D’n Oek van ’t Pak’uus
Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek
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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
11 september in via :

Dorpsraad

Kees Rentmeester
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:
NL12 RABO 0128 5969 10
t.n.v. Stichting Dorpsraad
‘s-Heerenhoek

Dorpsraad

Voortgang Marktstraat

Leden van de Dorpsraad zijn
geen gekozen vertegenwoordigers van de bevolking. De
voornaamste taak van de
Dorpsraad is het bijeenbrengen van standpunten, bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen en het
zoeken van gemeenschappelijke belangen. Daarbij is de
Dorpsraad niet bepalend
maar adviserend.

Na een moeizame start gaan
de werkzaamheden nu voortvarend. Als het weer mee zit,
kan het werk medio mei worden opgeleverd. Door de
aanleg van een wadi (de
soort sloot gelegen voor de
huizen) kan het water als gevolg van extreme hoosbuien
tijdelijk worden opgevangen.
Nog meer vergroening ontstaat omdat de parkeervakken voor de Geveltjes met
grasblokken zijn aangelegd.
Kortom: de Marktstraat is toekomst en klimaatbestendig.

Samenstelling
Voorzitter: Ria Boonman,
Secretaris: Richard Gielens,
Penningmeester: Arno Dominicus, Lid: Rudy Visser, Aspirant leden: Christian de Winter/ Ad Martens, Adviseur:
Rinus Knuit

Schilder-paashaas:
Zie jij de 7 verschillen?
Kleur de haas en de eieren
in en vind alle zeven verschillen.

Volgende jaarvergadering
Dorpsraad in de Jeugdhoeve:

3 mei 2022 19:30 uur
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Kaalslag terrein North Sea
Port Borsselsedijk

Het terrein is eigendom van
North Sea Port en heeft een
agrarische bestemming. Een
deel van het terrein was begroeid met natuurlijk opgroeiende bomen en struweel.
Volgens een woordvoerder
van NSP hebben er onder-

houdswerkzaamheden plaats
gevonden. “Om te voorkomen dat bij een toekomstige
ontwikkeling van het terrein
er natuurcompensatie moet
plaats vinden. Zo blijft de bestemming ‘landbouwgrond’
gewaarborgd.”
Wel wrang dat net voor
het broedseizoen de leefomgeving van diverse beschermde en zeldzame vogels zoals bruine kiekendief, velduil, waterralletjes
en karekiet wordt vernietigd.
Super-parkeerplaats
vrachtwagens
Een van de toekomstige ontwikkelingen in het Sloegebied is de aanleg van een
super parkeer- en verblijfplaats voor 400 vrachtwagens. Daarbij komen er ook
overnachtingsmogelijkheden
voor chauffeurs en andere
noodzakelijke voorzieningen.
De vraag die nu op tafel ligt:
welke locatie is het meest
geschikt? En die het minste
overlast bezorgt voor met name Borssele en ’sHeerenhoek. Dit zal de komende tijd gebeuren met de
belofte dat er overleg
plaats vindt met alle betrokken dorpsraden.

