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Colofon
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 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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Juli 2021, nr.3Van de redactie

Inhoud

Inmiddels is dit alweer de 3e dorpskrant dit jaar.
Sinds een aantal weken zijn er gelukkig veel corona-maatregelen versoepeld en komen er weer 
veel activiteiten op gang.
Heel wat mensen en verenigingen hebben ondanks de stille periode die achter ons ligt weer een 
mooi stukje geschreven voor deze Sraskerkse Proat. Daar zijn we erg blij mee. Ook de vele foto’s 
zijn een mooie aanvulling op het geheel!
We wensen iedereen een mooie zomer waarin we weer met elkaar kunnen genieten van al het 
moois in ons dorp en daarbuiten.
Goede zomer gewenst!

De volgende uiterste inleverdatum voor kopij is 1 oktober 2021.

Johnny de Kok, Colin Willemse, Eveline de Zwarte
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Expert

Salon

CAROLA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70



De Hondenkapster
volledige vachtverzorging voor uw hond

J.J. Braam-Holtrust
Wissekerkseweg 3
4458 SH ‘s-Heer Arendskerke
0113-567290
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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
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Stichting Overlegorgaan
Mededelingen van het dagelijks bestuur van Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke
Ook deze keer is er weer weinig nieuws te melden. Nog steeds is de oorzaak corona. Ook de 
werkgroepen liggen gedeeltelijk stil. Maar we gaan naar een samenleving, waar weer meer 
mogelijk is. En nu maar hopen, dat er na de vakantieperiode weer geen corona maatregelen 
volgen, die de verruiming weer terugdraaien. Misschien in het najaar weer een vergadering van 
het Algemeen Bestuur? In ieder geval een �jne vakantie iedereen!

Zomerschouw:
Donderdag 22 juli a.s. wordt samen met de gemeente Goes weer de jaarlijkse zomerschouw 
gehouden.
Onder andere de  dorpswethouder,  de  wijkopzichter  en  leden van het dagelijks bestuur van 
het Overlegorgaan zullen samen door het dorp lopen om te zien of er zaken zijn die aangepakt 
moeten worden. Denk aan schoon, heel en veilig. Er wordt gekeken naar onder andere 
(overhangend) groen, bestrating, straatmeubilair, borden, afvalbakken, straatvegen, zwerfvuil 
en verlichting.  Het zou �jn  zijn  als  u  ons  laat  weten  wat  er  in  uw  buurt  ‘mis’  is  zodat  we  dit  
kunnen  bekijken  tijdens  de schouw. 
Uw opmerkingen en ideeën voor ons dorp kunt u mailen naar onze secretaris via overlegorgaan.
arendskerke@gmail.com.

Poelbos:
Er is regelmatig overleg met Staatsbosbeheer en ook met de gemeente. Erg concreet is het nog 
niet. De �nanciële middelen van beide partijen zijn beperkt, dus de knip blijft dicht. 
Misschien, dat de Provincie een steentje bijdraagt? We verwachten binnenkort een persbericht 
van Staatsbosbeheer. Zodra die verschijnt volgt plaatsing op de website van ons dorp (zoek op 
Wijzijngoes en dan ’s-Heer Arendskerke).

Nieuwe bestuursleden:
Het dagelijks bestuur van Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke heeft Bas de Schrijver 
voorgedragen als vervanger van Raija de Vries-Alssema als secretaris en Chester Leenhouts als 
vervanger van Willem van der Bijl als penningmeester. Het algemeen bestuur is akkoord gegaan 
met deze voordracht. De wijzigingen zijn doorgegeven bij de Kamer van Koophandel.

Er is door de gemeente een vergunning afgegeven om te bouwen. Op welke termijn hiermee 
wordt begonnen is nog niet bekend bij ons. Ook hier kun je voor het verloop weer de 
dorpswebsite bekijken.

Nieuwbouw school:
We hebben nog geen bericht ontvangen hierover. Als er informatie beschikbaar komt, dan volgt 
plaatsing op de dorpswebsite.

Willem van der Bijl
Dagelijks Bestuurslid Stichting Overlegorgaan ‘s-Heer Arendskerke
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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 
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OP PLEIN AAN RAADHUISSTRAAT 
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Tegen inlevering van deze 
bon: 

5 heerlijke BBQ spiezen 
naar keuze 
Voor €10,-- 

 

Tegen inlevering van deze 
bon: 

500 gram kibbeling & 
3 Hollandse nieuwe 

Voor €10,-- 

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

 

Tegen inlevering van deze 
bon: 

Huisgemaakte vissoep 
1 liter voor € 8,50 

 

 

 

Tegen inlevering van deze 
bon: 

500 gram roerbakvis 
Voor € 6,95 

Waar? Parkeerterrein Raadhuis 
Wanneer? Elke woensdagmiddag 
Hoelaat? Van 14:30 tot 17:15 uur  
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Bij inlevering van deze bon: 
600 gram visbami met een        

GRATIS zak kroepoek 
Voor € 7,50 

 

 

 

Bij inlevering van deze bon: 
 

2 stuks gerookte makreel              
voor € 5,00 

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

 

Bij inlevering van deze bon: 
600 gram visbami met een        

GRATIS zak kroepoek 
Voor € 7,50 

 

 

 

Bij inlevering van deze bon: 
 

2 stuks gerookte makreel              
voor € 5,00 

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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Welkom in het Heer Arendhuis 
Inmiddels is het juli en we zijn nu een paar weken open. Wat is het leuk om verenigingen weer 
bezig te zien met hun activiteiten. Er wordt weer muziek gemaakt, het biljart met zijn groene 
laken wordt weer gebruikt, de matten van de koersbal zijn weer uitgerold en de shuttles van de 
badminton worden het stof weer uit gemept.
Het weer speelt geen rol meer bij Shirley en haar streetdance lessen en bij Niels met zijn Hwarando. 
Chapeau voor deze twee mensen die hun leden in weer en wind op het pleintje bij het Arendhuis 
de mogelijkheid boden om hun sport te kunnen blijven beoefenen!
En zo zijn er meer verenigingen begonnen. Soms een beetje onwennig, het blijft toch elke keer 
een gedoe die 1.5 meter en wanneer wel en wanneer niet een mondkapje, maar straks hoeven 
we ze niet meer op GELUKKIG!

Ook wij hebben kosten nog moeite gespaard en de mensen de gelegenheid gegeven om hun 
friet te bestellen op vrijdag en daar gaan we ook gewoon mee door. Maar.., je kan nu ook, wel op 
reservering, weer lekker komen eten. Dat is een paar keer alweer heel gezellig geweest.
Vergaderingen, barbecueën, (kinder)verjaardagen of iets te vieren? Maak gerust een afspraak dan 
bespreken we de mogelijkheden.

Verder is er nog niet veel meer te melden over het Heer Arendhuis behalve dan dat u van harte 
welkom bent. Er zijn weer genoeg verenigingen actief die nog wat leden kunnen gebruiken er zit 
vast iets leuks voor je bij. Kom eens kennis maken!
Het Heer Arendhuis is gesloten in week 30,31 en 32. Dus ook geen frietjes op 30 juli, 6 en 13 
augustus. 20 augustus zijn we er weer.

