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Redactie: Rebecca Linzell 
 Johnny de Kok Slotstraat 14, tel. 563593
 Colin Willemse Jonkerstraat 20, tel. 06-31287485
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 2021 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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April 2021, nr.2Van de redactieVan de redactie

InhoudInhoud

Het is alweer april, het zonnetje doet zijn best, de lente is begonnen. Heerlijk. Aan de andere kant 
hebben we helaas nog steeds te maken met weinig versoepelingen van de huidige maatregelen 
en oplopende besmettingen. Toch hebben we ook deze keer een leuke krant kunnen samen-
stellen waarbij we verrast zijn door de creativiteit van iedereen! Binnen de maatregelen zijn er 
ontzettend veel leuke activiteiten verzonnen voor jong en oud.

Vanaf deze plek willen we Raija en Joanne hartelijk danken voor hun inzet voor de dorpskrant! 
Het ga jullie goed! Veel geluk toegewenst.

We wensen u weer veel leesplezier!

De volgende uiterste inleverdatum is 1 juli 2021

Rebecca Linzell, Johnny de Kok en Colin Willemse
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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
Ondanks de lockdown en de beperkingen als gevolg van de coronapandemie willen we toch 
enkele zaken melden die de afgelopen maanden de revue passeerden. Door de coronaregels kon 
het Dagelijks Bestuur niet fysiek bij elkaar komen: er is wel digitaal overleg geweest en per mail/
telefoon. We wensen in deze voor velen vervelende en onzekere tijd onze dorpsbewoners en 
(horeca)bedrijven sterkte en moed toe en hopen dat veel mensen, zeker de zgn. risicogroepen, 
nu snel gevaccineerd kunnen worden. Veel activiteiten liggen stil of moeten (weer) worden 
uitgesteld. Zo missen we nu al een jaar het internetcafé/digisteun. Ook de Sraskerksedag moet 
weer worden doorgeschoven. 

Bestuur
In de vorige dorpskrant was al gemeld dat Bas de Schrijver toetreedt tot het Dagelijks Bestuur. Zijn 
taak zal nu het secretariaat worden en wel in samenwerking met Mareike Goeseije. Raija de Vries 
vertrekt uit het bestuur. We zijn haar erg dankbaar voor het vele werk dat zijn heeft gedaan voor 
het Overlegorgaan en voor de dorpskrant. Voorts hebben we gelukkig nog iemand gevonden 
om het bestuur te versterken: Chester Leenhouts; hij zal op termijn het penningmeesterschap 
op zich gaan nemen.

Als dorpsraad participeren we in het zgn. dorpenplatform van de Gemeente Goes. Ook dit 
dorpenplatform kan nu alleen online vergaderen. Er is onder meer gesproken over een proef 
voor een burgerplatform: iedere burger kan dan zijn ideeën en wensen kenbaar maken richting 
gemeente.

Belangrijk: het emailadres van het Overlegorgaan is gewijzigd: 
overlegorgaan.arendskerke@gmail.com. Houdt u daar a.u.b. rekening mee. 

Poelbos
Vooral de rigoureuze bomen- en struikenkap onder de hoogspanningsleidingen leidde tot veel 
verontwaardiging. De reactie en uitleg van Staatsbosbeheer was: door het Poelbos loopt een 
deel van het hoogspanningsnet van TenneT. Wettelijk zijn bos en hogere begroeiing vanwege 
‘overslag’-gevaar niet toegestaan onder elektriciteitsleidingen. Vandaar dat er over een breedte 
van 70 meter en een lengte van 2,5 kilometer alle bomen en struiken onder de leidingen zijn 
verwijderd. Om in de toekomst een dergelijke rigoureuze ingreep te voorkomen wordt dit deel 
van het bos geleidelijk omgezet in een kruidenrijk grasland. Daarnaast baart de kwaliteit van de 
(fiets)paden en het geheel van het bos ons al langere tijd zorgen. De directie van Staatsbosbeheer 
is hiervoor door ons benaderd. Onze verkeerscommissie houdt zich tevens bezig met de 
ontwikkelingen van het Poelbos. Zij zijn al langere tijd internsief bezig om bij gemeente en 
andere betrokken instellingen de beoogde verbetering op de agenda te krijgen. 

Wie heeft video(banden) dorpsfilm?
In het jaar 2000 is er een dorpsfilm gemaakt door een videowerkgroep met enkele filmers. Enige 
tijd geleden heeft het bestuur de videocamera terug gekregen, alleen de originele videobandjes 
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zijn nog niet terug. Onze vraag: wie heeft de originele videobandjes en zou het bestuur deze 
kunnen krijgen? Is er wellicht ook iemand die een videoband of DVD van de dorpsfilm heeft, dan 
zou het bestuur daar graag een digitale kopie van willen maken voor ons archief. Reacties a.u.b. 
naar het secretariaat: overlegorgaan.arendskerke@gmail.com.  Alvast dank. 

Overig
Men is begonnen met de sloop van het DEPA-pand. De brievenbus is verplaatst naar het 
Arendshuis. Enige tijd geleden zijn er andere kledingcontainers geplaatst aan de Torenring. De 
oude kledingcontainer zou nu geschikt worden gemaakt voor plastic afval /drinkpakken.
In de gemeente Goes bestaat de mogelijkheid om een gevel of minder fraaie muur te voorzien 
van een mural-kunstwerk. Hoewel wij als bestuur daarin geen initiatief nemen willen we de 
mogelijkheid, indien bepaalde inwoners van ons dorp dat op prijs stellen of leuk vinden, laten 
onderzoeken. We hebben de optie daarom gemeld bij de gemeente.
Sinds kort hebben we voor ons dorp een nieuwe wijkagent: Walter van Geest. Bereikbaar via tel.: 
0900 – 8844 en via de website van de politie:  https://www.politie.nl/mijn-buurt/ 

Namens het Dagelijks Bestuur,
Voorzitter,

Kees Kabboord

Kinderkunstweek Kinderkunstweek 
kunst is leuk
kunst doet verwonderen
kunst laat je denken

Daarom doen wij ieder jaar mee met de 
Kinderkunstweek op basisschool obs 
Schengehof.
Het thema dit jaar was ‘Niet te Eten’ voedsel 
in de kunst. Een ‘kunstenares’ opende de 
kinderkunstweek in alle groepen en toonde het 
voor deze week ontworpen kunstwerk Ra Ra, het 
EI van RA, gemaakt door Kasper de Vos. 
De hallen waren goed aangekleed met 
schilderijen waarop het thema voedsel in de 
kunst zichtbaar was. Aantrekkelijk gedekte 
tafeltjes zorgde voor verraste gezichtjes. In de 
groepen is naar kunst gekeken, kunst gemaakt 
en zelfs kunst geproefd. Geniet mee!

Groeten van de leerlingen en het team van obs Schengehof



10

FIRMA DE BRUINE 

WISSENKERKE 
06 51109969 
debruine@zeelandnet.nl 

 

 

 

IEDERE WOENSDAGMIDDAG 

MET VERSE GROENTE EN FRUIT 

OP PLEIN AAN RAADHUISSTRAAT 

          VAN 14:30  TOT  17:15 

 

FIRMA DE BRUINE 

WISSENKERKE 
06 51109969 
debruine@zeelandnet.nl 

 

 

 

IEDERE WOENSDAGMIDDAG 

MET VERSE GROENTE EN FRUIT 

OP PLEIN AAN RAADHUISSTRAAT 

          VAN 14:30  TOT  17:15 

 

TTeeggeenn  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  
bboonn::  

55  hheeeerrlliijjkkee  BBBBQQ  ssppiieezzeenn  
nnaaaarr  kkeeuuzzee  
VVoooorr  €€1100,,----  

 

TTeeggeenn  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  
bboonn::  

550000  ggrraamm  kkiibbbbeelliinngg  &&  
33  HHoollllaannddssee  nniieeuuwwee  

VVoooorr  €€1100,,----  

Waar? Parkeerterrein Raadhuis 
Wanneer? Elke woensdagmiddag 
Hoelaat? Van 14:30 tot 17:15 uur  

  

TTeeggeenn  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  
bboonn::  

HHuuiissggeemmaaaakkttee  vviissssooeepp  
11  lliitteerr  vvoooorr  €€  88,,5500  

  

 

  

TTeeggeenn  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  
bboonn::  

