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D ’ n Oek van ‘ t Pak ’ uus is online te bekijken en te delen via
www.heerenhoek.nl, makkelijk voor
iedereen buiten het dorp of buiten
het land.
De volgende krant komt uit tussen
Sinterklaas en Kerst. Heeft u kopij
voor de krant? Lever het in vóór 22
november via :
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

D’ouwe Dôôze
Bijgaand een foto
uit 1930 met geheel links het huis
van de bovenmeester Favejee
wat in 1965 is afgebroken. Daarnaast de jongensschool St. Jozeph
waar in de jaren 60
na afbraak het
'zwarte plein', zo
genoemd vanwege
het donkere asfalt,
voor terug kwam.
Op de foto alleen
spelende jongens
in het speelkwartier want de in
1963 afgebroken
meisjesschool die
eerst nog onderdeel van het complex uitmaakte was in 1926 verhuisd naar de Deken Tomaslaan. Een foto uit een tijd dat school en kerk zowel letterlijk als figuurlijk nog sterk met elkaar verbonden waren. Niet alleen bij onze katholieke - maar ook bij onze hervormde
kerk die nu in het openluchtmuseum in Arnhem staat is dat lang het geval geweest.
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Nieuws uit de dorpsraad
AMAC
In mei jl. heeft de gemeente een
inloopbijeenkomst gehouden voor
de bewoners van ’ s-Heerenhoek
om hen bij te praten over de ontwikkeling van het AMAC-terrein en
over de terp waarin het aanwezige
asbest zal worden ondergebracht.
De bijeenkomst werd bezocht door
ongeveer 40 inwoners, waarbij het
opviel dat geen van de direct omwonenden. Ook opvallend was het,
dat geen van de vier ’ s Heerenhoekse raadsleden belangstelling toonden. Kennelijk waren
deze niet geïnteresseerd in de visie
van de dorpsbewoners.
Aangezien de leden van de gemeenteraad al in november 2016
op de hoogte waren van het feit dat
de asbestverontreiniging niet van
het terrein zou worden verwijderd
en hiertegen geen bezwaar hebben
gemaakt, heeft de dorpsraad ook
besloten geen bezwaar aan te tekenen.
Uit ingewonnen informatie bleek,
dat dit geen zin zou hebben mede
omdat de gemeenteraad er mee
akkoord is gegaan. De dorpsraad is
van mening dat het weinig zin heeft
om aan ‘ een dood paard te trekken ’ .

een periode van een half jaar,
waarna ze een definitief besluit zal
nemen.

Overigens zijn nieuwe leden nog
steeds welkom. Zij kunnen zich
aanmelden bij Rinus Knuit, tel.
352288 of via het mailadres:
dorpsheerenhoek@zeelandnet.nl

Nieuw

Korte berichten
De herinrichting van het AMACterrein ligt op schema. Dit najaar
zal onder meer de inplant van bomen plaatsvinden.

Oproep nieuwe redactieleden.

Een extern bureau is voor de
gemeente een beheersplan aan het
opstellen voor de herinrichting van
de Sloebossen. De dorpsraad krijgt
hierop inspraak alvorens de
plannen zullen worden uitgevoerd.

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 !

Op 16 november om 19.30 uur zal
in de Jeugdhoeve de jaarvergadering van de dorpsraad
plaatsvinden. Tijdens deze
vergadering zal dhr. E. Dutour
Geerlink van R&B Wonen een

Bestuurswisselingen
In de dorpsraad hebben zich meerdere bestuurswisselingen voorgedaan. In april hebben Han Traas en
Albert Remijn uit eigen beweging
hun lidmaatschap beëindigd. Aangezien Han waarnemend voorzitter
was, is er een nieuwe voorzitter
gekomen in de persoon van Rinus
Knuit.
Het secretariaat is overgenomen
door Annemarie Haagmans. Ook is
er een nieuw lid bij gekomen, namelijk Ria Boonman van de Borsselsedijk. Zij is voorlopig lid voor

toelichting geven over de woning
bouwplannen in ons dorp.
Iedereen is welkom.
Vorige week is een enquête ver
spreid waarin de woonwensen
m.b.t. de Blikken 2 konden worden
opgegeven. De dorpsraad verzoekt
deze enquête in te vullen op:
woonwensen.deblikken2.nl U kunt
ook bellen naar: 0115-618360 of
0113-238588
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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.
Is het iets voor jou, neem dan contact op met 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 ?

Oktoberfeest

De zomer zit er al weer bijna op, we zitten nu op half september en wij
zijn al weer druk bezig met het organiseren van het Oktoberfeest.
Het Oktoberfeest vindt plaats op 14 oktober, met natuurlijk weer een spetterende kindermiddag en ‘ s avonds gaat het feest los met DJ BEE en
artiest Peter Beense.

