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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
september uit. Heeft u kopij
voor de krant? Lever het voor
10 september 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 met uw logo
voor slechts € 75 als “Vriend
van de dorpskrant”? Uw
vriendschap is ons goud
waard.
Stort nu direct op rekeningnr:
NL60RABO 034 60 06 414.
Meteen doen !

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek

April 2021

Gezocht:
Iemand die het leuk vindt
om 3x per jaar een tekening te maken voor de
voorpagina van de dorpskrant. De tekening heeft
een ‘s-Heerenhoeks thema i.o.m. de redactie.
Gezocht:
Ben je geïnteresseerd in ons dorp en wil je meewerken aan
onze dorpskrant? Vind je het leuk om over gebeurtenissen,
mensen of projecten op het dorp te schrijven? Of denk je op
een andere manier een bijdrage aan de
dorpskrant te kunnen leveren? Kom
dan ons team vrijwilligers versterken!
Meer info bij Kees Rentmeester:
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

Dorpsraad
In de afgelopen
periode (januariapril) hebben leden van de dorpsraad maandelijks
hoofdzakelijk digitaal overleg
gevoerd.
Allereerst hebben we ons gebogen over de punten die we
in december met dorpswethouder Marga van de Plasse
hadden besproken en het
mogelijke effect dat dit heeft
gehad.
De speeltuinvereniging
heeft mede -door de opbloei
van nieuwe vrijwilligers- weer
nieuwe plannen ontwikkeld
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voor de speelterreintjes in en
rond ons dorp. Met name het
speelterrein nabij de Don
Boscoschool zal het eerst onderhanden worden genomen;
niet alle wensen kunnen door
de beperkte geldelijke middelen worden omgezet in daden, maar een begin wordt
gemaakt. Daar zijn we blij
mee!
De social sofa (de klapbanke) die is voorzien op het perceel Molendijk/Burgemeester
Timansweg is nog niet gerealiseerd. Ook hier zijn tegenslagen in de renovatie van omliggende panden en tekort
aan financiële middelen de
hoofdreden van vertraging.

De dorpsraad streeft er echter toch naar om voor de zomervakantie een dergelijke
bank te mogen plaatsen, na
overleg met de werkgroep B2030/ welzijn & imago. Zonder donaties van derden is
het onmogelijk dit plan volledig naar wens te realiseren,
maar dat hij er komt is vrijwel
zeker!
Contact met de medewerkers van de buitendienst/
onderhoud/groenvoorziening
is verbeterd door het plaatsen
van een schaftkeet op het
zwarte plein/kerkplein op gezette tijden. Alle inwoners
kunnen hier terecht voor vragen of opmerkingen inzake
inrichting openbare ruimte.
Mocht dit niet lukken, dan kan
men altijd via de app ‘Buiten
Beter’ terecht. Op de eerste
plaats blijven bewoners, straten en wijken zelf medeverantwoordelijk voor hun uit-

straling. ‘Je eigen stoepje
schoonvegen’ en het daardoor op het bordje van gemeente of buren te leggen is
niet verstandig, denken wij.
Subsidie gemeente Borsele: voor 2021 is het bedrag
van € 1285,63 toegekend;
hierdoor kunnen we onder
meer lopende projecten ondersteunen, de website

www.heerenhoek.nl
onderhouden en de
medewerkers van die
website scholing aanbieden.

verder uit te bouwen
en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan het woongenot in

In februari ontvingen
we aangepaste plannen voor de herinrichting van de Marktstraat;
dit renovatieproject staat al
enkele jaren op stapel, maar
werd telkens uitgesteld door
tekorten op de begroting van
de gemeente Borsele. Bewoners van de Marktstraat konden reageren, maar naar nu
blijkt is er toch nog veel onvrede en zijn aanpassingen
niet voor iedereen duidelijk.
De dorpsraad zal zich de komende weken over dit dossier
buigen en hoopt hiermee voldoende draagvlak te vinden
om uiteindelijk toch tot snelle
realisatie te kunnen overgaan.

’s-Heerenhoek.

Nieuwbouwplannen zijn er
ook en daar zijn we als dorpsraad erg blij mee: de huidige
projecten geven starters,
nieuwkomers en mensen die
op zoek zijn naar duurzaam
en levensloopbestendige woningen toekomstmogelijkheden.
De oproep in de dorpskrant
van december heeft een kandidaat-dorpsraadslid opgeleverd. Vanaf februari ‘draait’
hij in de proefperiode mee,
maar heeft duidelijk inspiratie
om zijn taak verder uit te bouwen. Hij ziet dit als unieke
kans zijn netwerk in ons dorp

De geplande jaarvergadering van
maart-april is wegens coronamaatregelen verdaagd naar
september-oktober. We proberen in het volgend nummer
hierover uitgebreid te kunnen
berichten.
De dorpsraad merkt dat in
een aantal gevallen het bestaan en nut van een dorpsraad meer wordt ingezien en
gewaardeerd. Zo worden
soms
voorvallen aan
ons voorgelegd
waarin
een mening of
advies
gevraagd
wordt.
De leden zijn zich bewust dat
zij niet de gehele dorpsbevolking kunnen vertegenwoordigen, maar de raad tracht wel
door hoor en wederhoor alle
voors en tegens te kunnen
afwegen, alvorens met een
advies te mogen meewerken.
We merken wel dat de communicatie tussen bewoners
en raad altijd beter kan.
Door berichtgeving in deze
dorpskrant denken we beter
aan dit verzoek te kunnen
voldoen.
Heeft u ook zin, tijd en inspiratie om verder mee te bouwen aan een leuke en leefbaar ’s-Heerenhoek?
Aarzel niet en neem contact
op met secretaris Richard
Gielens of mail naar
dorpsheerenhoek@zeelandnet.nl
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Super
Tien jaar geleden…
Tien jaar geleden stopte
Fred de Jonge met zijn supermarkt op ’s-Heerenhoek;
na veertig jaar kwam er een
eind aan een vertrouwd
beeld: ‘even een boodschap
doen’…De opvolger van de
Attent bleek er eentje van
korte adem…binnen vijf jaar
was het ‘over en sluiten’ en
sinds die tijd hebben we letterlijk ‘de ver van mijn bedshow’ om te kunnen winkelen.