550000  ggrraamm  rrooeerrbbaakkvviiss  
VVoooorr  €€  66,,9955  

Waar? Parkeerterrein Raadhuis 
Wanneer? Elke woensdagmiddag 
Hoelaat? Van 14:30 tot 17:15 uur  

  

TTeeggeenn  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  
bboonn::  

HHuuiissggeemmaaaakkttee  vviissssooeepp  
11  lliitteerr  vvoooorr  €€  88,,5500  

  

 

  

TTeeggeenn  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  
bboonn::  

550000  ggrraamm  rrooeerrbbaakkvviiss  
VVoooorr  €€  66,,9955  

Waar? Parkeerterrein Raadhuis 
Wanneer? Elke woensdagmiddag 
Hoelaat? Van 14:30 tot 17:15 uur  

  

BBiijj  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  bboonn::  
660000  ggrraamm  vviissbbaammii  mmeett  eeeenn                

GGRRAATTIISS  zzaakk  kkrrooeeppooeekk  
VVoooorr  €€  77,,5500  

  

 

  

BBiijj  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  bboonn::  
 

22  ssttuukkss  ggeerrooookkttee  mmaakkrreeeell                            
vvoooorr  €€  55,,0000  

Waar? Parkeerterrein Raadhuis 
Wanneer? Elke woensdagmiddag 
Hoelaat? Van 14:30 tot 17:15 uur  

  

BBiijj  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  bboonn::  
660000  ggrraamm  vviissbbaammii  mmeett  eeeenn                

GGRRAATTIISS  zzaakk  kkrrooeeppooeekk  
VVoooorr  €€  77,,5500  

  

 

  

BBiijj  iinnlleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  bboonn::  
 

22  ssttuukkss  ggeerrooookkttee  mmaakkrreeeell                            
vvoooorr  €€  55,,0000  

Waar? Parkeerterrein Raadhuis 
Wanneer? Elke woensdagmiddag 
Hoelaat? Van 14:30 tot 17:15 uur  



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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Voedselbos bij een Bunder KunstVoedselbos bij een Bunder Kunst
Het voorterrein, wat eerst gebruikt werd voor het hoveniersbedrijf,  is beschikbaar gekomen 
voor onze activiteiten. Naast extra expositieruimte en een paar Theaterpleintjes is er ook 
plaats voor een Voedselbos. Het Voedselbos moet de verbinding gaan vormen tussen de 
landschappelijke beeldentuin en het voorterrein aan de Oude Rijksweg. Groen en beleving 
blijven versterkende en belangrijke waarden voor kunst en cultuur op de Bunder.

Maar wat is dat nu precies….
Een voedselbos is een zelfvoorzienend plantensysteem waaruit op termijn het gehele jaar 
kan worden geoogst. In tegenstelling tot een gewone moestuin en de landbouw, waar elk 
jaar gezaaid, gepoot, geoogst en gepit wordt, groeien er in het voedselbos alleen maar vaste 
overblijvende planten. Je vindt er alles wat in een bos groeit, van bomen, struiken, kruiden en 
knol- en wortelgewassen tot bodembedekkers, klimplanten en schimmels. Die leveren allerlei 
soorten fruit, noten, zaden, bladeren, bloemen die voor lange tijd allemaal of eetbaar zijn of 
dienen als verrijking van het voedselbos.

Er komen best wat onbekende en aparte planten in voor, met soms bijzondere namen; Paw 
Paw, Brave Hendrik, Paarse asperge, slaboom en theeplant zijn enkele voorbeelden.
De bodem gaan we helemaal afdekken (mulchen) met houtsnippers en verhakseld  groenafval 
van de Bunder. Hierdoor krijgt wildgroei van ongewenste kruiden nauwelijks kans en ontstaat 
er een superrijke humuslaag die boordevol leven zit. Gedurende het jaar wordt dat steeds 



13

aangevuld met groenmateriaal uit het bos en de Bunder. Het systeem wat dan ontstaat staat 
garant voor een snel toenemende biodiversiteit. Vogels, vlinders, bijen, een toevallig konijn; ze 
zijn er al, maar worden nog talrijker. Het voedselbos is echt iets voor ‘luie’ boeren. Met weinig 
inspanning een steeds rijker voedselbos creëren, met eten in overvloed. Het enige wat moet 
gebeuren is oogsten. De oogst van direct eetbare vruchten etc. en het oogsten van planten 
die het bos moeten voeden.

Het is bijna niet te omschrijven….hopelijk kunnen we in de nazomer rondleidingen gaan 
geven om ter plaatse te laten zien wat er allemaal gebeurd. Als het eerder mag, dan mag je 
altijd contact opnemen.. of je aanmelden voor de vrijwilligers dag NL Doet.

NL Doet op 28 mei 2021
Dit jaar gaan we voor de eerste keer meedoen met NL Doet.
Onze oorspronkelijke aanvraag (voor maart) betrof het aanplanten van kruiden en vaste 
planten in het nieuwe voedselbos(je).  Gezien het plantseizoen zal dat in mei al een eind rond 
zijn.  Maar we hebben nog genoeg groene en andere klussen. Wil je komen helpen dan kun je 
je aanmelden via www.NLdoet.nl.

Taalfestival op 27 juni 2021
Voor de vijfde keer organiseert ‘Een Nieuwe Wind’ haar jaarlijkse taalfestival.
Voor elke taalliefhebber hebben we een bijzondere middag vol verrassingen.

Losse letters om een woord te vangen
Het thema is gebaseerd op een gedicht van Guus Mulders.

Expositie ‘een Bunder Follies’  28 augustus t/m 19 september 2021

Brassband ExcelsiorBrassband Excelsior
De repetities van onze brassband gaan al een tijd lang niet door. Voor alle leden is dat een 
groot gemis. Voor onze jeugdleden die zich tot voor de laatste lockdown vol enthousiasme 
hebben ingezet is de domper extra groot. We hopen dat we na de beperkingen weer van 
start kunnen gaan. Hopelijk zijn alle leden dan weer bereid om mee te doen. We vertrouwen 
daarop want we hebben een groep enthousiaste muzikanten. Het is natuurlijk moeilijk om 
gemotiveerd te blijven en thuis te blijven oefenen. Dat kan van belang zijn. 

Op 8 maart hebben we een serenade gebracht bij Poelwijck op de 93ste verjaardag van één 
van onze donateurs. Helaas mochten we maar met twee leden musiceren. In de buitenlucht, 
op gepaste afstand. Toch werd het een prettig moment voor de jarige en zijn kinderen. Ook 
de twee muzikanten vonden het mooi om even samen te musiceren en om zo iemand een 
plezier te doen. 



IJspret in ‘s-Heer ArendskerkeIJspret in ‘s-Heer Arendskerke
Wat was het een feest om wakker te worden in het witte winter wonderland van ’s-Heer 
Arendskerke. Opstaan, skipak aan en met de slee naar de Kasteelberg. Want wat ging dat lekker, 
daar naar beneden roetsjen, en wat was dat gezellig! Ook van het Poldersedijkje werd fanatiek 
naar beneden gesleed. Op de tocht naar huis was het oppassen geblazen, je had zomaar een 
sneeuwbal in je nek of deed ineens mee met een fanatiek sneeuwballengevecht. De kou hield 
aan, de kinderen konden een week lang met de slee naar school. Wat een feestje, dat was het 
al, om na 7 weken thuis weer naar school te mogen, maar de sneeuw en het ijs maakten het 
compleet. Wat is er nou leuker dan in de pauze met je vriendjes en vriendinnetjes te sleeën, 
met de sneeuw te spelen en te “schaatsen” op de plak ijs die op het schoolplein ontstond.

De kou bleef en de schaatsen konden uit het vet! Op het vijvertje in de Bewestenwege kon 
al snel geschaatst worden. Het was even geduld hebben en er zijn wat natte pakken behaald 
door de waaghalzen, of ongeduldige schaatsliefhebbers… De ouders kregen het druk met het 
bemachtigen van schaatsen in de juiste maat, er werden wat rondjes Zeeland voor gereden en 
er werd flink wat geruild en uitgeleend. De ijzers werden ondergebonden en schaatsen maar, 
eerst achter een stoel, of met je vader of moeder of grotere kinderen. Uiteindelijk zelf, en wat 
was het leuk. Eerst op het vijvertje en daarna over de sloot tot de Kasteelberg. 