Tot ziens in het Heer Arendhuis!
Groetjes Arna van Eekelen

Ps: 11 september is het weer monumentendag natuurlijk is dan ook het Heer Arendhuis open 
voor een heerlijk bakje ko�e met iets lekkers erbij.

Line dance
“swinging eagles” zoekt nieuwe leden.
Elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur wordt er in een ongedwongen, gezellige sfeer 
gedanst op een zeer gevarieerde keuze aan muziek. Natuurlijk heeft de country de boventoon 
maar ook wordt er gedanst op celtic, pop, ballad, wals etc… 
Kom eens kijken, u bent van harte welkom. 
Voor meer inlichtingen kunt u bellen of mailen naar: 

Tel : 06-47832576  ( Arna ) 
Mail: info@heerarendhuis.nl 
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Oranjevereniging
Koningsdag 2021
Helaas afgelopen april geen groot, mooi feest voor Koningsdag 2021 op ons dorp.  Waar we 
vorig jaar goede hoop hadden dat we dit jaar wel aan de slag konden, bleek dat niet het geval.  

Gelukkig heeft iedereen wel goed gehoor gegeven aan de oproep om de huizen en tuinen 
te versieren!  Het zag er erg feestelijk uit een het was moeilijk voor de jury om een winnaar te 
kiezen.
Uiteindelijk is de keuze gevallen op Ridderstraat 17. Prachtig en uitbundig versierd. Goed 
gedaan! 

Net als vorig jaar waren er over het gehele dorp ook weer letters verstopt. De oplossing die we 
in grote aantallen binnen hebben gekregen was:

ONS DORP IN EEN ORANJE GLOED MAAKT KONINGSDAG WEER GOED. 

Alle deelnemers hebben een klein presentje ontvangen en tot winnaars van het letterspel zijn 
de familie Reijnhout en de buren uitgeroepen!  
Dank jullie wel dat jullie deze dag toch nog een feestelijk tintje hebben gegeven. 
Op naar volgend jaar! 

Brassband Excelsior
De band is weer volop bezig met repeteren. Dat geldt voor het jeugdorkest. Helaas zijn er in de 
coronatijd een aantal leden gestopt. We blijven doorgaan in een goede sfeer, maar we kunnen 
best wat nieuwe leden gebruiken. Ze zijn van harte welkom! In alle mogelijke leeftijdsgroepen. 
Als u iemand kent die wil musiceren in onze band, geef dat dan door aan onze voorzitter, Kees 
Geuze: keesgeuze@zeelandnet.nl. 



Nieuws van Schengehof
Hierbij een stukje van een leerling uit groep 7/8 over de dodenherdenking, die in de 
meivakantie viel. Vooraf hebben de leerlingen hier aandacht aanbesteed:

We kregen les van mijn meester over de oorlog. En toen zei mijn meester dat we het monument 
in de kerktuin hadden geadopteerd. 
We moesten bij handvaardigheid een krans maken van zoutdeeg voor de oorlog. We gingen 
ook even kijken bij het monument en kijken wat we zagen. We leerden in de lessen ook heel 
veel over dat monument.

Toen we de laatste les hadden mochten we bloemen uit kiezen toen kreeg mijn meester en juf 
het idee dat ze bij de bloemenwinkel ook een krans konden maken. 2 dagen later gingen we 
de dodenherdenking houden.
2 meisjes mochten de Nederlandse vlag vast houden. nog 2 meisjes en ik mochten de krans 
neerleggen en hadden we 1 minuut stilgestaan.

Evi

Dodenherdenking 4 mei 2021
De gemeente gaf aan, dat ook dit jaar alleen een sobere herdenking kon plaatsvinden in 
verband met corona.
Daarom, én in verband met de vakantie, was er al op 22 april de herdenking door de groepen 
7 en 8 van OBS Schengehof.
Op 4 mei jl. om 16.45 uur vond de gewone herdenking plaats naast de kerk. Ook nu weer sober. 
Er waren vertegenwoordigers van de gemeente, van SRVZ en van onze dorpsraad.
De herdenking begon met het Taptoe-signaal door 2 leden van Brassband Excelsior. 
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Hierna was er 2 minuten stilte, gevolgd door het spelen en zingen van het Wilhelmus.
De herdenking eindigde met het leggen van kransen en bloemen bij het monument. Kijk voor 
de video op https://www.youtube.com/watch?v=RS_kIGxP4qs  (Dodenherdenking 4 mei 2021 
in ‘s-Heer Arendskerke)

Vrijheids-
maaltijdsoep
Op 5 mei jl. werden in ‘s-Heer Arendskerke blikken 
vrijheidsmaaltijdsoep uitgedeeld aan mensen 
van 76 jaar en ouder. Zo’n 15 vrijwilligers gingen 
in het dorp op pad om de blikken aan hen te 
overhandigen.

Wethouder Joost de Go�au en kinderwethouder 
Levi overhandigden de blikken soep aan de 
mensen die in de Slotstraat wonen. Het werd zeer 
gewaardeerd!

Ook onze werkgroep Vrijwilligerscentrale was bij 
de verdeling betrokken. Allen die hieraan hebben 
meegewerkt: hartelijk dank!



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.

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

Tel. (0113) 563001, b.g.g. 563672



VVA 
‘Een nieuw clublied’ door Marco Goedegebure
Marco Goedegebure heeft het nummer ‘een nieuw clublied’ geschreven voor VV Arendskerke. 
Eigen teksten op de melodie van Sweet Caroline door Neil Diamond. Beluister het nummer op 
https://www.youtube.com/watch?v=L-Ep_9OUjHw of scan de QR-code bij de stukje.

Songtekst:
Om half drie
De messen zijn geslepen
De helden komen op het veld

Voor niemand bang
We zullen ze laten beven
Alleen drie punten is wat telt

Hier aan de dijk
Gejuich is wat je hoort
Het is blauw en wit
Mijn VVA heeft weer gescoord

Mijn VVA
We zijn door niemand te verslaan
We staan voor elkaar
Met een lach of met een traan

We gaan door het vuur
We zijn niet meer te stoppen
We spelen met passie en met strijd

Mijn blauw-witte hart
Het zal voor altijd kloppen
Nee dat gevoel raak je nooit meer 
kwijt

Hier aan de dijk
Gejuich is wat je hoort
Het is blauw en wit
Mijn VVA heeft weer gescoord

Mijn VVA
We zijn door niemand te verslaan
We staan voor elkaar
Met een lach of met een traan
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Hoofdveld VV Arendskerke 
wordt kunstgras
In de zomer, op het moment 
van lezen, zal het hoofdveld 
van VV Arendskerke vervangen 
worden door een kunstgrasveld 
met verlichting. Ook zal de 
omheining worden verplaatst 
en komen er nieuwe doelen en 
dug-outs. De werkzaamheden 
zullen plaatsvinden van eind 
juni t/m eind augustus en 
gereed zijn voor de start van 
het nieuwe voetbalseizoen 
2021/2022.

Gebrek aan vaste vrijwilligers bij VVA
Zonder vrijwilligers geen vereniging. Gelukkig is dit bij VVA niet aan de orde en hebben we 
heel wat vrijwilligers! Voor een goede start en verloop van het komende seizoen zijn we nog 
wel op zoek naar vaste vrijwilligers. Mensen die op periodieke basis willen helpen door zaken 
te regelen, communiceren of achter de bar te staan.
Ben jij of weet je iemand die het leuk vindt om bij de voetbal van ‘s-Heer Arendskerke betrokken 
te zijn, graag iets voor iemand doet en daar tegenover mee wil delen in de gezelligheid? Neem 
dan contact met ons op via vacatures op www.arendskerke.nl.

