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Redactie: Eveline de Zwarte Boudewijnstraat 24, tel. 561167
 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 2022 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 Paul den Boer
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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



Januari 2022, nr. 1Van de redactieVan de redactie

InhoudInhoud

Allereerst willen we u een mooi, gezond en gelukkig 2022 toewensen!
Helaas zitten we wederom in een lockdown, maar we zijn erg blij dat er toch weer leuke stukken 
aangeleverd zijn door onze trouwe schrijvers.
Daarnaast willen we ook de adverteerders in deze krant bedanken voor hun financiële onder-
steuning.
Deze financiële ondersteuning is belangrijk om toch iedere keer weer een mooie dorpskrant uit 
te kunnen brengen.
Zoals u vast in de media hebt vernomen, lopen energiekosten op en is er sprake van papier-
schaarste. Dit zijn vervelende dingen waar wij indirect ook mee te maken krijgen in de vorm van 
extra kosten.
Mocht u iemand weten of een bedrijf kennen die ook willen adverteren in onze dorpskrant, dan 
horen we het graag!
Veel leesplezier!

De uiterste inleverdatum voor nieuwe kopij is 1 april 2022.

Johnny de Kok, Colin Willemse, Eveline de Zwarte
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Molen Nooitgedacht 50 jaar..............................................................................................................................23
VVA .............................................................................................................................................................................24
Even voorstellen ....................................................................................................................................................27
TV De Schaepskooi ...............................................................................................................................................27
Jeugdsoos TYG .......................................................................................................................................................28
Raadkaart .................................................................................................................................................................31
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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

MMaauurreeeenn  MMaayyrr     
HHoolliissttiisscchh  tthheerraappeeuutt        
BBaacchh  BBllooeesseemm  ccoonnssuulleenntt  ((mmeennss  &&  ddiieerr))      
SSoocciiaaaall  ppssyycchhiiaattrriisscchh  vveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  
    
0066--4433226633669999  //  vveellddiieepp@@ggmmaaiill..ccoomm  
  
  
  
  
  
MMaauurreeeenn  MMaayyrr     
HHoolliissttiisscchh  tthheerraappeeuutt        
BBaacchh  BBllooeesseemm  ccoonnssuulleenntt  ((mmeennss  &&  ddiieerr))      
SSoocciiaaaall  ppssyycchhiiaattrriisscchh  vveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  
    
0066--4433226633669999  //  vveellddiieepp@@ggmmaaiill..ccoomm 
wwwwww..vveellddiieepp..nnll  

 

 

Praktijk De Veldiep
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Zorgboerderij de Noordhoek
T H E E T U I N  E N  B L O E M E N P L U K T U I N

Westhofsezandweg 5, ‘s Heer Abtskerke

Vanaf vrijdag 2 juli gaat onze 
bloemenpluktuin open! 

Wij zijn geopend van maandag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 15.30 uur. 

Kom een prachtige bos bloemen knippen 
en geniet van heerlijke koffi e/thee met lekkers 

of een lunch in onze theetuin!

Bos bloemen + koffi e/thee 
met gebak voor € 7,50   geldig t/m 17 juli



Wij zijn dringend op zoek naar 
vervoersvrijwilligers om onze deelnemers van 
en naar de zorgboerderij te brengen! Staat u 
open voor veel gezelligheid, een fijne sfeer en 
houdt u ervan om auto te rijden? Dan zouden 
we het fijn vinden om met u in contact te 
komen!  Routes en tijden zijn in overleg, 
meestal om 9 en 16 uur. Kilometervergoeding 
en veel waardering staan tegenover de tijd die 
u in het rijden steekt. Routes gaan richting de
Zak van Zuid-Beveland, Walcheren en
Reimerswaal vanuit Heinkenszand.

Heeft u interesse? Neem dan contact op via 
email: info@zorgboerderijdenoordhoek.nl of 
telefoon: 0618228584 
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Stichting OverlegorgaanStichting Overlegorgaan
In het nieuwe jaar wensen wij u als Dagelijks Bestuur (DB) van de dorpsraad een gezond, veilig 
en voorspoedig 2022 toe. Wie had twee jaar geleden kunnen bedenken dat de wereldwijde 
pandemie zoveel en zolang beslag zou leggen op de samenleving. Laten we hopen dat het dit 
jaar, o.a. door genomen maatregelen, de gewenste richting op zal gaan en dat ook de activiteiten 
in ons dorp weer normaal hervat kunnen worden. 
Door alle coronamaatregelen zijn ook de activiteiten van het overlegorgaan in zekere zin beperkt 
gebleven. Zo wel de voorjaars- als de najaarsvergadering konden (fysiek) geen doorgang 
vinden. De huidige bestuurssamenstelling van het DB is wel afgestemd met en gefiatteerd door 
het Algemeen Bestuur. Omdat Mareike Goesije haar kandidatuur moest intrekken hebben we 
momenteel nog wel een vacature in het DB.
Het DB heeft een aantal keren vergaderd, zowel fysiek als digitaal. De onderwerpen die in het 
afgelopen jaar aan de orde zijn geweest zijn onder meer de volgende:
Zowel door de Verkeerscommissie als het DB is aandacht geschonken aan de eerder met de 
gemeente afgesproken update van het Verkeersplan (als onderdeel van het Dorpsplan 2012-
2025). Het gaat dan om verbeterpunten m.b.t. parkeren, veilige snelheid, gevaarlijke punten. In 
het bijzonder is aandacht geschonken aan klachten van de bewoners aan de Torenring-Z waar 
het de veiligheid in de verkeerssituatie betreft. Bij de gemeente wordt gekeken of het verbod 
op vrachtverkeer op deze route weer ingevoerd kan worden. De Verkeerscommissie, in nieuwe 
samenstelling, hoopt in 2022 het Verkeersplan verder uit te werken en te updaten.
Samen met de gemeente heeft de “zomerschouw” weer plaatsgevonden. 
Regelmatig terugkerend aandachtspunt is het Poelbos: niet alleen de ‘troosteloze’ bomenkap, 
maar ook de verbetering van de kwaliteit van de (fiets)paden. Bij de fietspaden werd slechts een 
beperkte onderhoudsbeurt uitgevoerd. Vooral de Verkeerscommissie heeft veel tijd besteed aan 
dit dossier, mede in relatie tot de ontwikkeling van het Bedrijvenpark ‘Deltaweg’. De beoogde 
herwaardering van de N664 kreeg aandacht in samenspraak met ’s-Heer Hendrikskinderen. 
Samen met vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden uit de gemeente Goes vond er 
regelmatig overleg plaats in het zgn. dorpenplatform. Zo werd er gesproken over het vorm 
geven aan burgerparticipatie via “Goes Praat Mee”. Een plan is opgesteld en besproken met 
de gemeente, om in overleg met de bewoners van Pollesteyn een Mural (muurschildering) te 
creëren. 
Mede in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen werden enkele aanpassingen 
van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voorbereid; informatie over de beoogde 
aanpassing van het Huishoudelijk Reglement is reeds ter kennis gebracht aan het Algemeen 
Bestuur via de mail.
Door de lockdowns komen we er achter hoe belangrijk digi-vaardigheid is geworden. Het is 
daarom jammer dat het internetcafé van Digisteun maar een beperkt aantal maanden open 
kon zijn in 2021. Hopelijk biedt het nieuwe jaar weer meer mogelijkheden. En dat geldt voor 
alle werkgroepen en activiteiten die altijd georganiseerd worden in ons dorp. We wensen jullie 
daarom tot slot een samenbindend jaar toe.

