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ETEN DOE JE 

GEZELLIG SAMEN

Aan onze 

stamtafel zit je 

nooit alleen! 

WAT DE POTWAT DE POT

SCHAFTSCHAFTSCHAFT
WAT DE POT

WWW.KLOKUUS.NL
RESERVEREN

0113 - 56 13 06

BREEK DE WEEK HAP
  Elke woensdag tussen 17.00 en 19.00

€13,50 voor de breek de week hap en 1 consumptie

VA 1 FEB

Al 100 jaar 
een vertrouwd 
gezicht in uw 
buurt
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Dorpsstraat 2
4451 BC HEINKENSZAND
T (0113) 56 15 95
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D
e Centrale V

olksbank (CV
B) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en w

erd opgericht op 1 oktober 1920.

Het zijn
weer Kinder-
spaarweken
Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer 
goed voor uw kind. Met Zilvervloot Sparen spaart u een mooi 
startkapitaal voor uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor 
uw kind zélf. U bent welkom op ons kantoor. Belt u eerst om 
een afspraak te maken?

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

Kom 

sparen en 

krijg een leuke 

verrassing*

* O
nze actie loopt van 19-10-2020 tot 31-10-2020. V

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

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

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

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

De advertentie kosten voor 2020  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

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

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

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

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

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

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

De foto op de voorzijde is gemaakt door Johnny de Kok
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Oktober 2020, nr.4Van de redactieVan de redactie

InhoudInhoud

Voor u ligt de alweer laatste dorpskrant van 2020. Wie had aan het begin van het jaar gedacht dat 
het zo zou verlopen? …. En het einde is zoals het nu lijkt nog niet in zicht. De dorpskrant wordt in 
ieder geval wel steeds dunner nu veel activiteiten in het dorp stilliggen. Gelukkig heeft Maureen 
wel een interview kunnen doen met onze wijkagent en heeft onze anonieme schrijver weer een 
mooi verhaal voor ons. Daarnaast hebben we natuurlijk nog steeds onze ‘vaste rubrieken’ zoals 
nieuws van het Arendhuis, een Bunder Kunst met allerlei nieuwe plannen en onze altijd actieve 
seniorensoos. Ook valt er deze keer een klein prijsje te winnen met onze raadpuzzel. Al met al 
genoeg te lezen. We wensen u weer veel leesplezier.

We wijzen u graag nog eens op onze adverteerders zonder wie deze dorpskrant niet zou bestaan. 
Veel ondernemers hebben het momenteel erg zwaar. Ben u ergens naar op zoek, kijk dan eens 
bij welke lokale ondernemer u terecht kunt of ga eens een hapje eten buiten de deur!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 januari 2021.

Raija de Vries-Alssema, Joanne Gijzel, Johnny de Kok
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Expert

Salon

CAROLA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70



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 OverlegorgaanStichting Overlegorgaan
Het afgelopen kwartaal was het behalve coronaperiode ook nog eens de vakantieperiode. Er 
valt dus niet zo heel veel te melden. We hopen dat iedereen ondanks alles toch een goede zomer 
heeft gehad. Het weer in Zeeland zat in ieder geval mee. Een aantal zaken die we kunnen melden:

Skatebaan
De gemeente heeft contact met ons opgenomen en aangegeven dat de skatebaan op korte 
termijn wordt weggehaald (of zelfs al bij het uitkomen van deze krant is weggehaald), omdat 
het nu gewoonweg gevaarlijk is om er nog gebruik van te maken met alle scheefliggende tegels. 
Er is in de afgelopen periode wel gekeken naar andere plekken voor de skatebaan. We hebben 
een paar suggesties gedaan aan de gemeente, maar gebleken is dat er geen andere geschikte 
plek is voor de skatebaan. Ook lijkt er weinig animo voor de skatebaan. We hebben maar één 
reactie uit het dorp gehad die graag de skatebaan wilde behouden. Mocht u nu toch massaal 
wel een skatebaan op het dorp behouden dan horen wij dit graag. Vooralsnog zal de plek waar 
de skatebaan weggehaald wordt tot een groenvoorziening worden gemaakt. 

AED
Op verschillende plekken in s-Heer Arendskerke en 
Eindewege hebben we AED’s hangen. AED is een 
afkorting voor Automatische Externe Defibrillator. 
Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer 
kan herstellen bij een hartstilstand. Op Eindewege 
hangt er een bij de familie De Kok. Nu gaat de 
familie De Kok binnenkort verhuizen en de nieuwe 
bewoners willen deze AED niet bij hun huis hebben. 
Er is gezocht naar een nieuwe plek maar nog niet 
gevonden. Een AED moet regelmatig worden 
gecontroleerd en moet dag en nacht bereikbaar 
zijn. Bij deze dus een oproep voor Eindewege. Wie 
weet een goede plek voor de AED? Denkt u nu aan 
de Snuffelschuur, hier kan het helaas niet. Mocht u 
suggestie hebben voor een goede plek laat u het 
weten! Wilt u zich aanmelden om voor de AED te 
zorgen dan horen we dat ook graag. Het betekent niet dat u ook moet kunnen reanimeren, de 
AED moet alleen wel altijd bereikbaar zijn voor vrijwilligers. 

Zomerschouw
Op 5 september jl. hebben we de zomerschouw gehad. Rinus de Klerk heeft een rondje gemaakt 
samen met wethouder Joost de Goffau en nog een aantal medewerkers van de gemeente. 
Er zijn weer verschillende notities gemaakt van kuilen en verzakkingen in wegdek en trottoir, 
overhangende heggen, gevaarlijke verkeersituaties e.d. Het parkeren op de hoek van de 
Raadhuisstraat en de Deestraat is (wederom) ter sprake gekomen. Misschien dat een gele streep 
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een uitkomst kan bieden. De Steeg krijgt een schoonmaakbeurt. Uiteraard kwam de skatebaan 
ter sprake, maar zoals u al heeft gelezen, wordt deze op korte termijn in ieder geval weggehaald. 
Ook de oude trap tussen de kastanjebomen aan het eind van de Vermetstraat de Oude Rijksweg 
op is besproken. Deze was op dat moment erg begroeid en wordt eigenlijk niet gebruikt. Moet 
deze blijven of kan deze weg? Ook staan er nog fietsenrekken op de plek waar de bushalte Oude 
Rijksweg vroeger was. Ook deze zullen worden verwijderd. Ze hebben geen functie meer. De 
betonnen trap naar de vroegere bushalte zal wel blijven. Aan de gemeente is tenslotte verzocht 
de zogenaamde ‘varkensruggen’ in de bocht van Bewestenwege en de Wissenkerskeweg te 
vervangen met doorgroeistenen. Dit ter bevordering van de veiligheid. 
Is er in uw omgeving iets stuk of onveilig dan kunt u dat natuurlijk altijd melden aan de gemeente 
of aan ons. 

