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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 in december uit.
Heeft u kopij voor de krant? Lever
het voor 26 maart in via :
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

Nieuws uit de dorpsraad
Overleg met dorpswethouder
Op 14 november heeft de dorpsraad overleg gehad met de nieuwe
dorpswethouder Marga van de
Plasse. De uitkomsten van dit overleg treft u hierna in het kort aan.
Krotwoning Molendijk
De dorpsraad heeft wederom zijn
zorgen hierover uitgesproken. Deze
kwestie heeft de volle aandacht van
de gemeente, aldus de wethouder.
Zorgvuldigheid en afhandeling volgens de wettelijke regels zijn de
uitgangspunten, waardoor het meer
tijd vergt dan een ieder wenst.

Nieuwe leden
De oproep in de vorige dorpskrant
heeft twee nieuwe leden opgeleverd, namelijk Richard Gielens en
Rosa Zwartelé. De dorpsraad bestaat nu weer uit zes leden. Nieuwe leden zijn overigens nog
steeds welkom. U kunt u aanmelden op dorpsheerenhoek@zeelandnet.nl

Amac-terrein
De inplant van bomen en struiken
van het gemeentelijk gedeelte zal
dit plantseizoen plaatsvinden. De
eigenaar van het overige gedeelte
(Cingelveste), wil op korte termijn
een marktonderzoek uitvoeren om
na te gaan voor welk type woning
de meeste belangstelling is.
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Woningbouw
In de loop van 2019 zullen er nieuwe woningen gebouwd worden op
de locatie Merietestraat.
Herinrichting dorpsbos
De aanbesteding heeft inmiddels
plaats gevonden. Er zal rekening
gehouden worden met de wensen
vanuit de bevolking. De dorpsraad
is uitgenodigd voor overleg.
Onderhoud straten
Op korte termijn zal er een herinrichtingsplan voor de Marktstraat
worden opgesteld. Het is de bedoeling dit in 2019 uit te voeren. De
gemeenteraad moet hier echter nog
wel geld voor beschikbaar stellen.
Brandvijver en fontein
Begin 2019 zal de brandvijver worden opgeschoond en daarna zal er
een nieuwe fontein geplaatst worden.

Nieuw redactielid… Hanneke Boone - v/d Dries
Sinds oktober heeft ’ t Pak’ u us
een nieuw redactielid.
Ze heet Hanneke en ze woont net
buiten het dorp. Zij woont daar
sinds 2016.
Ik parkeer mijn fiets bij het huis en
zoals dat in een dorp vaker is, doet
de voordeur ( nog ) geen dienst. Ik
loop achterom tussen de kippen
door naar de openstaande tuindeuren, terwijl Hanneke de kippen
vriendelijk doch dringend verzoekt
buiten te blijven. Voor oktober is het
zulk ontzettend heerlijk weer, net
als in de zomer, dus genieten we
ervan dat de tuindeuren nog open
kunnen blijven.
Hanneke woont samen met 2 poezen en natuurlijk niet te vergeten
haar man Pleun Boone, werkzaam
bij van Eijzeren in Borssele. Ik kan
zien dat ze beneden nog niet helemaal klaar zijn met verbouwen,
maar ik zie nu al dat het er ouderwets gezellig is met mooie oude
balken in de woonkamer en leuke
oude kasten tegen de muren.

Op de vraag of ze nu tijd over heeft
voor de dorpskrant, moet ze lachen.
De bovenverdieping moet nog bijna
helemaal gebeuren, maar alles op
zijn tijd. Hanneke vertelt dat ze het
leuk vindt om artikeltjes te schrijven

en ze heeft ook al ideeën voor een
nieuwe rubriek in de dorpskrant.
Nee zeggen, was dus geen optie!
Waarschijnlijk kennen veel mensen
Hanneke van de fanfare, de kleutergym, haar tijd als misdienaar
en/of achter de kassa bij Fred ( de
vroegere plaatselijke Attent supermarkt ) of van de Visser Optiek in
Heinkenszand.
Hanneke is al circa 19 jaar lid van
de fanfare en sinds een paar jaar
secretaris. Ze vindt het jammer dat
er weinig nieuwe leden zijn en
hoopt dat er de komende maanden nog
een paar bijkomen,
want het is leuk om
met z ’ n allen te oefenen en op te treden.
Na bijna 9 jaar werken in Heinkenszand
was Hanneke op
zoek naar een nieuwe
uitdaging en heeft ze
haar baan bij de gerenommeerde brillenzaak verruild voor
een eigen bedrijfje: KIJK! BIJ HANNEKE , opticien op locatie. In een
paar maanden tijd had ze zich ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, was er goede hulp bij
het ontwerpen van een logo, een
folder en een website,

