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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.

winters tafereeltje van ons
hervormde kerkje in Arnhem :

De volgende
krant komt iets
voor Pasen uit.
Heeft u kopij
voor de krant?
Lever het in
vóór 1 maart
via :
rentmeesterFr@kpnplanet.nl
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Nieuws uit de dorpsraad

Schrijven ?

AMAC

Sloepoort

De herinrichting van het AMACterrein heeft toch enigszins vertraging opgelopen. Hoewel het terrein
nu geëgaliseerd is, zal de inplant
van bomen op zijn vroegst plaatsvinden in de loop van maart 2018.

De dorpsraad heeft overleg gehad
met de gemeente over een eventuele invulling van het terrein Sloepoort. De gemeente heeft aangegeven dat de eigenaar, Zeeland Seaports, plannen aan het ontwikkelen is om het terrein in te richten ten
behoeve van een vrachtwagenparking. Er zouden voor de chauffeurs
ook douches, toiletvoorzieningen en
een eetgelegenheid komen. De
dorpsraad heeft zich op het standpunt gesteld, dat bij het realiseren
hiervan er voor het dorp ’ s Heerenhoek geen geluids- en lichtoverlast mag ontstaan. Voor de
dorpsraad is onbespreekbaar dat
de ontsluiting van het terrein over
de Borsselsedijk richting ’ s Heerenhoek zou plaats vinden.
Tenslotte heeft de dorpsraad aangegeven dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om tot
werkgelegenheid te komen voor
onze dorpsbewoners.

Oproep nieuwe redactieleden.

Jaarvergadering

De krant komt 3 keer per jaar uit. Is
het iets voor jou, neem dan contact
op met:

Herinrichting dorpsbossen
Op 20 november is de dorpsraad
geïnformeerd over deze herinrichtingsplannen.
Het is de bedoeling dat er een volwaardig bos komt.
Op de open ruimten die ontstaan
zijn na de kap van de populieren,
zullen onder andere bomen worden
ingeplant zoals beuken en linden.
De bossage aan de kant van de
woningen zal fors teruggesnoeid
worden. Het onderhoud van de
dorpsbossen zal verbeterd worden.
Het verzoek van de dorpsraad om
het eerste gedeelte van de bossage
van ongeveer 9 meter te verwijderen zal helaas niet worden uitgevoerd.
Het snoeien van de bossage en de
herinplant zal gebeuren in de jaren
2019 tot en met 2022.
De dorpsbewoners zullen nog nader geïnformeerd worden op een
door de gemeente te organiseren
inloopbijeenkomst.

Op 16 november jl. stond de jaarvergadering gepland van de dorpsraad. Deze bijeenkomst zou in het
teken staan van woningbouw in ons
dorp. R&B Wonen zou hierover een
inleiding houden. Eind oktober
bleek dit echter niet mogelijk te zijn
omdat het ondernemingsplan van
R&B Wonen eerst in december zal
worden vastgesteld. Daarop is de
jaarvergadering afgelast. Dit is echter onvoldoende bekend gemaakt
onder de dorpsbewoners, zodat
een aantal mensen voor een gesloten deur stonden. De dorpsraad
biedt hiervoor zijn excuses aan. De
jaarvergadering zal nu gehouden
worden in het eerste kwartaal van
2018.

dorpsheerenhoek@zeelandnet.nl
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Onze dorpskrant bestaat ruim 25
jaar en nog steeds horen we positieve geluiden. De krant wordt van
A tot Z gelezen en hij wordt zelfs
naar familie in het buitenland gestuurd. Daar zijn wij natuurlijk erg
blij mee !

De redactie probeert steeds iets
anders te brengen. Speciale onderwerpen die alleen betrekking hebben op ons dorp en nieuwe rubrieken.

Wij willen de redactie uitbreiden
met mensen die graag iets schrijven en de huidige redactie kunnen
ondersteunen met nieuwe creatieve
ideeën.

Kees Rentmeester
tel. 06-10170143
Zo kunnen we je uitnodigen op een
vergadering waarbij we bespreken
welke onderwerpen we in de volgende krant willen plaatsen en wie
het betreffende onderwerp wil
schrijven.

Schrijf jij met ons mee ?

50 jaar gymnastiek
50 jaar gymnastiekvereniging
Sport Staalt Spieren
Alweer 50 jaar geleden, in 1968
werd de gymnastiekvereniging
opgericht in ‘ s-Heerenhoek onder de naam Sport Staalt Spieren.
Na al die jaren blijkt dit nog
steeds een bloeiende vereniging
te zijn.
Tijd om even stil te staan bij 50
jaar gym op ‘ s -Heerenhoek!
Vele inwoners van ons dorp hebben hun eerste sportieve stappen
gezet bij de peuter- of kleutergym.
Op dit moment bestaat de vereniging uit ongeveer 60 jeugdleden
en 60 volwassenleden die wekelijks komen sporten. Voor de
jeugdleden zijn er diverse groepen, variërend in leeftijd. Helaas
hebben wij in juli 2017 afscheid
moeten nemen van de peutergym. De rest van de jeugdgroepen worden nog altijd druk bezocht. Voor de jeugd zijn er de
jaarlijkse hoogtepunten waar de
kinderen naar uitkijken, zoals de
(mini)jeugddagen en de kijklessen.

Voor de volwassenen bieden wij 3
verschillende lessen op verschillende tijden: 2 avondgroepen en 1
ochtendgroep. De lessen worden
gegeven door enthousiaste instructeurs/instructrices. Waaronder bodyfit, aerobics en steps. Lijkt dit je
wat? Neem dan contact met ons op
voor een proefles.
50 jaar gym op ‘s-Heerenhoek is
niet niks en willen we zeker niet
zomaar voorbij laten gaan zonder
dit te vieren. Op vrijdag 16 maart
organiseren we een jubileumdag
voor onze huidige leden. Voor de
jeugd zal dit ‘ s middags een gezellige en sportieve middag worden.
Voor de volwassen leden een hapje
en een drankje in de avond, aangekleed met een leuke activiteit. Ben
je lid van gymvereniging Sport
Staalt Spieren noteer 16 maart dan
alvast in je nieuwe agenda!
Lestijden en meer informatie over
onze vereniging is te vinden op
www.sportstaaltspieren.nl
Fijne kerstdagen en een sportief
2018 toegewenst namens Cathelijne, Jeanine, Rosan en Sheila

Markt
De ambulante handelaren staan
van circa 15.15-17.00 uur op dinsdag op het kerkplein bij de kerk:
Teun Moerland met vele soorten
vis en Groente - en fruithandel Fa.
de Bruine met groente en heerlijk
vers fruit.
26 december en 2 januari is er op
dinsdagmiddag géén markt
U kunt uw kerstbestellijst van de
groenteboer inleveren t/m dinsdagmiddag 19 december, op de
markt of per mail naar debruine@zeelandnet.nl Deze bestelling wordt op zaterdag 24 december bij u thuis bezorgd.
Teun Moerland, Ronnie, Marjanne
en Monica de Bruine wensen u
Fijne Feestdagen en
graag tot
ziens op 9
januari 2018 !