Kees Kabboord (voorzitter); Bas de Schrijver (secretaris); 
Chester Leenhouts (penning-meester); Willem van der Bijl (bestuurslid)   
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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  

Bij inlevering van deze bon:

500 gr Zalm lasagne
Voor € 5,95

Bij inlevering van deze bon:
2 st Lekkerbekken +

2 st Hollandse Nieuwe
Voor € 10,00



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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In gesprek met ... In gesprek met ... 
Jesse Evers

Als geboren en getogen inwoner 
van ´s-Heer Arendskerke zal 
iedereen Jesse van zien wel 
kennen. 
In de herfst van 2021 heeft hij 
een bijzondere en leerzame reis 
gemaakt, waar hij ons graag wat 
over wil vertellen. Geïnteresseerd 
en met zijn open mind, ontdekt 
Jesse altijd wel iets boeiends. 
Zo kwam hij in contact met Stichting 
’t Wylde Leren. Deze stichting 
heeft als doel onderwijsinstituten, 
scholen, docenten en jongeren 
een platform te bieden voor 
avontuurlijk en ervaringsgericht 
onderwijs, binnen en buiten 
Nederland. Ze bieden verschillende 
lerende reizen aan, zoals zeilen in 
Nederland, winterse expedities 
in Noorwegen en, eveneens in 
Noorwegen, een fjordenavontuur 
in de lente. Aangezien Jesse een 
ervaren zeiler is, en als 15-jarige nu al het één na hoogste zeilbrevet in zijn bezit heeft, was de 
keuze snel gemaakt: Hij wilde gaan deelnemen aan de zeilreis. 

Voor Jesse kon vertrekken, moesten er de nodige voorbereidingen getroffen worden. Het 
begon met een ontmoetingsdag in Utrecht, waar de belangstellende jongeren de medewerkers 
konden ontmoeten en alle informatie kregen die nodig was. 
Vervolgens was er toestemming nodig van school om tijdelijk op deze andere manier les te 
mogen ontvangen. 
Natuurlijk moest deze reis gefinancierd worden, waarbij het vanuit de visie van de Stichting 
belangrijk was dat de jongeren hier zelf en niet alleen de ouders ook een bijdrage aan leverden. 
De deelnemers in-spé hadden hier allen op hun eigen manier vorm aan gegeven. De ene zette 
een crowdfunding op en een ander heeft immens veel taarten gebakken en verkocht. Jesse 
heeft een ondernemersgeest en een grote liefde voor auto’s. Dit heeft hij gecombineerd door 
samen met zijn ouders een bijzondere en sportieve auto uit Duitsland te importeren om die 
hier te verkopen. Dit proces op zich was al leuk, interessant en leerzaam voor Jesse. Hij had zijn 
eigen aandeel in de contacten met de potentiële kopers. 
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Op 19 september was het zover. Na het aanschaffen van de laatste spullen, zoals een 
nieuw zeiljack en last minute nog een paar schoenen, was Jesse klaar voor vertrek. Met zijn 
schoolboeken en een huiswerkplanning die Jesse had gemaakt in afstemming met zijn 
docenten van het Pontes, nam hij voor 3 weken afscheid van zijn ouders.
In Zierikzee begon de reis, daar ging hij aan boord van De Vrijbuiter; een 23 meter lang zeilschip 
dat een reis zou gaan maken langs de oevers van de Nederlandse binnenwateren. 
De bemanning bestond, naast Jesse, uit 11 andere deelnemers; jongeren (minimaal 14 jaar) 
van middelbare scholen uit het hele land, kapitein Wybe Radstake, een scheepsmaat, een kok 
en 2 docenten.  De naam van de reis was De Groene Koers. Het idee hierachter was om op een 
duurzame wijze een actieve bijdrage te leveren aan een betere, klimaat neutrale wereld. Deze 
reis wordt 2 x per jaar gemaakt met steeds een andere route. Naast het op een CO2 neutrale 
manier vervoeren van vracht worden er diverse duurzame projecten bezocht in de plaatsen 
waar De Vrijbuiter aanlegt. 