www.kijkbijhanneke.nl
Voor ze haar bedrijfje opstartte,
werkte ze bij Proteye, gespecialiseerd in veiligheidsbrillen, zwem-,

duik-, sport- en beeldschermbrillen
op sterkte. Hele dagen op kantoor
was niet echt iets voor Hanneke, ze
miste het klantencontact. Toen
bleek dat er in Zeeland nog geen
één opticien aan huis was, was de
keuze snel gemaakt.
Hanneke is 1 oktober begonnen
met haar bedrijf en sindsdien druppelen de opdrachten binnen. Van
metingen bij TU Eindhoven voor
alle eerstejaars die een veiligheidsbril nodig hebben tot een dame op
leeftijd in een verzorgingshuis, van
de gemeente Rotterdam, waar ze
bijna wekelijks brillen aanmeet
(beeldscherm- en veiligheidsbrillen)
tot natuurlijk van Eijzeren, vrienden
en familie. Iedereen mag Hanneke
bellen. “ En hoe doe je dat dan
precies? ” ziet Hanneke mij denken. Want ik zie nog niet zo precies
voor mij hoe je dan alles mee kunt
nemen wat je nodig hebt als ie-

2

mand een bril
aangemeten
wil hebben en
ook een leuk
montuur uit wil
zoeken…
De laptop
klapt open en
daar verschijnen de bekende rijen
letters in verschillende groottes, die
naar beneden toe steeds kleiner
worden. De laptop gaat dus mee op
pad bij een afspraak, maar dat is
niet alles. Ze heeft ook een rugzak
met instrumenten, bijvoorbeeld om
met een lampje in je ogen te kijken
en verder staat er een hele grote
hoge koffer klaar met allemaal lades
met verschillende monturen, voor
mannen, vrouwen en kinderen. Keuze genoeg. Nadat de meting is gedaan en het montuur is uitgekozen
brengt Hanneke
een paar weken
later de bril thuis
met de juiste glazen en stelt ze
hem af, zodat hij
goed zit. Ze werkt

van maandag t/m zaterdag, ook in
de avonduren.
Het heeft geholpen dat er een artikel over Hanneke in de Bevelander
heeft gestaan. Zo ziet ze met eigen
ogen, wat een effect een artikeltje
in een krant kan doen voor de bekendheid.
Ze heeft tot het einde van het jaar
een 10%-kortings actie op een
complete bril en het declareren
neemt ze ook nog eens uit handen.
Wie weet kunnen we na de eerstvolgende vergadering van de
dorpskrant eens een groepsmeting
doen, want volgens mij draagt bijna
iedereen van de redactie inmiddels
een bril ….
Aan het einde van het gesprek
geeft Hanneke aan dat ze het belangrijk vindt dat er leven op het
dorp is en ze vindt het leuk om
daaraan bij te dragen.

daar vind je
vast een nieuwe rubriek,
maar we verklappen natuurlijk nog niet
welke!

Voor meer informatie over het lidmaatschap bij de fanfare kun je bij
Hanneke terecht.
Ook als je voorzitter of penningmeester wilt worden.
Tel. 06-18840167
Voor informatie over een oogmeting
of een afspraak bij KIJK! BIJ HANNEKE kun je terecht bij bovenstaand telefoonnummer of mail naar
info@kijkbijhanneke.nl

Ik zou zeggen: Houd de eerstvolgende dorpskrant in het voorjaar in
de gaten ( rond Pasen ) , want

Colofon

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.
In de weken voor Kerst, kunt u uw Groente en fruit Kerstbestellijst meenemen naar de groentekraam
We bezorgen uw Kerstbestelling op maandag 24 december
thuis.
De laatste week van december en de eerste week van januari staan wij niet
op de markt, in deze weken kunt u uw bestelling doorgeven via de mail:
debruine@zeelandnet.nl of bellen/appen naar 06 51109969
in deze weken bezorgen we op vrijdagmorgen 28 december en 4 januari.

