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Al ruim 25
jaar verzorgt
Peter Koomen de
tekening van
‘t Manneke.
Helaas moet
hij dit keer
verstek laten
gaan door
een operatie
aan zijn
ogen. We
wensen hem
veel beterschap. Marly
Moison heeft
de tekening
voor deze
krant gemaakt.
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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 25 november in via :
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

Advertentie-tarieven:
1/1 blad € 150
1/2 blad € 75
1/3 blad€ 55
1/4 blad € 40
Wilt u D ’ n Oek van ‘ t Pak ’
uus ook steunen? Voor slechts
€ 115 bent u “Vriend van de
dorpskrant ” . Uw vriendschap is
ons goud waard. Stort nu direct
op rekeningnr: NL60RABO 034
60 06 414.
Uw logo komt dan op de Vriendenpagina. Meteen doen !

Nieuws uit de dorpsraad
Sloepoort / Central Gate

Herinrichting kavel Molendijk 2

Naar aanleiding van meerdere
verzoeken van bewoners van
het dorp heeft de dorpsraad zich
op het standpunt gesteld, dat
aangezien de dorpsraad er is
om op te komen voor de belangen van de dorpsbewoners, dat
indien dit wenselijk en noodzakelijk is bezwaar te zullen maken tegen de aanleg van een
parkeerterrein voor vrachtwagens.

De dorpsraad heeft in een brief
aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd betrokken te willen worden bij de
herinrichting van de kavel Molendijk 2, waar momenteel nog
een krotwoning staat.
De dorpsraad wil van deze locatie het kloppend hart van het
dorp maken. Daarom wil de
dorpsraad graag dat er een social sofa ( zie foto ) wordt geplaatst. Dit is een bank van beton belegd met mozaïek. Dit kan
de centrale plaats worden om

Uit gesprekken is gebleken, dat
vele inwoners van ’ sHeerenhoek zich onvoldoende
realiseren hoe dicht Sloepoort
grenst aan het dorp. Sloepoort
loopt tot aan de Driedijk,
slechts een honderdtal meters
vanaf de Stooflaan. Gevaren
voor fijnstof van opstartende
vrachtwagens, alsook licht- en
geluidsoverlast zijn dan ook
zeker niet uit te sluiten.
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elkaar te ontmoeten en dorpsnieuwtjes uit te wisselen.
Daarnaast wil de dorpsraad dat
er op één of beide vrijkomende
muren muurschilderingen worden gemaakt, waarop
‘ h istorische ’ mensen vanuit
het dorp zichtbaar zijn. Zoals
bijvoorbeeld Pier Huizen.
Overleg dorpsraad – dorpskrant
Er is overleg geweest tussen de
leden van de dorpsraad en de
redactie van de dorpskrant. Er
is gesproken over hoe we elkaar kunnen versterken en hoe
de dorpsraad zich beter zicht-

baar kan maken in
de dorpskrant.
Het was een prettig
gesprek en naar verwachting zullen de
eerste resultaten
zichtbaar worden in
de decemberuitgave
van d ’ n Oek van ’ t
Pak ‘ uus.
De dorpsraad gaat
Foto van Pier Huizen met zijn poezen
tevens onderzoeken of
het mogelijk is om tot een digitaContact:
le versie van de dorpskrant te
dorpsheerenhoek@zeelandnet.nl
komen.

Ik durf het bijna niet te vragen …
Maar mij mag je alles vragen,
want ik vind het juist fijn dat iemand mij aanspreekt in plaats
van om me heen te lopen of me
aan te staren.
Dit zegt de 35 jarige Mieke
Maartense, die begin dit jaar
meedeed aan het televisieprogramma “ Ik durf het bijna niet
te vragen ” .
Mieke is geboren met het syndroom van Apert. Tijdens de
zwangerschap is er een bepaald gen dat zich niet goed
ontwikkeld heeft. Daardoor konden haar voeten en handen als-

mede haar schedel niet voldoende tot ontwikkeling komen. Maar liefst 15 operaties
waren noodzakelijk om een
duim en een pink voor grijpfunctie te creëren en schedeloperaties. Al op 3 jarige leeftijd
ging zij naar Mytylschool Zonneveld * in Oostkapelle. De
reden om niet te kiezen voor
een gewone lagere school
was om er fysio-, logo- en ergotherapie nodig was en ze op
een gewone lagere school
daardoor teveel lessen zou
missen. Dagelijks ging ze met
de taxi heen en weer t/m het
voortgezet onderwijs. Aan het
einde van de schooltijd daar
werd geadviseerd te gaan werken.
“ W erken kan altijd nog,” zei
Mieke “ ik wil verder studeren ” . En van een zeer beschermde schoolomgeving
kwam zij terecht op het ROC in
de Stromenwijk in Middelburg.
Zij studeerde er administratiefjuridisch medewerker zakelijke
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dienstverlening. Een zeer harde tijd want van de mentor en
medestudenten kreeg ze weinig medewerking en de klasgenoten vroegen zich hardop
af wat ze met haar handicap
op die school deed. Op het
schoolplein stond zij altijd alleen. Vanaf de tijd bij het ROC
gaat zij met openbaar vervoer
overal heen. Haar moeder
haalt en brengt haar met de
tandem naar en van het Tolplein.