Vanaf Zierikzee ging het schip op koers naar Antwerpen. Daar wordt een vracht meel opgehaald 
en in het ruim geladen . De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het laden van de boot.
Vanaf Antwerpen ging de reis verder naar het noorden van Nederland. 
De avonturiers sliepen met zijn vijven in een bunk; een kleine hut met een aantal stapelbedden. 
Ze begonnen de dag met een gezamenlijk ontbijt in een groepsruimte. Hier was de keuken, er 
stonden eettafels en er was een zitgedeelte ter ontspanning waar zelfs een piano stond.
Daarna werden de taken; opruimen, afwassen en schoonmaken door de jongeren zelf 
verdeeld. Een deel van hen bleef in de groepsruimte en ging met de docenten aan de slag aan 
de opgedragen leerstof. Iedereen werkte aan zijn eigen opdrachten.
Jesse had meteen een goede klik met de medeleerlingen en docenten. 
De lunch vond in groepjes plaats. In de  middag ging de andere helft van de groep aan de 
zelfstudie en konden de ochtendstudenten aan dek uitwaaien. 
Zeilen is hard werken! Je moet steeds alert zijn en goed op de hoogte zijn van de taken en 
weten wat er van je verwacht wordt bij het overstag gaan. De zeilen moeten gehesen worden, 
of iemand moet het zwaard laten vallen. Omdat Jesse veel zeilervaring heeft, krijgt hij de 
nodige verantwoording en mag hij anderen leren over het zeilen op zich en staat hij hen ook 
bij aan het roer. 
Het avondeten (heerlijk Italiaans onder andere, over de kok was iedereen erg te spreken) werd 
soms in groepjes genuttigd, omdat er dan nog vaak gezeild werd.  In de avond was er ruimte 
om samen wat te chillen of een wandeling te maken in de plek waar men lag. 
Aan boord waren douches aanwezig, maar het genoot de voorkeur van de meesten om af en 
toe een plons in het koude herfstwater te nemen of gebruik te maken van een douche in 1 van 
de havens. 
Na een drukke dag met veel buitenlucht, hard werken en veel natuurbeleving vanaf het water 
rolde iedereen in de bunk al snel in een diepe slaap.

Reizen over water is niet zonder risico’s! 
Voor de afvaart werden de noodprocedures doorgenomen. Dit waren onder meer “Man over 
boord, brand en wat te doen wanneer de boot water maakt”. 
Omdat het weer ieder moment van de dag anders was, veranderden de omstandigheden 
ook steeds. Hier moest op geanticipeerd worden. Kapitein Wybe was optimistisch, dus met 



windkracht 7 durfde hij prima de Oosterschelde op te gaan, waarbij op een gegeven moment 
de schoolboeken van de eettafels vlogen. Op andere dagen was er weinig wind en verliep de 
reis juist langzaam. 
Met een mast van 23,5 meter een brug onderdoor varen van 23,6 meter was een spannende 
uitdaging. Wanneer er net een andere boot een golf zou maken dan zou de mast af kunnen 
breken. 
Alle avonturiers stonden op het achterdek en de kapitein voer heel langzaam richting de brug, 
waarbij hij toch even snel in zijn achteruit moest kijken, wanneer er een binnenvaartschip 
passeerde. Gelukkig lukte het, zoals iedere keer weer, om zonder schade deze brug te passeren. 
Maar ook kleine obstakels vroegen om een oplossing, zoals een lekkende schroefas-afdekking. 
Wanneer bij het zwemmen de ladder af zou breken, moest je wel heel hard roepen om gehoord 
te worden; door de hoogte van het schip klom je er niet zo weer terug op. 

Naast het zeilen en studeren werden er de nodige excursies gemaakt onderweg. Het waren 
iedere keer andere projecten, afhankelijk van de route, die De Groene Koers deze keer aflegde. 
Jesse heeft onder andere een bezoek gebracht aan ‘Clean to Anywhere’; een plek waar 
afvalplastic gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het maken van schepen. Bij Clean Rivers zagen 
ze een uitvinding, die gebruikt wordt voor het opruimen van rivieren. 
De jongeren hebben ook een bezoek gebracht aan een restaurant, waar in een kas het eigen 
eten geteeld wordt. Ze hebben een circulair ecosysteem waarbij onder andere poep van vissen 
gebruikt wordt als voeding/mest voor de planten in de kas. 
Bij het laden van het meel in Antwerpen werd een festival bezocht in een droogdok waar 
voedsel gekweekt werd op zout water. 
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In Amsterdam maakte de grote loods, waar verschillende kunstenaars vrije ruimte hebben om 
te werken, grote indruk. 

Jesse had het geluk dat hij een fijne, zelfstandige groep trof, waarbij iedereen een goede 
klik had  met elkaar. Dat maakte dat de samenwerking prima verliep. Iedereen werkte mee 
en nam zijn verantwoordelijkheid. Ze regelden zelf dat alle taken verdeeld werden. Het was 
voor iedereen jammer dat ze na 3 weken samen wonen, werken, leren en ontspannen na de 
aankomst in Amsterdam afscheid moesten nemen. 
Gelukkig hebben ze nog steeds dagelijks contact met elkaar en staat een reünie gepland. 
De Groene Koers had de aandacht van de media. Zo wijdde Omroep Zeeland er een item aan 
en stond er een artikel met een grote foto in de PZC. 

Op zaterdag 9 oktober kwam Jesse in de avond weer thuis. Er was een klein ontvangst geregeld 
met huisgemaakte appeltaart en iedereen zag een energieke, stralende en ontspannen Jesse 
vol zelfvertrouwen en inspiratie. 
Hij heeft volop plannen voor zijn toekomst, waarbij duurzaam ondernemen op de voorgrond 
staat. Hij kijkt terug op stressvrije weken, waarbij hij veel in het moment zelf kon zijn, waardoor 
ideeën zijn gaan stromen. 
Door met De Vrijbuiter “De Groene Koers” te varen, is Jesse op een andere manier naar dingen 
gaan kijken en is hij zich nog meer bewust van waarde van materiaal dat door anderen 
makkelijk wordt weggegooid. 

Het was fijn om samen te zijn met mensen die dezelfde visie hebben en om op een natuurlijke 
manier een balans te laten ontstaan tussen samenwerking en eigen initiatief. Het was altijd 
leuk.
De tijd vloog voorbij en er was geen ruimte voor heimwee.
Jesse zou deze beleving zo opnieuw willen meemaken! 

