00- 11.30 uur



Tuinplezier met groep 5 en 6 
Naast het vroegere goederenspoor 
bij Eindewege is een perceel grond 
van een kleine 2000 m2  dat over-
woekerd was met wilde bramen. 
Vele weken van schoonmaken, 
omspitten frezen en maaien volg-
den, bomen en struiken werden 
zoveel mogelijk gespaard. Er werd 
een paal met nestkast voor de 
torenvalk aangebracht. Na de mei-
vakantie zijn de jongens en meis-
jes van groep 5 en 6 van de O.B.S. 
Schengehof samen met onderwij-
zers en assistenten op de fiets naar 
het tuintje gekomen om te zaaien. 
De bedoeling was om een plek te 
creëren voor insecten en vogels. 
Duizenden zaadjes van bloemen, 
kruiden werden gezaaid en honder-
den plantjes in de grond gestoken, 
ook een wilgentakken hut is door de 
kinderen aangeplant. Na ongeveer 
2 uur kappen, harken en planten 
was alle grond voorzien van zaad en bomen. De kinderen deden het met overtuiging en veel 
plezier. Ze wisten uit de lessen welke planten rupsen, vlinders en bijen bezoeken. Ook welke 
planten vogels en konijnen eten. Na het watergeven en fossiele botjes zoeken, gingen we met 
z’n allen op de foto bovenop de konijnenberg. Missie geslaagd. ’s Middags kwamen er leer-
lingen terug om te kijken of er al iets ontkiemde. In de loop van de weken werd duidelijk dat 
de vogels en konijnen niet op de opening van het restaurant konden wachten. Veel zaden en 
planten verdwenen in de buikjes van de dieren nog voor ze tot ontwikkeling konden komen. 
Na enkele maanden zijn er toch nog heel wat plantjes op gekomen, ook veel zogenaamde 
pionierplanten zoals kamille. Inmiddels staat heel de tuin in bloei, vele vogels, vlinders en bijen 
hebben de planten ontdekt. De konijnenfamilie is behoorlijk uitgebreid, mooi om de jonge 
bolletjes te zien stuiteren. De bedoeling is dat de planten zich zelf uitzaaien en verspreiden, 
enige hulp zal de eerste jaren wel nodig zijn om de woekerende bramen en brandnetels in te 
tomen. Door de tuin loopt een pad dat regelmatig wordt gemaaid zodat van dichtbij de bloe-
men en vlinders gezien kunnen worden. Het plan is om in de herfst weer tweejarige bloemen 
te zaaien en nog wat struiken en bomen te planten. Van alle kanten worden er planten en 
bomen aangeboden, heel leuk zeker als ze passen in een wilde tuin. 
Hartelijk bedankt  aan iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan het doen 
slagen van het project.

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

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

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

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

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

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

   

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

Uw
opticien
aan huis



Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

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

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

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

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

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

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.

BOUW- EN
HOUTHANDEL DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

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

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

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

Bovendien: altijd concurrerende prijzen.

Nu ook verhuur van:
Tuingereedschap - Electrisch gereedschap
Handgereedschap - Steigermateriaal enz.
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Bericht van de Seniorensoos
Seniorensoos ‘s-Heer Arendskerke is een vereniging voor senioren vanaf 55 jaar en ouder en 
heeft als doel om gezelligheidsverkeer tussen de leden van de vereniging te bevorderen. Dit 
doen we door wekelijks een aantal dagdelen één of meer locaties te huren om een ontmoe-
tingsplaats te creëren voor onze leden. Ook proberen we extra activiteiten te organiseren 
buiten deze locaties zoals: jaarlijkse BBQ, toernooien en competities, autotocht, theatermiddag, 
seniorendagen elders in de regio of andere uitjes.

Overzicht 3e kwartaal! 
Seizoensafsluiting en BBQ voor leden en hun partners in de tuin bij Wim Maljaars
Op 19 juli jl. hebben we de seizoensafsluiting 2018-2019 gehouden, met prijsuitreiking voor de 
beste biljarters en koersballers van het afgelopen seizoen. Van de biljarters gingen de 1e, 2e en 
3e prijs naar de winnaars Wim Markusse, Adrie Nagelkerke en Hans Verrips. Van de koersballers 
kregen Sara Otte, Rinus de Klerk en Adrie IJzerman de 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt. Na dit offici-
ele gedeelte kregen wij allen een drankje van Wim Maljaars aangeboden en konden we van de 
BBQ en de heerlijke lekkernijen gaan genieten. Het was een zeer geslaagde avond en we willen 
natuurlijk Wim Maljaars nogmaals hartelijk danken voor het in gebruik geven van zijn garage en 
tuin en dit maar liefst al voor de 25e keer. Namens alle leden, hartelijk dank Wim!

