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1990

Voorwoord
25 jaar D’n Oek van ’t Pak’uus
‘ W ie schrijft die blijft ’ , zegt het
spreekwoord, maar ondertussen
verandert vrijwel alles. In 1990 verscheen de eerste uitgave van de
dorpskrant. Een eenvoudig gestencild krantje met informatie over het
dorp en uitgegeven door de dorpsraad. Het werd met sympathie ontvangen en kreeg algauw een betere
vorm en een naam: D ’ n Oek
van ’ t Pak ’ uus, geheten naar
kruising van de Molendijk, Kuijpersdijk en Timansweg, een plek waar
men vroeger graag samenkwam
voor een praatje of een afspraak.
Bijzonder aan de krant is dat die
gratis wordt verspreid. Gratis wil
zeggen dat de kosten van de krant
betaald worden door een aantal
plaatselijke sponsors. De redactie
brengt nooit andere kosten in rekening dan de drukkosten. De groep
redactieleden doet het ‘ v oor de
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lol ’ en als dorpsbelang. Dat geldt
ook voor de mensen die zorgen
voor de verspreiding.
Inmiddels is D ’ n Oek van ’ t
Pak ’ uus uitgegroeid tot een dorpskrant die er goed uitziet, gevarieerd
is wat inhoud betreft en drie keer
per jaar verschijnt. Dankzij een
bijdrage van de gemeente Borsele
kan nu een extra dik jubileumnummer worden uitgebracht met een
keuze uit de krant van de afgelopen
25 jaar. Dan zie je hoeveel er veranderd is.
De redactie hoopt dat ‘ het dorp ’
deze en nog veel volgende kranten
zal waarderen. D ’ n Oek van ’ t
Pak ’ uus voorziet het dorp van
informatie, geeft dorpsbewoners
een gezicht, verbindt heden en verleden, biedt verstrooiing en is zodoende mede het cement van een
levende gemeenschap.

De redactie

Dorpskrant januari 1990

Het ontstaan van de dorpskrant
Nadat eind 1989 de dorpsraad was opgericht werd kort daarop besloten om een dorpskrant te gaan maken.
Het uitgangspunt was een informatieblad voor 's-Heerenhoek, dat 4 tot 6 maal per jaar zou gaan verschijnen. Of indien de bewoners van het dorp daaraan behoefte zouden hebben, werd gedacht aan het zelfs maandelijks uitbrengen. De eerste uitgaven verschenen simpelweg onder de titel 'de Dorpskrant'. Maar al snel vroeg de toenmalige redactie aan de inwoners om een echte 's-Heerenhoekse naam te bedenken voor de dorpskrant.
En dat werd dan 'D'n Oek van 't Pak'uus'.
Hierboven een gedeelte uit de dorpskrant van januari 1990 over het hoe en waarom van een dorpskrant en op pagina vier de eerste dorpskrant onder de naam D'n Oek van ‘ t Pak'uus uit februari 1991. In deze dorpskrant ziet u een
aantal artikelen uit de voorbije 25 jaar en soms staat erbij vermeld hoe het nu is onder de kop: OE IST NOE.
Wij wensen u veel leesplezier in deze speciale jubileumuitgave !
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Carnaval in 1990
In de 25 jaar dat de dorpskrant bestaat is er altijd één onderwerp geweest, dat veel aandacht heeft gekregen en dat is de carnaval. En dat is ook niet verwonderlijk want 's-Heerenhoek is carnaval en carnaval is
's-Heerenhoek. Bovendien is er een ijzersterke groep mensen die zorg draagt voor de organisatie van carnaval, te weten carnavalsstichting de Koenkelpot. Hoe zag de stichting en het carnavalsgebeuren er in
1990 uit?
Het motto was: 'oans zitte d’r nie mee' en als 'negotie' werden er witte washandjes gekocht met daarop
in het rood het motto. De verkoop was geen groot succes. Toch zie je ze sporadisch nog wel bij echte oude
carnavalsvierders . Je kunt er zo gemakkelijk je sigaretten indoen en als het te warm wordt je voorhoofd
mee afvegen. Ook handig om tijdelijk je bierglas uit je handen te zetten, die handen had je dan vrij voor
de polonaise.
De prins was Herman Voet met aan zijn zijde de hofdames Marylou en Marie-Jose. De veldwachters Rinus de Jonge en Peter Bek hadden speciaal voor carnaval hun baard laten groeien zodat ze meer indruk
maakte. Kees Witkam was nar. De Bepsi-Tica groep zorgde voor een gezellig bejaardencarnaval.
Als je kijkt naar de bestuursleden van toen is er nu maar eentje meer over. Je kunt wel raden wie! Want
naast bestuurslid van de carnaval is Hans van Dijk ook al 25 jaar lid van de dorpsraad en van de dorpskrant. De overige bestuursleden waren: Rinus v/t Westende, Rinus Knuit, Toon v. Kaam, Wim de Vos,
Bertus Limonard, Herman Voet, Frans Moison, Ko Steenbakker en Sjacco Westdorp.
Bij de toenmalige Raad van Elf is het verloop ook groot, maar meerderen zijn terecht gekomen in het bestuur. Zo is Ton Oosthoek nu voorzitter, Johan Schrieks secretaris, Richard Hazen is Prins geworden en
Harry de Jonge en Frank van Craenenbroeck bestuurslid. John Jansen is nu nar en Sjaak Boonman insprienger. Frank Boonman en Albert de
Jonge zijn nog steeds lid van de Raad
van Elf.
Ook toen werd er een al een boekje uitgegeven, al was dit kleiner en zag het er
lang niet zo mooi en gekleurd uit als het
huidige boekje.
De carnavalsstichting gaf toen ook de
PCC uit (de Paerehatse Carnavals Courant) een project van Bertus Limonard;
met daarin een pagina grote brief aan
Hare Majesteit de Koningin met een profielschets van de nieuw aan te stellen
burgemeester. In 1990 vierde de carnavalsgroep 'De Vrolijke Vrienden' hun 11jarig bestaan De optocht bestond in dat
jaar uit 9 muziekkorpsen en 37 deelnemende wagens en groepen, met opvallend veel individuele deelnemers, namelijk 13 stuks.

Oe ist noe?
Dit jaar bestaat de carnaval in ons
dorp 55 jaar en dat zal zeker niet
ongemerkt voorbij gaan. Wat er
allemaal in het vat zit (in ieder geval
bier! ) weten we nog niet, behalve
dan het grote Oktoberfeest.

het XXL-feest zonder deze te moeten bestellen via internet is er gelegenheid om de kaarten te kopen in
Bar Walk-Inn op zondag 27 september van 14.00 uur tot 17.00 uur

Om de inwoners van ’ s Heerenhoek gemakkelijk aan voordelige kaarten te laten komen voor

Aan de kassa op10 oktober kosten
kaarten € 20,00

De kaarten kosten dan € 17,00

Doe er uw voordeel mee… !!
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Leuk weetje:
op de site www.paerehat.nl staan
bij ‘ Diversen ’ alle carnavals motto ’ s van de afgelopen jaren verzameld.
Bij ‘ G allery ’ kun je carnavals
foto ’ s bekijken en verder kun je op
de site in het gastenboek schrijven.

Dorpskrant februari 1991
D’N OEK VAN ‘T PAK’UUS
Eindelijk heeft de krant een naam. Een passende, zeg maar gerust een treffende naam.
De heer P.S.G. Raas was zo vriendelijk de historie achter de naam uit de doeken te doen.
D’N OEK VAN’T PAKUUS
De plaats die vroeger werd aangeduid als den ‘oek van ‘t pak’uus was de straat bij de winkel van Paul Parée. Dat pand stond bij de kruising van de Molendijk/Kuipersdijk met de Burgemeester Timansweg, tussen de Heerenstraat en Kuipersdijk in.
Het gebouw is in januari 1981 afgebroken, waarna het terrein als plantsoen werd ingericht. Als afsluiting
van de sanering van de hele omgeving, werd er in het voorjaar van 1983 een beukenboom geplant en een
zitbank geplaatst. Sinds mensenheugenis kwamen “op den ‘oek van ‘t pak’uus” jongere en oudere mensen
bijeen om het dorpsnieuws te bespreken of zomaar een praatje te maken. Het is duidelijk dat de naam
verband houdt met het pand dat daar stond, maar hoe en wanneer hij is ontstaan, is niet bekend.
Het is mogelijk dat de naam al dateert van de tijd toen het gebouw werd gebouwd, maar het kan ook dat
hij pas later in zwang is gekomen. De geschiedenis van de plek begint eigenlijk 150 jaar geleden. In het
huis dat naast de winkel stond en dat het laatst werd bewoond door de zadel- en gareelmaker Bastiaan
Parée, woonde in liet begin van de vorige eeuw Jacobus van Lishout (ook wel geschreven als Van Lieshout) die van beroep wever en herbergier was. In dat pand, dat hij in 1807 voor f 1500,- had gekocht,
hield hij waarschijnlijk herberg. Jacohus was in 1769 in Valkenswaard geboren en was getrouwd met
Hendrina Koopman uit Steenbergen. In 1805 kwamen zij vanuit Heinkenszand naar hier. In 1843 kocht
Jacobus de grond naast zijn huis en bouwde daar een werkplaats op, dus de latere winkel van Paul Parée. Kort daarna verkocht hij de werkplaats aan Jacob van Eikeren, arbeider te ‘s-Heerenhoek, die van de
werkplaats een woonhuis maakte. In het kadaster heeft nadien het perceel altijd als “huis en erf” te boek
gestaan, ook toen het niet meer als woning werd gebruikt.

Oe ist noe?
Het bestaan van de dorpskrant
heeft zo zijn pieken en dalen gehad. In de eerste jaren dreef de
redactie hoofdzakelijk op een kleine
groep zeer enthousiaste mensen.
Er verschenen boeiende verhalen
over het dorpsleven in ´sHeerenhoek. Maar ook ontstonden

rubrieken als ´de Vrije Vogel´, ´Uit
het verenigingsleven´, ´Uut d´ouwe
dôôze´ en ´Nieuws vanuit de dorpsraad´. Na het overlijden van Bertus
en Toon ontstond er in 2005 een
tijdelijk dip. Maar na uitbreiding van
de redactie werd weer vol goede
moed aan een nieuwe periode van
de dorpskrant begonnen. Toen ontstonden er rubrieken als `Op
bezoek bij`, ´Hoe is het toch
met´ en ´Cultuur op d´n Oek
´, waarin de meer persoonlijke levensverhalen van
dorpsgenoten aan bod komen en waarin ook nieuwe
dorpsbewoners vanuit verre
landen worden voorgesteld.
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De dorpskrant heeft in de afgelopen
25 jaar zijn bestaansrecht bewezen
en kijkt samen met u, de dorpsbewoners van ´s-Heerenhoek, uit naar
de volgende 25 jaar!

Dorpskrant juni 1993
Een Paerd in Paerehat
De gemeente Borsele is in samenwerking met de Culturele Raad bezig
om de dorpen te verfraaien met een kunstwerk. Besloten is dit jaar de
beurt toe te kennen aan ons dorp. Vanwege het van oudsher agrarische
karakter van ons dorp en mede om de naam van de carnavalsvereniging
'Paerehat' te benadrukken, is voorgenomen om in ons dorp een beeld
van een paard te zetten. De carnavalsstichting viert dit jaar haar 33jarig bestaan en het spreekt voor zich dat het aanbieden en de onthulling van het beeld een onderdeel zal
worden van dit jubileum.
Kunstenaar
De uit Macedonië gevluchte en reeds vijf jaar in Nieuwdorp wonende beeldhouwer en schilder Asmet Selim heeft enthousiast de opdracht aanvaard om een boerenwerkpaard (een echte Zeeuwse knol) te maken.
Het gaat om een bronzen beeld staande op een verhoogde sokkel.
Waar?
De vraag is nu nog waar het beeld komt te staan. Over de plaats wordt samen met de kunstnaar nagedacht. Heeft u zelf een idee wat de beste plaats is voor een dergelijk beeld, kom er dan mee voor de dag en
schrijf ons waar en waarom. Uw suggesties gaan via de dorpsraad naar de gemeente.