Najaarsvergadering
Normaal gesproken heeft de Stichting Overlegorgaan altijd een voorjaars- en een najaars-
vergadering. De voorjaarsvergadering is de laatste keer niet doorgegaan vanwege corona en het 
is heel goed mogelijk dat de najaarsvergadering ook niet kan plaatsvinden. Mochten er punten 
zijn die door het Algemeen Bestuur moeten worden besproken zal dit waarschijnlijk (zoals ook 
de vorige keer) via een mailronde worden gedaan. 

Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag iets doen in het dorp (vrijwilligers zijn altijd nodig) dan 
kunt u altijd contact met ons opnemen via overlegorgaan@zeelandnet.nl

Stichting Overlegorgaan
Kees Kabboord
Willem v.d. Bijl

Mareike Goeseije
Raija de Vries-Alssema 

Bezorging Dorpskrant Bezorging Dorpskrant 
In de vorige editie van onze dorpskrant vroegen wij een nieuwe bezorger voor de buitengebieden 
rondom ons dorp. Heel erg fijn dat verschillende mensen bereid waren deze toch wel uitgestrekte 
“wijk” voor hun rekening te nemen! Het doet ons goed dat zo velen hieraan willen meewerken.
Zeker een woord van dank aan Jos de Regt voor de vele jaren bezorgen van de dorpskranten 
in de buitengebieden.  Voor ons was niet te achterhalen wanneer Jos hiermee begonnen is, 
misschien is dat al van de vroege beginne van het ontstaan van de dorpskrant. Wij weten niet 
beter dan dat hij zijn kranten per fiets bezorgde. Jos, nogmaals onze hartelijke dank!!

Vanaf deze editie zullen Harm en Henriëtte de Vos deze klus voor hun rekening nemen. 
Ontzettend fijn dat jullie dit willen doen. We hopen op een fijne samenwerking!

De redactie
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Gymnastiek voor volwassenenGymnastiek voor volwassenen
Sporten is voor alle leeftijden. Het draagt bij aan een gezonder en socialer leven. Je blijft in 
een goede conditie en daarnaast is het hartstikke leuk. Mensen die bewegen voelen zich 
fitter en gelukkiger. Met bewegen kan je niet vroeg genoeg beginnen en je kunt het tot hoge 
leeftijd volhouden. En weer opnieuw opstarten is altijd mogelijk. Forza-gymnastica biedt een 
gevarieerd sport- en bewegingsaanbod voor volwassenen.

De vereniging heeft in ‘s-Heer Arendskerke op dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 een gezellige 
seniorengroep voor dames. We starten de les altijd met inleidende oefeningen, die ieder 
naar eigen mogelijkheden kan invullen. Daarna wat coördinatieoefeningen met of zonder 
materiaal. We sluiten altijd af met een balspel. 

Ben jij benieuwd naar lessen en wil je graag deelnemen? Denk je dat het iets voor je is?
Welkom op dinsdagavond om een keer mee te doen.

Voor verdere informatie is Matty Steendijk er om je vragen aan te stellen: 06 - 25327793

FIRMA DE BRUINE 

WISSENKERKE 
06 51109969 
debruine@zeelandnet.nl 
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Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

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

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

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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Zomerspelen Omroep ZeelandZomerspelen Omroep Zeeland
Op initiatief van Omroep Zeeland werden zomerspelen georganiseerd voor verschillende 
dorpen in Zeeland. Dinsdagmorgen 4 augustus 2020 was ’s-Heer Arendskerke aan de beurt 
voor de wedstrijd om de Zomerspelen te winnen. Omroep Zeeland was daar uiteraard ook bij. 
De opdrachten voor ons dorp logen er niet om. Binnen 2 uren moest onder andere gebeuren:

• Een mooie vlag schilderen;
• Een lied zingen samen met muzikanten
• Een inwoner zoeken met de naam “Arend”
• Tien klokken verzamelen
• Tien muziekinstrumenten verzamelen
• Met zoveel mogelijk mensen op de foto en het “Arendskerkelied” zingen

In korte tijd werden diverse mensen opgetrommeld om mee te helpen bij deze opdrachten. 
Verschillende mensen kwamen met klokken en muziekinstrumenten aanzetten. Er moest ook 
nog een vlag geschilderd worden. Ginny had alvast haar tent opgeslagen bij de ingang van de 
kerktuin. Zij had natuurlijk al een idee voor een dorpsvlag. Jong en oud kon meehelpen om tot 
een leuke vlag te komen. Deze poging is op mooie manier geslaagd en prijkt dan nu ook op de 
voorkant van deze dorpskrant!

Alle opdrachten konden binnen de vastgestelde tijd goed uitgevoerd worden! We hebben de 
schoonheid van ’s-Heer Arendskerke bezongen! Om winnaar te worden van deze zomerspelen 
moest er gestemd worden op Facebook. Degene die de meeste likes kreeg was winnaar. 
Er waren heel veel stemmen (likes) op ’s-Heer Arendkerke uitgebracht. Maar helaas niet 



voldoende om te winnen. Sint Annaland ging er vandoor met de eer. Zij ontvingen een hele 
grote taart. Volgend jaar wij??