De maanden juli en augustus was een zomerstop voor alle activiteiten, maar achter de scher-
men is in deze periode wel heel veel werk verricht voor nieuwe activiteiten. 
De 1e week van september zijn we weer begonnen met biljarten, kaarten (bieden) en koersbal-
len en vanaf de 2e week van september zijn we gestart met nieuwe activiteiten, zoals:
Bridge: op dinsdagmiddag 10 september zijn we met bridge gestart voor leden en niet-leden. 
Boven verwachting is het een groep van ca 12 personen geworden en er wordt er wekelijks 
gespeeld in de hal van het appartementencomplex aan de Boogstraat in ons dorp met 2 tafels 
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voor beginners en 1 tafel voor gevorderden. 
We beginnen om 14.00 uur en stoppen rond 
16.30 uur. Natuurlijk doen we het ook voor de 
gezelligheid en nemen we ook de tijd voor een 
koffiepauze met zelfgebakken cake door één 
van de bewoners van het appartementencom-
plex. Inmiddels is een evaluatie gedaan en de 
deelnemers vinden het bridgen heel leuk, maar 
enkele vinden de accommodatie iets minder. 
Dus zijn we naarstig op zoek naar een andere 
ruimte.
Sjoelen en darten: op donderdag 19 septem-
ber jl. is een klein groepje sjoelers en darters 
gestart en we willen dat voortaan op de 1e en 
3e donderdagavond van de maand doen in het 
Heer Arendhuis aan de Torenring in ons dorp 
vanaf 19.30 uur. Het is uiteraard heel gezellig en 
leden en niet-leden zijn welkom.
Wandelgroep: op dinsdag 1 oktober jl. zijn 
we gestart met een wandelgroepje vanuit de 
Seniorensoos van 6 personen. We hebben ca. 4 
km gelopen en na de wandeling gezellig koffie 
gedronken in het Grand Café Poelwijck. Ons 
streven is om dit wekelijks op dinsdagmorgen 
te doen en we starten vanaf het Heer Arendhuis 

om ca. 10.15 uur. Wilt u ook wekelijks meelopen, meldt u dan aan via onderstaand e-mailadres.

Komende activiteiten voor onze leden zijn: 
Onderlinge biljartcompetities die volgens een bepaald schema worden georganiseerd door de 
Onderlinge Goese Biljartcompetitie, waarbij gespeeld wordt tegen biljartverenigingen uit de 
omgeving.
Koersbaltoernooi in het Heer Arendhuis op 9 oktober a.s. vanaf 9.30 uur tot ca. 15.00 uur. 
Theatermiddag in ’s-Heer Hendrikskinderen op 6 november a.s.
Seniorendag in Lewedorp 15 december a.s.
Life Cooking Lunch in december (datum nog niet bekend).

Heeft u interesse in biljarten, koersballen of één van de nieuwe activiteiten, kom gerust eens 
kijken of doe eens een spelletje mee. Wij zijn er voor het biljarten iedere maandag-en donder-
dagmiddag en voor het koersballen iedere woensdagmiddag in het Heer Arendhuis. De tijden 
en locaties  van de nieuwe activiteiten staan hierboven vermeld. 

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



24

Even voorstellen
Hallo, ik ben Nikki Tolhoek en ik ben 15 jaar oud. Ik 
woon aan de Oude Rijksweg met mijn ouders en 
mijn twee broertjes. Ik zit op het Goese Lyceum in 
de vijfde klas Havo. Het wordt een spannend jaar 
want ik ga examen doen. Mijn hobby’s zijn voetbal, 
reizen en met vrienden zijn. Al sinds ik 6 ben voetbal 
ik op het dorp bij VVA. Ook ben ik dit jaar voor het 
eerst met mijn moeder naar Boston geweest. Dit 
was mijn eerste keer in Amerika. Ik hoop ooit nog 
een keer naar New York te gaan. Als ik geslaagd ben 
voor mijn eindexamen zou ik graag in Tilburg willen 
studeren. Ik zou graag de opleiding Sportcommuni-
catie of Journalistiek willen doen maar ik ben er nog 
niet helemaal uit welke van de twee ik zou willen 
doen. Later zou het me erg leuk lijken om (sport)
journalist te worden.

Groetjes Nikki!

Vrijwilligerscentrale 
Wat is het fijn, dat er nieuwe vrijwilligers bereid gevonden zijn om tijd te besteden aan andere 
inwoners van ons dorp, die wat hulp kunnen gebruiken!
Toch kan ik altijd nog nieuwe mensen gebruiken. Laat het me weten of u tijd heeft.
Janny Verwei : 0113561802/0613587856 of jannynagel@zeelandnet.nl