Website

De website ‘heerenhoek.nl’ is
in het verleden opgezet, gemaakt en beheerd door een
ex-dorpsgenoot. Wij hebben
inmiddels de site helemaal
overgenomen. Zowel het eigendom, het beheer en vullen van de content. Daarnaast zal de dorpsraad ook
gebruik maken van de Facebookpagina (’s-Heerenhoek
roept u maar) om te communiceren. En reacties/
suggesties zijn natuurlijk
meer dan welkom. Vanuit de
dialoog ontstaat de oplossing.
Gemeenteraadsverkiezingen
Wij hebben alle politieke partijen een brief gestuurd met
daarin onze speerpunten. Wij
vragen onder andere aandacht voor het behoud van
de huisartsenpost, de verkeerssnelheid op de Molendijk, het sluipverkeer via de
Nassauweg en de Beeldhoeveweg, snellere internetverbinding voor het buitengebied, realisatie van meer levensloopbestendige woningen en uitbreiding van zorgcomplex Theresiahof.
Op het moment van schrijven
is de verkiezingsuitslag nog
niet bekend en dus ook niet
in hoeverre deze punten in
bijvoorbeeld een coalitieakkoord worden opgenomen.
Onderzoek HAIRE
HAIRE is een initiatief van de
GGD, met subsidie van de
EU, en gaat onderzoeken
hoe het is met de eenzaamheid en welzijn van ouderen
(67+). En dan met name die
ouderen die wonen in de
plattelandsgebieden. Er zijn
twee proefregio uitgekozen:
Goes-Oost en ’sHeerenhoek.
Basis voor het onderzoek zijn
interviews met dorpsgenoten,
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verenigingen en ook de
dorpsraad. Het overgrote gedeelte van deze interviews is
inmiddels achter de rug. Het
project moet eind van het
jaar zijn afgerond. En dan
moet ook duidelijk zijn wat de
eventuele volgende stappen
zullen zijn. In ieder geval is
dit een project door ons en
voor ons.
Wijkagent
In de gemeente Borsele zijn
drie wijkagenten en een
jeugdagent werkzaam. De
wijkagent voor ’sHeerenhoek is Leendert
Kraamer. Elke donderdag
houden hij en zijn collega’s
spreekuur van 17.00 tot
20.00 uur op het gemeentehuis in Heinkenszand. Het
Instagramaccount is
@wijkagenten_borsele. Zij
zijn onderdeel van het politieteam Oosterscheldebekken.
Telefonisch te bereiken via
0900-8844. Een bericht via
Whatsapp kan ook: 0612207006. Uiteraard is ook
het meldpunt Anoniem mogelijk: 0800-7000.
Huisartsenpost
Voorlopig zal de huisartsenpost op ’s-Heerenhoek blijven. Plannen om deze te verhuizen naar Ovezande zijn
op de lange baan geschoven. Een goede zaak dus.
Toch blijven wij de vinger
aan de pols houden en houden wij eventuele ontwikkelingen nauw in de gaten. Ons
doel is om de huisartsenpost
voor ’s-Heerenhoek te behouden.

Heb je suggesties, opmerkingen of een reactie. Aarzel
niet en Klik hier . Ook om opvallende zaken door te geven…
Alvast bedankt.

De Zilte Chef
Ik bel aan in de Benedenstraat op nummer 5, Els
opent de deur en ik word direct begroet door twee lieve
honden.
We nemen plaats aan de keukentafel waar direct gastvrij
koffie wordt aangeboden.
Partner Johan Rijk komt er
ook even bijzitten en zegt dat
Els de Zeeuwse taal goed
kan verstaan en dat hij ook
altijd Zeeuws tegen haar
spreekt. Zij woont sinds 2020
in ’s-Heerenhoek.
Ik ben in gesprek met Els Van
Steelant, die met haar
Vlaams accent haar afkomst
niet verloochent. Els was 18
jaar unit manager bij de kerncentrale in Doel. Zij had er de
leiding over de keuken en als
je de leiding hebt komt het er
meestal niet van om zelf te
koken. Na lang nadenken besloot ze het roer om te gooien
en ging werken als kok bij
een opleidingscentrum in België. Een centrum voor traumaverwerking en coaching.
Waar zij zelf ook verschillende opleidingen volgde.
Helaas ging het centrum in
coronatijd dicht en besloot zij
om voor zichzelf te beginnen.
Hoe doe je dat terwijl de horeca om de haverklap gesloten
werd?
Het is een dame die niet bij
de pakken neer gaat zitten en
besloot zowel om zelfgemaakte (h)eerlijke gerechten
vanuit een foodtruck als vanuit huis te gaan verkopen.
Zij kocht een oude ambulance
uit Frankrijk omgebouwd tot
foodtruck, waarin zij verschillende apparaten heeft om allerlei producten te kunnen
bakken. Een foodtruck is letterlijk een rollende keuken,