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
Hanneke Boone
Bezorging: dorpsgenoten
Redactieadres: v. Steestraat 20

We wensen u Fijne Feestdagen en een Gezond 2019

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

Marjanne, Ronnie en Monica de Bruine en Teun Moerland

Oplage: ca. 960 exemplaren
Enige tijd na uitgave digitaal te bekijken
via www.heerenhoek.nl
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Nieuwe website: Sint Bavo
Wil je informatie over de scouting van ‘ s-Heerenhoek? Dan kun je
vanaf nu terecht op de mooie nieuwe website van Sint Bavo. Je vindt
er allerlei informatie, zoals de prijzen, het programma van 2019, contactgegevens, foto ’ s en natuurlijk kun je je inschrijven via de site.
Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op: https://sint-bavo-welpengroep.webnode.nl
4

Polderwonder
- Zeg ei jie dat noe ok
ehoare?
- Wat ehoare?
- Nou bie Joas en Meriete an de Poldersendiek bin d’r ….
- Stil es, ik oare muziek!

- Oe kan dat noe? Daè
is deze daegen ommers
glad niks te doen.
- Luuster dan..!
- ’t Kom van buten ’t durp. Dan
is t’r toch ergens een feêstje zeker Misschien bie diengen, bie
Klompe in de schuure. Mae wat
ao jie over Joas?
- Nou, bie Joas en Meriete bin
d’r gistere vluchteliengen anekomme.
- Daè bî je goed mie. Mae oe
komme die daè toch? Daè bin
d’r wè vee mae die komme toch
zô mae nie uut ‘r eigen? En zô
gastvrie is Meriete toch nie?
- O, zei dat nie. Van Meriete ka
je aolles kriege, mae ze lopt ‘r
noait mie te kôôp. Meriete is
een goed wuuf en Joas is ok een
stikgoeie vent.
- Mae wat geve is nog gin
vreemdeliengen in uus neme.
- ’t Is een man en een vrouwe
en dat wuufje lopt ok nog op
aollen dag. De burgemeêster ei
zelf wiste vraege of ze een paer
mensen onderdek zoue wille geve, omda ze die nie naè de
sporthal woue doe, omda ze in
verwachting is. En Joas en Meriete è ruumte genoeg op zô ’n

oeve en ze è ok
nog een
zummer’uusje
op ’t erf.
- Waè a je toch
van oart tegenwoordig. Bie
mien motte ze
nie weze. Laèt
ze gunter mae
bluve.
- Ja mae, ze
komme uut noad, nie voe de
lol. A jie most vluchte, zou je
toch ok blieë weze a je ergens
op’evange wier.
- Oans vluchten nie. In d’n
oorlog bin vaoder en moeder ok
noait wig’egae. Mae de muziek …. die kom deze kant
op. M’n god nog an toe…. Wat
is t’r toch te doen.
- A me ’t wete wille gae me
d’r achteran. Gae je mee?
- Ja, ‘k bin toch ok vreêd
nieuwgierig wien a noe mie
zulk weer de muziek laèt
komme. Kom! Me gae!
- ’t Is bie Joas en Meriete te
doen, wan vadderop is t’r niks
mî. Ze gae een serenade
brienge. Misschien wè voe die
nieuwe mensen.
- Dat bin Syriërs of mensen
uut Afrika, dienk je a die
wat an dat blaesgedoe vinde.
Me gae gewoon mee het erf op
en dan zie me wè, waè of het
voe is.
- Noe mô je die trompet toch
es oare. Oe moai. Zô è ‘k ze op
’t durp noait oare spele. ’t Is
glad aars as aars.
5