Vrijwilligerscentrale s-Heer Arendskerke

Wie gaat er mee? 
Op 17 september jl. vertrok het busje van het Rode Kruis voor een rondrit langs Kattendijke, 
Wemeldinge en Yerseke.  Er gingen 5 mensen mee voor een middagje uit. Na een kopje koffie in 
de Caisson was het busje rond 16.00 uur weer terug in de Boogstraat. 
Het kostte me dit keer moeite om wat mensen te vinden, die mee wilden gaan. Sommige oude-
ren zijn zelf nog mobiel en hebben geen behoefte aan zo’n reisje. Anderen hebben zo’n drukke 
agenda of zijn qua gezondheid niet meer in staat om mee te gaan. Voor het volgende ritje op 3 
december a.s. heb ik nu al belangstellenden, dus dan zal ik weinig moeite hoeven doen om het 
busje vol te krijgen. De reis gaat dan naar de Kerstmarkt van Intratuin in Halsteren.  Gaat u mee, 
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dan moet u wel in staat zijn om een rondje te lopen, zonder of met rollator. Er kunnen 6 mensen 
mee, dus heeft u belangstelling laat het me weten. 
Janny Verwei: 0113561802/ 0613587856 of jannynagel@zeelandnet.nl
Vrijwilligerscentrale ’s-Heer Arendskerke

Nieuwe dorpswebsite 
De dorpswebsite gaat verhuizen!
Maandag 30 september was het zo ver. De nieuwe website 
WijZijnGoes werd gepresenteerd door wethouder André van der 
Reest. Op termijn, waarschijnlijk per 1 januari 2020, verdwijnt 
Goesweb, waarop je ons dorp (https://shak.goesweb.net/) nu nog 
kunt vinden.
De nieuwe website kan nu al worden gebruikt door alle dorpen en wijken van Goes. Ook onze 
website via Goesweb is aan het verhuizen. Sommige artikelen zijn al zichtbaar op de nieuwe 
website (zoek op wijzijngoes, dan ons dorp opzoeken). Beter zichtbaar op je mobiele telefoon 
en tablet!
Voordat we definitief verhuizen, blijft het dorpsnieuws en alle informatie nog beschikbaar via 
onze huidige website. Hier wordt ook de definitieve verhuizing bekend gemaakt.

Willem van der Bijl
Webbeheerder Stichting Overlegorgaan ‘s-Heer Arendskerke 

Telefoon (0113) 56 21 69

Moestuincomplex 

Op de Westhofsezandweg tussen huis-
nummer 11 en 13 kunt u de dorpsmoes-
tuinen vinden.  Op het moestuincomplex 
wordt vanaf 2015 met veel enthousiame 
getuinierd. Diverse voorzieningen zijn 
voorhanden. Er staat een schuurtje voor 
het materiaal en water is beschikbaar.
Vanaf januari 2020 komen er moestuinen 
vrij. In totaal komt er 150 m2 vrij dat is op 
te delen in 3x50m2 of 1x100m2 en 1x 50m2 
of 150m2 of 2x75m2. De kosten zijn € 25,- 
per 50m2.

Wilt u meer informatie, bel dan even: Leo Janssen 06-44202565



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

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

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

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

familierecht
overeenkomsten

incasso
hippisch recht

etc.

ADVOCAAT

Dicht bij u in de buurt 
slaagt u voor betere 

TUINPLANTEN 
Leverbaar van 1 november - 1 mei

Specialiteit: 
Veredelde Walnotenbomen

Plantencentrum

”Kwekerij WESTHOF”

Voor bomen die 
gezien mogen worden 

Op 2 km afstand van Heinkenszand

Westhofsezandweg 3 
‘s-Heer Abtskerke 

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

Snuffelschuur
Eindewege
In- en verkoop inboedels,

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

Iedere eerste en tweede zaterdag
van de maand open van

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

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

Sponsor Buurtvereniging Eindewege



VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN
REGIOBANK

PARTICULIER
ZAKELIJK

Over al deze zaken
adviseren wij 

u graag...
Karel Doormanplein 30
4335 GR Middelburg
Oude Rijksweg 107
4458 AK  ’s-Heer Arendskerke
0118-639111 
0113-567170
assurantien@corstanje.nl
www.corstanje.nl
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In gesprek met ... de Digimaatjes
Sinds 2,5 jaar is er wekelijks een Digitaal Café in ´s-Heer Arendskerke. Een inloop- en adviespunt 
voor digitale vragen dat gerund wordt door een vaste groep vrijwilligers, de DigiMaatjes: Bas, 
Henriette, Willem, Jo, Piet, Cees en Johnny. Ze werken in wisselende samenstellingen en zorgen 
ervoor dat er altijd een aantal van hen aanwezig is. Tijdens het interview zijn, op 1 vakantiegan-
ger na, alle DigiMaatjes aanwezig en er heerst een gezellige sfeer als ik aankom. Ze hebben er na 
de zomervakantie allemaal weer zin in om te starten. 