Op Eindewege was er ook een schaatsmogelijkheid. De vijver van Familie Otte, naast het spoor 
werd beschikbaar gesteld. ’s Woensdags had ijsmeester Janus, een gat geboord. Het ijs was 
toen 6 cm dik. Vanaf vrijdag was het ijs dik genoeg, het was prachtig ijs. 15 jaar geleden werd 
er voor het laatst geschaatst op de vijver, O.B.S. Schengehof is toen met 3 groepen geweest. 
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Geweldig dat het nu weer kon. Vrijdag was er een klein clubje uit de buurt maar zaterdag 
was het behoorlijk druk. Er was glühwein, erwtensoep, warme chocomelk, een vuur voor 
de warmte, Janus had picknicktafels neergezet. Veel schaatsers namen ook zelf wat mee. 
De schaatspret kon ’s avonds voortgezet worden op de sfeervol verlichte baan. Er werd veel 
ijshockey gespeeld. Ook zondag was het nog druk. Het was genieten!

Ook voor de grote mensen was het heerlijk om de schaatsen onder te kunnen binden. Een 
beetje onwennig, soms een pirouette met een niet al te zachte landing op het ijs, maar 
schaatsen verleer je niet. Er werden herinneringen opgehaald aan het schaatsen op “De Stoel” 
(het water bij het gat in de dijk) en het schaatsen op de Poelvijver. Elke dag direct na school, en 
daarna thuis je schaatsen in het vet en op een oude krant! 
Deze ijsweek was voor velen een cadeautje.  De mooie plaatjes, het plezier van de schaatsers, 
de gezelligheid en het even vrij zijn van alle “corona” beslommeringen! 

Janus Otte, Rebecca Linzell

Bericht vanuit PoelwijckBericht vanuit Poelwijck
Beste dorpbewoners, 

Wat is het stilletjes in Poelwijck. Op het moment dat ik dit schrijf mogen onze bewoners 1x per 
dag 1 bezoeker op afspraak ontvangen. Gelukkig mogen we in kleine groepjes binnen nog 
steeds leuke activiteiten ondernemen. Zo houden we het met elkaar vol!
 
Sinds de Chinese maaltijd in maart 2020 waarbij er op het einde een brief op het raam geplakt 
werd dat per direct het grand café Poelwijck moest sluiten i.v.m. de corona maatregelen is het 
erg stil met de  activiteiten die normaal door ons georganiseerd worden voor de 65+ van ’s-Heer 
Arendskerke. Tussen alle maatregelen door proberen we leuke activiteiten te organiseren voor 
de bewoners van de Boogstraat en Pollesteyn.
Zo kwam de poffertjesboot langs gevaren, de frietkar langsgereden, hebben we mosselen 
gegeten en werden er bloemen, tijdschriften en dropjes uitgedeeld. Dit gebeurde allemaal aan 
de deur of buiten op 1,5 meter afstand van elkaar.
Soms werd er wat roet in het eten gestrooid. Dan hadden we wat bedacht en werden de 
coronamaatregelen weer aangescherpt en moesten de plannen weer gewijzigd worden.
Gelukkig hebben we nog ideeën genoeg. We hopen op wat mooier weer en mildere coronaregels 
zodat we  buiten op 1,5 meter afstand elkaar weer kunnen ontmoeten.
 
Tot snel!

Met een groet op 1,5 meter afstand Carina Walhout en Nienke Spies
medewerkers Welzijn SVRZ Poelwijck



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.



Win actie TYGWin actie TYG
Een leuke woordzoeker voor de jeugd van SHAK, vanuit de jeugdsoos.
Mail als 1e van je klas het juiste antwoord naar: tygshak@gmail.com en win een leuk cadeau!
Wij hebben helaas al een aantal maanden niets kunnen organiseren. Vanwege het coronavirus 
is dat nu nog steeds niet mogelijk. Hopelijk lukt het in juni/juli wel om dit schooljaar af te 
sluiten met een leuke activiteit. Mocht dit zo zijn dan horen jullie daar uiteraard van. Voor nu 
veel plezier met het invullen van de woordzoeker.

Groet van de vrijwilligers TYG
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Dorpse perikelenDorpse perikelen
Jagen
Als je 50 tot 60 jaar geleden van het voortgezet onderwijs afkwam, was het heel normaal dat 
je ouders bepaalden waar je moest gaan werken. Ze solliciteerden voor jou, nou solliciteren 
is wat veel gezegd. Het kwam erop neer dat ze vrienden of kennissen benaderden die een 
onderneming hadden met het verzoek om hun zoon of dochter in hun bedrijf op te leiden.
Vaak kwam je als kind in hetzelfde milieu terecht waar je ouders in verkeerden. Natuurlijk 
waren er uitzonderingen, kinderen die konden of mochten doorstuderen, maar het gros van 
de kinderen van een dorp ging naar het voortgezet onderwijs in de buurt. Jaap was geen 
uitzondering. Zijn vader was timmerman bij de plaatselijke aannemer en moeder zorgde voor 
de kinderen en huishouding. 

Samen met de onderwijzer van de lagere school besloten de ouders dat Jaap naar de 
Ambachtsschool zou gaan. Tenslotte was de spreuk: wie een ambacht heeft geleerd vindt de 
kost waar hij verkeert. Of Jaap dat ook wilde was niet aan de orde. Veel vrienden ondergingen 
hetzelfde lot, dus fietsen ze in een clubje naar Goes. Na de brugklas werd door leraren en 
ouders besloten dat Jaap, omdat hij aardig kon tekenen de schildersopleiding moest volgen. 
Jaap vond het best. Na het examen vertelde vader dat er een gerenommeerd schildersbedrijf 
was gevonden waar Jaap zijn opleiding verder kon voltooien door werkend leren. Vierenhalve 
dag werken en een halve dag onderwijs.

De eerste dag na de bouwvakvakantie moest Jaap zich om zeven uur melden bij meneer 
Klaasen. Jaap kwam te laat. Niet zo een best begin, zei de baas, dat moest natuurlijk anders. 
Meneer Klaasen vertelde wat er van Jaap verwacht werd. Meerdere keren zei de baas dat Jaap 
in zijn handen mocht wrijven dat hij zijn opleiding hier mocht volgen, het beste bedrijf in 
de wijde omtrek. Het bleek dat meneer Klaasen behoorlijk streng was. Om vijf minuten voor 
zeven moesten alle medewerkers zich melden op de zaak, met gepoetste schoenen, schone 
overall, ringen en sieraden af (te gevaarlijk) en radio’s werden niet getolereerd. Tussen de 
middag naar huis om te eten, om één uur weer melden op de zaak. Geen van de medewerkers 
bezat een auto, alles ging op de fiets. De jongsten moesten met een handkar of bakfiets de 
materialen naar het werk brengen. De handkar was een omgebouwde kar voor een trekhond. 
Het was ook een hondenbaan om de kar te duwen, zeker als de klanten wat verder van de zaak 
of een dorp verder woonden. Vooral in de winter was het geen pretje.

Toen Jaap met een kar materialen naar een karwei op een dorp moest lopen, duwde hij die 
met zijn buik, met de handen in zijn zakken, na een paar kilometer passeerde de baas met de 
auto, draaide zijn raam open en riep: ‘dat is niet ambachtelijk, Jaapje, en je wordt betaald om 
je handen te gebruiken’.
Jaap had moeite met discipline en zocht de grenzen op. Hij kwam vaak te laat, ging 
boodschapjes doen onder werktijd, haalde streken uit met klanten en collega’s. Als er meisjes 
in de buurt waren vergat hij het werk helemaal. Dan werd hij vaderlijk toegesproken door de 
baas. Vaak zei meneer Klaasen:  ‘Jaapje, zo kan het niet jongen, we zullen maatregelen moeten 
nemen’. Maar stiekem vond hij het amusant en vermaakte hij zich aan de ontwapenende 
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jongen. Omdat hij vrolijk en spontaan overkwam was hij geliefd bij werknemers en klanten, 
dat zorgde indirect ook voor meer werk. Kortom met Jaap erbij was het lachen.