Dorpskrant juni 1994
Vervolg kunstwerk
De kunstenaar Asmet Selim heeft een boerentrekpaard vervaardigd voor ons dorp. Bij zijn werkzaamheden heeft hij veel hulp gekregen van Piet Martens en Charles Spelier. De dorpsraad heeft diverse plaatsen
bestudeerd waar het paard moeten komen staan. Op d'n Oek van 't Pakúus was niet mogelijk vanwege de
telefooncel. Tegenover kapsalon Rentmeester of Van den Dries was ook niet mogelijk vanwege de verkeersveiligheid. Uiteindelijk viel de keus op het grasveld voor de pastorie. Het beeld zal onthuld worden
tijdens de zomerjaarmarkt op 12 juni.

Oe ist noe?
Rinus Knuit was als beleidsmedewerker cultuur in de jaren 1993 /
1994 nauw betrokken bij de totstandkoming van het kunstwerk. Hij
zegt: "Het was geen kunstwerk in
het kader van de geplaatste kunstwerken in alle dorpen. De gemeente Borsele wilde 's-Heerenhoek een
cadeau geven in het kader van het
bestemmingsplan de Blikken. De
keuze viel op een kunstwerk en
voor het maken hiervan werd gekozen voor Asmet Selim. Met hem
werd afgesproken dat het kunstwerk afgerond moest zijn voor het
einde van 1993, zodat het onthuld
kon worden tijdens het 33-jarig jubileum van de carnavalsstichting in
februari 1994.
Om het paard te maken hadden we
een ruimte ter beschikking gekregen in een loods van Sagro aan de
Heinkenszandseweg. Het bleek

echter al vrij snel dat de kunstenaar
minder snel werkte dan we gehoopt
hadden. Tegen het eind van 1993
bleek dat we de onthulling tijdens
carnaval niet zouden halen. Bovendien moesten we weg uit de loods
van Sagro. Omdat ik ook lid was
van het carnavalsbestuur gooide ik
tijdens een vergadering een balletje
op, of het paard niet afgemaakt kon
worden in de garage van Charles
Spelier aan de Werrilaan. Charles
ging hiermee akkoord 'als het maar
niet te lang ging duren'. Begin 1994
brachten Piet Martens en Charles
de mal van gips van het kunstwerk
op een karretje naar zijn garage. En
toen begon het afzien. Aan de ene
kant schoot het maar niet op en aan
de andere kant bezorgden de werkzaamheden van de kunstenaar veel
overlast in huize Spelier. Behalve
dat hij maanden niet met zijn auto
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in de garage kon, ontstond er ook
veel overlast aan geluid en stof. Het
paard moest geschuurd worden en
het stof lag weken later nog in de
woon- en slaapkamer. Uiteindelijk
was de mal van het paard dan af.
Vervolgens werd deze op een wagen van de gemeente door Piet en
Charles naar de ijzergieterij in Aarle
-Rixtel gebracht.
Ook de onthulling tijdens de jaarmarkt in 1994 verliep niet vlekkeloos. De onthulling zou om elf uur
door voormalig burgemeester Mandos gedaan worden. Maar iedereen
was op dat tijdstip aanwezig behalve Asmet Selim. We probeerden de
tijd van onthulling nog wat op te
rekken door de fanfare een paar
extra nummers te laten spelen.
Maar toen Asmet om kwart over elf
nog niet aanwezig was, is het beeld
zonder hem onthuld".

Dorpskrant december 1994
Bouwplan achter Jeugdhoeve
Van de woningstichting kregen wij een bouwplan aangereikt voor de grond direct naast en achter de
Jeugdhoeve. Het gaat om 9 huizen bestemd voor een- of tweepersoonshuishoudens en aan de oostzijde in twee lagen - nog eens zeven woningen. De woningen worden aangeduid als seniorenwoningen en de
vier etagewoningen zijn bestemd voor jongere ouderen. Het gebouw in een punt naast de Jeugdhoeve is
het nieuwe kruisgebouw.
De woningen krijgen een gemeenschappelijke ingang aan de Blikhoek. Een gemeenschappelijke overdekte
galerij aan de achterkant geeft toegang tot de individuele woningen. Deze gang is tevens bedoeld als geluidsisolatie ten opzichte van de Jeugdhoeve.
Een aantal woningen hebben een eigen voortuintje. Achter het complex ligt nog een gemeenschappelijke,
beschutte tuin. De woningstichting zal die tuin gaan onderhouden.
De kale huur zal rond de 700 gulden liggen per maand. Daar bovenop komt nog een bedrag aan servicekosten voor tuinonderhoud en alarmering.
De woningen worden namelijk voorzien van een alarminstallatie die rechtstreeks verbonden wordt met De
Kraaijert. Hierover wordt althans overlegd.
Als alles mee zit, zijn de woningen gereed aan het eind van volgend jaar klaar.

Dorpskrant maart 1995
Kruisgebouw in augustus klaar
‘Wij wensen aannemingsbedrijf Prince en architect Weertman een voorspoedige bouw toe en vertrouwen
erop dat de kruisvereniging in augustus haar intrek kan nemen in het nieuwe kruisgebouw en dat de woningen omstreeks oktober/november voor bewoning gereed zijn”, aldus directeur Krijger van de Woningstichting Borsele in zijn toespraak bij het slaan van de eerste paal op woensdag 1 februari 1 995. Wie nu
gaat kijken, kan zien dat het niet bij de eerste paal is gebleven.
Met een “Idap op de vuurpijl” sloeg wethouder Vollaard van onze gemeente de eerste paal in de grond voor
de bouw van het nieuwe kruisgebouw en de daarbij gesitueerde 16 woningen.
Een gezelschap van medewerkers van de Woningstichting, het kerkbestuur, architect en aannemer en de
adviescommissie van ouderen waren bij deze feestelijke “bouwvergadering” aanwezig.
De heer Krijger bekritiseerde de rijksoverheid een beetje door in zijn verhaal erop te wijzen dat het rijk
niet erg scheutig was met bijdragen om dit plan te realiseren. Voor 14 woningen is subsidie verkregen,
maar om een betaalbare huur te krijgen zijn er 16 gepland. Het rijk gaf echter voor die twee extra woningen geen subsidie meer. De stichting besloot om toch het plan door te zetten en het tekort dan maar ten
laste te brengen van de stichting zelf. De huurprijs kan daardoor zo rond de fl.700,- blijven.
Als het rijk bij een subsidiestop blijft dan zou de huurprijs wel ongeveer fl. 1250,- moeten gaan bedragen.
Te hoog en niet helemaal eerlijk in vergelijking met koopwoningen, volgens Krijger, omdat de huiseigenaren belastingvoordeel genieten. De Woningstichting heeft ook geen geld genoeg om tekorten steeds zelf op
te vangen. Voor de toekomst zullen er dus nieuwe oplossingen moeten worden gevonden. Daar wordt door de
stichting al hard aan gewerkt. In maart is daarvoor een
plan. De heer Krijger bedankte met name het bestuur
van de Jeugdhoeve en het kerkbestuur voor hun
medewerking bij de verkoop van een stuk grond. De woningen zullen worden aangesloten op het alarmsysteem
dat bewaakt wordt door de Kraaijert. In de toekomst
kan wellicht het kruisgebouw worden uitgebouwd tot
een steunpunt voor ouderen.
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Foto’s: Oek van ‘t Pak’uus
Hiernaast ziet u
een foto van de
Molendijk in 1923.
Aan de linkerzijde
het café van Kees
Verdonk, daar
waar nu Daan van
den Dries is gevestigd.

De situatie in 1970 —>

D’n Oek van ‘t Pak’uus is een uitgave
van dorpsraad ‘s-Heerenhoek en komt
circa 3x per jaar uit.
De krant wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie:

De foto hier links boven is uit
1993 waar op de plek van 'Het
pakuus' een telefooncel was geplaatst. Op de achtergrond
Broodboetiek Spelier en op de
voorgrond Evi en Liza Martens.

Links de huidige situatie.
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Engel Reinhoudt
Eva Kramers
Hans van Dijk
Kees Rentmeester
Wannes Martens
Rinus Knuit
Bezorging: dorpsgenoten
Redactieadres: v. Steestraat 20
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl
Oplage: ca. 960 exemplaren

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 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 !

Electro v/d Dries

Dorpskrant september
1997
Uit het leven van St. Caecilia
Onderstaand stuk is in 1997 geschreven door de secretaris van de
vereniging Piet Grim.
Een stukje geschiedenis en informatie over de fanfare “St-Caecilia” te
‘s-Heerenhoek en inmiddels bijna 80 jaar oud. Het eerste oprichtingsjaar was 1919. De dirigent was Louwtje Boonman uit Heinkenszand en het korps bestond uit ongeveer 25 leden. Vanaf 1919 tot
1935 heeft de fanfare bestaan en is toen tijdelijk ter ziele gegaan. Iemand die vanaf 1919 tot 1972 veel voor onze vereniging en andere
muziekkorpsen in de regio heeft gedaan is Sjef Bordui geweest.
Mede door de Tweede Wereldoorlog heeft het tot 1949 geduurd voordat de fanfare weer nieuw leven is ingeblazen. Dirigent werd Piet Bos
die dat bleef tot 1971. Behalve tussen 1961 en 1964, toen is Jan
Harthoorn dirigent geweest. Piet Bos was naast dirigent ook kerkorganist te ‘sHeerenhoek en gaf ook orgel- en accordeonles in de regio.
Vanaf 1971 tot heden is Cees Traas uit Heinkenszand al 26 jaar onze
dirigent.
Vanaf 1974 is de vereniging uitgebreid met een drumband, die de
volgende instructeurs gehad heeft: Jo Faasse en Ko v/t Leven, beiden uit Goes, toen Ruud de Jonge uit ‘s-Heerenhoek en daarna, tot
op heden, Jan Raas uit Kwadendamme. In de beginperiode van de
drumband hebben we een groeiend ledental gehad met zelfs nog een
wachtlijst, momenteel heeft de drumband dringend behoefte aan
nieuwe leden.
Een bijzonderheid in onze fanfare is geweest dat uit het gezin van
Jan(tje) Vermeulen op de Molendijk er elf kinderen lid van onze vereniging zijn geweest, waarvan er op een bepaald moment negen tegelijk meespeelden. Ook Sjef de Vos (Jzn) heeft een bijzondere rol gespeeld voor onze vereniging. Hij heeft vele muziekstukken gecomponeerd en/of gearrangeerd en schreef in de beginjaren ‘70 muziek

Aziatische specialiteitenrestaurant ‘ Nieuw
Paradijs ’ ( tel. 0113-352769 ) en Cafetaria
‘ P aradijs ’ ( tel. 0113-350101 )

06 -51109969 —>
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voor drie plaatjes voor de boerenkapel “de Peesteekers”.
Om een vereniging als de onze in stand te houden, heb je natuurlijk mensen nodig die een instrument
willen bespelen. Omdat we zowel bij de fanfare als ook bij de drumband nog leden kunnen gebruiken, nodig ik jongeren vanaf negen jaar, maar ook ouderen uit om eens op een repetitieavond te komen kijken in
de Jeugdhoeve. Van harte welkom en het verplicht u tot niets. Inlichtingen bij Piet Grim. Telefoon: 35 22
57.
Het doel van onze vereniging is het maken van muziek in de ruimste zin van het woord: van licht klassiek
tot hedendaagse muziek en al wat daar tussen ligt. Tevens verzorgen we concerten, marcheren bij Koninginnedag, St. Nicolaas, carnaval, jaarmarkt etc. Ook geven wij koffieconcerten, een kerstconcert en serenades bij een 50- of 60-jarig huwelijk. Dat zijn ongeveer 20 a 30 optredens per jaar. Ook nemen we deel
aan muziekconcoursen.
De fanfare zit momenteel in de 2e afdeling van de K. N. F. Sinds enkele jaren hebben enige leden uit de
vereniging een blaaskapel opgericht die zich bezig houdt met het spelen van populaire, lichte muziek wat
vaak te horen is tijdens de carnaval en bijvoorbeeld tijdens braderieën en dergelijke.

