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D ’ n Oek van ‘ t Pak ’ uus is online te bekijken en te delen via
www.heerenhoek.nl, makkelijk voor
iedereen buiten het dorp of buiten
het land. De dorpskrantredactie
wenst u fijne feestdagen !

Dorpsraad
Op 11-11 heeft de dorpsraad, samen met de dorpsraad van Nieuwdorp een bijeenkomst gehad met
wethouders A. Schenk en K. Weststrate. Er stonden twee onderwerpen op het programma t.w. Sloepoort en AMAC-terrein.

Sloepoort
De gemeente is in samenwerking
met de provincie een onderzoek
aan het plegen over de behoefte
aan bedrijventerreinen. Langzaam
komt Sloepoort daarbij toch weer in
beeld. De intentie is licht havengebonden bedrijven. Bijv. logistieke
bedrijven. Het wordt geen industriegebied, maar een bedrijventerrein.
Voorlopig wordt erover gedacht,
afhankelijk van het onderzoek, een
gedeelte in bedrijf te nemen.
Amac terrein
De projectontwikkelaar is in samenwerking met de gemeente een onderzoek gestart om toch weer de

mogelijkheden te bekijken voor woningbouw bestemd voor arbeidsmigranten. De plannen zijn nog in de
onderzoeksfase.
Calamiteitenregeling Sloeweg
Indien er sprake is
van een calamiteit
( bijvoorbeeld
doordat een auto
tegen de wegafzetting is gereden ) in het kader van
het project verdubbeling Sloeweg
N62 dan kunt u het volgende doen:
Neem contact op met onze hoofdaannemer Boskalis Nederland BV,
dHr F. Goossen, projectmanager,
tel. 06- 53109150. Boskalis Nederland BV zal zo snel mogelijk de calamiteit proberen te verhelpen.
Mocht de heer Goossen onverhoopt
niet bereikbaar zijn dan kunt u contact opnemen met: Boskalis, dhr R.
v/d Lee tel. 06-51263953 of Boskalis, dhr. J. de Goede tel. 0651416179.
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JOP
Er zit schot in de zaak. De JOP is
voorzien op/nabij de schuttersweide. De jongeren hebben al contact
gehad met de gemeente, de schuttersvereniging en de duivenvereniging. Er zal overleg worden gepleegd met de omwonenden. De
jongeren zullen zelf de voorzieningen regelen.

Als oudste inwoonster van ons
dorp ( 101 jaar ) wens ik jullie
hele prettige Kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2016.
Marie de Jonge-Pieters.

In gesprek met ...
Van hobby naar werk

Techniek zit hem in het bloed.
In gesprek met Albert-Jan Remijn.

Redivo ABS
Een garage waar ABS niet alleen
staat voor AutoBandenService,
maar dat het in de praktijk ook de
afkorting is van AllerBeste Service,
waar vind je die? Je vindt hem in
het Sloegebied aan de Liechtensteinweg 10 in Nieuwdorp. Waar
dat is? Naast de milieustraat. Het is
de garage van Albert-Jan Remijn uit
de Laustraat. Albert-Jan is een allround garagist en hij draait op technisch gebied zijn hand nergens
voor om. Of het nou een oude
Amerikaanse slee is of een hippe
Porsche, hij zorgt ervoor. Hij gaat
voor je op zoek tot ver over de
grens. Import vanuit Amerika, Duitsland of een ander land is dan ook
één van zijn specialiteiten. Op de
dag van dit interview wacht hij op
de komst van een oude Pontiac.
Soms koopt hij voor de vrije handel,
maar vaker gaat het op bestelling.
Ook levert hij desgewenst tractoronderdelen en zelfs agrarisch
speelgoed ( minitractoren en landbouwwerktuigen voor ’
kleuterboeren ’ ) is via Albert-Jan
te verkrijgen. Kortom Redivo ABS is
een levendige eenmanszaak, waar
service hoog in het vaandel staat.
Redivo is de afkorting van de oude
naam van handelsonderneming
Remijn DierenVoeders, maar divo
zou ook kunnen staan voor ‘ doet
in van oalles ’ .

Albert-Jan Remijn begon samen
met zijn broer als producent van
kattenbakvulling in Geersdijk. Het
pand brandde af en opnieuw beginnen zat er niet meer in vanwege de enorme investering die toen
nodig was. In het pand in het Sloegebied dat ze eerder hadden gekocht, begon hij toen een garage
met aanvankelijk de nadruk op
bandenservice. Maar kan iemand
die eerst spul maakt voor dieren
een garage beginnen. Albert-Jan:
“ V an jongs af had ik belangstelling voor techniek. Ik heb een
technische opleiding en ik heb in
een garage gewerkt, ben chauffeur geweest en je kan zeggen dat
ik van mijn hobby mijn werk heb
gemaakt. Ook deed ik al vaak onderhoud voor vrienden en kennissen. ”
Van hem is bekend
dat hij als jongen
thuis kwam op een
nieuwe brommer en
hem binnen een uur
geheel uit elkaar haalde om te kijken hoe een en ander in elkaar zat.
Techniek zit hem in het bloed en
wellicht ook in de genen. Zijn vader
springt regelmatig bij en ook zijn
neven laten zich graag zien in de
garage en leren al doende een heleboel van auto ’ s , motoren, banden, velgen enzovoort. Aan het
eind van het gesprek controleert
neef Davey vakkundig mijn banden
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en brengt ze op de juiste spanning.
Zo gaan ze langer mee.
Carnaval
In de garage staat ook een
‘ h alve ’ vrachtwagen. De uitgeklede wagen gaat dienst doen als
carnavalswagen van de groep
‘ D oeboerderie ’ waar neef Davey
deel van uit maakt. Dat kan dus ook
allemaal bij Albert-Jan. Geen wonder dat service hoog in zijn vaandel
staat. Albert-Jan: “ Service is mijn
manier van klantenbinding. Daardoor komen mensen terug. Ik moet
het hebben van mond-tot- mondreclame en dat werkt. Er zijn klanten
die cadeautjes meenemen voor de
kinderen. Een teken dat ze tevreden zijn. ”

Allround
“ J e zou kunnen zeggen dat het
allround zijn mijn specialiteit is. Van
het een komt het ander. Ik pak alles
aan. Er is altijd volop werk. Ik ben
ook flexibel. Wil iemand ’ s avonds
komen voor nieuwe banden, dan
kan dat. De klanten komen ook
overal vandaan. ” Je kan het dan
ook zo gek niet bedenken of AlbertJan ziet er wat in. Zo levert hij ook
onderdelen voor tractoren, repareert tuin- en parkmachines en aanhangwagens. Ook een camper
speurde hij op voor een klant.
Want dat is wel een belangrijk deel
van het werk: speuren op internet
om net die auto te vinden die een
klant wenst.
En dat speelgoed? “ Er is soms
vraag naar modelauto ’ s of speelgoedlandbouwmachines. Ik kan ze
bestellen in Duitsland en de volgende dag zijn ze thuis. Prachtig voor
kinderen op het platteland. Prachtig
om op een John Deere tractor te
rijden als je vader daar ook mee
werkt. ”

Steun
Personeel heeft Albert-Jan niet. Of
toch wel? Hij zegt veel te danken te
hebben aan zijn vader en moeder
die altijd bereid zijn om de helpende
hand uit te steken als het druk is.
Even iets halen, brengen, een auto
laten keuren, goederen in ontvangst
nemen enz. En de neven komen
maar wat graag helpen.

Welpengroep Sint Bavo

Op 27 januari 1956 werd, na twee
jaar lobbyen door Bas de Jonge,
welpengroep Sint Bavo opgericht
met aan het hoofd zuster A. Mittelmeyer.
Nu bijna 60 jaar later is de groep
nog steeds springlevend. Op zaterdag 21 november j.l. werden zes
nieuwe welpen ( teerpoten) geïnstalleerd en zo bestaat de groep
voor het seizoen 2015-2016 uit 28
leden.
Een leuke club kinderen die iedere
zaterdagmorgen bezig is met allerlei activiteiten in de Jeugdhoeve of

met spelvormen in het dorp. Ook dit
seizoen wordt, in de eerste week
van de zomervakantie, afgesloten
met een kamp te Hoogerheide.