- Daè kom Joas naè buten. Die
gebaert a t’n wat zegge wil.
Kom, dichterbie. Dan kunne me
oare wat a t’n zeit.
Joas:
- Muzikanten, beste mensen. Ja
het is toch wat, mae moai a julder ekomme bin, wan ik è goed
nieuws. Gistere bin d’r ier vluchteliengen ekomme en die vrouwe
was ôôg zwanger en noe is toch
een paer uren elee dat kindje gebore en ze è ‘t het nog naè mien
enoemd ok. Ka je dat begriepe.
Mae zelf noait kinders kunne
kriege en noe is t’r ier toch een
kind gebore. ’t Is een prachtig
jongsje en die vrouwe maèkt het
goed. Die man is glad overstuur.
Een wiege ao me nie, mae Merie
ei een groate mande epakt en d’r
dekens en een kruke in’eleid. Je
mag aol komme kieke, kom t’r
mae in. D’r is ok beschuut mie
muusjes en sukelademelk en wien
en bier. Laèt de muziek nog mae
wat spele en laèt het wete op ’t
eêle durp. ’t Is een wonder, een
groat wonder. Dat is ‘t. Muziek!

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, Studio K ( n ) apper, Frank van
Craenenbroeck, Welkoop, Aziatische specialiteitenrestaurant Nieuw Paradijs,
Cafetaria Paradijs, Korenbeurs Culinair ,
. 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 !

Openingstijden:
ma t/m do

16-20 uur

vr

14-23 uur

za + zo

11-23 uur

De Groentespecialist:
06 -51109969

Aziatische specialiteitenrestaurant ‘ Nieuw Paradijs ’ ( tel. 0113 - 352769 ) en
Cafetaria ‘ Paradijs ’ ( t el. 0113 - 350101 )

Maandag : Gesloten
Dinsdag

: 8:00-12:00 13:00-17:30

Woensdag : 8:00-12:00 13:00-17:30

De laatste dorpskranten zijn digitaal te bekijken en te downloaden via:

Donderdag: 8:00-12:00 13:00-17:30
18:00-20:00
Vrijdag

: 8:00-12:00 13:00-17:30

Zaterdag : 8:00-13:00
Telefoonnummer 0113-351492
Miranda , Eline , Kimberley en Mariska
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Het nieuwe continurooster - Don Bosco
Het nieuwe continurooster op de Don Bosco-

Sterre Sinac:

school is geschreven door een aantal kinderen

Na de zomervakantie begonnen we

uit groep 7.

met het continu rooster. Dat was
wel nieuw voor ons

Lieke Goense:

maar nu zijn we er wel aan gewend.

De Don Boscoschool heeft sinds dit jaar een

We zijn al om 2 uur uit. We eten en

nieuw rooster. Het continu rooster. Dat houdt

drinken nu op

in

school en niet meer thuis of bij de

dat we op school eten, om twee uur uit zijn en

overblijf. Sommige kinderen vinden

dat we na school langer kunnen spelen.

dit leuk maar

uur naar huis. Wij moeten voortaan in de klas

Vroeger waren we om 3 uur uit en kon je thuis

sommige niet, ik wel! Verder hebben we

eten. Ik vind dat eten op school wel gezellig.

eten of op school. Als je op school ging eten

ook op andere tijden activiteiten bij BONS.

Maar ik mis alle lekkere dingetjes bij mijn tante,

moest je naar de overblijf. Dat was beneden in

BONS zijn allerlei activiteiten die je kunt

opa en oma en ook bij mijn vader en

de hal. Nu is dat er niet meer en eet iedereen

doen zoals een speurtocht of zo. En de

moeder. Je kan wel langer spelen als je om 2 uur

op school in het klaslokaal. Om twee uur is de

kinderen die willen afspreken hebben nu

vrij bent. En als we aan het eten zijn dan

school klaar en kan iedereen naar huis.

meer tijd.

zet de juf of de meester overblijf-tv aan. En soms

Mijn mening: Ik vind dat het heel fijn is.

leest de juf ook wel eens voor.
Floortje van der Schraaf:

Jayden van Gessel:

Ik vind het continu rooster niet leuk. Nu eet

Filine Spies:

Het nieuwe schooljaar is leuk. Wij eten in de

ik niet meer thuis bij mama maar op

Op de Don Boscoschool is sinds dit jaar een

klas. Ik vind het leuk maar ook weer niet want

school. We zijn wel om 2 uur uit, eerst was dat

continu rooster. Een continu rooster is bij ons

je kan geen tosti’s meer eten. We kijken wel

om 3 uur. We kunnen wel langer spelen na

van 8.30 uur tot 14.00 uur. Daarom hebben we

een filmpje in de klas. We gaan nu om 2 uur

school. De sporttijden zijn ook veranderd want

lunch in de klas. Ik vind het fijn. Op die

naar huis dus kunnen we veel langer spelen.

eerst moest ik op woensdag om 12 uur na

manier hebben we meer tijd na school. De school

Er zijn ook veel sporttijden veranderd.

school naar judo. Nu niet meer.

lijkt hetzelfde te voelen maar het is
anders. Andere tijden, niet meer thuis eten, korter

Stijn van Oosten:

school. In die korte tijd doen we veel, zelfs

In het nieuwe schooljaar kregen we

leuke dingen zoals tekenen, knutselen, talenten-

het continu rooster. Dat houdt in dat

middag en gym maar natuurlijk ook rekenen,

er nieuwe regels

spelling, taal enz. Na schooltijd mag je gewoon

zijn dus zijn we in plaats van 3 uur om

op het schoolplein spelen. Zo is het na

2 uur uit school. En we moeten nu niet

schooltijd ook leuk.

meer om 12

D’ouwe Dôôze
Toen de koeien nog op straat liepen.
In 1905 was ons dorp nog een en al boerenbedrijvigheid. Landarbeiders, wagenmakers, klompenkappers, nu niet meer voor te stellen maar
ieder had op een of andere manier wel iets met
het boerenleven. In de paar straten en dijken
die ons dorp rijk was liepen geregeld de koeien
van de stal naar de wei en terug. Ook onderaan
de Molendijk liepen de koeien nog. Buiten een
boerderij waarvan alleen het woonhuis van de
familie Vermue er nog is liep de bebouwing nog
niet verder dan het huis naast de huidige slagerij van Frans van Strien. Links naast de kerk de
meisjesschool en het zusterklooster.
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Nieuwe ondernemer: Heleen Traas
Dit jaar ben ik mijn eigen prakrijk
begonnen als pedicure. Dit momenteel nog naast mijn huidige baan.
Graag stel ik mijzelf aan u voor.
Ik ben Heleen Traas en ik woon met
mijn man Harold en kinderen Sharon en Rowan Traas in de Vermuestraat 6 in ’ s -Heerenhoek.
Aangezien ik in mijn huidige baan
bij een zorgverzekeraar na 20 jaar
boventallig ben verklaard, ( i k heb
er altijd met veel plezier gewerkt )
ben ik na gaan denken wat ik verder zou willen doen voor werk. Ik
werkte in mijn huidige baan veel
vanuit huis. Dat beviel mij prima. Ik
ben na gaan denken wat er goed bij
mij past… Conclusie ik wil graag
iets voor mezelf beginnen.
Ik ben in 2015 begonnen met de
opleiding Basis Pedicure. Binnen
twee jaar heb ik hiervoor de benodigde diploma ’ s behaald. In 2017
ben ik verder gegaan met de studie
tot Medisch Pedicure. Dit diploma
heb ik in 2018 behaald. Ik ben nu
gespecialiseerd in diabetische, reumatische, spastische, verwaarloosde en oudere voeten. Ook de ortheses, nagelbeugel, nagelreparatie en
het drukvrijleggen van probleemlocaties waren onderdeel van mijn
opleiding.

Mijn praktijk is aangesloten bij Provoet en Procert. Ik ben KRPgeregistreerd en heb een AGBcode voor eventuele vergoedingen
via uw zorgverzekering.
Ook heb ik cursussen gevolgd voor
nagelreparatie met sculpture gel,
gellak Pedicure. De dames kunnen
gellak of nagellak over de nagel
laten zetten.
Voor alle bovengenoemde problemen kunt u mij raadplegen maar
ook voor problemen aan uw voeten
voor of na een verre wandeltocht,
of na het beoefenen van sport kunt
u mij benaderen. Mocht u uw voeten eens extra willen laten verwennen ook dan kunt u bij mij terecht.