die je feest of event onvergetelijk maken. Bijzonder voor
een feestje thuis, een partijtje
of bedrijfsfeestje.
Zij beperkt zich voor feestjes
tot maximaal 60 personen,
mede om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Els
vindt het belangrijk om met
verse producten te werken.
Ze gebruikt dan liefst producten uit eigen omgeving
want dan weet je ook waar en
door wie het geteeld is, zo
ook met vlees en vis. Haar
advies aan de lezer is om ook
zoveel mogelijk producten uit
eigen omgeving te kopen. Het
is niet alleen beter maar je
steunt ook de mensen in je
eigen omgeving.
Alles wat zij bereidt doet zij
met een eigen tintje en
smaak. Zo maakt zij haar eigen softijs bereid met echte
melk en room. En inmiddels
weten de mensen haar te vinden voor haar zelf gemaakte
Vlaams stoofvlees, kipragout
en verse maaltijden.
Op vrijdag en zaterdag worden verse worstenbroodjes
volgens eigen recept, cake en
wafels gebakken. Daarnaast
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is het mogelijk bij haar thuis
allerlei gerechten te proeven.
Twee echte Bourgondiërs
hadden hier een goede ervaring mee en tipten mij om
voor een interview bij Els
langs te gaan.
Koken is haar lust en haar
leven!
“Je kan gerust een paar uurtjes mee aan de kookpotten
staan en proeven van Els
haar visie om na vele diëten
terug een goede houding tegenover voeding aan te nemen. Namelijk luisteren naar
wat je nodig hebt. " EigenWijs eten.
De naam De Zilte Chef is
ontstaan toen Els zeekraal
verwerkte in een gerecht. Het
‘zilte' zoute van de groenten
maar ook de geur van de
Westerschelde waar ze zo
graag met haar honden gaat
uitwaaien spreekt haar aan.
Zilt en zout met mate is goed
voor de mens.
Met haar foodtruck stond zij
voor het eerst rond de kerstdagen met haar heerlijke
oliebollen bij de Welkoop aan
de Werrilaan. Zij is daar vaker te vinden, want zowel zij

als de Welkoop vinden het een
win-win situatie. Mensen komen zowel voor haar als voor
Welkoop, een goed lopende
winkel in ons dorp.
Het voordeel van een foodtruck is dat je overal ter plaatse
kan komen. Op een braderie,
op een oprit staan als iemand
een feestje thuis houdt, op een
boerderij. Kortom zij heeft
maar een klein plaatsje nodig
om te kunnen staan. Alle apparatuur is elektrisch en als het
nodig is hebben zij hun eigen
aggregaat.
Els werkt steeds aan nieuwe
eigen gerechten.
Haar gegevens: De Zilte Chef Els Van Steelant 06-40016766 Mail Els
De redactie wenst haar als nieuwe onderneemster veel tevreden klanten.

Speeltuin
Stichting Speeltuin
‘s-Heerenhoek dankt B2030
en hoopt met vernieuwing
op sneeuwbaleffect
Link naar het artikel
Velen van jullie hebben vast
het artikel gelezen in de Internetbode, dat Speeltuin
’s-Heerenhoek ruim tienduizend euro heeft ontvangen
vanuit het vernieuwingsproject Borsele 2030, dat binnen
ons dorp actief wordt uitgevoerd door een vijftal welwillende inwoners. Dus dankt
Speeltuin ’s-Heerenhoek ons
eigen lokale afdeling Borsele
2030!
Zoals het artikel omschrijft,
verrijkt Speeltuin
’s-Heerenhoek dit mooie bedrag met vijfduizend euro, zodat er binnen enkele maanden zo’n vijftienduizend euro
wordt geïnvesteerd in A)
speelplezier van onze kleinsten en B) een robuuste en
rolstoelvriendelijke ontmoe-

tingsplek op de speellocatie
naast de basisschool.
En dat doet Speeltuin
’s-Heerenhoek niet alleen.
Dat wordt gerealiseerd in samenspraak met vertegenwoordigers van onze basisschool (zowel meesters/
juffen als leerlingen), Gemeente en Borsele 2030.

Ondanks dit positieve bericht,
blijven de zorgen omtrent het
speelplezier van onze allerkleinsten niet onverminderd
groot. Publieke speeltoestellen en robuuste ontmoetingsplekken zijn immers hartstikke duur. En de bestaande
speeltoestellen zijn erg gedateerd, in zowel financiële als
technische zin. Het oudste
speelelement stamt uit 1967
en het grootste exemplaar
(het kasteel) is over enkele
jaren toe aan vervanging.
Dus spaart en hamstert
Speeltuin ’s-Heerenhoek
voor meer vernieuwingen,
vanuit het besef dat onze ei4

gen middelen verre van toereikend zijn. Dus wordt er via een eerste grote ontwikkeling- gemikt en gehoopt op
een sneeuwbaleffect. Want
als bewoners en geïnteresseerden zien dat er wat gebeurt, werkt dat vast stimulerend, zodra we later dit jaar
een beroep doen op onze
gemeenschap in de vorm van
hulp of een (kleine) bijdrage.