Wat het 60-jarig jubileum betreft:
dat gaan we uiteraard vieren met
een bescheiden feestje.
De onlangs geïnstalleerde welpen:
Kyra v.d. Braak, Zoë Joosen, Corné
Moison, Lieke Nieuwdorp, Veerle
Polfliet en Therise v.d. Scheer.
Akela Herman van den Dries

Waar leer je anders je brommer
een beetje ( veel ) op te voeren en
basiskennis op te doen van motorentechniek? Juist, bij Albert-Jan
kan dat. Ook zijn zoon Joey ( 7 )
gaat al graag mee. Of dochter
Shannen ( 4 ) ook technisch
bloed heeft is nog niet duidelijk.
Maar dat vrouw Viola en de kinderen een belangrijke steun zijn, mag
niet onvermeld blijven. Wie nog
meer wil weten kijkt op
www.redivoabs.nl

Let op wanneer u in het donker in
of om het dorp loopt. Trek een
fluorescerend jasje aan en neem
een fel lampje mee. Zo kunnen
auto’s u goed zien in het donker.
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‘ s -Heerenhoek knapt op

In deze rubriek gaan we langs mensen die het aandurven om een opknaphuis te kopen op het dorp ’ sHeerenhoek. Ze verbouwen het
grondig en maken er helemaal hun
eigen plekje van. Deze keer ga ik
op bezoek bij een pand, waarvan
veel mensen graag willen weten
hoe het er vanbinnen uitziet en wat
de plannen daar zijn! Echter … men
kan door de hekken om het perceel
niet zomaar even naar binnen koekeloeren en de ramen zijn toch
dichtgemaakt, dus wacht men rustig
af…
Ik ben op bezoek aan een dijk,
naast de Paardegatse Watergang.
Als één van de weinigen mag ik
door het hek naar binnen, … met
mijn camera ! Een verrast mens
staat het perceel te bewonderen,
maar wat een hoop werk is hier te
doen. Via Google Maps zag ik een
rood groot dak met 3 minuscule
raampjes erin en een vervallen boerenschuur erachter. Weet u al waar
ik op bezoek ben?
U raadt het al:
’ s -Heerenhoeksedijk 5, waar de
familie Rijk vroeger woonde.
Het perceel met woonhuis en boerenschuur heeft al een aantal jaar

te koop gestaan. Af en
toe waren er geïnteresseerden, maar tot een
koop kwam het steeds
niet. John Jansen had
zijn oog er ook al eens
op laten vallen, een aantal jaren terug. Hij zou
graag echt midden in de
polder willen wonen, zijn
vrouw liever in het dorp. Dan is dit
een mooi alternatief: aan de rand
van het dorp met de nodige privacy.
Wanneer ik het erf op loop ( h et
hek stond al open ) zie ik 2 carnavalsfiguren mij aankijken, klaar om
te worden opgeknapt. Er komt een
busje aanrijden van schildersbedrijf
John Jansen en hij laat mij binnen
in het huis. Nieuwsgierig geworden
door dit pand met potentie loop ik
achter een trotse eigenaar aan:
“ D e eerste keer dat ik hier rondliep
en genoot van de ruimte en de mogelijkheden drong het nog niet tot
mij door dat het ook echt allemaal
van ons was. Met mijn vader liep ik
langs de zijkant van het perceel en
dan zie je pas echt dat het veel groter is dan ons huidige huis, wat te
koop staat. Dit pand heeft een
vloeroppervlakte van 130 m2 en
een inhoud van 950 m3. Erachter
ligt een stuk land waar paarden
kunnen staan, een wens van mijn
dochter. Totaal is het perceel dan
6300 m2. ”
“ O mdat het een monument is ” ,
vertelt John, “ mogen we aan de
buitenkant niet zomaar alles aanpassen. We krijgen subsidie en laten zoveel mogelijk de oorspronkelijke details, zoals de glas-in-lood
ramen, in het huis. De gemeente is
verder heel meegaand bij de plannen voor de binnenkant van het
huis, dus dat is ook erg fijn. Omdat
de subsidie-aanvraag al een poos
loopt en we ondertussen niet stil
willen zitten, hebben we de muren
aan de onderkant ( buiten) al
aangepakt. Mijn schoonvader is
metselaar geweest en hij heeft hier
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al geholpen. De oude houten vloeren zijn vervangen door betonnen
vloeren, zodat het huis stabieler
staat en de verschillende niveaus
gelijker zijn. Alle afvoeren, elektra-,
gas- en waterleidingen zijn opnieuw
aangelegd. Binnenkort zou ik graag
de nieuwe raamkozijnen erin willen
hebben, want de hele winter zonder
ramen is niet handig. Maar ik heb
geen idee wanneer we de subsidie
gaan krijgen. ”
“ W anneer zou je erin willen? ”
vraag ik, terwijl ik zie dat er nog
geen trap is en alle wanden en
vloeren nog geplaatst en gelegd
moeten worden. De plafonds zijn
nog niet klaar en er is nog geen
verwarming aanwezig. Eigenlijk is
het op dit moment een leeg opgeknapt huis.
“ W e hebben het in februari gekocht. Graag zou ik er eind volgend
jaar in zitten. Ik roep steeds: vóór
mijn 50e. En dat is over 2 jaar. ”
Terwijl we via de tijdelijke trap naar
de ruimte boven lopen, zie ik al wat

een grote ruimte dit is! “ D eze
ruimte heb ik opgedeeld in 5 kamers. Er is een badkamer boven en
de jongste dochter, die nu in groep
7 zit, heeft boven een kamer uitgezocht, een lekkere ruime kamer met
de authentieke balken nog in het
zicht. Alle kamers moeten nog afgewerkt worden met gipsplaten en de
deuren moeten er nog in. Er komt
geen verlaagd plafond, zodat je het
ruime gevoel behoudt als je naar
boven loopt. De andere kamers zijn
als logeerkamers bedoeld.
Mijn dochters van 21 en 23
jaar zijn het huis uit. De
dochter van 21 is autistisch
en werkt op de Akkerwinde,
maar woont nog 4 dagen
thuis. Ik ben zelfs al opa! ”

Heerlijk om in zo ’ n huis
rond te lopen, wat straks
vast lijkt op die mooie fotofoto ’ s van woonboerderijen in woonmagazines.. Ik
zie het al helemaal voor me en
vraag meteen verder: “ Waar haal
je de tijd vandaan om dit allemaal
op te knappen? ”
“ N u de winter nadert heb ik iets
minder schilderwerk voor mijn bedrijf. Verder is de drukte van het
vrijwilligerswerk van het Oktoberfeest voorbij en is mijn vader met
pensioen, dus die heeft tijd over om
te helpen hier. Mijn vrouw, Patricia,
is druk met haar 2 kapsalons in
Middelburg en opent er binnenkort
één in Goes in de Beukenstraat.
Die heeft geen tijd over om hier
veel te helpen. We proberen zoveel
mogelijk zelf te doen, maar af en

toe komt er
hulp, bijvoorbeeld voor de
aansluiting
van het water
en gas ( van
Heest ) . Er is
hier ook internetaansluiting
en we zitten
aangesloten
op het riool,
dus geen gedoe met een septictank
in de tuin. Omdat ik 10 jaar lang in
het vastgoed heb gezeten, huizen
opknappen en verkopen, heb ik wel
wat ervaring in het opknappen van
huizen en dat komt nu goed van
pas! Toen de huizenmarkt ingestort
was, was ik genoodzaakt om het
schildersbedrijf weer op te pakken
en dat loopt nu weer goed.”
We lopen naar buiten langs de kelder, die onder een groot stuk van
de huiskamer zit. Naast het huis
staat een bakkeet, een kleine ste-