MelkenMelken
Op een dorp hebben de meeste mensen nog een tuin, waar plaats is voor groenten- of siertuin. 
Ook wordt deze vaak gebruikt voor het houden van huisdieren, zoals kippen, konijnen en 
vogeltjes.
Dit keer over het wel en wee van een duivenliefhebber, oftewel duivenmelker. De naam 
duivenmelker is eigenlijk een scheldnaam. De gedachte is dat de naam komt omdat de jonge 
duiven de eerste dagen pap van de ouders krijgen uit de klieren achter in de keel. Maar het 
meest voor de hand liggend is dat de duivenliefhebber zijn of haar duiven na de vlucht naar 
binnen haalt door middel van het schudden met een blikje voer en daarbij fluit of roept “KOM 
KOM KOM”. Dit wordt melken genoemd.
Kees was in de jaren ‘70 van de vorige eeuw ook zo’n melker. Hij was begonnen met een paar 
sierduifjes, maar al snel schakelde hij over naar het echte werk, de postduif. Als kind was hij al 
gefascineerd door alles wat veren had. Zelfs op een veren bed sliep hij fijner. Maar de postduif 
was het helemaal. Het verzorgen en kweken, evenals de wedvluchten, daar kon hij zijn ei in 
kwijt. Kees was lid geworden van de plaatselijke duivenvereniging. Met twintig mannen, acht 
vrouwen en een aantal kinderen was het een bruisende vereniging. 
Nu is de duivensport wel een hobby waar veel tijd en energie in gaat zitten en de sport is 
zeker niet goedkoop. Het vervoer en inschrijving evenals de contributie kost Kees veel geld. 
Hij moest ook nog een constateur oftewel een duivenklok kopen, waar de gummiringen in 
moeten. De duiven hebben een vaste voetring, die om de poot gedaan wordt als de duif nog 
klein is.  Met het opgroeien van de duif  wordt de poot dikker en kan de ring er niet meer af. 
Als de duif ingekorfd wordt in het duivenlokaal, schrijft de administrateur het nummer van 
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de vaste ring op en dan krijgt de duif een gummiring om de andere poot. Ook dat nummer 
wordt genoteerd. Als de duif arriveert van de vlucht haalt men de gummiring van de poot en 
doet die in een opening van de klok. Daarna draait men aan de sleutel en wordt de tijd op 
een rol papier afgedrukt. Ook komt de volgende opening beschikbaar zodat de volgende ring 
erin kan, enz.  Als de wedstrijd klaar is wordt de klok opengemaakt (gelicht) en de papierrol 
afgelezen. Met het verloop van de klok en afstand van losplek tot het hok, kan men bepalen 
welke duif het snelst is.
Nu was Kees allesbehalve kapitaalkrachtig dus een nieuwe duivenklok kopen was geen optie. 
In die tijd kon je nog gebruik maken van de klok van een collega duivenmelker. Je moest dan 
de gummiring er wel naartoe brengen op de fiets of benenwagen. De fiets of looptijd die 
vooraf werd berekend trok men van de geconstateerde tijd af. Kees wilde sparen voor een 
tweedehands klok. Tot die tijd fietste hij naar Bert met de gummiring. 
Maar op een zaterdag kwamen er twee duiven gelijk thuis. Kees raakte in paniek. De duif 
die hij het eerst ontdeed van de ring moest ook eerst in de klok. Hij besloot één ring in de 
rechter broekzak te doen en nummer twee in de linker. Net toen hij op de fiets stapte kwam er 
weer een duif, snel weer terug, ring eraf en ???, dan maar in de mond, zo kon hij ze uit elkaar 
houden. Hij sprong op de fiets en ging op de pedalen staan voor meer snelheid. Nu had de 
fiets zijn beste tijd al gehad en na een paar meter liep de ketting eraf. Kees kwam met zijn 
huwelijksgereedschap op de stang en met zijn hoofd op het stuur. De gummiring die in zijn 
mond geparkeerd was, racete vol gas langs de huig via de keel naar de slokdarm. Hosternokke 
nog an toe, dat is een prijs minder. Nadat de twee ringen geconstateerd waren, ging hij weer 
naar huis. Daar waren nog drie duiven gearriveerd. Kees had geen lust meer om nog eens te 
gaan en ging een pintje drinken in de tuin.
Bij het afslaan en lichten van de klokken bleek dat Kees’ duiven de eerste en tweede prijs 
hadden gehaald. De leden van de vereniging feliciteerden Kees en de voorzitter merkte op 
dat als Kees snel naar het toilet was gegaan, na de doortrapaffaire, hij de gummiring nog had 
kunnen opvangen met een zeef. Dan had hij misschien nog de poedelprijs gewonnen.
De volgende weken werd Kees nogal eens herinnerd aan het voorval door zijn vrienden. ‘Kees, 
dat jij op jouw leeftijd nog een gummetje nodig hebt’, of ‘registreer je altijd je toiletbezoek’. 
Kees besloot om een gebruikte klok te kopen van een vriend. Dan was hij misschien van dat 
gummiverhaal af. Maar ze bleven hem plagen, zoals die keer dat hij de jonge duiven ging 
trainen. 
Duiven trainen is door ze elke keer iets verder van hun hok weg te brengen en dan één voor één 
los te laten, zodat ze zelfstandig de weg naar hun hok terug leren vinden. ‘Opleren’ wordt het 
genoemd. Op een warme dag besloot Kees de duiven naar de overkant (Zeeuws Vlaanderen) 
te brengen. Kees pakte voorzichtig de duiven één voor één vast en stopte ze in de reismand 
die achter op zijn brommertje was vastgemaakt. Toen hij ze allemaal in de mand had moest 
hij eerst naar het toilet. Na deze opluchting naar de boot, daar waren nog twee leden van de 
vereniging. Ook zij hadden duivenmanden bij zich. ‘Hadden we het geweten dat jij ook duiven 
ging opleren dan had je mee kunnen rijden’, zeiden ze. Na een gezellig bakje in het restaurant, 
weer verder met de brommer.  Toen Kees op de bestemming was, moest eerst de mand van de 
brommer gehaald worden. Zo konden de duiven een beetje tot rust komen van de reis.  Maar 
ze waren wel heel rustig. ‘Misschien door de warmte’, dacht Kees. Na een tijdje besloot Kees om 
de éérste duif los te laten. Hij moest voorzichtig het klepje van de mand een beetje opendoen 
en dan op gevoel een duif eruit halen zodat de anderen niet konden ontsnappen. Behoedzaam 
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ging de hand in de mand… MAAR wat was dat? Kees voelde iets zachts en harig, beslist geen 
veren. Kees deed de mand helemaal open en dacht dat hij droomde. In de mand lag de rooie 
kater van zijn zoontje te slapen. Kees hapte naar lucht en wreef nogmaals in zijn ogen. DAT, 
dat kon toch niet waar zijn. Er naderde een auto en die stopte bij Kees. De twee leden die ook 
op de boot waren stapten uit en bulderden van het lachen toen ze Kees’ beteuterde gezicht 
zagen. Kees kon alleen maar zeggen: ‘Hoe? Hoe?’ ‘Toen jij naar het toilet ging om je gummiring 
op te vangen hebben wij de duiven er uitgehaald en de kat erin gedaan’. ‘Maar mijn duiven 
dan?’ hakkelde Kees. ‘Die hebben wij bij ons in een mand, zodat je ze toch op kan leren’. Kees 
kon alleen maar stamelen: ‘Bedankt jongens, bedankt’.