Een zeer beperkt groepje
blijft geloven in de wederopstanding van een supermarkt, maar met twee man is
het moeilijk de
(boodschappen-) kar te blijven trekken.
Wie trekt mee? Of trekken
we aan het kortste eindje
over een paar maanden?
Nieuwkomers willen graag in
ons dorp wonen, maar verbazen zich dat een kern met
2000 inwoners geen supermarkt meer heeft…
GELUKKIG
hebben we
nog middenstanders die

ons helpen aan de dagelijkse
boodschappen; dus lokaal
kopen blijft mogelijk:
Marco’s Bakhuys, Slagerij
Van Strien, groente en fruit
van de familie Zuiderwijk en
‘Appels&Zo’ en niet te vergeten de rijdende winkel Koens
op maandagmiddag; de
groente en vismarktlieden op
dinsdagmiddag.
Dus:

Geef ’s-Heerenhoek het SUPER-gevoel weer terug en
denk mee:
Richard Gielens,
en-er-gie@zeelandnet.nl

Rommelroute 5 juni
Na het geweldige succes van de 1e Rommelroute in 2019 met meer dan 80 deelnemende adressen, veel publiek en prachtig weer kon een volgende versie niet uitblijven. Het bleek een hartstikke mooi alternatief voor de ter ziele gegane Jaarmarkt en de rommelmarkt van de Koenkelpot.
Veel dorpsgenoten hebben ontdekt dat het gewoon heel leuk is om je overbodige spulletjes vanaf
je eigen stoep, tuin of garagepad te verkopen en de contacten met buren en buurt weer eens aan
te halen.

Of we straks weer los mogen is nog de vraag maar onder voorbehoud staat de 2e door Anna en
Janna georganiseerde Rommelroute nu gepland voor Zaterdag 5 juni 2021 van 10.00 tot 16.00
uur. Het zou leuk zijn als we dit jaar de 100 deelnemers halen. Heb het er vast eens over met de
buren. Wie weet doen ook zij wel mee. Gezellig!
Wilt u zich alvast aanmelden, stuur een mailtje naar annaenjanna@zeelandnet.nl met
uw naam en adres.
Mocht de Rommelroute geen doorgang
vinden dan hoort u dit van Anna of Janna.
Weet u nu nog niet of u mee wilt doen?
Geen punt, als het tegen die tijd is toegestaan krijgt ook u in de loop van mei de flyer
in de brievenbus en kunt u zich alsnog opgeven.
Noteer 'm dus vast in uw agenda :
5 juni 2021
2e Rommelroute van 's-Heerenhoek
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Nieuw
Nieuwe look voor De
Jeugdhoeve
Dorpshuis De Jeugdhoeve
wordt momenteel flink onder
handen genomen. Er was immers sprake van veel achterstallig onderhoud. Dat zal u
ongetwijfeld niet zijn ontgaan.
Reden om sanitair, tegelwerk,
kleuren van wanden, kozijnen, deuren en diverse plafonds te vervangen. Aan de
buitenzijde krijgt de entree
een opknapbeurt en verder
worden de vloerbedekkingen
aangepakt. Als sluitstuk wordt
ook het meubilair vernieuwd.
Kortom het dorpshuis krijgt
een volledige nieuwe stijl en
uitstraling.

welke ruimtes een plaats krijgen.
Coronamaatregelen
Er zullen straks mooie zwart
wit foto’s van dorpsbewoners
en/of andere beelden te zien
zijn. De roze kleuren zijn
straks niet meer zichtbaar.
Gebruikers van het gebouw,
KBO, het kerkbestuur en uiteraard Sportfondsen Borsele
als beheerder, zijn betrokken
bij de veranderingen. Hoewel
de Covid-pandemie de samenleving ontwricht, heeft
het in deze verbouwingsfase
ook zo zijn voordeel. Alle activiteiten liggen immers toch
stil. Het zou mooi zijn als tegelijkertijd met het opleveren
van een vernieuwde Jeugdhoeve, ook de Coronamaatregelen worden afgeschaald.
Zo kunt u als inwoner van ’sHeerenhoek met volle teugen
genieten van een mooi vernieuwd dorpshuis.

Beelden van vroeger
Op de oproep aan dorpsbewoners historische foto’s aan
te leveren voor de aankleding
van het interieur zijn veel
spontane reacties binnengekomen. Plaatjes die herinneringen en gesprekken oproepen, heel erg leuk. Met behulp van een aantal betrokken inwoners is een beoordelingscommissie benoemd. Zij
bepaalden welke foto’s in

Ron de Vos (Beleidsspecialist
A – Gebouwenbeheer)
Marga van de PlasseNagelkerke (wethouder)

Wijzigingen:
- foto’s op de bar.

Activiteiten
Beheerder Sportfondsen zal
u op later termijn berichten
over programmering en gebruik van De Jeugdhoeve.
Planning
De planning is dat de werkzaamheden begin juni zijn
afgerond.
Tot slot
Wij hopen van
harte dat u als
inwoners met
veel plezier
gebruik gaat
maken van
een bij de tijd
gebrachte
Jeugdhoeve.