Missen missen?
Gaan we na de kermis
ook de kerk missen?
Op dinsdag 22 maart viel bij
meer dan 730 huishoudens
een brief in de bus: de kerk
van ’s-Heerenhoek gaat
eind 2022 dicht!
Voor velen een schok, voor
sommigen geen verrassing
en voor weer anderen wellicht een schouderophalen:
‘Het is niet anders!’
Het schokeffect bleef niet
ongemerkt voor Omroep
Zeeland en PZC. Op
woensdag 23 en donderdag 24 maart jl. verschenen
in de Provinciale Zeeuwsche Courant niet alleen de
officiële reden van het voorgenomen besluit (zware financiële lasten), maar ook
de emoties van kerkbetrokken mensen. Variërend
van: vreselijk verlies, niet te
begrijpen, verdrietig tot
moedeloosheid. Met name
zij, die van kindsbeen af alle fasen van kerkelijk leven
hebben meegemaakt (doop
-communievormselhuwelijk-biecht
en uitvaarten)
is dit toekomstbeeld een
ramp.

leden; coronavrees en de betekenis van geloof binnen gezin en onze dorpse samenleving. Met name het beeldbepalend gebouw was voor de
pers aanleiding om hier op
meerdere momenten in te
springen en mensen te ondervragen.

De informatieavond, die dinsdag 29 maart plaatsvond in
de kerk, werd bezocht door
zo’n tachtig belangstellenden. Naast het merendeel 70
-plussers, waren er ook jongeren aanwezig, die zich met
name zorgen maakten over
de toekomst van de koren,
de vrijwilligers en de rol die
het gebouw in de nabije toekomst zou kunnen krijgen.
De kans dat we 150 jaar H.
Willibrordus-parochiekerk in
2024 vieren is hierdoor bijzonder klein geworden. Zo’n
dertig jaar geleden raakten
we de jaarlijkse dorpskermis
(in augustus) ook kwijt: gebrek aan belangstelling en te
weinig inkomsten. Verarming,
verlies van folklore?

Natuurlijk moet
men emoties
scheiden van
zakelijke/
rationele motieven: het kerkbezoek loopt
terug; de inkomsten worden minder; de
rol van de kerk
in de samenleving is veranderd; schandalen uit het ver5

Het gebouw heeft een
rijksmonumentale status
en zal dus niet verdwijnen, maar we moeten waken voor een lege verpakking zonder echte inhoud,
want daar zit niemand op
te wachten.
Wie mee wil denken over
een betekenisvolle invulling mag vanaf heden zijn/
haar idee aan de grote
klok hangen, via een mailtje naar
info@rksheerenhoek.nl of
een briefje in het
parochiecentrum Deken
Holtkampstraat 9 (rechts
naast de kerk).
Laat ’s-Heerenhoek
trots en zuinig blijven
op zijn geschiedenis.
Richard Gielens,
secretaris parochiekern
’s-Heerenhoek
Foto:
PZC Marcelle Davidse

HAIRE
In gesprek met elkaar
“Het is gewoon zo leuk om te
doen en de ouderen vinden
het zelf ook fijn om hun verhaal te vertellen en om gehoord te worden.”
Op dit moment voert de
werkgroep Borsele 2030 gesprekken met ouderen in het
dorp. De leden van de werkgroep Borsele 2030 zijn enthousiast over de gesprekken
die ze voeren. Ze hebben er
zelf plezier in en ze doen de
ouderen er een plezier mee.
Waarom zou je er dan niet
mee doorgaan?
In de gesprekken vertellen
ouderen wat voor hen belangrijk is. Ze praten over
persoonlijke onderwerpen,
maar ook over zaken die te
maken hebben met het dorp.