Kaarten voor het feest ‘ s avonds zijn nog te koop voor 10 euro, kaarten
kunnen besteld worden op internet, op www.paerehat.nl en op de Facebook pagina is een link te vinden. Bestel je kaart op tijd want: Vol = Vol

Na het oktoberfeest staat de 11de van de 11de weer voor de deur. Wat zal
er dit jaar binnen de stichting allemaal veranderen? Nieuwe leden ? Nieuwe prins ? Nieuwe veldwachters ? Dat wordt deze
avond allemaal bekend gemaakt. Het programma
wordt tegen die tijd op de website en op Facebook
geplaatst.

Verdere evenementen ziet u op de “ vernieuwde ”
website en op de Facebook pagina.

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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Ahosie op ‘t durp
Winkel van Sinkel
In ons aprilnummer hadden we
een artikel over de
Winkel van Sinkel
schuin tegenover
den Oek van ’ t
Pak ’ uus.
Mieke Menheere
heeft ook deze
volgende foto uit
het familiealbum
opgediept waarvoor hartelijk dank.
Op deze manier
krijgen we een
geanimeerd beeld
van onze middenstand in vroeger
tijden.
De foto zal gemaakt zijn begin jaren 30 getuige de reclameborden
van Cadena sigaren en Ververij en
Chem. Wasscherij Gebr. Palthe.

Ook naast het klompenkot nog wat
emaille reclamebordjes. Zoals gebruikelijk in die tijd werd op de koof
voor de dakgoot aangegeven hoe
breed het assortiment was, Manufacturen, Confectie, Hoeden en
Petten, Matrassen, Bedden etc.

Hoewel De Winkel van Sinkel op zich al een fenomeen was in
die tijd maakte de opa van Mieke, Aalbrecht ( Ille ) Menheere
zelf ook reclame. Uit de Nieuwe Zeeuwsche Courant van 25
oktober 1919 komt zijn advertentie met o.a. Menheere's Fijnste
Melangeboter.
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Opvallend is
dat de lucifers
in 1919 duurder waren
dan nu, bijna
100 jaar later.

Op 7 oktober 1959 verscheen er
een artikel over Ille zelf in ‘ D e
Stem ’ .

Open Tafel

Waterput

SVRZ Borsele organiseert wekelijks
een Open Tafel in woonzorgcentrum Theresiahof in ‘ s Heerenhoek.

In onze krant van april 2017 deden we een oproep over de plaats
waar een waterput had gelegen.

Elke woensdag om 11.45 uur zijn
senioren uit ‘ s Heerenhoek en
omgeving welkom om samen met
dorpsgenoten van een heerlijke
maaltijd te genieten.

Kosten:
de kosten voor deze maaltijd zijn 8
euro. U ontvangt hiervoor een
hoofdgerecht, nagerecht en 1 consumptie ( koffie of thee ) . Uiteraard kunt u bij ons ook andere consumpties kopen. U kunt alleen contant bij ons betalen.

Zie hieronder enkele reacties.
Adrie Peperzak reageerde:
Hij woonde op Werrilaan 3. Tegenover hem woonde familie de
Jonge en daarvoor de familie
Knop. Naast de woning was een
waterput of waterkraan waar de
boeren water kwamen halen.
Corrie de Winter -Rijk wist dit te
bevestigen. Haar tante ( m evr.
Knop ) heeft daar gewoond. De
put was er zeker al 75 jaar geleden.
Leen van den Dries, die in Canada woont en een trouwe lezer van
onze dorpskrant is, belde met
Jaap Martens uit Heinkenszand
over de mogelijke plaats van de
parochieput. Leen heeft in zijn
jonge jaren gewerkt bij Jan Werri
( Nu de firma Paree). De put lag
voor of achter de woning naast de
boerderij.
Hans Moison uit Lewedorp hoorde
van Bertus van ’ t Westeinde dat
de put achter de woning Werrilaan
3 moet hebben gelegen.

Aanmelden:

Zoon Lou Menheere heeft met een
beperkter assortiment eind veertiger jaren de 'Winkel van Sinkel' als
L. Menheere Drogisterij en manufacturen 'De Winkel van Sinkel'
voortgezet.

Mocht ook u nog een mooie oude
foto hebben van de winkelnering
van voor 1960 op ons dorp zodat
we deze kunnen plaatsen in onze
dorpskrant dan horen we het graag
van u op mailadres :

kan tot uiterlijk een week voor de
Open Tafel via de receptie van De
Kraayert : 088-8872600

Informatie:
wilt u graag meer informatie, dan
mag u eveneens contact opnemen
met de receptie van De Kraayert en
indien gewenst vragen naar
onze Medewerker Gastvrijheid en Service:
Arjen Bouwense.

martensen@zeelandnet.nl
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Jaap Martens wierp een heel ander licht op een parochieput. Een
parochieput zou een put zijn waarin afval en mest gestort werd en
later weer als compost verkocht
werd.
Volgens het boek ‘ Toponymie
van 's-Heerenhoek ‘ van Pau
Raas ligt de Parachiepit op de
hoek Werrilaan-Kuijpersdijk .