Oe ist noe?
Piet Grim is nog steeds secretaris
van de muziekvereniging St. Caecilia en vertelt dat de vereniging inmiddels weer al drie dirigenten
heeft gehad. Achtereen volgens
Adrie de Vos, Anja Sinke en sinds
2008 Judith van Boven.
De nieuwe leden van de drumband
krijgen onderricht van oudere leden
van de fanfare, de drumband en
van docent Jeroen Simonse van de
Zeeuwse Muziekschool.

zo'n tiental jongeren in de leeftijd
van 10 tot 12 jaar lid geworden.
De vereniging verzorgt nog steeds
optredens voor de Koningsdag,
Sinterklaas, carnaval en Jaarmarkt.
Maar ook tijdens de
's-Heerenhoekse Avond, samen
met de toneelvereniging. En een
zomeravondconcert in Theresiahof.
Daarnaast is er een Kerstconcert
en een Nieuwjaarsconcert.

Van het gezin van Jan ( tje) Vermeulen spelen nog steeds drie kinderen in de fanfare, namelijk Riet, André en Rinus en
ook Sjef de Vos, die inmiddels 87 jaar is, is nog
steeds actief.
De vereniging telt ongeveer
45 leden, maar tijdens buitenoptredens lopen er veel
minder leden mee, omdat
sommige leden te oud zijn
om te marcheren. De
blaaskapel is inmiddels
gegroeid tot een zeventiental leden.
Sinds een drietal jaar is er
een schoolproject op de
basisschool. Hier krijgen
leerlingen van groep 5
slagwerkles of leren een
blaasinstrument bespelen.
Als gevolg hiervan zijn er
9

Op aanvraag brengt men ook serenades voor 50- of 60-jarige bruiloften.

Tot slot zegt Piet Grim dat men nog
steeds nieuwe leden kan gebruiken, zowel voor de blaasafdeling
als voor het slagwerk. Aanmelden
kan op het mailadres:
p.grim.ars.@kpnplanet.nl

Dorpskrant juni 1998
Jos Capello in nationaal G-voetbalelftal
Niet iedereen weet het, maar we hebben op ‘s-Heerenhoek toch wel een bekende voetballer buiten het elftal van de Patrijzen. Het is Jos Capello uit de Burg. van Horsighstraat. Jos voetbalt al enige jaren in het
Nederlandse G-elftal.
De G van G-elftal staat voor gehandicapten. Niet lichamelijk gehandicapten, maar het betreft hier mensen
met leerproblemen. Het elftal staat onder de hoede van de NSG, de Nederlandse Sport Gehandicapten.
In 1994 zag Jos een uitzending van het EK voetballen voor G- elftallen in Hoogeveen en dacht dat wil en
kan ik ook”. Jos werd “gescout” bij een zaalvoetbaltoernooi. Jos voetbalde toen nog bij de Patrijzen en
moest, na rijp beraad, overstappen naar SSV in Goes. Deze voetbalclub heeft drie G-elftallen en een van
de voorwaarden om mee te kunnen doen met het nationale elftal is dat men voetbalt in een G-elftal. Zodoende moest de moeilijke overstap gemaakt worden. Uiteindelijk is Jos in het Nationale elftal gekomen,
waarvan hij nu een van de oudste spelers is. Aan de conditie is dit soms te merken, maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door de ervaring en het spelinzicht.

Met het nationale G-elftal is Jos al op diverse plaatsen geweest. In 1996 speelde hij in Leicester Engeland,
waar de EK werden gehouden. Zijn elftal eindigde op de vierde plaats bij een bezetting van tien ploegen.
In 1997 werd een vier-landen-toernooi in Zweden gewonnen. Een van de mooiste wedstrijden die Jos zich
herinnert, was in Mannheim voor maar liefst 35000 toeschouwers. Als dan, volgens Jos, het hele stadion
stil wordt als er een Nederlands doelpunt wordt gezet en het volkslied wordt gespeeld, dan gaat er toch
iets door je heen en denk je hier sta ik nu, een doodgewone jonge uit ‘s-Heerenhoek”.
Dit jaar is er eind juli het WK in Engeland. Het verblijf van drie weken daar is prima verzorgd en zal natuurlijk niet allen bestaan uit voetbal. Als voorbereiding is er een trainingskamp in Scheldeoord en in
Damwoude (Friesland).

In de voorbereiding past een Wedstrijd tegen Patrijzen op zondag 14 juni om 12 uur tijdens de Jaarmarkt.
Voor Jos is dit een zeer bijzondere wedstrijd. Vanzelfsprekend omdat het op eigen dorp is, maar ook omdat er vier familieleden van Jos meedoen. Jos roemt de medewerking van de gemeente en de Patrijzen om
de wedstrijd plaats te kunnen laten vinden en hoopt toch wel om speciaal deze wedstrijd te winnen. Gehoopt wordt dat het aantal toeschouwers zodanig groot is dat er plaatsgebrek is op de tribune bij deze
bijzondere wedstrijd.

Oe ist noe?
Jos Capello is na het WK in Engeland in 1998 gestopt met voetballen
in het nationale G-Elftal.
Hij zegt: "Ik was toen al meer dan
30 jaar oud en vond het genoeg. Ik
ben wel blijven voetballen bij de
Patrijzen in het 4e elftal. Hiermee
ben ik gestopt in 2005. Inmiddels
had ik mijn vrouw leren kennen en
die woonde en werkte in Tholen. Ik
ben daar toen naar toe verhuisd.
Voetballen doe ik niet meer. Maar ik
ben wel een actief biljarter. Ik speel
bij een gezellige club in OudVossemeer.

Als hobby heb ik ook radio
maken. Ik ben actief bij
Omroep Tholen, waar ik op
donderdagavond een eigen
programma heb en waar ik
muziek draai uit de jaren
60, 70 en 80.
Op zaterdag maak ik met
vier personen ook nog een
programma, waarbij ik de
sidekick ben voor de grappige opmerkingen".
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Foto’s: Kuijpersdijk

De Kuijpersdijk in 1970 toen in
het meest linkse pand Piet Martens nog kruidenierde. Even later zou hij nieuw bouwen in de
Laustraat, daar waar nu oa dokter Ingelse zijn praktijk heeft.

De Kuijpersdijk in 1980.
De huizen aan 'de Boulevard'
waren gesloopt, het gras groeide
en het was wachten op het ontwerp van 'de Muur'.

De Kuijpersdijk nu.
Met de platanen vol in blad is 's Heerenhoek weer wat groener. Vóór 1940 zagen
de Borselse dorpen er veel groener uit
dan in de tweede helft van de 20e eeuw.
Nu 's Heerenhoek de laatste jaren weer
groener wordt is het wellicht een idee om,
zoals in Frankrijk met zijn Villages fleurie
veel voorkomt, de doorgaande wegen nog
meer op te fleuren met bloemperken en
bloembakken die door de aanwonenden
onderhouden worden.
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Dorpskrant september 2002
In gesprek met Jo van Zunderen-de Jonge
‘t Is een mooie zomer- middag als we bij Jo op bezoek gaan.
We worden verwelkomd met een geurige kop koffie en Jo is binnen de kortste
keren aan het vertellen.
Over haar geboorteplek in Oudelande, de school en de parochie in Ovezande,
waar ze als “Roomse” vanzelfsprekend terecht komt, haar lagere-schooltijd, daarna de huishoudschool, zoals in die jaren gebruikelijk voor meisjes.
Ze merkt echter wel op “Ik bin bleë â me nie ‘edrild bin net as op ‘s Heerenhoek
bie de nonnetjes, ‘t was êêl wat vr!eër op Ovezande.”
Tja en toen begon het volwassen leven en moet er gewerkt worden. Dat werk begon in sluis, helemaal aan de overkant al bleef het in de familie, namelijk bij
bakker Jan Spelier. In het weekend met de boot naar huis. En na ± 4 jaar ruilde
ze dit werk in voor de gezinszorg in Goes. Vier jaar kregen vele mensen in de gezinnen hulp van Jo. Daarna begon ze weer bij bakker Spelier, maar nu in ‘s Heerenhoek. Haar hart trok toch al naar die plaats, want ondertussen had ze daar
haar aanstaande man Jan leren kennen en dan is Sluis nogal een eind weg.
Zodoende leerde ze in de winkel een heleboel mensen kennen en kon ze zich inburgeren in het dorp, al
was het voor “een misje van buutenof” toch even wennen.

Toen ze dan in ‘72 wilden trouwen en ze een huis kregen in de Laustraat, besloot het paar “Me bluuve ‘ier
mè weune”. Er werden 2 dochters geboren, die gingen naar school en zo rolde Jo al gauw in het vrijwilligerswerk. Als spelletjesmoeder op de kleuterschool, daarna op de grote school o.a. als voorleesmoeder.
Zodoende was het maar een kleine stap tot in het schoolbestuur, aanvankelijk als enige vrouw, maar Jo
stond haar mannetje.
En zoals altijd en overal : “A je êênmaal erges inzit, wete ze je voe oalles te vinden” en zodoende volgden
Missie- thuisfront en Caritas. Jarenlang heeft ze dat met volle inzet gedaan.

Dorpsraad.
Dan is het 1989 en wordt in ‘s Heerenhoek een dorpsraad gevormd en vanaf de oprichtingsvergadering is
Jo erbij betrokken, de eerste tijd als lid, dan als notulist, tot ze niet lang daarna het ambt van secretaresse aanvaardt. En gezien de stapels dossiers die dan op tafel verschijnen is dat een gigantische klus geweest. Ze duikt terug in de tijd en somt op wat er allemaal tot stand is gekomen gedurende die jaren. Er
moet gevochten worden voor alles wat een dorp leefbaar maakt, een dorp waar groei in zit. Er komt bv.
een Oranjecomité van de grond en een speeltuinvereniging. Er moet slag geleverd worden voor groen in en
om het dorp, denk aan het Sloebos. De gemeentelijke beleidsplannen moeten kritische bekeken worden,
er is de jeugdproblematiek. De reconstructie van de Molendijk en gelukkig blijft de gezichtsbepalende
boerderij in de Werrilaan behouden en krijgt een goede bestemming.
Nieuwe bouwplannen moeten gemaakt en van woningen voorzien. In de 10 jaar die Jo in de dorpsraad zit,
heeft ze aan dat alles met enthousiasme haar steun bijgedragen.
Ze merkt met trots op “De dorpsrêêd ei ok een flienk andêêl éleverd an de gemeenterêêd, dienk mè an Arno, Nico, Roel en Patrick.”
In september ‘98 vindt ze het mooi geweest en zet ze er een punt achter. Wel blijft ze werken voor de
dorpskrant : ze staat in voor de bezorging, het tellen en het adressenbestand van de krant. Tot ze gaat
verhuizen, want ze hebben in Goes hun droomhuis gevonden en willen nog graag iets heel nieuws beginnen, een andere uitdaging.
Ze hoopt echter van harte dat “s êêrenhoek een goeie gemeenschap mag bluuve voe jong en oud, een levend durp”
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Dorpskrant april 2005
Het bankje van d'n Oek van 't Pak'uus
Nadat de laatste woningen tussen de
Kuijpersdijk en Heerenstraat waren verdwenen werd door de gemeente bij de
kruising Kuijpersdijk/Molendijk/Burg.
Timansweg een bankje geplaatst met in
de leuning het opschrift d’n oek van ’t
pak ‘uus. Een ontmoetingsplek voor jong
en oud midden in het dorp waar je ook
even kon gaan zitten wanneer iemand in
de ernaast aanwezige telefooncel aan het
telefoneren was.
Bij reconstructiewerkzaamheden werd
het bankje weggehaald en na voltooiing
van de werkzaamheden niet teruggeplaatst. Het bankje was geruisloos verdwenen en ons Manneke die bijna altijd
het bankje in zijn tekeningen verwerkte vroeg zich vertwijfeld af waar het gebleven was. D’n Oek was modern geworden, steen en straat, design, dus van deze tijd, maar desondanks was ons mannetje zeer gehecht aan het rustieke boerenbankje.
In onze krant van september 2005 blijkt onze vaste tekenaar op zoek te zijn gegaan.
Er werd een actiegroep opgericht en een plan gesmeden voor een heuse bankoverval!