- wanden in grote zaal zijn nu
wit (waren grijs)
- kozijnen grote zaal en foyer’s
zijn nu zwart (waren wit)
- nieuwe vloerbedekking in foyer’s.
- schuif-vouwwanden geschilderd.
- Zeeuwse knopen op diverse
wanden.
- podium volledig opgeknapt.
- toneel gordijnen gewassen en
geïmpregneerd.
- brandmeldinstallatie en elektra
nieuwe keuring.
- komen nog op diverse plekken, vele leuke hanglampen.
- komen nog foto’s op deuren,
wanden.
- komen nog vernieuwde sanitaire ruimten, vloeren, tegelwerk, wandmeubels.
- etc etc...
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KIO in dokterswoning
KIO huisvest zich in een dokterswoning. Toen dokter Jan
Lucas Luijckx in 1958 de
dokterspraktijk van zijn vader
overnam liet hij een woning
bouwen aan Werrilaan 43.
Gelukkig had hij er een grote
tuin bij genomen want door
de komst van enkele tweelingen moest de woning met
een slaapkamer een grotere
eetkamer worden uitgebreid.
Het echtpaar kreeg eerst drie
kinderen die kwamen op hun
eentje: Frank, Ivo en Ruud.
Toen volgden de tweeling
Marcel en Tanja die de rij van
tweelingen openden. Carmen
en Lex gevolgd door Hetty en
Mieke en tot slot Wilbert en
Nicole. In oktober 1966 verhuisde hij naar Utrecht om
per 1 november medisch adviseur van de landelijke federatie van het Wit Gele Kruis
te worden.
De praktijk werd overgenomen door dokter Albert van
Opdorp . Van Opdorp werd in
1971 medisch directeur van
Huize Den Berg in Goes en
daarna zette Henk Zwartelé
de praktijk voort en oefende
er 35 jaar zijn huisartsenpraktijk uit.
Eind 2020 verkocht hij de woning aan KIO.

Wat doet KIO?
Wie zorgt er voor mijn kind
als ik er niet meer ben? De
zorg voor mijn kind is te
zwaar geworden om nog zelf
te kunnen doen kunnen jullie
ons helpen? Ik ben zelf te
ziek om voor mijn kind te
kunnen blijven zorgen, mag
hij bij jullie komen wonen?
Dit zijn zomaar wat redenen
waarom ouders met een
woonzorgvraag naar Stichting KIO komen. KIO hebben
wij opgezet omdat wij zelf als
ouders van een gehandicapt
kind hebben ervaren dat het
ingewikkeld is om passende
zorg te vinden.

nog een lichamelijke beperking die ook nu al bij KIO wonen. De huidige woning is te
klein geworden en met een
tuin van 4 bij 3 meter ook iets
kleiner dan bij de Werrilaan
☺. De jongste is 12 en de
oudste al volwassen. Ze houden van K3, Ernst en Bobbie
maar ook van voetballen en
trampoline springen.

Inmiddels bestaan wij alweer
ruim 17 jaar en hebben wij
diverse woningen en dagverblijven opgezet in de provincie Zeeland. Wij bieden zorg
en begeleiding aan zo’n 140
cliënten en er werken 110
medewerkers bij KIO. Onze
doelgroepen zijn divers maar
vooral bestaande uit kinderen
en jong volwassenen. Zo ook
de doelgroep die komt wonen
aan de Werrilaan in ’sHeerenhoek; jongens en
meisjes met een verstandelijke beperking en soms ook

We gaan heel binnenkort starten met de verbouwing van de
woning om het geschikter te
maken voor de bewoners en
hopen en verwachten toch
echt deze zomer al te kunnen
gaan wonen in ’s Heerenhoek!

Overdag gaan ze allemaal
naar school of een vorm van
dagbesteding zoals bijvoorbeeld bij Koek en Leut in Nisse en de molen in Ovezande
(beiden ook van KIO).

Wij hebben in goed overleg
en in een prettige samenwerking het huis kunnen kopen
van de dhr. en mevr. Zwartelé. Dat er een maatschappelijke bestemming aan de woning bleef hangen vonden beiden een fijne gedachte. Zij
dragen onze doelgroep een
warm hart toe, wij hopen dat u
dat ook zo zult gaan ervaren.
Wij gaan in elk geval ons best
doen om goede buren te zijn
en hopen dat wij tegen de tijd
dat wij er gaan starten u ook
kunnen uitnodigen om bij ons
eens langs te komen.
Mary Korten, bestuurder
Stichting KIO
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TotaalWonen
Eindelijk is
het dan zover. Onze
winkel is verbouwd. We
hebben de
indeling aangepast zodat het
overzichtelijker is geworden,
alles lekker opgefrist en gemoderniseerd en vanzelfsprekend de showroom voorzien van een mooie nieuwe
PVC vloer.

Sinds kort zijn wij aangesloten bij een nieuwe woningtextiel formule “Livingstone”.
Deze bestaat uit een zorgvuldig samengestelde collectie
tapijt, vinyl, pvc, gordijnen, inbetweens, raamdecoratie en
binnenzonwering met daarin
de laatste trends en de
nieuwste kleuren. Ook zijn wij
dealer van onder andere
MFlor, Quickstep, Novilon,
Belakos, Vadain, Else, Kobé
en Husol Buitenzonwering.

Op onze volledig
vernieuwde website zijn deze
producten en
merken terug te
vinden.
Wat meubelen
betreft hebben
we ons wat meer toegespitst
op zitmeubelen bestaande uit
relaxfauteuils, banken en eetkamerstoelen en hebben wij
een nieuw concept
Dutch Oak Steel
voor eetkamer- en
salontafels die je
zelf samen kunt
stellen door het kiezen van het onderstel, de vorm van
het tafelblad, de afmeting en de kleur
van het tafelblad.
Verder voeren wij
wat meubelen betreft o.a. de merken Haveco,
De Toekomst en Richmond.
Ook voor een heerlijke boxspring of ledikant kunt u bij
ons terecht. Wij hebben de
mooie collectie van PUUR in
de showroom staan. Deze
bedden kun je naar eigen
wens samenstellen. Kies het
ligcomfort d.m.v. verschillende
matrassen en topdekken, boxspring of lattenbodem, het
hoofd- en voetbord en vlak of
elektrisch verstelbaar. Kortom
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een overzichtelijk concept
waar je alle kanten mee op
kan.
Eigenlijk zijn we best een
beetje trots op het eindresultaat. Het is zeker de moeite
waard om geheel vrijblijvend
een keer bij ons binnen te
stappen. Wij geven u graag
advies en uitleg over onze
producten.
Graag tot ziens in onze winkel!
Ruben en Marylou de Jonge
TotaalWonen de Jonge
Wij willen onze klanten zo
goed en zo snel mogelijk blijven helpen en alle service
bieden die men van ons gewend is. Daarom zijn wij op
zoek naar een stoffeerder en/
of iemand die zin heeft om dit
mooie vak te leren. Full-time
of part-time, bel of mail ons!
Totaalwonen@zeelandnet.nl
0113-351311