Maureen Mayr

Moestuin 2021/2022 Moestuin 2021/2022 
Winter…… De activiteiten in en rond de moestuin staan op een laag pitje.
Ook de vele regen nodigt niet uit om de tuin in te gaan, maar toch gebeurt dit wel.
Eén tuin is vrijgekomen. Er is dus nog ruimte vrij om te tuinieren! 
Het is nu de tijd om de tuin in te richten.
Zin om je kind of kinderen mee te nemen en samen groenten enzovoort te planten, verzorgen 
en op te eten?
Of wil je gewoon vers eten van eigen kweek? 
Meld je dan aan bij Ben Burg: bburg@kpnplanet.nl 

Groet,
Willem van der Bijl



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.



Uit Het VierhuisUit Het Vierhuis
In het Friese Jorwert is rondom het kerkje van Jorwert een protestantse kloostergemeenschap 
ontstaan. Mensen zoeken daar naar nieuwe wegen om het evangelie te beleven en uit te 
dragen. Er wordt een aandeel geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke 
vernieuwing. Zo wordt in de plaats waarvan Geert Mak schreef dat God er verdween, gezocht 
naar een plaats waar het woord kan wonen. In de kerk hangt een gedicht van Eppie Dam. In 
dat gedicht wordt onder woorden gebracht wat een kerk kan en mag betekenen.

Huis om stil te zijn

Uit straten ronkend en rumoerig
heb ik een weg, een plek gezocht;
ik vond, het hart beklemd en roerig,
een huis gebouwd uit ademtocht.

Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust;
niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartelust.

Hier klinkt de taal niet angstaanjagend
en daal ik tot mijn wezen in,
in stilte die bevrijdt, ontwapent,
een stem die spreekt van dieper zin.

Het veilig masker mag doormidden,
ik toon mezelf een waar gezicht;
terwijl – geopend – handen bidden:
ontvangend, weerloos, vederlicht.

Ik voel me als herdacht, herboren –
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;
ik ga, weer mens als ooit tevoren,
de wereld anders tegemoet.

Ook in de Petruskerk hopen we zo’n plaats te kunnen bieden aan ieder die wil binnenlopen. 
Ook onze kerk wil een plaats van stilte, bezinning en nieuwe inspiratie zijn. Een plaats waar 
mensen binnen kunnen komen in tijden van vreugde en in tijden van verdriet. Sinds kort 
staat in de kerk een kruis met daaraan kleine kruisjes waarop de namen zijn geschreven van 
gemeenteleden die de afgelopen tijd overleden zijn. Bij de jaarlijkse herdenkingsdienst in 
november worden die kruisjes aan familieleden meegegeven. Bij binnenkomst van de kerk 
kunnen mensen die dit willen een kaarsje aansteken bij het kruis ter herinnering aan een 
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van de overledenen van wie de naam is bijgeschreven, of ter herinnering aan een andere 
dierbare. Wanneer de kerk open is, bent u van harte welkom. Iedere eerste zondag van de 
maand is er in ieder geval een kerkdienst. Verder is de kerk open op de zaterdagmiddagen in 
de zomervakantie en op monumentendag. 