Vacatures voor regelaars:
- Voorzitter
- Jeugdcommissie 2x
- Wedstrijdsecretaris senioren, JO19 en JO17
- Wedstrijdsecretaris jeugd
- Clubscheidsrechter

Vacatures voor mensen die graag communiceren:
- Grensrechter 2e elftal
- Leider 5e elftal
- Redactieleden clubblad/website/sociale media

Vacatures voor gezellige mensen:
- Gastheer/vrouw tijdens wedstrijddagen VVA1 en VVA2
- Kantinebeheerder
- Kantinemedewerkers
- Jeugdhome medewerkers
- Terreinknecht/kalker
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TV De Schaepskooi
Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. Gelukkig zijn er weer een aantal maatregelen 
rondom het Covid beleid versoepeld. Als tennissers konden we toch vaak nog een 
balletje slaan al was met beperkende maatregelen. Mede daardoor is het aantal leden van 
tennisverenigingen toegenomen, zo ook bij TV de Schaepskooi. Daar zijn wij super blij mee. 
We hebben sinds kort weer 100 leden. 
Het voordeel van tennissen is dat je zelf kan regelen wanneer je gaat tennissen en met wie. Het 
is een leuke sport om eventueel ook naast een andere sport te beoefenen. 
TV de Schaepskooi probeert de contributie zo laag mogelijk te houden en op onze banen kan 
je een heel jaar door tennissen.
Wij hebben diverse lidmaatschappen:
Jeugdlidmaatschap tot 18 jaar: € 30 per jaar
Seniorlidmaatschap vanaf 18 jaar: € 98 per jaar
Proe�idmaatschap jeugd: € 20 per jaar*
Proe�idmaatschap senioren: € 68 per jaar* (inclusief KNLTB faciliteiten, zoals de mogelijkheid 
om deel te nemen aan toernooien en gebruik te maken van de KNLTB club app)
Zomerchallenge, maanden juni, juli en augustus: € 30 met 2 gratis proe�essen*
*zie voor de voorwaarden www.tvdeschaepskooi.nl

Waarschijnlijk doen we ook weer mee aan de winterchallenge. 
Informatie volgt op www.tvdeschaepskooi.nl.
Onze tennisvereniging’ gediplomeerd tennisleraar, Arthur Jan Roose, geeft ’s maandags les op 
ons tennispark. Voor informatie zie : www.tennisschoolroose.nl. 
In week 35 wordt weer ons jaarlijks open toernooi gehouden. Sponsor van dit toernooi is 
wederom Brasserie de Panhoeve. Wij zijn heel blij dat zij ons toernooi willen sponsoren, 
waarvoor hartelijk dank! Daarnaast krijgen wij een echt kunstwerk op ons tennispark. Marcel 
Thelen is bereid gevonden om onze saaie, grijze oefenmuur op te �euren met een echte mural. 
Dit zal voor september gerealiseerd zijn. Kom gerust een keer kijken!

Ik wens u een �jne zomer toe, 
Addy Dekker, TV de Schaepskooi

 

Onbekende man 

Weet u het nog?
In de editie van april jl. vroeg de familie Traas uit de Spoorstraat zich af wie de onbekende man 
met strohoed op het bruggetje op het Spoorpad was. Binnen enkele dagen na het verschijnen 
van de dorpskrant meldde zich Izak Bakker, inwoner van Eindewege, bij hen. Hij wist te 
vertellen dat de tot nu toe onbekende man Bram Braam is. Deze woonde destijds in het huis 
aan de Spoorstraat nr. 1 (nu: huis van de familie Verschelling). Heel leuk dat de familie Traas dit 
nu weet. Hartelijk dank voor het meedenken!





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

Uw
opticien
aan huis
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Kindervakantieweek
De zeemeerminnen en zeerovers 
hebben �ink hulp gehad en de code 
van de boodschap die achter was 
gelaten op het dorp is gekraakt! Knap 
hoor! Noah, Liam, Jaime, Josh, Farah, 
Ilse, Maud, Lara, Joep, Floor, Quinten, 
Lotte, Nienke en Fenne hebben de 
oplossing weten te vinden nadat ze 
heel het dorp hadden afgespeurd: 
“Waar is de zwarte parel?” 
Deze super speurders hebben 
inmiddels een gave beloning 
ontvangen.
Waar is nu die zwarte parel? Daar hopen we tijdens de kindervakantieweek 2021 achter te 
komen! 30 en 31 augustus en 1 september is het zover! We gaan hutten bouwen, knutselen, 
pizza’s bakken, speuren en muziek maken. Kom jij ook? Meld je aan via de �yer die je op school 
krijgt of haal een �yer bij Verswinkeltje Huisson. 
Vind jij het leuk om één of meerdere dagen te komen helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger!
 kvwshak@hotmail.com
We hopen er drie geweldige dagen van te kunnen maken!

Groetjes Team Kindervakantieweek,
Angelique, Brigitta, Carien, Debbie, Deborah, Hans, Mirjam, Rebecca, Roald, Robert 

Programma:
Maandag 30 augustus
van 10:00 – 16:00 uur. ‘s Middags frietjes!
Dinsdag 31 augustus
van 10:00 – 16:00 uur. neem je eigen lunch mee. Wij zorgen voor drinken.
Woensdag 1 september
van 13:00 – 19:00 uur. Neem je zwemkleding / droge kleding mee.
’s Avonds BBQ!
Waar: Op het veld tegenover ’t Klok’uus.
Kosten: € 4,- per kind per dag
Voor wie: Voor alle kinderen die na de zomervakantie in groep 3 t/m 8 zitten
Let op! Draag dichte schoenen in verband met de veiligheid.
Alleen woensdag mogen slippers worden meegenomen.

Aanmeldformulieren inleveren voor 13 juli as.
Samen met het inschrijfgeld bij: Robert Boogaard,
Bewestenwege 42 ‘s-Heer Arendskerke
Vragen: kvwshak@hotmail.com

Aanmelding:
 Naam kind:   ......................................................................................................................................................

 Adres:    ................................................................................................................................................................

 Woonplaats:    ..................................................................................................................................................

 Tel (ouder/verzorger):   ................................................................................................................................. 

 E-Mail:   ...............................................................................................................................................................

 Zit na de zomervakantie in groep:   .............

 Geboortedatum:   ............................................................................................................................................

 Bijzonderheden/medicatie/dieet:   ...........................................................................................................

 Komt de volgende dagen:          maandag       dinsdag             woensdag    ( € 4,- per dag)

Aanmelden vrijwilliger:
 Naam:   .................................................................................................................................................................

 Adres:   .................................................................................................................................................................

 Woonplaats:   ...................................................................................................................................................

 Telefoon(06):   ...................................................................................................................................................

 E-Mail:   ................................................................................................................................................................  