Hoe is het met ...Daphne Paree Engelke?
In de serie ‘ Hoe is het met... ’
hebben we deze keer een gesprek
met Daphne Paree Engelke.
Deze dochter van Peter Paree en
Els de Moor woont tegenwoordig in
Zwitserland in het plaatsje Küsnacht vlakbij Zürich. Daphne is net
36 jaar en is getrouwd met Stefan
Engelke die afkomstig is uit de
Duits plaats Kiel. Ze hebben 2 kinderen: de vierjarige Charlotte en
Maximilian die 2 jaar oud is.

Wie is Daphne Paree?
Zij is geboren in ’ s-Heerenhoek en
heeft hier tot 1999 gewoond. Na de
basisschool is ze naar het Sint
Willibrordcollege gegaan waar ze
VWO heeft gevolgd. Hierna is ze in
1999 naar University College in
Utrecht gegaan. Een deel van haar
studie op dit College heeft ze gevolgd in San Diego aan de University van California in Amerika. Daphne zegt hierover: “ Ik had een
vliegticket om hier naar toe te vliegen op 12 september 2001.

Dat was precies een dag na de
grote aanslagen in Amerika. Mijn
ouders vonden het absoluut niet
leuk dat ik op dat moment naar
Amerika moest vertrekken. Toch
ben ik op 15 september gegaan ” .
Over het huidige Amerika zegt
Daphne: “ Momenteel is er overal
populisme, maar in het bijzonder in
Amerika. Ik denk dat in de huidige
besluitvorming de invloed van de
adviseurs van president Trump niet
te onderschatten is. En dat hij gekozen is, is zeker ook een gevolg
van dat er geen geliefde tegenkandidaat was ” .
Na de afronding van haar studie in
Utrecht is Daphne gaan studeren
op de universiteit in Genève in
Zwitserland. Hierna is ze in 2005
gaan werken bij de Zwitserse bank
UBS in Zürich. Hier werkt ze bij de
afdeling private banking die het
vermogensbeheer doet voor particulieren.
Zij zegt: “ Het gaat om vermogende mensen uit heel de wereld, die
hun geld ondermeer op een Zwitserse bank zetten, omdat de klantenservice een stuk beter is of
omdat ze de situatie in hun eigen
land niet vertrouwen.
Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de
regering van hun eigen land niet
betrouwbaar is, of er andere specifieke risico's zijn uitlopend van
ontvoering tot hyperinflatie. Verder
maakt Zwitserland geen deel uit
van de Eurozone, dus we hebben
ook klanten die met een deel van
hun vermogen het risico die bepaalde Europese banken met zich
mee brengen willen vermijden. Het
gaat zeker niet meer zoals een
tiental jaar geleden om het ontduiken van de belasting.
Het vermogen van onze klanten
wordt netjes bij de belastingdienst
aangegeven, omdat ook hier in
Zwitserland de regels op dat gebied zijn aangescherpt ” .
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We vieren hier
zelfs Sinterklaas en we
hebben een
Nederlandse
peutergroep.
Mijn kinderen
spreken naast
Duits, ook Engels en Nederlands. Dit laatste vind ik heel
belangrijk vanwege de communicatie met
mijn ouders en
familie.
Ze gaan dan
ook eenmaal
per week naar
Nederlandse
les.

Waarom ben je naar Zwitserland
gegaan?
Oorspronkelijk wilde Daphne na
haar studie in Genève terug naar
Naderland. “ Maar “ , zegt zij, “ ik
had inmiddels een vriendje in
Genève en had ook verschillende
stages gelopen. Ik kreeg toen een
heel aantrekkelijk aanbod van de
bank waarbij ik nu nog werk. Hoewel het nooit mijn intentie is geweest om hier te blijven, ben ik
toch gebleven en is Zwitserland
mijn levensmiddelpunt geworden.
De levenskwaliteit is hier erg goed. En ik heb ook niet zoveel redenen meer om terug te gaan
naar Nederland.
Al mijn Utrechtse studievriendinnen wonen ondertussen ook in
het buitenland en als we in
bijvoorbeeld Amsterdam zouden
werken, is de familie in 'sHeerenhoek nog steeds niet om
de hoek. Ook wonen er veel
Nederlanders in mijn omgeving.