De volkstuinDe volkstuin
De volkstuin keek weer terug op een lange en droge periode. Hoge temperaturen en weinig 
regen. Maar er kon toch worden geplant, wel werd er flink met water gesproeid en gegoten. 
Na een flinke periode van droogte kon er toch  geoogst worden, ook door de nieuwe tuinders 
en tuiniersters. En zo ging de zomer over in de herfst. De volkstuinders zijn tevreden! 
De laatste dagen is er weer flink wat regen gevallen en de grond is weer nat van de regen. Ook 
is er weer water in de sloot.

Na ons vorige artikel hebben zich weer nieuwe volkstuinders aangemeld. Per 1 januari 2021 
wordt de resterende grond verdeeld. Waarschijnlijk is er dan nog grond beschikbaar. Wil je ook 
nog meedoen? Dan is het zaak om je zo snel mogelijk te melden. 
Dit kan via stovershak@xs4all.nl



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.
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In gesprek met ... de wijkagentIn gesprek met ... de wijkagent
Marinus Prins is sinds zijn 18e werkzaam voor de politie en maakt onderdeel uit van het team 
Oosterscheldebekken. Sinds mei 2017 is hij wijkagent voor ´s-Heer Arendskerke. Daarnaast is 
hij ook wijkagent voor ’s-Heer Hendrikskinderen en Goes-Centrum. Voor dit interview spreken 
we elkaar op zijn standplaats, het politiebureau aan de Valckeslotlaan te Goes. 

Een wijkagent is het eerste 
aanspreekpunt voor een 
aantal wijken en/of dorpen. 
Daarnaast draaien ze mee 
in de reguliere diensten, ze 
gaan dan zowel overdag als 
ook in de avonden, nachten 
en weekenden mee op de 
ronde. De combinatie van 
het werk als wijkagent met 
de rondes vraagt een talent 
tot organiseren, omdat er een 
goede verdeling gemaakt 
moet worden tussen de 
taken en de tijd.  Marinus 
heeft ervoor gekozen om 
als wijkagent opgeleid te 
worden, omdat hij graag wat 
dieper in de problemen wil 
duiken en wil werken aan een 
constructieve oplossing. Er 
zijn verschillende manieren 
om als agent opgeleid te 
worden tot wijkagent, dit is 
onder meer afhankelijk van de 
vooropleiding, de achtergrond 
en de ervaring die iemand 
heeft binnen de politie en bij 
eventuele andere werkvelden. 

Voor noodhulp wordt altijd 112 gebeld, de wijkagent is degene het overzicht houdt over de 
niet-urgente zaken in zijn regio. Marinus probeert incidenten op de dorpen zoveel mogelijk 
zelf op te pakken, omdat ze in een kleinere woonomgeving vaak meer impact hebben dan 
in een stad. Natuurlijk kan hij niet overal aanwezig zijn, maar zodra hij bijvoorbeeld terug 
komt van vrije dagen, dan kan hij in het systeem nakijken welke meldingen er waren op 
’s-Heer Arendskerke. Ook wanneer de situatie al afgehandeld is door de collega’s, dan neemt 
Marinus naderhand vaak zelf nog even telefonisch contact op met de betrokkenen. Zo blijft 



hij betrokken met wat er speelt op het dorp. Wanneer hij zelf dienst heeft in een ronde, dan 
rijden ze altijd even over ’s-Heer Arendskerke en Eindewege om zelf te zien en te voelen hoe 
het er gaat. Daarnaast krijgt hij altijd de Dorpskrant toegezonden, door deze te lezen krijgt hij 
ook mee wat er gaande is bij ons. 

Een wijkagent heeft verschillende taken. Naast het contact houden met het dorp en zijn 
bewoners, geeft hij ook voorlichting op bijvoorbeeld de scholen. Wanneer hij in dienst is op 
de avond dat de dorpsraad vergadert, dan komt hij daarheen. Marinus is betrokken geweest 
bij de plannen omtrent het Poelbos en heeft samen met collega’s een ‘voetjes-actie‘ gedaan 
op het dorp. Witte voetjes werden gelegd bij woningen waarvan er bijvoorbeeld in de avond 
nog een raam open stond. Zo worden bewoners er zich  bewust van dat het ook de voetafdruk 
van een inbreker had kunnen zijn. 

Binnen de wijken en de dorpen gaat de politie met name over veiligheid en strafbare feiten. 
Wanneer het gaat om de leefbaarheid dan liggen hiervoor taken bij de gemeente. Zij hebben 
onder meer Bijzonder Opsporingsambtenaren in dienst. Deze BOA’s zijn ook actief in ’s-Heer 
Arendskerke. Wanneer nodig nemen zij contact op met de wijkagent. Verder is vanuit het 
SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio) de Buurtbemiddeling 
in te schakelen. Dit zijn speciaal opgeleide vrijwilligers om te bemiddelen bij overlast en 
conflicten tussen buurtbewoners. 
Wanneer een burger de wijkagent belt vanwege bijvoorbeeld een burenruzie, dan vraagt 
de politie eerst of de melder zelf het probleem al besproken heeft met de buren. Wanneer 
dit gedaan is, maar het heeft niet geholpen, dan adviseert Marinus om te bellen naar de 
Buurtbemiddeling. Overlast heeft betrekking op de eigen woonomgeving van de betrokkenen. 
Daarom is het belangrijk dat ze zelf het nut inzien van verandering van de situatie en het 
zelf ook echt op willen lossen. Dit vraagt bereidheid van iedereen om er tijd en energie in te 
stoppen. Wanneer Buurtbemiddeling niet lukt, omdat bijvoorbeeld 1 van de partijen weigert 
mee te werken, dan kan er verdere inzet gevraagd worden van onder andere de wijkagent, de 
woningbouw of hulpverlening.  Van grotere conflicten is de wijkagent vanzelfsprekend altijd 
al op de hoogte, gelukkig is dit niet aan de orde in ’s-Heer Arendskerke.