Naast het feit
dat de ontmoetingen
voor beide
gesprekspartners
waardevol
zijn, brengt
het de werkgroep Borsele
2030 ook op ideeën. Want
uiteindelijk willen ze er ook
acties aan gaan verbinden.
Maar om het beeld compleet
te krijgen is er meer nodig. Er
wonen namelijk niet alleen
ouderen op het dorp, maar
ook een heleboel jongeren en
volwassenen, die waarschijnlijk een heel andere kijk hebben op het dorp. Ook hun
perspectief is belangrijk!
Daarom gaan we naast de
gesprekken met de ouderen
de komende maanden ook
groepsgesprekken organiseren met vertegenwoordigers
van verenigingen. Er zijn al
contacten gelegd met de

dorpsraad, de oudercommissie van de Don Bosco
school, met de organisatie
van het Beach Event en de
carnavalsvereniging.
Wil je meedoen aan het
HAIRE project of meer informatie? Laat het ons weten.
Mail Petra de Braal
of
Mail Marjan de Smit,
Klik hier voor een filmpje
over het project Haire in ‘sHeerenhoek
LPB | Platform voor buurt- en
wijkgericht werken

Uut d’ouwe dôôze

Andere tijden.
Na het schrikbarende bericht dat onze prachtige kerk haar deuren gaat sluiten hier een paar
plaatjes uit de begin jaren dertig van de vorige eeuw toen 99% van onze dorpsgenoten nog wekelijks (meerdere keren) onze kerk bezocht. Als het even kon in klederdracht.
De gescheiden jongens- en meisjesschool was nog nauw verweven met de kerk en daar hoorde
ook het links nog zichtbare huis van de bovenmeester bij (zie volgende pagina). Het gehele complex aan de linkerzijde is pakweg zestig jaar geleden gesloopt.
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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
Kees Rentmeester
Wannes Martens

Markt

Muziek

Bezorging: dorpsgenoten
Redactieadres:
van Steestraat 20

Teun Moerland, met
vele soorten zalige vis,
staat van circa 15.3017.30 uur dinsdags op het
plein bij de kerk.
ma, wo, vr, za ochtend:
Marco’s Bakhuys met lekker
vers brood en banket,. Komt
u ook langs?
Koop lokaal !

Fanfare Sint Cecilia.

Mail de redactie.

Er gaat steeds meer muziek
uit het dorp. Vanaf 1 januari
2023 luiden ook de klokken
niet meer. Willen we ons dorp
levend houden dan is het een
unieke gelegenheid hieraan
mee te werken door je aan te
sluiten bij de muziekverening.
Zij repeteren iedere maandagavond in de Jeugdhoeve.

Oplage: ca. 960 exemplaren

Neem jij ook een kijkje?

Kom in de kas - 1000 m²
vanaf 2e Paasdag geopend

Geraniums en perkplanten, hangpotten en –
zakken, kwekerspotgrond
Maandag t/m vrijdag: 9.30 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

Kwekerij Zuiderwijk, Oudekamerseweg 14 te Heinkenszand,
richting Schaapskooi.
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De eerste 100 dagen van...
Een nieuwe start. Na ruim 40
jaar betrokken geweest te
zijn bij de Don Boscoschool,
heeft juf Rita van ‘t Westende
op 14 januari definitief afscheid genomen van haar
geliefde school. Ze heeft vele
functies bekleed, zoals leerkracht, intern begeleider en
als directeur. En toen was
het aan mij de lastige opdracht om zo’n gedreven en
enthousiaste collega op te
volgen. Ik had ook niets teveel gezegd, want Rita had
alles keurig achtergelaten en
ik kon meteen aan de slag.
Het was wel even wennen: ik
was eerst directeur op een
school in Goes en dan kom
je als buitenstaander in
‘s-Heerenhoek. Waar de directeur iedereen en alles
kent, het enige wat ik kende
was het carnavallen in
‘s-Heerenhoek in mijn jongere jaren. Maar wat ben ik in
een warm bad terecht gekomen, een fantastische (oud-)
collega die zoveel had opgeschreven, dat ik snel het
werk kon uitvoeren, waarvoor
ik benoemd ben. Een super
leuk, gedreven team, met
ook nog een goed gevoel
voor humor. Ook zij moesten
wennen, zij wisten ook niet
wat zij aan mij zouden hebben. Gelukkig hebben we elkaar wel gevonden. En dan,
waar het allemaal om draait:
de kinderen. Ook dat voelt al
helemaal vertrouwd. De kinderen doen nu alsof ik er al
jaren bij hoor. Ook de ouders
begin ik langzamerhand te
kennen. En dat is zeer fijn!
Dat komt natuurlijk
ook, omdat de corona- maatregelen zijn
afgeschaft en we
weer op de
“ouderwetse” manier