nen ruimte met een oven, met daarnaast nog eenzelfde ruimte waar
men kon slapen. John legt uit dat hij
daar graag zijn kantoor in zou willen
hebben. Binnen komt namelijk al
een grote eetkeuken, huiskamer en een ruime slaapkamer met douche ensuite. Het kantoor komt
dan buitenshuis.
Maar nu we weer buiten
staan blijft er natuurlijk nog
één grote vraag over:
“ W at ga je doen met de
vervallen schuur? ”
“ M ijn dochter heeft autisme en gaat overdag naar
5

de Akkerwinde in Nisse. Het is lastig om een plekje te vinden voor
jong volwassenen die zorg nodig
hebben. Die willen graag met leeftijdsgenoten bij elkaar zijn. Ik zit in
stichting Philadelphia die zich daarmee bezig houdt. Graag zou ik de
boerenschuur ombouwen tot een
zorgboerderij met een stuk of 5 appartementen. Daar kunnen ze dan
slapen en overdag naar de dagbesteding, of in de toekomst ook dagbesteding op het terrein. De gemeente staat er welwillend tegenover. Om het echter allemaal te
gaan realiseren is het wel fijn om te
weten of er ook echt mensen zijn
die daar interesse in hebben. Als ze
mij een e-mail sturen, kunnen ze
meer informatie over de toekomstige zorgboerderij opvragen en aangeven of ze zich alvast zouden willen aanmelden. Maar eerst ga ik het
huis afbouwen: één ding tegelijk !

Wilt u meer informatie over de
nieuw op te zetten zorgboerderij
met appartementen? Informeer bij
janafbouw@zeelandnet.nl

Rabobank Oosterschelde
evenement, heeft u een activiteit binnen uw vereniging,
houdt u een vergadering, wilt
u weten wat Rabobank Oosterschelde voor u kan betekenen in de vorm van sponsoring of heeft u vragen over
de bankzaken? Neem gerust
contact met ons op! Wij helpen u graag.
Graag stellen wij ons aan u voor!
Wij zijn Naomi Verburg en Monique
Dooge. We zijn beiden werkzaam
op de afdeling Financieel Advies
van Rabobank Oosterschelde.
Sinds 1 november zijn wij Ambassadeur van de Rabobank voor
‘ s -Heerenhoek.
’ s -Heerenhoek is een dorp met
een rijk verenigingsleven, veel voorzieningen en een enorm vermogen
om activiteiten te organiseren. Wij
zijn dan ook trots dat wij de schakel
kunnen zijn tussen u en Rabobank
Oosterschelde. Als Ambassadeurs
zult u ons voornamelijk tegenkomen
bij ( sponsor ) activiteiten, evenementen, verenigingen, vergaderingen en bijeenkomsten in en rondom
‘ s -Heerenhoek. Organiseert u een

We willen vast beginnen met
een tip voor alle verenigingen en
stichtingen. De Clubkas Campagne
gaat weer van start:
Wat is de Rabobank Clubkas
Campagne?
Niet de bank zelf, maar onze leden
verdelen ons donatiebudget! Onze
leden brengen tijdens deze
campagne hun stem uit op de vereniging ( en ) en/of stichting( e n )
die zij een warm hart toedragen.
Voor onze leden betekent dit: ledeninvloed in de meest zuivere
vorm. Voor verenigingen en stichtingen: hoe meer stemmen, des te
hoger is de bijdrage die aan de club
wordt uitgekeerd.
Wil je hierover meer weten, vraag
het ons !

Uut d ’ ouwe Dôôze

Markt
Hier vindt u de tijden van de ambulante handel in ons dorp. Wanneer
wij wijzigingen doorkrijgen, bijvoorbeeld i.v.m. feestdagen, dan vermelden wij deze hier.
De volgende ambulante handelaren
staan van circa 15.15 tot 17.00 uur
op dinsdag op het kerkplein bij de
kerk:
Piet Smit met allerlei soorten kaas,
Teun Moerland met vele soorten vis
en Groente - en fruithandel Fa. de
Bruine met groente en heerlijk vers
fruit.
Deze laatste handelaar rijdt tevens
op donderdag van circa 8.15 –
17.00 uur over het hele dorp. Op
donderdag 24 december en donderdag 31 december rijdt Fa. de
Bruine alleen langs op bestelling.
De bestellijsten zijn vanaf half december verkrijgbaar in de auto en
aan de kraam. Op dinsdag 29 december staat hij niet op de markt.
Op maandag-, woensdag en zaterdagochtend brengt bakker Dubelaar
besteld brood rond, bestel via
broodnodig@zeelandnet.nl

Colofon
D’n Oek van ‘t Pak’uus is een uitgave
van dorpsraad ‘s-Heerenhoek en komt
3x per jaar uit.
De krant wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie:
Engel Reinhoudt
Eva Kramers
Hans van Dijk
Kees Rentmeester
Wannes Martens
Rinus Knuit
Bezorging: dorpsgenoten
Redactieadres: v. Steestraat 20
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

Herfststemming over een Zeeuwse hofstee onder 's Heerenhoek in 1934
Dit is de boerderij 's Heerenhoeksedijk 5 die momenteel opgeknapt wordt.
De foto komt uit het weekblad 'Ons Zeeland'.
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Oplage: ca. 960 exemplaren

Geschiedenis Molendijk
De Molendijk is de ” hoofdslagader ” van ons dorp. De naam is
ontleend aan de molen die in het
begin van de zeventiende eeuw
werd gebouwd aan het einde van
de dijk bij de spoorlijn. Iedere bewoner was verplicht bij de plaatselijke
molen het graan te laten malen.
Op zondag 30 mei 1937 brandde
de molen na blikseminslag af. De
toenmalige molenaar Remijn liet de
molen niet herbouwen.
Op zomerse dagen zaten alle bewoners niet achter maar voor hun
woning gezellig te kletsen. Een
nieuwe pastoor of burgemeester,
maar ook als de Patrijzen weer
eens kampioen werden, werden
deze onder begeleiding van de
fanfare via de Molendijk verwelkomd. Het was ook een
straat met veel winkels. In de eerste
twintig jaar van de carnaval trok ook
de grote optocht over de Molendijk;
heen onderaan en terug boven op
de dijk.
In 1995 kwam bij een onderzoek
de dijk als een van de onveiligste
wegen uit de bus. Al jaren stond dit
op de agenda van de gemeente
Borsele. In 1996 kwam er langzamerhand zicht op een grondige
aanpak van de problemen. De gemeente liet DTV – consultants een
rapport maken en daarin werd de
onveilige situatie beschreven.
Wat stond de renovatie nog in de