Vanuit de politie wordt veel samengewerkt met de zogenaamde ketenpartners. Denk hierbij 
aan de woningbouw, maatschappelijk werk en de GGZ. Wanneer de politie achter de voordeur 
is geweest bij iemand en geconstateerd heeft dat hulpverlening wenselijk is, dan kan die 
ingeschakeld worden. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de privacy en er wordt 
alleen de hoogst noodzakelijke informatie uitgewisseld, waarbij er binnen een convenant 
beschreven is hoe met de gegevens omgegaan kan en moet worden. 

Vanuit het perspectief van de politie maakt ’s-Heer Arendskerke een rustige en gemoedelijke 
indruk. Daarom wil hij ons allen het volgende meegeven: “Ga zo door en geniet van je mooie 
woonplek. Houdt het leefbaar met elkaar, maar schroom niet om te bellen bij verdachte 
situaties.” De politie kan niet overal tegelijk zijn en heeft de burgers nodig om zaken die een 
niet-pluis gevoel geven te signaleren. Voel vooral geen drempel om contact op te nemen!!

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

Uw
opticien
aan huis
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TYGTYG
Het afgelopen halfjaar hebben wij helaas niets kunnen organiseren vanwege COVID-19. 
Gelukkig is het voorzichtig aan weer mogelijk om iets met de kinderen te ondernemen. 
We hadden 25 september daarom samen met de jeugd van SHAK weer naar het ’t Klok’uus 
gewild om te lasergamen. Helaas moesten we dit een week verzetten vanwege het slechte 
weer. Met een kleine 50 aanmeldingen kon het gelukkig op 2 oktober wel doorgaan! 

We proberen zoveel mogelijk de RIVM regels in acht te nemen en hopen op ieders medewerking 
hierin, je kunt namelijk niet altijd aan de buitenkant zien of (be)oordelen waarom iemand de 1,5 
meter afstand wil/moet hanteren. Zo proberen we met zijn allen om toch de TYG activiteiten 
zoveel mogelijk door te laten gaan. 

Stay safe en een lieve groet van de TYG organisatoren! 

Heer ArendhuisHeer Arendhuis                            

Wat een periode hebben we achter de rug en nog is het niet voorbij. Niet alleen ik maar ook de 
Stichting hebben een zware tijd. Weinig tot geen inkomsten maar wel uitgaven, stickers met 
uitgang en ingang, stickers met pijlen, desinfectans, want in elke zaal dienen deze te staan. 
Ook moesten er lijsten gemaakt worden waarop de bezoekers zich kunnen aanmelden, mails 
verstuurd met informatie en regels, en poetsen, poetsen en nog eens poetsen. Het houdt niet 
op, zowel bij de gebruikers/bezoekers wordt het soms teveel en geloof me, bij mij is het niet 
anders. Daar waar ik normaal 40 mensen kan plaatsen zitten nu 12 mensen. Stoelen en tafels 
staan in het magazijn. 
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Vanaf september ben ik weer open gegaan. Ik draai dezelfde uren maar nu met een handjevol 
mensen. Er blijven nog veel mensen thuis omdat ze nog niet durven.

Wat een geklaag he? Maar ik kan het niet anders schrijven. Het is nu zoals het is. Ik kan er een 
smiley bij zetten en er vrolijk over doen en schrijven dat het fijn is dat ik weer open ben en 
weer mensen mag ontmoeten. En ja, dat vind ik ook fijn en ik vind het ook weer fijn om de 
vertrouwde mensen te spreken, laten we daar duidelijk over zijn, maar ik wil wel eerlijk blijven. 
Het is geen leuke tijd. De regels zijn op 28 september jl. weer aangescherpt en de horeca 
moet om 22.00 uur dicht en leeg zijn. Ook het dorpshuis moet zich hier aanhouden. Sommige 
verenigingen komen mij hierin tegemoet. Ze nemen vroeger pauze en zorgen dat ze nog een 
drankje af kunnen nemen, top van ze!

Op vrijdag blijven we natuurlijk doorgaan met frietjes bakken. U kunt friet bestellen via de 
website www.heerarendhuis.nl. Ook telefonisch kan er friet besteld worden, maar dit heeft 
niet onze voorkeur. Als u friet wilt komen eten kunt u na 12.00 uur reserveren op nummer 
06-47832576. Er is zoals geschreven beperkt ruimte maar er kunnen nog altijd 18 personen 
bij mij eten.
Wist je dat je ook lekker een potje kan komen badmintonnen? Elke donderdagavond van 19.45 
tot 20.45 uur, kosten 3 euro p.p. Je hoeft geen lid te zijn maar alleen jezelf even op te geven via 
info@heerarendhuis.nl of via telefoonnr. 06-47832576. Ook in deze tijd kan en mag er gesport 
worden!

Als u vragen heeft over het Heer Arendhuis kunt u altijd contact opnemen via de website of 
bovengenoemd telefoonnummer. De agenda op de site geeft aan welke vaste activiteiten er 
zijn. Klikt u op de agenda dan ziet u per dag de activiteiten die plaatsvinden in het Arendhuis. 
Klikt u op vaste evenementen dan ziet u welke activiteiten er elke week plaatvinden met de 
nodige informatie. Het is in deze tijd raadzaam om even te bellen als u wilt komen kijken, 
sommige verenigingen hebben hun tijd aangepast en sommige zijn tijdelijk even gestopt.

Tot ziens in het Arendhuis en blijf gezond!
Groetjes Arna van Eekelen

GezochtGezocht
 
Zoekt u een leuke “loop-baan”? Alzheimer Nederland zoekt hulp. 
In ‘s-Heer Arendskerke zoeken we collectanten die in één of meer 
straten willen collecteren in de week van 2-7 november. Helpt u 
mee in onze strijd tegen dementie? Graag, alvast erg bedankt! 