met elkaar kunnen omgaan.
In de tijd dat ik nu directeur
ben heeft de school, samen
met Kibeo, ook al wat projecten gedaan. De Kinderkunstweek, die over “bomen
in de kunst” ging. De kinderen
hebben er prachtige werkstukken over gemaakt. Het project
“Borsele drinkt water” loopt op
het ogenblik. Ook carnaval
mocht niet ontbreken, ik heb
hele nieuwe tradities bijgeleerd en ik heb ervan genoten. Binnenkort hebben we
nog een paasbrunch/high-tea
met alle kinderen en op het
programma staan, de Koningsspelen komen er weer
aan en op woensdag 1 juni
willen we een voorjaarsmarkt
gaan houden, van 17.0019.00 uur. Hier willen we geld
gaan ophalen voor een goed
doel. We hopen dat er veel
mensen komen want iedereen
is welkom. De markt is dus
niet alleen voor de kinderen
en ouders van de Don Boscoschool, maar echt voor iedereen! Ik hoop u er ook te zien.
Enne…. het laatste nieuws:
Onze school is uitgekozen om
van ons schoolplein een ver-

keersplein te maken.. Hoe dat
eruit gaat zien, weet ik nu nog
niet, maar ik hoop u hier in de
volgende dorpskrant meer
over te kunnen vertellen. Dit
zijn voorlopig de mededelingen van de Don Boscoschool.
Met vriendelijke groet,
Tom Roovers

AED
Op het adres De Winterstraat 12 is een AED opgehangen. Deze hangt in de
hoek van het huis en de garage. Met dit apparaat kan
(bijna) de gehele AED-loze
zone in ’s-Heerenhoek worden gedekt.
Deze AED is ter beschikking
gesteld door een actie van
de Hartstichting. Hiermee is
onze omgeving/ons dorp
weer hartveiliger. Met hartveiliger wordt bedoeld dat er
meer 24/7 beschikbare
AED’s komen die zijn aangemeld in het landelijk oproepsysteem HartslagNu. Hiermee kan er bij een hartstilstand binnen 6 minuten de
juiste hulp geboden worden
wanneer men wacht op de
professionele hulpdiensten.
Op het moment dat 112
wordt gebeld, ontvangen
meerdere burgerhulpverleners via HartslagNu een oproep. Een deel van hen krijgt
de melding de dichtstbijzijnde
AED te halen.
Zo kunnen meer levens gered worden!
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Nieuws
Nieuws van de werkgroep
B2030 zorg, welzijn & imago

ven en verenigingen.

Inleiding:
In 2015 stelde de gemeente
Borsele de notitie “Vooruitblik
op Borsele 2030’vast. Het
bestuursprogramma ‘Op weg
naar morgen’ bevatte punten
die binnen de periode 20182022 verder uitgewerkt zouden kunnen worden.
In 2018 startte de gemeenteraad geplande bezoeken aan
alle kernen van de gemeente.
Op 5 november 2019 was ’sHeerenhoek aan de beurt en
kwamen meer dan honderd
inwoners samen in de Jeugdhoeve om aan de slag te
gaan met de toekomst van
ons dorp.
Op 12 februari 2020 kwamen
leden van de drie samengestelde werkgroepen samen
om hun plannen te presenteren.
De werkgroep Duurzaamheid’ had ideeën over zonnepanelen, waterstof of elektrische auto’s in ons dorp.
De werkgroep ‘sport/spel en
recreatie dacht na over sportaccommodaties, speelterreinen, kinderboerderij, fiets- en
wandelroutes en het voortbestaan van verenigingen op dit
vlak.
De werkgroep ‘welzijn, zorg &
imago’ liet merken dat ons
dorp best een opkikker nodig
had inzake middenstand, bedrijven, zorg in de buurt/
thuissituatie, ontmoetingsmo-

menten, evenementen voor
het hele dorp, nieuwkomersavond, publiciteit via dorpsgids en website en het opzetten van een Facebookpagina.
En toen kwam corona in
maart ons land binnen en
werden veel ideetjes in een
la opgeborgen. Samen vergaderen kon bijna niet…
gevolg: werkgroepen vielen
stil of later uit elkaar en
plannen zagen nooit het levenslicht.
Actie:
De werkgroep ‘zorg/welzijn
& imago’ die in het begin uit
zeven personen bestond,
vond manieren om toch door
te kunnen werken.
De Facebook-pagina ‘’sHeerenhoek, roept u maar!’
kwam van de grond en tot
op heden maken 686 leden
er gebruik van.
Zorgzaam ’s-Heerenhoek
werd mede dankzij Jeanet
de Jonge (VrijwilligersHuis)
opgezet; vrijwilligers vormen
een netwerk en bezoeken
dorpsgenoten die niet vergeten mogen worden.
De website ’s-Heerenhoek
kreeg een ‘boostprik’ en via
vrijwilligers kwam er via de
dorpsraad een andere opzet
+ uitstraling.
Er is een begin gemaakt
met de registratie van bedrij9

