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Redactie: Eveline de Zwarte Boudewijnstraat 24, tel. 561167
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 Colin Willemse Jonkerstraat 20, tel. 06-31287485
Drukwerk:  Drukkerij Driedijk Heinkenszand, tel. 561942
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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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InhoudInhoud

Voor u ligt de laatste dorpskrant van dit jaar.
We kijken alvast terug op een bijzonder jaar dat vooral in het teken stond van de corona-pan-
demie. Veel activiteiten op het dorp hebben stil gelegen en verenigingen en bedrijven hebben 
het soms zwaar gehad. Er zijn ook mooie dingen ontstaan en er staan weer volop activiteiten 
gepland de komende maanden. 
U leest het allemaal in de nieuwe Sraskerkse Proat die voor u ligt.
Nu de dagen korter worden en de herfst toch echt doorzet, kunt u er weer van genieten.
Veel leesplezier!

Veel ondernemers het zwaar hebben (gehad) door de corona-pandemie. We beseffen dat zonder 
onze adverteerders deze dorpskrant niet zou bestaan. Als u ergens naar op zoek bent, wilt u dan 
eens kijken bij welke lokale ondernemer u terecht zou kunnen? Of denk aan hen als u een hapje 
buiten de deur wil gaan eten! 

De uiterste inleverdatum voor nieuwe kopij is 1 januari 2022.

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



8

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
Eindelijk weer live overleggen…  na vele maanden zoomen, mailen en bellen kunnen we elkaar 
weer op een normale wijze spreken.
Het dagelijks bestuur en de werkgroepen kwamen weer bij elkaar om de belangen van het dorp 
te behartigen. Het DB heeft de eerste meeting gehad en heeft de zaken die zijn blijven liggen 
opgepakt. 
In de nieuwe samenstelling met Kees, Willem, Chester en Bas hebben we de zomerschouw 
voorbereid en besproken. In juni hebben we een oproep gedaan om schouwpunten in te dienen. 
Hier zijn veel reacties op gekomen. 
De meeste reacties gingen over de groenvoorziening in het dorp, onkruid, overhangende 
takken van bomen en over de stoep groeiende hagen. Een andere veelgehoorde klacht betreft 
nog steeds het parkeren op hoeken van kruispunten en op T splitsingen. Hierdoor kunnen 
onoverzichtelijke situaties ontstaan in het verkeer.
Omdat de eerste poging tot een zomerschouw in juli niet doorging, hebben we veel 
schouwpunten toen al in de FIXI app (meldingen openbare ruimte Gemeente Goes) gezet met 
als resultaat dat de gemeente deze punten al had opgepakt en opgelost waren. Eén van klachten 
ging over het hoge riet bij de vijvers van Bewestenwege. Kinderen kunnen daardoor ongezien 
het water in lopen. De gemeente geeft aan dat dit riet niet eerder gemaaid kan worden dan 
begin oktober. De gemeenteambtenaar vermeldt in het antwoord nog wel dat het gevaar wel 
degelijk begrepen wordt.
Ook kregen we opmerkingen over zwaar verkeer dat ons dorp met enige regelmaat doorkruist. 
Extra aandacht is hierbij gegeven aan een groep bewoners van de Torenring die deze kwestie al 
langer aankaart bij de stichting en de gemeente. We hopen dat de gemeente, in samenspraak 
met het dorp, tot een acceptabele oplossing komt voor alle partijen.
Dorpen overleg
Vertegenwoordigers van alle dorpsverenigingen zijn ook weer bij elkaar geweest. De eerste 
live vergadering na corona vond plaats in Wilhelminadorp. Onder leiding van Marinus Vuijk 
(Kloetinge) zijn een aantal actuele punten de revue gepasseerd. Het dossier Poelbos lijkt daarbij 
een echt “hoofdpijn dossier”.  
De gemeente was aanwezig met wethouder Cees Pille en Maaike Ottenhof en Marije van 
Halderen.
Het platform Goes-praat-mee ( goespraatmee.nl ) werd door de gemeente toegelicht. Als 
inwoner van de gemeente Goes kunt u daar uw mening geven over verschillende plannen die 
de gemeente heeft. Verder heeft Cees Pille de toekomstplannen toegelicht voor wat betreft de 
autoluwe binnenstad. Op de website van de gemeente kunt u deze plannen volgen. 

Tot slot
Een grote Algemeen Bestuursvergadering staat gepland op woensdag 17 november a.s. in het 
Arendshuis. Zet deze alvast in uw agenda, want u bent van harte welkom om mee te praten over 
de gang van zaken in ons dorp.

Bas de Schrijver – secretaris Stichting Overlegorgaan 
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Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

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

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

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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In gesprek met ... In gesprek met ... 
Willem, de Zeeuwse babbelaar