Colofon
D’n Oek van ‘t Pak’uus
is een uitgave van dorpsraad ‘sHeerenhoek 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
Oplage: ca. 960 exemplaren
Enige tijd na uitgave digitaal te
bekijken via www.heerenhoek.nl
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AMAC
De laatste tijd is er veel over het
AMAC-terrein geschreven. Wat
was AMAC?
AARDAPPELROOIMACHINE MET
AANBOUW COMBINATIE. Helaas
wilde de oprichter Jan de Jonge
geen interview met onze krant,
daarom laten we naast de geschiedenis die we uit de media konden
halen ook oud werknemers aan het
woord.
60 jaar geleden was het één van
de drie smederijen in ons dorp
( Jan Stokx in de Heerenstraat,
weduwe Hazen met Jan en Wies in
de Prins Hendrikstraat en de smidse van de Jonge ) Bij alle drie
stond een stravalje waar de paarden beslagen werden. Het terrein
waarop alle loodsen stonden was
een wei waarop de eerste speeltuin van het dorp stond, er was een
trapveld voor de jeugd en ook Koninginnedag werd er gevierd.
In 1965 nam Jan de Jonge de
smederij van zijn vader Ardriaan
over en begon met de fabricage
van landbouwmachines. De mechanisatie van de landbouw kwam
op gang en hij volgde de ontwikkeling op de voet. Hij ontwikkelde zelf
een aardappeloogstmachine en
dat bleef jaren het hoofdproduct.
Aardappelen werden vroeger met
een paard en een rooiertje uit de
grond gehaald. Met mensenhanden en een mand moesten de
aardappelen geraapt worden. De
Jonge ontwikkelde een voorraadrooiertje waarmee de aardappelen
uit de grond werden gehaald en

vervolgens op rij werden
gelegd. Dit was het begin.
Ze moesten nog met de
hand worden geraapt,
maar de ontwikkelingen
gingen steeds verder met
zakken aan de rooier, later
met een stortbak en weer
later met een compleet
systeem om aardappelen
van het land, gereinigd en
wel in de koelcel te krijgen.
Wekelijks zag je de grote oranje
machines op eigen kracht of op
diepladers het dorp verlaten.
Vanuit ons dorp werden de nieuwe
machines naar alle werelddelen
geëxporteerd. In 1980 was er een
vestiging in Frankrijk waar 50 mensen werkzaam waren. In ’ s Heerenhoek werkten 100 mensen
waarvan 10 een dagtaak hadden
aan het ontwerpen en verbeteren
van de machines, onder de naam
AMAC. De verkooprechten waren in
handen van Cebeco, die ook aandeelhouder in het bedrijf was. Zij
nam het bedrijf in de jaren ’ 80
over. Wel bleef Jan tot 1989 directeur, waarna zijn zoon de leiding
kreeg. In 1991 gooide Cebeco het
roer om en ging alle mechanisatiebedrijven opruimen. Het verkoopnetwerk viel daardoor weg.
23 september 1993: een sombere
dag. 45 van de 110 arbeidsplaatsen
moesten verdwijnen. Het betreft
een onvermijdelijk collectief ontslag.
De slechte marktsituatie en de sombere toekomstverwachtingen lagen
hieraan ten grondslag. Gekeken
wordt naar OostEuropa, maar de afzet
daarheen is niet stabiel
i.v.m. de politieke en
financiële onzekerheid
in die landen.
Door de mechanisatie in
de landbouw werden
veel landarbeiders overbodig en konden terecht
bij de machinefabriek.
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Ook later wanneer iemand werkloos
werd kon men vaak met succes aankloppen voor een baan.
En opeens zat de bedrijfspoort op
slot. Helaas ging het bedrijf failliet in
2005. De overgebleven 45 werknemers waarvan het gros ouder dan
45 jaar was kwamen op straat te
staan. Het jaar daarvoor waren ook
al 16 werknemers ontslagen. Velen
ervan hadden snel een nieuwe
baan.
Het bedrijf kende een actieve personeelsvereniging die o.a. jaren een
wandelvierdaagse organiseerde.
Ook deed zij mee aan de jaarlijkse
Carnavalsoptocht en zij maakten
speelwerktuigen, o.a. een super
grote glijbaan voor in de speeltuin
( indertijd achter de jeugdhoeve ).
Als oud medewerkwerker van AMAC
vertelt Miel de Coninck zijn verhaal
over zijn werk bij AMAC.
Ik heb ca. 20 jaar bij AMAC gewerkt
samen met Gerard Bek als werkplaats-chef, dit was van 1970 tot
1990. Toen ik er kwam werken was
er de oude smederij en houten barak als kantoor en 3 loodsen. De
oude garage was de spuitloods.
Daarna zijn er nog 9 loodsen bijgebouwd en een spuiterijloods.
Veel medewerkers kwamen uit ’ s Heerenhoek of omgeving. Er werden
ook vaak uitzendkrachten ingeleend
in de drukke periodes. Verder hebben veel middelbare scholieren
uit ’ s-Heerenhoek vakantiewerk
gedaan. Het waren mooie tijden
voor iedereen. Er werden hoofdzakelijk aardappelrooiers gemaakt 1

en 2 rijers en stortbakken. In de
loop der jaren werd de productie
uitgebreid met tal van andere machines, altijd wel machines die
hoofdzakelijk met de aardappelindustrie te maken hadden zoals:

den. Bij Jan zou hij 30 gulden per
week ontvangen. Zijn vader zei dat
hij dan wel zou komen en zo had
Rinus al ander werk voor hij het zelf
wist. Iedere dag met de bus naar
Goes was ook niet alles.

zelfrijdende rooiers, boxenvullers,
transportbanden, grondfrezen,
pootmachines, zelfrijdende spuiten, uienrooiers, diverse soorten
loofklappers enz. De machines
werden in de loop der jaren ook
steeds gecompliceerder en moderner. Ook de machines in de werkplaats om dit te vervaardigen werden computergestuurd. Er kwam
ook een lasrobot enz. De machines werden naar verschillende
landen geëxporteerd : Engeland,
Frankerijk, Rusland, Hongarije,
Algerije, Israël en vele andere landen, zelfs naar Lesotho in ZuidAfrika.

Rinus was de vierde knecht.
Nard de Jonge, Kees de
Winter en Gerard Bek waren
hem voor. Daan van den
Dries van Anne Martens
was de vijfde. De eerste
loods was toen pas gebouwd, een klein kantoortje,
een draaibank, boormachines en lasapparatuur.

Ook hadden we een personeelsvereniging. We hadden jaarlijks
een feestavond en kaartavonden
in de kantine en we hebben ook
een aantal jaren de AMACwandeltocht gehad in ons dorp.
Verder reisjes bijv. gaan langlaufen in de Ardennen en vele andere
dingen.