 Komt op de volgende dagen helpen:    maandag            dinsdag             woensdag

Kindervakantieweek 2021 ’s-Heer Arendskerke
PIRATEN EN ZEEMEERMINNEN
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Open Monumentendag 11-09-2021
Ja, het mag weer doorgaan, de monumentendag, met nog een beperkt programma en 
uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM. Spullen zoeken, boerderijen bekijken, 
puzzels ruilen, rommelen in spullen die andere mensen willen verkopen, rusten in de kerk 
met een orgelconcert en wandelen en � etsen, het kan allemaal op 11 september 2021.  Ook 
de reddingsbrigade Goes (naast het Heer Arendhuis) is van 13.00 tot 16.00 uur geopend met 
leuke spelletjes en activiteiten voor jong en oud! Tot dan! 

Rens, Leo, Karin, Colin en Harm 

Programma Monumentendag – ‘s-Heer Arendskerke

Zaterdag 11-9-2021

thema: ’Mijn monument is jouw monument’

Petruskerk, geopend vanaf 13:00 tot 16:00 uur. Onderstaande activiteiten worden in en 
rond de kerk aangeboden:

• Organist Stoffel Gunst bespeelt het orgel van 14:00 tot 15:00 uur.
• Wandel/fietstocht langs boerderijen in en rond ‘s-Heer Arendskerke. Boerderijen in 

werking  en boerderijen die verbouwd zijn tot woonhuis of een andere functie. De 
wandel/fietstocht is af te halen in de kerktuin tijdens openstelling van de kerk.

Molen Nooitgedacht te Eindewege te bezichtigen van 10:00 tot 15:00 uur . 

Puzzelruilbeurs bij Leo Versluis, Torenring 10. Bent u uitgekeken op die oude puzzels 
op zolder? Lever ze in en ruil ze om voor nieuwe exemplaren. Vanaf 10:00 uur kunt u 
puzzels inleveren. Deze kunt u ruilen voor een nieuw exemplaar tot 15:00 uur. 

Snuffelschuur Spoorstraat 0 te Eindewege geopend van 10:00 tot 17:00 uur, snuffelen 
naar tweedehands spullen. Er wordt de hele dag een film vertoond. 

Roestique Spoorstraat 17 te Eindewege geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Vintage, retro, 
industrieel, oud en nieuw. U vindt hier alles!

Dorpshuis Heer Arendhuis, terras de hele middag geopend voor een hapje en een 
drankje.  

Op deze dag wordt ook een rommelroute georganiseerd. Meer hierover vindt u elders in 
de dorpskrant 



24 In gesprek met ...
Zorg- en activiteitenboerderij De Noordhoek
Zorgboerderij De Noordhoek staat o�cieel in ’s-Heer Abtskerke, toch is hij gelegen tussen ’s-Heer 
Arendskerke en Heinkenszand. In 2017 hebben Adriaan en Carina Jansen het Landgoed De Noor-
dhoek aan de Westhofsezandweg 5 gekocht. De ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren hard 
gegaan. Tijd, dus, voor een nadere kennismaking.
Adriaan is afkomstig uit Kruiningen en Carina komt uit Walcheren. Ze wilden graag een eigen zor-
gonderneming opstarten, waarbij ze in verbinding konden blijven met het netwerk van de plek 
van herkomst. ’s-Heer Arendskerke ligt hier mooi tussenin en is door de ligging aan de snelweg 
goed bereikbaar. Carina heeft voorheen in de gehandicaptenzorg gewerkt (onder andere op zorg-
boerderijen) en heeft daar ervaren dat het hebben van een passende dagbesteding van groot 
belang is voor het functioneren, de ontwikkeling en het welzijn van deze doelgroep. Daarnaast 
komt ze zelf van een boerderij en samen wilden Adriaan en Carina hun werk kunnen combineren 
met het gezin. Ze wonen met 2 zoontjes van 4 en 3 en een babydochter op De Noordhoek. 
In 2018 zijn ze gestart als zorgonderneming met 4 deelnemers, in september van datzelfde jaar 
waren er al 18 deelnemers en in 3 jaar tijd is het aantal gestegen naar om en nabij de 40. De meeste 
deelnemers zijn tussen de 18 en de 35, maar er komen ook minderjarigen. De oudste deelnemer 
is 62. Iedereen heeft een eigen zorgvraag en een individuele ontwikkelingsbehoefte. Sommige 
deelnemers hebben wat behoefte aan afwisseling. Daarom proberen Adriaan en Carina de nodige 
diversiteit aan te bieden in de werkzaamheden. Op de boerderij is veel ruimte en zijn er vele 
mogelijkheden. Ze hebben fruitbomen, een groentetuin, dieren die gevoerd, verzorgd en geknuf-
feld moeten worden, een theetuin en op 1 juli openen ze een bloemen-pluktuin. 
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De deelnemers werken mee op de plekken waar ze zich kunnen ontwikkelen en hun kwaliteiten 
mogen benutten. In de groentetuin kunnen werkvaardigheden opgedaan worden, in de theetuin 
wordt geoefend met het aangaan van contacten met klanten. In de pluktuin kunnen deelnemers 
oefenen met wat meer zelfstandig werken. Er is een grote keuken waar deelnemers kunnen helpen 
met koken of het bakken van een taart, maar waarin men ook kan leren hoe een was gedaan wordt. 
Boven de keuken is een ruime snoezelruimte. Dit is een veilige, overzichtelijke ruimte waarin deel-
nemers met een wat ernstigere beperking zich kunnen ontspannen en gestimuleerd worden door 
het ervaren van contact via bijvoorbeeld de zintuigen. Ook in de knutselruimte worden activiteiten 
aangeboden voor de deelnemers en in de schuur kan men ervaring opdoen met houtbewerking.

Op de zorgboerderij kan veel, maar moet niets. Juist doordat er weinig druk ligt, is het een veilige 
en plezierige omgeving voor de deelnemers. Naast het hebben van dag invulling en het leren van 
vaardigheden, is ook zingeving van groot belang. Iedereen wordt blij van het kunnen leveren van 
een positieve bijdrage aan de samenleving. Terwijl Carina met de jongste spruit op een bankje zit 
voor het interview, komt een deelnemer aan haar vertellen wat ze vandaag al mee gemaakt heeft 
op de boerderij. Een andere deelneemster vertelt spontaan aan mij waarom ze het zo �jn vindt om 
op deze boerderij te werken. Intussen is een jongeman in de weer met een brie�e, hij is aan het 
helpen met de voorbereiding van de gezamenlijke lunch en inventariseert wie er zin heeft in een 
snackje. Zoontje Benjamin gaat intussen met papa Adriaan mee om te kijken hoe het met alpaca’s 
gaat. Net de dag voor de geboorte van zijn zusje is er namelijk een kleine alpaca geboren op de 
boerderij. Dit gebeurt niet vaak, aangezien alpaca’s een dracht hebben van 11 maanden. 
Adriaan en Carina hebben de nodige hulp op dit steeds groter wordende bedrijf. 
Op dit moment hebben ze 3 fulltimers en 6 parttimers in dienst. Er is een stagiaire en ze hebben 
de nodige vrijwilligers. Als boer is de vader van Carina van grote waarde. Hij helpt en denkt mee en 