Zwerfafval
Ons dorp even weer brandschoon.
Ons redactielid, Eva, plaatste
28 februari een foto van een
grote hoeveelheid gevonden
zwerfafval (enkel van een
stukje Julianaweg vanaf de
rotonde tot de N62) op de inmiddels steeds populairdere
Facebooksite ’s-Heerenhoek
Roept u maar. Daar plaatste
Astrid Hoog begin maart tevens een foto van Paul de
Visser die vroeg in de morgen
troep aan het opruimen was
van mensen die het vuilnis in
sloten, bermen en op de
straat gooien. Er kwamen
hierop veel positieve reacties.
Zo nemen Andrea, Olga en
Michael het afval mee wat ze
onderweg zien liggen. Anderen zoals Ria, Astrid, Yvonne,
Peter en Suzanne gaven aan
mee te doen als er een gezamenlijke actie zou komen.
En die kwam er !
Al eerder stond in de dorpskrant dat de gemeente in ieder dorpshuis prikkers en ander materiaal heeft geplaatst. De scoutinggroep Sint Bavo heeft
hier al eens gebruik van
gemaakt. De gemeente
wil net als wij niets liever
dan dat ieder dorp en
ook het buitengebied
schoon blijft. Wethouder
Arno Witkam staat er
100% achter en bood
zijn medewerking aan.
Op 20 maart was de Nationale Opschoondag
voor zwerfafval. Astrid
Hoog en onze wethouder Arno Witkam wilden
deze dag niet voorbij laten gaan. Zij ondernamen direct actie. Via een
bericht op ’s-

Heerenhoek Roept u maar
kon je je opgeven bij Astrid
terwijl Arno bij de gemeente
10 grote kliko’s grijpers, vuilniszakken en hesjes regelde.
Het was stralend weer. 22
volwassenen en 24 leden van
de scoutinggroep Sint Bavo
verzamelden zich om 9.00
uur bij de Jeugdhoeve. Astrid
en Arno hadden een indeling
van straten en wegen gemaakt waardoor ieder wist
waar hij/zij kon opruimen.
Iedereen ging enthousiast op
weg zowel in als rond het
dorp. In het bos achter de
Burgemeester van Horsighstraat en Molendijk lag naast
plastic een ijzeren veldbed,
een compleet droogrek, een
hoedenplank van een auto
en natuurlijk veel blikjes en
flesjes die anderen op hun
route ook tegenkwamen.
Natuurlijk ook mondkapjes,
maar ook poepzakjes die gewoon aan de kant van de
weg en in de sloot worden
gegooid !!!
Ook in het buitengebied zoals
Westlangeweg, Nassauweg,
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Middelburgsestraat en Heinkenszandseweg lag zoveel
dat de volle zakken onderweg
moesten worden opgehaald.
Rens Vermue had een grote
bak voor zijn tractortje.
Het resultaat was geweldig.
De 10 geleverde kliko’s zaten
vol en daarnaast nog een
grote berg afval.
Arno dankte iedereen en als
beloning voor hun inzet kregen de jonge deelnemers een
notitieblokje met pen met de
tekst: Namens de gemeente
Borsele hartelijk dank. De
anderen kregen een zakje
pompoenzaad.
Er kwamen ook een aantal
nuttige ideeën voor de volgende schoonmaakactie die
we later op het jaar willen
herhalen.
In de jaarkalender van de
werkgroep B2030 komen
voortaan twee data te staan.
Als er weer een gezamenlijke actie wordt ondernomen
kunnen we bij de gemeente
terecht voor het nodige materiaal.
Dank aan Astrid en Arno en
alle anderen, ook buitenom
deze actie, die ervoor gezorgd hebben dat ons dorp

weer even brandschoon was.
Even, omdat het een dag later
droevig was te zien dat er
weer nieuw afval was gegooid. Maar we blijven positief
en nemen gewoon regelmatig

een plastic zak mee als we
toch een rondje gaan lopen,
want …
alle beetjes helpen!

Prikken
Prikken in de kerk.
Hoe hou je in coronatijd voldoende afstand om zowel
een griepprik als een prik tegen corona te krijgen.
Op de locaties van Zorg op
Zak was die ruimte er niet en
op advies van één van de
kosters mochten de medewerkers van Zorg op Zak met
toestemming van de Parochiekern hun werkterrein verplaatsen naar de kerk.
Menigeen heeft in het najaar
de griepprik ontvangen en
afgelopen weken zijn de eerste honderden prikken
tegen corona gezet.

Fotografen

De komende tijd zullen
er nog veel
vaccinaties
worden gedaan. En zij die geweest zijn
vinden het een mooie plaats.
Via de linker zij-ingang kom je
de kerk in. Daar worden de
formulieren in ontvangst genomen en vervolgens ga je
naar iemand die prikt.

De dorpsraad van ’sHeerenhoek heeft in 2020 de
website van Patrick Broodman geadopteerd.
Patrick blijft de webmaster,
maar leidt enkele vrijwilligers
op om de website toegankelijker te maken voor iedere
(toekomstige) dorpsbewoner.
Aantrekkelijker maken is ook
een wens en daarom vragen
we amateur-fotografen hun
medewerking. Stuur een of
meer foto’s van kenmerkend
’s-Heerenhoek door, waarop

de seizoenen duidelijk zichtbaar zijn.
Zo kunnen we regelmatig het bureaublad/ het visitekaartje van onze
website actualiseren per jaargetijde.
Doet u
(belangeloos) mee?
Stuur uw reactie
naar
dorpsheerenhoek@zeelandnet.nl

en we nemen contact met u
op.
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Er is voldoende ruimte om het
verplichte kwartier wachten
na de prik in de
banken door te
brengen.
En dit alles met
een muziekje op
de achtergrond.
Iemand uit een
andere plaats zei:
“Ik rij al zoveel
jaar langs de kerk
en was er nog
nooit in geweest.
Mooi dat het bestuur de kerk
hiervoor beschikbaar stelt.