Een dan het verhaal van een andere werknemer: Rinus de Vos
In 1957 kwam de vader van Rinus
uit de kerk. Jan de Jonge had hem
gevraagd of zijn zoon bij hem zou
willen komen werken. ” Ik zal het
vragen “ , zei de vader van Rinus
en vroeg direct wat de verdienste
zou zijn. Bij de Scheldefabriek in
Goes verdiende zijn zoon 26 gul-

Gerrit Capello had een bodedienst
naar Goes en kwam heel vaak met
pakjes en die moesten worden uitgepakt en in het “ magazijn “ worden opgeslagen. Dat werd mijn
werk. Tussendoor moest ik helpen
bij Kees, die paarden besloeg. Ik
moest dan hoefijzers in het vuur
warmen.
Jan en zijn vrouw Catrien woonden
toen nog in de Achterweg ( Nu
Prins Hendrikstraat ) .Catrien
bracht iedere morgen tussen 9.15
en 9.45 uur een kan koffie en 4 x 2
boterhammen met stropievet.
Jan kwam er ook vaak bij zitten. Hij
tekende dan op de betonvloer
een nieuw plannetje wat hij
bedacht had. Hij deed dat met
een krijtje. Hij was niet alleen
de baas, ontwerper, tekenaar
en uitvinder, maar ook boekhouder en vader.
Op dinsdagmiddag was hij in
Goes naar café-restaurant de
Landbouw. Daar kwamen alle
boeren en daar deed hij zaken maar daar ging hij ook
een potje biljarten, koffie drinken en
dronk er een borreltje. Toen het
bedrijf groeide veranderde dat
enigszins.

Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt. Veel uren. Ook op zaterdag
want het was toen nog een werkweek van 48 uur met de nodige
overuren.
Het bedrijf groeide en bloeide met
steeds een loods erbij.
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Maar ook ik werd ouder en in
2000 mocht ik na 43,5 jaar in de
VUT. We praten er nog dikwijls
over. Het was een mooie tijd.

Failliet en dan:
Naast de oude smederij, wat later
de draaibankafdeling was, stond
de woning van Schrieks. Jan
kocht de woning op om geen hinder te hebben van nieuwe huurders of kopers. Helaas liet hij het
pand verpauperen tot grote ergernis van de omwonenden en het
hele dorp.
Sinds 2005 stond het fabrieksterrein te verpauperen. Het Walcherse AVV beheer en Themis Vastgoed ( Onderdeel van SAGRO ) werden ieder voor de helft
eigenaar van het terrein. Plannen
voor een nieuwe woonwijk kwamen niet van de grond. In 2011
kreeg het terrein van ruim vier
hectare een nieuwe eigenaar
Cingelveste BV, een werkmaatschappij van AM Zeeland, Framac
( Aannemer Fraanje ) en Themis
ontwikkeling ( Sagro ) .
Er moesten appartementen voor
een grote groep arbeidsmigranten
worden gebouwd. Tegen het hoge
aantal kwam de dorpsraad, gesteund door omwonenden en velen uit het dorp in opstand. Gelukkig kwam er eindelijk een doorbraak. Wethouder Kees Weststrate ging in onderhandeling en
kwam met Cingelveste tot een
voor iedereen acceptabele oplossing:
Beperkte woningbouw en een
mooi park voor het dorp.

Ondernemer Robin
’s-Heerenhoek wordt

familie, maar ook in de schoonfamilie.

nog mooier!!

25 jaar was Robin schilder in loondienst, waarvan 18 jaar met dezelfde collega ’ s. Het was dan ook
even wennen als je van de éne op
de andere dag alleen op pad gaat.
Steeds vaker werd hij ingezet in
nieuwbouwwoningen zonder verdere afwisseling en creatief bezig zijn.
Dat ging hem vervelen.

Waarom wordt ons dorp nog mooier. Dat is heel simpel te verklaren:
We hebben een nieuwe schilder in
ons dorp : Robin

Knuit

Sinds 15 mei 2017 is hij voor zichzelf begonnen en dat bevalt hem
prima. Diverse woningen in ons
dorp zijn inmiddels door hem geschilderd zowel buiten als binnen.
Als 17-jarige ging hij na de opleiding elektrotechniek te hebben gevolgd als manusje van alles bij SAGRO werken. Na de toen nog verplichte militaire dienst ging hij terug
en ging vervolgens 4 jaar naar de
avondschool aan het ROC voor een
schildersopleiding en 1 jaar bij het
Centrum Vakopleiding.
En daarmee trad hij in de voetsporen van zijn opa Arjaen Franse, die
een schilderswinkel aan de Benedenstraat had. Zijn opa was een
echte dorpsschilder. In de volksmond werd hij Franke genoemd.
Waarom die naam, is niet meer te
achterhalen. Hij had o.a. Herman
Voet als knecht. Tot zijn overlijden
in 1971 was hij schilder. Ook heeft
hij veel geleerd van zijn schoonvader Piet Otte, die zijn hele leven
schilder is geweest en die hem nog
met raad en daad bijstaat. Het
schilderen zit dus niet alleen in zijn

Schilder zijn betekent ook dat je
graag met verschillende kleuren en
technieken werkt. Ook persoonlijke
adviezen geven over kleuren en
mogelijkheden vindt hij prettig. Ook
zal hij eerlijk zijn mening geven
wanneer de kleuren met elkaar
“ v loeken “ of wel wanneer kleuren echt niet met elkaar passen.
Uiteraard blijft de klant koning.
Er komt heel wat bij kijken als je
voor jezelf begint. Een auto, ladders, diverse soorten kwasten, Kamer van Koophandel, logo ontwikkelen etc. Gelukkig is zijn echtgenote Esther creatief en ontwierpen ze
samen het logo. Esther is ook degene die de administratie voert.
Mogelijk komt er nog een nieuw
logo zoals zijn opa al had. In het
logo van opa stond:

Je kan door het steeds verder ontwikkelen in de verf steeds langer
doorschilderen tot zelfs rond het
vriespunt.
Als je als schilder veel buiten werkt
ben je natuurlijk wel wat gewend,
maar ook Robin is als het regent
en koud is liever binnen aan het
werk.
Bij binnen schilderen denk je aan
kozijnen, de deuren van een nieuw
kleurtje voorzien, behangen en
sausen van muren. En als Robin
komt en advies geeft dan gebeurt
het dat mensen zeggen: “ Had ik
hem maar eerder laten komen.
Mijn huis is zowel binnen als buiten
als nieuw. ”
Ook kleuren zijn aan tijd en mode
onderhevig. Momenteel is glasvlies
erg in trek. Het is gemakkelijk te
behandelen en over te schilderen
in een andere kleur. Denk bij schilderwerk ook aan
behangen, houtrot-reparatie en
onderhoudsschilderwerk.
Benieuwd naar zijn werk? Kijk op
facebook Knuit Schilderwerken.
Tel: 06-29141429 en zodat hij niet
steeds van de ladder af moet komen, kun je hem ook mailen :
knuitschilderwerken@gmail.com
Een website is in de maak...

schilderwerk,
’ s -zomers buiten,

Wij wensen Robin heel veel

’ s -winters binnen

succes toe!