Na voltooiing van het R.O.C.
ging Mieke naar de HZ in Vlissingen en studeerde er Management, Economie en Recht.
En zo behaalde zij ook haar
HBO-diploma. Voor beide voornoemde scholen moesten er
stageplaatsen gevonden worden. Dit lukte wel, maar het
kostte soms veel energie.
Mieke zit in een landelijke patiëntenvereniging met een schedel- en aangezichtsaandoening
en werd vanuit die vereniging
gevraagd aan het programma
mee te werken. Zij hoefde niet
te twijfelen en zei direct “ j a
“ en zo ken ik haar, resoluut en
recht voor z ’ n raap en er geen
doekjes omwinden. In Hilversum
kwam een aantal mensen in
beeld en aan het woord. Ter
plaatse werden haar de vragen
aangereikt en deze werden ook
meteen beantwoord.
De patiëntenvereniging komt
ieder jaar steeds op een andere
plaats in Nederland bijeen. Een
gezellige dag waarbij zij onder
genot van een uitje hun ervaringen uitwisselen.
Een meid met een enorme wilskracht en bereikt wat zij bereiken wil. Steeds wanneer zij een
voldoende had op school dan
luisterde zij naar een nummer
van Phil Collins “ On My way “ :
ik kom eraan.
Omdat zij
niet op de
plaatselijke
basisschool
zat, besloot
ze op zaterdag bij de
welpen te
gaan. Zij
deed niet
onder voor

de anderen en ging ook ieder
jaar met veel plezier mee op
kamp. Toen ze een jaar ontstoken voeten had werd ze op
kamp liefdevol verzorgd door
Tabaqui ( Catrien de JongeFranse ) en kookster Liseth
Stoop-de Baar. Mieke heeft leuke herinneringen aan haar welpentijd overgehouden.

slag door: via de koersradio
werd vermeld wie er op kop lag,
wie moest lossen. Kortom, wat
er in de koers gebeurde. Dit
werd door Mieke op de website
in een live verslag getypt. Vele
bezoekers uit binnen en buitenland konden zo in het Nederlands en Engels lezen wat er in
de koers gebeurde.

Als sport koos zij atletiek. Hardlopen inspireerde haar moeder
om ook te gaan hardlopen. Nu
zit ze op fitness.

Ook werd zij gevraagd voor het
EK Junioren in 2012, de Internationale Juniorendriedaagse van
Axel, De Omloop van de Braakman en nu ook voor de Tacx Pro
Classic op 12 oktober.

Na het afstuderen aan de HZ is
zij gaan werken zowel bij de
Provincie, Rijkswaterstaat en
Gemeente Middelburg. Steeds
op tijdelijke basis. Momenteel
werkt zij 2 dagen in de week
voor een huisarts in Vlissingen.
Vast werk zou haar ideaal zijn
en zij is daar ook naar op zoek.
Sollicitaties paste zij in de loop
van de tijd aan. Vermeldde zij
haar handicap niet dan zag zij
aan het gezicht van een toekomstige werkgever dat ze niet
zou worden aangenomen i.p.v.
de kwaliteiten zag die zij heeft.
Mieke zit niet stil.
Zij is een enorme wielerfanaat.
Zij houdt via Excel alles bij van
wielrenners die aan de omloop
van Borsele deelnemen. Wie
wanneer gewonnen heeft. Wanneer ze jarig zijn. Statistieken,
kortom alles wat met wielrennen
te maken heeft.
Vanaf 2008 is zij betrokken bij
de Omloop van Borsele. In dat
jaar mocht zij op een zolderkamertje van Rinus en Magda in
de Walk-Inn live verslagen uittypen van wat de speaker van de
toercaravan via de zender aan
haar liet horen.
Na het zolderkamertje verhuisde zij naar de jurybus aan de
finish en daar ging het live ver3

Naast het wielrennen heeft Mieke als hobby verhalen schrijven.
Ze heeft een rijke fantasie en die
heb je wel nodig als het je droom
is ooit een eigen boek uit te geven. De titel heeft zij al “ K ijk
door mijn ogen “ . Geïnspireerd
voor “ Look through my eyes ”
van de zanger Phil Collins. Dit
wordt een autobiografie.
Zij verslindt heel veel boeken
Tot slot past zij graag op de kinderen van broer Ruben die in
Eindhoven woont. Zij past dan
op een nichtje van 3 jaar en een
neefje van ½ jaar.
Wordt Mieke een schrijfster van
boeken? We wachten af.

*Zeehospitium Zonneveld werd
in 1909 gesticht voor Zeeuwse
gehandicapte jongeren. Tot de
jaren ‘ 90 voor kinderen met tuberculose daarna voor slachtoffertjes met polio en of voor leerlingen met een lichamelijke handicap door andere oorzaken. De
zorg werd overgenomen door
andere instellingen o.a. de
Sprienke in Goes.

Marco’s Bakhuys schrijft ...
Beste bewoners en klanten van
's-Heerenhoek,
Wat een leuke reacties kregen
wij op onze verkoopwagen begin dit jaar! Het was behoorlijk
spannend de eerste weken dat
we met onze wagen op stap
gingen. Sneeuw, wind, vorst...
iedere dag was weer een nieuwe uitdaging. En dat is het nog
steeds. Iedere maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag
komen we weer met plezier
naar 's-Heerenhoek en dat hopen we nog heel lang te blijven
doen. De proefperiode is voorbij en de gemeente heeft goedkeuring gegeven voor een nieuwe periode.
Na een heerlijke vakantie, gaan
we weer voorbereidingen treffen voor de laatste maanden
van het jaar. Een drukke periode, maar zó gezellig! ...met
speculaas, chocolade, oliebollen en allerlei lekkers.
Binnenkort valt er bij u in de
brievenbus een actiefolder voor
september en oktober.
(misschien heeft u hem al ont-

vangen ) Profiteer mee van leuke aanbiedingen. Heeft u hem
niet gekregen, dan is hij af te
halen in onze verkoopwagen.
Dankjewel 's-Heerenhoek voor
jullie trouwe opkomst, enthousiasme en vertrouwen! Loopt u
ergens tegen aan, mist u iets in
ons assortiment? Meld het ons,
dan proberen wij er iets aan
doen. Wij streven er naar om
dagverse kwaliteit te leveren en
onze klanten iedere keer weer
te verrassen.
Tot snel, in onze verkoopwagen!
Iedere maandag, woensdag,
vrijdag en zaterdag van 8:00 uur
tot 12:00 uur.
Marco en Willeke Nieuwenhuijse
en medewerkers Marco's Bakhuys.
Marco's Bakhuys V.O.F.
Oostsingel 33
4454 AZ Borssele
Tel. 0113-350138
Mail: info@marcosbakhuys.nl
www.marcosbakhuys.nl

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.
Marco ’ s Bakhuys is aanwezig
op: maandag,
woensdag, vrijdag
en zaterdag van
8.00 uur tot 12.00
uur voor lekker vers
brood en gebak.