Het volgende verslag haalde de P.Z.C. :
In 2006 sloeg de Actiegroep Klein Verzet haar slag. Het resultaat is tegenover de vijver van de Rooms Katholieke kerk te zien: de oude hardhouten bank met de tekst ‘D’n oek van ’t pakuus’ is terug. De
‘bankoverval’ was eigenlijk de week daarvoor al gepleegd ergens tussen Nisse en Heinkenszand. Een argeloze voorbijganger uit ’s-Heerenhoek ontdekte daar op het erf van een boerderij de zitbank van zijn dorp.
De actiegroep besloot de bank te plaatsen op een niet minder opvallende plaats in het dorp aan de Molendijk met het zicht op kerk en vijver. Het gebeurde zonder medeweten van de gemeente en woordvoerder D.
Rouw wist niet of de gemeente hiertegen iets zou ondernemen. Het is natuurlijk een ludieke grap zo vlak
voor carnaval, zei één van de leden van Klein Verzet, maar het is ons
ook serieus. De bank hoort bij ’s-Heerenhoek. Na de plaatsing doken de
actievoerders de kroeg in. Hun namen zijn tot op de dag van heden niet
prijsgegeven.

Welke bankovervaller doet dat wel ?

Oe ist noe?
Het bankje staat nog steeds aan de Molendijk
naast het bushokje en biedt een mooi uitzicht
op de kerk en de vijver.
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Dorpskrant september 2005
"De Vlaamse Jager"

Wie nog nooit in Assenede is geweest,
heeft vanaf 1 oktober van dit jaar een
goede reden daar eens naar toe te gaan.
Vanaf die datum zal namelijk “de
Vlaamse Jager” worden uitgebaat door
een dorpsgenoot.
Martine Huige gaat van dit pittoreske
huiskamercafeetje proberen iets speciaals te maken.
Wat mag je verwachten?
Het interieur stamt nog uit grootmoeders tijd. De jachttrofeeën, oude muurschilderingen en de antieke kolenkachel
die in de winter nog altijd dienst doet,
zorgen voor een aparte sfeer die je terug brengen naar de tijd dat dit nog een ontmoetingsplaats was voor
de jagers. Voor de zomer is er buiten een ruim terras aanwezig waar vooral fietsers lekker op adem kunnen komen, en waar je zelfs voor een feestje een gezellige barbecueavond kunt reserveren.
Wat is er te koop?
Zo een goed Belgisch café betaamt, is er op de kaart natuurlijk een breed assortiment aan Belgische biertjes en bijpassende borrelhapjes te verkrijgen. Uiteraard kunt u ook terecht voor een lekkere kop koffie
met huisgemaakte appeltaart of de al wel bekende sneukelkoffie.
Ook de wat grotere honger kan worden gestild met typisch Belgische lekkernijen; pannenkoeken, wafel
met aardbeien en slagroom of een croque monsieur. In de winter staat er op koude dagen vers gemaakte
soep, warme chocolademelk en glühwein te pruttelen op de kolenkachel. Kortom voor elk wat wils en de
kaart verandert mee met de wensen van de gasten en de wisselingen van de seizoenen.
Wat is nog een reden om langs te komen?
“De Vlaamse Jager” ligt op een kruispunt van 3 schitterende fietsroutes terwijl er ook een Europese wandelroute (GR) voorlangs loopt. Het is er heerlijk rustig omdat de omgeving beschermd natuurgebied is en
dus ideaal om daar ook eens rond te toeren. De afstand ‘s-Heerenhoek - Assenede is slechts 33 kilometer
en misschien wel een unieke kans om ook eens door de tunnel te gaan. Voor velen is dit een onbekend en
onontdekt gebied en “De Vlaamse Jager” vormt daarbij een prima begin en of eindpunt voor een gezellig
dagje uit.
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Oe ist noe?
Martine Huige, daar waar het kon
bijgestaan door haar echtgenoot
William, huurde het café “de Vlaamse Jager”.
Een droom werd werkelijkheid want
zij wilde graag iets voor zichzelf
beginnen. Precies vijf jaar mocht zij
met veel genoegen het café runnen. Er kwamen veel vaste gasten,
waaronder veel groepjes vrouwen
zonder hun echtgenoot. Ook veel
dorpsgenoten hebben een bezoekje
aan het café gebracht. Als je er was
kreeg je een huiskamergevoel.
Vlamingen kwamen op zaterdag en
zondags met het hele gezin om er
een hele middag te genieten van de
vele verschillende soorten bier en
de door Martine zelfgemaakte pannenkoek of soep.
Prettig ook dat het vaak mensen
waren die je niet kende en waarbij
je ook geen vooroordelen had. Nederlandse gasten vonden haar
vooral heel gastvrij.

Zat je op het terras dan zag je dat
ze het werk met veel plezier deed.
Terugkijkend zegt ze er veel te hebben geleerd. William en Martine
slaan geen week over om hun in
Vlaanderen opgedane kennissen te
bezoeken.
Vooral de sfeer en de opgebouwde
vriendschap trekt hen zeer aan. Op
warme zomerdagen wanneer het
erg druk was, stopte William eerder
met zijn werk (medewerker Publiekszaken gemeente Vlissingen)
om snel te gaan helpen. Personeel
inhuren in België is erg duur.
Toch besloot Martine er na 5 jaar
mee te stoppen. Het café was sterk
verouderd, er was slechts 1 houtkachel, ook leek het of de meterkast
in de Middeleeuwen was gebouwd.
Regelmatig stroomstoring waardoor
zij ook een keer een groot feest een
half uur voor aanvang moest afzeggen. In de winter bevroor regelmatig de waterleiding waardoor wc en
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andere op water aangesloten apparaten niet werkten. Ook tijdens regenbuien bleef het binnen het café
niet droog. Ook boekhoudtechnisch
was het Belgische systeem te ingewikkeld. Het ambtelijk taalgebruik
van de Belgische instanties is voor
een Nederlander werkelijk onleesbaar.
Nu is zij naar volle tevredenheid al
jaren leidinggevende in het GrandCafé van Badhotel Domburg.
En als herinnering aan de mooie tijd
hangt één van de drie verwijzingsborden in hun tuin. De andere twee
hebben trouwe stamgasten meegenomen.
Van het café zelf is alleen de voorgevel bewaard gebleven. De rest is
omgetoverd tot een hypermoderne
woning en het terras tot een alternatieve moestuin.
Wij kennen ook van dit soort café’s
op het dorp, zoals Café Ruimzicht,
zie foto.

Dorpskrant december 2006
Gymnastiekvereniging 'Sport Staalt Spieren'
In deze nieuwe reeks van artikelen, stappen we bij een vereniging binnen. Dit maal de gymnastiekvereniging: ‘SSS’, wat staat voor ‘Sport Staalt Spieren’. De gymvereniging is ontstaan in 1968. Er zijn diverse
groepen actief in de vereniging, namelijk: peuters, kleuters, jeugd en volwassenen. De peuters leren spelenderwijs gebruik maken van een aantal gymnastiekmaterialen, zoals een bal. En ze gebruiken met spelletjes de diverse gymtoestellen. Vanaf 2 1/2 jaar mogen de kinderen komen gymen. Er wordt gebruik gemaakt van muziek, wat bij de peuters erg aanspreekt. Er zijn nu ongeveer 15 kinderen in de peutergroep en belangrijk is: iets moet! Wanneer een peuter niet wil, hoeft hij het niet te doen. Het gaat om plezier maken met elkaar. De peuters hebben les op woensdag van 10.45 tot 11.45 uur.
De kleuters gebruiken de gymtoestellen om zich te leren voorbereiden op de gymoefeningen. Zo leren zij
bijvoorbeeld met de ringen zwaaien. Meestal staan er meerdere toestellen in de zaal, zodat de kleuters
niet in één lange rij voor één toestel staan te wachten. Zo zijn ze lekker actief bezig. De les eindigt meestal
met een spel, zoals tikkertje. De hele jonge kleuters krijgen les op maandag, van 15.20-16.10 uur. De wat
oudere kleuters hebben daarna les van 16.10-17.00 uur. Bij de jeugd zijn er meer meisjes dan jongens,
daarom zijn de meisjes verdeeld over drie lessen, groep 3 en 4 heeft elke donderdag les van 15.30-16.30
uur. Groep 5 en 6 gymen van 16.30-17.30 uur en groep 7, 8 en de brugklas gymen van 18.30-19.30 uur.
De jongens zijn van 17.30-18.30 uur aan de beurt. Bij de jeugd wordt de zaal soms in tweeën verdeeld.
Op de ene helft wordt een spel gedaan en op de andere helft worden de kinderen geholpen met de toestellen. In totaal zijn er zon 120 kinderen lid van SSS. De volwassenen zijn verdeeld in dames en heren. De
dames hebben op maandag van 19.15-20.15 uur gym (aerobic en grondoefeningen), daarna is er nog een
half uurtje steps. Ook op woensdag is er op dezelfde manier gym voor de dames, van 8.45-9.45 uur. En
voor de wat oudere dames van 9.15-9.45 uur. De heren sporten op dinsdag van 20.00-21.00 uur. Zij
gaan meestal eerst even hardlopen in ‘s Heerenhoek en omgeving en daarna zijn zij actief bezig in de gymzaal.
Elk jaar zijn er een aantal evenementen voor de gym-leden: In het begin van het jaar, in 2007 op 19 januari, wordt er een gymuitvoering gegeven. De leden demonstreren wat zij kunnen aan broers, zussen,
vaders, moeders en alle andere familieleden. Na de uitvoering is er een loterij. De entree van de uitvoering
is gratis. Voor de peuters en kleuters is er de mini-jeugddag. Bij de Piet worden tijdens een wandeling onderweg allerlei spelletjes gedaan. Meestal is dit in mei of juni. Favoriet onderdeel van de kinderen is de
picknick! De jeugddag, vanaf groep 3, wordt in ons eigen dorp gehouden, meestal in september. Er zijn
verspreid over het dorp verschillende spelletjes te doen. De kinderen sluiten de dag af met een lekker
frietje in de voetbalkantine. De dames hadden wel eens een fietstocht en/of barbecue. De heren doen begin maart mee met de snertcross in Vlissingen. Ze gaan dan zwemmen, bowlen en uit eten. In juni wordt
samen met het Oranjecomité de Avondvierdaagse georganiseerd, zowel voor leden, als niet-leden. Dit jaar
waren er 200 aanmeldingen! Kortom: enthousiast en nieuwsgierig geworden, kom dan eens kijken bij een
gymles. Natuurlijk mag iedereen een keertje vrijblijvend meedoen. Het belangrijkste is dat de lessen recreatief, sportief en leuk zijn. Voor meer informatie: Anne-Marie v/d Vliet, tel. 351476

Oe ist noe?
Sport Staalt Spieren is nog steeds
een bloeiende vereniging met enthousiaste bestuur en leiding. 60
jeugd en 60 volwassen leden. Voor
de groepen 1 en 2 het jaarlijkse
uitstapje naar "de Piet". De oudere
jeugd vermaakt zich meestal in september met een leuk middag- en
avondspel in het dorp. M.i.v. het

nieuwe schooljaar zijn kleuters
groep 1 en 2 verhuisd naar
de donderdag van 15.30 tot
16.30 uur. De dames doen
steps en aerobics in 2 groepen op maandag- en
woensdagavond 19.30 uur.
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Info@sportstaaltspieren.nl of
www.sportstaaltspieren.nl

Dorpskrant april 2007
1 april: PALM!
De brouwer van Palmbier viert feest
en grijpt PALMZONDAG aan om te trakteren.