In de zomer buiten en in de winter
binnen lijkt vrij logisch. Toch is er in
de loop van de tijd veel veranderd.
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Tafeltje Dekje
Het is de wens van iedere dorpsgenoot om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Bij dat zelfstandig wonen hoort
ook een goed verzorgde warme
maaltijd.
Wie daar om welke reden dan ook
niet meer toe in staat is deze klaar
te maken is er Tafeltje Dekje. Van
maandag tot en met vrijdag worden tussen 11.45 uur en 12.15 uur
warme maaltijden thuis bezorgd.

Koenkelpot

ruilen. Geen probleem !
Neem contact op met het Vrijwilligershuis, tel. 311999 en rijd een
keer mee met een bezorger om te
weten wat het inhoudt. Misschien
wil je later ook een beroep doen
op Tafeltje Dekje, dus we willen
het graag in stand houden. Helpt
u mee?

Met ingang van 1 januari 2018
gaat trouw bezorger Camiel de
Coninck, die naar Goes verhuisd
is voortaan met een speciale bus
de maaltijden vanuit Ter Weel
naar de bezorgers op de dorpen
brengen.

Op de 11e van de 11e is de prins
en zijn gevolg weer bekend gemaakt. Ook dit jaar zal Prins Rinus
weer te zien zijn als Prins van Paerehat. Er zijn 2 nieuwe veldwachters: Peter Voet en Marcel Raats.
Marcel was vorig jaar nog inspringer van de Raad van Elf, maar het
leek hem leuk om de rol van veldwachter over te nemen. Remo de
Jonge is in plaats van als veldwachter nu te zien in de Raad van
Elf. Joeri Schipper zal vanaf dit jaar
inspringer zijn.
Op de 11e van de 11e is natuurlijk
ook het motto weer bekend gemaakt:

‘t Ooge wil ok wat !

Om die reden zoeken wij per die
datum iemand die zijn taak wil
overnemen. Eens in de zes weken
ben je een hele week aan de beurt
om maaltijden te bezorgen. Kan je
een keer niet of wil je een week

Wij hopen weer op mooie creaties
tijdens de optocht. Tijdens onze
ronde over het dorp hopen wij met
carnaval leuke versierde huizen
tegen te komen.

Marie Honderdendrie !
Marie 103 jaar :

Tijdens het Oktoberfeest zijn de
jeugdleden bekend gemaakt. Fleur
Hubregtse zal dit jaar jeugdprinses
zijn en Lucas Schrieks is dit jaar
jeugdnar. Ze hebben tijdens de
11e van de 11e al laten zien dat ze
er veel zin in hebben.

16 december vanaf 9.00 uur

“ J a, beste mede-dorpsgenoten.
Op 19 oktober werd ik 103 en daarmee blijf ik de oudste inwoonster
van ons dorp.
Ik heb niet te klagen want ik word
liefdevol verzorgd op het Theresiaplein. Mijn verjaardag heb ik gevierd met familie en kennissen en
mijn zus Truus, 90 jaar, uit Vlissingen.
De taartjes waren heerlijk en ik
kreeg heel veel kaartjes.

Uiteraard wens ik ieder weer een
Zalig Kerstfeest en ook een gezegend 2018. ”
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zullen de leden van de stichting
weer langs de deur komen met
heerlijke oliebollen. Koopt u een
zakje oliebollen om de stichting te
steunen?
Andere evenementen en meer informatie hierover zal bekend worden gemaakt via de vernieuwde
website www.paerehat.nl en op
onze Facebook-pagina. Houd deze
dus goed in de gaten en mis niks
van de voorpret voor dit carnavalsseizoen. Wilt u een Paerehatvlag
of sjaal kopen? Bestel deze via
één van onze leden of via info@paerehat.nl
Wij willen iedereen prettige feestdagen wensen, fijne jarwisseling
en een mooi en gezond 2018 !

Don Bosco
De jeugd heeft de toekomst!

D'n Oek van 't Pakuus is van ons
allemaal. Zeker ook van onze kinderen op de Don Bosco
school. Vanaf deze editie delen ook
zij allerlei wetenswaardigheden met
ons. Schoolse maar ook niet schoolse zaken. Luna wenst onze
deze keer veel leesplezier.

Hallo, ik ben Luna Sinac en ik zit op
de Don Boscoschool
in s ’ -Heerenhoek. Nu zit ik in
groep 8 en het is daar echt fantastisch.
:Micro. bit

Pas hebben we meegedaan aan
expeditie micro. bit. We moesten
toen een project maken en het thema was: griezelig. Ik heb met een
paar andere klasgenootjes van mij
een heksenhuisje gemaakt. Met
lichtjes erin en enge geluidjes. Er
waren verschillende groepjes en
ieder groepje moest wat maken,
met de micro bit erin verwerkt. Toen
we dat hadden gedaan moest de juf
een filmpje maken en dat op youtube zetten. Het filmpje met de meeste duimpjes omhoog had gewonnen. En misschien raad je het al we
hebben gewonnen. Nu krijgen we
een les met robots. Als je het filmpje wil bekijken zoek dan op youtube: expeditie micro. bit don bosco
school.
Veel kijk plezier.

Talentenmiddag
Na de herfstvakantie zijn we
begonnen met de talenten middag
op school op dinsdagmiddag.
Groep 5,6,7 en 8 doen mee. Er zijn
vijf dingen die je kunt doen. 1:
Techniek daar ga je met meester
Jurgen mee aan de slag; 2: Muziek
gaan we met juf Lydia doen; 3:
Dansen daar gaan we meester Arno mee aan de slag; 4: Koken daar
gaan we met juf Caroline mee aan
de slag; 5: En met juf Margie gaan
we knutselen. Je bent ook in groepjes verdeeld. Je stelt jezelf een onderzoeksvraag en gaat uitzoeken
wat het is. Als je dat weet ga je bijvoorbeeld echt aan de slag met
koken en ga je een gerechtje maken. Na vier weken ga je iets anders doen. Je bent bijv. begonnen
met techniek en na vier weken ga
je dan koken.
Lessen op school:
Natuurlijk doen we op school ook
gewoon de lessen.
Zoals taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde en topografie. Maar ook knutselen wij
gewoon. We
werken op de
laptopjes in het
programma:
Snappet. Daar
hebben we alle
lessen digitaal
op staan. De juf
of meester stuurt onze les dan door
en dan kunnen wij die maken. De
juf kan precies zien wat wij doen.
Dat programma ziet hoe je het doet
en of je het moeilijk of makkelijk
vindt. Als je het moeilijk vindt gaat
snappet iets makkelijkere sommen
geven totdat het beter lukt. Als je
het makkelijk vindt gaan ze je
moeilijkere sommen geven. De
toetsen doen we ook op snappet.
We hebben dan nog het basis programma: Cloudwise. Daarmee kan
je naar snappet, aardrijkskunde en
topografie. Geschiedenis, biologie
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en aardrijkskunde zit in één. dat
heet: Blink Start & Studio. We zijn
nu een beleef museum aan het
maken. Je hebt dan een beroemd
persoon van vroeger of nu.
Daar moet je dan iets mee doen.
Bijv. een presentatie + voeldoos
(over dat persoon) en een tijdlijn
over zijn of haar leven ( wat daar
allemaal in gebeurd ) Je moet er
zintuigen in verwerken. ( Horen,
zien, voelen, ruiken en proeven.
Als je dat allemaal hebt gedaan zet
je de spulletjes op een tafeltje. Ik
heb een briefje gemaakt met wat
de kinderen bij bijvoorbeeld de
voeldoos moeten doen. ( ik mag er
zelf niet bij staan want ik kijk ook bij
de andere kinderen die wat hebben
gemaakt ) . De juf en de
meester geven dan een cijfer.
U bent nu meer te weten gekomen
wat wij op school doen. Ik hoop dat
u ervan heeft
genoten.
Groetjes Luna
Sinac.