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
Hanneke Boone
Bezorging: dorpsgenoten
Redactieadres: v. Steestraat 20
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl
Oplage: ca. 960 exemplaren

Dames v.l.n.r. : Jeanine, Ria, Erica, Arieke, Willeke, Joanne

Enige tijd na uitgave digitaal te bekijken
via www.heerenhoek.nl

Heren , foto rechtsboven, v.l.n.r. : Pim, Harm, Marco, Daniël
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In gesprek met ...Eddy Rentmeester
Het eerste wat
opvalt als je binnenkomt bij Eddy zijn 4 prachtige foto ’ s van
zijn dochters waarbij ook een
tweeling is.

honden bewaken van diverse
vliegbasissen. Later is dit uitgebreid naar diverse andere eenheden van de krijgsmacht en hij
is daardoor op verschillende locaties in binnen- en buitenland werkzaam geweest.

Eddy en zijn vrouw zijn ongelofelijk trots op hun 4 dochters.

Het grootste gedeelte van de
opleiding heeft hij in Woensdrecht gehad met
als bonus een koudweertraining in Noorwegen.

Eddy is getrouwd met Samantha. De vader en moeder van
Eddy zijn Kees en Catrien Rentmeester-Traas.
Het werk van Eddy is nu het
runnen van een beveiligingsbedrijf: Safety & Security Zeeland
B.V., samen met zijn vrouw. Het
huidige werk bestaat o.a. uit het
controleren van personen en
goederen die op de terminals
moeten zijn.
Eddy heeft inmiddels grote klanten zoals:
Mammoet, Outokumpu , ( d it is
een wereldconcern in roestvaststaal ) en Thermphos.
Eddy is na zijn opleiding
als elektricien begonnen bij v/d
Weele in Nieuwdorp.
Van daaruit ging hij in militaire
dienst. Hij was één van de laatsten die nog onder de dienstplicht viel. De militaire
dienst beviel zo goed dat hij
daar 18 jaar is gebleven.
Hij is terechtgekomen bij de
LBK. Dit is het Luchtmacht Bewakings Korps.

Via diverse opleidingen is hij bij
het groepje instructeurs diensthonden gekomen.
Zijn voornaamste taak was, zeker in de beginperiode, het met

Door bezuinigingen bij Defensie
heeft Eddy naar een andere
baan gezocht en zo is hij bij de
kerncentrale gekomen.
Omdat het werk uitbesteed was
aan een andere firma kon hij
daar niet in vaste dienst komen
en hij is daarom overgestapt
naar het toenmalige Pechiney.
Hij kon daar aan de slag
als bevelvoerder van de
brandweer, gelukkig had
hij de nodige papieren
hiervoor al gehaald.
Na het stoppen
van Pechiney is Eddy
terecht gekomen bij Yara
in Sluiskil en daarna
bij Thermphos en daar
mede door de sloopwerkzaamheden is hij
gevraagd om de beveiliging daar te verzorgen.
Vandaar is hij verder gegroeid tot een bedrijf met
30 man personeel. Veel
van de werkzaamheden
worden 24 uur per dag
en 7 dagen in de week
uitgevoerd. Met ook wel
een plotselinge klus er-
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tussen zoals het
bewaken van
een schip.
Ook doen ze de
beveiliging van evenementen
zoals carnaval, dit is gestart
met het carnavalbals in de
Jeugdhoeve en nu wordt de gehele horeca met carnaval op het
dorp verzorgd door Safety & Security Zeeland B.V.
Dit vergt een flexibele inzet van
het personeel en die inzet hebben ze gelukkig ook.

En als laatste, Eddy is een
hartstochtelijke sportschutter en
een hondenliefhebber.

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 € 75 bent u Vriend van D ’ n Oek van ‘ t Pak’ u us.
Stort nu direct uw gift op rekeningnr: NL60RABO 034 60 06 414.

Openingstijden:
ma t/m do

16-20 uur

vr

14-23 uur

za + zo

11-23 uur

De Groentespecialist:
06 -51109969

HIER UW ADVERTENTIE ?

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
6

Ballonnen
Bericht van de
gemeente Borsele. Afd. Ruimtelijke ontwikkeling:
Ballonoplatingen.
Nog ieder jaar vinden er in ons
land vele ballonoplatingen plaats,
hoewel dit een indrukwekkend gezicht is kent het ook een negatief
bijeffect. Uiteindelijk lopen de ballonnen leeg waarna de resten van
de ballon, lintjes e.d. in de natuur
achterblijven.
Naast de potentiële schade voor
flora en fauna zijn wij van mening
dat de resten zwerfafval die mede
door ballonoplatingen ontstaan
geen aantrekkelijk beeld vormen,
zowel voor onszelf als voor toeristen die onze gemeente bezoeken.
Om bovenstaande redenen vinden
wij als gemeente het oplaten van
ballonnen onwenselijk en organiseren wij geen ballonoplatingen
meer. Hierbij willen wij ook de Borselse dorpsraden, Oranjeverenigingen, scholen en sportvereniging oproepen om eveneens geen
ballonoplatingen meer te organiseren of te faciliteren.