Op een dag vertelde meneer Klaasen dat hij elk jaar verkleed als Sint-Nicolaas de klanten die 
kinderen hadden een bezoekje bracht en dat het de gewoonte was dat de jongste bediende 
als Piet fungeerde. Dus Jaap was de Zwarte Piet (voor de pietendiscussie). Op 5 december 
werd Jaap thuis bij de baas verwacht. Om vier uur melde hij zich bij de achterdeur. De vrouw 
van meneer Klaasen deed open. Jaap moest even slikken, het bleek dat mevrouw Klaasen bij 
het uitdelen vooraan had gestaan ze vulde de gehele deuropening. ‘Zo, jij moet Japie zijn’, zei 
ze met een stem die paste bij haar postuur. Ik zal je de badkamer tonen, daar kun je alvast 
uitkleden, dan kom ik je zo schminken. Terwijl Jaap zich van zijn kleding ontdeed stapte 
mevrouw binnen. ‘Alles moet uit Japie’, zei ze met een Zware Van Nelle stem. Jaap lachte en 
zei dat het niet de bedoeling was om kleine Jaap ook zwart te maken. ‘Dat bepaal ik wel’, zei 
mevrouw Klaasen. ‘Geen gekleur aan mijn jongleur’, zei Jaap resoluut. Mevrouw bulderde en 
hoestte van de lach. ‘Nou vooruit’, zei ze, ‘we gaan kijken of we er iets van kunnen maken’. Bij het 
schminken keek Jaap in het gezicht van mevrouw Klaasen en moest onwillekeurig denken aan 
een overrijpe watermeloen, alle kleuren van de regenboog waren aanwezig en de structuur 
van de meloen was pukkelig en vol nerven. ‘Oh wat een mooie grote lippen’, kirde mevrouw, 
‘zo een sexy Zwarte Piet hebben we nog nooit gehad’.

Het visite rijden verliep gladjes. Sinterklaas vertelde verhaaltjes en deelde pakjes uit. Piet Jaap 
stal de show, hij vermaakte de kinderen met ludieke gedichtjes en acrobatische kunstjes.  Op 
de terugweg prees de baas Jaap met de woorden: ‘Jaap jongen, dat heb je goed gedaan’. Bij 
thuiskomst blokkeerde mevrouw de toegang naar de woonkamer. ‘Jo’, zei ze tegen haar man, 
‘als je omgekleed bent mag je voor jezelf een borreltje inschenken. Ik heb de kast al open 
gedraaid, ééntje hè. ‘Jaap, je weet de badkamer, kleed je maar uit, ik kom je zo wassen’. Jaap 
deed de badkamerdeur op slot en ging afschminken. Na een poosje bonsde mevrouw op 
de deur: ‘openmaken Japie’. Jaap riep dat hij zich al eens eerder had gewassen en geen hulp 
nodig had. Na een schrobbeurt ging Jaap naar beneden, daar zat de baas aan de borrel. ‘Jaapje 
jongen, je bent een leuke Piet maar mevrouw Klaasen is teleurgesteld dat je zo preuts bent, je 
moet nog veel leren’. ‘Prettige avond meneer’, zei Jaap en liep de deur uit.

De volgende dag vroegen de collega’s hoe de wasbeurt van mevrouw geweest was. Jaap 
vertelde dat hij de deur had afgesloten en mevrouw teleurgesteld was. De mannen vertelden 
dat er leerlingen waren gestopt met de opleiding, nadat mevrouw ze onderhanden had gehad. 
Het volgende jaar was Jaap weer de Zwarte Piet, maar mevrouw Klaasen liet zich niet zien. 
Ze was naar haar zus zei de baas. Na een geslaagd optreden zei meneer Klaasen: ‘we hebben 
wel een borreltje verdiend Piet’. De fles kwam op tafel en werd regelmatig gekanteld. De baas 
werd steeds losser door de drank. Jaap daartegen gaf de Sanseveria regelmatig een slokje. 
Het schoteltje waar de bloempot op stond liep bijna over. ‘Jaapje jongen, vertel je baas eens 
hoe het tegenwoordig is als je zaterdags uitgaat’. Jaap vertelde welke cafés en discotheken hij 
bezocht, maar dat bedoelde de baas niet. ‘Nee, nee, jongen, vertel over de meisjes, wat doen 
jullie allemaal en waar houden ze van? Kijk het is al lang geleden dat ik op jacht ging, ik heb 
geen idee hoe het er nu aan toe gaat. Begrijp me niet verkeerd hè, ik ga niet meer jagen, heb 
mijn handen meer dan vol aan mijn vrouw’. Ja, dat begreep Jaap helemaal.





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

Uw
opticien
aan huis
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 In gesprek met ... In gesprek met ... 
De rijdende winkel
Wim Koens uit Nisse is 
met recht een ZBZB´er 
te noemen, een Zeer 
Bekende Zuid Beve-
lander. Al 41 jaar bedient 
hij 12 dorpen op Zuid 
Beveland met zijn rij-
dende winkel. Zijn vader 
bezorgde voorheen al 
brood. Toen Wim 15 jaar 
was begon vader een rij-
dende winkel. Wim vond 
dit zo prachtig, vanaf dat 
moment wist hij, dat hij 
dit ook wilde gaan doen. 
Op ´s-Heer Arendskerke 
komt de rijdende winkel 
de maandagochtend en 
de donderdagmiddag 
en ik mag een keer met 
hem mee rijden. 

Komende vanaf Hein-
kenszand in de ochtend, 
begint de middagrit van 
donderdag op Einde-
wege. Na de stop halver- 
wege de Arendstraat, 
begint gelijk de eerste 
uitdaging. Met de bijna 
11 meter lange wagen 
achteruit tot de bocht met de Ankerveersedijk. Wim weet op voorhand al dat er in ieder geval 
2 klanten daar op hem wachten. Dat is gelijk het maximale aantal klanten dat vanwege de 
coronamaatregelen gelijktijdig in de wagen aanwezig mag zijn. Klanten zijn over het alge-
meen op de hoogte van de regels en wachten buiten totdat er iemand de wagen verlaten 
heeft. Deze wachttijd wordt goed gebruikt om een praatje te maken met een buurtbewoner. 
Ook in de wagen wordt er tijdens het winkelen bijgepraat. Deze tijd gebruikt Wim om alvast 
wat artikelen klaar te leggen op de kleine, maar praktische toonbank. Veel mensen hebben 
vaste wensen van bv. een bepaald brood. Dit ligt al op de klant te wachten tegen dat deze met 
het intussen gevulde mandje bij de kassa komt. 
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De volgende stop is aan de Domeinplaatweg, ook hier wordt achteruit ingeparkeerd tussen een 
huis en een schuur. Voorheen kwamen er hier 2 klanten, maar op dit moment is het andere huis 
onbewoond. Wim blijft toch trouw komen en legt me uit dat een rijdende winkel niet op prijs 
kan concurreren met de grote supermarkten, maar wel op service. En dit is aan alles te merken. 
Wim kent werkelijk iedereen van naam. Elke klant krijgt een warme en enthousiaste begroeting. 
Wim kent de leefsituaties, de families en heeft voor iedereen een persoonlijk woordje. Hij toont 
belangstelling en begrip, leeft mee en bemoedigt mensen. Hij houdt van contacten en van gezel-
ligheid, en zeker tijdens de lockdowns merkt hij dat meer mensen om een praatje verlegen zitten. 
Door Wims actieve en betrokken houding, heeft een bezoek aan de rijdende winkel weinig meer 
te doen met de huishoudelijke activiteit van het boodschappen doen. Het is eerder een beleving, 
een leuk uitstapje. Iedereen voelt zich welkom, wordt gezien en dat heeft een positieve uitwerking 
op de sfeer. 