weg? Geldgebrek en een goed
plan. Toenmalig wethouder Vollaard ( Verkeer en vervoer) vond
het tijd dat iedere inwoner suggesties kon inleveren met zijn of jaar
ideale oplossing voor een veiliger
Molendijk. Alle ideeën mochten
worden ingeleverd bij Jo van Zunderen. De kruising Molendijk –
Middelburgsestraat ( vroeger
“ d riehoekje ” nu rotonde) is eigendom van de provincie en viel
buiten de planning.
De dorpsraad, die altijd al een actieve rol speelde als het ging om de
dorpsbelangen, verzamelde alle
ideeën. Vervolgens gaf het gemeentebestuur deskundigen opdracht om een definitief ontwerp te
maken. Op 26 maart 1996 had de
dorpsraad een vergadering met het
college van B en W. Het schiet niet
op. Wethouder Vollaard wil ook kijken of het misschien noodzakelijk is
om een nieuwe ontsluitingsweg
voor de nieuwbouwwijk De Blikken
aan te leggen. Begin 1997 verwachtte hij dat er nog voor de zomervakantie een begin gemaakt
kon worden.
In de dorpskrant van september dat
jaar wordt nog steeds gesproken
over plannen. Er volgt weer en inspraakavond met de dorpsraad. In
het verkeersplan staat dat de auto
niet meer alle ruimte krijgt. Er komen links en rechts fietsstroken en
aan de
kant van
de huizen
worden
parkeerruimtes
gecreëerd.
De bomen
zijn aan
vervanging toe
en in het
kader van
de reconstructie
moeten
deze wijken voor
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nieuwe eiken. Mede gelet op de
vele wielerronden die er in ons dorp
plaatsvinden zullen er geen verkeersdrempels worden aangelegd.
In december 1997 werd het plan
gepresenteerd. Begin 1998 bracht
de gemeente Borsele een brochure
uit waarin werd aangegeven dat de
werkzaamheden vanaf 13 juli 1998
zouden worden uitgevoerd door
aannemingsbedrijf van den Dries uit
Driewegen. De reconstructie kost in
totaal 1,7 miljoen gulden. In onze
kersteditie 1998 geeft de dorpsraad
aan trots te zijn op de werkzaamheden aan de Molendijk. Eind 1999
werd het werk voltooid met een open afrit bij de voormalige boerderij
van Vermuë.
Vele bewoners van de Molendijk
zijn nog steeds niet gelukkig met de
huidige situatie. Tijdens een bijeenkomst met de gemeente in januari
2012 worden er diverse klachten
geuit, zoals het ontbreken van een
spiegel op de hoek Molendijk /
Burg. Timansweg, het te smalle
troittoir, het te dicht tegen de huizen
parkeren van auto's en de te hoge
snelheid van vele weggebruikers. In
de loop van 2012 brengt de gemeente een spiegel aan. De overige zaken blijven helaas liggen.
Bedankt dat je langzamer rijdt
Maar in juni 2015 vindt de gemeente dat er toch iets gedaan moet
worden aan de snelheid op de Molendijk. Samen met een aantal vrijwilligers van de Molendijk wordt
een project uitgewerkt onder de
naam 'Bedankt dat je langzamer
rijdt'. Dit project is op 18 september
jl. van start gegaan.
Inmiddels heeft de politie al meerdere snelheidscontroles gehouden
en als gevolg hiervan is een aantal
inwoners ook al voorzien van de
bekende bon. Het project is tijdelijk
stil gelegd, maar vanaf eind februari
2016 volgt een nieuwe periode van
6 weken met extra controles.

Viaducten
Naamgeving viaducten Sloeweg.
Op 5 november is in de Jeugdhoeve een adviesrapport uitgebracht
over de naamgeving van de nieuwe
viaducten over de Sloeweg. De
dorpsraad was daarbij aanwezig.
In het adviesrapport van de heemkundige kring De Bevelanden is
gezocht naar de historische namen
voor de viaducten die het karakter
van de streek weerspiegelen en
geen verwarring opleveren met nog
gebruikte namen. Voor wat betreft
het kruispunt Sloeweg versus Molendijk waar de nieuwe en voornaamste toegangsweg tot het dorp
komt wordt ook een nieuwe naam
gezocht.
’ s -Heerenhoek werd in 1617 gesticht in een hoekje van de pas ingedijkte polder Borssele. De oudste
naam voor het dorp was Calishoek.
Waar de naam vandaan komt is
niet duidelijk. Het middenNederlandse woord kalis betekent:
eenvoudig, armoedig en het is goed
mogelijk dat de naam Calishoek
herinnert aan de strohutten op de
dijk waar eerste dijkwerkers woonden.
In de achttiende eeuw werd deze
naam vervangen door het deftiger
klinkende ’ s -Heerenhoek. Door
het kiezen van deze naam voor het
nieuwe kruispunt wordt de herinnering levendig gehouden aan het
eerste ontstaan van het dorp. Voorgesteld wordt dus de naam Calishoek.

Vrij naar het adviesrapport van de
Heemkundig kring De Bevelanden.

Stoof…..?
Het adres verandert, maar men
verhuist niet!
Het college van B&W van de gemeente Borsele heeft op 30 juni jl.

besloten om de Stoofweg in ‘ s Heerenhoek met ingang van 1 januari 2016 te herbenoemen. Dit in
verband met de verbreding van de
Sloeweg.
Voor de hulpdiensten is het duidelijker om een Stoofweg in Nieuwdorp
te hebben en een Stooflaan in ‘ sHeerenhoek. Helder was dat de
naam Stoofweg in Nieuwdorp behouden zou blijven, omdat daar de
meestoof gevestigd is.
Na een informatie-avond op het
gemeentehuis is met algemene
stemmen aangenomen dat de
Stoofweg in ‘ s-Heerenhoek Stooflaan gaat heten.
Dit betekent dat de Stooflaan weer
terugkomt in ‘ s-Heerenhoek. Na
de gemeentelijke herindeling in
1970 heeft men namelijk de Stooflaan toendertijd vervangen door de
Stoofweg.

een beetje rustiger aan te gaan
doen. Of het nu ledenadministratie
betrof, het verzorgen van het jaarlijkse uitje van de woensdagochtendgroep, ideeën bedenken voor
de ( mini ) jeugddag, het rondbrengen van de post, ze deed alles altijd
met evenveel energie. Catrien was
een spil binnen ons bestuur en met
zoveel jaren ervaring is er natuurlijk
altijd wel een leuke anekdote te
vertellen, zodat vergaderen met
Catrien ook nooit saai werd. Naast
haar rol als bestuurslid heeft ze ook
al die jaren gymles gegeven aan de
peuters en de kleuters van ons
dorp. Wie heeft er nu geen les gehad van “ juf Catrien ” . Alles deed
ze altijd met evenveel plezier en
enthousiasme op de voor haar zo
bekende uitbundige manier. Gelukkig kunnen we de komende tijd nog
wel rekenen op haar hulp bij de
peuter- en kleutergym waar ze regelmatig nog zal assisteren en blijft
ze op woensdagochtend zelf sporten, zodat ze toch nauw betrokken
blijft bij onze vereniging.
Catrien: “ Bedankt voor al je inzet
in de afgelopen jaren. Zonder jou
had de gymvereniging op ons dorp
er heel anders uit gezien! ”

Trouwens, niet alleen de naam van
de weg verandert, maar ook de
nummering wijzigt.
Misschien is dit een mooie gelegenheid om er ook een echte Stooflaan
van te gaan maken, zodat je een
rondje kan gaan ‘ flaneren’ op
deze weg?

Afscheid
In november hebben we bij gymvereniging Sport Staalt Spieren ons
bestuurslid Catrien de JongeFranse “ uitgezwaaid ” . Na ruim
35 jaar ( ! ) met veel betrokkenheid
allerlei taken in het bestuur te hebben vervuld, heeft ze besloten het
8

Gymvereniging Sport Staalt Spieren

Kerstverhaal: Polderwonder
- Zeg ei jie dat noe ok ehoare?
- Wat ehoare?
- Nou bie Joas en Meriete an de
Poldersendiek bin d ’ r ….
- Stil es, ik oare muziek!
- Oe kan dat noe? Daè is deze daegen ommers glad niks te doen.
- Luuster dan..!
- ’ t Kom van buten ’ t durp. Dan
is t ’ r toch ergens een feêstje zeker
Misschien bie diengen, bie Klompe
in de schuure. Mae wat ao jie over
Joas?
- Nou, bie Joas en Meriete bin d ’ r
gistere vluchteliengen an ’
ekomme.
- Daè bî je goed mie. Mae oe komme die daè toch? Daè bin d’ r wè
vee mae die komme toch zô mae
nie uut ‘ r eigen? En zô gastvrie is
Meriete toch nie?
- O, zei dat nie. Van Meriete ka je
aolles kriege, mae ze lopt ‘ r noait
mie te kôôp. Meriete is een goed
wuuf en Joas is ok een stikgoeie
vent.
- Mae wat geve is nog gin vreemdeliengen in uus neme.
- ’ t Is een man en een vrouwe en
dat wuufje lopt ok nog op aollen
dag. De burgemeêster ei zelf wiste
vraege of ze een paer mensen onderdek zoue wille geve, omda ze
die nie naè de sporthal woue doe,
omda ze in verwachting is. En Joas
en Meriete è ruumte genoeg op
zô ’ n oeve en ze è ok nog een
zummer ’ uusje op ’ t erf.
- Waè a je toch van oart tegenwoordig. Bie mien motte ze nie weze.
Laèt ze gunter mae bluve.
- Ja mae, ze komme uut noad, nie
voe de lol. A jie most vluchte, zou je
toch ok blieë weze a je ergens op ’
evange wier.
- Oans vluchten nie. In d ’ n oorlog
bin vaoder en moeder ok noait wig ’ egae. Mae de muziek ….