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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ze leren allemaal veel van hem. De broer van Carina werkte zelf vroeger in een pluktuin en helpt 
hen nu met het opzetten hiervan. Ze hebben vrijwilligers die helpen op de groep, in de tuin of 
met het doen van klusjes. Ouders of andere familieleden van de deelnemers helpen soms mee op 
een klussen-dag, waarbij er gelijk ruimte is om betrokken te zijn en onderling contact te hebben. 
Er is een groep van 6 vrijwilligers voor het vervoer. Deze zijn van onschatbare waarde. De deelne-
mers zijn afkomstig van de Bevelanden en van Walcheren en het organiseren van vervoer is vaak 
een struikelblok wanneer mensen naar een dagbesteding willen. Door waar nodig met behulp 
van deze vrijwilligers zelf vervoer te regelen, is dit nog nooit een reden geweest om iemand af 
te wijzen. De gemeentes zien dit echt als een pluspunt van zorgboerderij De Noordhoek. Ook de 
ruime openingstijden worden door de gemeentes gewaardeerd. Deelnemers kunnen op zaterdag 
komen, indien gewenst. Op woensdag, donderdag en vrijdag kan men tot 20 uur blijven en mee-
eten op de boerderij. Dit maakt dat bijvoorbeeld een gezin thuis wat extra aandacht kan besteden 
aan de andere kinderen. 
Een zorgboerderij runnen is enorm divers. Naast het dagelijkse werk op de boerderij, aansturing 
van en afstemming met personeel, vrijwilligers en deelnemers, komt er ook de nodige administratie 
bij. Financiering van de deelname is afkomstig van verschillende geldstromen. Geld voor minder-
jarigen komt uit de Jeugdwet. Voor mensen die langdurig begeleiding nodig hebben krijgen ze 
een vergoeding uit WLZ, de Wet Langdurende Zorg. Voor tijdelijke begeleidingsvragen komt de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in beeld en soms heeft een deelnemer een Persoons-
gebonden Budget (PGB), waarmee hij of zij de eigen zorg in kan kopen. Maar bij elke vorm van 
�nanciering is het nodig dat er een indicatie is en verder heeft iedere deelnemer een zorgplan, wat 
2 x per jaar geëvalueerd wordt met de deelnemer en een betrokkene uit zijn of haar netwerk. 
Naast het bieden van zorg en het creëren van werkgelegenheid, heeft zorgboerderij De Noord-
hoek ook veel moois te bieden voor de inwoners van ’s-Heer Arendskerke. Tijdens de openingstij-
den is de groentekraam bij de ingang geopend. Er zijn diverse biologische groenten, aardappelen 
en uien te koop uit de groentetuin. Voor weinig geld koop je er eieren van kippen die heerlijk door 
de wei mogen scharrelen. In de theetuin kan je bij mooi weer wat drinken, lunchen of een taartje 
eten. Op reservering is een high tea mogelijk, maar je kunt eveneens een picknickmand bestel-
len en lekker in de boomgaard of bij het brilletje gaan zitten eten. Volgend jaar willen Adriaan en 
Carina starten met de aanleg van een natuurspeeltuin. Maar ook nu is er genoeg te doen voor 
kinderen. Naast de alpaca’s en de kippen zijn er ook geitjes, konijnen en 2 varkens. En een lekker 
ijsje gaat er altijd wel in. Er zijn oplaadpunten voor de �ets en aangelijnde honden zijn welkom. 
En mocht je jezelf of iemand anders een mooi bloemetje cadeau willen doen, dan kan je die vanaf 
deze zomer zelf komen plukken in de pluktuin. 
Kortom, er is eigenlijk geen enkele reden om De Noordhoek niet te bezoeken. Wanneer je via de 
Landweg het dorp uit gaat, dan is het de eerste weg rechts na het viaduct. Maar het is een mooi 
rondje wanneer je na het viaduct rechtdoor gaat de Kwekerijweg op en aan het einde rechts. Dan 
zie je het natuurgebied met het brilletje liggen, je ziet er de alpaca’s en de geiten lopen en je hebt 
mooi zicht op de fruitbomen.
Mocht u interesse hebben of vragen over het deelnemen bij de boerderij, dan kunt u contact opne-
men. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u nog op zoek bent naar een leuke plek voor vrijwilliger-
swerk. Er is genoeg te doen!!

Adriaan 06 18228584  /  Carina 06 18228470  / 
info@zorgboerderijdenoordhoek.nl www.zorgboerderijdenoordhoek.nl
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Landelijk atelierweekend
Atelier “De Beeldsmid”
Tijdens het open atelierweekend stond het vrouwelijk portret centraal. Een thema waar ik al lan-
gere tijd mee bezig ben. Van januari tot mei 2021 nam ik deel aan het 100 dagen project. Een 
wereldwijd initiatief voor (amateur) kunstenaars. Het concept is simpel: in een door jou gekozen 
thema maak je elke dag iets, 100 dagen lang en deelt je proces op Instagram of Facebook. Deze 
serie was te zien tijdens het weekend naast grotere werken op papier of canvas. 

Sinds kort werk ik als zelfstandige, nadat ik veertien jaar in de geestelijke gezondheidszorg heb 
gewerkt. Van die veertien jaar werkte ik ruim 10 jaar als leidinggevende. Toch besloot ik een andere 
richting in te slaan! In mijn onderneming combineer ik drie pijlers die mij dicht aan het hart liggen: 
Creativiteit, Leiderschap en Re�ectie. 

Vanuit deze thema’s heb ik programma’s voor leidinggevenden en professionals ontwikkeld 
waarin creativiteit en re�ectie wordt ingezet om leiderschap te vergroten. En is er tijd en ruimte 
om te schilderen, wat ik met ontzettend veel plezier doe. Mijn atelier zit bij de oude smidse in de 
Vermetstraat.  
Van 30 juli t/m 25 augustus 2021 gaat de collectie schilderijen naar Hamburg in Duitsland om deel 
te nemen aan een tentoonstelling bij Marziart ® Internationale Galerie.
Als je het leuk vind om werk te bezichtigen of interesse hebt in een van de leiderschapstrajecten, 
kom gerust eens langs of kijk op www.carienborst.nl 
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Atelier In-perspectief
Na 7 maanden gesloten te zijn geweest, kon de deur weer open en wat een verademing... zonder 
mondkapjes!  Er kwamen een heleboel cursisten sfeerproeven in het atelier. Zij kwamen tot de 
conclusie dat na die lange tijd daar nog steeds de creativiteit te vinden is.
Atelier In-perspectief is niet alleen schilderles, maar is ook inspiratie opdoen door ateliers van kun-
stenaars en musea te bezoeken. De daarop volgende lessen wordt hiermee, onder begeleiding, 
aan de slag gegaan.
Ook een heleboel dorpsbewoners wisten het atelier te vinden en maakten kennis met de 
gevarieerde cursusopdrachten en mijn persoonlijke werk. Corona legt alles stil, maar creativiteit 
kan blijven stromen... Een tiental eigen werken waren dan ook het resultaat van de 3e lockdown 
met als toepasselijk thema: ‘De schoonheid van de Zeeuwse geschiedenis’. Wat was het leuk om 
weer, voor mij, onbekende en bekende dorpsbewoners te ontmoeten! Mooi om de betrokkenheid 
van het dorp te ervaren.