Zodra de claxon door de Spoorstraat galmt, gaan overal deuren open en werkelijk iedereen is goed 
gestemd tijdens een bezoek aan de rijdende winkel. Iedereen verteld zijn verhaal en Wim weet 
precies waar het over gaat. Hij weet ook wat iedere klant nodig heeft, iemand vraagt om 10 geval-
letjes en Wim weet wat er bedoeld wordt. Hij ziet iemand met een zoekende blik en zonder dat 
er een vraag gesteld is, zegt Wim waar de eierkoeken liggen. Klanten noemen de rijdende winkel 
een mooie voorziening voor iedereen, maar vooral voor ouderen en voor mensen zonder eigen 
vervoer en men is blij dat hij trouw komt. De meeste mensen komen voor een brood, verse spul-
len en als ze er toch zijn, doen ze gelijk wat aanvullende boodschappen. Iemand heeft wat nodig 
voor de buurvrouw, ze kijkt wat Wim heeft en loopt even terug naar het buurhuis voor overleg, 
terwijl Wim al een volgende klant bediend. Een man vertelt dat Wim goed let op zijn klantjes. De 
coronamaatregelen maken het leven niet leuker, maar Wim maakt er voor iedereen wat van. De 
klant zegt ook dat het fijn is dat de winkel alles heeft. En dat is ook zo. De meeste klanten komen 
voor de verse artikelen. Maar ondanks de beperkte oppervlakte, kan je er werkelijk alles kopen 
wat opeens op kan zijn en wat je toch dagelijks gebruikt. Denk aan koekjes, koffie, thee, blikken 
groenten, soep, olie en azijn, zoutjes, maar ook aan pleisters, zelfzorgartikelen, schoonmaakspullen 
en batterijen. De wagen is zelfs voorzien van een diepvries, postzegels zijn er ook te krijgen en het 
is zelfs mogelijk om contact geld te pinnen. De wagen geurt naar vers brood zodra je binnenstapt 
en de ook de geur van boerenkaas komt je tegemoet, omdat dit ter plekke afgesneden wordt. 
Wanneer mensen wat rond kijken, gebruikt Wim de tijd om snel wat spullen weer recht te zetten 
en naar voren te halen, zodat er een verzorgde en rustige uitstraling blijft voor de volgende stops. 

Tom zegt blij te zijn met de rijdende winkel, Wim reageert dat hij ook blij is met hen. 
Een andere inwoonster van Eindewege vertelt dat ze het fantastisch vindt dat ze niet ver hoeft te 
lopen voor de verse boodschappen als zuivel, groente, fruit, eieren en dingen die ze vergeten heeft 
in de supermarkt. Ze komt al 40 jaar bij Wim en is heel tevreden over hem. Ook Willy (de jonge) 
noemt dat Wim in het hart zit en dat we die in stand moeten houden. Zeker voor Eindewege is het 
een aanwinst, aangezien daar helemaal niets is. Ze is heel blij met de rijdende winkel en komt er 
2x in de week. Lenie geeft eveneens aan dat ze hier graag komt voor brood, vers, vla etc. Ze neemt 
altijd nog wat meer mee, wat thuis net op is. Maar ook zij zegt dat ze dit, naast de boodschappen, 
eveneens voor Wim doet, het is een echte dorpsmelkboer, een geweldige man. Ze vertelt, dat wan-
neer je niet kan komen omdat je bv ziek bent, hij het briefje komt halen en de spullen thuis komt 
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brengen. Iemand anders vraagt me om in het krantje te schrijven, dat ze ontzettend blij zijn met 
Wim en dat het altijd erg gezellig is in zijn winkel. 
Het verlenen van service staat bij Wim hoog in het vaandel. Behulpzaamheid en er mogen zijn voor 
mensen beschouwt hij echt als zijn roeping. En dat zie je in alles. Wanneer iemand slecht ter been 
is, dan laat hij de wagen wat zakken zodat deze niet schommelt. Iemand met zware boodschappen 
krijgt ze aangereikt na het uitstappen of hij draagt ze even naar het huis (en zet het indien nodig 
in de koelkast). Voor een oudere draait hij bij het thuisbezorgen even de deksel van een pot los, 
want het openen gaat de eerste keer vaak zwaar. Geregeld sprint hij de wagen uit om wat broden 
achter te laten bij mensen die aan het werk zijn. Wanneer iemand een vaste, grote bestelling brood 
heeft, dan staat hij al aan de deur met de broden in zijn armen nog voordat de klant buiten is. Hij 
haalt bij iemand die slecht ter been is een tas en een briefje op en brengt het daarna weer terug. 
Iemand met een rollator geeft zijn wensen bij de trap door en krijgt zijn boodschappentas gevuld 
buiten aangereikt. Op een ander dorp loopt hij zelfs bij iemand binnen om zelf in de koelkast te 
kijken wat er ontbreekt. Zeg nu eerlijk, waar zie je nu nog zoveel passie voor het werk. En al deze 
inzet zie je terug in de enorme waardering die er voor Wim is. Hij is voor veel mensen een belangrijk 
onderdeel van het leven en mensen delen veel persoonlijke zaken met hem. Wim geeft aan in alle 
jaren nog nooit problemen te hebben gehad met iemand. Natuurlijk gaat er, zoals overal waar 
gewerkt wordt, wel eens iets fout, maar hij kan dat prima toegeven en dan is het vaak al opgelost. 
Hij denkt mee met wat mensen nodig hebben, vraagt aan een man of hij nog sigaretten nodig 
heeft. Een klant vraagt om koffie, Wim vraagt of 1 genoeg is, aangezien de man er vorige week 2 
gekocht heeft, dit onthoudt hij gewoon allemaal en het maakt dat mensen zich als mens gezien 
voelen, waar je in de supermarkt een anonieme onbekende bent. Uit een ooghoek ziet hij een 
dame bij de wijn kijken en hij geeft gelijk aan dat ‘haar’ wijn er niet bij zit, het is besteld maar nog 
niet binnen gekomen. Intussen pakt hij al wat koeken in voor een vaste afnemer op de volgende 
stop. Een vrouw geeft door wat ze volgende week aan brood wil hebben en doet gelijk een bood-
schapje voor haar dochter die aan het werk is. Intussen is er nog wat aandacht en een high five 
voor een kleine klant, ook deze kent hij allemaal bij naam.

Mensen komen bij hem voor het stukje persoonlijke aandacht en voor de gezelligheid. Hij heeft 
oog voor alles en iedereen. Hij zwaait naar iedere voorbijganger op straat. Bij een bedrijf houdt 
hij even in om te kijken of het busje er staat, want dan is de eigenaar aanwezig. En ja hoor, ter-
wijl Wim het terrein opdraait komt Bob al aanlopen. Ze hebben contact via Facebook, dus Wim 
heeft gezien dat hij jarig is vandaag en zingt hem toe tijdens het inkopen doen. Ze maken samen 
grapjes, plagen elkaar en Bob noemt Wim ‘een goed ventje’.

Wim straalt enthousiasme uit wanneer hij over zijn werk spreekt. Hij is trots op zijn beroep, hij is 
de enige rijdende winkel in Zeeland, landelijk zijn er nog ongeveer 100 over van de 1400 uit het 
verleden. Het uitgangspunt is om dorpen en steden te kunnen voorzien van boodschappen dicht 
bij huis voor een betaalbare prijs en dat lukt. Sommige mensen noemen het nog steeds de SRV 
man of – wagen, maar die bestaat al 25 jaar niet meer. Het contact met de klanten vindt hij het 
allerleukste, sommige mensen delen al 40 jaar lief en leed met hem. Er is veel wederzijds vertrou-
wen. Herinneringen zijn opgebouwd en tradities zijn ontstaan. Op het ene adres loopt hij altijd 
even binnen voor het gebruik van het toilet, op een ander plekje ligt de krant voor hem klaar wan-
neer hij de boodschappen aan de deur komt brengen. Maar ook het manoeuvreren van de grote 
wagen door de smalle straatjes in de dorpskernen geeft Wim plezier aan de dag. 
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Het is hard werken, Wim is 6 dagen per week in touw. In de avond moet de wagen schoongemaakt 
worden en weer bijgevuld voor de nieuwe dag. Zijn vrouw Ceciel helpt hem hiermee, terwijl ook 
wat buurjongens hier een taak in hebben. Door het vele bewegen op de werkdagen blijft Wim 
fit en heeft genoeg energie over om in de vrije tijd motor te rijden, op de mtb de polder in te 
gaan of voor een stevige wandeling. Behalve tijdens een welverdiende vakantie rijdt de winkel vri-
jwel altijd, door de zwaarte van de wagen, ongeveer 13.000 kilo, is bv sneeuw geen obstakel. Zijn 
wagen is nu 7 jaar oud en hij hoopt hier nog een heel aantal jaar met plezier mee rond te rijden. 
Het zelfstandig ondernemer zijn vindt Wim fijn, het heeft gemaakt dat hij zijn eigen werkdagen 
kon plannen en zo een actieve rol kon hebben in het leven van zoon en dochter, nu en toen deze 
nog klein waren. Ook geeft het hem de ruimte om zich op speciale momenten af te melden voor 
een route, omdat zijn gezin altijd op nummer 1 blijft staan. 