Rijbewijs-keuringen
Dr. Henk Zwartelé stopt met
rijbewijs-keuringen
Dr. Henk Zwartelé heeft onlangs aangegeven te stoppen
met het uitvoeren van de rijbewijskeuringen.
Als vervanger ( opvolger ) is
Dr. P. Ingelse bereid de rijbewijskeuringen in het vervolg uit
te voeren. Deze keuringen zullen naast de “ gewone ” huisartsenpraktijk worden uitgevoerd waardoor het
ZEER NOODZAKELIJK

Kosten:
voorlopig € 35,00 welke u eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekering. Bellen voor een afspraak kan iedere werkdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur
RUIM voor het verlopen van het
rijbewijs en keuring!
Contante betaling vereist.
Meebrengen: ingevulde eigen
verklaring ( bij de gemeente te
verkrijgen ) medicijnlijst en potje
ochtendurine.
KBO-leden krijgen op vertoon
van hun ledenpas max. €35 van
de zorgverzekeraar terug.

is om op tijd de afspraak voor
de rijbewijskeuring te maken.

De gegevens van Dr. P. Ingelse
zijn:
Huisartsenpraktijk ’ s-Heerenhoek Dr. P. Ingelse.
Adres:
Laustraat 1A ’ s-Heerenhoek.
Tel. 0113-351280
(keuze 3 = assistente).

Boomspiegels
De dorpskrant heeft een brief
ontvangen van de gemeente.
In de komende maanden zal er
onderhoud gepleegd worden
aan de boomspiegels in diverse
straten, o.a. de bestrating wordt
aangepast. Een boomspiegel is
een stuk grond rondom de stam
van een boom dat van boven
toegankelijk is voor lucht en water. Bomen zijn voor een gezonde groei afhankelijk van open
grond en stam voor de toevoer
van zuurstof en water.

Gratis
De website van V.V. de Patrijzen is vernieuwd. Via de nieuwe
website kan je gebruik maken
van SPONSORKLIKS, waarmee
je GRATIS de vereniging kan
sponsoren. Als je via de Patrijzen website op de knop
“ A angesloten Winkels” klikt
en zo bij 1 van de 650 webwinkels iets bestelt, dan sponsor je
automatisch en gratis de vereniging.
Je betaalt er zelf niets extra ’ s
voor en iedereen kan hier gebruik van maken. Alvast onze
dank voor je bijdrage!

Sponsor de Patrijzen gratis !
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Don Bosco
De kinderen van groep 6, 7 en 8
van de Don Boscoschool zijn
naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Ze hebben de
Nachtwacht en het Melkmeisje
gezien. Ze vonden het erg leuk.
Het was wel een lange reis van
2 uur.

door: Dana Voshol

Op donderdag 6 April zijn we
naar het Rijksmuseum geweest.

Ik ben met mijn klas en groep 7
en 8 naar het Rijksmuseum geweest. Het was mijn eerste keer
en ik vond het erg leuk. Het
Rijksmuseum is super groot en
er is van alles te zien. Mijn klas
vond me lijken op het Melkmeisje.

We hebben gezien: de Nachtwacht en het Melkmeisje.

We hebben ook de Nachtwacht
gezien. Natuurlijk is het Rijksmuseum best ver. We gingen met
de bus, het duurde wel 2 uur en
op de terugweg wel 3 uur.
We hebben een poppenhuis gezien. Niet zomaar een poppenhuis. NEE het was nog duurder
dan een gewoon huis.
We moesten ook ons zelf tekenen in de kleren van de mensen
hoe ze er vroeger er uit zagen.
Maar we waren niet alleen. Het
was super druk. We kregen een
rondleiding van een mevrouw.
Ik vond het heel leuk dus bedankt.

Gemaakt door Veerle Polfliet uit
groep 6

Ik vond het Rijksmuseum erg
leuk het is alleen jammer dat
het zolang rijden was. Ik vond
de Nachtwacht het mooist omdat het zo groot is.
Ik was blij toen ik weer thuis
was want we waren 3 uur onderweg. In de bus was het gezellig maar iedereen kreeg een
beetje honger. Maar om onze
buik te vullen hadden we een
snoepjes mee.

Gemaakt door Justin
Ongeveer 2 en een half uur in
de bus. We kregen een rondleiding. We mochten een lelijk en
een mooi schilderij kiezen. En 5
redenen bij het mooie en lelijke
schilderij opnoemen.
We mochten onszelf tekenen
met kleren aan van de gouden
eeuw.
En we mochten ook een VOC
schip tekenen. En toen mochten
we naar de Nachtwacht. We
moesten 30 seconden naar de
Nachtwacht kijken. En dan
moest je zeggen wat je opviel.
Daarna maakten we nog een
foto. Toen gingen we naar het
Melkmeisje. Toen zei de begeleidster hoe je verf moest maken. En blauw was de moeilijk8

ste kleur om te maken. Toen
gingen we naar het einde daar
kregen we nog een kaneelstokje.

Geschreven door Corné
Moison

Als eerst mochten we in het
winkeltje kijken, maar niet aanraken! Daarna kregen we een
rondleiding. We moesten in
groepjes 1 schilderij kiezen die
wij het mooist vonden en 5 redenen bedenken erbij. En ook
een die wij lelijk vonden. We
moesten jezelf tekenen, hoe jij
er uit zag met kleren aan van
de gouden eeuw. En wij moesten ook het VOC schip tekenen.
Het was super leuk. En we hebben natuurlijk de Nachtwacht
gezien, Het Melkmeisje en nog
meer schilderijen. Op het eind
nog een kaneelstokje. Dat past
er nog bij.