Sinds februari dit jaar woont er een bekende Zeeuw in ´s-Heer Arendskerke. Willem de Smit is 
verhuisd naar Poelwijck. Hij is een bekend gezicht op diverse plekken in Zeeland en daarom is 
het tijd om zijn mooie verhaal te horen.
Willem is afkomstig uit een Amsterdams gezin en heeft 8 zussen en 6 broers. Hij was slager 
van beroep en omdat 50 jaar terug de huurprijzen daar al hoog waren, solliciteerde hij in 
Middelburg bij een slagerij. Daar werd hij aangenomen.
In 1979 is hij als zelfstandig marktkoopman aan de slag gegaan en veel mensen zullen hem 
kennen van de diverse weekmarkten als Willem Worst. 
Willem is een sociale en maatschappelijk betrokken man die graag praat. Vandaar dat hij ook 
bekend staat als “ de Zeeuwse babbelaar”. De liefde voor Zeeland is duidelijk zichtbaar. Hij 
draagt een “Zeeland-pet” en heeft sloffen in de vorm van Zeeuwse klompen. 
Willem heeft een buikorgel bij zich, waarmee hij een loepzuivere versie van het lied ‘Alle duiven 
op de dam’ laat horen. Het orgel is net terug gekomen uit Oostenrijk, waar het 2 maanden 
gereviseerd werd door een vakman. Willem is zo blij dat hij het orgel terug heeft, dat hij er bijna 
niet van kon slapen. Er zitten elektronische programma’s in, wat het makkelijker hanteerbaar 
maakt. In de bekende grote straatorgels, zitten platen die als een band door het apparaat gaan 
om de muziek te produceren. Dit buikorgel is handgemaakt van licht hout, iedere pijp die een 
toon laat horen is gemaakt van 8 latjes. Hoe kleiner de pijp, hoe fijner het geluid.
Het orgel spelen geeft Willem veel plezier, maar hij maakt er anderen ook blij mee. 
Mensen komen uit hun kamer wanneer hij speelt. Hij brengt letterlijk een vrolijke noot voor de 
medebewoners van Poelwijck en daarbuiten. 
Zijn repetoire bestaat onder andere uit geestelijke liederen, Nederlandstalige nummers, maar 
ook muziek voor speciale gelegenheden zoals Sinterklaas-/en Kerst.
Na een hersenbloeding is hij helaas rolstoelafhankelijk. Dat weerhoudt hem er niet van om in 
de regio, onder andere in verzorgingstehuizen, optredens te verzorgen. Met zijn taxipas reist 
hij overal naar toe.
Naast eerder genoemde optredens, laat hij zich nog op vele andere plekken zien en horen. 
Voor de vrijwilligersdag “NLdoet” heeft hij onlangs in het Gastenhuis in Goes en daarna in de 
stad opgetreden. Winkeliers waren dankbaar en blij dat er eindelijk weer wat reuring in de 
stad was en mensen stonden in de rij om wat te kunnen doneren in zijn groene collectebus, 
die op het orgel staat. Tijdens een optreden in Goes kwam een wethouder naar hem toe, die 
hij nog kende uit de tijd dat hij in het bestuur zat van het Binnenstadoverleg. Willem kon hem 
vertellen dat hij nu geen lastpak meer is, omdat hij geen belangen van zichzelf en anderen 
meer hoeft te behartigen.
Hij mag nu alleen maar mensen laten genieten van zijn muziek. Tijdens een evenement in 
Schore werd hij zelfs door de burgemeester rond gereden op een duofiets, terwijl hij op zijn 
buikorgel speelde. Tien jaar terug stond hij met een draaiorgel op het feest ter ere van het 
25-jarig bestaan van het Ambachtscentrum in Goes. In het verleden heeft Willem landelijk 
deel genomen aan vele draaiorgel-concoursen. Ook heeft hij op vele boerenmarkten 
gestaan, zowel in het Zeeuwse als daarbuiten. Willem woonde lang in het buurdorp Nisse en 
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was daar 10 jaar voorzitter van de 
Schaapscheerdersfeesten. 
Naast het bespelen van het 
orgel, is Willem ook bekend als 
Dorpsomroeper van de gemeente 
Borsele. Hij is dit in 2004 geworden 
na een middeleeuws feest in Nisse, 
waarin iedereen in stijl verkleed 
was. Het fenomeen Stads- of 
Dorpsomroeper bestaat al uit 
de Griekse oudheid. Tijdens de 
Middeleeuwen werd de omroeper 
ingezet om de veroordeelden voor 
het schavot te roepen. In de jaren ’60 
van de vorige eeuw werd begonnen 
deze traditie in ere te herstellen. 
Omroepen is een roeping, een vak 
waarbij creativiteit en acteertalent 
een grote rol spelen. Omroepers 
verkondigen aan een groot publiek 
wat er allemaal afspeelt en waar zij 
vandaan komen. Zij gaan gekleed in 
historische kostuums. 
Tegenwoordig is het een traditionele 
functie van de gemeente Borsele. De gemeente lichtte hem in wanneer er wat belangrijks te 
melden was of wanneer er een overlijden aangezegd moest worden. Als omroeper schreef 
Willem zelf een tekst. Deze werd na goedkeuring door de gemeente in de dorpskernen verteld. 
Op vaste plekken stond hij dan met een scroll met het wapen van de gemeente erop zijn 
tekst uit te dragen. Het fenomeen Dorpsomroeper is op vele plekken in de wereld een mooie 
traditie. Willem reisde meerdere keren de Oceaan over om deel te nemen aan concoursen in 
de Verenigde Staten en Canada. Hij ontmoette daar een collega met Nederlandse roots, die 
hem in juni jongstleden opgezocht heeft in ’s-Heer Arendskerke. In Zeeland zijn nog een aantal 
Dorpsomroepers, o.a. in Philippine, Sluis, Hulst en Middelburg. 
Er is een heuse vereniging voor het Omroepersgilde, de EVSDON. Toen deze 5 jaar terug het 
25-jarig jubileum vierde, is er een boek verschenen waarin onder meer over Willem geschreven 
is. Hij staat ook in het boek ‘De schoonheid van de zak’, een uitgave waaraan o.a. Engel 
Reinhoudt mee gewerkt heeft. Wanneer Willem de gemeente Borsele vertegenwoordigde op 
een landelijk concours, dan kreeg hij een exemplaar van dit boek mee om het te overhandigen 
aan de burgemeester van de organiserende gemeente. 
Willem is misschien een van de weinige inwoners van ons dorp die de koning en koningin 
ontmoet heeft. Tijdens een bezoek van het koninklijk paar aan Middelburg heeft hij een 
zelfgeschreven gedicht voorgedragen. Koning Willem Alexander gaf hem een compliment 
voor zijn mooie, dragende stem en heeft een rondje om hem gelopen om te zien of er niet 
stiekem ergens een oortje verborgen zat. In Amsterdam mocht Willem optreden voor minister 
Vogelaar, tijdens een feestelijke heropening van één van de opgeknapte ‘Vogelaarwijken’. 



Na een tijdje in Heinkenszand te hebben gewoond heeft Willem nu gekozen voor     ’s-Heer 
Arendskerke. Hij vindt het fijn wonen hier en geeft een compliment aan de gemeente Goes 
voor de goede bestrating. Met de elektrische rolstoel kan hij overal goed rijden. Hij is blij dat 
hij nog veel kan ondernemen.
Willem heeft een levenshouding waarin hij vooral kijkt naar wat hij allemaal nog wel kan. Zo 
heeft hij zijn kinderen opgevoed en hij ziet dit nu terug in de kleinkinderen. Dit doet hem 
goed. Iets kunnen betekenen voor anderen met zijn muziek is een verrijking voor zijn actieve 
leven. Met het orgel en met de functie van Dorpsomroeper heeft Willem de afgelopen 20 jaar 
heel veel leuke dingen kunnen doen.

Maureen Mayr

TV De SchaepskooiTV De Schaepskooi
Wist je dat ’s-Heer Arendskerke een 
echte mural rijker is? De oefenmuur 
van TV de Schaepskooi was een grijze, 
saaie muur. Marcel Theelen heeft er 
een waar kunstwerk van gemaakt. 
Je moet beslist eens komen kijken. 
Via deze weg wil ik Marcel dan ook 
hartelijk bedanken!
De oefenmuur is voor iedereen 
toegankelijk, dus als je eens wilt 
proberen of je ook een balletje kan 
slaan, ga je gang.

Mocht dat bevallen dan kan je bij ons een jaarlang een proefabonnement afsluiten. 
Volwassenen betalen € 68,-. Ben je jonger dan 18 jaar dan betaal je € 30,-
Je bent dan ook gelijk lid van de KNLTB en mag mee doen aan toernooien. Die zijn er ook voor 
beginners! 
Een baan kan gereserveerd worden middels de KNLTB club app. Voor meer info en voorwaarden 
zie: www.tvdeschaepskooi.nl.
Waarschijnlijk bieden wij deze winter ook weer de winterchallenge aan. Je kan dan tegen een 
gereduceerd tarief een aantal maanden komen tennissen. Informatie wordt gedeeld via onze 
website.
TV de Schaepskooi heeft een professionele trainer in dienst die individueel of in groepsverband 
lesgeeft.
Informatie kunt u vinden op: www.tennisschoolroose.nl.
Regelmatig worden er toss-ochtenden georganiseerd. Dat is een goede manier om als nieuw 
lid kennis te maken met andere leden. 