Ook is er een activiteitenkalender opgezet, waarin
alle activiteiten en evenementen genoteerd kunnen
worden. Zo kunt u nalezen
welke verenigingen en bedrijven er zijn en wat zij op
welke datum organiseren.
Heeft u een bedrijf of gegevens over uw vereniging,
geef deze dan door via
Kees Rentmeester.
Het dorp kreeg in 2021 een
voorjaarsschoonmaak-actie
‘Nederland Schoon’. Een
aantal vrijwilligers haalde
samen met de welpengroep zakken zwerfvuil op.
Met veel vertraging kwam
in het najaar 2021 de zithoek op de hoek MolendijkBurgemeester Timansweg
positief in het nieuws.
‘Cultuur in de Zak’ kreeg op
23 oktober 2021 het startschot voor een nieuw dorpsevenement; compleet met
nieuwe dorpsvlag!
De nieuwkomers worden
verwelkomt op 15 september 2022; we willen dat iedereen zich snel thuis voelt
in ons dorp en zo kan bouwen aan leefklimaat en
kwaliteit van wonen.
Hoe verder?
De (huidige) vijf werkgroepsleden willen nog
meer ontwikkelen, maar
zouden graag nieuwe hulp
willen inschakelen. Zouden
er van die honderd bezoekers in november 2019 nog
mensen over zijn en nieuwe ideeën willen realiseren?

Imago’ kan bijvoorbeeld fotografen vragen om regelmatig
foto’s te maken van ons dorp
en directe omgeving. Deze
kieken kunnen niet alleen dienen als historisch archief,
maar ook de basis vormen
voor de website Heerenhoek.nl en het nieuw samen
te stellen dorpsgidsje dat we
midden 2022 willen publiceren.
U hoeft geen vakvrouw/-man
te zijn om ons te kunnen versterken! Contactpersoon: Richard Gielens.

Tenslotte gaan we activiteiten opzetten die onze kern
vitaal moeten houden. Een
concreet voorbeeld: de gratis
kerkbezichtiging op 30 april.
Wilt u zich nu al aanmelden?
Dat kan via Kees Rentmeester. Voel met ons de uitdaging
om ’s-Heerenhoek een KERN
MET PIT te laten blijven; zeker voor de toekomst; op naar
2030!

‘Schoon’ kan bijvoorbeeld
verder gaan in 2023 als er
mensen zijn die een draaiboek willen opstellen voor een
jaarlijkse schoonmaakdag in
maart en daarvoor de handen
letterlijk uit de mouwen willen
steken. Kees Rentmeester is
hier de contactpersoon.

of

De werkgroep zoekt toenadering tot andere B-2030 werkgroepen in andere kernen:
samen staan we sterker!
Zorg & welzijn maakt zich
sterk voor handhaving en verbetering van de huisartsenpraktijk en de openstellingsuren.

Via de werkgroep ‘HAIRE’
kunnen we beter inspelen op
de wensen en tekorten die
door jong en ouder gevoeld
worden.
We onderhouden contacten
met de dorpsraad om zo
goed af te stemmen wie-waarwanneer voor gaat!

Meer weten?