Gemaakt door Milou Dijkmans

Groep 6 is naar het Rijksmuseum geweest helemaal naar
Noord-Holland. Maar dat duurt
best lang. Maar er werd gezongen en gespeeld met spelletjes.
En het belangrijkste was het
Rijksmuseum. En toen waren
we er. Eerst de tassen in de kar
en dan naar binnen. En dan

waren we bij een plaats met
hele mooie kunstwerken. We
waren bij een grote zaal en toen
zei de gids: jongens en meisjes
we gaan nu naar De Nachtwacht van Rembrandt Van Rijn.
Alle monden vielen open. Iedereen vond het prachtig. We gingen ook nog naar Het Melkmeisje van Johannes Vermeer.
En toen vertelde onze gids iets
raars: weet je hoe ze vroeger
verf maakte? Iedereen zei: nee
dat weten we niet. Ze liet een
doosje met luizen stenen zien.
En we zagen ook het VOC
schip en ze liet ook zien
wat de Nederlanders gingen halen. Dat was nootmuskaat, kruidnagel en
kaneel. Allemaal dingen
die je kunt eten. Lekker?
Ja maar sommige dingen
zijn niet lekker maar gelukkig is er smaakverschil.

Naam: Shanaya
We gingen naar het Rijksmuseum met de bus. En binnen een
paar uur waren we er. En we
hebben de Nachtwacht en het
melkmeisje gezien. Die schilderijen waren heel mooi en de
nachtwacht was heel groot. En
we mochten specerijen ruiken
en raden welke het was.

Door: Lars van de Kreeke

We zijn met de bus helemaal
naar Noord-Holland geweest.
We moesten 2.30 uur in de bus
zitten. We hebben in
de bus gedronken,
gegeten en een spelletje gespeeld. Toen
we in het Rijksmuseum waren moesten
we onze jassen en
tassen uit doen. En
daarna gingen we

naar de balie. En daar hebben
we onze jassen en tassen gelegd. Toen kwam er een mevrouw en die ging alles vertellen
over de schilderijen en beelden.
We hebben de Nachtwacht gezien van Rembrandt van Rijn.
En het Melkmeisje van Johannes Vermeer. En we mochten
nog de VOC tekenen en jezelf
tekenen als ouderwets. En op
het eind mochten we nog een
kaneelstokje eten. En na het
Rijksmuseum mochten we nog
in het speeltuin spelen. En daarna gingen we terug naar huis.

Aanbieden afval
Het inzamelen van de verschillende
soorten afval is een goede zaak.
Helaas kan het ook voor overlast en
irritatie zorgen.
Zo is het van belang dat de groene
en grijze container met de dekselopening naar de voorkant wijzend
aan de straat worden gezet. Daarbij
natuurlijk ook denkend aan de gewenste afstand en het tijdstip van
aanbieden.
De container met papier dient juist
met de opening naar achteren neergezet te worden.
Het ophalen van het plastic-afval
wordt vergemakkelijkt als een aantal zakken aan elkaar gebonden
wordt. Dit is tevens gunstig als het
(hard) waait.

Naam: Keano
We zijn met groep 6 naar het
Rijksmuseum geweest. We hebben veel gezien. We hebben de
nachtwacht gezien en het melkmeisje. En veel andere schilderijen van Rembrandt van Rijn.
We hebben gezien hoe ze vroeger verf maakten. En dat kochten ze niet in de winkel. We
hebben opdrachten gedaan, kaneelstokjes geproefd. We mochten specerijen ruiken. Daar zat
kaneel tussen en nootmuskaat
en nog wat. Het was een super
leuke dag!

gemaakt door Manouk van den
Dries
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Bij de glasbak is het
gewenst dat
er geen glas
geplaatst
wordt naast,
op of achter de bak. Dit nodigt onder andere uit om ermee te gaan
spelen c.q. gooien en er kunnen
scherven achterblijven. Deze zorgen onder meer voor ( irritante )
lekke banden.

Nieuwe ondernemer … Wild Love Bridal
Ons dorp heeft al heel veel verschillende winkelsoorten gehad
maar nog nooit een
bruidsboutique.
Sinds 1 augustus 2019 zijn Angelique en Kevin Koudenburg de
eigenaars van het pand
Molendijk 10 ofwel het pand van
Daan van den Dries die intussen
met zijn vrouw naar Goes
is verhuisd. Van 1914 tot 1948
had Kees Verdonk er een café,
vervolgens kwam meubelstoffeerder Arjan Janse, Tupperware, Breeman en als laatste Electro Daan van den Dries.
Angelique komt uit Borssele en
is een bruidsfotograaf. Na drie
jaar full time bruidsfotografie
gooit zij het roer om en gaat ze
zich richten op een andere tak in
de bruidsindustrie. Als de
bruidsboutique open gaat stopt
zij met de fotografie.
Kevin komt uit Driewegen en is
procesoperator bij Zeeland Refinery, daarnaast is hij bij de
vrijwillige brandweer van Ovezande.
Hoe kom je ertoe een bruidsmodewinkel te openen en dan ook
nog met een aparte naam?
Angelique is daar heel duidelijk
over. Ze wil hip en vernieuwend
zijn, zowel in de jurken als
in de naam en de uitstraling van
de winkel. In de bruidsfotografie
heeft Angelique twee
stijlen van
fotografie,
eentje
met lichte
romantische foto ’ s en
eentje
met don-