die kom deze kant op. M ’ n god
nog an toe…. Wat is t ’ r toch te
doen.
- A me ’ t wete wille gae me d ’ r
achteran. Gae je mee?
- Ja, ‘ k bin toch ok vreêd nieuwgierig wien a noe mie zulk weer de
muziek laèt komme. Kom! Me gae!
- ’ t Is bie Joas en Meriete te doen,
wan vadderop is t ’ r niks mî. Ze
gae een serenade brienge. Misschien wè voe die nieuwe mensen.
- Dat bin Syriërs of mensen uut Afrika, dienk je a die wat an dat blaesgedoe vinde. Me gae gewoon mee
het erf op en dan zie me wè, waè of
het voe is.
- Noe mô je die trompet toch es
oare. Oe moai. Zô è ‘ k ze op ’ t
durp noait oare spele. ’ t Is glad
aars as aars.
- Daè kom Joas naè buten. Die gebaert a t ’ n wat zegge wil. Kom,
dichterbie. Dan kunne me oare wat
a t ’ n zeit.
Joas:
- Muzikanten, beste mensen. Ja het
is toch wat, mae moai a julder
ekomme bin, wan ik è goed
nieuws. Gistere bin d ’ r ier vluchteliengen ekomme en die vrouwe was
ôôg zwanger en noe is toch een
paer uren elee dat kindje gebore en
ze è ‘ t het nog naè mien enoemd
ok. Ka je dat begriepe. Mae zelf
noait kinders kunne kriege en noe
is t ’ r ier toch een kind gebore. ’ t
Is een prachtig jongsje en die vrouwe maèkt het goed. Die man is glad
overstuur. Een wiege ao me nie,
mae Merie ei een groate mande
epakt en d ’ r dekens en een kruke
in ’ eleid. Je mag aol komme kieke,
kom t ’ r mae in. D ’ r is ok beschuut mie muusjes en sukelademelk en wien en bier. Laèt de muziek nog mae wat spele en laèt het
wete op ’ t eêle durp. ’ t Is een
wonder, een groat wonder. Dat is
‘ t . Muziek!
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Caritas
Caritas ‘ s -Heerenhoek
In de vorige editie schreven we dat
de ziekenwerkgroep een onderdeel
is van de Caritas en dat, wanneer
men hier prijs op stelt, men bezocht
kan worden door één van de dames
van deze ziekenwerkgroep indien
men ziek is. Ook de firma De Bruine, Groenten & Fruit, las dit en
meldde zich spontaan aan om kosteloos een fruitmandje te maken
wanneer men op ziekenbezoek
gaat! Wij waarderen dit initiatief.
Vandaar dat we er hier melding van
maken om dit onder de aandacht te
brengen.
Voorts willen wij nog iets anders
onder uw aandacht brengen. Bent u
nog op zoek naar een cadeau voor
de feestdagen voor uw vader of
moeder, die slecht ter been is en
voor wie kerkbezoek niet meer mogelijk is? Dan kan men elke kerkdienst vanuit onze eigen gemeenschap thuis beluisteren. Een extra
voordeel is dat met deze Kerkradio
alle vieringen, ook op een later tijdstip kunnen worden terug beluisterd.
Dus mocht u afwezig zijn, bezoek
hebben of om wat voor redenen
geen tijd hebben om tijdens vieringen de Kerkradio aan te zetten,
alles kan op een later tijdstip alsnog
in z ’ n geheel worden terug beluisterd. De kosten hiervoor bedragen
€ 95,- per jaar. Daarbij komen de
telefoonkosten. Wilt u meer weten
over de kerktelefoon, neem dan
contact op met Wilfried Boonman:
06-53952118.
Mocht je nog andere vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van
Caritas? Zij zijn bereikbaar via Caritas ’ s-Heerenhoek, Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH
’ s -Heerenhoek, mailadres: caritassheerenhoek@gmail.com.
Caritas parochiekern
‘ s -Heerenhoek

Nieuwe ondernemer
Warm aanbevolen
Die naam bedacht ik toen ik op
Heerenstraat 17 naar binnen stapte.
“ K orenbeurs-culinair “ is de nieuwe naam van het café-restaurant
waarvan Cees Corbijn en zijn partner Regina uitbater zijn. De naam
Korenbeurs wilden zij behouden,
niet alleen om de goede naamsbekendheid, maar ook uit respect voor
de vorige eigenaar en ondernemer
Nico & Kimmo Pankow.
Cees en Regina wonen boven de
zaak die zij sinds 15 juni huren van
een ondernemer, die het dorp een
warm hart toedraagt en wil dat ’ s Heerenhoek een levendig dorp blijft
en dat hopen we allemaal.
Als nieuwe uitbaters willen zij het
café-restaurant nieuw leven inblazen. In het gesprek onder het genot
van een kop heerlijke koffie hoor ik
de bruisende ideeën van beiden.
Wat zij tot nu toe hebben gedaan
en wat zij allemaal van plan zijn.
Overtuigd zijn zij in ieder geval dat
het een dorp is met pit en in alle
opzichten centraal gelegen. In de
maanden voor de opening kreeg
het pand dat twee jaar leeg heeft
gestaan weer een frisse kleur aan
de buitenkant en ook binnen is er
flink gewerkt om het een nieuw modern gezicht te geven.
Tot zij uitbater werden van de Korenbeurs hadden zij een cateringbedrijf en deden zij kookworkshops.
De catering, met name maaltijdservice te vergelijken met tafeltje-dekje
deden zij van huis uit in Kortgene
en de kookworkshops hielden zij op
de plaats waar zij werden gevraagd. Al langere tijd waren zij op
zoek naar een geschikte locatie om

van daaruit hun idealen te kunnen
verwezenlijken.
Cees heeft een voorliefde voor Japanse specialiteiten en Aziatische
keuken met een fijne kruidentechniek en werkt uitsluitend met
verse producten. Zo gaan zij van
zorgboerderij de Notenhoeve verse
producten afnemen die door de
mensen van de dagopvang van de
zorgboerderij in de moestuin worden gekweekt. Een mooie wisselwerking tussen zorg en bedrijf.
Regina werkte o.a. in de extramurale zorg en dat komt haar goed van
pas met het bereiden van dieetmaaltijden, Ze bezorgen 6 dagen in
de week “ tafeltje dekje “ maaltijden op Noord-Beveland, in
Goes en Wemeldinge. Een nieuwe
gast wordt bezocht en er wordt geluisterd naar de wensen. Vervolgens krijgt deze een lijst voor de
hele week. De maaltijden worden
keurig geseald en in warmhoudverpakking op vaste tijden bezorgd
tussen 12.00 en 13.30 uur. Tevens
is dit een mooie controle voor mensen die meestal alleen wonen. Om
reden dat zij tussen de middag
maaltijden bezorgen gaat ook het
restaurant gedeelte van maandag t/
m donderdag pas om 16.00 uur
open, vrijdag vanaf 14:00 uur tenminste zolang er nog geen vrijwilligers zijn om de maaltijden te bezor10