Tijdens de opening in 2017 is er gestart met een 
grote digi-markt. Via de Dorpskrant is er een 
enquête gehouden om inzichtelijk te krijgen waar 
behoefte aan is. Het Digitaal Café is gratis toegan-
kelijk voor alle inwoners van het dorp en van Einde-
wege. Er is geen leeftijdsgrens en aanmelden is niet 
nodig, je kunt zo binnenlopen met je vraag. Op dit 
moment komt er per week gemiddeld 1 bezoeker, 
deze mensen zijn blij dat hun probleem opgelost is 
en komen vaak op een later moment terug wanneer 
ze weer tegen een obstakel aanlopen met bijvoor-
beeld de laptop. Maar ook komen er veel vragen 
over de mobiele telefoon en de tablets/Ipads, die 
tegenwoordig eigenlijk kleine computers zijn. 
De vrijwilligers zijn enthousiast en gemotiveerd. Ze zorgen ervoor dat de bezoekers niet afhan-
kelijk van hen worden, maar er wat van opsteken zodat hun vaardigheden vergroot worden. 
Het zou leuk zijn als er meer gebruik gemaakt werd van hun deskundigheid. Het lijkt erop dat 
veel mensen eerst binnen het eigen netwerk hulp vragen, waarbij niet zeker is of de hulpbron 
voldoende kennis van zaken heeft. Verder is er in de regio meer aanbod van digitale ondersteu-
ning. Er ligt een versnipperd aanbod bij onder meer de bibliotheek, ‘t Gilde, het Seniorenweb etc. 

Ieder DigiMaatje heeft zijn eigen specialisme. Men leert door de samenwerking ook veel van 
elkaar. Het Digitaal Café heeft tevens een sociale functie. De koffie staat klaar vanaf 10.30 uur 
en wie geen directe vraag heeft, maar het gezellig vindt om met dorpsgenoten in gesprek te 
gaan over digitale onderwerpen, is van harte welkom. Er is gespreksstof genoeg. Er wordt bij-
voorbeeld gesproken over welke goede Apps er zijn om via de telefoon de parkeerkosten in de 
stad te kunnen betalen, waardoor je per geparkeerde minuut betaalt en geen stress hebt omdat 
je op een bepaalde tijd terug moet zijn. We hebben het over een anti-virusscanner plaatsen op 
de telefoon. Op de ochtend van het interview is er ook discussie over het wel of niet aanmaken 
van eigen accounts wanneer meerdere gezinsleden gebruik maken van 1 computer. We hebben 
het over het leren van fouten door af en toe dingen gewoon te proberen, soms mag er best iets 
mis gaan. Een DigiMaatje vertelt lachend over de nog jonge kleindochter, die probeerde om 
het beeld van de TV verder te swipen. Dit mooie voorbeeld brengt ons bij het risico dat er is om 
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(jonge) kinderen hulp te vragen bij digitale vraagstukken. Ze leren op school al vroeg werken 
met beeldschermen en juist omdat kinderen vaak minder angst kennen om fouten te maken 
en het nodige zelfvertrouwen op doen door de lessen, zijn ze soms wat enthousiast. Er zijn de 
nodige situaties bekend van kinderen die op verzoek van een ouder of een grootouder naar de 
telefoon gekeken hebben en een programma verwijderden, wat later toch noodzakelijk bleek te 
zijn om het toestel te laten functioneren. Maar ook na dit soort situaties, helpen de DigiMaatjes 
u graag verder. 

De meeste vragen die gesteld worden aan het Digitaal Café betreffen de mobiele telefoon 
(smartphone/iphone), onder andere het omzetten van functies van een oude naar een nieuwe 
telefoon, hoe nieuwe programma’s te installeren op de laptop en allerlei problemen op het 
gebied van foto’s. Natuurlijk wil ik zelf ook graag ervaren hoe een bezoek aan het Digitaal Café 
eruit ziet. Op een maandagochtend fiets ik om half elf richting Poelwijck, op die dag tref ik er 3 
DigiMaatjes. Ik heb mijn telefoon mee, de laptop, de kabel om deze apparaten op elkaar aan te 
sluiten en mijn wachtwoorden en codes. 
Bij het opstarten van mijn laptop krijg ik steeds de melding dat ik niet aangemeld ben bij One-
Drive. Ik heb geen idee wat dat is en wat ik er mee moet. Er ontstaat direct een levendige dis-
cussie tussen de DigiMaatjes, die op een begrijpelijke wijze gecommuniceerd wordt. OneDrive 
staat voor het opslaan van je gegevens in de cloud, op het internet dus ergens. Er zijn verschil-
lende visies, hierin geven de DigiMaatjes elkaar de ruimte en zo komen de voor- en nadelen ter 
tafel. Deze informatie helpt me om inzicht te krijgen, hiermee een eigen mening te vormen en 
uiteindelijk een keuze te maken of ik mijn gegevens wel of niet in de cloud wil bewaren. Verder 
heb ik een probleem met mijn telefoon, die al weken aangeeft dat ik ruimte moet vrij maken. 
Het DigiMaatje dat gespecialiseerd is in de desbetreffende smartphone, kijkt samen met mij na 
of er onnodige programma’s in mijn telefoon zitten die veel ruimte innemen. Dit blijkt niet het 
probleem te zijn, wel staan er veel te veel foto’s en filmpjes op mijn toestel. Terwijl we de telefoon 
op mijn laptop aansluiten, komt de volgende klant binnen lopen. Hij heeft een harde schijf mee, 
waar een document op zou moeten staan, wat hij niet terug kan vinden. Deze man wordt verder 
geholpen door een van de andere DigiMaatjes, die hier weer de nodige kennis over heeft. En zo 
zijn we met zijn allen aan een grote tafel aan de slag. Ik leer hoe ik de foto’s van mijn telefoon op 
de laptop in kan zien en hoe ik ze kan opslaan op een plek waar ik ze ook weer terug kan vinden. 
Blij en met voldoende zelfvertrouwen fiets ik weer naar huis. Ik weet nu hoe het moet en kan er 
thuis mee verder. 