kerdere en
tikkeltje wilde/bohemian foto ’ s.
Na lang en veel nadenken was
de oplossing voor de naam
van de winkel eigenlijk heel simpel. De lichte stijl van fotografie
heet Liefs Angelique deze
naam is bedacht omdat ze de
liefde met liefde vastlegt. Toen
de donkere stijl van fotografie
erbij kwam werd de naam Wild
Love By Liefs Angelique. Wild
Love vond zij nog steeds erg
leuk omdat het staat voor anders dan anders en dat is precies wat zij wil uitstralen en
daaruit is nu Wild Love Bridal
ontstaan. De jurken worden
straks door Angelique zelf
gefotografeerd voor social media en de website in de iets donkere stijl waardoor alles in
verband met elkaar blijft staan.
Waarom een bruidsboutique in
‘ s -Heerenhoek? Angelique
vindt het jammer dat veel
aanstaande bruiden naar Rotterdam, Dordrecht, Breda en
soms nog verder weg gaan om
hun droomjurk te vinden. In
Zeeland mist ze de moderne en
bohemian jurken. De winkel zal
geen standaardwinkel worden
maar volledig in afstemming op
de moderne bruid. In de
boutique komt er slechts een
paskamer en gaat alles op afspraak. Ze wil dat de toekomstige
bruid alle aandacht en tijd krijgt
die ze voor deze bijzondere gelegenheid nodig heeft. De
boutique zal wel een avond in
de week open zijn om zomaar
even binnen te kunnen komen
kijken en om voor accessoires
te kunnen winkelen. Enkele
merken die in de boutique komen zijn Modeca, Le Papillon,
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Libelle Bridal, Herve Paris, San
Patrick by Pronovias en Nicole
Spose. In de boutique kunnen
de bruiden de beste hoogwaardige stoffen, uitgesproken kant,
luchtige chiffonrokken gecombineerd met elegante lage ruggen
en unieke designs verwachten.
De opening staat gepland voor
eind dit jaar. Dit alles heeft te
maken met het feit dat de
winkelruimte volledig gestript
wordt en de aannemer begin
oktober begint met de opbouw
van de winkelruimte. Kevin en
Angelique zijn momenteel volop
bezig met voorbereidend werk
zoals het strippen en het verwijderen van vele meters elektriciteit.
Kortom fijn dat het pand weer
een nieuwe bestemming krijgt
en we wensen Angelique en
Kevin heel veel succes met de
voorbereidingen.

D’ouwe Dôôze
Nu op Molendijk 10 de bedrijvigheid weer wordt voortgezet rees
de vraag welke andere activiteiten
er voor Electro Daan van den
Dries ooit geweest zijn.
Vele jaren heeft het pand dienst
gedaan als 'Hotel', uit- en afspanning, café zoals op deze door pastoor Schellart in 1917 verzonden
ansichtkaart te zien is. Bastiaan
de Jonge, herbergier van 'De
Kroon' zoals deze herberg toen
heette had het toen al overgedaan
aan Corns. Verdonk.
A. Janse
(Het is een
goed idee,
koopt bij AAJE en U is
tevree )
deed zijn
zaak in juni
1967 over
aan Breeman.

Dat het na de tweede wereldoorlog geen herberg meer was getuige bovenstaande advertentie van
de Winkelweken in september
1948.

Zie bekendmaking.

In oktober 1972 opende de
heer Schellevis uit Amsterdam
er zijn derde Konfectiehuis.
Het was een kort leven beschoren maar de eerste dagen
was het er vanuit Walcheren
en Zuid-Beveland zo druk dat
de politie flink wat foutparkeerders op de bon slingerde.
Wie weet wordt het in de nieuwe zaak ook zo druk. Gelukkig
is er rond de kerk nu voldoende parkeergelegenheid.
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Door de bril van Hanneke
In deze nieuwe rubriek belt Hanneke aan bij een willekeurige
dorpsgenoot.

Wie woont er allemaal op ’ sHeerenhoek? Als ik door het
dorp loop of fiets zijn er zoveel
mensen die ik niet ken. Dat intrigeert mij.
Wie zijn die medebewoners van
mijn dorp? Wonen ze misschien
al heel hun leven hier of zijn ze
later op het dorp beland…
Geïnspireerd door het televisieprogramma Man bijt Hond bellen
we willekeurig ergens aan, om te
zien en te horen wie nou onze
dorpsgenoten zijn.

Guus Blommaert:
In de Benedenstraat staat een rij
seniorenwoningen ik kom zelden
in deze straat, daarom dat ik benieuwd ben wie hier wonen. Ik
loop de straat in en kijk waar ik
eens ga aanbellen. Terwijl ik de
deurbel indruk gaat bij de buren
de deur open, met de vraag of ik
iemand zoek. Ja ik zoek wel iemand maar eigenlijk niemand
specifiek. Daarbij zijn de buren
niet thuis. Gelukkig mag ik bij
mevrouw binnen komen.
Zo stap ik binnen in het huis van
mevrouw Guus Blommaert. Zodra we in de woonkamer gesetteld zijn ben ik zeer benieuwd
wie Guus is, aan haar accent te
horen komt ze
oorspronkelijk
niet uit Zeeland.
Zo begint ze te
vertellen. Guus,
haar man en
kinderen woon-

den in Voorburg ( ligt bij Den
Haag ) in een appartementje.
Maar gingen altijd als het kampeerseizoen begon naar camping Scheldeoord in Baarland.
Hier hadden ze een vaste staplaats. Guus ging er ook alleen
met de kinderen naartoe omdat
haar man als buschauffeur ook
wel eens in het weekend moest
werken.
Zelf ging Guus vanaf haar 40ste
werken bij het CBS in de kantine en als koffiejuffrouw. Dit
heeft ze 20 jaar lang met plezier
gedaan.
Maar hoe zijn ze dan in ’ s Heerenhoek beland? Doordat
ze altijd op de camping stonden
kregen de 3 kinderen relaties
met Zeeuwen, en gingen zich
ook hier in Zeeland settelen.
Toen het eerste kleinkind was
geboren besloten ze om ook
naar Zeeland te verhuizen. En
zo kwamen ze in 2002 in de
Benedenstraat terecht.
Samen met haar man stortte ze
zich in het dorpsleven. Samen
werden ze lid van de KBO en
gingen vaak kaarten in de
Jeugdhoeve. Helaas overleed
Guus haar man in 2004.
Eenzaam is ze absoluut niet,
want haar kinderen en 3 kleinkinderen komen geregeld op
bezoek en daarnaast heeft ze
nog tal van hobby ’ s.
Ze is nog steeds lid van de
KBO zingt in het dameskoor en
gaat eens per week sporten
met andere dames bij de fysio
op ’ s-Heerenhoek. Als er bingo is vind je haar daar ook altijd. Koersballen doet ze in Lewedorp en is ze ook vrijwilliger
bij het koersbaltoernooi in ’ s12