M.J. Wisse

DorpsperikelenDorpsperikelen
Jaap werd door baas Klaasen gevraagd of hij leerlingen wilde gaan begeleiden; vier dagen in de 
week met een jongen of meisje op karwei. Jaap zag het wel zitten. 
Op een dinsdag kwam Dick op de werkplaats. Een aardige, goed uitziende jongen van 17 jaar. Hij 
kwam uit een naburig dorp, waar hij met zijn ouders en zus woonde. Jaap vertelde dat ze naar de 
brandweerkazerne moesten om die van buiten op te schilderen. Eerst gingen ze alle materialen 
en gereedschap in de bedrijfsbus laden. 
Jaap zette de spullen gereed in de werkplaats en zei tegen Dick: ”Zet jij ze maar in de bus. De verf 
aan de rechterkant in het rek, het gereedschap aan de andere kant en grote dingen op de vloer.” 
Dick liep af en aan. Na een poosje kwam hij naar boven waar Jaap een nieuw stukje glas voor 
het kozijn van de brandweer aan het snijden was. “Uuuh, meneer. Er is een pot verf omgevallen.” 
“Oké,” zei Jaap. “Eens kijken wat de schade is.” 
Toen ze bij de auto kwamen, zag Jaap dat er een blik van 2,5 liter in het rek op zijn kant lag. De verf 
stroomde uit het rek op de vloer en droop uit de auto op de betontegels van de parkeerplaats. 
“Kijk,” zei Jaap. “ Als er zoiets gebeurt, eerst zo vlug mogelijk het blik recht zetten, dan zoveel 
mogelijk verf op soppen met een kwast, daarna met doeken en terpentine schoonmaken en als 
laatste de betontegels.”  Zo gezegd zo gedaan. 
Nadat alles schoon was in en aan de auto, gingen ze de tegels te lijf. Niet alle verf ging eruit, het 
beton had veel verf opgezogen. “Geen punt,” zei Jaap. “We draaien de tegels om niemand die 
het ziet.” “Sorry, meneer.” zei Dick. “Als je met verf werkt, kan het gebeuren,” zei Jaap. “De Koning 
overkomt het niet.”  Ze reden naar de kazerne. Jaap vertelde wat de bedoeling was en hoe ze het 
gingen aanpakken. Dick kon beginnen met het afwassen van het houtwerk, daarna losse verf 
verwijderen en schuren.
Jaap deed het voor: “Pas op met de verfschrapers! Die zijn heel scherp, doe handschoenen aan.” 
Dick begon vol goede moed, hij zong er zelfs bij. 
Maar na een poosje kwam er een ander geluid uit zijn mond. De emmer met water was boven op 
een schraper gevallen en was lek. “Wat nu, meneer?” zei Dick. 
Jaap zei: “Stop eerst maar met dat meneer. Pak een andere emmer uit het rek en ga maar verder.” 
Dick ging naar de auto, deed de klep open en strekte zijn arm om een emmer te pakken, maar 
raakte met zijn pols een scherpe verfkrabber.
Deze sneed door zijn pols als ware het boter en na een paar seconden gutste het bloed uit een 
ader. Dick gilde. Jaap kwam aanrennen. Ook een buurman had het gehoord en kwam kijken wat 
er aan de hand was. Jaap pakte de verbanddoos uit de cabine, haalde er een drukverband uit en 
deed die op de ader. “Druk je duim erop. We rijden naar de huisarts.”
“Ik heb een EHBO-diploma,” riep de buurman. “Laat mij eens kijken.” Dick haalde zijn duim van de 
wond. Even leek het bloeden te stoppen, maar toen stroomde het bloed als een vulkaaneruptie 
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over de pols en droop op de grond. 
De buurman werd wit op zijn kammetje en zakte als een pudding in elkaar. Jaap zette Dick in de 
auto, kneep een spons met water uit boven het bleke gezicht van buurman, die daarna begon te 
pruttelen als een koffiepercolator.
“Bedankt voor je hulp,” zei Jaap. “Maar we gaan toch maar naar de dokter.” Bij de arts mochten ze 
direct naar de spreekkamer, maar de arts kon niets doen, zei hij. “Je moet naar de Eerste Hulp. Ik 
zal er een verband op doen en het ziekenhuis bellen dat je er aan komt.” Toen ze buiten liepen, 
reed baas Klaasen net voorbij. Jaap riep hem en vroeg of hij naar Goes wilde rijden, zodat hij zelf 
verder kon met het werk.
De andere dag vertelde Klaasen dat er bij Dick hechtingen aangebracht waren en dat hij een dag 
of tien niet kwam werken.  
Na veertien dagen was Dick terug. Er kwam een flinke hoeveelheid verf binnen, die in de rekken 
van de werkplaats gezet moesten worden. Jaap en Dick werden aangewezen als vrijwilligers. 
De emmers met latex moesten naar boven, de rest kon beneden blijven. 
Jaap vertelde dat de emmers in de hoek moesten komen. “Breng ze maar naar boven, dan zet ik 
de rest op zijn plaats.” Dick liep af en aan. Jaap was verbaasd over zijn snelheid.
Net toen Dick de laatste twee emmers vast had, kwam er een enorme dreun van boven. Verschrikt 
keken de mannen naar elkaar. 
Ze renden de trap op, maar halverwege bleven ze verstijfd staan. Een tsunami van witte verf 
golfde over de trap, spoelde over hun schoenen en meanderde over de vloer van de werkplaats. 
“WAT, HOE, HE?!” stotterde Jaap en sopte als een wadloper naar de verdieping. 
Daar was het of er een sneeuwlawine had plaats gevonden; bijna alle emmers waren 
opengebarsten alsof ze ontploft waren. Meer dan tweehonderd liter witte latex was met grote 
kracht uit de emmers ontsnapt.
Van de wanden en plafond droop de verf als smeltende sneeuw op de vloer. 
Dick kwam ook naar boven gesopt. 
“Hoe kon dit gebeuren?“ stamelde Jaap. 
Dick vertelde dat hij op het idee was gekomen om ze eerst boven op elkaar te stapelen en dan 
later op hun plaats te zetten. Maar door het gewicht waren de onderste emmers geïmplodeerd 
en waren de emmers als dominostenen tegen elkaar gevallen. De rest van de dag waren ze bezig 
met opruimen. Plafond en wanden werden meteen met de latex gesaust. De trap, evenals vloer, 
werd geschilderd. Baas Klaasen was even komen kijken, maar verder als de deur was hij niet 
gekomen. 
Met zijn gezicht even wit als de latex was hij ijlings vertrokken. “Vast op wintersport,” dacht Jaap.

Digi cafeDigi cafe
Door corona is er afgelopen jaar weinig gelegenheid geweest om dorpsbewoners met een 
digitale hulpvraag te helpen in het Grand Café in Poelwijck. Zo konden we weer starten en 
konden we weer sluiten.
We hopen in 2022 weer voor een ieder klaar te staan. Hou de website in de gaten! 
Nu al hulp nodig? Kijk op de website: www.digisteun.nl 
Verder namens alle digimaatjes een gezond en voorspoedig 2022.
 

¢¢





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

Uw
opticien
aan huis
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SeniorensoosSeniorensoos
Het bestuur van Seniorensoos ’s-Heer Arendskerke wenst iedereen een mooi, voorspoedig en 
vooral een gezond 2022 toe! 
Natuurlijk hopen we allemaal dat Corona het komende jaar vertrekt en wij allen er geen hinder 
meer van hebben, zodat we in het nieuwe jaar weer normaal kunnen gaan leven.
Terwijl ik dit stukje schrijf, is het jaar bijna ten einde en rest ons nog slechts één dag van 2021 
te gaan. Met een korte terugblik op dit jaar was het weer een roerig jaar, waarin een groot deel 
van onze activiteiten door Corona niet konden plaatsvinden. Ook de extra activiteiten konden 
hierdoor niet ingepland worden. Allemaal heel jammer, maar het was helaas niet anders. Om dit 
voor alle leden wat te verzachten en de contacten te onderhouden, hebben we een aantal keren 
onze leden verrast met een leuke attentie zoals: een bos tulpen, een doos Visser bonbons, een 
roomboter-amandel banketletter en in de afgelopen weken nog met een leuke kerstattentie.
Onze vaste activiteiten zijn: biljarten en kaarten, brigde, koersballen en een wandelgroepje. 
Extra activiteiten kunnen zijn: een etentje, theatervoorstelling, feestavond, dagtocht, culturele 
middag/avond enz.
Wilt u meer weten over onze activiteiten of wilt u (bestuurs)lid worden, neem dan contact op 
met Jo Noorland. Via email: seniorensooshak@gmail.com of tel. 06-11270976

Molen Nooitgedacht 150 jaarMolen Nooitgedacht 150 jaar
De molen Nooit Gedacht bestaat in 2022 150 jaar. Op 3 juni 1872 werd de eerste steen gelegd 
door Dirk Meulenberg en kreeg de molen de naam “Nooit Gedacht”.
De molen in Eindewege is niet de eerste molen in ons dorp. Op het eind van de zestiende eeuw is 
waarschijnlijk een houten standerdmolen op een meulberg gebouwd aan de oude ringdijk van 
de Brede Watering, de huidige Oude Rijksweg. Op een oude kaart van Blaeu uit 1656 staat de 
molen ingetekend aan een in die tijd zeer druk bereden verkeersweg. Diverse molenaars hebben 
op deze plek de molen laten draaien soms tot ongenoegen van voorbijgangers. In 1844 gaf het 
gemeentebestuur van ’s-Heer Arendskerke de molenaar het bevel om uit te kijken als zijn molen 
in bedrijf was. Hij moest dan zien of er met paarden bespannen wagens aankwamen. In dat geval 
diende hij de wieken stil te zetten voor de angstige dieren. 