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

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

Ben jij benieuwd naar de lessen en wil je graag deelnemen, is dat iets voor jou.... ?
Je bent welkom op dinsdagavond om een keer mee te doen. Loop gewoon binnen en je mag 
twee keer gratis meedoen.

Voor vragen en verdere informatie is Matty Steendijk bereikbaar. 
WhatsApp of bel: 0625327793.

Even voorstellenEven voorstellen
Ik ben Ingmar Jacobs. 
Ik ben 13 jaar oud en woon nu bijna 10 jaar 
in s-Heer Arendskerke. Ik ben geboren in 
Oosterhout in Brabant en toen ik 3 was, zijn 
we hier naar toe verhuisd. 
Ik woon samen met mijn ouders, zus, 3 katten 
en 4 kippen. Ik zit op judo en speel accordeon. 
Mijn favoriete plek in het dorp is het Poelbos 
omdat ik daar, al sinds ik klein was, hutten 
heb gebouwd. Ook vind ik het leuk om er te 
mountainbiken, op de mountainbikeroute in 
het Poelbos. Wat ik wil voor de toekomst van 
dit dorp is dat het rustig blijft en dat iedereen 
die hier komt wonen zich welkom voelt. 



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.



KindervakantieweekKindervakantieweek
Zeerovers en zeemeerminnen

Eindelijk was het dan zover, na twee jaar wachten mocht het weer! De tent werd opgebouwd, 
de pipowagen (onze nieuwe aanwinst) werd het terrein opgereden, de piratenvlag werd in 
de mast gehesen en de zeerovers namen hun positie in. De kindervakantieweek 2021 kon 
beginnen! 

Maandag 30 augustus, dinsdag 31 augustus en woensdag 1 september werd er door ruim 
80 kinderen en een flink aantal enthousiaste vrijwilligers gebouwd, getimmerd, geknutseld, 
geschilderd, gekookt, gesport, pleisters geplakt, vuurtje gestookt, ……… ,…… Wat een feest!

Maandag 30 augustus
Na een kiss & ride afscheid van vaders en moeders werd iedereen verwelkomd en namen we 
plaats rond een grote schatkist met daarbij twee indrukwekkende zeerovers en een piratenvlag. 
Dat was nog niet alles, toen iedereen eenmaal zat doemde er uit de mist een heuse echte 
piraat op! Brrr…. Deze piraat was op zoek naar zijn schat(je). O jee.. maar zijn schatkist was 
leeg. “De zwarte parel” was toch echt verdwenen! Maar wat bleek, op onze spiksplinternieuwe 
pipowagen had zich een prachtige zeemeermin verschanst, met “de zwarte parel”. De piraat 
vroeg onze hulp om “de zwarte parel” terug te krijgen. Hiervoor moesten we zeewaardige 
hutten bouwen. Nou, daar hadden we zin in, en met vereende krachten, en voor sommige 
vrijwilligers een flinke dosis spierpijn 
tot gevolg, verrezen de prachtigste 
bouwwerken! Ook werd er op ieder 
bouwwerk een heuse vlag geplaatst. 
Tussendoor werden we verwend met 
heerlijk fruit van Peter van Vliet ( Vers 
van de Markt) en lekkere frietjes met 
snacks van Speelboerderij ’t Klokuus. 
Mmmm… Wat een topdag!

Dinsdag 31 augustus
Natuurlijk moest er nog een hoop 
verbeterd, geverfd en bijgebouwd 
worden aan de piratenvestigingen. Voor 
sommigen kon het niet hoog genoeg 
zijn. Er werd zelfs zo druk getimmerd 
dat er dringend een aanvulling van de 
spijkervoorraad nodig was! Tussendoor 
konden de hongerige buiken gevuld 
worden met zelfgemaakte, op houtvuur 
gebakken, pizza’s en knakworsten van 
Verswinkeltje Huissoon. Smullen maar! 
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’s Middags was er een interactief 
concert “De Superjam” door Raw 
Resonance. In twee groepen 
werden we getrakteerd op een 
energieke en swingende show 
waarbij iedereen mee kon en 
mocht doen. We gebruikten 
onze stemmen, rhythm sticks, 
shacker-eggs en specie-kuipen 
om muziek te maken. Hiervan 
kon een groot deel van het dorp 
meegenieten.

Woensdag 1 september
Wat nu…, er hing een brief van de piraat op de vlaggenmast. De piraat vroeg ons of we wilden 
helpen met het verzamelen van parels zodat hij eindelijk zijn “schatje, de zwarte parel” terug 
kon verdienen. Hiervoor moesten we activiteiten uitvoeren op het dorp. In 4 teams gingen we 
op pad. Bij de Kasteelberg stond ons de eerste uitdaging te wachten; Kapitein op het schip. 
Er werden verschillende commando’s geroepen die we uitvoerden zoals; “Draak” (gek gezicht 
trekken met je handen in de lucht) of “Hozen” (water scheppen uit de boot). We mochten eerst 
even oefenen, daarna hoorden we de commando’s in een verhaal en probeerden we allemaal 
te overleven. Hierna naar de speeltuin in de Boudewijnstraat, we zochten hier naar gouden 
munten. Van de Boudewijnstraat naar het voetbalveld, hier speelden we trefbal en zeeslag. 

Tussendoor werd de inwendige 
mens verzorgd met een zakje 
chips en een flesje water. 
Gelukkig hadden alle teams, alle 
parels verdiend en konden we 
terug naar het veld. Hier stond 
de schatkist, en… HOERA… 
“de zwarte parel” zat erin, en 
voor iedereen een schatkistje 
met heerlijke snoepjes. Hierna 
konden we ons uitleven op 
de buikschuifbaan en op het 
springkussen. Ook was er een 

groot vreugdevuur, lekker warm! Wat fijn dat de brandweer er ook weer bij was! De buikjes 
werden gevuld met een heerlijke bbq. 
Jammer maar helaas zat de kindervakantieweek er toen al weer op. We hebben genoten van 
alle blije gezichten en de gezelligheid, tot volgend jaar!
Via deze weg willen we graag iedereen die ons geholpen heeft en onze sponsors hartelijk 
bedanken! 