Belt u met 0113-223211 of mail lilith@zeelandnet.nl
Marga de Pundert, Collectecoördinator Alzheimer
Nederland voor de gemeente Goes
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Even voorstellen ...Even voorstellen ...
Hoi, ik ben Juliët de Feijter en ook ik ga een leuk 
stukje over mezelf schrijven in de Sraskerkse Proat. 
Ik ben 15 jaar en ik zit in mijn examenjaar op het 
Ostrea Lyceum. Daarna wil ik het onderwijs in. Ik 
woon al heel mijn leven in ‘s-Heer Arendskerke en ik 
vind het een heel fijn dorp omdat het heel rustig is 
en ik ken er veel mensen. Mijn favoriete plek in het 
dorp is natuurlijk het huis waar ik in woon. Maar er 
zijn ook andere leuke plekken waar ik vaak kom. 
Zoals de nieuwe speeltuin in de Liesbethstraat maar 
ook het schoolplein is een plek waar ik graag kom. 
Daar ga ik dan naar toe met mijn vriendinnen. Het is 
fijn dat er een Verswinkeltje is maar het is natuurlijk 
wel jammer dat er geen meerdere of grotere winkels 
zijn. Maar gelukkig liggen Goes en Heikenszand op 
fietsafstand. In mijn vrije tijd chill ik graag met mijn 
vriendinnen, luister ik naar muziek en hou ik ervan 
om gezelschapspellen te spelen. Ik hoop dat ‘s-Heer 
Arendskerke een jong en fris dorp blijft met veel 
jeugd, zodat de voorzieningen die er nu zijn in stand 

blijven en er mogelijk nieuwe voorzieningen bij komen.
 
Dit keer nomineer ik een jongen, Zedd Slotboom.

Juliët de Feijter

VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale 

Er zijn vast nog wel mensen op het dorp, die niet weten dat er een Vrijwilligerscentrale 
bestaat! Al 6 jaar wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht. In deze tijd is het moeilijk om 
rekening te houden met allerlei regeltjes en toch nog vrijwilligerswerk te kunnen doen. 
Sommige vrijwilligers hebben een manier gevonden om toch contact te zoeken op een veilige 
manier, boodschappen of een klusje te doen. Dat is erg fijn, maar het is ook begrijpelijk, dat 
er mensen zijn, die even niet beschikbaar zijn door hun thuissituatie of bang zijn om anderen 
te besmetten.
Toch kunnen mensen altijd om hulp vragen, dan kijken we hoe we het op kunnen lossen. 
Het kan een vraag zijn om boodschappen te doen, een klusje in of om het huis, vervoer naar 
dokter of ziekenhuis, een wandelingetje of misschien gewoon samen een kopje koffie drinken. 
Heeft u moeite met het invullen van formulieren of de bediening van elektrische apparaten, 
schroom niet om hulp te vragen. Er zijn altijd mensen binnen het dorp, die u graag helpen.  Een 
beetje hulp kan van grote waarde zijn!
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Ik waardeer het erg, dat ik sommige mensen maar te bellen heb en ze staan klaar om hulp 
te bieden. Maar om deze groep niet al te veel te belasten, zou ik graag nog meer vrijwilligers 
hebben, die ik kan bellen. Ik ben op zoek naar mensen, die samen op een elektrische duofiets 
willen rijden. Dat kan op een vaste dag, maar u kan er ook voor kiezen om het weer af te 
wachten of rekening te houden met uw agenda. Een half uurtje is soms al lang genoeg. Wie 
heeft er tijd en zin?
Verder kan ik nog klusjesmannen/vrouwen gebruiken. Iemand, die schilderijtjes op kan 
hangen, een band kan plakken, kleine storingen kan verhelpen of timmerwerkjes. Graag hoor 
ik of dit werk wat voor u is!

Vrijwilligerscentrale ’s-Heer Arendskerke en Eindewege
Janny Verwei, 0113-561802/ 06-13587856/ jannynagel@zeelandnet.nl

Programma VVAProgramma VVA
seizoen 2020/2021  2e klasse E

19-9-2020 VV Arendskerke Oostkapelle/Domburg
26-9-2020 Strijen VV Arendskerke
3-10-2020 VV Arendskerke Bruse Boys
10-10-2020 NSVV VV Arendskerke
17-10-2020 VV Arendskerke Yerseke
24-10-2020 Arnemuiden VV Arendskerke
31-10-2020 VV Arendskerke De Meeuwen
7-11-2020 Serooskerke VV Arendskerke
21-11-2020 VV Arendskerke Wa lcheren
28-11-2020 SSV’65 VV Arendskerke
5-12-2020 VV Arendskerke MZC’11
12-12-2020 FC Axel VV Arendskerke
16-1-2021 VV Arendskerke DBGC
23-1-2021 Yerseke VV Arendskerke
30-1-2021 VV Arendskerke NSVV
6-2-2021 ST Oostkapelle/Domburg VV Arendskerke
27-2-2021 De Meeuwen VV Arendskerke
6-3-2021 VV Arendskerke SSV’65
13-3-2021 Bruse Boys VV Arendskerke
20-3-2021 VV Arendskerke FC Axel
27-3-2021 Walcheren VV Arendskerke
10-4-2021 VV Arendskerke Serooskerke
17-4-2021 DBGC VV Arendskerke
24-4-2021 VV Arendskerke Arnemuiden
8-5-2021 MZC’11 VV Arendskerke
15-5-2021 VV Arendskerke Strijen



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



SeniorensoosSeniorensoos
Wist je dat……
• Seniorensoos ’s-Heer Arendskerke een vereniging is
• Deze vereniging op dit moment 38 leden telt
• Hiervan 19 vrouwen en 19 mannen zijn
• Je lid kan worden vanaf 55 jaar
• Wij wekelijks vaste activiteiten organiseren
• Het biljarten op maandag- en donderdagmiddag in het Heer Arendhuis is
• Er 12 leden in deze groep zitten
• De wandelgroep op dinsdagmorgen wandelt vanaf het Grand Café Poelwijck om 10.15 uur 
 en ongeveer een uur wandelt. Bijna iedere week wandelen 7 leden mee
• De bridgers op dinsdagmiddag bridgen in het Heer Arendhuis
• Voor deze middag hebben we 14 leden genoteerd, inclusief de cursisten
• Je als bridger ook welkom bent op dinsdagmiddag
• Op woensdagmiddag de koersballers hun activiteit in het Heer Arendhuis doen
• Hier 21 leden aan deelnemen
• Sjoelen en darten (bij voldoende deelnamen, min. 4 personen) 
 op de 1e en 3e donderdagavond van iedere maand wordt gedaan
• Wij ook dit jaar weer met de Rabo Clubsupport meedoen
• Er gestemd kan worden tussen 5 en 25 oktober
• Je hiervoor wel lid van de Rabobank dient te zijn
• Ieder lid 2 stemmen mag uitbrengen op Seniorensoos ’s-Heer Arendskerke
• Wij natuurlijk hopen dat veel dorpsbewoners hun stem aan ons geven
• Iedere gekregen stem geld oplevert voor onze vereniging
• De Rabobank voor deze actie € 120.000,- heeft gereserveerd
• Wij hier uiteraard graag in meedelen
• Deze bijdrage wordt gebruikt om onze leden nogmaals een hart onder de riem te steken in 