Wij gaan elk
jaar minimaal 2
weken op vakantie naar
Zeeland en
daarnaast komen we nog ongeveer 2 keer per
jaar voor bijvoorbeeld het Kerstfeest, Sinterklaas of de carnaval.
Zo was ik anderhalf jaar geleden
op het kindercarnaval in de Jeugdhoeve en ontmoet dan weer oude
klasgenoten en veel familie, inclusief ( achter- ) neven en nichten.
Ik heb nog steeds de Nederlandse
nationaliteit en verblijf in Zwitserland op basis van een permanente
verblijfsvergunning. Ik heb hier
voor gekozen omdat er in Nederland erg moeilijk gedaan wordt
over een dubbele nationaliteit. Het
gevolg is wel dat ik bijvoorbeeld
hier niet mag stemmen. En dat
komt hier regelmatig voor, soms
over heel kleine zaken zoals onlangs over een voetgangerstunnel
onder het station in ons dorpje
Küsnacht.
Mijn integratie in de Zwitserse samenleving is zonder problemen
verlopen; wij Nederlanders hebben
een positief imago bij de meeste
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Zwitsers. Bovendien wonen hier
veel buitenlanders die goed geschoold zijn. Toch heb ik me wel
moeten aanpassen omdat Zwitsers
veel gereserveerder zijn dan Nederlanders. Ik merk dat ook als ik namens de bank presentaties geef. Er
worden dan nauwelijks vragen gesteld.
Toch zijn er ook hier integratieproblemen en vooral Duitsers ondervinden hiervan problemen. Zo kwamen
er in tussen 2005 en 2010 heel veel
Duitsers naar ons land. De
voornaamste reden hiervan is de
betere salariëring. De taal die in het
kanton Zürich gesproken wordt is
een zogenaamd Zwitsers-Duits. Als
ik dat doe, dan hebben de Zwitsers
daar geen moeilijkheden mee. Maar
als Duitsers dat proberen, ook mijn
man, dan vinden Zwitsers dat niet
leuk, omdat ze dan gevoel hebben
dat er spot met hun taal gedreven
wordt.
Wat doe je in je vrije tijd?
In ’ s-Heerenhoek ben ik van mijn
4e tot mijn 18e jaar lid geweest van
de Showgirls. In die tijd zaten daar
onder meer ook Ellen Geijs, Maaike
Oosthoek, Mireille Rentmeester en
Manon Baaijens op. Ook ben ik actief geweest bij de gymnastiek- en
de tennisvereniging.
Vanwege mijn werk en de 2 kinderen heb ik nu veel minder tijd voor
hobby ’ s . Wel lees ik veel boeken
en dat schijnt een passie te zijn die
al lang in onze familie voor komt.
Zoals bij mijn opa Eduard de Moor
en ook meerdere tantes en nichten.
Ook ben ik regelmatig aan het facetimen op mijn iPad met zowel de
familie in Nederland als Duitsland
en ook met vriendinnen uit mijn studietijd in Utrecht die inmiddels in
Sydney, Gent en Washington wonen ” .

De foto ’ s bij dit artikel zijn van
1998 aan het begin van het 6e jaar
VWO op het Sint Willibrordcollege
en van 2017.

In gesprek met … Annemarie Haagmans
Annemarie is een betrekkelijk
nieuw lid van de dorpsraad.
Ze is "de mevrouw met het lapje", een benaming die kinderen
gebruiken als ze het over haar
hebben. Zelf heeft ze zich wel
eens "Griet Piraat" genoemd,
nadat een kleine jongeman haar
een Piet Piraat vond. Het betreffende lapje is een oogbescherming tegen stof, vuil en kou ( in
de winter ) . Haar oog- en gehoorbeschadiging zijn het gevolg van de gedeeltelijke verwijdering van een hersentumor.
Hinderlijk, maar volgens Annemarie is er met wat aanpassingen enerzijds en begrip anderzijds best mee te leven. Veel
belangrijker voor haar is het feit
dat het geheugen naar behoren
functioneert en zij zich best kan
redden.
Annemarie woont sinds 2004 in
de van ’ t Westeindestraat. Na
een zoektocht in de omgeving
van Goes is ze in 'sHeerenhoek beland; een fijn
(katholiek) dorp op gepaste afstand van haar werk destijds op
het Ostrea.
Annemarie is afkomstig uit Limburg en studeerde Duits en Engels aan de lerarenopleiding in
Tilburg. In de eindfase van de
opleiding gaf zij les in Helmond,
en met haar diploma's op zak
had zij het geluk om direct een
baan te vinden, geen makkie in
die tijd. In augustus 1992 begon
ze als docent Duits en Engels in