De DigiMaatjes hebben het heel gezellig samen en ze gaan door zolang ze er zelf plezier in 
hebben. 
Het Digitaal Café bevindt zich in het Grand Café van Poelwijck en het is buiten de feestdagen en 
de schoolvakanties wekelijks open van op maandag van 10.00 tot 12.00 uur. Mocht het Digitaal 
Café onverhoopt toch een keer gesloten zijn, dan wordt dit gepubliceerd in de Dorpskrant, in de 
PZC (Mijn dorp, mijn stad) en op de website van het dorp: https://shak.goesweb.net.

Maureen Mayr



TV de Schaepskooi
De herfst komt er weer aan. Er is altijd wel een excuus te vinden om op de bank te blijven zitten, 
maar bewegen buiten is gezond en als je dat in clubverband doet ook nog gezellig. Kom daarom 
tennissen bij TV de Schaepskooi.
Wij bieden een proefabonnement aan voor personen die tennis willen uit proberen. 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 kinderen 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, wordt er competitie 
gespeeld in diverse categorieën. Regelmatig worden er tossochtenden en tossavonden gehou-
den. Iedereen speelt dan met verschillende partners van verschillende niveaus. Doel is: plezier 
en elkaar ontmoeten op de tennisbaan.
De tennisbanen zijn verlicht en ook als het heeft geregend direct bespeelbaar.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de renovatie van de tenniskantine. De kantine krijgt een 
heel andere uitstraling. De wanden worden geïsoleerd en betimmerd met Eternit. De beglazing 
wordt vervangen door dubbel glas. 
Tot ziens op de tennisbaan.

Addy Dekker

Weggooien? Mooi niet! 
Waardeer het, repareer het!

Op zaterdag 30 november a.s.bestaat het Repair 
Café 5 jaar. De laatste keer hebben we verschillende 
dingen weer aan de praat gekregen, zoals een Senseo, 
een speeldoosje in een tafeltje en 2 kledingstukken 
gerepareerd. 
Hebt u nou iets in huis, dat het niet wil doen, kom naar 
het Repair Café om te kijken of het echt kapot is of dat 
er nog wat aan te doen is. Er zijn 5 handige mannen en 
1 vrouw om naar uw apparaten te kijken. Er is allerlei 
gereedschap om alles uit elkaar te halen en te repare-
ren of om te meten of een snoer defect is. In 75 % van 
de gevallen lukt het om het te repareren.
U kunt zelf achter de naaimachine aan de slag voor 
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losse naadjes of een zoom en anders krijgt u professionele hulp. Hebt u niks te repareren, het is 
altijd gezellig met de koffie van Arna.
Voor info kijk op repaircafe.org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl.

Het volgende Repair Café is op zaterdag 30 november van 10-12.30 uur in het Heer Arend-
huis, Torenring 46, ’s-Heer Arendskerke. Houdt u er rekening mee, dat sommige reparaties 
enige tijd in beslag nemen, dus kom op tijd.

Jeugdsoos TYG
Er staat weer een nieuw seizoen te wachten 
met veel leuke activiteiten. Wat hebben we het 
vorig schooljaar leuk afgesloten! Met prachtig 
weer zijn we met een kano over het Veerse Meer 
gegaan. Sommigen alleen, sommigen met twee 
in een kano. Ook hebben we afscheid genomen 
van Elisabeth en Ben. Ze hebben jarenlang ons 
team versterkt en daar willen we ze hartelijk voor 
bedanken!
We zouden dit seizoen op 27 september a.s. 
starten met lasergamen bij het Klok’uus, helaas 
hebben we dit vanwege slechte weersvoorspel-
lingen moeten verschuiven. Vrijdag 4 oktober 
a.s.  verwachten we de jeugd op dezelfde tijd en 
dezelfde plaats. 
De activiteit van oktober wordt een american party met een door de Eagle Beat Drive-in Show. 
In november verwachten wij Sinterklaas weer en in december is er een filmavond. 
We houden u op de hoogte!
Al deze activiteiten worden georganiseerd door de inzet van vrijwilligers. Heb je interesse om ons 
team te versterken? Je bent van harte welkom. 
Voor het aanmelden als bestuurslid of overige vragen kun je ons mailen: tygshak@gmail.com.