Neem contact op via:
Kees Rentmeester
Zorgzaam ‘s-Heerenhoek
of plaats een
bericht via
Facebook
of bel Richard
Gielens

tel. 06-22815618

4
Op dinsdag 7 juni gaat de
’s-Heerenhoekse wandelvierdaagse van start.
De school samen met enkele
dorpsverenigingen (welpen,
gymnastiek en voetbal) vinden het fijn om de vierdaagse te organiseren. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt door
onze sponsors en vrijwilligers.
Geniet tijdens deze dagen
van een gezellige sportieve
wandeling rondom het dorp.
Kies een route van 5 of 10
kilometer.
Deelname is gratis.
We zullen weer alles in het
werk stellen om de vierdaagse succesvol te laten verlopen en hopen u te mogen
begroeten op één, meerdere
of liefst alle avonden van de
vierdaagse.
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Wist je...
IEDERE STAP TELT!!
Wist je dat ...
er op ‘s-Heerenhoek nog
steeds elke week in groepsverband wordt gewandeld?
Wist je dat dit een initiatief is
van de gemeente Borsele?
Wist je dat dat heel gezellig
is? En dat iedereen welkom
is, jong en oud?
En wist je dat dat helemaal
gratis en voor niets is?
Wist je dat we dit altijd op
dinsdagavond doen?
En dat we dan ongeveer een
uurtje wandelen?
En wist je dat we dan om
19.00 uur starten bij de tenniskantine?
Wist je dat je nog altijd aan
kan sluiten?
IEDEREEN IS WELKOM!!!
Het weer wordt weer beter,
het is weer lekker lang licht
’s avonds, dus heerlijk om na
het eten nog even gezellig
een uurtje te wandelen, samen met anderen. Het is gezond, gezellig, en je hebt
weer eens een ander praatje.
We nodigen jullie daarom van
harte uit om op dinsdagavond
bij ons aan te sluiten. Je hoeft
je van tevoren niet aan te
melden of af te melden.
Ben je er en loop je mee?
Gezellig! Maar kun je een
keertje niet, dan is het ook
geen probleem.
Dus hopelijk zien we jou ook
a.s. dinsdag. Tot dan!!

De krant wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van 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, 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: NL12 RABO 0128 5969 10 .

Openingstijden Orënt Express:

www.eetcafe-orientexpress.nl bij
‘Over ons’.
Tel. 0113-352315
Heerenstraat 19-21
info@eetcafe-orientexpress.nl
www.esperanto-nederland.nl

Studio K(n)apper:
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

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

HIER UW LOGO ?

Voor € 75 bent u
Vriend van D’n Oek
van ‘t Pak’uus.

De laatste dorpskranten zijn digitaal te bekijken en te downloaden via:
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Agenda
Heeft u een activiteit op het
dorp in de planning staan die
u met het dorp wilt delen?
Geef het door via de mail aan
de redactie.
Koningsspelen school:
22 april
EPZ Omloop van Borsele:
22, 23 en 24 april
Rondleiding kerk: 30 april
Voorjaarsmarkt school: 1 juni
Dorpsraad Jaarvergadering:
3 mei
Dorpsraadvergadering:
25 april, 16 mei, 20 juni, 18
juli, 15 augustus, 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december

Bestuursvergadering B2030:
23 mei
Cultuur in de Zak:
30 april en 1 mei
Avondvierdaagse:
7 t/m 10 juni
Rommelroute: 18 juni
Beach Event: 21 juni
Nacht van de Vedett: 25 juni
Tennistournooi eindcompetitie: 16 juli

KBO/Soos fietstochten:
6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september
Nieuwkomersavond:
15 september
Burendag:
24 september
KBO/Soos Kerstviering:
22 december
KBO/Soos Spelenmiddag:
29 december

KBO/Soos
bingo :
12 april,
3 mei, 6 sept,
4 oktober,
1 november,
6 december

KBO/Soos
voorjaarsreis:
11 mei

Rommelroute
Na het geweldige succes van de Rommelroute vorig jaar met ruim 90 deelnemende adressen,
veel publiek en heerlijk weer kon een volgende versie niet uitblijven.
Steeds meer dorpsgenoten weten inmiddels 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.
De 3e door Anna en Janna georganiseerde Rommelroute staat gepland voor zaterdag 18 juni
2022 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! Door (samen) huis en
straat te versieren wordt ons dorp nog feestelijker en wordt de aandacht van het publiek nog
meer getrokken.
Wilt u zich alvast aanmelden, stuur een
mailtje naar Anna en Janna met uw naam
en adres.
Noteer 'm dus vast in uw agenda: 18 juni
2022 Rommelroute van 's-Heerenhoek
Weet u nu nog niet of u mee wilt doen? Geen
punt, ruim voor 18 juni krijgt u nog een flyer in
de brievenbus en kunt u zich alsnog opgeven.
Hangt u ook de vlag buiten?
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