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



19

Seniorensoos Seniorensoos 
Voor deze keer een iets ander bericht dan normaal. Maar wat is in deze tijd eigenlijk nog normaal? 
Voor onze vereniging betekent normaal, dat we weer op alle geplande dagen onze activiteiten 
kunnen uitvoeren. Maar ook dat iedereen weer veilig aanwezig kan zijn en dat we onze extra 
activiteiten zonder 1,5 m afstand en andere opgelegde regels kunnen inplannen.
Het eind van deze nare tijd lijkt in zicht te komen!
Na een lange periode van niets mogen, lijkt de tijd nu ineens wel snel te gaan en is het 
inmiddels weer al oktober. Deze maand is voor ons heel belangrijk, want wij mogen weer 
meedoen met de Rabo Clubsupport. 
Als je een bankrekening bij de Rabobank hebt en ook lid bent van deze bank, kun je tussen 
4 oktober en 24 oktober op 3 verenigingen één stem uitbrengen. Als je gezamenlijk een 
rekening hebt bij deze bank en beiden lid bent, kun je allebei 3x stemmen. Wij hopen op veel 
steun van jullie, want iedere stem levert geld op voor onze vereniging.
Wist je dat we nog steeds nieuwe leden willen ontvangen en dat Nelly, onze bridgedocente, 
een nieuwe cursus bridge wil gaan opstarten. Meer hierover vind je in de advertentie hieronder.

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.

E-mail: seniorensooshak@gmail.com   Tel. 06-11270976 

Repair cafeRepair cafe
Op zaterdag 27 november gaan de deuren van het Repair Café weer open.
U bent van harte welkom in het Heer Arendhuis van 10.00 -12.30 uur.
U kunt allerlei defecte (elektrische) apparaten meenemen.
De reparateurs hebben echter besloten om geen Senseo’s meer aan te nemen, omdat die niet 
te repareren zijn. Na anderhalf jaar zien we u weer graag.

Albert, Jan, Jos, Tom, Marijke en Ineke.

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

¢¢





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

Uw
opticien
aan huis
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DorpsperikelenDorpsperikelen
Op een dag moest Jaap samen met collega Henk gaan werken bij een echtpaar welke een 
begrafenis annex garage onderneming hadden in Oostkapelle. Om daar ‘s morgens op tijd 
te zijn moesten ze vroeg op pad. Om het effectief te houden was het verstandig dat Henk de 
auto mee naar huis nam en Jaap oppikte. Jaap haalde zijn persoonlijke spullen uit de auto 
en zei tegen Henk “je moet nog wel even de benzinetank vol doen hij is zo goed als leeg”. De 
volgende morgen stopte Henk bij Jaap voor het huis, direct bij het instappen zag Jaap al dat er 
niet was getankt, maar hij zei niets. Een tijdje later reden ze net voor Middelburg toen de auto 
ging sputteren. Henk kreeg een rood hoofd en begon ook te stotteren, Jaap stapte zwijgend 
uit deed de achterklep open, pakte een jerrycan en gaf deze aan zijn collega. Met een hoofd 
als een pompoen ging Henk op zoek naar een benzinepomp. Na een halfuurtje was hij terug 
met een volle jerrycan, deed zwijgend de benzine in de tank , startte de auto en reed naar de 
benzinepomp. Over het voorval werd niet gesproken.
De mensen in Oostkapelle waren heel vriendelijk. Bij aankomst was er al koffie met een bolus. 
Na het werk besproken te hebben gingen de mannen aan de slag, Henk deed het hoger 
gelegen werk omdat hij veel langer was dan Jaap. Henk was 1,99 meter maar was de kleinste 
in zijn gezin. Zijn vrouw was 2,03 m, de dochter 2,09 en de zoon was echt een lange derm, hij 
was 2 meter en 11 centimeter. In de jaren ’70 was dat een zeldzaamheid.  Daarin tegen had 
Jaap had een normaal postuur. 
Tussen de middag vroeg mevrouw wat ze wilden eten en drinken. De mannen zeiden dat ze 
brood hadden meegenomen, maar een bakkie zou er wel ingaan. Dat kon, maar mevrouw 
zei “we eten tussen middag warm en morgen eten jullie mee”. Toen de mannen iets wilden 
zeggen kirde ze: “Discussie gesloten, punt”. ‘s Middags kwam baas Klaasen polshoogte nemen. 
“Lukt het een beetje mannen?” O, ik zie dat jullie het plafond in de kamer al gedaan hebben, 
ook mevrouw kwam erbij staan en zei “ja, dat is mooi geworden hè?”. De mannen keken elkaar 
aan, Henk deed zijn mond open, maar Jaap gaf hem een stomp. Ze hadden nog niets aan het 
plafond gedaan en Jaap wilde het zo houden, dat vergoedde de tijd die ze met het tanken 
hadden verloren. Baas Klaasen adviseerde mevrouw om de kozijnen wit te schilderen en de 
deuren grijs. Dat adviseerde hij eigenlijk bij elke klant. Lekker veilig. Maar mevrouw wilde de 
deuren groen, een lichte kleur die ook in de gordijnen voor kwam. Klaasen was het er niet 
mee eens. “Zo wordt het een voetbalveld stelde hij”. Ze bleven kibbelen, totdat Jaap zei, 
“luister, mevrouw wil groen en zij moet erin wonen, of was baas Klaasen van plan om hier in 
te trekken?” Iedereen moest lachen, behalve Klaasen. Hij liep met een vergrijst hoofd naar de 
deur, draaide zich om en riep, “DAN MÉ HROENN, Mè DI KRIEG JE SPIET VAN”.
De volgende dag vertelde meneer dat de bestelde nieuwe lijkwagen was geleverd, of de 
mannen hem na de koffie wilden zien. Het leek hun interessant, dus na de koffie naar de 
garage. “Mooi”, zei Henk, “maar hij is te kort”. Henk deed zijn werkschoenen uit stapte in de auto 
en ging languit liggen, zie je, mijn voeten komen bijna bij de deuren. Meneer haalde opgelucht 
adem “Ho, ho”, zei Henk, er moet nog een kist om hè”. De begrafenis ondernemer zijn gezicht 
sprong in de werkhouding, met een sombere toet belde hij de leverancier. Er moest een stuk 
tussen gelast worden, want om lange mensen af te leggen met opgetrokken benen ging ook 
de ondernemer te ver.
Tussen de middag werd er warm eten op tafel gezet, aardappels, vlees met jus en bloemkool. 
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Henk wilde al opscheppen, maar mevrouw zei “we gaan eerst bidden”. Na het bidden waarin 
alle beslommeringen van de familie waren voorbij gekomen, pakte Henk de opscheplepel 
met de woorden, “za’k mè net doe of ak thuus bin?”. Na dit gezegd te hebben schepte hij zijn 
bord vol met aardappels en bloemkool en prikte met zijn vork het grootste stuk vlees uit de 
pan. Hierna maakte hij een drinkput in het geheel en goot die vol met jus. Allemaal keken 
ze met grote verwonderde ogen naar het overvolle bord. Voor de andere drie was er minder 
dan de helft over. Jaap keek naar mevrouw deze glimlachte en hield haar vinger tegen haar 
lippen. Henk was niet gewend om met mes en vork te eten. Toen hij het vlees wilde snijden 
ging het schuiven over het overvolle bord en veroorzaakte een  dijkdoorbraak, een tsunami 
van vette jus golfde over de tafel.  Een paar tellen later was het net of er een ontploffing had 
plaatsgevonden. Her en der lagen stukken bloemkool en errepels. Henk schraapte alles bijeen 
met zijn mes en begon alles op te slobberen, daarbij maakte hij een geluid wat deed denken 
aan water dat wegloopt uit een wasbak. Een hoog SSLRRRRGGG galmde door de keuken. 
Toen was het een poosje stil en daarna bulderde iedereen het uit, de tranen liepen bij de 
ondernemers en Jaap over de wangen. Henk keek verbaasd op, “lachen jullie om mij?” “Nee 
hoor”, zei Jaap, “we lachen je toe, nou goed?” In de middag sprak mevrouw Jaap aan: “Je hoeft 
je niet te verontschuldigen voor Henk, met hem erbij is het zeker niet saai. Maar de pap heb 
ik maar achterwege gelaten, anders hadden we vanmiddag aan het eind van het papstraatje 
gewoond”. Toen ze naar huis reden zei Henk dat het mee-eten misschien niet zo een goed 
plan was. “Omdat ze om je moesten lachen?” vroeg Jaap. “Nee, dat interesseert me niet, dat 
doen ze thuis ook altijd, maar ze hebben veel te kleine borden en als je voor de tweede keer 
wil opscheppen is het al op”. Pap is er ook niet bij en dan dat lange bidden en danken, ook nog 
eens een kwartier uit de bijbel lezen tussendoor. We hebben wel een uur aan tafel gezeten en 
nog heb ik honger”. “Gaan we dan zeggen dat we niet meer mee eten?”, vroeg Jaap. Nee joh, 
“we eten gewoon mee, maar ik neem gewoon mijn tien boterhammen ook weer mee”.