Nassauweg 9
Nieuws vanaf de Nassauweg 9
Een jaar geleden stond er een mooi
stukje in d ’ n ‘ oek van ’ t pak ’
uus over de “ andante ” , het witte
huisje op de Nassauweg 9.
De oplettende inwoner heeft natuurlijk gezien dat het huisje en de
schuren zijn verdwenen en dat deze
plaats hebben gemaakt voor een
woonunit. Natuurlijk is dat niet de
eindsituatie, maar wel een heel
praktische oplossing als je het huis
verkocht hebt en je nieuwe woning
er nog niet staat. Dat duurt gelukkig
niet heel lang meer: begin februari
zal gestart worden met de bouw van
een nieuwe woning. In de afgelopen
12 maanden is er echter heel veel
gebeurd om daar te komen!

Vorig jaar waren we nog druk met de
laatste loodjes van het leegruimen.
Veel mensen weten dat we geprobeerd hebben zoveel mogelijk bruikbare vondsten een goede bestemming te
geven. De St. Bavo Welpen kregen
precies op het moment dat hun vrieskist het begaf er 1 uit de inboedel,
(voormalig Prins) Richard een vetlederen onderscheiding van de carnavalstichting, het dorpsarchief is op een
aantal punten completer geworden
door onder andere inschrijfbewijzen
van de varkensfokvereniging en het
ambachtscentrum in Goes kreeg de
oude handwerktuigen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook het nodige weten
te verkopen. Voor wie geïnteresseerd
is in Brocante is de kans groot dat diegene iets bij Janne en Joane tegen
komt vanuit onze inboedel, en op de
rommelmarkt in de Zeelandhallen is
ook het nodige van eigenaar verwisseld. Uiteindelijk zijn er zelfs bruikbare
bouwmaterialen uit het huisje elders
in ’ s-Heerenhoek en omstreken terecht gekomen. Voor wie nog oudHollandse dakpannen nodig heeft: er
zijn er nog te koop!
Natuurlijk komen er ook weer onderdelen van het huisje terug. De sierhek-

werken, deurknoppen en naam
“ a ndante ” komen bijvoorbeeld
straks weer terug. De grondwaterput
en wel zijn blijven staan. De handpomp
die op de wel geschroefd kan worden
ligt in de garage om herbruikt te worden straks. Ook de bomen op het erf
zelf blijven zoveel mogelijk nog staan.
Daar was afgelopen winter echter wel
een behoorlijke snoeibeurt voor nodig!
Met het weghalen- en snoeien van
enkele bomen en veel struiken kwam
er genoeg haardhout voor een paar
winters vrij, maar ook de appel- en
perenbomen deden het het afgelopen
jaar behoorlijk goed, nu ze wat licht
hebben. Natuurlijk hopen we met het

snoeien straks ook een mooier
uitzicht te hebben over akker en
tuin.
En toen, na het opruimen en
snoeien was het zover: eind mei
kregen we de omgevingsvergunning! Met dat document in
de hand mochten we ook gaan
slopen. Eerst natuurlijk het nodige onderzoek naar vleermuizen
en huismussen; olietanks en
asbest. De beestjes en tanks
werden niet aangetroffen mar
asbest wel. Dit is door de aannemer eerst verwijderd voordat de
daadwerkelijke sloop op 22 juni ging
beginnen. Een spannend moment.
Iets waar ook wij inmiddels vertrouwd mee waren geraakt was in 2
dagen weg. We kunnen ons goed
voorstellen dat veel dorpsgenoten
daar even van moesten slikken.
Omdat ook wij daarmee een periode afsloten stonden we als gezin
om 6:30 met onze boterhammen bij
het huisje om de kraanmachinist de
eerste stenen te zien weghalen. We
waren allemaal erg onder indruk
van de snelheid waarmee dit ging,
en tegelijk van de nauwkeurigheid
waarmee de machinist dit deed!
Alles werd direct gesorteerd. Van
de hele sloop hebben we een filmpje gemaakt. Soms kijken we dat
even opnieuw, en ook de aannemer
zelf heeft het gebruikt voor zijn bedrijf.
Sinds 24 juni was het vervolgens
leeg. Totdat wij ons huis verkochten
en er een tijdelijke unit op hebben
gezet. Een praktische oplossing
voor als je niet het dorp uit wilt omdat de school en alle verenigingen
nu eenmaal hier zitten. Vakantieparken vielen dus af. Even hebben we
een stacaravan overwogen, maar
dan kun je toch bijna geen eigen
spullen meenemen, en het is ook
vrij klein. Op de Belgische Marktplaats hebben we een aantal aardige units bekeken, en deze is het
uiteindelijk geworden. Wij beschouwen het als een soort vakantiehuisje, met alles wat je nodig hebt: 2
slaapkamers, woonkamer, keuken,
douche, washok en toilet. Met hulp
van vrienden uit het dorp hebben
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we de unit in België transport klaar
gemaakt en alle losse zaken verhuisd. Andere vrienden vanuit het
dorp hielpen met het veilig aansluiten
van het gas. Zelf hadden we de positie voor stapeltjes tegels voor de funderingen keurig waterpas uitgezet en
hebben we de mannen van Wielemaker geholpen met transport. Ook dat
transport was overigens een spannende en unieke ervaring!
Veel mensen vragen of het niet klein
en vooral koud is? Tja, klein is het
wel, maar daarmee ook overzichtelijk. Je spullen zijn altijd in de buurt
en elke avond ruimen we even alles
op. Een deel van onze huisraad is in
opslag gegaan, dus ook de hoeveelheid spullen is beperkter. De unit
heeft inmiddels bewezen waterdicht
en stormvast te zijn. En koud hebben
we het nog niet echt gehad. Met een
aantal elektrische kacheltjes is het
snel warm te krijgen en daarnaast
hebben we een flinke houtkachel bij
de unit mee gekregen die de weekenden lekkere warmte en gezelligheid geeft. Het is even wennen dat
we nu tijdelijk zo dicht op de Nassauweg zitten. Er wordt toch best wel
hard gereden, zeker ’ s-morgens
vroeg als mensen naar hun werk
gaan. Dan lijken ze bijna door onze
slaapkamer te komen met 80 km/uur,
terwijl de adviessnelheid toch 30 km/
uur is. Leuke is dat voorbijgangers
altijd nieuwsgierig zijn en zeker in het
begin graag even naar binnen wilden
gluren. We vinden dat geen probleem
en als mensen dat willen zijn we altijd
bereid even de unit te laten zien! Wel
hebben we het idee dat dit een prima
oplossing is voor een half jaar, maar
het uitzicht op een nieuwe woning is