Spelenderwijs leren bridgen     
Zoekt u een nieuwe uitdaging?

Heeft u altijd al willen leren bridgen?
Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Want bridge is één van de populairste 
kaartspellen ter wereld.
Jong en oud, mannen en vrouwen, 
thuis of in een club of wijkgebouw. 
Omdat de basisregels overal hetzelfde zijn.

Wilt u privéles aan huis en bent u 
met 4 personen? 
Bel dan naar: Nelly Remijn,
telefoon 0113-221973 
of mail naar nellyremijn@zeelandnet.nl
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Op dinsdag 26 maart 1872 is de molen door brand verwoest. Zie het verslag in de Goessche 
Courant, no 27 59ste jaargang:
Door eene tot nog toe onbekende oorzaak, is er heden nacht brand ontstaan in de koormolen te 
‘s-|Heer Arendskerke. Binnen zeer korten tijd was de molen met het zich daarin bevindende graan ( 
plm 20 zakken) een prooi der vlammen geworden. Gelukkig heerschte er tijdens den brand volslagene 
windstilte, zodat daardoor en tevens door toegesnelde hulp geen gevaar voor de nabijstaande 
gebouwen bestond. De molen was ten brandschade verzekerd, de losse goederen echter niet. 
Het verlies van de molen werd door de inwoners niet betreurd. Talrijk waren de gevallen van op hol 
geslagen paarden die schrokken van het draaien van de wieken. 
Men hoopte dan ook, dat er een andere plaats gevonden zou worden voor de herbouw van de 
molen. En dat geschiedde. De molenaar kocht een stuk grond niet ver van het pas geopende station 
van Eindewege. De spoorlijn was eind 1871 klaar gekomen en het station werd op 1 maart 1872 
opgeleverd. Bovendien lag het stuk grond vlak bij de toenmalige haven van Eindewege. In plaats van 
een standerdmolen werd een stellingmolen gebouwd.
Op 14 oktober 1919 werd de molen verkocht aan molenaar L.A. Dorst uit Hoedekenskerke. 
Deze gaf de molen in 1952 aan zijn zoon Cornelis Pieter Marinus Dorst, die de molen bijna 25 
jaar in bedrijf hield. In 1984 werd de molen verkocht voor het symbolische bedrag van f 1,- aan 
de Stichting Molen Nooitgedacht te ’s-Heer Arendskerke. De stichting was tot stand gekomen 
door inspanningen van het Overlegorgaan. Een kleine groep inwoners sprak zich uit voor het 
behoud van de molen en werd een werkgroep van het Overlegorgaan. Na gesprekken met 
het gemeentebestuur werd een stichting in het leven geroepen om de koop van de molen te 
regelen. Het verval van de molen werd geconsolideerd en er werden plannen gemaakt voor 
restauratie. 
In de jaren die volgden werd de molen opgeknapt en namen de zonen van Dorst sr. het draaien 
van de molen over van hun vader. Een molen, die altijd aan regen en wind wordt blootgesteld 
en waarin veel hout is verwerkt, is een voortdurende bron van onderhoud. De laatste klus was 
het vernieuwen van vloeren en balkkoppen. Maar daarna kon het bestuur niet achterover gaan 
leunen, want een groot vochtprobleem in de molen zou weer voor rotting van al het hout in 
de molen zorgen. Om dit vochtprobleem goed in kaart te krijgen heeft het bestuur de hulp 
ingeroepen van Rothuizen Architecten en Adviseurs uit Middelburg. Zij zijn deskundig op het 
gebied van monumenten en zeker ook van molens. De gehele romp is beklopt en voegen getest 
om een idee te krijgen van de huidige toestand van de molen. Het resultaat was niet best! De 
gehele romp moet aangepakt worden om het vocht buiten de molen te houden. Het bestuur 
zocht hulp bij de vereniging de Hollandsche Molen en samen werd een plan gemaakt om de 
molen voor de toekomst in stand te houden. Begin 2022 wordt een subsidieverzoek gedaan aan 
de Provincie om deze omvangrijke klus te klaren. Het bestuur heeft goede hoop dat het gaat 
lukken. 
Maar of het voor de datum van 3 juni zal zijn? Na de toezegging van de Provincie zal het bestuur 
op zoek moeten om het plan financieel dekkend te krijgen.  Daarna moet er een aannemer 
gezocht worden en de werkzaamheden moeten  ingepland worden. Dat zal niet gaan lukken 
voor 3 juni, maar we willen toch rond die datum de molen in het zonnetje zetten.
In de volgende dorpskrant leest u meer over het feest van de jarige.
N.B. Op 4 juni wordt indien mogelijk de Sraskerksedag gehouden. 
       Secr. Janny Verwei,

Stichting Molen Nooitgedacht
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VVA VVA 
Nieuwe voorzitter voor VVA 

Peter Kamstra heeft onlangs Edwin de Kok 
opgevolgd als voorzitter van V.V. Arendskerke. 
Voor velen binnen de vereniging is Peter geen 
onbekende. 
Voor wie niet weet wie hij is stelt hij zich hierbij 
even voor:

Beste (oud)leden, donateurs en supporters,
Op verzoek van het bestuur stel ik mijzelf voor, 
waarbij ik besef dat velen mij al kennen of 
anders gezegd: weten wie ik ben. Ik woon nu 
samen met Jacoline en de kinderen in ’s-Heer 
Arendskerke. Hiervoor heb ik ongeveer 30 jaar 
in Goes en ’s-Heer Hendrikskinderen gewoond. 
Ik ben geboren in Friesland, in de havenstad 
Harlingen, waar ik ook mijn opleiding heb 
genoten. In 1989 ben ik in Bergen op Zoom 
gaan wonen en bij de Rabobank gaan werken. 