Zelden is er zo’n grootse traktatie op touw gezet, want in de hele Benelux kunnen mensen in dorpen en steden gratis Palm krijgen.
Tenminste voor zover er een café is dat aan deze traktatie medewerking verleent.

In ‘s-Heerenhoek is dat geen probleem. Café Heleen meldde zich als
één van de eersten aan en zet dan ook zondag aanstaande de deur
wijd open voor iedereen die van een (gratis) Palmpje houdt !!!
Deze dag Vers Van ‘t Vat!

Elke bezoeker krijgt twee glazen Palm gratis en mag bovendien 1 fles (limonadefles met
schroefdop of een beugelfles) laten vullen voor thuis.
Het café gaat om 16.00 uur open. Om 18.00 uur sluit de tap.
Café Heleen wijst er op dat jongeren beneden 16 jaar uitgesloten zijn.

Er wordt streng op de leeftijd gelet.

Zin in een lekker biertje? Trakteer jezelf en ga zondag aanstaande naar café Heleen!
PALM PALM PALM PALM PALM PALM PALM PALM PALM PALM PALM PALM PALM PALM PALM

Oe ist noe?
Tijdens de redactie vergaderingen
borrelen soms plannen omhoog die
niet erg veel met de krant te maken
hebben. Zo ontstond in het zicht
van 1 april 2007 om een grap uit te
halen. Omdat 1 april op Palmzondag viel, werd bedacht dat er dan

gratis Palm(bier) zou worden geschonken in café Heleen.

dorstlesser, waar ze eigenlijk voor
kwamen!

In samenwerking met Wouter kregen de bezoekers van het café gratis een ongewijde palmtak op deze
1e Paasdag. Even later zaten de
meesten toch aan de Belgische

De grap was geslaagd. Enkele
mensen hadden toch de verleiding
niet kunnen weerstaan om om gratis Palm te komen!
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Dorpskrant juni 2007
In memoriam Kaat Limonard-Martens
Amper hadden we afscheid genomen van ons redactie-lid
Kaat Limonard-Martens of we moesten ook afscheid nemen
van haar als medemens.

Na een kort ziekbed overleed ze op 13 april. We ervaren het
als een groot verlies. Eerst haar man Bertus, toen haar
broer Toon en nu Kaat. Aan alle drie heeft de dorpskrant
veel te danken. Was Kaat eerst actief op de achtergrond, na
het overlijden van Bertus deed ze meer en meer.

Met name was ze geknipt voor de rubriek “In gesprek
met...”. Zij wist op een ongedwongen manier en dankzij
haar grote kennis snel tot een gesprek te komen. Kaat zat
vol verhalen en ze deelde die graag. Niet alleen over vroeger, maar op veel andere terreinen wist ze veel. Ze
was belezen. Als groep heb je daar profijt van.

Praatjes krijgen inhoud en betekenis. Haar bidprentje kon niet beter. Prachtige citaten tekenden haar interesses en wijsheid. “Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk”. Zo is het.

Redactie Dn ‘Oek van ‘t Pak’uus.

Oe ist noe?
Wie overlijdt is onvervangbaar. Met
dit artikel denken we aan de mensen die van grote betekenis zijn
geweest voor de dorpskrant.

Naast Kaat
waren ook andere familieleden van de
familie Martens nauw be-

trokken. We denken aan Bertus
Limonard, de man van Kaat, en
Toon Martens.
Van Bertus is vaak een van z ’ n
verhalen in de krant opgenomen.
Kristien Limonard verzorgde jarenlang de lay-out van de krant toen er
hier niemand voor beschikbaar
was.
Gelukkig hebben andere mensen
de redactie aangevuld en versterkt.
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Nieuwe, liefst vrouwelijke, redactieleden zijn altijd nog welkom!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via:
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

Dorpskrant september 2010
Wandelen
Sinds dit voorjaar is het wandelnetwerk ‘Sporen in de Zak’ ook uitgebreid met een route die langs ‘sHeerenhoek loopt. Het is nu mogelijk om dicht bij huis een mooi rondje te doen langs een versgebaand
pad. Het pad wordt aangegeven door een paal met pijltje en begint of eindigt aan de ‘s-Heereenhoeksedijk
bij de watergang. Dat is naast de boerderij van familie Rijk, die thans te koop staat.
Je loopt langs de akkerrand waar inmiddels geoogst is, langs een blok maïs en je komt uit in de Werrilaan, net voorbij de Boerenbondwinkel. Je kunt je pad dan vervolgen door verder de Werrilaan uit te lopen richting Barbesteijn en ‘bie ‘t gat in den diek’ links af te slaan. Je loopt dan verder over die dijk naar
de Heinkenszandseweg of je slaat af en gaat over de Vlaandertsedijk, richting Schaapskooi.
De bewegwijzering is goed. Soms tref je paden langs akkers of sloten die niet of lang
niet zijn gemaaid en dan is het ploegen en soms zoeken. Je kunt de route(s) ook in
tegenovergestelde richting lopen. Dan begin je dus even voorbij de Boerenbond en
gaat vanaf het dorp gezien rechts het land in en eindigt op de ‘s-Heerenhoeksedijk of
je eindigt in de Westlangeweg, net waar de fam. Stokx bloemstukken verkoopt. Op de
‘s-Heerenhoeksedijk kun je verder richting Tolplein/Borssele.
Het gehele wandelnetwerk is te zien op de kaart
“Sporen in de Zak”. Het is handig om de kaart mee
te nemen als je echt grote stukken van het pad wilt
lopen. Je kunt op deze wijze te voet naar Kloetinge
of De Piet om daar weer aansluiting te vinden op
andere netwerken.
Je komt op plekken en paden waar je nooit eerder
bent geweest. Kijk voor meer informatie op www.routesinzeeland.nl of
ga langs een VVV in Zeeland.

Oe ist noe?
Het wandelpad ligt er nog steeds.
Het wordt ook onderhouden
( g emaaid ) , maar er wordt zo te
zien weinig gebruik van gemaakt,
terwijl het zo een mooi rondje is.
Van harte aanbevolen!
Met het wandelroutenetwerk
'Sporen in de Zak' beleef je het platteland van dichtbij. Dit bewegwijzerde knooppuntennetwerk verbindt
ruim 180 kilometer aan wandelroutes die kriskras door het landschap
lopen. Er wordt niet alleen gebruik
gemaakt van bestaande wegen,
maar ook van nieuw aangelegde
paden die grotendeels onverhard
zijn. Op deze overzichtskaart vind
je het hele wandelnetwerk Sporen
in de Zak in de Zak van ZuidBeveland. De kaart heeft een
schaal van 1:25.000. Prijs: € 5,00
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25 jaar dorpsraad
Vanaf 1 januari 1990 was ons dorp geen zelfstandige gemeente meer en werd vanaf die datum bestuurd
door de nieuwe gemeente Borsele vanuit het nieuwe gemeentehuis in Heinkenszand.
Vanaf die tijd kwamen raadsleden en wethouders uit de 15 kernen die de nieuwe gemeente vormden. Heb
je geluk dan wordt je dorp goed vertegenwoordigd door raadsleden uit het dorp. Helaas is dat niet altijd
het geval. De gemeente zag om zo goed mogelijk te besturen in, dat zij feeling met haar bewoners moest
houden. Dorpsraden werden gevormd. In ’s-Heerenhoek was Jan de Wild de initiatiefnemer, die samen
met secretaris Fred de Jonge reeds op 25 augustus 1989 een brief aan alle bewoners stuurde met het verzoek je op te geven voor een op te richten Dorpsraad, bestaan de uit minimaal 7 en maximaal 15 personen. Van meet af aan onderhoudt de dorpsraad een goed contact met Burgemeester en Wethouders en is
er nu en dan met hen een rondleiding door het dorp. Om de dorpsbewoners op de hoogte te houden van
hun activiteiten ontstond de dorpskrant, die na enkele uitgaven de naam D’n Oek van ’t Pak‘uus
kreeg en naast de mededelingen van de dorpsraad tot op heden ook andere, uitsluitend informatie over
en van het dorp te verstrekken.
Mensen die hun nek willen uitsteken voor de belangen van ons dorp. Vanaf het eerste uur komen we de
namen van Hans van Dijk en Paula de Moor tegen, mensen die er nog steeds bij betrokken zijn. Verder
zien we namen als Arno Witkam, die later raadslid wordt, Jacco Westdorp, José Baaijens-Verhoeven, Jo
van Zunderen – de Jonge, Bertus Limonard (penningmeester, wiens functie na zijn overlijden werd opgevolgd door Hans van Dijk), Han Traas, Lau Traas, Rinus Knuit, Gerard Eijssens, Albert Remijn, Gerrit
Krist en Henk Postuma.
De afgelopen 25 jaar verrichtten zij zowel zichtbare als onzichtbare zaken. Heel veel onderwerpen werden
besproken. Ieder jaar een jaarvergadering en behandeling van diverse thema’s waarvoor ieder werd uitgenodigd. Zo o.a. in 1992 geeft rijschoolhouder Leen van Gessel voorlichtingsavonden over de nieuwe verkeersregels.
Bij de eerste jaarvergaderingen werden Kees Rentmeester en Paul Raas uitgenodigd. Kees voor het projecteren van dia’s over de ontwikkelingen van het dorp en Paul, die diverse boeken over en rond het dorp
heeft geschreven, om iets te vertellen over ons dorp. Al in april 1990 besluit de net gevormde dorpsraad al
een eigen dorpsplan te ontwikkelen en in december van het zelfde jaar licht de raad de doelstelling toe. In
1991 nog een grappig voorval: De hoge heg van dokter Zwartelé komt ter sprake. De heg zou gesnoeid
moeten worden, maar als daardoor de tijd in de wachtkamer nog langer wordt, hoeft het misschien niet.
Veel onderwerpen kwamen aan de orde. Hier een opsomming van enkele van de vele onderwerpen In de
beginjaren de COVRA, 1991 pleiten voor meer aangepaste woningen, 1993 voorstel voetpad verbinding
tussen Burgemeester van Horsighstraat en Molendijk, 1998 aandacht hangplek voor jongeren, vervolgens
de Westerschelde Oever Verbinding, Sloepoort, de invulling van het AMAC terrein, herinrichting van straten zoals de herinrichting en onveiligheid van de Molendijk, Asielzoekers, 2005 fontein terug in vijver, 2015 verbreding Sloeweg en tunneltje, 2007 ondersteunen van gebruik hagelkanonnen, verkrotting,
ontsluiting van Blikken 2, dorpsfilm.
In 2009 behaalden zij een succes bij de Raad
van State om het te plannen bedrijventerrein
Sloepoort bij de Borsselsedijk/Driedijk in de
ijskast te zetten. Ik 2009 werd op de gevaarlijke kruising Burgemeester Timansweg/ Molendijk een spiegel geplaatst.
Dit is slechts een korte bloemlezing uit de
vele onderwerpen die in de dorpsraad zijn ingebracht en die zijn gerealiseerd.
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Dorpskrant april 2012
Nieuwe ondernemer… slagerij
van Strien.

Verder is er een medewerker
van de vorige slager die bij mij
in dienst is gekomen en mijn
vrouw helpt regelmatig mee. Zij
werkt in een verzorgingstehuis,
maar ze werkt ook in de slagerij.
Ze helpt de klanten en bereidt
speciale maaltijden. Het is fijn
om te zien dat er klanten van
vroeger terugkomen, dat er
nieuwe klanten zijn en dat mensen uit andere dorpen hier de
slagerij bezoeken.