Imago & Welzijn
Sinds de start van het project
in 2019 hebben de zeven leden van de werkgroep kans
gezien en genomen om regelmatig bijeen te komen.
Hun doel:
hou ’s-Heerenhoek leefbaar, mooi, verdraagzaam
en zorgdragend voor elkaar.
We denken, door regelmatig
met de dorpsbewoners hierover te communiceren, het
draagvlak voor dit
doel te versterken.
In 2021 zijn we tweemaal digitaal bijeen
gekomen via Zoomverbinding. Na een
korte gewenningsperiode zijn
we toch bijeen om over de
navolgende punten met u te
kunnen communiceren:
Facebookpagina
’s-Heerenhoek roept u
maar telde eind maart 2021

bijna 600 leden en het aantal
groeit nog steeds!
Een geslaagd initiatief dat
door Moniek van ‘t Westende
is opgezet. Moniek heeft aangegeven de werkgroep te willen verlaten, maar het beheer
van de Facebook-pagina te
blijven voortzetten. Dank Moniek!
Zorgzaam-netwerk: we zijn
blij met de reacties die kwamen op het verzoek van Jeanet de Jonge om ‘meer oog
voor elkaar te hebben’. Op
verschillende terreinen kunnen we van enorme betekenis zijn. Klein gebaar = goed
gevoel is zo belangrijk en versterkt ons dorpsimago.

De website heerenhoek.nl
gaat op de schop en wordt
mede door webbeheerder Patrick Broodman en drie vrijwilligers uitgebouwd tot een
goed informatief medium voor
iedereen die meer over ons

dorp wil weten. Al doende
leert men, maar oefening
baart ook kunst! – zie ook
aparte oproep!
‘Social sofa’ is een wens
met een lange adem. Na een
mooi uitgewerkt plan
(waarover we in het vorig
nummer uitgebreid ingingen)
is door bezuinigingen de
bank plotsklaps wegbezuinigd. Een van onze werkgroepsleden gaat zich met
de dorpsraad sterk maken
om toch een ‘hufterproof’
bank geplaatst te krijgen.
Dankzij donaties gaat dat
hopelijk lukken en zitten we
er van de zomer lekker bij?
De Jeugdhoeve heeft een
facelift ondergaan en de
werkgroep spreekt de wens
uit dat de nieuwe (jeugdige?)
uitstraling ervoor zal zorgen
dat ook jongeren zich er thuis
gaan voelen.
De
naam
moet
waargemaakt
worden!

Heitje voor ‘n karweitje
Klusjes!?
Van zaterdag 10 t/m vrijdag
16 april gaan de jongens en
meisjes van de plaatselijke
welpengroep weer op pad
voor ‘Heitje voor een Karweitje’. Door het doen van kleine
klusjes proberen ze geld in te
zamelen om zo zelf ook een
steentje bij te dragen aan hun
jaarlijkse zomerkamp.

De welpen (u kunt ze herkennen aan hun groene welpenblouse met oranje das) bellen
bij u aan met de vraag ‘heeft
u een heitje voor een karweitje voor mij’. Denk daarbij aan
glas wegbrengen, stoep vegen, onkruid wieden, auto
wassen, enz.
Zij hopen natuurlijk op een
positief antwoord
Zij hebben een klein boekje
bij zich waarin u het karweitje
en het bedrag kunt noteren. U
krijgt een strookje om bij uw
deurbel te plakken ‘Karweitje
gedaan verder gaan’, zodat
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de volgende welp weet dat
uw karweitje al is gedaan.
We hopen, dat de welpen ook
dit jaar weer een beroep op u
mogen doen.
Leiding Welpengroep Sint Bavo ‘s-Heerenhoek

Don Bosco
We waren heel blij dat vanaf 8 februari de scholen
weer open mochten en alle
kinderen weer naar school
mochten komen. Het is nu
alleen nog jammer dat er
nog geen ouders in de
school mogen komen en er
ook nog geen gezamenlijke
activiteiten georganiseerd
kunnen worden. Leerlingen
van groep 5 hebben iets
geschreven over het thuisonderwijs en over de Kinderkunstweek.

er uit knippen en opplakken
in een vorm, kleur of het kon
ook op smaak. Voor de kinderkunstweek is een ei van
gips en bijenwas gemaakt.
Dit ei is gemaakt door Kasper
de Vos.

Het thuisonderwijs
Wij vonden het thuisonderwijs niet zo leuk. we moesten vroeg opstaan zodat
we om half 9 konden starten. We begonnen
met rekenen dan
spelling dan hadden
we een half uur pauze, dan taal en dan
begrijpend lezen.
Maar we hadden
geen geschiedenis,
aardrijkskunde of
natuur. Op maandag
lazen we in een boekje. En
op vrijdag hadden we ook
wel eens een tekenopdracht. En dan hadden we
vrij dan konden we gaan
spelen. Normaal school is
wel leuker want je ziet iedereen weer en we kunnen
nu ook echte knutselopdrachten doen, dat deden
we voor de kinderkunstweek. We maakten een
verftekening van fruit. En
een kiwi moest bijvoorbeeld paars zijn in plaats
van groen. We maakten
ook nog een voedselcollage. We moesten etens
tijdschriften meenemen en
dan moesten we het eten

Door Ilse en Isabelle

Bedankt
Beste/ lieve klanten,
Al heel wat jaren ( bijna
32 jaar) was ik voor jullie
een vertrouwd gezicht in
de kapsalon.
Zoals de meesten van jullie weten ben ik een andere weg ingeslagen.

De kinderkunstweek

Omdat ik graag voor mensen zorg ben ik de opleiding Verzorgende IG/MZ
gaan doen.

Er ligt een ei in de hal van de
Don Boscoschool in

Werken en leren bij Ter
Weel in Goes.

´s-Heerenhoek dat van gips
is gemaakt. Dit ei is speciaal
voor de kinderkunstweek gemaakt.