Christengemeente Nieuw LevenChristengemeente Nieuw Leven
Goederen gevraagd voor Gambia 
Bent u bezig met het opruimen van uw kledingkast? En wilt u een goede bestemming voor uw 
overtollige zomerkleding en/of schoenen? Op dit moment wordt er gebouwd door Immanuel 
Ministries aan een community centre in  Sifoe (Gambia). Hun missie is: De liefde van de Here 
Jezus uitdelen in Woord en Daad. Dit ondersteunen we graag. Wij kregen het verzoek om de 
inwoners ook te helpen voorzien in basisbehoeften: voldoende voedsel, kleding en onderdak.

Gambia is een straatarm land, waar de mensen hulp nodig hebben, maar ook ondersteuning om 
zelf in hun inkomen te kunnen voorzien. Wat er gaande is, is semi-live te volgen op Facebook - 
Carly Alkema (https://www.facebook.com/carly.alkema)  of op www.immanuelministries.nl.

U kunt ons een  berichtje sturen (tel. 06-38057939)  en we halen het op of u kunt het dan afge-
ven aan de Torenring 44b. De goederen zullen per container verscheept gaan worden.
Graag alleen spullen die uzelf ook nog wel zou willen dragen of zou kunnen gebruiken....

 Met vriendelijke groet,  Anita Wijnholds

Tip voor wandelaarsTip voor wandelaars
Veel mensen lopen ’s avonds over de Oude Rijksweg. Niet iedereen is er zich bewust van dat het 
zicht van automobilisten in het donker slecht is. Als je met de auto aan komt rijden en iemand 
loopt in het donker op de fietspadstrook zonder lampje aan, dan is het echt gevaarlijk. Je ziet 
die persoon en of die hond pas als die bijna op je motorkap ligt.
Een simpel lampje of een reflecterend hesje kan misschien aanrijdingsleed voorkomen! Alvast 
bedankt en groetjes!

Jolanda



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

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

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

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

familierecht
overeenkomsten

incasso
hippisch recht

etc.

ADVOCAAT

Dicht bij u in de buurt 
slaagt u voor betere 

TUINPLANTEN 
Leverbaar van 1 november - 1 mei

Specialiteit: 
Veredelde Walnotenbomen

Plantencentrum

”Kwekerij WESTHOF”

Voor bomen die 
gezien mogen worden 

Op 2 km afstand van Heinkenszand

Westhofsezandweg 3 
‘s-Heer Abtskerke 

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

Snuffelschuur
Eindewege
In- en verkoop inboedels,

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

Iedere eerste en tweede zaterdag
van de maand open van

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

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

Sponsor Buurtvereniging Eindewege
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Koningsdag 2021: win een taart!Koningsdag 2021: win een taart!
Weer een streep door Koningsdag 

Waar we vorig jaar nog goede hoop hadden dat we in 2021 weer een normale Koningsdag 
konden vieren, is dat helaas toch niet mogelijk. Dit vinden wij als Oranjevereniging natuurlijk 
zeer jammer, want het liefst maken we er samen met jullie een feestje van op ons mooie dorp. 
We hebben gekeken naar wat er wel mogelijk is, om er  toch een beetje een feestelijke dag van 
te maken. 
Net als vorig jaar is er een puzzeltocht waarbij er op Koningsdag letters verspreid door ‘s-Heer 
Arendskerke en Eindewege te vinden zijn. Vind ze allemaal, maak de zin compleet en win een 
slagroomtaart! De volledige uitleg is op Koningsdag te vinden op de letters.

Geen zin om opzoek te gaan naar de letters, maar wel zin in een slagroomtaart? We roepen jullie 
allemaal op om jullie huis, tuin en straat te versieren! Het mooist versierde huis wint een slag-
roomtaart!
We houden in de gaten of er versoepelingen komen en we mogelijk nog een activiteit kunnen 
organiseren. Updates hierover komen op onze facebookpagina!

Blijf gezond!
De Oranjevereniging

Nieuws van de PetruskerkNieuws van de Petruskerk
Geen actiedag
U zult begrijpen dat er, net als vorig jaar, ook dit jaar geen actiedag in en rondom de kerk zal zijn.
Ondertussen zijn er wel al veel verschillende plantjes gekweekt. Het zou zonde zijn om hier niets 
mee te doen. We willen u en jou toch in de gelegenheid stellen om deze plantjes te kunnen 
kopen.

Op zaterdag 24 april kunt u tussen 10.00 uur en 14.00 uur op de volgende adressen plantjes 
kopen: Slotstraat 14, 67 en 69. Het gaat om groenteplantjes en tuinplanten.

Bij de kerk zal er te zijner tijd een infobord staan. En er zullen nog affiches opgehangen worden. 
De opbrengst van deze verkoop is bestemd voor Stichting Leergeld Oosterschelderegio. Wilt u 
meer weten over deze stichting, kijk dan op https://www.leergeld.nl/oosterschelderegio.

We rekenen op u!

Hartelijke groet namens de diaconie van de Protestantse Gemeente “Het Vierhuis” i.o.
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SeniorensoosSeniorensoos
Hoewel er in de Corona-periode helaas geen activiteiten kunnen plaatsvinden, willen wij ook dit 
jaar weer ons steentje bijdragen met kopij voor de Dorpskrant. Want geen activiteiten betekent 
niet dat er helemaal niets valt te vertellen.

We hebben enkele leden bezocht die in de afgelopen periodes een jubileum hebben gevierd en 
hier nog geen attentie voor hadden ontvangen. Jammer, dat je dan bij de voordeur moet blijven 
staan en dit niet tijdens het genot van een kopje koffie of iets dergelijks kan doen. Maar dat is 
helaas i.v.m. corona niet anders.

Om iedereen nog eens een hart onder de riem te steken tijdens deze nare corona-periode, 
hebben we alle leden op 1 april een bos tulpen aan huis bezorgd. Geen aprilgrap, wel weer veel 
blije gezichten, niet alleen vanwege de bloemen maar ook omdat je elkaar weer eens ziet. Zo 
gaan wij de Paasdagen in ieder geval met het beste voornemen tegemoet.

Hoewel het niet gebruikelijk is om inhoudelijke meldingen te doen, laten we deze keer toch 
weten dat we 2021 zijn begonnen met 4 leden minder. Dat betreuren wij zeer, maar gezien de 
leeftijdsgroep binnen onze vereniging is dit onvermijdelijk.
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• Van de fam. Otte kregen wij het bericht dat zij na 25 jaar trouwe lidmaatschap om gezond-
heidsredenen onze vereniging gingen verlaten. We hebben beiden hartelijk bedankt voor al 
die trouwe jaren. We zullen hun aanwezigheid zeker missen, maar wensen beiden nog mooie 
jaren toe.

• Van de fam. Philipse kregen we bericht dat Jeanne Philipse eind december is overleden. We 
hebben uiteraard de familie veel sterkte toegewenst met dit zware verlies. Ook Jeanne zullen 
we zeker missen bij alle activiteiten waar zij voorheen aan deelnam.

• Ook Rinus Janse heeft aangegeven dat hij om gezondheidsreden wilde stoppen met onze 
vereniging. Normaal nemen wij van bestuursleden afscheid tijdens de algemene ledenver-
gadering. Door corona hebben we dit moeten uitstellen, maar we wilden Rinus uiteraard wel 
bedanken voor zijn inzet en hebben hem thuis nog een leuke attentie bezorgd. Ook Rinus 
zullen we zeker missen tijdens de activiteiten waar hij aan deelnam.

Helaas kunnen we nog geen nieuwe activiteiten vermelden, maar zodra dit kan laten we dit zo 
snel mogelijk aan onze leden weten.

Wilt u informatie of (bestuurs)lid worden van onze seniorensoos of wilt u meer weten over onze 
activiteiten. Neem dan contact op met Jo Noorland, activiteitenverzorgster Seniorensoos ’s Heer 
Arendskerke.
Email: seniorensooshak@gmail.com Tel. 06-11270976 

Waar is onze Prins, de wijkagent?Waar is onze Prins, de wijkagent?
Afgelopen vier jaar was Marinus Prins onze dorpsagent. In verband met zijn persoonlijke ontwik-
keling binnen de politie gaat hij een opleiding volgen.
Hij wordt opgevolgd door Walter van Geest en stelt zich even voor:

Ik ben Walter van Geest, 38 jaar, en ik heb het stokje overgenomen van Marinus Prins.
Ik ben inmiddels aan de slag gegaan met het wijkagentschap en heb het erg naar mijn zin. Ik 
probeer zeker 1 á 2 keer per week ’s-Heer Arendskerke te bezoeken, als de dienst het toe laat. Ik 
ben ook motorrijder, dus als je een politiemotor ziet rijden in het dorp, is er een grote kans dat ik 
het ben. Als je me ziet en iets wil melden of een praatje wil maken, spreek mij gerust aan.