ook wel aantrekkelijk! Overigens
komt de unit, en ook de zeecontainer die als garage dient, dus
ook weer te koop zo half 2018.
Mocht er iemand in geïnteresseerd zijn?
Ondertussen zijn natuurlijk ook de
nieuwbouwplannen ver gevorderd! In het stukje vorig jaar konden we daar nog niet alles over
zeggen, omdat de vergunning er
nog niet was. We merken dat er
veel interesse is in onze plannen.
Op de foto hiernaast is te zien wat
het wordt. Voor de geïnteresseerden: het is een Lofthome, een
concept van architectenbureau
BKVV in Amsterdam, staalbouw
bedrijf Hardeman in Veenendaal
en de initiatiefnemer Daan Froger
uit Almere. Op www.lofthome.nl is
alles erover te lezen en te zien.
Wij hebben de primeur voor
Zeeland. Wij wilden graag iets
bouwen wat uniek is, modern,
duurzaam en toch ook in het
Zeeuwse landschap zou passen.
Wij hebben dat hierin gevonden.
Een huis helemaal van staal en
veel glas. De manier van bouwen
zorgt ervoor dat je geen dragende
muren binnen hebt en dus de indeling helemaal zelf kunt bepalen.
Lofthomes hebben altijd een glazen kopgevel. De onze kijkt straks
uit over de watergang en akkers
richting het noorden ( richting
Zuiderwijk ) . De woonkamer in
een Lofthome is altijd helemaal
open tot in de nok van het dak,
waardoor het heel ruimtelijk
wordt. Ook een kenmerk van de
woning is het duurzame karakter.
Niet alleen de manier van bouwen, maar ook in het gebruik. Er
is geen gasaansluiting meer aanwezig en de woning wordt straks
verwarmd met een waterpomp die
de elektriciteit krijgt uit zonnepanelen.

en ITN uit Nieuwdorp gaat het hele
installatiewerk uitvoeren. Met beide
aannemers hebben we de afgelopen maanden al veelvuldig om tafel
gezeten en hebben ons al behoorlijk geholpen. Bijvoorbeeld door het
binnen een halve dag leveren van
een stroomkast en waterput toen de
nutsaansluitingen afgesloten werden en wij niet wisten dat we de
bouwaansluitingen zelf hadden
moeten regelen…
Als alles goed gaat start nu het
grondwerk in week 5 van 2018.
Omdat de manier van bouwen erg
snel kan, hopen we er ook al in de
zomer in te kunnen. Zoals het nu
lijkt moet dat kunnen!

Jeugdhoeve
Nieuws uit de Jeugdhoeve:
Electrische deurdranger
Al jaren keek de ouderenbond er naar hoe de
toegankelijkheid van de
Jeugdhoeve verbeterd
kon worden. Mensen
met een scootmobiel en
rollator hadden veel
moeite zowel naar binnen te komen als naar
buiten te gaan. De
overheid is nog niet
verplicht de bestaande
gebouwen rolstoeltoegankelijk te maken. Er
is wel een wet in wording. Daar
wilde de KBO echter niet op wachten. In een gesprek met de Ge-

Omdat Veenendaal best ver weg
is en we ook graag werken met
aannemers uit de buurt, hebben
we ervoor gekozen om Hardeman
alleen het casco te laten bouwen.
De afbouw wordt gedaan door
Goetheer & Huisssoon uit Kapelle
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meente en Sportfondsen werd duidelijk dat
wanneer het grootste
gedeelte door fondswerving of iets
anders bij elkaar gebracht kon worden zij het resterende zouden bijdragen daar het uiteindelijk ook in
hun belang is.
Sinds juni druk je buiten op een
knop en de deur gaat automatisch
open. Er zit ook een speciale beveiliging op: ben je niet zo snel dan
blijft de deur gewoon open. Ook is
het mogelijk de deur op een stand
te zetten waarbij hij open blijft
staan bijvoorbeeld als er grote gezelschappen zoals met carnaval
naar binnen en buiten willen. Ook
in de hal zit een drukknop.
Nog niet iedereen is eraan gewend
maar veel mensen zijn er heel positief over.
Mini bibliotheek
In ons dorp hebben we in Theresiahof een bibliotheek waar je boeken kan lenen en bestellen. In de Jeugdhoeve komt vanaf januari een bijzondere
mini bibliotheek. In
samenspraak met
Sportfondsen kwam
het idee van de ouderenbond KBO/Soos
een mini-bibliotheek
op te zetten.
Mensen kopen een
boek en als ze het
hebben gelezen verdwijnt het vaak in de
kast. Doe je er verder niets meer
mee dan kan je het boek of de boeken in de kast in de Jeugdhoeve
zetten en een ander neemt het gewoon mee om te lezen. Die ander
zet er weer zijn of haar boeken in
en zo kom je zonder kosten tot ruilhandel. De kast komt te staan in de
foyer, die meestal op werkdagen
tussen 14.00 en 17.00 uur geopend is, maar soms ook eerder als
het bingo is of als er een andere
activiteit is. Kortom je brengt een
boek en zoekt een ander boek uit
zonder dat het je wat kost.

Lintje
Het heeft de Koning behaagd
Deze gewichtige woorden sprak
burgemeester Gerben Dijksterhuis
op 5 november na de mooie toneeluitvoering in een volle zaal van
de Jeugdhoeve.