In september starten de cursusgroepen weer en gaan 50 cursisten 5 weken aan de slag met de 
Weense kunstenaar Gustav Klimt en zijn gouden werken. Wat kun je in een schilderij doen met 
goudverf en bladgoud? Een museumbezoek voorafgaand is nog in ontwikkeling.
Zo is er steeds nieuwe creatieve inspiratie te vinden bij atelier in-perspectief!
Heb je trouwens het �lmpje al gezien wat ik samen met Barre Verkerke (bekend van atelier het 
Raadhuis en BVKpaintworks) heb mogen maken over hoe je een waterdruppel op marmer schil-
dert?
Kun je van de zomer thuis aan de slag: Druppel op marmer schilderen les 1A - 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5VQAIMGiRTg 
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Kunstroute
De kunstroute in het dorp is sinds de vorige Sraskerkse Praot helaas niet verder aangevuld met 
werken, maar dat kan natuurlijk nog steeds! Er is geen ballotagecommissie. Als jij iets Kunst vindt, 
dan mag je het voor het raam hangen of in de tuin zetten en zo kunnen andere mensen meege-
nieten. 
Dit maakt het ommetje wat we lopen weer net wat afwisselender. 
Geef het aan mij door als je iets moois hebt. Dan pas ik de plattegrond aan en vraag weer of deze 
bij het Arendhuis, Schengehof en ‘t Verswinkeltje mag hangen! Maak een foto van de kaart en ga 
lekker zoeken naar kunst. Voor aanmeldingen: ginnyrent@hotmail.com

Ik wens je een creatieve zomer!
Ginny Rentmeester

Even voorstellen
Hoi, Ik ben Abel Leenhouts en ik ben 13 jaar. Ik zit op het Ostrea Lyceum aan de Fruitlaan. Daar 
zit ik in de eerste klas van Havo/VWO. Ik heb het daar erg naar mijn zin. Door Corona was het 
anders dan normaal, want we kregen ook online les. Nu kunnen we weer gewoon naar school. 
Gelukkig heb ik al nieuwe vrienden gemaakt en daar heb ik veel contact mee. 
Wat ik leuk vind om te doen is gamen met vrienden. Ik zit 5 jaar op drumles en ben ook lid van 
Brassband Excelsior, maar dat ging ook een hele tijd niet door vanwege Corona. Ik houd van 
muziek en vind de drummer van Kensington erg goed. 
Sinds kort heb ik een mountainbike. Ik vind het leuk om met mijn vader een rondje te �etsen.
Floyd is onze lieve Flatcoat en 
daar loop ik graag een rondje 
mee om het dorp. Sinds kort 
hebben we er een pup bij. Dit 
is ook een Flatcoated Retriever. 
Hij heet Skye. 
Vroeger speelde ik graag in het 
Arendsbos. Het was erg leuk 
om daar hutten te bouwen. Dat 
vond ik het leukste plekje van 
het dorp. Ik hoop dat het bos 
ook leuk blijft voor andere kin-
deren en ben benieuwd hoe de 
nieuwe school eruit gaat zien.
Ik geef de beurt door aan 
Ingmar Jacobs. Vroeger zaten 
we bij elkaar in de klas en nu 
zien we elkaar niet meer zo 
vaak.
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Nieuws van de Petruskerk
De coronamaatregelen worden versoepeld en daarom 
willen we de kerkdeuren van de Petruskerk in ’s-Heer 
Arendskerke weer openen voor belangstellenden op 
zaterdagmiddag van 10 juli t/m 11 september 2021 van 
13.30 uur tot 16.00 uur.
Op 11 september is het monumentendag. De kerk zal dan 
van 13.00 tot 16.00u open zijn.
 
Vind je het leuk om je aan te sluiten bij het groepje vrijwil-
ligers om de kerk te bemensen, dan zijn we daar heel erg 
blij mee. Neem in dat geval contact op met Helma Joosse, 
email: helmajoosse@zeelandnet.nl
 
Graag tot ziens als vrijwilliger en/of bezoeker! 

Digi Cafe
In verband met corona is er al 
geruime tijd geen Digitaal Café 
meer in het Grand Café van Poel-
wijck. Voorlopig blijft dit nog zo 
tot in ieder geval na de zomerva-
kantie. Hierna wordt bekeken of 
er weer mogelijkheden zijn. Nu al 
hulp nodig? Kijk op https://digis-
teun.nl/

Dorpsmoestuin zomer 2021
Corona of geen corona, de moestuinders gaan gewoon door, ook in 2021.
Al het werk gebeurt buiten en als er al meer moestuinders bezig zijn, dan is dit geen probleem.
En de natuur trekt zich niets aan van corona, alles groeit gewoon verder. Nog steeds zijn alle 
tuintjes bezet. Maar waarschijnlijk komt er eind dit jaar weer ruimte vrij.
Heb je interesse, dan kun je je melden via stovershak@xs4all.nl.
Zodra er dan een tuin vrijkomt word je ingelicht.

¢
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TYG
Het seizoen van jeugdsoos TYG is alweer ten einde. We kijken terug op geslaagde activiteiten. 
Helaas door corona een stuk minder dan gewend.
Gelukkig hebben we 18 juni nog als afsluiter een leuke avond gehad in het klimbos bij KANOA.

Maar liefst 58 kinderen hadden zich aangemeld en hebben genoten. 

Helaas gaan we afscheid nemen van onze vrijwilligers Karin, Marieke en Jan. 
Ilona Snel hebben we mogen verwelkomen als nieuw lid. Daarnaast zijn we nog hard op zoek 
naar andere vrijwilligers, dat is nodig om de jeugdsoos draaiend te houden. 
Mocht je interesse hebben meld je dan aan via één van de vrijwilligers of mail naar: tygshak@
gmail.com

Wij wensen jullie allemaal een hele �jne zomer en hopelijk kunnen we iedereen weer begroeten 
in september bij een nieuwe activiteit.
Alle kinderen van 8 tot en met 14 jaar zijn van harte welkom. Het kan dus voorkomen dat het ene 
kind uit groep 4 wel kan aansluiten bij de activiteiten en de andere niet. Dit heeft te maken met 
de zelfredzaamheid van de kinderen en de activiteiten die afgestemd zijn op de leeftijd. Het is 
best een hele verantwoordelijkheid voor de vrijwilligers om met zoveel kinderen op stap te gaan, 
dus daarom willen we vragen om echt even te wachten tot je zoon of dochter 8 jaar is. 

Groetjes van Leonard, Jan, Karin, Brigitta, Mariëtte, Ilona en Marieke
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Vrijwilligerscentrale
Gelukkig kunnen vrijwilligers weer hun werk doen of hun maatjes bezoeken.
Het is het contact waar mensen naar uitkijken. Een wandeling, een ijsje bij het Klok’uus, een 
kopje ko�e bij de Panhoeve of een frietje bij het dorpshuis. Het lijken zulke gewone activitei-
ten, maar voor sommige inwoners zijn ze heel bijzonder, een beetje feest!