Walter van Geest
Wijkagent (waarnemend) Goes-Centrum, buitendorpen ’s-Heer Arendskerke 

& ’s-Heer Hendrikskinderen

Politie | Zeeland West-Brabant | District Zeeland | Team Oosterscheldebekken
Valckeslotlaan 6, 4461 SE Goes
Postbus 5009, 4330 KA Middelburg
Telefoon: 0900-8844 
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TV De SchaepskooiTV De Schaepskooi
Het voorjaar is begonnen, 
normaal zitten de terrasjes vol 
en wordt er volop gesport. Als
tennisvereniging mogen wij 
ons gelukkig prijzen dat wij 
onze sport, al is het met beper-
kingen, mogen uitoefenen. 
We hebben het afgelopen jaar 
een twintigtal nieuwe leden 
mogen begroeten. Velen van 
hen hebben gebruik gemaakt 
van het zomer- of winter chal-
lenge lidmaatschap. Dat is een 
lidmaatschap tegen geredu-
ceerde prijs met twee gratis tennislessen. Ook komende zomermaanden bieden wij het zomer 
challenge lidmaatschap aan. Wil je hier niet op wachten en nu al tennissen. Dan kan je ook een 
proeflidmaatschap nemen voor een jaar. Je kan dan een heel jaar door tennissen inclusief lid-
maatschap van de KNLTB voor € 68,-. Een baan reserveer je gemakkelijk thuis door middel van 
gebruik te maken van de KNLTB App en je kan alle toernooien meedoen die door andere ver-
enigingen worden georganiseerd. Zie voor meer informatie en voorwaarden onze site: www.
tvdeschaepskooi.nl.

De renovatie van de buitenkant van het clubhuis is bijna klaar. Op dit moment wordt het terras 
en de overkapping uitgebreid. Binnenkort zal onze grijze oefenmuur opgeknapt worden met 
een echte muurschildering. Het begin van de tenniscompetitie is voorlopig uitgesteld tot 1 mei. 
Hopelijk kan er dan wat meer en kunnen we dan ook genieten van ons gezellige zonnige terras.

Tot ziens op de tennisbaan,
Addy Dekker, TV de Schaepskooi

KindervakantieweekKindervakantieweek
Afgelopen  jaar hebben we met zijn allen de Kindervakantieweek moeten missen, snik, snik. Ook 
de zeemeerminnen en zeerovers moesten het zonder onze hulp doen. De zeerovers konden niet 
uitvaren om te speuren naar de zwarte parel, en deze is dus nog steeds zoek!
Wat zou het leuk zijn als we dit jaar, op 30 en 31 augustus en 1 september, een spetterende 
kindervakantieweek kunnen organiseren! Of dat echt gaat lukken, is afhankelijk van de op dat 
moment geldende maatregelen. De volgende keer hopen we meer te kunnen vertellen…
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We hebben voor jullie wel een code om te kraken! Zet je speurneus op en kijk of jij weet wat de 
geheime boodschap is die de zeerovers voor ons hebben achtergelaten in de straten van ’s-Heer 
Arendskerke en Eindewege. Hint: gebruik de plaatjes met de letters om de code van 20 te kraken.
Gelukt? Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd! Stuur de oplossing voor 9 mei naar
 kvwshak@hotmail.com .

Groetjes Team Kindervakantieweek,
Angelique, Brigitta, Carien, Debbie, Deborah, Hans, Mirjam, Rebecca, Roald, Robert 
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De grote onbekende ...De grote onbekende ...
Dag allemaal,
Een tijdje geleden hebben we deze fotokaart op internet gevonden van het Spoorpad (tegen-
woordig: Spoorstraat). Deze kaart heeft ‘gelopen’ in het jaar 1911.
We willen deze foto uitvergroot ophangen in onze woonkamer.
We vragen ons al heel lang af wie die man is op het bruggetje. Het lijkt ons leuk om te weten 
wie dit is. Kent u, of weet u wie deze meneer met strohoed is? Laat het ons a.u.b. weten. 
We zijn erg benieuwd!
Graag uw antwoord versturen aan: kopijsraskerkseproat@gmail.com.

Groet, Marcel en Janny Traas
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Nieuws van het ArendhuisNieuws van het Arendhuis
Eigenlijk wil ik er niet over beginnen want we weten onderhand wel met z’n allen dat het een 
zware tijd is voor de horeca. Dat geldt zeker ook voor de dorpshuizen met hun stichtingen. 
Tijdens een gesprek met de beheerders (-sters)  en de burgemeester kwam dat duidelijk naar 
voren. Niet alleen ik maar ook mijn collega’s vallen wat betreft de “financiële hulp” naast de pot. 
Het is zeer droevig gesteld! (En dan druk ik me voorzichtig uit). Wat kijk ik uit naar de tijd dat we 
weer “helemaal” open mogen. Ik mis de gezelligheid …
Een ieder doet zijn best om toch nog wat binnen te halen, ook al is dit puur voor de onkosten 
en de bedragen die al flink onder de streep zitten, want eigenlijk zullen we wel moeten! 
Alle, ja, alle kleine beetjes helpen!
Iedereen die mij bijstaat, de culturele stichting, mijn lieve man, zus, zoon, de trouwe klanten, wil 
ik heel erg bedanken, want zonder jullie had ik het helemaal niet gered of eigenlijk was ik nog 
meer onder de streep beland! DANK JULLIE WEL!!

Friet op vrijdag
Elke vrijdag kunt u vanaf 13.00 uur friet bestellen op de website van het dorpshuis Heer Arend-
huis of via het telefoon nummer 0113-561953 (vanaf 17.00 uur). Onze voorkeur gaat uit naar via 
de website. 

Hoe doet u dit ? U gaat naar www.heerarendhuis.nl u komt dan op de hoofdpagina.
U klikt op “bestel hier uw friet” (dit is een rood gemarkeerd vakje). Vul hier uw aantal friet (of 
snacks in) en druk op bestellen. Bent u klaar met bestellen dan komt u uiteindelijk terecht bij 
de pagina “afrekenen”. Hier vult u uw gegevens in en kunt u helemaal onderaan de pagina bij 
“bestelnotities” eventueel uw wensen noteren bijv. ; ik wil het graag rond 18.00 uur ophalen of 
op de frikandel speciaal wil ik geen uitjes etc. etc.
Wij bellen u 10 min. voordat uw friet gereed is op dat u deze op kunt halen.

Alvast bedankt voor uw bestelling en ik hoop tot gauw!     
 Groetjes Arna

RommelrouteRommelroute
Vorig jaar konden we deze route nog organiseren op zaterdag 25 juli. Ook toen hielden de deel-
nemers al rekening met allerlei coronavoorschriften zoals een looproute, ruimte tussen de tafels 
enz. Toch is de situatie nu nog te onzeker om deze route in juni of juli te kunnen organiseren. 
We hebben er voor gekozen om dit pas in september te doen en wel op zaterdag 11 september 
2021, de Monumentendag.
Samen met de werkgroep Monumentendag is besproken of dit idee uitvoerbaar zou zijn. 
Gelukkig zien zij de Rommelroute als een mooie aanvulling op hun programma op die dag. Ver-
dere activiteiten op die dag zijn nog niet bekend, maar één ding is zeker: we kunnen op deze 
dag gezellig rommelen door het dorp en Eindewege van 09.30-16.00 uur. 
      Elma en Janny 



34

Even voorstellen ...Even voorstellen ...
Hoi, ik ben Sara Dijkema en ik ben 13 jaar. Ik 
zit op de havo van het Goese Lyceum, locatie 
Oranjeweg. Het is een gezellige school, helaas 
door de COVID19 wel veel thuisles gehad. 
Mijn hobby’s zijn met vriendinnen afspreken, 
kleren shoppen, toetjes maken en Netflix 
kijken, daarnaast speel ik ook nog korfbal bij 
Tjoba in de C2. 

Sinds kort heb ik ook een nieuwe hobby, ik sta 
graag voor de camera als model. Mijn moeder is 
visagiste, die kan mij dan gelijk opmaken.