Een nieuwe uitdaging ( en
dat op mijn leeftijd ☺ ).

Groep 5

Wij hebben in groep 5 een
voedsel-collage gemaakt. We moesten
eerst plaatjes van eten
uitknippen. Dit mocht op
kleur, soort, lekker of
vies. We mochten het
daarna opplakken bijvoorbeeld in de vorm
van een poppetje. We
hebben ook een fruit
portret gemaakt met minstens één overlapping en vier
soorten fruiten. We hebben
eerst fruit getekend en daarna met waterverf geverfd.
Door Dazz en Dylan

Maar omdat het allemaal
onverwacht snel is gegaan en de sluiting van
de kapsalon vanwege Corona heb ik niet alle klanten kunnen informeren en
afscheid kunnen nemen.
Wat ik erg jammer vind!
Ik heb altijd met veel plezier gewerkt en jullie haar
met liefde mooi gemaakt.
Ik ga jullie zeker missen;
de gesprekken en de gezelligheid in de kapsalon.
Daarom wil ik langs deze
weg jullie bij deze ontzettend bedanken voor het
vertrouwen in
mij!

Groep 5
Lieve groetjes
Miranda van
der Graaf
Studio
Knapper
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Uut d’ouwe Dôôze
In 1857 trok de gemeenteraad van ons dorp samen op
met de rest van de dorpen
op Zuid Beveland waaronder
Fort Bath ten einde 'aan het
schandelijk bedrijf der Bedelarij en Landlooperij voor
goed een einde te maken' waarbij de kosten van
het opzenden naar de BEDELAARS-KOLONIEN ge-

zamenlijk zullen worden gedragen. Met deze KOLONIEN werden Ommerschans
en Veenhuizen in Drente bedoeld. Zo blijken in 1896 en
1901 twee van onze dorpsgenoten opgezonden te zijn
geweest. Hr van Casteren
wegens bedelarij in Roermond en hr van Steene wegens landlooperij. Beiden zijn

uiteindelijk opgepakt in Amsterdam. Dit soort publicaties
werden met name in de herberg, waar ooit ook de gemeenteraad vergaderde, opgehangen.

Ons gemeentehuis ruim honderd jaar later in 1965 toen de
dijk nog niet afgegraven was
met rechts bakkerij Spelier en
links garage Paree met benzinepomp.

Sieraden
Ik ben Sophie van de Waart
en ik verkoop sinds kort sieraden. Ik ben ermee begonnen
omdat ik graag creatief bezig
ben en ik vind het superleuk
om iemand blij te maken met
iets moois. Sieraden maken is
lastig en je hebt er veel materialen voor nodig. Ik heb daarom ook best lang moeten
sparen.
Mijn doel is dat iedereen in 'sHeerenhoek mij kent, mij
volgt op Instagram en natuurlijk bestellingen bij mij plaatst!
Moederdag komt er binnenkort natuurlijk weer aan en
hopelijk weet iedereen mij
dan te vinden voor mooie cadeautjes. Natuurlijk wordt al-

les ingepakt in een mooie geschenkverpakking.
Omdat ik veel van dieren
houd, heb ik besloten om
20% van wat ik ga verdienen
aan de dierenambulance te
geven. Zo steun ik met mijn
hobby ook nog een heel goed
doel.
Iedereen kan zien wat ik
maak op mijn Instagram pagina dit is: sophies_kralenshop.
Bestellingen kunnen worden
geplaatst via Instagram maar
ook via de mail. Mijn e-mail
adres is sophievandewaart@gmail.com.
Dus kom maar op met die bestellingen!
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De krant wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de vrienden van D’n
Oek van ‘t Pak’uus: Totaalwonen Ruben de Jonge, Paree BV Elektro Telecom, Timmerfabriek De Mol, Zeeland Refinery, BPG de Jonge, EPZ, SONJA, Groentespecialist De Bruine, Studio
K(n)apper, Frank van Craenenbroeck, Welkoop, Aziatische specialiteitenrestaurant Nieuw Paradijs, Cafetaria Paradijs, Simon Smits, Vrijwilligershuis, Laurentius, RadiatCo, Dorpshuis De Jeugdhoeve en Marco’s Bakhuijs. Wilt u D’n Oek van ‘t Pak’uus ook steunen? Voor € 75 bent u Vriend
van D’n Oek van ‘t Pak’uus. Stort nu direct uw gift op rekeningnr: NL60RABO 034 60 06 414.

Openingstijden Oriënt Express:

www.eetcafe-orientexpress.nl bij
‘contact’.
Tel. 0113-352315
Heerenstraat 19-21
De Groente-Specialist:
tel. 06 -51109969

Studio K(n)apper:

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

Maandag : Gesloten
Dinsdag : 8:00-12:00 13:00-17:30
Woensdag : 8:00-12:00 13:00-17:30
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

info@eetcafe-orientexpress.nl

www.esperanto-nederland.nl

De laatste dorpskranten zijn digitaal te bekijken en te downloaden via:
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Nieuwe ondernemer
Boompje vellen, De Groot
bellen …
Dat staat als slogan op de
bus van Peter waar ik te gast
ben. Door het boeiende verhaal en uitleg over zijn beroep, moest ik opletten nog
net voor de avondklok van
21.00 uur thuis te komen.
Deze keer ben ik bij Peter de
Groot die getrouwd is met
Linda de Winter, die als onderwijzeres werkzaam is op
de Jan van Schengeschool in
Heinkenszand. Zij hebben
twee zoontjes Lucas van 8
en Julian van 5.
Peter is boomspecialist, met
name in het snoeien en rooien van bomen en daar heb je
veel kennis voor nodig. Kennis waarin je steeds moet
worden bijgeschoold.
Als basisopleiding doorliep hij
de landbouw Groene School
in Goes. Daarna volgde hij in