Lelystad. Na 12 jaar was
zij toe aan een andere
(werk)plek en dit werd
het Ostrea in Goes. Via
het Scheepvaart en
Transport College in Rotterdam belandde ze uiteindelijk in Kapelle, bij de
Isaac Beeckman Academie.
Zij is bijna 25 jaar werkzaam geweest als docent. Door haar beperkingen heeft ze jammer genoeg
moeten stoppen met lesgeven. Ze
heeft wel geprobeerd om op één of
andere manier verbonden te blijven
aan het onderwijs maar dat is tot
op heden helaas niet gelukt.
Annmarie was erg sportief met
hardlopen, zwemmen, fietsen
(allemaal tussen het drukke onderwijsleven door ) en in haar jeugd
met korfballen. Tegenwoordig beperken haar sportieve activiteiten
zich tot wandelen en een rondje
rijden op haar elektrische driewieler. Mobiel zijn en een beetje onafhankelijkheid behouden vindt zij
erg belangrijk. Wat het " echte
sporten" betreft zegt zij: "Vroeger
was ik heel sportief en deed ik van
alles, nu ben ik heel sportief en kijk
ik van alles."
Daarnaast luistert zij boeken en
probeert in haar huis en tuin zoveel
mogelijk zelf te doen.
Ze benadrukt dat ze ontzettend blij
is met alle hulp die zij krijgt van
haar ( directe ) buren bij bv boodschappen doen en bepaalde klussen in en om het huis.
Als voorbeeld daarvan
wordt tijdens ons gesprek een doos met bijenbekjes* gebracht die
later deze week met
hulp geplaatst gaan worden.

Maar waarom ging ze bij
de dorpsraad? Door de
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omstandigheden had ze tijd over
en wilde zich nuttig maken, zelf ook
iets betekenen voor de ( directe )
medemens. Problemen bestaan
volgens haar niet, alleen uitdagingen die je kunt aangaan. Dus niet
met en tegen elkaar klagen maar er
iets aan proberen te doen. En als je
op welke manier dan ook voor anderen iets kunt betekenen is dat
toch iets moois?? Zeker in de hedendaagse maatschappij waarin
men steeds vaker voor zichzelf
moet zorgen, waartoe helaas niet
iedereen in staat is. En samen sta
je nu eenmaal sterker en weet je
meer dan in je eentje.

* bijenbekjes zijn een soort klemmen die geplaatst worden in de
verticale ventilatievoegen in de
gevel. Ze lijken een beetje op
haarklemmetjes. Doordat er
een soort tandjes aanzitten kan
er wel ventilatielucht in maar
kunnen de bijen en wespen
zich niet nestelen in de spouw.

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.

Ondernemer Arjèn van den Dries
Arjèn is de zoon van Adrie van den
Dries en Truus Ars. Het bedrijf nam
hij 6 jaar geleden samen met zijn
nicht Christianne, de dochter van
Jan van den Dries en Lia Vertriest
over. Het werd opgericht door zijn
opa Jan van den Dries, die aan de
‘ s -Heerenhoeksedijk 30 woonde
en waar het grootste gedeelte van
het bedrijf gevestigd is. Opa Jan
begon samen met zoon Jan met
een rugvernevelaar. Adrie die voor
timmerman had geleerd kwam er
later bij. In de begintijd waren het
vooral familieleden die in het bedrijf
kwamen werken. Ondanks de grote
loodsen is er elders nog opslagruimte voor machines die seizoensgebonden gebruikt worden zoals combines.

De grootste vriend en vijand is de natuur
Arjèn en Christianne vormen een
vennootschap. Hij doet in hoofdzaak
de praktische en zij de administratieve zaken.
Toen zijn leeftijdsgenoten nog op
een skelter reden, was hij al te vinden op de tractor.
Officieel is het een landbouw- en
loonbedrijf met als handelsnaam
Gebr. Van den Dries. Een bewust
gekozen naam omdat zij het bedrijf
groot hebben gemaakt.
Arjèn heeft plezier in zijn werk en
geeft aan dat er in zijn vakgebied
veel veranderd is.Hij studeerde aan
het Edudelta College in Goes. Maar
het grootste gedeelte van de praktijk
werd hem met de paplepel ingegoten door zijn pa, oom en de toemalige, in zijn ogen oudere werknemers.
Hij heeft nooit voor een andere
werkgever gewerkt, maar werd ook
niet ontzien.
Er zijn heel veel regels waaraan je
je moet houden. Steeds wijzigt de
wetgeving en vooral de milieuregels
worden steeds strenger. Daarvoor