Sommige mensen kennen hem
uit de tijd dat hij hier eerder een
slagerij had, tussen 1990 en
1999. Voor andere mensen is hij
echt nieuw, slager van Strien.
Wanneer bent u in het vak begonnen?
Toen ik 15 jaar was ben ik begonnen. Ik woonde toen in
Krabbendijke. Eerst heb ik stage gelopen en in allerlei bedrijven gewerkt, van keurslager tot
vleeswarengroothandel en supermarkt. Tot 1990 ben ik bij
bedrijven in dienst geweest,
daarna ben ik een eigen slagerij
begonnen in ’s-Heerenhoek. In
1999 zijn mijn vrouw en ik met
de slagerij gestopt i.v.m. onze
scheiding. Daarna ben ik als
internationaal chauffeur aan de
slag gegaan.
Wat deed u besluiten weer een
slagerij te beginnen?
Ik wilde meer tijd besteden aan
mijn nieuwe gezin, want als internationaal chauffeur was ik
vrij weinig thuis. Toen de slagerij in ’s-Heerenhoek te koop
kwam te staan, was de beslissing redelijk snel gemaakt. In
januari zijn we geopend. Er was
zelfs een filmploeg van de EO
voor het programma ‘De 5e dag’.
Dat programma ging over beginnende ondernemers in deze crisistijd.

Wat zijn de leuke aspecten
van het vak?
Wat zijn uw plannen met de
slagerij?
We gaan het assortiment uitbreiden. Ik wil graag eigen producten maken, zoals rauwe
ham. Verder gaan we BBQschotels verkopen met salades
en vers stokbrood en we willen
gourmetschotels aan het assortiment toevoegen. Verder gaat
mijn vrouw maaltijden maken,
zodat we behalve stampotten
ook indische en andere gerechten aan kunnen bieden. Behalve
vlees en vleeswaren hebben we
ook eieren en verschillende
soorten kaas. In de diepvriezer
staan o.a. schenkel, kroketten
en frikandellen.
Was het moeilijk om aan personeel te komen?
Er is iemand uit de periode dat
ik hier eerder een slagerij had,
die weer hier werkt voor ons.

Het is heel leuk als je producten
probeert te maken die je nog
nooit gemaakt hebt en dat die
dan goed lukken en erg lekker
zijn. Klanten die dit waarderen
is de grootste beloning, nog beter dan een prijs winnen op een
vakwedstrijd. Verder hebben wij
heel veel leuke reacties gehad
op een uitzending van de EO
over ons nieuwe bedrijf. Dit
geeft ons extra stimulans, want
na 13 jaar eruit te zijn geweest
is het wel even wennen om het
gevoel volledig weer in je vingers
terug te krijgen, maar dat zal
wel lukken.
De dorpskrant wenst de slager
veel succes met zijn nieuwe slagerij.
De slagerij aan de Molendijk
vanaf de periode 1915 tot 2015.
Hierbij een foto van de eerste
slager namelijk Jan van Stee
met vrouw en kinderen. Deze
foto is uit 1928.
Op de foto staan van links naar
rechts: zoon Piet, Jan van Stee,
zijn vrouw Johanna van SteeHoondert, zoon Marien, dochter
Kaatje en zoon Dies.
Opeenvolgende eigenaren van
de slagerij: Jan, Piet en Jo van
Stee. Vervolgens Frans Rijk,
daarna zijn zoon Wim. En vanaf
1991 Frans en Anja van Strien.
Op 1 maart 1999 overgenomen
door Paul en Wauterien Nieuwenhuize. Daarna slagerij
Noordhoek. Nu slagerij van
Strien.
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Dorpskrant juni 2012
Op bezoek bij...Suchanya Promdee en Sjaak Zuiderwijk
Op een regenachtige dag in juni fiets ik de Nassauweg in om een gesprek te hebben met de Thaise Suchanya Promdee en haar partner Sjaak Zuiderwijk. Na binnenkomst in het winkeltje van de familie Zuiderwijk is Suchanya nog aan
het stofzuigen. Na het inschenken van een kopje thee laat zij haar mobiele telefoon zien. Daarvan is weinig te maken
want het is een Thais toestel en die taal is niet makkelijk te lezen. Even later schuift ook Sjaak aan en op de achtergrond volgen vader Piet en moeder Lenie ons gesprek.
Boerin op het platteland
Suchanya komt uit een bergachtige streek in het Noordoosten van Thailand. Zij haalt de landkaart er bij en wijst het
plaatsje NongHin aan wat dicht bij de Mekongrivier ligt. Hier heeft ze een eigen boerderij, waar ze rijst en suikerriet
heeft verbouwd. Ook haar vader en moeder en haar enige broer wonen op een boerderij. Met een enigszins treurige
blik in haar ogen vertelt ze dat haar 15-jarige dochter Nam hier na haar vertrek naar Nederland ook woont. Suchanya
zegt dat ze naast boerin ook kapster is. Toen ze in Thailand woonde was ze een half jaar boerin en het andere half
jaar kapster in de hoofdstad Bangkok.
Een foto bracht Suchanya en Sjaak bij elkaar
Sjaak heeft Suchanya voor het eerst gezien op een foto, die een kennis van hem liet zien toen hij op een feestje was,
ergens in de Zak van Zuid-Beveland. Deze kennis die met een Thaise getrouwd is, liet een foto zien waarop het personeel stond dat werkzaam was in de Bangkokse kapsalon. De kennis liet weten dat Bua ( wat de naam voor
Suchanya onder vrienden is ) nog vrij was. Sjaak zegt dat de foto per ongeluk in zijn zak terecht kwam. In de volgende weken raakte hij steeds meer geïnteresseerd in 'die kleine' op de foto, waarop hij via VoIP-discount ( dit is tele-
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foon via internet ) contact met haar opnam. In de beginfase ging dit heel
moeilijk omdat Suchanya heel weinig Engels sprak en zeker geen Nederlands. Na ongeveer een jaar besloot Sjaak de stoute schoenen aan te
trekken en hij vloog in december 2009 naar Bangkok. Daar werd hij door
het meisje op de foto opgewacht en vervolgens gingen ze met de bus naar
haar woonplaats op een bergplateau in Noordoost Thailand om kennis te
maken met de familie en de wonderschone omgeving.
Al snel bleek dat de gevoelens van Suchanya en Sjaak wederzijds waren
en daarop namen ze het besluit dat zij zo snel mogelijk Nederlands zou
gaan leren. Ze ging naar school en slaagde met een hoge score voor de
cursus Nederlands.
Het winkeltje in de Nassauweg
In augustus 2010 kwam zij voor de eerste keer naar ons land op een toeristenvisum van 3 maanden. Later ging
Sjaak nog een keer naar Thailand om de papieren rompslomp in orde te maken, waarna Suchanya in oktober 2011
met een verblijfsvergunning voor 1 jaar naar Zeeland kon afreizen. Vanaf het allereerste begin in 2010 heeft zij, ondanks haar gebrekkige kennis van onze taal, gewerkt in het winkeltje van de familie Zuiderwijk. Hierdoor heeft ze al
veel contacten opgebouwd en kan zij zich al goed zelfstandig redden. Bovendien is ze heel leergierig en stopt ze
heel veel tijd in het leren van de Nederlandse taal. Hiervoor volgt ze de verplichte inburgeringscursus. Ze gaat vier
dagen in de week naar school. Suchanya kan al goed Nederlands lezen en ook zinnen maken, maar ze weet nog
niet zo goed de betekenis van alles wat ze leest. Ook tijdens ons gesprek komt regelmatig het Thais-Nederlands
woordenboek op tafel om de juiste betekenis van een Nederlands woord of zin duidelijk te maken. Zij krijgt echter
veel steun van Sjaak en van Piet en Lenie die ze als haar vader en moeder beschouwt. Hierdoor is ze snel gewend
geraakt in ons land.
Als ze echter aan Thailand denkt, dan mist ze haar dochter en haar familie. Maar ze vindt de Nederlandse mensen
net zo aardig en blij als de mensen in Thailand. Ook het warme Thaise weer en het Thaise eten is een gemis. Maar
zegt ze: "ik lust ook graag aardappelen met spruitjes en andere groenten uit de kas van Sjaak. Om niet te dik te worden van al die aardappelen, wil ik als de tijd het toelaat aan aerobics gaan doen".
Ook gaat zij proberen om de 's-Heerenhoekenaren Thaise groenten te laten eten. Zo werd in het winkeltje een paar
maanden geleden een pittige Thaise soort broccoli verkocht en hiervoor
was veel belangstelling. De verkoop van deze Thaise producten staat nu
nog in de kinderschoenen maar zij en Sjaak willen dit uitbreiden.
Hoe ziet hun toekomst er verder uit?
Sjaak zegt dat voor Suchanya leven en werken één op één is en dat ze
samen het bedrijf op een nog wat uitgebreidere manier willen voortzetten.
"Het is niet mijn bedrijf, maar ons bedrijf". Ze hebben nog geen trouwplannen.

Oe ist noe?
Suchanya is geslaagd voor haar
inburgeringscursus en toont trots
haar diploma. Ze praat al heel
goed Nederlands al begrijp ze de
logica van lange woorden nog
niet goed. Ze geeft een voorbeeld: "Wat is nu het verschil tussen moe en moeheid"; maar ik
leer veel bij van de klanten in de
winkel. In maart 2013 is Justin

geboren en samen met haar zoon
en Sjaak is ze eind dat jaar terug
naar Thailand geweest. "Dat was
heel leuk, want ik mis mijn dochter
en familie nog steeds heel erg". In
januari van dit jaar zijn Suchanya
en Sjaak getrouwd. Hoewel ze het
Nederlandse eten lekker vind, eet
ze toch veel Thaise maaltijden, zoals kip-curry met groeten en sam23

bal. In het winkeltje aan de Nassauweg verkoopt ze inmiddels wel enkele Thaise groeten, zoals aubergine, pepers en komkommers.
De inburgering van Suchanya in
ons dorp is dus goed verlopen en
ze heeft een gelukkig leven samen
met Sjaak en Justin en niet te vergeten opa Piet en oma Lenie.

Dorpskrant april 2013
Snoeiweek 1e week april in ‘s-Heerenhoek
Mededeling en Oproep Nationale Gemeentelijke Snoeiweek 2013
Heggen geven een prettige erfafscheiding maar kunnen ook een gevaar opleveren indien zij te hoog en/of
te breed worden. De groei van de meest populaire heggen
(gemiddeld) alleen al gedurende de maand april:
Liguster (LigusterVulgare) 36cm Buxus (Buxus Sempervirens) 14cm
Beukhaag (Fagus Sylvatica) en de Haagbeuk (Carpinus Betulus) 26cm
(bron: Vakblad Heggen en Haagen 12-20 12)
In de 1 week van april trekken voor het eerst hoveniers van de gemeente Borsele de dorpen in om
over openbaar terrein overhangende heggen en hagen terug te snoeien.
Oorzaak van dit alles is gelegen in het feit dat in 2012 de Kantonrechter een aantal Gemeenten boetes tot
€ 10.000,- heeft opgelegd omdat zij tekort schoten in het onderhoud van stoepen en straten binnen de
bebouwde kom. Om de veiligheid van de burger te garanderen moet elke gemeente o.b.v. WGO art. 32 lid
1 de openbare weg (stoepen inbegrepen) steeds vrij houden van niet alleen gemeentelijk - maar ook particulier groen. Het gaat dan met name om overgroeiende heggen en hagen welke, vooral bij nat weer, kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties. Genoemd artikel was weliswaar reeds in werking getreden per 1
-1-2012 maar wegens de toen ontbrekende middelen (en langzaam draaiende ambtelijke molens) wordt er
nu, in 2013, voor het eerst actie op ondernomen.
Wanneer?
In de 1e week van april 2013 waarbij op maandag vanaf 07.30 uur gestart zal worden in ‘s Heerenhoek.
De werkzaamheden zullen op dinsdag vervolgd worden in Ovezande.
Wat wordt gesnoeid?
Alle heg gen/hagen en ander groen wat zich op openbaar terrein bevindt of de grens particulier — openbaar overschrijdt.
Wie draait op voor de kosten?
De gemeente Borsele zal vanzelfsprekend de kosten dragen voor zover het gaat om groen wat eigendom is
van de gemeente.
Voor op stoepen en straten over- hangende heggen en hagen welke in particulier bezit zijn zal de Gemeente € 9,85 per strekkende meter (landelijk vastgesteld tarief) in rekening brengen. Afrekening zal gebeuren
via een acceptgiro die daags na het snoeien wordt verzonden.
Wilt u geen gebruik maken van deze betaalde dienst?
Dan dient u overhangend groen in de laatste week van maart op orde te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet tijdig kunnen plaatsvinden, dan dient u bijgaande bon op uw voordeur te plakken op de
eerste maandag van april. T.b.v. een juiste planning van de snoeiactiviteiten zullen genoemde medewerkers op de laatste vrijdag van maart stoepen en straten in ‘s Heerenhoek een laatste keer nalopen op veiligheidsaspecten krachtens WGO art. 32 lid 1.
Te brede Heg? Snoei 'm weg! Te hoge Haag? Snoei ‘m laag!