Gravenpolder. Bij
dit toernooi komen de ploegen uit de
gemeente Borsele samen om
tegen elkaar te spelen.
Naast al haar hobby ’ s gaat
ze ook met een buurvrouw 1
keer per jaar op vakantie. Zo is
ze o.a. in Italië, Lourdes en
Zwitserland geweest.
Al bij al vindt ze ’ sHeerenhoek heerlijk wonen, in
een gemoedelijke straat waar
ze in de loop der jaren veel
vrienden heeft gemaakt.
Ik vraag me dan af of er geen
minpunten zijn: het enige wat
ze kan bedenken is dat er
geen supermarkt is. ” Nu rijd ik
nog auto maar, als dat niet
meer gaat wordt je toch afhankelijk van familie en openbaar
vervoer ”
Ik bedank Guus voor het prettige gesprek... En hopelijk mag
ze nog jaren met veel plezier
in ’ s-Heerenhoek wonen.

Vrijwilligers gezocht
Het Leespunt is gevestigd in de
recreatieruimte van SVRZ Theresiahof. Het Leespunt richt zich
voornamelijk op kinderen, maar
mensen die niet naar de bibliotheek in Heinkenszand of ’ sGravenpolder kunnen komen,
zijn ook welkom.
Met de service ‘Boek op maat’
is de gehele collectie van alle
Zeeuwse bibliotheken beschikbaar.
Het Leespunt was tot het
schooljaar 2017-2018 op
schooldagen altijd twee dagen
per week geopend. Op de dinsdag werd Het Leespunt aangestuurd door de leesconsulente
die op die dag op de Don
Boscoschool werkte. Op de
woensdag waren er vrijwilligers
actief in Het Leespunt.
In verband met het invoering
van het vijf gelijke dagen rooster
van de school, waarbij de kinderen iedere dag om 14.00 vrij
zijn, zijn deze vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden.

De voorkeur gaat uit naar vrijwilligers die in ‘ s-Heerenhoek wonen, affiniteit hebben met boeken en kinderen en kunnen werken op de computer.
Het zou fijn zijn als er meerdere
vrijwilligers zijn. Dan kunnen de
vrijwilligers elkaar afwisselen.
Hebt u interesse, of kent u iemand die mogelijk interesse
heeft? Neem dan contact op met
de Rita van ‘ t Westende van de
Don Boscoschool.
Telefoonnummer: 0113-350877
Email:
donbosco@prisma-scholen.nl
Namens

R&B
Woningbouwvereniging timmert
aan de weg. R&B gaat grote
plannen uitvoeren.
Nog dit jaar worden in de Willibrordusstraat de woningen 2 t/m
8 en 18 t/m 24 gesloopt.
De 8 woningen maken plaats
voor 6 woningen, die zowel levensbestendig als energieneutraal zijn.
Voor de huidige bewoners is
andere woonruimte aangeboden. Het is de bedoeling dat er
na de sloop in november direct
wordt begonnen met de nieuwbouw. Alle omwonenden worden
door R&B uitgenodigd voor een
voorlichtingsavond. Locatie
wordt later in de uitnodigingsbrief bekend gemaakt.
Het al jaren braakliggende terrein aan de Merietestraat/
Laustraat zijn kant-en-klare woningen geplaatst. Er komen in
totaal 7 woningen waarvan een
aantal met een verdiepingselement. Het werk
wordt uitgevoerd door de
Bouwcombinatie Peters
van der Poel.

Team Don
Boscoschool

Bibliotheek Oosterschelde heeft
geen nieuwe vrijwilligers kunnen
vinden om te helpen in Het
Leespunt. Het is een gemis voor
de kinderen, ouders, leerkrachten en dorpsbewoners dat Het
Leespunt nu maar een keer per
week geopend is.

Medio september hebben de nieuwe bewoners de sleutel waarschijnlijk ontvangen.
Eind deze maand zal het
parkeerterrein aan de
achterzijde klaar zijn.

Wij vinden het belangrijk dat
kinderen op twee momenten in
de week boeken kunnen lenen.

Foto boven: nieuwe kant-enklaar woning aan de Laustraat.

Vandaar dat we op zoek zijn
naar vrijwilligers die ( het
liefst ) op de donderdagen tijdens schooldagen ( niet in de
schoolvakanties ) van 14.00 tot
15.30 uur in Het Leespunt willen
helpen met het uitlenen van
boeken.

Foto onder: aanvoer bovenverdieping woning terrein aan de
Meriestraat/Laustraat .

13

Het volgende project is het vernieuwen
van de huurwoningen aan de Burgemeester van Horsighstraat. ( in de volksmond
de Nieuwe wijk )

Foto: enkele van de huizen, die gesloopt
gaan worden aan de Willibrordusstraat.