Arnhem de school European
Tree Worker en behaalde hij
zijn examen als European
Tree Worker. Met theorie en
praktijk moet je je vakbekwaamheid aantonen en dat
gebeurt onder de supervisie
van de European Arboricultural Council.
Diverse deskundigen uit
heel Europa
geven er les en
beoordelen je
werk. Er is
verplichting om
iedere 3 jaar
hercertificeringsdagen en
verdiepingsdagen te volgen
om de nodige
punten te behalen wil het
diploma geldig
blijven.
Peter geeft aan
dat het altijd
leerzaam is en
je ook van je
collega’s leert.
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Voor veel overheidsdiensten
is het diploma een vereiste.
Kennis is nodig want als
boomspecialist moet je een
gedegen kennis hebben van
allerlei bomen.
Het snoeien van een boom
kan het best als er blad aan
zit in verband met het afgrendelen van de wond ter voorkoming van infecties en het
doodbloeden van een boom.
Aan de buitenkant van de
boom zitten de sapstromen.
Sapstromen kun je vergelijken met de bloedsomloop,
die zorgt voor het transport
van zuurstof van een mens.
Als het sap blijft stromen is de
kans groot dat de boom dood
gaat.
Vooral het vakkundig snoeien
van een berk, tamme kastanje, notenboom en haagbeuk
is belangrijk, want die zijn er
zeer gevoelig voor.
Veel mensen denken juist in
de wintermaanden te moeten
snoeien omdat de groei van
een boom stilstaat en er geen
blad aan zit. Het snoeien in
die periode had in een ver

verleden te maken met het feit
dat mensen meer tijd hadden.
Boomeigenaren worden geadviseerd om iedere 3 jaar de
bomen te laten controleren.
Zo kan er tijdig worden ingegrepen wanner de boom bepaalde symptomen aangeeft.
Boom rooien?
Snoeien en rooien doet hij
nooit alleen.
De tweede man zorgt ervoor
dat er op de grond geen mensen onder komen te staan en
legt eventueel takken aan de
kant. Als Peter de boom in
klimt, verankert hij zich als het
nodig is aan een touw en dan
zorgt de ander ervoor dat het
touw strak blijft en nergens
achter blijft hangen.
Het klimmen in een boom is
zwaar werk, je hangt aan een
touw maar je moet steeds hoger klimmen en dat is een lichamelijke belasting want je
neemt ook een kettingzaag
en een gewone zaag mee
naar boven. Bij het rooien begin je altijd onderaan een
boom en als er veel takken
aanzitten gebruik je die als
trap. Iedere boom is anders
en je schat in hoe je die het
best zonder veel risico kan
rooien. Om in de boom te
klimmen maakt hij gebruik van
klimijzers.
Als er een rij bomen gerooid
moet worden dan maakt hij
zoveel mogelijk gebruik van
een hoogwerker. Je bent verankerd in de hoogwerker en
de tweede man zorgt voor de
veiligheid. Als de hoogwerker
weigert moet hij de noodknop
inschakelen. Hij volgt het hele
rooiproces en daar waar nodig houdt hij mensen op afstand.
In dit mooie vak heb je ook
altijd mensen die tegen het
rooien zijn. Je krijgt weleens

iets onaangenaams te horen
of iemand ketent zich aan
een boom. Gelukkig hoort
dat steeds meer tot de uitzonderingen nu de opdrachtgevers evenals de overheid
dit tijdig via de media aankondigen.
Voor het rooien van bomen
is meestal geen vergunning
nodig. Wel heeft iedere gemeente een eigen beleid. De
gemeente Borsele heeft een
site waarin precies staat welke bomen niet zonder vergunning gerooid mogen worden. De eigenaren zijn hiervan op de hoogte. Het gaat
meestal om specifieke bomen.
Peter begon zijn carrière bij
Beveland Groen Project in
Goes. Daar deed hij veel
plantenkennis op. Hij wilde
meer naar de bosbouw en
grof groen. Zo kwam hij terecht bij Markusse BV in ’sHeer-Abtskerke. Een bedrijf
waar hij met veel plezier
heeft gewerkt en hij voert nu
ook werkzaamheden voor
hen uit. En in goed overleg
mag hij gebruik maken van
het materiaal van zijn oude
werkgever.
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Peter dacht na over zijn toekomst en besloot toch als
zelfstandige verder te gaan.
Zijn werkgebied is heel
Zeeland. Hij werkt zowel
voor particulieren als overheidsdiensten zoals gemeente, provincie en waterschappen.
Wat gebeurt er met het
snoei-en rooihout?
Wat versnipperd kan worden
wordt versnipperd. Soms wil
de opdrachtgever zowel de
snippers als het hout zelf
houden. In alle andere gevallen wordt het afgevoerd
naar Markusse en wordt het
verwerkt voor de biomassa.
De slogan werd spontaan
bedacht door hem en zijn
maat.
Zoek je Peter?
PDG Groen Boompje vellen,
De Groot bellen.
Tel: 0610582661
De redactie wenst
Peter nog
veel succes

Door de bril van Hanneke
Wie woont er allemaal op ’sHeerenhoek? Geïnspireerd
door het televisieprogramma
Man bijt Hond bellen we willekeurig ergens aan, om te
zien en te horen wie nou onze dorpsgenoten zijn.
Het is een mooie zonnige zaterdagochtend wanneer ik op
pad ga om bij iemand aan te
bellen. Helaas blijken meer
mensen te vinden dat het lekker weer is, want pas bij huis
nummer 7 heb ik beet.
Dit is bij Fons en Ingrid van
de Waart in de Werrilaan. Alleen komt de zaterdagochtend ook niet helemaal goed
uit. Gelukkig mag ik dinsdagavond terug komen.
Zo gezegd, bellen we op
dinsdagavond opnieuw aan,
ik word vriendelijk begroet
door Fons en zo nemen we
plaats aan de eettafel met
een kop koffie.