Sinds 1990 ben ik betrokken bij de VVA. Op uitnodiging van Piet Goedegebure ben ik bij 
Arendskerke terecht gekomen. De eerste wedstrijd die ik bezocht was Arendskerke -Kruiningen; 
een wedstrijd voor de promotie naar de KNVB die helaas werd verloren. In het eerste jaar dat 
ik bij de VVA voetbalde, werden we kampioen in Kerkwerve. Een geweldige belevenis met 
veel supporters die nu de club nog steeds een warm hart toedragen. Dit is één van de vele 
mooie herinneringen uit mijn eerste jaar bij VVA. Ik maakte onderdeel uit van een succesvol 
uitgebalanceerd team dat hele mooie prestaties heeft geleverd.
Ik had als spits meer een zichtbare rol, maar niemand kan het alleen. Je hebt elkaar nodig om 
iets te presteren of te organiseren. 
Het is enorm belangrijk om dingen samen op te pakken, elkaar te helpen en daar waar nodig 
te ondersteunen. Wij hebben elkaar nodig. De ervaringen in de sport komen mij dagelijks van 
pas in het vrijwilligerswerk, maar ook in mijn werk. Ik ben sinds 2016 werkzaam bij TOP in 
’s-Gravenpolder, een bedrijf internationaal actief in uien, met verschillende vestigingen in het 
binnen- en buitenland. 

Samen met de aandeelhouders van dit familiebedrijf voer ik de directie. Hiervoor ben ik 25 jaar 
werkzaam geweest bij 2 verschillende banken. Naast mijn werk heb ik altijd vrijwilligerswerk 
gedaan voor o.a. de kerk, schoolorganisaties, vereniging van eigenaren maar ook voor 
(werkgevers-)verenigingen. 
Op dit moment ben ik verenigingsscheidsrechter.
Hiermee ben ik gestart toen Sem, mijn zoon, al een aantal jaren bij VVA voetbalde. 
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Een leuke activiteit, omdat ik ervan geniet de jongens en meiden bezig te zien die met plezier 
hun sport beoefenen. 
Zelf heb ik ruim 40 jaar gevoetbald en was het niet altijd eens met de scheidsrechters, maar in 
de loop van de jaren heb ik meer en meer respect gekregen voor hun rol op het veld. 
Het valt niet mee om altijd de goede keuzes te maken, zodat iedereen tevreden is.
Iets wat niet alleen op het voetbalveld tussen 2 teams voorkomt, maar ook thuis, op ons werk 
en binnen een vereniging. 
Anders dan op een voetbalveld waar een scheidsrechter in een split second moet beslissen, 
is er in de andere situaties tijd voor overleg en (eigen) inbreng. Het laatste is ook belangrijk 
binnen een vereniging waar iedereen zijn best doet, maar je het niet iedereen naar de zin kan 
maken. 

Het belangrijkste is dat wij elkaar respecteren. Zo is Sem gaan voetballen maar mijn dochters 
Romy en Bo hebben jarenlang gekorfbald bij Tjoba. Jarenlang ben ik bijna elke zaterdag wezen 
kijken om van hun plezier en inzet te genieten, ook al is het niet mijn favoriete sport. Zij zijn 
hier al een poosje mee gestopt vanwege de studies die zijn gaan volgen. Zelf heb ik de laatste 
jaren recreatief gespeeld in het 4e elftal van onze mooie vereniging. 
Al heel wat jaren terug was ik lid van de sponsorcommissie, waar Martin Corstanje toen ook al 
lid van was. 
Evenals de andere commissies een belangrijke pilaar binnen onze vereniging. De wijze waarop 
de vereniging is gestructureerd, biedt mogelijkheden aan velen om, daar waar zijn of haar 
kwaliteiten liggen, ondersteuning te bieden. Dit is ook nodig is om een bloeiende vereniging 
te continueren. 

Het is één van der redenen waarom ik nu de voorzittershamer van Edwin de Kok overneem. 
Hij heeft samen met de andere bestuurs- en commissie leden alle activiteiten die nodig zijn 
binnen een vereniging goed doorgezet. Edwin is ruim 10 jaar voorzitter geweest en heeft net 
als zijn voorgangers Jan Lopik en Piet Goedegebure de identiteit van de vereniging kunnen 
waarborgen. Ik ben er trots op dat ik voorzitter mag zijn van deze (“prachtige boeren-”) club, 
zoals de tekst in ons clublied staat dat begin jaren negentig is gemaakt. 
In de komende jaren zal ik regelmatig refereren naar een stukje historie van de vereniging 
waar ik ondertussen 30 jaar lid van ben. 
Mijn belangrijkste doel is de identiteit van VVA te behouden waarbij iedereen zich welkom 
voelt. 
Een club waarbij ouders, leiders, supporters zich inzetten om de teams zo goed mogelijk te 
laten presteren binnen de mogelijkheden die er zijn. Om hier invulling aan te geven is het 
belangrijk dat iedereen waar mogelijk zijn steentje bijdraagt. 

Als laatste wil ik iedereen uitnodigen om zaken die je graag anders ziet door te geven aan het 
bestuur of een daarvoor bestemde commissie.
Ik vind het belangrijk dat we met elkaar praten en niet over elkaar.