 

RaadkaartRaadkaart 

In de editie van juli jl. stond 
de raadkaart met de foto van 
het zogenaamde bijenhotel. 
Deze staat aan de Arendstraat 
7. Er waren weer verschillende 
inzenders met een goede 
oplossing. Door loting is 
Astrid Weststrate de winnaar 
geworden. Gefeliciteerd!

Ook deze keer hebben we 
weer een nieuwe raadkaart. 
Waar is dit? Succes!

De antwoorden kun je sturen naar kopijsraskerkseproat@gmail.com.
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VVAVVA
De voetbal is weer begonnen!

Voor zowel jong als oud is het nieuwe voetbalseizoen begonnen. De eerste wedstrijden in de 
competities zijn weer als vanouds gespeeld. 
Vanuit de jeugd zijn er veel spelers doorgestroomd naar de senioren en deze vormen nu een 
eigen team. Met dit extra team heeft VV Arendskerke dit seizoen vijf senioren-teams, wat heel 
mooi is voor een dorpsvereniging!
Binnen de eerste selectie is er ook verjongd. Er is afscheid genomen van een aantal oudere 
spelers (gestopt of een team lager gaan voetballen) en zo is hier ruimte ontstaan voor nieuw 
talent.

Ook is met ingang van het seizoen het nieuwe kunstgrasveld in gebruik genomen. Net op 
tijd voor de eerste wedstrijden was het veld met dug-outs, verlichting en nieuwe omheining 
“speelgereed”.

Als vereniging zijn we zeer blij met de ontwikkelingen op sportief gebied. We zitten nog wel 
steeds krap in de vrijwilligers en staan er nog een paar belangrijke functies open. Mocht je 
graag willen helpen, alle hulp is welkom! Actuele vacatures bij VV Arendskerke zijn te vinden 
op www.arendskerke.nl/202/vrijwilliger.
Zo hopen we dat iedereen weer van het voetballen kan genieten, zowel op als naast het veld!
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Speelkalender VVA1 2021:

16 okt 14.30 FC Axel 1 - ‘s Heer Arendskerke 1
23 okt 14.30 ‘s Heer Arendskerke 1 - De Meeuwen 1
30 okt 14.30 Serooskerke 1 - ‘s Heer Arendskerke 1
06 nov 14.30 ‘s Heer Arendskerke 1 - MZC’11 1
20 nov 15.00 VVGZ 1 - ‘s Heer Arendskerke 1
27 nov 14.30 ‘s Heer Arendskerke 1 - ST Oostkapelle/Domburg 1
04 dec 14.00 DBGC 1 - ‘s Heer Arendskerke 1
11 dec 14.00 ‘s Heer Arendskerke 1 - SSV’65 1

SchengehofSchengehof
KiVa/Week tegen pesten 
op obs Schengehof

Wij werken op onze school met de 
KiVa methode. Dit is een preventief, 
schoolbreed programma gericht op het 
versterken van de sociale veiligheid en 
het tegengaan van pesten op school.

KiVa is afgeleid van de Finse woorden 
Kiusaamista. Het woord KiVa betekent fijn.

Ons motto luidt dan ook: Samen maken 
we er een fijne school van!
De week van 27 september jl. was de 
“Week tegen pesten”. Met de hele school 
zijn we deze week samen gestart op het 
schoolplein. 

We hebben het bord onthuld dat we als school ontvangen hebben, omdat we nu echt een KiVa 
school zijn. Alle leerkrachten zijn geschoold in KiVa en we hebben een KiVa-team, bestaande 
uit drie leerkrachten. Het KiVa team is aanspreekpunt voor collega’s en leerlingen. 

We hebben nog een bord onthuld waarop al onze KiVa regels staan. Hiervan hing al een poster 
in de school, maar buiten op het plein houden we ons ook aan deze regels.

Namens team obs Schengehof
Met vriendelijke groet, Carla Jansen



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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Huisje, boompje, beestje ...Huisje, boompje, beestje ...
Gezocht leuke woning in een gezellig dorp in Zeeland

Tijdens de fietstocht van de “Ride for the roses” op Zuid Beveland hebben we uitvoerig kunnen 
genieten van de vele prachtige dorpjes rond Goes. Anna en Leroy uit Utrecht zouden ook graag 
in een van die dorpjes willen gaan wonen. Maar hoe kom je daar aan een leuke, betaalbare 
woning? En welk dorp in de Zeeuwse regio zit er niet te springen op een jong stel dat graag de 
handen uit de mouwen wil steken. Zijn er nog “stille verkopen” in de regio die hen kan helpen 
een leuke toekomst op te bouwen?

Dit is het verhaal van Anna en Leroy:
Wij zijn Anna en Leroy, op het moment woonachtig te Utrecht. Wij zoeken een woning in Zee-
land. Het idee om richting Zeeland te verhuizen speelt bij ons al een aantal jaren. Leroy is namelijk 
geboren in Goes en zou graag terugkeren. Anna, als geboren Vleutense, durft de stap aan met 
hem. Zij heeft ontzettend groene vingers en wil dolgraag het stadse balkon omruilen voor een 
(moes)tuin. Zij heeft in Utrecht een restaurant waar ze chef is en veel met regionale producten 
bezig is. Op termijn zou zij hiermee ook graag in Zeeland, lokaal, aan de slag willen. Daarnaast 
biedt de drukte van de stad ons weinig soelaas meer. Wij zijn toe aan het tempo, de ruimte en de 
rust van het Zeeuwse polderlandschap.