Oe ist noe?
De dorpskrant probeert ieder jaar
wel om een 1 april grap te verzinnen We hebben niet ieder jaar inspiratie en soms valt 1april niet op
een juiste dag. Maar soms valt 1
april wel op een juiste dag en vinden we iets. Deze grap was redelijk
geslaagd omdat toch verschillende

mensen hun overhangende heg
hebben gesnoeid. Er zijn zelfs mensen die aan Tonny de Jonge
( g emeente Borsele ) hebben gevraagd hoe dat nu moest. Tot onze
verwondering stond er 3 maanden
later een stuk in de PZC dat de
gemeente Goes hun Boa opdracht
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had gegeven om op te treden tegen
overhangende heggen en hagen.
Zeer waarschijnlijk heeft iemand bij
de gemeente Goes de dorpskrant
gelezen en heeft gedacht daar
moeten we ook in Goes aandacht
aan besteden.

Foto’s: Molendijk

De Molendijk in 1923.
Aan de linkerzijde het café van
Kees Verdonk, daar waar nu
Daan van den Dries is gevestigd.

De Molendijk rond 1995 toen
het raam in de zijmuur van herenkapper Miel Rentmeester nog
niet was dichtgemetseld en de
klinkers nog niet vervangen waren door fluisterasfalt.

De Molendijk nu waar 't Liesje
van De Patrijzen is verschoven
naar de plek waar voorheen het
raam van herenkapper Miel
Rentmeester zat.
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Sterk in saamhorigheid
Dorpswethouder Conny Miermans:
's-Heerenhoek sterk in saamhorigheid

Voor deze jubileumuitgave van de
dorpskrant hebben we een interview met de dorpswethouder van
's-Heerenhoek: Conny Miermans.
De taak van een dorpswethouder is
om binnen het college van burgemeester en wethouders brede aandacht te geven aan wat er speelt
binnen het dorp. Daarnaast heeft ze
in die hoedanigheid contacten met
de dorpsraad. Zo bezoekt ze de
jaarvergadering en heeft ze bestuurlijk overleg met de dorpsraad.
Wethouder Miermans zegt:
"Maar ook de inwoners van 'sHeerenhoek mogen mij persoonlijk
aanspreken of bellen. Ook kunnen
ze altijd een mailtje sturen via
info@borsele.nl ter attentie van
mij".

mensen bij het dorpsraadgebeuren
te betrekken zou kunnen zijn om
werkgroepen te vormen die voor
korte tijd projectmatig aan de slag
gaan. Een voorbeeld hiervan is de
recent gevormde werkgroep om de
snelheid op de Molendijk aan te
pakken. Nu is dit een losstaande
groep, maar om meer draagvlak te
krijgen zou het wellicht beter zijn als
die was ondergebracht bij de dorpsraad. Ik weet dat het moeilijk is om
jongeren te bereiken, maar misschien is het mogelijk om hiermee
contacten te leggen via een sterke
vereniging in het dorp, zoals de
carnavalsstichting, het wielercomité
of de voetbalvereniging".
Ook wijst de wethouder nog op een
nieuwe trend van de zogenaamde
'zorgzame dorpen'. Een groep vrijwilligers in het dorp zorgt er voor
dat vraag en aanbod van mensen
bij elkaar gebracht wordt. "Je kunt
dit zien als een brede vorm van
burenhulp waarbij kleine klusjes

Dorpsraad
Op de vraag wat ze vindt van de
dorpsraad in ons dorp zegt ze. "Een
dorpsraad moet eigenlijk een democratische afspiegeling zijn van de
bevolking. De dorpsraadsleden
moeten een vertegenwoordiging
zijn van alle bewoners van het dorp.
Maar helaas zijn er te weinig mensen die zich kandidaat willen stellen. Als belangrijkste taak van een
dorpsraad zie ik het vertalen van
individuele belangen naar het algemeen belang van het dorp. Deze
vertaling moet gebeuren naar alle
overheidsorganen en ook moet een
dorpsraad contacten leggen met
allerlei overheidsorganen. In feite
gaat het dus om de belangenbehartiging van het hele dorp. Ik ben
dorpswethouder van 5 Borselse
dorpen en de 's-Heerenhoekse
dorpsraad is een aardig gemiddelde
van al de dorpsraden waarmee ik
contact heb. Een idee om meer
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voor elkaar gedaan worden, zoals
boodschappen doen, het grasmaaien enz. Zo'n groep moet ontstaan
vanuit het dorp en niet van bovenaf
worden opgelegd".

Waarmee is de dorpswethouder
bezig geweest?
Wethouder Miermans is nu meer
dan vijf jaar dorpswethouder. In die
periode zijn er diverse zaken voorbij
gekomen. Als meest opvallende
zaken noemt ze de volgende: "Het
Amac-terrein is een lastig project
dat voortdurend aandacht vraagt en
waarbij meerdere partijen betrokken
zijn, wat het extra moeilijk maakt.
Maar toch hoop ik dat er in het laatste kwartaal van dit jaar een definitieve oplossing komt.
Een belangrijk project is ook het
gezondheidsonderzoek in
2010/2011 gehouden onder de leerlingen van de basisschool. Een

groot sociaal gebeuren is het jaarlijkse carnaval, waarbij ik mijn
steentje mag bijdragen tijdens de
sleuteloverhandiging. Samen met
de overige collegeleden hebben we
aandacht voor de verkrotting van
woningen. Maar als gemeente kunnen we eigenlijk weinig doen omdat
dit een probleem is van de betreffende eigenaren. We hebben enkel
subsidiemogelijkheden en echt ingrijpen kunnen we alleen als er direct gevaar voor de woonomgeving
ontstaat en dan op kosten van de
eigenaar".
Op de vraag waarom de gemeente
enkele jaren geleden de woning
van Pautje Polfliet niet heeft gekocht zegt ze. "Als we deze woning
hadden opgekocht dan zouden we
dit in meerdere dorpen moeten
doen, want het speelt in heel de
gemeente. En hiertoe hebben we
niet de financiële mogelijkheden".
Op de vraag of er een pilotproject in
ons dorp kan komen voor het invoe-

ren van meerdere tarieven voor het
ophalen van afval, zegt wethouder
Miermans dat er op landelijk niveau
meerdere projecten op dit gebied
lopen en dat de gemeente Borsele
daar de beste variant uit willen halen. "Het uitgangspunt zal zijn dat
we mensen willen stimuleren om
zelf afval te scheiden".
Ten aanzien van een eventueel
tunneltje onder de nieuwe Sloeweg
maakt ze duidelijk dat dit vrijwel
uitgesloten is, maar dat ze wel
hoopt op een goed e oplossing van
het kruispunt Sloeweg / Bernhardweg. Ook hoopt ze dat de verkeerdrukte door het dorp zal afnemen
als gevolg van de nieuwe afslag die
er komt op de Heinkenszandseweg.
"Voor de mensen uit de Zak ontstaat er dan een kortere weg".
Als het om de woningbouw gaat,
zijn we volgens de dorpswethouder
afhankelijk van het landelijke tendensen en het aantrekken van de
economie. "De invulling van de grote groenstrook in de Merietestraat
is afhankelijk van het beleid van de
woningbouwstichting R&B. En met
betrekking tot de bouw van seniorenwoningen ben ik van mening dat
huiseigenaren op jongere leeftijd
zelf meer zouden moeten nadenken
over de inrichting van hun woning,
zodat die in de toekomst levens-

loopbestendig gemaakt kan worden. Ook hier hebben we als gemeente weinig sturingsmogelijkheden, omdat 75 tot 80% van de woningen particulier eigendom is. Er
zijn wel enige subsidiemogelijkheden voor aanpassingen aan de woning".
Met betrekking tot de buurtsuper
zegt de wethouder. "De inwoners
zouden deze lokale winkel meer
moeten waarderen door daar boodschappen te doen. Door enkel een
pakje zout te kopen en de rest van
de boodschappen elders te doen,
kan een buurtsuper niet blijven bestaan. Koop dus meer in je eigen
dorp!".
Tenslotte vragen we wethouder
Miermans naar de toekomst van het
dorp. Ze zegt " 's-Heerenhoek is
een sterk dorp in saamhorigheid.
Hou elkaar vast in kleine zaken zoals een supermarkt, een speeltuin
of een dorpsraad".

Jubileumprijsvraag
Vanwege het 25-jarig
bestaan van de dorpskrant
hebben wij een
jubileumprijsvraag met
mooie prijzen.
Op de volgende pagina ziet u een
aantal fotofragmenten in en rond
ons dorp.
De inzenders met de meeste goede
antwoorden komen in aanmerking
voor de volgende prijzen:

1 ) Twee toegangskaarten voor het
Oktoberfeest van carnavalsstichting
de Koenkelpot.
2 ) Twee toegangskaarten voor
een optreden van Sjaak Bral
( E indejaarsconference ) of
Wibi Soerjadi ( pianoconcert ) in
de Stenge georganiseerd door Theaters aan Zee.
3. een doos heerlijke bonbons
Lever uw antwoorden in voor 1 oktober aanstaande op Werrilaan 17
of mail naar
cn.zeeuws@zeelandnet.nl
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Programma seizoen 2015-2016
De Stenge Heinkenszand
*14 oktober: Javier Guzman cabaret
*19 november: Sjaak Bral cabaret
*12 december: Wibi Soerjadi piano
* 23 januari: Enge Buren cabaret
*12 maart: Amazing Stroopwafels
muziek
*8 april: Rapalje Ierse folkmuziek
Informatie en kaarten:
www.theatersaanzee.com
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Oktoberfeest (10/10) en andere activiteiten
Dit XXL
evenement
zal verder
ingevuld
worden
door een
aantal spetterende optredens van
de Zeeuwse band ‘ dubbel D de
dijk ’ . Het verloop van de avond zal
gepresenteerd worden door
niemand minder dan Jan Smit die
tevens ook als Dj een aantal geweldige optredens zal geven om een
unieke après-ski sfeer te creëren.

Carnavalsstichting de Koenkelpot
die dit seizoen 55 jaar bestaat, pakt
dit jaar gedurfd uit: van een ’ s Heerenhoeks ‘ oktoberfest’ naar
een grootschalig oktoberfeest XXL.
De 15e editie van het oktoberfeest,
ooit begonnen
als klein
'dorpsfeestje',
zet dit jaar de
top van de
Nederlandstalige muziekindustrie op de
bühne. En daarmee wordt er een
uniek evenement gerealiseerd.
Niet alleen voor de mensen die van
een gezellig avondje uit houden,
maar ook de liefhebbers van Nederlandstalige muziek worden op hun
wenken bediend door optredens
van o.a. Frans Duijts, Wolter Kroes
en Django Wagner.