Wat zo mooi is aan zulke contacten, is dat niet één persoon er gelukkig van wordt, maar 2. Het 
geeft zo’n heerlijk gevoel om iets voor een ander te kunnen betekenen. Het geeft je energie in 
plaats van dat het dit kost. Dus ook al heb je het druk, maak plek voor een half uurtje vrijwilli-
gerswerk!! De inzet van een half uurtje per week kan veel betekenen voor andere mensen. Ze 
voelen zich niet eenzaam meer door de persoonlijke aandacht. Er wordt naar hen geluisterd, 
ze mogen er zijn en ze kunnen meepraten over allerlei dingen in het leven.
Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers. Laat mij weten waar ik u voor kan benaderen. Is het voor een 
wandeling, een klusje, een kopje ko�e, samen naar een specialist?

De Zuidwester in de Boogstraat, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen, 
kunnen ook vrijwilligers gebruiken. Natuurlijk gaat het personeel wandelen of op de duo 
e-bike met bewoners, maar er is ook regelmatig geen tijd. En wat is het dan �jn wanneer er vrij-
willigers zijn, die tijd vrij maken om even met deze mensen naar buiten te gaan. Heel dankbaar 
werk! Ook kunnen zij een klusjesman/vrouw gebruiken. Zij hebben wel een technische dienst 
voor de grote klussen, maar voor een schilderijtje ophangen of een tv aansluiten zouden zij 
graag een vrijwilliger kunnen bellen. Laat me weten als u dit werk leuk lijkt! 
De afgelopen maand zijn er 3 nieuwe vrijwilligers aan de slag gegaan. Ik wens ze veel plezier 
in hun vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligerscentrale ´s-Heer Arendskerke en Eindewege
Janny Verwei 0113561802-13587856 of jannynagel@zeelandnet.nl  

Rommelroute
Op zaterdag 11 september 2021 vindt er een rommelroute plaats in ’s-Heer Arendskerke en 
Eindewege tussen 9.30 – 16.00 uur.
De Rommelroute sluit aan bij het programma van de Monumentendag op
 ’s-Heer Arendskerke.
Op maximaal 50 adressen kunt u allerlei spullen kopen die een 2e leven krijgen.
U kunt zich voor 28 augustus aanmelden als deelnemer bij Elma Adriaenssens, Raadhuisstraat 
11 in ’s-Heer Arendskerke of via elma809.er@gmail.com
VOL = VOL

De coronaregels, zoals 1,5 m afstand en blijf thuis bij klachten, gelden nog steeds!



34

Dorpse perikelen 2
Op een dag moest Jaap naar het woonhuis van de slager, de wanden in het oude woonhuis 
moesten opnieuw betingeld en behangen worden. Nadat het oude jute verwijderd was, werden 
de rachels vastgezet en kon de betengeling, (die uit stroken bestond welke aan elkaar genaaid 
waren) op de rachels gespannen worden. Het was een heel karwei waar vakmanschap vereist 
was. De daaropvolgende dagen werd er grondpapier in de jute geborsteld zodat een goede 
hechting tussen jute en behang ontstond. Tevens werden het plafond, de ramen, deuren en 
kozijnen geschilderd.
Als laatste ging het behang op het grondpapier, mevrouw had een patroontje met bloemetjes 
uitgekozen. Baas Klaasen kwam de rollen brengen en zei tegen Jaap:”t is harstikke diere behang 
dus doe je best en je weet bovenkant behang is begin van de rol”. Jaap ging de banen op maat 
snijden op de plaktafel, keek nog eens goed naar het patroon en kwam tot de conclusie dat 
het andersom geplakt moest worden, anders hingen de roosjes met de kopjes naar beneden. 
Klaasen kwam even later de lijm brengen. Hij zag wat Jaap aan het doen was en zei, “jongen das 
niet goed hoor zo komt het niet van de rol”. Mevrouw kwam erbij staan en kirde, “Ik wil het zoals 
Jaap het voorstelt, ik ga niet elke dag met de bloemengieter langs de plint om de bloemen water 
te geven”. Ze lachten allemaal maar Klaasen wel met kiespijn, hij was het er niet mee eens en 
mompelde iets in de trend van “t’ Is nie zò as ‘t ôôrt”. 
Jaap plakte de kamer netjes klaar, baas Klaasen liet zich niet meer zien. Bij het ko�e drinken op 
de laatste dag zei mevrouw, “Heb jij toevallig mijn trouwring gezien Jaap?”, ik kan hem niet meer 
vinden. Ik heb een donker bruin gevoel dat hij achter het behang zit. Jaap schrok, “WAT, hoe 
kan dat”? Mevrouw vertelde met een rood hooft dat ze met de aardappels schillen de ring had 
afgedaan en waarschijnlijk op een rachel had gelegd. “Mevrouw ik heb hem niet gezien, ik kan er 
ook niet meer bij, dus moet alles eraf, dat kost dagen, om nog maar te zwijgen van het materiaal, 
dat kan niet hergebruikt worden”. Misschien ligt hij ergens anders, u kunt beter nog eens goed 
zoeken. Om half zes ging Jaap via de zaak naar huis en vertelde het voorval aan baas Klaasen. 
“Machtig voe de waereld nog an toe” riep het baasje, “nee, mè noe gaet nog à, bel, bel, bel elelel, 
elelel” verder kwam er geen zinnig woord uit. De volgende morgen ging Jaap de spullen ophalen 
bij de slager. Bij binnenkomst verstijfde hij helemaal en hakkelde “w w wa  wat is hier gebeurd”?! 
De slager vertelde dat ze ruzie hadden gehad over de ring en dat hij toen alles van de wand had 
gesloopt. Alles tot op de rachels was eraf en lag op een hoop in het midden van de kamer. “En de 
ring” vroeg Jaap? “Niet gevonden” �uisterde mevrouw. “Wat nu”? stamelde Jaap. “Doe alles maar 
opnieuw” zei de slager, volgens mijn vrouw zat het behang toch op zijn kop, dus het moest er zo 
ie zo af. Jaap belde naar baas Klaasen en vertelde het hele verhaal. “Ik kom eraan en neem het 
behang boek weer mee, want ik neem aan dat ze dan iets anders willen op de muur”.
Na een tijdje stapte Klaasen binnen, de slager en vrouw kwamen erbij staan. “Tja, tja, tja, dat 
wordt een duur kamertje” zei Klaasen. “Dat denk ik niet hoor” antwoordde de slager “De kosten 
zijn voor jullie”, moet die domme Jaap het maar niet onderste boven plakken. Het opspannen 
van de jute is wel voor onze rekening. Klaasen vertelde dat mevrouw beslist had hoe het behang 
op de muur moest komen, omdat ze geen zin had om de roosjes water te geven. “Wat is dat voor 
onzin bulderde de slager, lekker ambachtelijk is dat”. Jaap zei: ”luister eens”. “Bemoei je er niet 
mee snotneus” zei de slager. “Ho, ho, ho, het is wel mijn beste werknemer” antwoordde Klaasen. 
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Nou, je wil toch niet zeggen dat de rest nog erger is? De conversatie dreigde te escaleren. Totdat 
Jaap riep, “NU IS HET KLAAR”. Iedereen zweeg en keek met grote ogen naar Jaap. De slager wilde 
nog wat tegensputteren “NEE”, zei Jaap, “LUISTEREN”. Ik had dit behangboek waar jullie de roos-
jes uitgezocht hebben niet eerder gezien, nu heb ik het even ingekeken en geconstateerd dat 
het een Engels boek is, Engels behang moet andersom geplakt worden, dus zo als het van de 
rol komt is de onderkant. De slager zijn lip ging trillen, Klaasen zijn hoofd werd donkerpaars en 
mevrouw schaterlachte het uit, pakte haar zakdoek uit haar schort om de tranen op te deppen, 
maar met de zakdoek �oepte haar trouwring mee, stuiterde over de houten vloer, nam een fraaie 
draai naar rechts en verdween in een kier tussen twee planken onder de vloer. Als bevroren keek 
iedereen naar de donkere spleet in de vloer. Jaap was de eerste die iets zei. “Meneer de slager u 
kunt weer verder met slopen”. “Ja”, zei de slager, “maar dit keer doe ik het op zijn Engels en begin 
aan de andere kant”. “Hoezo”? vroeg zijn vrouw. Kijk, “het is mes en groef, dus het kan er maar van 
één kant netjes uitgehaald worden”. Trouwens, ik doe het niet alleen op zijn Engels, maar ook als 
een baron… Als een baron….? “Ja, ik laat het een ander doen”.