Fons is voor mij en denk ik
voor velen van ’s-Heerenhoek geen onbekend gezicht
door zijn vrijwilligerswerk bij
voetbalclub de Patrijzen. Zo
was Fons vroeger ook bekend als “1 van de meester”
want meester Piet was zijn
vader. Toen hij 10 jaar was is
hij verhuisd van de Laustraat
naar de Werrilaan, een paar
huizen verderop waar zijn
moeder nog altijd woont. Na
de middelbare school ging hij
naar Rotterdam op kamers
voor een studie Econometrie,
maar in het weekend kwam
hij toch altijd terug naar het
dorp voor de voetbal en zijn
vriendengroep. Deze vriendengroep met de naam de
Boenkzoenken loopt ook al
meer dan 30 jaar mee met de
carnavalsoptocht.
Na wat huis omzwervingen in
’s-Heerenhoek kwamen ze 14
jaar geleden terecht in de
Werrilaan.
Eerst wilde
Ingrid hier absoluut niet wonen - “geen
oud huis voor
mij” - maar
nadat ze er
eens binnen
hadden gekeken waren ze
verkocht. Ondertussen zijn
2 van de 3
kinderen het
huis uit, en de
jongste verlaat
waarschijnlijk
eind dit jaar
ook het ouderlijk huis.
Maar vervelen
doet Fons zich
niet, hij werkt
bij de SVRZ
op de financiële afdeling.
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Dat hij goed
is met cijfertjes komt ook
goed uit bij
de Patrijzen
waar hij ondertussen al ongeveer 25
jaar in het bestuur zit en de
laatste 15 jaar als penningmeester.

Zo is hij nu druk bezig met
allerlei coronamaatregelen
om te zorgen dat de Patrijzenkas door de coronaellende toch niet te hard
leegloopt.
Ze zijn ook druk bezig om te
kijken naar de samenwerking
met andere verenigingen en
voetbalclubs om te zorgen
dat de leefbaarheid op het
dorp blijft bestaan. Zo is het
damesteam al samen met
Nieuwdorp. Dit is zo positief
dat ze waarschijnlijk nog
meer gaan samenwerken
met Nieuwdorp / Lewedorp,
en dan met name ook met de
jeugd.
Maar ze kijken niet alleen
naar buiten het dorp, zo proberen ze ook met de tennisvereniging, school en avondvierdaagse ideeën en accommodatie uit te wisselen. Want
dat is wat Fons nog hoopt
voor het dorp, dat iedereen
een plek kan vinden om andere mensen te ontmoeten,
zodat het dorp een levendig
verenigingsleven behoudt.
Fons en Ingrid, bedankt voor
de gastvrijheid. En wie weet
tot in de voetbalkantine.

Muziek
SAMEN MUZIEK MAKEN IN
’s-HEERENHOEK!
De fanfare van ons dorp heet
muziekvereniging St.Caecilia.
Bij ons weerklinken de enthousiaste blaasinstrumenten
samen met het solide slagwerk. Onze muziek hoor je
meestal buiten, bij evenementen en festiviteiten. Want
muziek maken dat doen we
zelf in ’s-Heerenhoek. We willen graag dat je met ons meedoet!
Beschermheilige
Caecilia is de naam van de
beschermheilige van muziek,
instrumentenmakers en zangers. Onze fanfare werd ruim
honderd jaar geleden opgericht in 1919. Mede door de
Tweede Wereldoorlog lag het
stil tussen 1935 tot eind 1949.
Daarna werd de fanfare - letterlijk en figuurlijk - nieuw leven ingeblazen. Helaas konden onze geplande optredens
niet doorgaan in 2020 vanwege de Covid19-maatregelen.
Muziekinstrument
Binnenkort hopen we echter
weer te mogen beginnen met
de repetities. We zijn blij met
nieuwe leden: van jong tot
oud. Iedereen is welkom. Je
mag gebruik maken van een
muziekinstrument van onze
vereniging: een blaasinstrument of slagwerk.
Verbazen
Als je belangstelling hebt om
samen muziek te maken of
gewoon eens wilt komen kijken en luisteren: kom vrijblijvend naar onze repetities. We
oefenen op maandagavond
vanaf 19.00 uur in De Jeugdhoeve in ’s-Heerenhoek. Wij
nodigen je van harte uit. In
2021 willen we namelijk samen met jou verdergaan. Het
zal je verbazen wat je kan!

Meer
informatie
Voor
meer
informatie kan je
contact
opnemen met Piet Grim: telefonisch via 0113 35 22 57 of
per e-mail
p.grim.ars@kpnplanet.nl
Tot binnenkort!

Agenda
Data onder voorbehoud i.v.m.
de coronamaatregelen.
10 t/m16 april Heitje voor een
karweitje - Scouting
24 mei EHC in Willibrorduskerk
5 juni Rommelroute
18 t/m 26 juni Beach Event
globale planning tennisactiviteiten:
Er wordt een voorjaarscompetitie gespeeld, tennislessen
starten, clubcompetitie in diverse onderdelen. Daarnaast
is vrij tennissen mogelijk.
In de zomer kunnen onze leden meedoen aan open toernooien via de Bond KNLTB,
deze worden in de hele regio
georganiseerd. Vanaf 1 oktober zijn op vrijdagavond en op
zaterdag de najaarscompetities.
Lid worden kan via
info@tvsheerenhoek.

Markt
De ambulante handelaren staan van
circa 15.15-17.00 uur
dinsdags op het kerkplein bij de kerk:
Teun Moerland met vele
soorten zalige vis.

Groente - en fruithandel Fa.
de Bruine met groente en
heerlijk vers fruit.
Andere dagen: Marco’s Bakhuys met lekker vers brood
en banket, zie Vriendenpagina. Komt u langs?

Colofon
D’n Oek van ‘t Pak’uus
is een uitgave van dorpsraad
‘s-Heerenhoek en komt 3x per
jaar uit.
De krant wordt gemaakt door
een onafhankelijke redactie:
Eva Kramers
Hanneke Boone
Hans van Dijk
Kees Rentmeester
Wannes Martens
Richard Gielens
Bezorging: dorpsgenoten
Redactieadres: v. Steestraat
20
rentmeester-Fr@kpnplanet.nl
Oplage: ca. 960 exemplaren
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Enige tijd na uitgave digitaal
te bekijken via
www.heerenhoek.nl