deze moeilijke Coronatijd
• Onze vereniging op 1 december a.s. 25 jaar bestaat 
• Wij hopen dat wij ons 25-jarig jubileum toch kunnen vieren met onze leden
• We nog steeds nieuwe leden verwelkomen 
• Je meer informatie bij onderstaande persoon kunt vragen
• Wij iedereen een gezonde periode toewensen.

Wilt u meer weten? Informeer dan bij Jo Noorland, activiteiten Seniorensoos ’s-Heer Arendskerke
Tel. 06-11270976 of via e-mail seniorensooshak@gmail.com

  op 28 november gaat niet door!  
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Nieuws van de PetruskerkNieuws van de Petruskerk
Samenvoeging kerkelijke gemeenten
Al geruime tijd werkt de protestantse gemeente van ’s-Heer 
Arendskerke samen met gemeenten uit de omgeving. Sinds 
januari 2015 is er onder de naam De Samenwerking een federatie 
gevormd met de protestantse gemeenten Lewedorp en Borssele. 
In januari 2018 is ook de protestantse gemeente Nieuwdorp 
toegetreden tot deze federatie. In deze federatie hebben de 
plaatselijke gemeenten een eigen kerkenraad, maar worden de 
gezamenlijke belangen besproken en behandeld in de over-
koepelende federatiekerkenraad.  Inmiddels zijn de plannen 
gevorderd om te komen tot een samenvoeging (fusie) van de vier 
gemeenten. Dit betekent dat de samenwerking intenser wordt en 
dat er voortaan één gezamenlijke kerkenraad zal zijn. 

De naam voor de nieuwe gemeente wordt ‘Het vierhuis’. In deze naam klinkt de verwijzing naar 
het vieren van de liturgie, maar ook naar het viertal gemeenten waaruit de nieuwe gemeente is 
samengesteld. In het nieuwe logo herkent u een klavertje vier.
 
Vanaf januari 2021 zullen alle kerkdiensten gezamenlijke diensten zijn, die rouleren (voor zover 
de coronamaatregelen dit toelaten) over de vier kerkgebouwen. Dit betekent dat er maande-
lijks in ieder geval een dienst op ’s-Heer Arendskerke wordt gehouden. Verder blijft ons mooie 
kerkgebouw beschikbaar voor rouw- en trouwdiensten en andere bijeenkomsten.

M.J. Wisse, predikant

Vrouwengilde GoesVrouwengilde Goes
De activiteiten van Vrouwengilde Goes zijn in september weer gestart met een fietstocht naar 
het Fruitteeltmuseum in Kapelle. 

Vanaf oktober zijn de soosmiddagen weer op de 1e en 3e woensdag van de maand in de Magda-
lenazaal, Singelstraat 9 te Goes van 14.00 – 16.00 uur. 

Verdere activiteiten:
Donderdag 15 oktober Lunch op Landgoed Rijckholt en bezoek aan Pompoenboerderij Geersdijk
Dinsdag 20 oktober ’s middags bezoek aan de Zoutgrot in Kloetinge
Donderdag 5 november theatermiddag in het Heer Hendrikhuis (alleen voor leden)
Dinsdag 10 november 14.00 uur Magdalenazaal, uitleg over gebruik etherische olie 
Woensdag 2 december 14.00 uur Magdalenazaal, Sinterklaasmiddag 
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Dinsdag 8 december 17.30 uur Magdalenazaal kerstviering en vervolgens diner op andere locatie
Woensdag 9 december 14.00 uur Magdalenazaal kerststukje maken

Informatie Vrouwengilde Goes 
Vrouwengilde Goes organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten waarop je apart kunt inschrijven. 
Er is altijd wel iets wat je aanspreekt; een gezamenlijk etentje met de kerst, een presentatie, een 
fietstocht, een theatermidag, een bloemstukje maken of de gezamenlijke barbecue. Ook zijn 
er maandelijks nevenactiviteiten, waaronder op maandagochtend wandelen en fietsen op de 
donderdagochtend. 

Wil je af en toe eens andere dames spreken of aan iets gezelligs meedoen? Dan is het Vrouwen-
gilde Goes misschien iets voor jou. Zie www.vrouwengildegoes.nl.

Raad de kaartRaad de kaart
Wie weet waar dit is? Je kunt je oplossing mailen naar kopijsraskerkseproat@gmail.com  
voor 1 december a.s.  De winnaar ontvangt een leuke prijs!



De BunderDe Bunder
We liggen, net als zovelen anderen, al een tijdje stil maar onderhuids barsten we van de plannen. 
Het hele voorterrein van ca 3000 m² aan de zijde van de Oude Rijksweg is vrijgekomen en wordt 
opnieuw ingericht. Er zijn prachtige ruimtes die als ‘buitentheater’ gaan fungeren. Een nieuwe 
plaats voor XXL beeldende kunst  EN….we gaan een flink stuk inrichten als voedselbos.  Een 
frisse nieuwe kijk op het produceren van voedsel. Na al het grondwerk, afvoeren van puin en 
opvoeren van grond, gaan we in het late najaar planten. We zijn erg benieuwd hoe het er dan 
uit gaat zien en wat we in de toekomst kunnen gaan ‘oogsten’. We houden jullie op de hoogte.

DASH!
De huidige situatie is onzeker en maakt dat het moeilijk is om 
concerten te plannen. Wel zeker is het concert van DASH van 
29 maart verplaatst is naar 6 december, nu voor maximaal 25 
man publiek. Het concert begint om 15.00 uur.