Na de uitvoering nam Ria Hoogesteger het woord en riep alle spelers naar voren. Als laatste souffleuse Catrien de Jonge-Franse.
Ria keek de zaal in en zei: “ Er
komt iemand aan. ” Weer even
stil...de spanning steeg. Vervolgens: “ Het is onze burgemeester. ” Deze kwam van achteruit de
zaal gevolgd door een grote groep
familieleden van Catrien. Later vertelde hij dat hij het prachtig had
gevonden dat alle familieleden met
kinderen en aanhang achter hem
aan mee naar voren waren gelopen. Nietsvermoedend riep de burgemeester Catrien naar voren en
prees haar voor het vele vrijwilligerswerk. Vervolgens spelde hij de
medaille op. Hij werd daarbij geassisteerd door zijn secretaresse Bianca Vermeulen.
Door het verrassende effect was
Catrien zichtbaar aangeslagen.
Ook de medespelers hielden het
niet droog. Haar echtgenoot Han
zat gewoon in de zaal. Ook voor
hem kwam het als een complete
verrassing. Hij zat niet in het complot van voorbereiding en zwijgplicht maar vond het wel een hele
eer dat zijn vrouw de versierselen
opgespeld kreeg.
Na het
schudden
van vele
handen
werd een
gezellig
samenzijn
in familiekring gehouden.

Bedankt : Een lintje
Ik zal de laatste zijn die dat verwachtte. Ik vind het gewoon normaal dat je je inzet voor je medemens, op welke manier dan ook.
Ik heb er in ieder geval veel voldoening van en kan nu eenmaal
geen “ nee “ zeggen als iemand
een beroep op mij doet. Ik wist
dan ook niet wat me overkwam
toen ik na een toneeluitvoering in een volle zaal een lintje door onze nieuwe
burgemeester opgespeld kreeg. Hartverwarmend met alle familieleden en
vrienden eromheen. Hartverwarmend ook de vele felicitaties die ik kreeg in
de vorm van een handdruk, maar ook kaarten en bloemen.
Kortom: geweldig en daarvoor wil ik iedereen bedanken en zeker de mensen
die hiervoor hebben gezorgd.
Groetjes,
Catrien de Jonge-Franse

Jeugdprinses en jeugdnar
Hoi allemaal
ik heet Fleur Hubregtse en ik ben
jeugdprinses geworden.
Ik vind het superleuk en ik heb er
heel veel zin in. Eerst ging ik een
poster maken over mijzelf, die hing
ik in alle klassen en bij de hoofdingang.
Bij de verkiezingen zelf ging ik mij
voorstellen en waarom ik zo graag
jeugdprinses wou worden. Toen ik
meedeed aan de verkiezingen voor
jeugdprinses had ik nooit verwacht
dat ik het zou worden.
Ik was erg verrast maar was erg
blij, ik ben het geworden met Lukas Schrieks we gaan er een hele
leuke carnaval van maken.
Maar er horen natuurlijk ook nog
andere dingen bij zoals: oliebollen
verkopen, de elfde van de elfde
dus daar heb ik ook super veel zin
in want dan wordt het thema ook
bekend gemaakt, ook moeten we
natuurlijk foto ’ s maken voor in
het carnavalsboekje 2018, we
gaan ook nog bij de oudere mensen een leuke dag bezorgen ( de
50+ middag). Ik heb er heel veel
zin in.
Groetjes Fleur.
Ik ben Lukas Schrieks van de Don
Bosco ´s-Heerenhoek. Ik ben 11
jaar. Mijn vader zit in het bestuur
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van de carnaval, ik
hou van carnaval. Ik
doe vaak mee met
de optocht, maar dit
jaar ga ik als nar. Ik vind het heel
leuk dat ik nar ben geworden omdat ik echt een feestbeest ben. Ik
help ook altijd mee met de tent opbouwen en ik doe ook vaak mee
met de optochten. Ik heb meegedaan als eend en als steampunker
en nog veel meer, ik hoop dat ik
een goede nar zal zijn.
Ik wens jullie een fijne carnaval.
ALAAF ALAAF ALAAF!!!!!!!!!!!!!

In gesprek met … Herman v.d. Dries
De vader van Herman is Kees
van den Dries en de moeder is
Nel Lucas Luyckx.

wip en rondom cafés.
Het gevolg was
toen ze ‘ s avonds
terug moesten, dat
er een aantal mensen in de bus zaten
en de rest uit het
café gehaald
moest worden, de
eersten weer uit de
bus gestapt waren
om weer een biertje
te halen. Zo hebben
ze ook wel eens de
boot gemist en
moesten via Antwerpen, waar eerst
nog een terras
moest worden aangedaan, terug naar
‘ s -Heerenhoek.

Herman is geboren en getogen
in de Werrilaan en is met veel
plezier werkzaam als directeur
van de basisschool in Lewedorp. Dertig jaar geleden is
hij begonnen voor de klas in
Goes, na een jaar of vijftien
kon hij via een collega terecht
in de bovenbouw van de basisschool in Lewedorp en is daar
na een aantal jaren directeur
geworden.
Herman gaat na veertig kampen stoppen met de scouting.
Zijn collega ’ s bij de scouting
t.w. Jan Stoop en Rina Witkam
stoppen ook . Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben ze
gezegd we gaan stoppen. Er is
toen goed gezocht naar nieuwe
mensen en gelukkig is er al
iemand gevonden. Een club
met toekomst wat leiding betreft, daarom konden zij stoppen. Want volgens Herman
ben je wel vrijwillig lid van een
club maar niet vrijblijvend. Met
het welpenkamp is hij begonnen in
Oosterhout daarna verhuisd naar
Huybergen. Eerst kamperen bij de
boer en nu in het scoutinggebouw
achter vliegbasis Woensdrecht.
Herman is ook 42 jaren lid van de

Als hobby heeft hij
o.a. tuinieren en
heeft dan ook een
eigen moestuin in
de achtertuin en hij
vindt het heerlijk:
een kropje sla uit
eigen tuin.
schutters die zomers schietingen
op de staande wip houden op het
bekende terrein van de schutters
en in de winter binnen op de liggende wip. Het leukste vindt hij het
ouderwetse en schiet daarom dan
ook met een gewone boog zonder
katrollen en met houten pijlen.
Hij krijgt hier soms commentaar op,
zo van “ je moet meegaan met je
tijd ” .
Volgens Herman heb je mensen
met zeilboten en mensen met motorboten en hij zegt ‘ ik ben van de
zeilboten ’ .
Hij is een aantal jaren voorzitter
geweest en nu nog penningmeester. Bij een drielanden -schieting
(België, Nederland en Frankrijk )
kwamen ze ooit terecht in een klein
dorpje in België op een gravelveld
in een park met daarop de staande
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Ook rijdt hij graag motor. Hij is dan
onherkenbaar want hij draagt altijd
een leren motorpak.

Verder helpt hij mee met het bekende wielerweekend.
Als opmerking had hij nog dat er
voor de jeugd vanaf ongeveer 12
jaar in het dorp buitenom het verenigingsleven weinig tot niets te
doen is. Ze kunnen eigenlijk nergens terecht.
Als laatste wil hij graag iedereen de
volgende uitspraak meegeven:
” E rgert u niet, maar verwondert u
slechts ” sommige mensen zeuren
soms maar doe eens een stapje
terug, bekijk het van een afstandje
en lach er eens een keertje om.