Voor het verven van wenkbrauwen
en wimpers heb ik een certificaat
behaald omdat ik denk dat dit een
mooie aanvulling kan zijn van mijn
diensten voor de vrouwelijke klanten.
We hebben op de begane grond
van onze woning een ruimte vrijgemaakt en ingericht als een mooie
en praktische praktijkruimte. Ik
heb momenteel flexibele werktijden
en ik hoop velen van u te mogen
ontmoeten in mijn pedicure praktijk!
Groetjes Heleen Traas,
Praktijk Heleen Traas Medisch Pedicure.
Telefoonnummer 06 24476464

Timmerfabriek De Mol
Een sterk gevestigde naam in de
omgeving.
Marco nam op 1 januari 2004 het
bedrijf over van plaatsgenoot Han
Traas. Ondanks de crisis in de
bouw wist hij zich staande te houden mede door de kwaliteit die hij
levert en het innovatief bezig zijn
met zijn bedrijfsvoering.
Momenteel is hij druk bezig met de
verhuizing want hij heeft een nieuw
gebouw laten zetten aan de Schou-

wersweg 104 eveneens in Heinkenszand. Als je vanaf de Sloeweg
de A58 oprijdt zie je het pand aan
de rechterzijde. Op 1 januari 2019
start hij de activiteiten vanuit de
nieuwe fabriek.
De nieuwe ruimte is van alle gemakken voorzien. Grote
toegangsdeuren, nieuwe
spuiterij ruime parkeergelegenheid en boven is
er vanuit het kantoor en
8

vanuit de kantine een mooi uitzicht
op de A58.
Marco en personeel, heel veel succes met jullie nieuw onderkomen.

Carnaval
11/11 is weer geweest en wat was
dat een mooie opening van dit
carnavals seizoen. Nieuwe gezichten in onze stichting maar gelukkig
ook nog veel bekenden.
Voor het eerst hebben we dit jaar
ook 2 dames als Jeugdleden, onze
Jeugdleden zagen er tijden 11/11
weer prachtig uit, meiden veel plezier tijdens deze carnavals tijd,
geniet er van.
Met het motto

we e der vat op,
denken wij dat er weer veel mooie
creatieve creaties voorbij komen
tijdens de
optocht maar
ook zeker
tijdens het
rondje over
het dorp voor
de jurering
van het
mooist versierde uus.
Wij hebben
er veel zin in,
met vele
evenementen tot het
carnavals weekend om in de stemming te komen, wat natuurlijk niet
heel moeilijk is voor ons.

-

-

-

Kleurplaat

15 december komen wij langs met
heerlijke oliebollen van de bakken
Marco. Vanaf 9 uur kunt u ons al
verwachten, verder zijn er nog
meer evenementen te verwachten.
U kunt ons volgen via onze website en Facebook pagina.
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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

De KBO/Soos-activiteiten:
20 december:
Kerstviering KBO/Soos start om
13.00 uur met een viering van
woord en gebed in de kerk. Daarna
gaat het programma verder in de
Jeugdhoeve met o.a een toneelstukje van de ’ s -Heerenhoekse
Comedie, koffietafel en 3 ronden
bingo. Kosten: € 22.00 p/p
Aanmelden en betalen voor 14 december bij het bestuur.
27 december:
Spelenmiddag KBO/Soos
14 maart:

Schuttersvereniging
Op Oudjaar, maandag 31 december is de traditionele Oudjaarschieting met leuke prijzen. Daarnaast houden we een verloting
met verrassende prijzen ten bate
van de Verenigde Schutterssociëteiten van ’ s-Heerenhoek.
We schieten op een overdekte
liggende wip aan de Heerenstraat
bij eetcafé Oriënt Express.
De aanvang is om 14.00 uur, inleggen om 13.45 uur. De inleg bedraagt € 7,- en iedereen kan en
mag meedoen, we eindigen om
17.00 uur.
De verenigingen zorgen voor pijlen
en bogen. De organiserende schuttersverenigingen en Achmed & Lotte verwelkomen jullie graag om het
jaar 2018 samen af te sluiten en de
kachels in de nieuwe aanbouw zullen gezellig branden.
Graag tot ziens op Ouwejaer,
Fanfare
20 januari:

Zonnebloemoptreden Piet Brakman

Concert (o.v.b.)