Wij zijn op zoek naar een huis met 
idealiter de volgende kenmerken: 
het liefst vrijstaand in een landeli-
jke omgeving met ruimte voor een 
moestuin, 3 kamers en een stenen 
schuur/garage, in de omgeving van 
Goes (straal: ’s-Heer Arendskerke, 
Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, 
Kortgene, Kats, Kloetinge). 
Budget € 200.000-€ 300.000.

Mocht u dit lezen en met ons in con-
tact willen komen dan kan dat via: 
naarzeeland2021@gmail.com 

Eventueel kunt u bellen naar 0113 
231755. Wij zijn graag bereid om 
voor Anna en Leroy enkele foto’s te 
komen maken van uw woning. 

Opgemaakt door: 
Gerard van Damme 
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Nieuws van het ArendhuisNieuws van het Arendhuis
Inmiddels zijn al de verenigingen weer begonnen met het opstarten. Bij sommige is het een 
kunst om te blijven bestaan. Door de omstandigheden en om diverse andere redenen zijn soms 
heel wat mensen gestopt. Er worden oplossingen gezocht en er heeft zelfs een fusie plaats 
gevonden! Geweldig, want zo blijven twee verenigingen toch nog bestaan!
De Hwa rang do die op dinsdag zijn intrek had genomen is er helaas mee gestopt. Het lede-
naantal was zo drastisch laag dat Niels, ondanks dat hij zo zijn best had gedaan tijdens de zware 
periode, er mee moest stoppen.
De muziek is ook erg uitgedund, maar met de nieuwe dirigent blazen ze gelukkig nog vrolijke 
noten op de maandagavond.
De line-dance kan ook wel wat leden gebruiken. Ze zitten ook echt op hun minimum van aantal 
leden, dus als je zin hebt om eens te kijken op woensdag avond? Kom dan vanaf 19.30 uur zeker 
eens langs! Het is een heel gezellige groep met gevarieerde dans en muziek.
Ook bij andere verenigingen mag je zeker eens komen kijken of het iets voor je is.
Kijk eens op de website van het Heer Arendhuis www.heerarendhuis.nl onder het kopje “agenda” 
en dan “vaste activiteiten”. Daar zie je ze allemaal staan.

Agenda: 
*30 oktober komt HCC ( hobby  computer club) weer een open hangar dag houden in het Heer 
Arendhuis.
HCC  is een vereniging die in de Benelux alle hobby’s waar een computer bij gebruikt wordt, 
ondersteunt. In Zeeland is de werkgroep Flight Simulator zeer actief. Flight simulator behandelt 
alle aspecten van het vliegen met de computer als basis. Een veelzijdige hobby dus! U kunt op 
het gemakje rondkijken en er is alle gelegenheid om vragen te stellen en zelf eens proberen of 
deze simvlieghobby u aanstaat. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Heeft u vragen stuur dan even een mail naar Ron Konings: ronkonings@zeelandnet.nl

*13 november staat er weer een rommel/snuffelmarkt gepland. Hou de agenda in de gaten, 
want deze gaat alleen door bij genoeg deelnemers. Voor meer informatie of om jezelf op te 
geven, mail naar: info@heerarendhuis.nl 

*27 november is er een Repair café. Heeft u kapotte spulletjes waarvan u denkt dat ze nog 
gemaakt kunnen worden ? Dan zou ik zeker even langskomen. Het is van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Elke vrijdag kunt u friet eten in het Heer Arendhuis, u kunt het bestellen via de website en u wordt 
dan gebeld wanneer u er om kan komen. U kunt ook aangeven hoe laat u wil eten, dan houden 
wij daar, indien mogelijk, rekening mee. Ook kunt u telefonisch bestellen op het nummer 0113-
561953 maar onze voorkeur gaat uit via de website. U bent van harte welkom in het Arendhuis 
voor feestjes, partijen, vergaderingen enz. enz..  
Wilt u een workshop geven dan kan dat natuurlijk ook. Vraag naar de mogelijkheden. Tot gauw!

Groetjes Arna van Eekelen, beheerster Heer Arendhuis
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Het VierhuisHet Vierhuis
‘Zeg, ken jij Het Vierhuis al? Da’s onze nieuwe kerruk.’ Met onder andere deze tekst, te zingen 
op de wijs van ‘Zeg, ken jij de mosselman?’ is op zondag 26 september de start van de protes-
tantse gemeente Het Vierhuis begroet. Trouwe lezers van deze dorpskrant weten dat het enig 
geduld heeft gevergd voordat de officiële samenvoeging van de protestantse gemeenten Bors-
sele, ’s-Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp gerealiseerd kon worden, maar nu is het dan 
zover. Vanaf begin dit jaar deden we al alsof de nieuwe gemeente een feit was, maar nu is het 
ook officieel vastgelegd.

Hier is een lang traject voorafgegaan. Samenvoegen gaat niet vanzelf. Dat is zo wanneer twee 
mensen besluiten om samen het leven te delen. En dat is zéker het geval wanneer vier gemeenten 
samen verder gaan. Dat is een proces van loslaten van vaste gewoontes en zekerheden, vertrou-
wen vragen en wagen, nieuwe wegen en verbanden zoeken. Soms gaat dat als vanzelf, maar 
er zijn ook momenten waarop het kan schuren en wringen. Maar als het zover is dat de bruiloft 
wordt gevierd of de samenvoegings-akte wordt ondertekend, dan overheerst als het goed is de 
blijdschap elkaar gevonden te hebben en een gezamenlijke start te maken. Ongetwijfeld zullen 
er nog moeilijke momenten komen, maar er is vertrouwen in elkaar en in de toekomst. 

Daarom hebben we het hele weekend van 25 en 26 september feest gevierd. Zaterdags was er 
een speurtocht uitgezet in alle vier de kerken. Degenen die goed gespeurd hadden waren de 
zin ‘Samen kerk, samen geloven’ op het spoor gekomen.  Zondags was er een feestelijke kerk-
dienst in Nieuwdorp. De kerkdiensten rouleren over de vier dorpen. Iedere eerste zondag van de 
maand is er in principe dienst in de Petruskerk hier op het dorp. Informatie over de kerkdiensten 
en andere activiteiten van de gemeente kunt u vinden op de website www.hetvierhuis.nl. Daar 
kunt u ook foto’s zien van het ondertekenen van de akte en van de feestelijkheden. We hopen 
dat u ons weet te vinden!