We hopen dit jaar weer op veel jeugd en veel gezelligheid.
Team jeugdsoos: Karin, Brigitta, Leonard, Jan, Mariette en Marieke

Collectanten gezocht
in ‘s-HEER ARENDSKERKE voor de collecte van Alzheimer Nederland (dit jaar van 4-9 november). 
U bepaalt zelf hoeveel tijd u er in steekt en kunt uw voorkeur voor een straat/straten aangeven.
Info en aanmelden: tel. 0113-223211 of lilith@zeelandnet.nl



Kindervakantieweek
Nu de herfst haar intrede doet in het land, blikken we nog even terug op een zeer geslaagde 
Kindervakantieweek. Op 12, 13, en 14 augustus jl. stond het veld aan de Wissekerkseweg, voor 
het Klok’uus, in het teken van Circus Arend. 3 dagen lang waren we in de ban van het circus 
en de directeur die zijn leeuw kwijt was. De kinderen gingen de directeur helpen in het circus. 
Na de opening op maandagochtend was het tijd om de hutten te gaan bouwen, er werd druk 
getimmerd en gezaagd om de mooiste hutten te bouwen, hier en daar een likje verf. Van dat 
bouwen krijg je honger. De lunch een frietje met snacks van het Klok’uus gaf weer nieuwe 
energie. In de middag moesten we plots het veld verlaten. Hevige onweersklappen maakten 
het te gevaarlijk, maar het Grand Café van Poelwijck was een mooie schuilplek. Het werd weer 
droog, snel terug naar het veld om verder te bouwen aan de hutten en de mooiste creaties op 
de gezichtjes te laten schminken. Dit alles onder het genot van een suikerspin en popcorn. De 
dag vloog om en moe maar voldaan gingen de kids naar huis. 
 Dinsdag stonden ze alweer te trappelen om te mogen bouwen, knutselen en spelen. Donder 
en bliksem waren ook weer paraat, we moesten weer van het veld af. Dan maar even schuilen 
bij het Klok’uus. Gelukkig hadden ze nog plek voor ons. Geen van de kids vond het vervelend 
om daar even te moeten wachten. Na de bui hadden we de kids weer redelijk snel bijeen 
om terug te gaan naar het veld. Hier brandde inmiddels al een mooi vuurtje waar we lekker 
broodjes op konden bakken. Het vergde wel even wat geduld maar een broodje bakken 
tussen het spelen in de hutten door was goed te doen. ‘s Middags ging het circusgezelschap 
naar het Arendhuis voor een heuse training door jeugdcircus Reinardi uit Hulst. Wat fijn dat we 
hier terecht konden in verband met het slechte weer. In korte tijd was iedereen een getraind 

circusartiest, voor het publiek werden de kunsten 
vertoond. En zo kwam aan dag 2 ook weer een 
einde.

Woensdag was het na het spelen in de hutten 
alweer tijd om de boel een beetje op te gaan 
ruimen. Alle kwasten werden uitgespoeld, 
de hamers gaven een laatste klap alvorens ze 
weer de gereedschapskist ingingen, de spijkers 
werden verzameld en de zeilen werden vast van 
de hutten gehaald. In groepjes gingen de kinde-
ren het Poelbos in voor een speurtocht, op zoek 
naar de leeuw! Ondertussen braken de grote kin-
deren (ook wel bekend als de papa’s) de hutten 
af, legden de buikschuifbaan klaar en maakten 
de BBQ en het kampvuur in orde. De brandweer 
kwam helpen om de buikschuifbaan te voorzien 
van een mooie laag sop en ze konden gelijk een 
oogje houden op het kampvuur. Dit alles onder 
het genot van een broodje hamburger en een 
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glaasje drinken. Een kinder-
vakantieweek is DE formule 
voor veel blije kinderen die 
met een volle buik moe maar 
voldaan weer richting huis 
gingen.
 Wij als team hebben zelf 
ook weer genoten van 3 zeer 
geslaagde dagen.
Graag willen we nog even 
alle sponsors en vrijwilligers 
bedanken voor hun bijdrage!
Onder andere: ’t Klok’uus, 
Verswinkeltje Huissoon, Grand 
Café Poelwijck, Heer Arend-
huis, Vers van de markt, Peter van Vliet, de brandweer, BPG de Jonge, Green Seasons, Slagerij op 
wielen. Bedankt, we hopen dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen om de kinderva-
kantieweek succesvol te laten verlopen. 