Het oktoberfeest start op 10-102015 vanaf 19.00 uur en vindt
plaats op het festival terrein aan de
Blikhoek te ’ s-Heerenhoek.
De programmering en hoe tickets
besteld kunnen worden is terug te
vinden op:
Website:
www.paerehat.nl
Facebook:

Oktoberfeest XXL

De voorverkoop van de entreekaarten voor het Oktoberfeest XXL op
10-10 loopt goed.
Om de inwoners van ’ s Heerenhoek gemakkelijk aan voordelige kaarten te laten komen voor
de XLL feest zonder deze te moeten bestellen via internet is er gelegenheid om de kaarten te kopen in
Bar Walk-Inn op zondag 27-09 van
14.00 uur tot 17.00 uur
De kaarten kosten dan € 17,00 aan
de kassa op 10 oktober kosten ze
€ 20,00

Doe er uw voordeel mee…
*****************************************

KBO en ouderensoos:
De KBO en de ouderensoos organiseren diverse activiteiten. Een gedeelte van hun jaarprogramma:
29 september Dagtocht Strijen en
rondrit. Bezoek aan kerk en museum, rondrit Watersnoodroute 1953.
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Incl. lunch en diner, € 65,00. Voor
meer informatie: Kees Rentmeester,
tel. 06-10170143.
Bingo op 6 oktober, 3 november en 1
december. U speelt 7 ronden bingo.
Locatie: in de Jeugdhoeve. Aanvang:
13.30u met de mooie levensmiddelenpakketten die u kunt winnen.
23 oktober in de Blaauwe Hoeve in
Hulst ontmoetingsdag van de KBO
Zeeland. Een dag met een Eucharistieviering, lunch en optreden van René Brouwer, hij komt ons vermaken
met allerlei verschillende typetjes.
Voor verdere informatie en mogelijkheid voor busvervoer, meer informatie bij uw plaatselijke afdeling. Het
aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus geef u snel op. Voor meer
informatie: Kees Rentmeester, tel. 06
-10170143.
30 okt. tot 2 nov.: 5-daagse gezelligheidsreis naar de Moezel.
Een leuke reis in de prachtige Moezelstreek met diverse excursies in de
omgeving. Deze reis wordt georganiseerd door de Commissie Ontwikkeling en Ontspanning van KBO Zeeland. Opgave reis naar de Moezel
via: B. v/d Vijver, tel. 0115-608454
email: bvandevijver@planet.nl of
M. de Deckere, tel. 0114-850604
email: mdeckere@zeelandnet.nl
******************************************

Geplande optredens van
Fanfare "St. Caecilia" :
25 oktober een concert in Ter Reede
in Vlissingen, aanvang 14.30 uur
31 oktober 's-Heerenhoekse Avond
in de Jeugdhoeve met medewerking
van de fanfare en de 'sHeerenhoekse Comedie, aanvang
19.30 uur. Entree € 7,00
18 december Kerstsamenzang met
het Groot Zuid-Bevelands Koor o.l.v.
Willy Feijtel-Bout en de fanfare ''St.
Caecilia''o.l.v. Judith van Boven.
31 december Oudejaarsviering in de
R.K.Kerk te ’ s -Heerenhoek, aanvang 19.00 uur

Vervolg agenda-activiteiten
Programma van de
Koenkelpot:
De Koenkelpot viert dit jaar het 55jarig bestaan met een uitbundig
programma. De start is het XXL
oktoberfeest, zie hiervoor het speciale artikel elders in de dorpskrant.
De echte aanvang van het carnavalsseizoen is op 13-11.
Dit is niet zoals gebruikelijk op 1111, maar bij uitzondering op 13-11.
Op vrijdag, dat is voor heel veel
mensen een wat eenvoudiger
avond om weg te gaan, we verwachten dan ook veel bezoekers.
Op deze avond wordt de nieuwe
Prins bekend gemaakt en is er de
presentatie van de raad van Elf, de
hofdames, de nar en de veldwachters. Het is de grote vraag doet Ri-

chard het nog een jaar als Prins. Er
zijn hardnekkige geruchten dat vorig zijn laatste jaar was en er nu ter
gelegenheid van het 55 – jarig bestaan een fonkelnieuwe prins komt.
De stichting is al naar Allers
( c arnavalspakken winkel in Eindhoven ) geweest, voor een pak
zeggen sommige ingewijden.
Op deze avond wordt natuurlijk ook
het nieuwe motto bekend gemaakt,
het programma van het jubileumjaar en start de verkoop van de grote jubileum loterij. De avond wordt
muzikaal begeleid door DJ Willem
en is in de Geveltjes.
Avond van de lach in de Jeugdhoeve op 28 november met diverse ’ s
-Heerenhoekse artiesten, o.a Ko
Geijs en Margo Geijs. Als extra cabaretier Bert Kuijpers. Er worden

een paar ronden bingo gedraaid en
de muziek wordt verzorgd door dj
Nico Kuijer. De entree is € 5 p.p.

Zaterdag 12 december
De welbekende verkoop van
de overheerlijke
oliebollen.

Zaterdag 19 december
Jubileumavond en reünie in de Geveltjes. Deze avond verwachten wij
verenigingen, oud-leden en andere
belangstellenden die ons de felicitaties willen overbrengen, aansluitend
reünie waar alle oud-leden van de
stichting van harte welkom zijn.

Van de dorpsraad
Op 29 juni 2015 heeft Wethouder
Mw. Miermans een gesprek gehad
met de dorpsraad. Onderwerpen
waren o.a. de Sloeweg. De wethouder zegt dat, zoals nu bekend
is, er 2 rotondes zullen komen, één
aan de ’ s -Heerenhoekse kant en
één aan de Nieuwdorpse kant. De
op- en afritten op de Sloeweg komen hierdoor aan de rechterkant en
niet zoals in het originele ontwerp
aan de linkerkant van de rijrichting.
Op de rotondes krijgen de fietsers
geen voorrang.

AMAC terrein.
De Cingelveste is aan het bekijken
of ze een nieuw plan kunnen ma-

ken dat winstgevender is dan de
geopperde vestiging van een zonnebos. Er wordt toch gedacht aan
huisvestiging van arbeidsmigranten.
De dorpsraad stelt dat die plannen
door Cingelveste en de gemeente
aan het dorp moeten worden gepresenteerd. De wethouder vindt dat
logisch.

gemeente voor dorpsvernieuwing.
De dorpsraad stelde voor om de
eigenaren van de panden te laten
bezoeken door een ambtenaar en
hen te wijzen op de mogelijkheden
of om te helpen met de subsidieaanvraag, de gedachte bestaat dat
er een soort “ loketvrees ” is bij de
mensen.

Verpaupering.

Veder van de dorpsraad.

De wethouder stelt dat in het kader
van de dorpsvernieuwing eigenaren
gestimuleerd moeten worden iets
aan verpaupering te doen of gestimuleerd worden om te verkopen.
Maak mensen attent op de subsidiepot van de provincie en van de

Mw. Idema gaf tijdens de vergadering van 2 juli een presentatie die
ze heeft gemaakt voor het Project
“ Z orgzame Dorpen ” . Mw. Idema
pleit voor het opzetten van een vrijwilligerscentrale. Zie de informatie
hierover achterin de dorpskrant.

Caritas
We willen ons voorstellen als het
bestuur van de Caritas-parochie
kern ‘ s-Heerenhoek. Wij zijn

Wilfried Boonman, Ilona Vermuë,
Margreet Rentmeester, Debby Elstgeest en Kees Rentmeester.
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We komen een aantal keren per
jaar bij elkaar om terugkerende activiteiten te bespreken, en als het

nodig is worden we opgetrommeld
om acute zaken te bespreken en zo
nodig hulp te bieden. Een onderdeel van Caritas is de ziekenwerkgroep, hierin zitten een aantal enthousiaste dames die de bezoeken
afleggen. Je wordt bezocht als je
langer dan twee weken in het ziekenhuis ligt of ernstig ziek bent.
Weet je iemand die een bezoekje
waardeert, meldt het dan bij één
van de dames: Ria Remijn, Cathy
Dingemanse, Ria Knuit, Marlies
Westdorp, Annelies van Craenenbroeck.
De Caritas biedt, achter de schermen en in alle discretie, hulp aan
diegenen in onze parochiekern die
het hard nodig hebben. Uitgangspunten hierbij zijn dat hulp vanuit de
Caritas aanvullend en tijdelijk van
aard is en gericht op het samen
zoeken naar de juiste oplossing. Er
zijn veel mogelijkheden om iemand

in moeilijke tijden een helpende
hand te bieden. Denk hierbij b.v.
aan hulp in natura zoals kleding of
voedsel. In voorkomende gevallen
zal Caritas ook financieel bijdragen.
Afhankelijk van de situatie is er een
mogelijkheid dat men een lening
kan aangaan met Caritas of door
middel van een schenking. Wij merken dat ook in ‘ s -Heerenhoek de
hulpvraag toeneemt. Heeft de crisis
u harder getroffen dan u dacht, of
kent u iemand bij u in de straat,
school etc. die wel wat extra
( f inanciële ) hulp kan gebruiken,
laat het ons weten. Wij zullen uw
vraag/verzoek uiteraard vertrouwelijk behandelen.
Een jaarlijks terugkerende activiteit
is de vastenactie, hiermee zamelen
we geld in voor een vastgesteld
doel van het Bisdom. Rondom
kerst denken we aan onze 85jarigen, deze worden door de kinde-

ren bezocht met een attentie. Dit
proberen we in samenwerking te
doen met de Don Bosco school.
Verder coördineren we ook de aansluitingen voor de kerktelefoon. Je
kunt elke dienst vanuit onze eigen
gemeenschap beluisteren. Met name voor mensen die minder mobiel
zijn is dit een gelegenheid om toch
betrokken blijven bij hetgeen in onze parochie speelt. Momenteel denken we hoe we als Caritas kunnen
inspelen op de veranderingen in de
maatschappij, waarin wordt verwacht dat je je naasten helpt.
Wilt u een verzoek voor hulp indienen schrijf dan een briefje aan Caritas ‘ s-Heerenhoek, Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH
‘ s -Heerenhoek.
Mailadres:
caritassheerenhoek@gmail.com
Namens Caritas ‘ s -Heerenhoek.

Molendijk 30 kilometer
Molendijk bedankt gebruikers van
de straat dat ze langzamer rijden.
De snelheidslimiet op de Molendijk
in 's-Heerenhoek wordt regelmatig
overschreden, zo blijkt uit snelheidsmetingen van de gemeente.
Ook bewoners ervaren de Molendijk als onveilig. Daarom gaan zij
vanaf half september, samen met
de gemeente, politie, Veilig Verkeer
Nederland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland
( R OVZ ) campagne voeren. Onder het motto 'Bedankt dat je langzamer rijdt' vragen de bewoners op
een positieve manier aandacht voor
de snelheid in hun straat. Twee
grote straatschilderingen ondersteunen de campagne. Ook de politie gaat haar steentje bijdragen
door regelmatig te controleren. De
campagne duurt tot 30 november.
Snelheidslimiet is er niet voor niets
Veel mensen ergeren zich eraan
als anderen het doen. Maar feit is
dat iedereen wel eens iets te hard
rijdt. Vaak onbewust. Een paar kilo-

meter te hard rijden lijkt onschuldig,
maar verhoogt de kans op een ernstig ongeluk aanzienlijk. Een aanrijding met 30 km per uur is voor een
voetganger vergelijkbaar met een
val van de eerste verdieping van
een flat. Zo'n aanrijding kost één op
de tien voetgangers het leven. Bij
50 km per uur, is de klap vergelijkbaar met een val van de derde verdieping. De helft van de voetgangers overleeft dat niet. Hoe hoger
de snelheid, hoe langer de remweg
en des te groter het risico op ernstig
letsel.
Voor de duur van de campagne
wordt de Molendijk met opvallende
campagnematerialen aangekleed
zodat het de gebruikers van de
straat niet kan ontgaan dat 30 kilometer per uur de limiet is. Het is
gelijk ook een geheugensteuntje
voor wie onbewust even iets te hard
rijdt. De politie gaat meerdere malen controleren. Wie toch nog te
hard rijdt, krijgt dan de rekening
gepresenteerd.
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Start campagne
De officiële start van de campagne
is op vrijdag 18 september om
17.00 uur en zal worden verricht
door de provinciale gedeputeerde
Harry van der Maas en wethouder
Kees Weststrate van de gemeente
Borsele. Zij zullen beiden één van
de campagneborden ophangen.
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