Tot slot een couplet 
uit een van de liederen
die we zongen op 26 september:

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling 
elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

M.J. Wisse
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Een Bunder KunstEen Bunder Kunst
We kunnen terugblikken op een geslaagde expositie 
waarbij veel bezoekers de Bunder hebben bezocht.
Alle leerlingen van Schengehof zijn geweest.
Het was een dag met prachtig weer waarbij de groe-
pen, in drieën opgesplitst, rondgeleid werden door 
de tuin langs de beelden.
Op een laagdrempelige manier kennis maken met 
beeldende kunst is misschien wel leuker dan door 
een formeel museum. 
En dat dan nog wel op het eigen dorp.
De kinderen konden lekker rennen door het pal-
let-kunstwerk of door de Bakens waar waternevel 
de Oosterschelde nabootste. 
Beelden die tot de verbeelding spreken. 
Op een speelse manier uit kunnen leggen wat Follies 
betekenen, kon heel mooi met ‘de Deur’ en met 
het werk met o.a. Barbiepoppen van Frank van der 
Meijden. Het pallet- labyrint was een hit. 
Ook was er een korte excursie door het voedselbos waarbij voelen en ruiken de boventoon 
voerde. Proeven zat er helaas nog niet bij.

Jeugdsoos TYGJeugdsoos TYG
De zomervakantie is weer voorbij en dat betekent dat wij weer leuke en actieve activiteiten gaan 
organiseren voor de kinderen van het dorp.
15 oktober staat Lasergamen bij het Klok’uus op het programma. November staat in het teken 
van Sinterklaas. 
Over de andere activiteiten gaan we nog nadenken, maar deze zullen ook weer net zo leuk en 
actief zijn als voorgaande jaren.
De TYG is voor kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot en met 14 jaar. 
De flyers van de activiteiten worden altijd op school uitgedeeld en er liggen ook altijd flyers bij 
het Verswinkeltje Huissoon.

Tevens 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

We hopen jullie gauw weer te zien!
Groetjes van Leonard, Ilonka, Ilona, Mariette en Brigitta
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ChristengemeenteChristengemeente
KOM NAAR MIJ TOE, ALLEN DIE VERMOEID EN BELAST ZIJN, 
EN IK ZAL U RUST GEVEN. (Mattheus 11 vs 28)

Dit zijn woorden die de Heer JEZUS uitsprak zo’n 2000 jaar geleden, maar misschien wel uiterst 
actueel in de tijd waarin wij leven. 
Om ons heen horen we velen zeggen dat ze ‘corona moe’ zijn en dan zijn er zowel in de wereld 
als in Nederland nog veel meer problemen waar we ons zorgen over kunnen maken. Misschien 
bent u wel belast met een ziekte en weet u niet wat de nabije toekomst gaat brengen.
Juist tot u en mij roept JEZUS ons op om tot Hem te komen en in uw leven rust te ontvangen. 
Verlangt u daar ook niet naar? Als Christengemeente willen we samenkomen om Hem die de 
rust in roerige tijden geeft te danken en om meer te leren van wie JEZUS CHRISTUS is. 
Bent u benieuwd? Dan nodigen we u graag uit om de samenkomst te bezoeken, uiteraard kunt 
u ook contact met ons opnemen. Dit kan via de website: www.vergaderingarendskerke.nl
Graag tot ziens!

Bijzondere route Zuid-BevelandBijzondere route Zuid-Beveland
Zaterdag 30 oktober vindt weer de Bijzondere route Zuid-Beveland plaats van 10.00-17.00 uur.
In ’s-Heer Arendskerke/Eindewege kun je voor leuke spullen o.a. terecht bij:
De Snuffelschuur, Spoorstraat 19
Roestique, Spoorstraat 17
Familie Verwei, Achterweg 11
Brasserie De Panhoeve, Arendstraat 2B
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Beste dorpsgenotenBeste dorpsgenoten
We zijn een echtpaar met twee kinderen en wonen al meer dan 20 jaar met veel plezier in 
’s Heer Arendskerke.
We willen ons leuke dorp absoluut niet verlaten, maar kijken weleens uit naar een ander huis. 
Bij voorkeur een huis met 3 of 4 slaapkamers en wat groen er omheen. Binnen of buiten de 
dorpskern is allebei goed, we staan voor alle opties open.
Omdat we ons oriënteren en niet op een schopstoel zitten, hopen we op een tip!
We zouden het fijn vinden als u mailt naar de redactie van de dorpskrant (kopijsraskerkse-
proat@gmail.com ) of 1 van de redactieleden benadert.
Alvast bedankt!

Open MonumentendagOpen Monumentendag
Op zaterdag 11 september mocht het eindelijk weer! De editie van 2020 kon door corona 
helaas niet doorgaan, maar deze keer gelukkig wel. Ondanks de beperkende maatregelen, die 
achteraf nog maar 2 weken zouden gelden, was het een leuke dag.

De vroege vogels konden vanaf 10:00 uur terecht bij Leo Versluis om puzzel(s) in te leveren voor 
de puzzelruilbeurs. Meerdere dorpsbewoners hebben hier gehoor aan gegeven, zodat er veel 
keuze was. De komende herfst- en winteravonden zullen er dan ook in heel ’s-Heer Arendskerke 
mensen aandachtig proberen om zijn/haar puzzel(s) tot één kloppend geheel te maken.
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Met de mensen die niets om puzzels geven is ook rekening gehouden. Zij konden terecht in 
Eindewege om te shoppen bij de Snuffelschuur en Roestique. Ook de vrijwilligers van Molen 
Nooitgedacht zetten deze ochtend hun beste beentje voor om geïnteresseerden een rondlei-
ding te geven door de prachtige molen. 

Nadat dorpsbewoners (inclusief organisatie) hebben genoten van de lunch ging het pro-
gramma verder in het middelpunt van ons dorp. De kerk!  Voor wie zich niet liet afschrikken 
door wind en regen lagen er routes klaar om een wandel- of fietstocht af te leggen. Het was 
duidelijk dat men huiverig was voor het weer dus voor de volgende editie hebben we nog een 
voorraadje routes liggen. 

Ook dit jaar was Stoffel Gunst weer van de partij om ‘zijn’ vertrouwde orgel te bespelen. Toe-
hoorders hebben genoten van het spel van deze legende. Wist u dat hij al ruim 60 jaar het orgel 
bespeelt? Links ziet u hem op de achtergrond in zijn jonge jaren en de rechtse foto is gemaakt 
tijdens de Open Monumentendag.

Nadat het geluid van het orgel was weggeëbd en ook de laatste bezoekers de kerk hadden 
verlaten, was het tijd voor koffie en gebak in ons dorpshuis Heer Arendhuis. 
Nog één ding… Er waren een aantal mensen teleurgesteld dat ze de toren niet mochten 
beklimmen. Dit maken we in 2022 goed.