gen.
Zaterdag en zondag zijn ze vanaf
11:00 geopend.
Sushi een Japanse specialiteit,
maar ook een specialiteit van Cees
vergt veel voorbereiding, maar is
verrukkelijk. Je moet hiervoor wel
speciaal bestellen want hij heeft ze
niet in voorraad, anders zijn ze niet
vers. Hij maakt ook een Zeeuwse
sushi met spek !
Kookworkshops voor een groep van
maximaal 20 personen behoort nu
in zijn restaurant ook tot de mogelijkheid, maar ook komt hij op locatie. Een leuk idee voor een personeelsvereniging of een groep mensen die om welke reden dan ook
nooit hebben leren koken en nu
genoodzaakt zijn zelf hun maaltijd
te bereiden. Vanaf eind november
heeft hij een noviteit: “ Wat de pot
schaft “ . Voor mensen die geen
zin hebben zelf te koken of niet
kunnen koken. ZIj kunnen op vrijdag en zaterdag tussen 12.00 en
13.30 uur terecht. Het is gezellig
om samen i.p.v. in je eentje te eten.
Je moet vooraf wel reserveren.
Naast dit alles hebben ze alle faciliteiten voor feesten en instructiebijeenkomsten voor zowel grote als
kleine groepen. En natuurlijk bent u
altijd welkom aan de gezellig bar

voor een drankje.
Tot slot. In de helft van de maand
wordt de menukaart gewisseld. Zij
hanteren normaal gangbare prijzen,
want zo redeneert Cees heeft hij
liever dat iemand twee keer komt
dan dat zijn budget in één keer
wordt besteed.
De menukaart bestaat uit vlees, vis
en vegetarische gerechten. Zij koken standaard glutenvrij, lactosevrij
en andere diëten zijn gewoon mogelijk.
Binnenkort ook de mogelijkheid
voor gourmet, binnenbarbecue en
wintergrill. Daarnaast komt er binnenkort ook een rekenmodel dat
inhoudt dat je naar gelang je wensen zelf kunt berekenen hoeveel de
kosten van een te houden feest of
bijeenkomst zijn.
Ik was het bijna vergeten maar er
kan bij hen ook alle dagen weer
volop carnaval worden gevierd. En
ook daar zal ons dorp blij mee zijn.
Voor meer informatie, kijk op:
www.korenbeursculinair.nl tel. 0113
-348904
Wij wensen Cees en Regina veel
succes toe.

Puzzeluitslag
De puzzel in de vorige krant was
een echte uitdaging.
Allerlei foto ’ s van diverse zaken
uit ons dorp passeerden de revue.
Echter, ze waren van behoorlijk
dichtbij genomen, dus ook al komen
we er vaak langs, het was toch
soms moeilijk om ze te herkennen!
Daardoor waren er slechts 2 inzendingen en de gelukkige prijswinnaars waren Kees en Bea Vreeke
en Bettina Rottier. Zij waren blij met
hun gewonnen prijs.
Voor diegene die nu wel erg
nieuwsgierig zijn wat er dan op alle
foto ’ s stond, hierbij de uitslag:

De krant wordt mogelijk gemaakt
door bijdragen van de vrienden van
D ’ n Oek van ‘ t Pak ’ uus:
Paree BV Elektro Telecom, Timmerfabriek De Mol, Zeeland Refinery, BPG de Jonge, EPZ, Electro
van den Dries, Groentespecialist
De Bruine, Hairstyling Rentmeester , Frank van Craenenbroeck,
Welkoop, Aziatische specialiteitenrestaurant Nieuw Paradijs, Cafetaria Paradijs, Korenbeurs Culinair en
Laurentius. Wilt u D ’ n Oek van ‘ t
Pak ’ uus ook steunen?
Voor ( tenminste ) € 115 bent u
Vriend van D ’ n Oek van ‘ t Pak ’ uus. Uw vriendschap is ons
goud waard. Stort nu direct uw gift
op rekeningnr: NL60RABO 034 60
06 414. Meteen doen !

Tv antenne op de winkel van Daan
van den Dries
Boogschutter op dak wed. P. Vette
aan de ’ s -Heerenhoeksedijk
Max. gewicht voor voertuigen. Kruising Werrilaan / Willibrordusstraat
Staart paard naast de kerk
Rasterwerk op bruggetje bij vijver
Boom in park bij de vijver.
Beeldje ‘ Verloren zoon ’ bij zij-ingang kerk.
Bruggetje op het welpen St. Bavopad

ma-do

16-20 uur

vr

14-23 uur

za+zo

11-23 uur

Zeilboot op het dak van
woning Eijssens aan de
Kap. Koningstraat
Raam ’ sHeerenhoeksedijk 5 bij
rotonde
Makelaar met 2 paardenkoppen Henk Busschers aan de ’ sHeerenhoeksedijk 35

Aziatische specialiteitenrestaurant
‘ N ieuw Paradijs ’ ( t el. 0113352769 ) en Cafetaria ‘ Paradijs ’
( t el. 0113-350101 )

Dak slagerij Blankenburgh
Kijk op pagina 14 voor
de Kerstpuzzel en maak
ook kans op een prijs !
06 -51109969 —>
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De Koenkelpot
De carnavalsstichting ziet terug op
een geslaagd Oktoberfeest. De stichting heeft er heel veel werk aan gehad maar is dik tevreden over het
feest. We hebben ’ s -Heerenhoek
weer eens op de kaart gezet. Als je
weet dat er 2550 bezoekers waren,
dat is meer dan er mensen in ons
dorp wonen.
13 -11 was de officiële opening van
het carnavalsseizoen in de Geveltjes.
De nieuwe Prins is dit jaar weer Richard geworden, maar hij heeft nadrukkelijk gezegd dat dit echt zijn
laatste jaar wordt. Het motto is geworden: Me pakke flienk ûût
dat hebben we met het Oktoberfeest
al laten zien.

Op deze avond werd ook het gevolg
van de Prins voorgesteld in hun nieuwe kleding. Voor deze kleding is jaren de opbrengst van de oliebollenverkoop en de rommelmarkt opgespaard. Vanzelfsprekend werd het
drukke programma van het komende
seizoen bekend gemaakt. Ook werd
het 1e lot van de grote loterij verkocht aan de Burgemeester. Speciaal voor het 55-jarig bestaan een
grote loterij. Er worden 750 loten verkocht van € 10 per stuk en de prijzen
zijn:
€ 1000 te besteden bij Zeeuws Wit
€ 750 te besteden bij BPG de Jonge
€ 449 te besteden bij Welkoop
€ 175 te besteden bij Slagerij van
Strien
Verder nog 11 geldprijzen van € 175
tot € 25
De druk bezochte avond was gezellig
en werd voortgezet met een optreden van Peter Loree en Dj Izzy
De welbekende vlaggen zijn weer te
koop bij Rinus de Jonge, Laustraat
60.
Dit jaar is er iets nieuws te koop:
sjaals met ingebreid motief van de
Koenkelpot. Voor informatie: Ditmar
Geijs, Emmastraat 10, Bar Walk-inn
of Oriënt Expres

De Prins
Voor de 15e en laatste keer Prins
Richard van Paerehat
Op vrijdag 13 november jl. is Richard
Hazen voor de 15e keer gekozen tot
Prins Richard van Paerehat. Na zijn
verkiezing brengen we een bezoek
aan hem en aan zijn vrouw Monique,
zijn zoon Michael en zijn dochter Jeanine.
"Het wordt de laatste keer dat ik Prins
van Paerehat ben" zegt Richard. "Ik
geniet er nog steeds van, maar als ik
met mijn zoon en zijn vrienden praat
dan zeggen ze: we zijn met jou als
Prins opgegroeid en dat maakt duidelijk dat ik bijna een hele generatie
Prins ben. Ik vond het tijd worden
voor een nieuw gezicht. Ik geloof dat
ik nog best een aantal jaren mee zou
kunnen, als ik zie hoe de bezoekers
van het ouderencarnaval op mij reageren. Ik vind dit de beste graadmeter hoe je er voor staat als Prins en
voor mij is het ook één van de leukste
middagen van het hele carnaval".
Richard wil na zijn laatste jaar als
Prins wel actief blijven binnen de
stichting. Op welke wijze zal de tijd
uitwijzen.
Carnaval met de paplepel ingegoten
Al op zeer jonge leeftijd kwam Richard in aanraking met het carnaval.
"Mijn vader zat bij de brandweer en
die bouwde al een wagen. Op
vierjarige leeftijd liep ik al in de
smidse van mijn pa en mocht
meerijden op de tractor. Toen ik
zeven was deed ik samen met
mijn moeder mee aan de optocht. We hadden een karretje
gemaakt van boomstammen en
hazen en wij waren houthakkers.
Daarna ben ik doorgestroomd
naar de eerste bouwgroep onder
de naam 'de Liefhebbers'. We
deden mee met een platte wagen van de brandweer, samen
met onder meer Harold van den
Dries, Peter en Jos van Gessel.
Later zijn we allemaal lid van de
Raad van Elf geworden".
Richard heeft één jaar niet mee12