Het Vierhuis
In december vorig jaar schreef ik voor de Dorpskrant een stukje over de samenvoeging van 
de protestantse gemeenten Borssele, ’s-Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp. O�cieus 
zijn we in januari 2021 als samengevoegde gemeente aan het werk gegaan, ook al hadden we 
de o�ciële toestemming toen nog niet binnen. In ons optimisme veronderstelden we dat we 
toch zeker vanaf Pinksteren 2021 na onze jarenlange ‘verloving’ als vier gemeenten ook o�cieel 
‘getrouwd’ zouden zijn. Maar helaas, ook de datum van Pinksteren 2021 haalden we niet. Door 
corona werden procedures vertraagd. Bovendien vallen er bij zo’n samenvoeging allerlei dingen 
te regelen waaraan je domweg in eerste instantie niet denkt.
Inmiddels is het bij het schrijven van dit stukje 1 juli. En hoewel nog niets helemaal zeker is, 
verwachten we nu toch met grote waarschijnlijkheid dat de samenvoeging in september ook 
o�cieel een feit wordt en dat we dit op onze startzondag op 26 september te Nieuwdorp met 
vreugde kunnen vieren!
Als het gaat over regeldingen geef ik u even een kijkje in de keuken. We dachten dat we met Het 
Vierhuis een mooie naam voor onze nieuwe gemeente hadden gevonden. En we vinden dat 
nog steeds. Maar onze mooie naam kon vanwege allerlei kerkordelijke regels niet de o�ciële 
naam worden. Nu hebben we dus twee namen. Eén voor de o�ciële stukken. Dat is Protestantse 
Gemeente Borssele, ’s-Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp te Nieuwdorp. Het is maar dat 
u het weet! Maar we noemen onszelf verder gewoon Protestantse Gemeente Het Vierhuis. Dus 
als u over Het Vierhuis hoort, dan gaat het over ons. Neem gerust eens een kijkje op onze nieuwe 
website: https://www.hetvierhuis.nl
We hopen dat u veel van ons zult horen in positieve zin. En wilt u iets van u laten horen, dan bent 
u altijd welkom, hetzij in een kerkdienst, hetzij in de pastorie of bij een van de kerkenraadsleden. 
Ook in de nieuwe bedeling hopen we als protestantse gemeente niet alleen voor eigen leden, 
maar ook voor de dorpsgemeenschap open te staan en bereikbaar te zijn.

M.J. Wisse
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Seniorensoos
Yes, we mogen weer!
Op 7 juni jl. zijn we weer gestart met bijna al 
onze activiteiten, wat natuurlijk voor onze 
leden wel �jn is. De eerste paar weken was 
het nog wat rustig en keken sommigen toch 
nog even de kat uit de boom, maar dat gaat 
gelukkig steeds beter.
In de zomervakantie hebben we wel wat 
afgeschaald en hebben we voor de maanden 
juli en augustus het biljarten op donderdag 
afgelast in verband met te weinig animo. 
In september komt deze middag er weer 
gewoon bij. Ook het sjoelen/darten is nog 
niet opgestart, hier moeten we minimaal 
4 personen voor hebben en dat lukt op dit 
moment niet. Dus heb je interesse, meld je 
dan aan!
In de week voor Pinksteren hebben we onze 
leden nogmaals een leuke attentie aan huis 
bezorgd en hebben alle leden een lekkere doos bonbons van Visser Chocolade ontvangen en 
het 2e lid in een gezin kreeg geen bonbons maar een mooi boeket bloemen. 
Inmiddels zijn we ook weer begonnen met andere activiteiten te bedenken, maar daar hoort u 
dan de volgende keer wel over.

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 

Een Bunder kunst
Er kan weer wat meer, dus onze expositie, die vorig jaar al was voorbereid, gaat nu werkelijk 
door.

Aan de expositie, een Bunder Follies+ | een verdieping, waarvan de opening op 29 augustus 
plaats vindt, doen de volgende kunstenaars mee:
Loek Grootjans, Rosalinde van Ingen Schenau, André Joosse, Gerard Konings, Paco Maaskant, 
Frank van der Meijden, Leo de Nijs, Ellen van Putten, Levien de Putter, Hein Verwer en Kees 
Wijker.
Er zijn 25 deelnemers voor de publiekstentoonstelling, die een mini-follie gaan maken. In 
de joert is een expositie van het werk van Mathisse Arendsen te zien. Hij is vereerd met de 
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Culturele Prijs van de gemeente Goes en deze uitreiking zal plaatsvinden bij de opening van de 
jaarlijkse expositie van ‘een Bunder Kunst’ op 29 augustus. 
Elk weekend zal er muziek zijn. De agenda hiervoor is te vinden op de website www.eenbun-
derkunst.nl.

De gratis toegankelijke expositie is te 
bezichtigen van zaterdag 28 augustus 
tot en met zondag  19 september 
van 13:00 tot 17:00 uur op 
vrijdag, zaterdag en zondag.

Zondag 18 juli vindt er een concert plaats van 
de Laughing Bastards 

Laughing Bastards is de alchemie van de jong-
ste generatie uit de b(l)oeiende Gentse jazz- en 
impro scène en de ervaring en de honger 
naar vernieuwing van een oude rot in het vak. 
Samen belijden ze hun liefde voor de jazztraditie.
Het vijftal: Jan-Sebastiaan Degeyter/gitaar, Michel Mast/tenorsax, Eline Duerinck/cello, Anne-
leen Boehme/contrabas en Marcos Della Rocha/drums produceert een warm en rijk midden-
register met sax, cello en gitaar en zit vol ambitie. Het album bevat originele composities en 
bewerkingen van ondergewaardeerde meesters zoals van Carla Bley en John Lurie.

Raadkaart
In de editie van april stond een nieuwe 
Raadkaart. Er werd hierop door 10 inwoners 
gereageerd met het juiste antwoord. Leuk dat 
er zoveel mensen hebben gereageerd. Op de 
foto stond de tandheugel-stuw in de sloot aan 
de Arendstraat tegenover huisnummer 59. Door 
loting is Pascal Baijens de winnaar geworden. 
Gefeliciteerd!

Ook dit keer hebben we weer een nieuwe 
raadkaart. Waar is dit?
De antwoorden kun je sturen naar: 
kopijsraskerkseproat@gmail.com. Succes!





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   1 18-11-2020   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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