We kijken terug op een geslaagde dag en hopen u dan weer te zien!
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 RommelrouteRommelroute
Het was zaterdag 11 september jl. een gezellige boel op het dorp, veel adressen waarbij 
verschillende spullen in de verkoop waren. Dit jaar werd de rommelroute gecombineerd met 
monumentendag. Fijn dat er weer enige activiteiten mogelijk waren sinds het begin van de 
corona.
Er waren veel deelnemers en bij sommige adressen verliep de verkoop goed. Bij anderen was 
het minder… Hopelijk een volgende keer beter! En, misschien is het wat eerder in het jaar een 
betere tijd voor de rommelroute. Wie weet ……?

Ook de Reddingsbrigade hier in het dorp hield ‘open middag’. Zij hadden de nodige belangstel-
ling en de kinderen vonden het erg leuk om mee te doen met de diverse activiteiten. 
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VolkstuinVolkstuin

We zijn inmiddels beland bij het begin van de herfst. Er is deze zomer weer flink gespit, geplant 
en geoogst door de tuinders.

Er waren enkele nieuwe gezichten bij, die fanatiek aan het werk gingen. Maar er waren ook 
tuinders, die het wel erg veel grond vonden om bij te houden.
Er is dus weer ruimte vrij gekomen om te tuinieren! Heb je zin om je kind of kinderen mee te 
nemen en samen groenten enzovoort te planten, verzorgen en op te eten?
Of gewoon, omdat je vers eten van eigen kweek wil? 
Meld je dan aan bij Ben Burg, e-mail: bburg@kpnplanet.nl

Digi Cafe begint weer!Digi Cafe begint weer!
 
Het Digi Café is maandag 4 oktober weer gestart in het Grand Café van Woonzorgcentrum Poel-
wijck. Van 10.00 tot 12.00 uur kun je weer terecht met vragen over je pc, laptop, mobiel (Apple 
en Samsung) en tablet (Apple en Samsung).
 Ook kun je langskomen om een praatje te maken en kopje koffie of thee te drinken.
Verder zijn we er van 10.00 tot 12.00 uur op:
11, 18 en 25 oktober
01, 08, 15, 22 en 29 november
06, 13 en 20 december.

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

Telefoon (0113) 56 21 69

¢¢
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Activiteiten Activiteiten 
in Poelwijckin Poelwijck
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regelma-
tig leuke activiteiten op het programma. Denkt 
u hierbij aan maaltijden, optredens, uitstap-
jes en workshops. Al deze activiteiten worden 
georganiseerd door een medewerker welzijn 
van zorgorganisatie SVRZ. 

Wij willen zoveel mogelijk mensen laten genie-
ten van deze activiteiten. Daarom zijn inwoners 
van ’s Heer Arendskerke van 55 jaar en ouder 
ook van harte welkom. Voor de activiteiten 
vragen wij een vergoeding. Heeft u interesse 
om deel te nemen aan de activiteiten of  wilt u 
meer informatie?
U kunt hiervoor terecht bij de medewerker wel-
zijn van SVRZ.

Nienke Spies en Carina Walhout, 
medewerkers welzijn  
T: 088-8872000
E: n.spies@svrz.nl  / c.walhout@svrz.nl

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

Oktober

Woensdag 20 oktober, Chinese Maaltijd 
(geen QR- code of vaccinatiebewijs nodig)
Tijd: 18.00 uur
Menu: buffet           
Kosten: €11,00 per persoon inclusief drank
Opgeven: voor 13 oktober bij Nienke Spies
Mail: n.spies@svrz.nl of een belletje/berichtje 
naar 06-10961632

Vrijdag 22 oktober, Bingo 
Tijd 14.00-16.00 uur
Kosten €3,00

Zaterdag 23 oktober komt City line dance 
een dansdemonstratie geven.  
Tijd 14.00-16.00 uur
Kosten €3,00

November

Vrijdag 5 november, Bingo 
Tijd 14.00-16.00 uur
Kosten €3,00

Vrijdag 19 november, Bingo 
Tijd 14.00-16.00 uur 
Kosten: €3,00

Donderdag 25 november, Mosselmaaltijd 
(geen QR- code of vaccinatiebewijs nodig)
Tijd: 18.00 uur
Menu: Mosselen
Kosten: €11,00 per persoon inclusief drank
Opgeven: voor 12 november bij Nienke Spies
Mail: n.spies@svrz.nl of een belletje/berichtje 
naar 06-10961632 

December

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

Vrijdag 17 december, 
Workshop Bloemschikken / kerststuk. 
Ingrid van de Hoek komt een workshop geven. 
Zij doet alles stap voor stap voor,  zodat iedereen 
met een mooi kerststuk naar huis gaat.
Tijd: 14.00 -16.00 uur
Kosten: € 10,00
Opgeven: voor 3 december bij Nienke Spies
Mail: n.spies@svrz.nl of een belletje/berichtje 
naar 06-10961632 

Vrijdag 17 december, Bingo
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: €3,00

Op vrijdag 31 december staan de koffie en de 
oliebollen voor u klaar Tussen 10.00 -11.30 uur 
bent u van harte welkom om het jaar met ons 
af te sluiten.
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PERSBERICHT 29-07-2021

OPROEP: Gastvrouwen/heren gezocht !

Ben je een liefhebber van cultuur en geschiedenis en ga je graag met mensen 
om, het Historisch Museum de Bevelanden in Goes is dringend op zoek naar 
vrijwilligers die het gezicht van het museum willen zijn. 
Neem je graag het initiatief en vind je het leuk om met meerdere taken bezig te 
zijn? Dan is het museum op zoek naar jou!  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het museum, 0113-228883, 
of een mail sturen naar info@hmdb.nl  
 
Wat vragen we? 
Wij zijn speciaal op zoek naar gastvrouwen/heren die bereid zijn minimaal één dagdeel per 
week de diverse werkzaamheden bij het museum op zich te willen nemen. De taken van een 
gastvrouw/heer bestaan uit het ontvangen van bezoekers, kaartverkoop, het beantwoorden 
van de telefoon, verzorgen van consumpties in het museumcafé en museumwinkelverkoop. 
 
Wat bieden we? 
Het Historisch Museum de Bevelanden bied je een heel zinvolle, gezellige en leuke besteding 
van je tijd. Je werkt altijd in een enthousiast team met ondersteuning vanuit het museum, de 
mogelijkheid om bij te leren en ervaring op te doen. 
 
 
 

NB. Meer informatie kunt u verkrijgen bij het museum via Erna Beuger, PR en marketing, 
0113-228882 of erna.beuger@hmdb.nl
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NODIG? TAXI KOLE!
Kapelle / ’s-Heer Arendskerke

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

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

BEL: 0113-561324

de enige echte Poelzicht
kroketten & bitterballen

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

biologische 
boerderijwinkel Poelzicht

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

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

Heerlijk vlees van onze eigen biologische koeien

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen en aanmeldingen:

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

 Tip!

14 euro per les



 
 
 

 

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

 

Karel Doormanplein 30 
4335 GD Middelburg 
 

Oude Rijksweg 107 
4458 AK ’s-Heer Arendskerke 

 
 

 
 