worden er vooral in de wintermaanden bijscholingscursussen
bijgewoond, daarnaast veel leeswerk en vooral op het gebied van
digitalisering willen ze goed op de
hoogte blijven en zelf kunnen ontwikkelen. Nieuwe eisen brengt ook
kosten met zich mee o.a. in de
aanschaf van nieuwe machines
die daaraan voldoen. Zo liet hij via
een schema op zijn computer een
stuk grond van een landbouwer
zien. De grond waarop gesproeid
moet worden wordt gelokaliseerd,
ofwel de begrenzing wordt aangegeven.
Gaan de sproeiarmen erover
heen, hetzij over een sloot of ander perceel dan stopt de sproeier
onmiddellijk. Momenteel denken zij
erover een machine van vier jaar
oud te vervangen voor een nieuwe
machine die via magneten ervoor
zorgt dat er nog minder sproeisel
vervliegt. Ook kan hij per perceel
zien welk middel gebruikt is en in
welke hoeveelheid.
Dit geldt ook voor de mestmachine.
Ook daarvoor kan hij precies aangeven waar veel en weinig mest
geïnjecteerd moet worden. Hij voert
het in en de machine doet zijn werk.
De bietenoogst komt er weer aan
en ook daar moet vooral gelet worden op het schoonhouden van de
wegen, want je wordt snel aansprakelijk gesteld. Voor het schoonmaken hebben zij speciale machines
o.a. een overlaadkar. De overlaadkar blijft op het land staan en vult
kipwagens die op de weg kunnen
blijven staan. Hierdoor komt er
geen modder op de weg.
Het onderhoud van machines is
voor het grootste gedeelte in eigen
beheer. Alleen het softwaregedeelte in de machines moeten zij
aan deskundigen overlaten. De
meeste van de 22 tractoren zijn
uitgerust met GPS. Zo kan hij in
principe van elke werknemer volgen
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waar hij is en wat hij aan het doen
is. Zo is het voor nieuwe werknemers gemakkelijk het te bewerken
perceel te vinden. Hij heeft de certificering voor het keuren van machines, zoals glasbreuk, banden, etc.
Het meeste onderhoud vindt uiteraard in de wintermaanden plaats.
Je schrikt van de bedragen als hij
vertelt wat een bepaalde machine
of een gewone tractorband kost.
De drukste periode is van mei tot
december. Maar daarnaast zagen
zij in de winter windsingels en eigenlijk vinden het hele jaar door
bepaalde werkzaamheden plaats.
Goed voor de 9 vaste en soms tijdelijke ZZP-werknemers zorgen
vindt hij een vereiste. Ook chauffeurs die de giertanks in de omgeving komen legen en de nacht op
hun terrein in de vrachtauto doorbrengen krijgen een maaltijd.
Ben je goed voor je personeel, dan
zijn ze ook goed voor jou. Moet er
worden overgewerkt dan is er de
moeder van Christianne die minimaal vier keer per week warme
maaltijden verzorgt. Gewoon degelijke kost zoals aardappelen,
groente, een goed stuk vlees, etc.

Zijn de werknemers elders op het
land dan wordt dat in speciale
warmhoudbakken naar het land
gebracht waar zij zich ook bevinden. Ook beschikken zij over een
aantal magnetrons om daar waar
nodig verse kant-en-klaar maaltijden te verwarmen. Het komt ook
regelmatig voor dat een landbouwer een werknemer uitnodigt om
mee te eten.
Het personeel moet affiniteit hebben met de landbouw, de machines en er niet om geven op tijden
te werkten dat het echt noodzakelijk is om de producten van het
land te halen. Daar tegenover is
het ook niet moeilijk vrij te nemen.
Naast de vaste medewerkers heeft
hij meestal twee stagaires van o.a.
VMBO/MBO opleiding Edudelta
College Goes en de MBOopleiding Loonwerk in Heerle.
Op de vraag : “ Word je nooit gek
wanneer alle boeren tegelijk bellen
dat een bepaald gewas van het
land moet ” , is het antwoord
“ N ee “ .
Het werkgebied is in hoofdzaak
tussen Rilland en Sloedam. Via
een speciale app kan hij zien of er
op een bepaalde plaats gewerkt
kan worden. Bijvoorbeeld als het
in Rilland de dag ervoor te veel
mm heeft geregend en in Ellewoutsdijk niet, dan is eerst de laatste aan de beurt. Een heel enkele
keer gaan ze door de tunnel naar
Zeeuws-Vlaanderen. Het aanvra-

gen is snel geregeld en dan mogen
ze er in de nachtelijke uren doorheen. Uiteraard komt er op dat gedeelte een rood kruis boven de
weg en wordt de snelheid in de
tunnel aangepast.
Een hele zwarte bladzijde uit de
geschiedenis van het bedrijf is de
grote brand op 7 augustus 2013.
Twee grote loodsen zijn verloren
gegaan net als een aantal kostbare
machines en materiaal. Zo ook een
machine die zij zelf ontwikkeld
hadden voor het rooien van witlof.
Door de veerkracht van het bedrijf,
het niet bij de pakken gaan neerzitten, snel handelen en hulp van
anderen, kon het bedrijf tijdig aan
de najaarsoogst en aan de wederopbouw van het bedrijf beginnen.
Bij de wederopbouw konden de
loodsen zo worden ingericht dat er
gemakkelijker gewerkt kan worden.
Arjèn: “ Het kost je wel tien jaar
van je leven. “
Arjèn is getrouwd met Clarinda en
heeft twee dochters Nienke en Manouk. Of zij later in het bedrijf komen hangt van hen af. Hij voegt er
direct aan toe dat Christianne die
getrouwd is met fruitteler André
Raas twee zonen, Stephen en
Thierry, heeft. Dus wie weet !
Er zit zeker toekomst in het bedrijf
zeker wanneer je met de ontwikkelingen meegaat..
Arjèn en Christianne: veel succes
met het mooie bedrijf.