gedaan met de carnaval, maar dat
vond hij helemaal niets. Daarop is
hij op 11-11-1987 lid geworden van
de Raad van Elf. Het eerste jaar als
reserve en daarna als lid. Herman
Voet was toen Prins en Peter Bek
en Rinus de Jonge veldwachters.
Hij werd lid samen met Frank Boonman, John Jansen en John Vermue.
Een bijzondere carnaval voor hem
was in 1998. "Ik was toen elf jaar
Raad van Elflid en drie dagen voor
het carnavalsweekend werd mijn
zoon Michael geboren. Met wat
aanpassingen heb ik toch het hele
weekend mee kunnen draaien en
mijn taken kunnen uitvoeren. In
1996 werd ik vertegenwoordiger
van de Raad van Elf in het bestuur
en toen de toenmalige Prins Ton
( O osthoek ) den Eerste zijn prinsensteek verruilde voor de voorzittershamer, heb ik mij kandidaat
gesteld voor het Prinsschap. Op 1111-2001 werd ik voor de eerste
keer gepresenteerd als Prins Richard van Paerehat. Eigenlijk heb ik
dit al vanaf het allereerste begin dat
ik in aanraking kwam met het carnavalsgebeuren willen worden. Ik
wilde voorop gaan in dit geweldige
feest en het spontane karakter ervan is voor mij heel belangrijk. Ik
kan enorm genieten als ik op zondagmiddag om twee uur op d´n Oek
van´t Pak´uus sta en de grote optocht van start gaat. Ik zie dan hoe-

veel lol de bouwers en loopgroepen
hebben van de creatie die ze hebben
bedacht en gemaakt en ook hoeveel
plezier het publiek er aan beleeft.
Andere mooie momenten bij het totale carnavalsgebeuren zijn de praatjes
die je maakt met bekende en onbekende mensen tijdens het carnavalsweekend en de napraatmomenten,
zoals de dinsdag na carnaval bij café
Kee. Ook de sfeer zowel op straat
als in de cafés na afloop van de grote optocht vind ik altijd heel bijzonder.
55-jarig jubileum
Paerehat viert dit jaar het 55-jarig
jubileum, omdat het carnaval in ons
dorp 5 x 11 jaar bestaat. Er is een
feestcomité gevormd, dat naast Richard bestaat uit Peter Bek, Johan
Schrieks, Frank van Craenenbroeck,
Ditmar Geijs en Martijn van 't Westeinde. Hun inspiratie voor het jubileumjaar halen ze ondermeer uit het
33- en 44-jarig bestaan. Eén groot
festijn is er al geweest, namelijk het
Oktoberfeest. Richard zegt hierover:
"Er waren 2550 bezoekers en iedereen was tevreden, van bezoekers tot
artiesten en ook de carnavalsstichting zelf. Het is echter wel een zware
klus geweest en zonder vrijwilligers
hadden we het nooit gered."
Andere activiteiten die nog op de
planning staan zijn ondermeer: op 19
december een jubileum- en reünieavond voor verenigingen en organisaties uit het dorp en voor alle oudleden van de carnaval. "Op 16 januari is er in de Jeugdhoeve en de Geveltjes het Kwartettenbal" zegt Richard. "We hebben dit kunnen wisselen met Kwadendamme die eigenlijk
aan de beurt was. Maar de verstandhouding is tussen de Bevelandse
carnavalsorganisaties zo goed, dat
dit geen problemen heeft opgeleverd.
Er komen veel carnavalsverenigingen uit het Zeeuwse, onder andere
uit Kloosterzande, Lamswaarde en
Hulst. Het wordt een gezellige avond
en we zijn nog in onderhandeling
over een bijzondere attractie. Ook
van de bals op vrijdag- en zaterdagavond in de Jeugdhoeve willen we
iets bijzonders maken. Het worden
avonden waarop alleen fris geschon-

ken gaat worden, maar dat kunnen
ook speciale cocktails zijn. Tijdens
het carnavalsweekend kunnen we
gelukkig weer gebruik maken van
drie horecagelegenheden onder aan
het dorp, waar ook de prijsuitreiking
van de optocht weer plaats zal vinden.
Ter gelegenheid van het jubileum
hebben we een speciale fansjaal laten maken, dit als opvolger van de
vlag die we bij het 44-jarig jubileum
hebben gepresenteerd. De sjaal is
geel met een blauwe opdruk en met
het logo van de Koenkelpot. Daarnaast houden we een grote loterij met
prijzen die variëren van een 1e prijs
van € 1.000,- tot een 15e prijs van €
25,-. De 1e prijs is beschikbaar gesteld door Zeeuws Wit ( v/h Radio
van den Dries ) , de 2e prijs van €
750,- komt van hout- en bouwmaterialen de Jonge, de 3e prijs van € 449,van Welkoop en de 4e prijs van €
175,- van slagerij van Strien. Er zijn
maar 750 loten, dus je moet er op tijd
bij zijn."
De carnaval houdt het dorp levendig
Richard omschrijft de mensen die
betrokken zijn bij de carnavalsstichting als een heel hechte groep, die er
alles voor doet om het carnavalsgebeuren groot te houden. "Maar bovendien staat de hele dorpsgemeenschap achter ons. De carnaval houdt
het dorp levendig en niet alleen tijdens het carnavalsweekend, maar
ook met een rommelmarkt en het Oktoberfeest".
Ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum heeft de Raad van Elf en het
bestuur zich in een nieuw pak gestoken. Hij laat de vestjes zien van het
bestuur. Deze zijn schitterend afgewerkt met aan één kant tientallen
logo's van de Koenkelpot erin
geweven.
Richard haalt daarna een brief te
voorschijn uit februari 1969 van
de toenmalige burgemeester
Dregmans aan het bestuur van
de stichting. Deze is geschreven
na het carnaval van dat jaar. Hij
schrijft daar ondermeer in: 'Ik

heb de behoefte u te danken
voor de uitnemende wijze waar13

op u leiding heb gegeven aan het
carnaval'. ’ En 'het heeft de aanwezigheid van burgerzin aangetoond, waarvan de betekenis nauwelijks te hoog gewaardeerd kan
worden ’ '. Ook schrijft hij: 'Voor mij
is het duidelijk dat de overheid een
taak heeft om de handhaving van
dit gebeuren te helpen bevorderen'.
En hij sluit af met 'ik hoop dat dit
festijn tot in lengte van jaren hier zal
worden gevierd'. ’ Wat dit laatste
betreft: die hoop is uitgekomen.
Wielrennen is mijn grootste hobby
Je vraagt je af of Richard nog tijd
heeft om iets anders te doen, dan
de organisatie van het carnaval.
Gelukkig wel, want hij is een fanatiek wielrenner. Zo heeft hij dit jaar
de Stelviopas in Noord-Italië beklommen. Dat wil zeggen op één
dag 2 keer naar boven langs 2 verschillende kanten en weer naar beneden. Richard zegt hierover: "De
beklimming is gekoppeld aan een
paar goede doelen, namelijk de
stichting Jayden, de Pim Foundation en de CliniClows. Je betaalt inschrijfgeld en daarvoor krijg je een
shirt en een broek. We hebben zelf
gezorgd voor sponsoren op het
shirt en daarmee de goede doelen
ondersteund. Als je de verhalen
hoort van de verschillende deelnemers, dan weet je waarvoor je het
doet. Het geeft je kippenvel. Maar
omdat ik veel heb moeten trainen is
het ook ten goede gekomen aan
mijn eigen gezondheid. Ik ben er
heel wat van afgevallen".
Tenslotte heeft Richard nog een
boodschap voor de mensen van het
dorp "Sluit je aan, kom naar buiten
en doe mee! Daarmee houd je het
dorp leefbaar en levendig".