Fanfare

Watertappunt
.Dies

Rijk komt met het verlossende
woord over de vraag van de waterput:
Volgens mij is er sprake van een
waterput en een watertappunt.
De waterput wordt beschreven in
het boek " ’ s -Heerenhoek, dorp
tussen slikken en blikken ” van J.
de Ruiter. Het staat vermeld op pagina 16 en 17. Hierbij is sprake van
de parochieput die in 1912 is gedempt en gelegen was op de hoek
Werrilaan-Kuijpersdijk. Het kadastraal kaartje geeft de locatie aan,
nr.191.
Het watertappunt lag in de voortuin
van het pand waar Coeba KnopjesVermeulen woonde aan de andere
kant van de voormalige waterput
(vandaar waarschijnlijk enige verwarring ) .
Coba Knopjes-Vermeulen was getrouwd met de veldwachter Marinus
Knopjes en woonde eerder links
naast het gemeentehuis in het pand
waar later Jan Paree woonde. De
veldwachter ( mijn opa ) is in januari 1948 overleden, later is zij naar
de Werrilaan verhuisd.
Keesje Pieterse heeft nog een tijd
bij haar ingewoond ( geen relatie ) .
Daar kwamen de boeren water tappen met kleine tankwagens.

Fanfare Nieuws
Al bijna een jaar staat er een nieuw
gezicht voor onze fanfare. Na jarenlange samenwerking, heeft Judith
van Boven gekozen voor een nieuwe uitdaging en daar is Dick Broers
voor in de plaats gekomen. Hij heeft
vele jaren dirigeerervaring, hij dirigeert onder andere nog bij Brassband Crescendo uit Oostkapelle en
bij de Blue Jeans Big Band uit Walcheren. Zelf is hij ook altijd muzikaal actief geweest als slagwerker.
Ook is er een ander nieuw gezicht
binnen onze vereniging te zien. Dit
is Roos van Brakel. Zij leidt sinds
oktober ons gloednieuw jeugdorkest! Met veel enthousiasme begeleidt zij onze jeugdleden. In januari
start op school ook weer het muziekproject van de Zeeuwse muziekschool, de leerlingen binnen dit
project krijgen ook de mogelijkheid
om zich ( tijdelijk ) aan te sluiten
bij ons jeugdorkest. Het jeugdorkest
repeteert elke maandagavond van
7 uur tot half 8 in de Jeugdhoeve.
Naast al deze nieuwe gezichten
heeft de fanfare zich ook een nieuw
outfit aan laten meten!
Kom deze snel bewonderen tijdens
een van onze concerten:
Zaterdag 16 december: Kerststallentocht in Ovezande
Zaterdag 30 december: begeleiding
van de kerkdienst
Afsluiting muziekproject school
(datum is nog onbekend)
Ook voor het nieuwe jaar staan er
weer een aantal leuke concerten op
stapel, volg ons in diverse media of
op facebook! www.facebook.com/
sintcaeciliasheerenhoek
We zijn nog op zoek naar nieuwe
leden. De flyer heeft u vast voorbij
zien komen. Mocht u interesse hebben, u bent altijd welkom om eens
een avondje mee te komen kijken/
spelen. Wij repeteren elke maandagavond van half 8 tot half 10 in
de Jeugdhoeve.

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, 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 !

ma-do

16-20 uur

vr

14-23 uur

za+zo

11-23 uur

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

06 -51109969 —>
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Beste wenschen
Ahosie op 't durp, de beste wenschen
De Nieuwe Zeeuwse Courant van 100 jaar geleden,
1 januari 1918, geeft een goed beeld van de ondernemers op ons dorp.
In dat jaar was het al een goed gebruik om familie,
vrienden en begunstigers de beste wenschen te
wenschen.
De smid, de herbergier, de wagenmaker, de zadelmaker, de slager, de kleermaker maar ook de
hengsthouder en de blikslager met namen die hier
al generaties vervlogen zijn maar ook met achternamen waarvan afstammelingen nog altijd op ons
dorp wonen.

14

D’ouwe Dôôze
Wagenmaker en rijtuighandel Clarijs
rond 1918. Foto waarschijnlijk genomen naast huidige garage van Garsel
onderaan de toenmalige Singeldijk,
een schuur die behoorde bij de werkplaats aan de Voorstraat, waar later
schoenmaker Paree zat, tegenover
Den Oek van 't Pakuus.

Slager Van Zunderen rond 1918.
Het vlees aan de haak en de regenbak dichtbij. In een tijd dat er
van waterleiding nog geen sprake
was. Het arbeidershuisje stond op
de plek waar vele jaren later
Jacks Corner werd gevestigd
(en inmiddels weer is gesloten).

Smidse van Frans Koopman rond 1918, was gevestigd op de hoek
van de Prins Hendrikstraat en 'den Achtersten Oek', zie foto onder.

Een briefkaart waarmee Frans in 2014 200
hoefijzers bestelde in de plaats Helpman bij
Groningen.
Heeft u foto's of oude rekeningen van ondernemers die vroeger op ons dorp gevestigd
waren neemt u dan s.v.p. contact op met
Wannes Martens tel. 351550 zodat we deze
evt. in een volgend nummer van Den Oek
van 't Pak ’ uus kunnen plaatsen.
15

Agenda
We vragen iedereen activiteiten te
melden die de komende maanden
in ‘ s-Heerenhoek plaatsvinden.

27 december
Gezellig samenzijn met iets lekkers
en kleine bingo.

U kunt de activiteiten mailen naar
de redactie:

Herhalingslessen EHBO:

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

11 januari: luchtwegen en baby’s
Op 22 december is er volkskerstzang door het Bevelands Kerstkoor
in de Willibrorduskerk.

6 februari: lotus

Aanvang 20 uur, toegang gratis.

kinderziekten, verbanden.

KBO/Soos:

De herhalingslessen kunnen ook op
een andere datum in Lewedorp gevolgd worden.

8 maart: jaarvergadering,

21 december: Kerstviering
28 december: spelenmiddag. Iedereen is welkom

V.O.K.:

6 februari: bingo

De dames hebben weer een interessant programma voor het komende seizoen:

6 maart: bingo

3 januari Nieuwjaarsborrel

27 maart: themamiddag met o.a.
uitleg over het gebruik van de
Sprinter en Powerpoint-foto ’ s van
activiteiten.

31 januari lezing over dementie

9 januari: bingo

15 mei: voorjaarsreis. Dagreis naar
Den Haag met o.a. bezoek aan de
Tweede Kamer.

In februari wordt een uitstapje georganiseerd, waar naar toe is nog niet
bekend.
7 maart lezing over uithuwelijken

SVRZ Theresiahof :
Elke woensdagochtend om 10.00
uur gezellig koffie-uurtje.

Open tafel 20 en 27 december,
aanmelden via telefoon: 0888872600
20 december Sjoelmiddag, aanvang
14.00 uur
22 december
kerstviering
10.30 uur met
voorganger diaken Egbert Bomhijn en zang
St.Cecilia
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