Najaar op de Bunder
Het zal u niet ontgaan zijn, onze expositie ‘een Bunder Follies’. Er is veel en vooral positief over 
gepraat, geschreven en gerecenseerd. Wij kijken in ieder geval terug op een mooie en goed 
bezochte tentoonstelling. Met zo’n 1500 bezoekers hebben we genoten van de muziek op 
de zondagen, de beeldende kunst in de tuin, de schoolprojecten en de binnen-expositie van 
kijkdozen. 
Ons doel om mensen te 
laten genieten van kunst - of 
misschien zelfs een eerste 
kennismaking daarmee wel - is 
wel geslaagd. Mooi voorbeeld 
hiervan is het bezoek van alle 
leerlingen van onze eigen 
basisschool Schengehof.
We gaan natuurlijk volop 
verder met het organiseren en 
bedenken van activiteiten. 

Voor het komende najaar 
hebben we alvast een paar 
bijzondere concerten in petto, 
graag tot ziens op de Bunder.
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Zondag 10 november a.s. 
Sunolia Trio 15.00 uur 
Sunolia trio is een internati-
onaal trio met gitarist  Alex 
Vansalen, zangeres Isabel 
Bermejo en bassist Johan-
nes Fend.
Braziliaanse muziek door 
talentvolle professionals. 
De verfijnde arrangemen-
ten, met jazz- en klassieke 
invloeden van Alex Van-
halen, vormen een unieke 
combinatie.

Zondag 8 december a.s. 
Tamala 15.00 uur
Tamala is een ontmoeting 
tussen drie muzikanten met 
verschillende achtergron-
den.  Mola Sylla is één van 
de grote zangers binnen de 
traditie van de Senegalese 
griotten. Hij doet je met 
zijn speciale stemtimbre tot 
de laatste noot naar adem 
happen. Hij wordt begeleid 
door de virtuoze koraspeler 
Bao Sissoko en de uiterst 
veelzijdige Wouter Van-
denabeele op viool. Samen 
vormen ze een intense unie 
die de muziek recht uit het 
hart laat komen.

 
Kaarten hiervoor en meer info vindt je op www.eenbunderkunst.nl
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Christengemeente
Wat zegt de Bijbel over de tegenwoordige tijd en de toekomst?
Wie had ooit gedacht dat de Joden weer terug naar hun land zou gaan? En dat ze daar, ondanks 
veel tegenstand, nog zouden kunnen blijven wonen?
De Joodse dichter  Isaäc da Costa (1798-1860) was tot het inzicht gekomen, dat de zoon van Jozef 
en de zoon van David in de persoon van Jezus verenigd zijn.  Hij gaf reeds in 1855 aan als een van 
zijn stellingen, gericht aan een vergadering van evangelische christenen in Parijs, de nationale 
wederoprichting van Israël in samenhang met de wederkomst van Jezus.. Da Costa geloofde op 
grond van de profetieën van Hosea 3 en Ezechiël 37 in herstel van Israëls glorie in het oude land.
We willen kijken wat de Bijbel hierover zegt in een serie lezingen. 
- 27 oktober 2019 - Gemeente…. Bouwen op de rots
- 8 december 2019 - Gemeente…. God wil bij/in mensen wonen!
- 12 januari 2020 - De bruid?!... Hoe zit het met de gemeente en Israel
- 16 februari 2020 - Opname…. Hoe zal de opname gaan?
- 29 maart 2020 - Opname…. Wanneer?
- 26 april 2020 - Grote verdrukking…. De antichrist komt
- 17 mei 2020 - Grote verdrukking…. Waar is de gemeente?
- 28 juni 2020 - Israel…fysiek en Geestelijk herstel!
De lezingen worden gehouden door Anthonie Schrijver uit Lewedorp en beginnen deze zondagen 
om half twaalf. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Adres: Torenring 44 B, ’s-Heer Arendskerke.

Christengemeente Nieuw leven
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Vrouwengilde Goes

September was een bijzondere maand met allerlei activiteiten op 19 september jl. vanwege het 
100-jarig bestaan van Vrouwengilde Goes met een receptie in de Trouwzaal op de Grote Markt 
in aanwezigheid van Burgemeester Margo Mulder. 
Tijdens deze receptie werd een Koninklijke erepenning uitgereikt aan Vrouwengilde Goes 
wegens haar 100-jarig bestaan. Op de foto ontvangt aftredend voorzitter Ardi Zweedijk 
namens Vrouwengilde Goes deze Koninklijke erepenning uit handen van burgemeester Margo 
Mulder. De nieuwe voorzitter is Jeanine Heezemans, die dit voor de komende twee jaar op zich 
zal nemen.
De activiteiten voor het vierde kwartaal zijn zeer leuk. Naast de inloopsoos op de eerste en 
derde woensdag van de maand in de Magdalenazaal, Singelstraat 5 te Goes  van 14.00 – 16.00 
uur, waar iedereen welkom is, zijn er vele activiteiten. Een activiteit waar iedereen welkom is, is 
de theatermiddag met Robbert Jan Proos  in het Heer Hendrikhuis, te Werfstraat 18 te ’s Heer 
Hendrikskinderen op woensdag 6 november a.s. om 14.00 uur.  
Vanaf 13.30 uur is de zaal open. Kosten € 5,50 p.p. incl koffie thee of chocolademelk met koek. 
Ook is er een leuke verloting voor € 1,00 per lot. Kaarten reserveren kan via e-mail: theatermid-
dag@gmail.com,  vrouwengilde@zeelandnet.nl of telefonisch via Denise Bouman tel: 312665 of 
06-22960965