‘Een concert van DASH! is als de Olympische 100 meter 
sprint: Een opwindende, bijna fysieke ervaring. Altijd is het 
publiek onder de indruk hoe de band complex samenspel 

combineert met aanstekelijk speelplezier. Zo wordt een concert van DASH! een intense, bijna 
hypnotische middag’.

Bunder Follies+ 2021
De jaarlijkse expositie is een jaar 
uitgesteld, maar we zijn toch 
al begonnen met het plaatsen 
van het eerste werk voor een 
Bunder Follies+ 2021. Het is een 
kunstwerk van Leo de Nijs en 
bestaat uit 16 bakens, vlak bij de 
Joert.  Deze bakens staan ruim 
12 meter hoog boven de grond 
en zijn bijna 2 meter ingegraven. 
Door hun imposante lengte zijn 
ze goed zichtbaar vanaf de dijk 
(zie foto). Bakens zijn dunne, 
speciaal in Groningen gekweekte 
eikenboompjes en worden in 
de Oosterschelde gebruikt door 
mosselkwekers om hun percelen 
‘af te bakenen’. De mosselkwekers 
hangen er altijd eigen kenmerken 
in, zodat helder is aan wie het 

30



31

toebehoort. Die merken variëren van fietswielen, jerrycans tot kleurige vaantjes.
Om onze plannen te kunnen volgen raad ik aan ons te volgen op Facebook of via de nieuwsbrief 
die je via de website aan kunt aanvragen: www.eenbunderkunst.nl.

Graag tot ziens bij een Bunder Kunst.

Leespunt ‘s-Heer ArendskerkeLeespunt ‘s-Heer Arendskerke
 

In O.B.S. Schengehof bevindt zich een Leespunt. Een Leespunt 
is een kleine Bibliotheeklocatie van Bibliotheek Oosterschelde. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwillige medewerkers.
Het Leespunt heeft een kleine collectie boeken voor jeugd maar 
er zijn ook boeken voor volwassen leners aanwezig. Daarnaast is 
het een afhaalpunt voor gereserveerde materialen van de Biblio-
theek en kun je er materialen inleveren. 
Het Leespunt is iedere maandagmiddag geopend voor kinderen 
van 14.00 uur tot 16.00 uur (uitgezonderd schoolvakanties) en in 
verband met de Coronamaatregelen van 15.00 uur tot 16.00 uur 
voor volwassen leners.

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwillige medewerkers voor het verwerken van de materialen, het 
netjes presenteren van de collectie en het helpen van kinderen bij het zoeken naar boeken. Meer 
informatie: Suzan Car (Leesconsulent Bibliotheek Oosterschelde) via: s.car@bibliotheekooster-
schelde.nl. 

Ben je nieuwsgierig geworden, maar twijfel je of de rol van vrijwillige medewerker iets voor jou is? 
Kom gerust eens een kijkje nemen in het Leespunt! 

Christengemeente Nieuw LevenChristengemeente Nieuw Leven
 
Ook dit seizoen willen we weer doorgaan met het Samen in de Bijbel lezen. Wilt u ontdekken wat 
de Bijbel vandaag de dag ook nog te zeggen heeft? Meldt u dan nu aan. 
Voor meer informatie kun je terecht op https://www.facebook.com/Samen-de-Bijbel-lezen-
269313337027643 of u belt 0113-563956.

Uiteraard wordt rekening gehouden met de actuele regels om verspreiding van Covid-19 tegen 
te gaan.



RommelrouteRommelroute
Op 25 juli jl. was er weer een rommelroute in ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege.
Zoals vorig jaar kwam er weer regelmatig veel nattigheid van boven. Maar niet getreurd, de ver-
kopers waren voorbereid. Partytenten, zonneschermen en verkoop vanuit de schuur of garage 
boden uitkomst. Bij een van de verkopers werd een bruine hond te koop aangeboden voor 
€ 2.000,- maar deze hond werd niet verkocht. Opvallend was, dat er veel bezoekers kwamen van 
buiten het dorp, waaronder veel Belgen.
Al met al een geslaagde dag, waarbij er toch redelijk veel werd verkocht. Conclusie: volgend jaar 
weer een rommelroute!
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Pruimentaartje van amandelmeelPruimentaartje van amandelmeelPruimentaartje van amandelmeel

 Ingrediënten

500 gr pruimen 1 scheut Amaretto likeur 4 grote eieren, gesplitst 125 gr rietsuiker

125 gr kokosolie, gesmolten 200 gr amandelmeel ½ citroen, rasp en sap ervan

 Stappen

 STAP 1

Spoel depruimen schoon, dep ze droog, halveer ze en ontpit ze.

Doe de pruimen in een schaaltje en giet de Amaretto likeur over de pruimen en marineer ze

hierin (ongeveer 2 uur).

 STAP 2

Plaats het rooster iets onder het midden van de oven en verwarm de oven voor op 180°C.

Vet een springvorm (doorsnede van 20 cm) in met een lepeltje kokosolie en bestuif met een

beetje amandelmeel.

 STAP 3

Klop de eiwitten stijf met een mixer. Klop de eigelen met de rietsuiker in een grote kom tot een

luchtig geheel. Voeg hierbij de kokosolie toe en mix dit goed door het eigeel.

 STAP 4

Voeg nu de amandelmeel, citroenrasp en -sap toe. Mix met elkaar totdat het beslag glad is.

Spatel de eiwitten voorzichtig door het beslag.

 STAP 5

Schep het beslag in de ingevette springvorm en egaliseer de bovenkant met een spatel.

 STAP 6

Verdeel de gemarineerde pruimen op het beslag met de bolle kant naar boven.

Bak de taart ongeveer 35-45 minuten goudbruin in de voorverwarmde oven.

 STAP 7

Giet de marinade van de pruimen in een klein pannetje en kook dit in tot er een siroop ontstaat.

 STAP 8

Haal de taart uit de oven en schenk de afgekoelde siroop over de taart.

Serveer de taart lauwwarm eventueel met een dot slagroom of bolletje vanille-ijs.





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

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

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

BEL: 0113-561324

Nieuw Poelzicht
kroketten en bitterballen

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

biologische 
boerderijwinkel Poelzicht

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

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

Heerlijk vlees van onze eigen biologische koeien

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

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

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

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

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

 Tip!

14 euro per les



 
 
 

 

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

 

Karel Doormanplein 30 
4335 GD Middelburg 
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