Kerstpuzzel
Wie kan deze woorden op de lijst van de kerstman terugvinden? Zorg dan de oplossing van deze kerstpuzzel bij
Werrilaan 21 terecht komt of mail naar cn.zeeuws@zeelandnet.nl en maak kans op een doos heerlijke bonbons. Tevens is deze puzzel een leuke kleurplaat voor de kinderen !
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Agenda
We vragen iedereen activiteiten aan
te melden die in de komende maanden in ‘ s -Heerenhoek plaatsvinden.
U kunt de activiteiten mailen naar
de redactie: rentmeesterFr@kpnplanet.nl

Zaterdag 12 december
Kerstbingo Voetbalvereniging De
Patrijzen, aanvang 20.00 uur in de
kantine.
Wintermarkt van 9.00 - 16.00 uur bij
Welkoop. Met bakdemonstratie en
kleindierenshow.
Zaterdag 19 december

Dinsdag 29 december
KBO en ouderensociëteit organiseren een Oudejaarsmiddag.
Donderdag 31 december
Voetbalwedstrijd om 10.30 uur op
het veld van V.V. Patrijzen.
De verenigde schutterssociëteiten
organiseren de Oudjaarschieting.
Weer prachtige prijzenschieting op
de liggende wip in bar Walk-inn bij
Rinus en Magda. De aanvang is
14.00 uur, iedereen mag deelnemen en er is ook een grote verloting
met prachtige prijzen. Kom allemaal
schieten, probeer het eens een
keer!
Dinsdag 5 januari
KBO en ouderensociëteit organiseren een prachtige bingomiddag met
per keer 7 ronden bingo. Er zijn
prachtige levensmiddelenpakketten
te winnen. Aanvang 13.30 uur in de
Jeugdhoeve.
Maandag 11 januari

Zaterdag 30 januari
Ouderenmiddag.
Zondag 31 januari
Carnavalskoop-zondag bij Welkoop
van 13.00 tot 16.00uur. Wil je een
leuke outfit of mis je nog accessoires bij dat pak van vorig jaar, dan
kun je terecht tijdens de extra openings-uren.

Dinsdag 2 februari

Zaterdag 16 januari

KBO en ouderensociëteit organiseren een prachtige bingomiddag met
per keer 7 ronden bingo. Er zijn
prachtige levensmiddelenpakketten
te winnen. Aanvang 13.30 uur in de
Jeugdhoeve.

Dinsdag 22 december

Jubileumavond Kwartettenbal

Donderdag 4 februari

KBO en ouderensociëteit organiseren een Kerstviering. De viering
begint met een Eucharistieviering in
de kerk, daarna volgt het programma in de Jeugdhoeve met o.a. Engel Reijnhoudt met een kerstverhaal, bingo en een koffietafel.

Spectaculaire avond in diverse horecagelegenheden. Het thema van
deze avond is Sprookjes.

Carnavalskoop-avond bij Welkoop
tot 21.00 uur Wil je een leuke outfit
of mis je nog accessoires bij dat
pak van vorig jaar, dan kun je terecht tijdens de extra openingsuren.

Jubileumavond Reünie, zie volgende pagina voor meer informatie.

De fanfare geeft een Nieuwjaarsconcert in Theresiahof. Aanvang
19.30 uur. De toegang is gratis en
iedereen is welkom.

Donderdag 21 januari
Kindermiddag in de Jeugdhoeve
van 13.00 uur tot 14.00 uur voor de
onderbouw en van 14.00 uur tot
15.15 uur voor de bovenbouw.
Vrijdag 22 januari
Ouweoeravond in bar Walk-inn.
Programma nog niet bekend, houd
de site www.paerehat.nl in de gaten !
Zaterdag 23 januari
Collecte, tevens krijgt u het carnavalsboekje.
Carnavals-kerkdienst in onze parochiekerk om 19.00 uur, daarna gezellig koffie drinken in de Jeugdhoeve.
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Vrijdag 5 februari
Onthulling van Jikke en ballonnen
van de ballonwedstrijd oplaten.
Vrijdag 5 februari en zaterdag 6
februari
Vrijdag- en zaterdagavond Jeugdbal in de Jeugdhoeve.
De klassieke bonte avond voor de
basisschool met playbackwedstrijd
en kleurwedstrijd in de Korenbeurs.
Aansluitend een ouderwetse avond
in stijl van het vroegere café Heleen.

UITGELICHT
We lichten één of meerdere evenementen uit de agenda waar we
meer informatie van ontvangen
hebben. Dit maal o.a. het Jubileumprogramma van de carnavalstichting:

19-12-2015 Jubileumavond Reünie
Voor verenigingen, sponsors, leden
en oud-leden, muziekgezelschappen en medewerkers. Locatie: de
Geveltjes, aanvang 20.00 uur. De
avond wordt muzikaal begeleid
door DJ Ben en als extra attractie
de Cactuscowboys.

31-12-2015 Voetbalwedstrijd om
10.30 uur op het veld van V.V. Patrijzen. Een toernooi tussen verschillende optocht-deelnemers
met als prijs de Beker. Een gezellig
samenzijn op deze laatste dag van
het jaar.

23-01-2016 De welbekende collecte, tevens krijgt u het carnavalsboekje.

23-01-2016 De kerkdienst in onze
parochiekerk om 19.00 uur, daarna
gezellig koffie drinken in de Jeugdhoeve.

30-01-2016 De Paerehatse Bellefleuren hebben weer een prachtige
ouderenmiddag op stapel staan. De
55-plussers worden hiervoor uitgenodigd.

05-02-2016 Klassieke bonte avond
De klassieke bonte avond voor de
basisschool met playback- en
kleurwedstrijd in de Korenbeurs, er
zijn prachtige bekers te verdienen.
Aansluitend een ouderwetse avond
in stijl van het vroegere café Heleen

16-01-2016 Jubileumavond Kwartettenbal
Spectaculaire avond in de Jeugdhoeve en de Geveltjes. Alle carnavalsverenigingen uit Zeeland zijn
hiervoor uitgenodigd. Het thema
van deze avond is Sprookjes.
In de Jeugdhoeve een optreden
van Volgas Flugelshow met o.a. DJ
Jan Smit, Dj Rooy en een optreden
van Peter Loree. In de Geveltjes
verhoogd feest-DJ Maarten de
feestvreugde. Deze avond is voor
iedereen toegankelijk en gratis. U
bent er toch ook bij ??

Kindermiddag in de Jeugdhoeve
van 13.00 tot 14.00 uur voor de
onderbouw en van 14.00 tot 15.15
uur voor de bovenbouw. Een leuke
middag voor de kinderen m.m.v.
Clown Kennie. De kinderen krijgen
allemaal een leuke verrassing.

22-01-2016 Wederom de Ouweoeravond in bar Walk-inn. Programma
nog niet bekend, houd de site
www.paerehat.nl in de gaten !
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met optredens van Vader Abraam,
Jettie Paletie en Frans Duitse. De
Dj zal de oude bekende carnavalskrakers spelen. Ook is er de trekking van de grote loterij door de
burgemeester.

05-02-2016 Onthulling van Jikke
door de Prins en gevolg met hulp
van de schoolkinderen. Tevens
worden de ballonnen van de ballonwedstrijd opgelaten. Wie zijn ballon
komt het verste weg? Er is natuurlijk een prijs aan verbonden.

05-02-2016 en 06-02-2016 vrijdagen zaterdagavond Jeugdbal in de
Jeugdhoeve. Deze bals zullen alcohol vrij zijn, het worden echte Frisfeesten. Met verloting van de welbekende sjaals en met super feestmuziek en lichtshow van de Jukebox.