“Dan Feest Je Toch Mee?”
Als cabaretier ben je altijd overal ongelofelijk 
welkom omdat mensen denken: Dat wordt lachen!  
In zijn nieuwe show “Dan Feest Je Toch Mee?” 
vertelt Robbert Jan op onnavolgbare wijze over 
pijnlijke bruiloften, vreemde verjaardagen en 
optredens voor bedrijven en jubilarissen die na 
afloop van zo’n klus steevast denken dat de artiest 
hun feestje ‘hartstikke gezellig’ vindt.  
En omdat Robbert Jan eigenlijk nooit nee kan 
zeggen staat hij, veel vaker dan hij zelf wil, altijd 
weer met een plastic bekertje cola tussen de 
mensen. En dat is maar goed ook, want het levert 
vaak prachtige situaties op.
Robbert Jan is al twintig jaar cabaretier en al zijn 
avonturen heeft Robbert Jan gebundeld in een 
hilarische show vol herkenbare anekdotes. Want 
verzeilen we niet allemaal weleens ergens waar we 
niet wilden zijn? Nou mocht dat gebeuren en je 
weet niet wat je moet doen. Aaaah joh: “Dan feest 
je toch mee?”



Recept
Stevige herfst ovenschotel met rundergehakt
Ingrediënten 4 personen
750 gr mager rundergehakt                                              
4 ons uien (in halve ringen)
3 teentjes knoflook (fijn)
2 grote winterpenen (julienne)
2 ons fijne erwten (diepvries)
125 gr champignons (in halve plakjes)
2 el tomatenpuree
½ el tijm
½ liter kippenbouillon (sterk geconcentreerd)
2 el bloem
75 ml worchestersaus
Olijfolie
1 kilo kruimige aardappels
2 eierdooiers
75 gr oude geraspte kaas of lekkerder, parmezaan
Zeezout
Zwarte peper
Bereidingswijze
Doe een paar scheutjes olijfolie in een braadpan. Doe het gehakt er in en rul het even totdat 
het gaat verkleuren. Breng op smaak met zout en peper. Doe de gesneden groente er bij, de 
champignons, tijm, knoflook en tomatenpuree. Laat dit lekker zacht worden. Doe de kippen-
bouillon erbij en de bloem en laat eventjes, al roerend pruttelen totdat het hele mengsel mooi 
dik en stijf is. Breng verder op smaak met de worchestersaus. Kook tegelijkertijd de aardappe-
len in zout water. Giet ze af als ze gaar zijn, stamp ze dan fijn, doe de eierdooiers erbij en de 
helft van de kaas. Nu heb je dikke puree die op smaak is gebracht. Als het gehaktmengsel met 
de groenten ingedikt is doe het dan in een grote ovenschaal. Dek het af met de net gemaakte 
puree. Gebruik de rest van de kaas om erover te strooien. Zo krijg je een heerlijke krokante 
korst. Zet hem in de voorverwarmde oven en laat hem in 20-25 minuten goudbruin bakken. Dit 
is echt heel lekker, gezond en voedzaam, dus smullen maar!
Kooktip: Om er een leuke draai aan te geven laat dan eens de erwten en de wortel weg en 
voeg 500 gram zuurkool toe. Ook erg lekker voor de mensen onder ons die van zuurkool 
houden, nu heb je er twee in één recept.
Eet smakelijk!!

Tenslotte een heerlijk recept om in het komende seizoen door de stormen en regen heen de 
weerstand op peil te houden.
Uiteraard horen we graag hoe u het gerecht vindt en of u misschien ‘verbeteringen’ heeft aan-
gebracht om het nog lekkerder te maken.
Reacties kunt u sturen naar: kopijsraskerkseproat@gmail.com.
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NODIG? TAXI KOLE!
Kapelle / ’s-Heer Arendskerke

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

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

BEL: 0113-561324

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

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

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

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

 Tip!

14 euro 

per les

Nieuw Poelzicht
kroketten en bitterballen

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

biologische 
boerderijwinkel Poelzicht

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

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

Heerlijk vlees van onze eigen biologische koeien
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Bestel	uw	bloemen	op	www.terlucht.nl	

Openingstijden:	dinsdag	t/m	vrijdag	10	.00	tot	14.00	uur	

Zaterdag	10.00	uur	tot	12.00	uur	

Buiten	openingstijden	op	afspraak	
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