Met sportieve groet,
Peter Kamstra



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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Even voorstellen Even voorstellen 
Hoi, ik ben Victor Rijken en ik ben 13 jaar oud. Ik zit in de 
tweede klas van havo/ vwo op het Ostrea Lyceum. 
Vorig jaar was een iets moeilijker jaar door de online les. 
Toch heb ik nog steeds vrienden kunnen maken en heb 
ik veel contact met hen. Ik vind het leuk om te gamen 
met vrienden en om te voetballen op ons dorp. Ik hou 
van muziek zoals “open it up”. Pizza lust ik graag. 
In de herfstvakantie ben ik gaan mountainbiken in de 
bergen. Dat vond ik super om te doen. Skiën doe ik graag 
maar dat is nu wel lang geleden... En ik vind het leuk om 
met vrienden van het dorp te spelen. 
Mijn favoriete plek is het voetbalveld. Het is lekker dichtbij 
en ik kan er heel goed met wat vrienden spelen. Ik hoop 
dat de voetbalvereniging VVA nog lang een leuke club 
zal zijn voor mensen die in ’s-Heer Arendskerke willen 
voetballen.  Ik geef de pen door aan Pieter Feytel.

TV De SchaepskooiTV De Schaepskooi
Weer een kwartaal voorbij dus tijd voor een stukje in de dorpskrant. Als vereniging hebben 
wij de pandemie redelijk doorstaan. We hebben ons open toernooi kunnen houden, 
herfstcompetitie kunnen spelen en zelfs de verbouwing van het clubgebouw kunnen vieren. 
Dit alles met in achtneming van de regels waar we tegenwoordig mee te maken hebben. 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zitten we weer in lockdown en mag er ook maar zeer 
beperkt getennist worden. Hopelijk is dit alles snel voorbij en kunnen we allemaal weer verder 
met ons “normale” leven. We hebben de afgelopen jaren een groei doorgemaakt van ons 
ledenaantal. Op dit moment hebben wij 102 leden. Dit is mede tot stand gekomen door het 
aanbieden van verschillende soorten abonnementen, zoals proefabonnement voor een jaar, 
zomer- en winterchallenge. 
Door deze abonnementen kunt u tennis uitproberen tegen een gereduceerd tarief. 
Voor meer info zie onze website: www.tvdeschaepskooi.nl.

Momenteel worden de kleedruimtes van ons complex aangepakt. Er wordt een betonvloer 
gestort, toiletten en douches opnieuw ingericht, zodat na renovatie van de buitenkant de 
binnenkant er ook netjes uit gaat zien.
Voor het komende voorjaar staan weer diverse competities op de rol. Wij hopen dat dit allemaal 
door kan gaan, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de tennisbaan.
Namens het bestuur van Tennisvereniging de Schaepskooi wens ik u allen een gelukkig, 
gezond en sportief 2022 toe.

Addy Dekker
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Jeugdsoos TYGJeugdsoos TYG
15 oktober hebben 42 kinderen het tegen elkaar opgenomen tijdens lasergamen bij 
Speelboerderij ’t Klokuus. Het was een gezellige sfeer. 
Het werd al snel donker wat het des te spannender maakte. Er waren twee teams: team rood 
en team blauw. Er werd volop gerend en geschoten. 
Na een uur was het voorbij en na een drankje gingen de kinderen weer huiswaarts.

27 november stond natuurlijk in het teken van het sinterklaasfeest in het dorp. Gelukkig dat 
het door kon gaan!
Weliswaar was er een verkorte optocht door het dorp. Het regende volop. 
Gelukkig deerde het Sinterklaas en de pieten niet en maakten zij toch met de kinderen en 
ouders een tocht door het dorp. 
Hierna was in het Arendhuis de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. De volgende kinderen 
hadden een mooie prijs verdiend met hun prachtige inzending van hun kleurplaat:
Jaylinn, Loek, Luca, Dex, Siem, Indra, Fleur, Fenne en Fatima.
De prijswinnaars kregen hun prijs uitgereikt door Sinterklaas en de pieten. 
Er was een “Walk-Trough” georganiseerd met tussendoor een streetdance optreden van Ziva, 
Lara, Jet en Marit. De meisjes kregen er geen genoeg van, het swingde de pan uit. 
De pieten vonden het ook erg leuk om mee te dansen.
Het was een gezellige middag in het Arendhuis. 
Dit jaar iets anders dan voorheen vanwege de Coronamaatregelen, maar desondanks heel 
geslaagd.
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Wij danken de inwoners van ’s Heer Arendskerke 
voor hun financiële bijdrage aan het Sinter-
klaasfeest.
Speciaal bedanken wij ook Henriëtte de Vos voor 
haar inzet elk jaar voor het Sinterklaasfeest.
Door de volgende bedrijven is het mogelijk 
gemaakt dat er weer een Sinterklaasfeest is 
geweest in ’s-Heer Arendskerke:
Onze hoofdsponsor dit jaar was Bouwpartner De 
Jonge B.V.

Vers van de markt, Drukkerij Driedijk, Kruitbosch 
Print Sign, Reijnhout Elektro B.V., Aann. Bedrijf 
Van Sabben B.V., Auto demontagebedrijf Otte, 
Capello Beauty and Care, Hoveniersbedrijf 
D&G, Autobedrijf Eindewege, Montagebedrijf 
’s-Heer Arendskerke, Speelboerderij ’t Klokuus, 
Autobedrijf ’s-Heer Arendskerke, Aann. Bedr. 
En adviesburo Beenhakker-Traas B.V., Set Vexy 
Productions, Vloerenbedrijf Dennis op ’t Hof, 
Roba Vloeren en Kees op ’t Hof Service en 
Onderhoud.
Wij willen alle sponsoren hartelijk bedanken!

Op naar een volgend jaar met sportieve en uitdagende activiteiten!

Groeten van team TYG, Leonard, Mariëtte, Ilonka, Marion en Brigitta

 

RaadkaartRaadkaart 

We hebben leuke reacties ontvangen op de 
Raadkaart. Verschillende inzenders hadden het 
juiste antwoord gevonden. De ‘ontvanger’ van 
het weerstation is bevestigd aan de achterkant 
van de garage van Boogstraat 1. Marijke op ’t Hof 
is deze keer de winnaar. De prijs is inmiddels bij 
haar bezorgd.
Deze editie hebben we ook weer een nieuwe 
raadkaart. Bij welke woning horen deze klompen?

Stuur je antwoord naar: kopijsraskerkseproat@gmail.com. We zijn benieuwd! 





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
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