20 februari:

Meer info binnenkort via:

KBO Zeeland 25 jaar. Viering in de
kerk

https://www.facebook.com/
sintcaeciliasheerenhoek/

27 februari:
Themamiddag Notaris Pasop i.z.
levenstestament

Welkoop

KBO en ouderensociëteit organiseren weer verschillende prachtige
bingo ’ s :

Carnavals-koopavond bij Welkoop
‘ s -Heerenhoek. Kies een leuk pak
of ga op zoek naar die mooie accessoires voor erbij.

8 januari, 5 februari en 12 maart
Alle bingo ’ s zijn in de Jeugdhoeve
en starten om 13.30 uur er zijn
weer prachtige levensmiddelen
pakketten te winnen.

28 februari

Wielrennen
In het weekend van 26-27-28 april
zal de 36e EPZ-Omloop van Borsele worden verreden.

V.V. de Patrijzen:
15 december: Kerstbingo, aanvang
19.30 uur in de kantine.

Volksdansen
Ja wel! Al jaren! We stellen steeds
meer eisen aan ons leven. Welzijn
vonden we belangrijk.
Gezond oud worden en gezond
blijven krijgen steeds meer aandacht. Bewegen speelt daarbij een
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belangrijke rol. Met verantwoord
bewegen blijven mensen langer
geestelijk en fysiek in conditie.
Bewegen bevordert het algemeen
welzijn en wij ervaren ons leven
daardoor waardevoller.
Daarom doen we mee aan het
volksdansprogramma: Meer bewegen voor Ouderen, een groepsactiviteit van Allevo.
De dansen zijn aangepast aan
onze wensen en fysieke mogelijkheden. Het dansen stimuleert de
coördinatie tussen lichaam en
geest. We bewegen, maar moeten tevens nadenken over de
volgorde van de dans en met welke voet we moeten beginnen enz.
Het sociale aspect vinden we ook
heel belangrijk. We lassen een
koffiepauze in om even uit te rusten en bij te kletsen.
We dansen onder begeleiding van
een deskundig enthousiaste leidster van Allevo.
Hebben wij uw interesse opgewekt? Kom eens kijken of het u
wat lijkt.
Van begin september tot eind mei
op woensdagmorgen van 10.30
uur tot 12.00 uur in de Jeugdhoeve in ‘ s -Heerenhoek.

Oriënt en Welkoop
De openingstijden van Oriënt Express:
Kerstavond en Eerste Kerstdag:
Gesloten

Dinsdag 25 en woensdag 26 december: Gesloten

Tweede Kerstdag:

Oudejaarsavond 31
december: 8:30 - 16:00
uur

open van 15.00 tot 00.00 uur.

Dinsdag 1 Januari:

Vanaf 17.00 uur is een kerstmenu
of à la carte menu mogelijk. Wilt u
vooraf reserveren hiervoor, tel.
0113-352315. Thuisbezorging of
afhalen qua “ Turkse “ keuken is
mogelijk vanaf 16.00 uur.

Gesloten
Om alvast te noteren:
Welkoop ‘ s-Heerenhoek is extra
geopend in de carnavalstijd op
donderdagavond 28 februari.

Oudjaar:
geopend vanaf 12.00 tot 20.00
uur. De keuken is die dag gesloten. Van 00.00-02.00 is de keuken
weer open om iedereen de gelegenheid te geven elkaar in het
café gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Nieuwjaardag:
geopend van 15.00 tot 00.00 uur
Het is deze dag mogelijk à la carte
te eten vanaf 17.00 uur en ook is
thuisbezorging of
afhalen
van de
“ T urkse
keuken
“ mogelijk
vanaf
16.00 uur.

Kerstavond 24 december:
8:30 - 16:00 uur

Kledingbeurs

Heeft u nog geen nummer dan kunt
u dit aanvragen bij:
Marion Steenbakker,
( 0113352058 + 06-39502954. Mail:
steentjes16@kpnmail.nl
Elk kledingstuk dient voorzien te
zijn van een stukje afplakband met
daarop uw nummer en de prijs.
Alle 2-delige kledingstukken dienen
aan elkaar genaaid te worden!
S.v.p. ook een papiertje met uw nr.
naam + adres + e-mailadres + telefoonnummer bij de kleding doen.
Als er iets verkocht wordt is 70 %
van de opbrengst voor u en 30 %
voor ons om de diverse onkosten
te dekken.
Alles moet compleet zijn en er netjes uitzien.