Landschapspark Borsele
Wat maakt onze gemeente nu zo
uniek en de moeite waard om te bezoeken, er te wonen of te werken?
Dat unieke kenmerk is het landschap!
Dit kwam duidelijk naar voor uit onderzoek van de Stichting Landschapspark Borsele ( voorheen
Stichting Land van Borsele) en de
gemeente Borsele naar hoe we de
marketing van onze regio in zouden
moeten steken. Daarmee werd de
gedachte geboren om van de gemeente één groot Landschapspark te
maken, waar van alles te beleven is.
Op deze wijze kunnen we gezamenlijk werken met dezelfde boodschap
om Borsele op de kaart te zetten.
Dit is het gebied bij uitstek om te ontspannen in een groene en relaxte
omgeving. De vele mooie plekjes zijn
het bezoeken meer dan waard. Een
unieke landelijke omgeving met vele
verschillende dorpskernen en verhalen over het ontstaan van de polders.
Het Bevelands dialect daaraan gekoppeld als een uiting van het authentieke karakter. Dit alles bij elkaar
creëert het onderscheidend vermogen van de regio.
De waarde van groen en water vergroot de aantrekkingskracht van een
regio. Wie wil er nou niet wonen in
een landschapspark? Een park waar
de inwoners trots op kunnen zijn omdat het er fijn wonen, werken en recreëren is. Een bestemming waar
bezoekers graag naartoe komen omdat ze er tot rust en tot zichzelf komen.
Het Landschapspark Borsele moet de
komende jaren zowel fysiek als virtueel gestalte krijgen. De website,
www.landschapsparkborsele.nl als
virtuele toegangspoort is al gerealiseerd. Hierop is alles te vinden over
evenementen, overnachten, eten en
drinken en amusement in de regio.
Een wegwijzer voor zowel bezoekers
als eigen inwoners en bedrijven.
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In de nabije toekomst willen we
toegangspoorten aan de belangrijkste toevoerwegen van de regio creëren om het gevoel versterken dat
je een bijzonder landschapspark
binnen gaat. Het landschapspark is
een prachtige kapstok om alle toeristische en recreatieve mogelijkheden eenduidig en helder onder de
aandacht te brengen bij doelgroepen. Daarnaast gaan we inzetten

op tal van initiatieven die de komende jaren in dit kader kunnen
plaatsvinden. De dorpsraad had
de suggestie om kano ’ s te laten
varen op de kreekresten. Als u
suggesties heeft, stuurt u ze dan
naar de dorpsraad. Wij zorgen dat
ze dan op de juiste plaats komen.
Wij doen natuurlijk geen toezegging over de uitvoering van de
suggesties.

60 jaar KBO ‘s-Heerenhoek
Ouderensociëteit /
KBO afd. ’ s-Heerenhoek.
Als voorzitter van de Ouderensociëteit/ KBO-afdeling ’ s-Heerenhoek
is het mij een groot genoegen om u
aan te kondigen dat wij dit jaar ons
60-jarig jubileum vieren.
Toch wil ik enkele hoogtepunten
noemen die in ons 60-jarig bestaan
aan ons voorbij zijn gegaan.
Wanneer we hierop terugkijken zijn
we dankbaar dat dhr. Aldert van der
Molen en mevr. Catharine Paree in
oktober 1955 de ouderensociëteit
hebben opgericht en dat wij in 1957
lid zijn geworden van de K.B.O.
afdeling Brabant.
Nu zijn we 23,5 jaar lid van de
K.B.O.-afdeling Zeeland en bestuurlijk zijn we een samenwerking
aangegaan met PCOB wat ook
weer de nodige veranderingen met
zich meebrengt.
Ook binnen onze vereniging is er
natuurlijk in die 60 jaar veel veranderd, onze bekende dansgroep de
Klompendansers en het naaikransje
in de pastorie van Pastoor Kroon
zijn er niet meer.
Nu kunnen
wij u samen
met het bestuur en een
aantal vrijwilligers een
uitgebreid programma aanbieden
(Bingo, Kaarten, Rummikub,
Koersbal, Fietstochten, Themamiddagen en de Biljartcompetitie
BBCS / Borsele toernooi ) .
Tevens organiseren wij twee
busreizen ( voor- en najaars-

reis ) , kerstviering en een spelenmiddag als afsluiting van het voorbije jaar.
Het beheer van Dorpshuis ‘ D e
Jeugdhoeve ’ heeft veranderingen
ondergaan en is overgegaan naar
Sportfondsen Borsele waar we op
een goede manier mee samenwerken.