Querétaro, Mexico is mijn geboortestad, maar ik 
ben op mijn 4e verhuisd naar ‘s-Heer Arends-
kerke, bij aankomst ben ik gelijk naar Schenge-
hof gegaan in groep 2.  Ik vind het een gezellig 
dorp en veel van mijn vriendinnen en familie 
wonen hier, dus dat is ook heel fijn. Af en toe ga 
ik nog graag terug naar Mexico om mijn familie 
te bezoeken en lekker te eten. 

Mijn favoriete plek in het dorp is het schoolplein, omdat ik daar nog veel herinneringen heb 
van vroeger. In de toekomst hoop ik dat het nog lang een gezellig dorp blijft.
Abel Leenhouts is één van mijn vroegere klas- en teamgenoot bij Tjoba. Hij zit op een andere 
school, dus heb ik al heel lang niet veel over hem gehoord. Daarom ben ik benieuwd wat hij zal 
opschrijven.

Sara Dijkema

VVA speelt battle in ZappsportVVA speelt battle in Zappsport
Tien pupillen van de Voetbalvereniging ‘s-Heer Arendskerke schitteren zaterdag 13 maart jl. op 
televisie. Niet op het veld, maar in de zaal. Niet zomaar een zaal trouwens. De vijf jongens en vijf 
meiden hebben gevoetbald in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ze namen deel aan het televisie-
programma Zappsport The Battle, waarin elke keer vijf meiden en vijf jongens het tegen elkaar 
opnemen in steeds een andere sport. De jongens worden gesteund door presentator Ron 
Boszhard, de meiden door presentatrice Britt Dekker.
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De uit Goes afkomstige Teuntje Hoezen is één van de makers van het programma. Ze had de 
taak om de deelnemers te zoeken voor de battle waarin zaalvoetbal wordt gespeeld.  ,,Mijn 
zusje voetbalt bij de V.V. Arendskerke”, legt ze uit. ,,Ik heb toen voorgesteld haar en andere kin-
deren van de club te selecteren. Dat mocht.” Zodoende is zaterdag op televisie te zien hoe de 
meiden Fien, Nienke, Sara, Romi en Fenna het opnemen tegen de jongens Nando, Thijs, Brent, 
Victor en Luuk. De teams werden getraind door twee van de beste Nederlandse zaalvoetballers: 
Amir Molkârâi en Bouchra Moudou.

Volgens Hoezen is het de 
gaafste battle van het seizoen 
geworden. Dat komt niet in de 
minste plaats door de plaats 
van handeling: de Ziggo Dome. 
,,Vanwege corona gebeurt 
daar nu al een tijd heel weinig”, 
zegt ze. ,,Daarom hebben we 
gevraagd of wij er een battle 
mochten opnemen. Daar werd 
enthousiast op gereageerd, 
onder meer omdat in de Ziggo 
Dome volgend jaar het EK zaal-
voetbal wordt gespeeld.”

Tekst: Rob Paardekam 11-03-21, 17:50
PZC 11-03-21

Fotografie: Zapp Sport

B&B TorenzichtB&B Torenzicht
Een nieuwtje in de dorpskrant, of misschien al wel gehoord. 
Per 1 maart zijn wij een B&B gestart. ‘B&B Torenzicht’ aan de 
Torenring 10. De voormalige vroegere supermarkt  hebben 
we verbouwd tot een appartement. Als de dorpskrant op de 
mat valt,  hebben we onze eerste gasten  gehad.                 
Jammer dat het nu met corona wel wat aanpassingen 
vraagt. Maar onze gasten kunnen kiezen, zelf voorziend of 
met ontbijt. Benieuwd naar meer info of foto`s?  

Kijk op onze website:  www.bnbtorenzicht.nl. 
Leo en Kitty
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SraskerksedagSraskerksedag
Het besluit is gevallen: Geen Sraskerksedag 2021.
De situatie rondom de pandemie is nog te onzeker om deze dag begin juni te kunnen organi-
seren. De werkgroep Sraskerksedag gaat er voor zorgen, dat we op zaterdag 4 juni 2022 een 
gezellige Sraskerksedag zullen beleven!! Tot die tijd genieten van al het moois wat wel kan.
     

Werkgroep Sraskerksedag

RaadkaartRaadkaart
In de vorige editie van de dorpskrant hebben we een raadkaart geplaatst. Dit keer 6 goede 
inzenders!
Op de foto van de raadkaart staat de vlinder welke hangt aan de muur van de Joosstraat 11.
Omdat er maar één winnaar kan zijn, hebben we weer geloot. Ineke van der Bijl is hiervoor uit 
de bus gekomen. De prijs heeft ze al ontvangen.
Deze keer hebben we weer een nieuwe raadkaart. Waar is dit?
De oplossing kun je weer sturen naar: kopijsraskerkseproat@gmail.com. Veel succes!
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Kunst-voor-je-raam-routeKunst-voor-je-raam-route
Ook Atelier in-perspectief is tijdens de lockdown dicht. Normaal komen er wekelijks 7 groepen 
in het atelier om teken- en schilderles te volgen. Om de cursisten toch bezig te houden heb ik 
diverse lessen voorbereid en er filmpjes van gemaakt. Deze filmpjes kun je via YouTube bekij-
ken en wellicht raak je geïnspireerd om thuis aan de slag te gaan. Creativiteit zit in ons allemaal 
en doen zorgt er voor dat je even met niets anders bezig bent en wellicht nieuwe vaardigheden 
leert. Om deze reden vind ik het leuk om dit met mijn dorpsgenoten te delen en misschien 
maak je iets voor de kunstroute? Je kunt bijvoorbeeld tulpen leren schilderen of roest, en in het 
laatste filmpje legt kunstenaar Leen van Duivendijk uit hoe je een glas water schildert.

Hoe kun je die filmpjes zien? Ga naar YouTube en type ‘Ginny Rentmeester’ in de zoekbalk dan 
kom je als je deze foto ziet bij mijn kanaal en kun je aan de slag. Veel succes en plezier! 

Sraskerkse Kunst-voor-je-raam-route
We wandelen wat af met z’n allen en wat wonen we in een mooi dorp met een prachtige omge-
ving! Maar op een gegeven moment ken je het rondje wel. Het zou daarom leuk zijn als we 
elkaar gaan verrassen met creativiteit: een mooi schilderij, tekening, beeldhouwwerk of hand-
werk. Een kunstroute dus! Er zijn al meer dorpen die dit uitgevoerd hebben. Je mag exposeren 
wat je wilt: een schilderij, beeldhouwwerk of een handwerkstuk. Je kunt het kunstwerk voor het 
raam plaatsen of in de tuin en een mailtje naar me sturen waar en wat er te zien is.
De plattegrond komt op verschillende plaatsen in het dorp te hangen en wordt met regelmaat 
aangepast zodat we steeds weer nieuwe kunst kunnen ontdekken.
Voordat je gaat wandelen neem je een foto van de plattegrond en kun je op stap!
Doe je mee? Graag hoor ik van je!
Heb je nog een leuk idee of aanvulling hier voor dan hoor ik het graag!

Creatieve groet, Ginny

Museum De BevelandenMuseum De Bevelanden
Nieuwe Oude Lappen 
Nieuwe aanwinsten uit de 18e en eerste helft 19e eeuw 

Nog nooit kreeg het Historisch Museum de Bevelanden zo’n bijzondere collectie merklappen. 
De familie Stevan van het museum voor Naaldkunst in Winschoten heeft ons een aanzienlijke 
collectie Nederlandse merk- en stoplappen uit de 18e en eerste helft 19e eeuw toevertrouwd. 
En dankzij een Zeeuwse schenking kunnen we zien hoe merklappen generaties lang worden 
doorgegeven in de familie Trimpe. De merklappen zijn nu te zien in de tentoonstelling ‘Nieuwe 
Oude Lappen; nieuwe aanwinsten uit de 18e en eerste helft 19e eeuw’. 
Zodra het museum weer mensen mag ontvangen staat de tentoonstelling voor u klaar en is te 
zien t/m zaterdag 29 januari 2022. Kijk op onze website www.hmdb.nl voor actuele openings-
tijden. 





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

de enige echte Poelzicht
kroketten & 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

Angusfokkerij_Poelzicht Adv 150x75_2020.indd   1Angusfokkerij_Poelzicht Adv 150x75_2020.indd   1 18-11-2020   15:3318-11-2020   15:33

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
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