CARNAVALSKLEDINGBEURS
2019
VRIJDAG 18 JANUARI
van 16.00-20.00 uur
ZATERDAG 19 JANUARI
van 10.00-11.30 uur
Dorpshuis de Jeugdhoeve
Blikhoek 4
's-Heerenhoek
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari a.s. willen wij, in samenwerking
met Sportfondsen Borsele, weer
een beurs met tweedehands carnavalskleding organiseren. Deze
zal worden georganiseerd in De
Jeugdhoeve in 's Heerenhoek.

Inleveren en
verkoop
zijn
geheel
voor
eigen
risico,
wij stellen ons
niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde artikelen.
Ophalen:
Op vrijdagavond 25 januari van
19.00-20.00 uur kunt u de niet verkochte kleding en/of de opbrengst,
ophalen in de Jeugdhoeve in 's
Heerenhoek.
Is de kleding vrijdagavond niet opgehaald, dan gaat deze direct door
naar een goed doel.
U KOMT TOCH OOK?

INLEVEREN:
Uw carnavalskleding kunt u vanaf
8 januari t/m 17 januari afgeven op
het volgende adres: ( S.v.p. zoveel mogelijk 's avonds, mag ook
via de achterkant )
Adres: KAPELAAN KONINGSTRAAT 16 - 's HEERENHOEK
(MARION STEENBAKKER)
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Tot ziens, ook op de carnavalsbeurs.
Marion Steenbakker, 0113-352058
E-mail: steentjes16@kpnmail.nl

Kaarten

Wielrennen
Wielercomité ‘ s-Heerenhoek
zoekt vrijwilligers
om als verkeersregelaar te worden
ingezet

In het weekend van 26-27-28 april
zal de 36e EPZ-Omloop van Borsele worden verreden.
Zonder de hulp van vrijwilligers is
het organiseren van dit weekend
niet of nauwelijks denkbaar. Wij
zoeken dan ook vrijwilligers, die
met enthousiasme willen meewerken, om weer een veilig wielerweekend, dat nationale en internationale bekendheid geniet, neer te
zetten.
Let op è Dit weekend valt in de
voorjaarsvakantie van 2019!!!!!
Kijk voor meer informatie en voor
de opgave op:
http://www.wielercomitesheerenhoek.nl è klik voor de
opgave op “ vrijwilligers ”

Bakker 2019
Er gaat wat veranderen bij Marco ’ s Bakhuys.
De winkel wordt
gesloten maar ze gaan met een
verkoopwagen brood verkopen op
het plein bij de kerk in ’ s Heerenhoek. Per 5 januari willen
ze hiermee starten. De tijden dat
ze aanwezig zijn: maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag van
8.00 uur tot 12.00 uur.
Let op: woensdag geopend i.p.v.
donderdag. De vaste bestellingen
voor donderdag vervallen, de andere bestellingen blijven gewoon
staan. Omdat ze alle ruimte nodig
hebben in de wagen stoppen zij
met verkoop van boodschapjes en
kaarten e.d. Tot eind december
worden deze verkocht of zolang de
voorraad strekt. Gelukkig houden
we een bakker op het dorp !
Koopt u ook bij Marco?

Marie 104 x

Ja, beste mede-dorpsgenoten. Op 19
oktober werd ik 104 en daarmee blijf ik
Nadat wij alle opgaven hebben
de oudste inwoonster van ons dorp. Ik
ontvangen, informeren wij tijdig op heb niet te klagen want ik word nog
welke dagen u wordt verwacht en steeds liefdevol verzorgd op Theresiawaar u komt te staan als verkeers- plein. Ik kan het niet geloven maar het
regelaar.
is zo en ik ben nog in goede gezondheid. Mijn 92-jarige zus Truus komt
gezellig zo nu en dan om de koffie en
mijn 76-jarige zoon Han komt vaak
gezellig televisie kijken.
Uiteraard wens ik ieder weer een Zalig
Kerstfeest en een gezegend 2019 en
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