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 !

Ons ledenbestand blijft rond de 320
leden schommelen waar we natuurlijk zeer content mee zijn want hierin is ook verandering gekomen.
Vroeger ging je met 65 jaar in de
AOW, daarna kregen we de periode van vervroegd uittreden en nu
zitten we in een periode van tweeverdieners en een pensioengerechtigde leeftijd op je 67ste jaar.
Maar nu even terug op ons 60-jarig
jubileum. Werd in het verleden het
25, 40 en 50-jarig jubileum uitbundig gevierd nu hebben we gekozen
om het op een geheel ander manier
te vieren.
Het bestuur heeft besloten om alle
leden van de ouderensoos en KBO
een mok aan te bieden met opschrift van ons 60-jarig jubileum als
aandenken. Ook op onze spelenmiddag op 28 december, waar we
iedereen voor uitnodigen, zullen wij
nog stilstaan bij ons 60-jarig jubileum. Tevens wil ik het bestuur en al
onze leden feliciteren met dit heugelijke feit van ons 60
-jarig jubileum.
Voorzitter Ouderensociëteit en KBO afd. ’
s-Heerenhoek.
L.G. Traas
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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 —>

Agenda
We vragen iedereen activiteiten te
melden die de komende maanden
in ‘ s -Heerenhoek plaatsvinden.
U kunt de activiteiten mailen naar
de redactie:
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

23 t/m 27 oktober
Sinterklaas collecte
Dinsdag 7 november
KBO Bingo in de Jeugdhoeve om
13.30 uur, er zijn mooie levensmiddelenpakketten te winnen.
Donderdag 16 november

Donderdag 21 september
Kledingverkoop en modeshow Seniorenmode Ma & Co om 9.30-12.00
uur in het restaurant van Theresiahof.
Dinsdag 26 september
KBO Najaarsreis Brussel. Een
prachtige dagtocht naar Mechelen
en Brussel met de AMZ. Bezoek
aan het Ursulineninstituut in Mechelen, broodmaaltijd, rondrit door
Brussel en afscheidsdiner. Opgave
bij o.a. Kees Rentmeester

Jaarvergadering dorpsraad, 19.30
uur, Jeugdhoeve
Vrijdag 17
november

KBO Bingo in de Jeugdhoeve om
13.30 uur, er zijn mooie levensmiddelenpakketten te winnen.

Februari uitstapje, waar naartoe is
nog niet bekend
7 maart lezing over uithuwelijken

Herhalingslessen EHBO

19 september: kort levensreddend
handelen
5 oktober: Reanimatie
7 november: ogen, gif, brandwonden en elektrische shock

Sinterklaasviering groep
6,7 en 8

11 januari: luchtwegen en baby’s

Zondag 19
november

6 februari: lotus

Intocht Sinterklaas en
Sint-viering peuters ( t/m groep 5 )
Dinsdag 5 december

Dinsdag 3 oktober

31 januari lezing over dementie

KBO Sinterklaasbingo in de Jeugdhoeve om 13.30 uur, er zijn mooie
levensmiddelenpakketten te winnen.

8 maart: jaarvergadering, kinderziekten, verbanden
De herhalingslessen kunnen ook op
een andere datum in Lewedorp gevolgd worden.

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

UITGELICHT
We lichten één of meerdere
evenementen uit de agenda
waar we meer informatie van
ontvangen hebben.
Vrijdag 6 oktober en zaterdag 7
oktober
Kinderkledingbeurs in de Jeugdhoeve te ‘ s-Heerenhoek, zie Uitgelicht.
Zaterdag 7 oktober
Piramideschieting en gratis bloemen. Aanvang 13.30 uur. Georganiseerd door de Verenigde Schutterssociëteiten van ’ s -Heerenhoek.
Vrijdag 27 oktober
Ontmoetingsdag in de Blaauwe
Hoeve in Hulst met Eucharistieviering, lunch, optreden van Peter en
Anja uit Volendam, mogelijkheid tot
busvervoer info Kees Rentmeester

V.O.K.
De dames hebben weer een
uitgebreid programma voor
het komende seizoen:
4 oktober jaarvergadering
tevens opening van het nieuwe seizoen
8 november lezing Rode Kruis
6 december Sinterklaasavond
13 december Kerstworkshop
bloemschikken
3 januari Nieuwjaarsborrel

Meer info, aanvragen nummer,
spelregels Kinderkledingbeurs:
kkbzuidbeveland@gmail.com
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