Kerk in steigers
Tegenwoordig hebben we het
snel over een facelift, maar bij
een kerkgebouw dat 145 jaar al
in het midden van ons dorp
staat, praten we liever over een
restauratie.
Tussen bouw ( 1873 ) en heden zijn verschillende herstelwerkzaamheden verricht. Vooral
in de periode van pastoor Kroon
(1963-1996) kwamen vele plannen op tafel en werden ze via
tienjarenplan geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. De laatste keer
dat de kerk in de steigers stond

dateert van 2002. ( zie foto )
en ook nu gaat een deel van de
kerk verscholen, omdat delen
van het leien dak vervangen
moeten worden. Een dure, maar
noodzakelijke ingreep, want een
rijksmonument moet onderhouden worden.
Totale kosten van dit deel van
onderhoud: € 280.000, waarvan
een ton via rijkssubsidie binnenkomt. Het resterende deel moet
de parochiekern zelf ophoesten
en dat gaat niet zomaar…. Kerkbijdragen dekken zeker niet alle
kosten en daarom stellen we inwoners van ons dorp in staat
Vriend van Willibrord te worden.
Vanaf vijf euro doet u mee en

laat u merken dat u de kerk als
historisch bouwwerk kunt waarderen.
Meer weten?
Mail: info@rksheerenhoek.nl of
doneer via
NL65RABO0128596538 o.v.v.
Pater Damiaan parochiekern ’ s
-Heerenhoek.

Rommelroute succes
1e Rommelroute groot succes!
De Jaarmarkt en ook de jaarlijkse rommelmarkt van de carnavalsvereniging zijn beide na
meer dan 25 jaar ter ziele gegaan maar om zolder en garage
toch wat op te schonen had ook
's Heerenhoek op 22 juni zijn
eigen rommelroute.
En die 1e Rommelroute was
met prachtig weer, veel publiek
en meer dan 80 deelnemende
adressen een grandioos succes. Tweedehands spulletjes
wisselden vanaf stoep, tuin of
garagepad van eigenaar en de
contacten met buren en buurt

werden weer eens aangehaald.
De organisatie, Anna en Janna,
bedankt alle deelnemers en
sponsor Spek mie Stroop voor
deze zeer geslaagde dag.
Zeker voor herhaling vatbaar.
Noteer 'm vast in
uw agenda,
20 juni 2020 is de
2e Rommelroute
van
's-Heerenhoek.
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Wilt u zich alvast voor de route
aanmelden, dat kan, via
annaenjanna@zeelandnet.nl

Agenda
We vragen iedereen activiteiten
te melden die de komende
maanden in ‘ s-Heerenhoek
plaatsvinden. U kunt de activiteiten mailen naar de redactie
voor een gratis vermelding:
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl
KBO:
Bingo’s
13.30 uur
Jeugdhoeve op
1 oktober, 5 november en 3 december ( Sinterklaasbingo )
Ook dit jaar zal de Carnavalsstichting de Koenkelpot dit jaarlijks terugkomend evenement
organiseren op

12 oktober:
HET OKTOBERFEEST!
Dit jaar zal er net als andere jaren weer een kindermiddag zijn
met o.a. de playbackshow, spelletjes voor jong en oud en de
bekendmaking van de jeugdnar
en jeugdprinses voor het carna-

Staande wipschietingen.
Zaterdag 5 oktober Jubileum
schieting Van Henk Busschers
25 jaar schutter, met gratis bloemen voor alle deelnemers aanvang 13.30 uur

in de Jeugdhoeve. Kinderkleding
maat 68 t/m 164 met Speelgoedbeurs. Aanvragen nr, spelregels of andere vragen:

Liggende wipschieting.
Dinsdag 31 december bij Eetcafé Oriënt Express om 14.00 uur
met mooie prijzen en grote verloting. Iedereen kan meedoen.

Alvast noteren voor volgend
jaar:

Vrijdag 27 september van 13.30
- 20.00 uur en zaterdag 28 september van 9.30 -11.30 uur Kinderkledingbeurs Zuid-Beveland

valsseizoen 2019/2020!
Als afsluiting van deze middag
zal er met alle kinderen frietjes
gegeten worden. De kindermiddag zal vanaf 13:00 van start
gaan.
Voor 16 jaar en ouder is er in
de avond vanaf 21:00 uur het
oktoberfeest met dit jaar
DJ Bee,

kkbzuidbeveland@gmail.com

Carnavalsbeurs 17 januari van
14.30 - 20.00 uur en 18 januari
van 10.00 - 11.30 uur
Rommelroute 20 juni
Meer info in een volgende krant.

Er zal voor het eerst de mogelijkheid zijn om te pinnen!
Kaarten:
zijn nog te koop via de site
www.paerehat.nl voor € 12,50
excl. fee.
Er zal op 29 september nog
een kaartverkoop zijn in de Oriënt Expres. ( mits er nog kaarten over zijn! )

Vieze Jack
en Marco Kraats.
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Wij zien jullie daar!

Pontenagelpop 28 september
enagelpop 2019 gaat
plaatsvinden op zaterdag
28 september in de Jeugdhoeve te ‘s-Heerenhoek.
Na het grote succes van
vorig jaar komt de Pontenagelpop ook dit jaar
weer naar de Jeugdhoeve.
Dit jaar verwelkomen wij
The Shoales Connection en
The Slaves!
Voorprogramma the Slaves.....covers en rock......
met covers van Lou reed, Rolling Stones, Curtis Mayfield
etc...en eigen repertoire!
Hoofdact The Shoals connection. Een 7-mans formatie met stevige Soul en
R & B. Dat wordt dansen
die avond!
met swingende covers van :

The Slaves bestaat uit:
Hans van Andel - Gitaar /
zang
Dion Laros - Bas / Zang
Frank beerens - Drums
Peter Urbanus - Gitaar

Aretha Franklin, Otis Redding,
Wilson Picket, James Brown,
Sam & Dave etc..
Shoals Connection
bestaat uit :
Ron Moerman - Zang / Trombone
David Boegheim - Drums /
Zang
Leon Caron - Basgitaar / Zang
Leon Nooten - Gitaar / Zang
Frank Engels - Toetsen / Zang
Albert Grootjans - Trompet
Corrine Raijmaakers –
Saxophone

Entree is gratis,
deuren van de
Jeugdhoeve gaan
om 20:00 uur open!
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Zet jezelf op aanwezig en nodig je
vrienden uit via
Facebook.

