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 D’n Oek van ’t Pak’uus 

 Onderneemster op  het ... blz 2 

 Monument   blz 3 

 Kampioen   blz 4 

 Dorpsraad zoekt leden blz 5 

 Kerstpuzzel   blz 7  

 Kerstverhaal  blz 8 

 Uut d’ouwe Dôôze  blz 9 

 ‘s-Heerenhoek knapt op ...blz  10 

 De Koenkelpot  blz 12 

 Nieuwe ondernemer blz 13 

 Cultuur op d’n Oek  blz 14 

D ’ n Oek van ‘ t  Pak ’ uus is on-

line te bekijken en te delen via 

www.heerenhoek.nl, makkelijk voor 

iedereen buiten het dorp of buiten 

het land. De dorpskrantredactie 

wenst u fijne feestdagen ! 

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek  Kerst 2014 

‘ T eerpoten ’  Welpengroep Sint Bavo 

Jaargang 25 nr. 2 

Zaterdag 22 november was het weer zover; een nieuwe lichting welpen –  teerpoten genaamd –  werd geïnstalleerd.  

De nieuwe welpen kregen een groene uniformblouse aan. Hierop werden de insignes gespeld en tot slot volgde de 

das in de kleuren van ’ s -Heerenhoek ( oranje met zwarte rand ) .  

 

Tijdens het installeren werden de 

welpen bevraagd op de betekenis 

van de insignes en de knoop in de 

das ( om niet te vergeten iedere 

dag een goede daad te doen ) .  

 

Ook zeiden de welpen de welpen-

wet op:  

‘ J a Akela, de welp volgt de oude 

wolf, de welp is moedig en houdt 

vol. ’  

De teerpoten behoorden na de in-

stallatie officieel tot de groep die op 

dit moment uit 32 welpen bestaat. 

Op de foto staat Herman met de 

teerpoten: Esmee Krekelberg, 

Anouk & Esmee Wattel, Anouk 

Knuit, Luna Sinac wn Liza Raas. 
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zegt ze: “ Dat komt een enkele 

keer voor en daar ben je kapster 

voor om dat weer netjes te krijgen. 

Het mooie van je werk is dat ie-

mand er altijd mooier op wordt, het 

haar zit weer goed geknipt of de 

kleur is weer anders of lekker opge-

frist. ”  

Als zij maandagavond en zaterdag-

ochtend werkt, zorgt Richard voor 

de kinderen. Fe is 8 jaar en zit op 

de Deltaschool in Goes. Jill van 2 

gaat naar de crèche op het dorp en 

Amber van 12 gaat al naar de brug-

klas in Goes.  

Op dinsdag zorgen opa Piet en 

oma Willy voor de kleinkinderen.  

 

Aan het eind van het gesprek ver-

klapte ze me nog een nieuwtje:   

Ze gaat parfums verkopen van be-

kende merken voor 10, 15 of 20 

euro, afhankelijk van de grootte 30, 

50 of 100 ml. Een nieuw concept, 

de kleine flesjes worden bijgevuld 

uit grote flessen waardoor het voor-

delig kan worden verkocht. Ook 

superleuk voor de kerst, een jubile-

um of een verjaardag. 

 

 

 

 

 

 

Vandaag 

gingen we 

langs bij 

een onder-

neemster 

op ons 

dorp. 

 

In augustus 2001 ging Lotte Holles-

tein in kapsalon Studio Dzjell wer-

ken aan de Burgemeester Timans-

weg. ( naam was bedacht door 1e 

eigenaren Anja & Rian )   

 

De voormalige winkel van bloemen- 

en verfhandel van Pier en Clazien 

Verdonk. Nog geen maand later 

besloot de vorige eigenaar ermee 

te stoppen en in september was de 

toen 20-jarige Lotte Hollestein in-

eens de nieuwe eigenaresse van 

de kapsalon. Zij huurde het pand 

omdat zij graag een eigen kapsalon 

wilde gaan leiden. 

In december 2008 werd zij samen 

met haar partner Richard eigenaar 

van het pand aan Heerenstraat 3, 

de voormalige elektriciteitszaak 

Paree.  Zij veranderde 

het interieur in een mooie 

gezellige kapsalon die ze 

april 2009 opende. 

Lotte geeft aan het heel 

prettig te vinden thuis te 

kunnen werken en zeker 

ook voor de kinderen, 

zodat ze altijd in de buurt 

is.  

Zij runt een eenmans-

zaak en heeft wel eens 

een stagiaire gehad, 

maar het liefst werkt zij alleen. Zij 

werkt uitsluitend of afspraak, omdat 

90% van de klanten direct een nieu-

we afspraak maakt zit ze meestal al 

voor heel de dag vol.  

Kom je zomaar aanwaaien dan kan 

zij je slechts helpen als er een 

gaatje gevallen is. Zowel mannen, 

vrouwen als kinderen komen uit 

heel Zuid-Beveland. Van meet af 

aan heeft zij een vaste klantenkring 

opgebouwd.  

Echt reclame heeft ze niet nodig. 

Mond tot mond reclame vindt zij de 

beste reclame die er is. Omdat de 

meeste van haar klanten al 

vanaf het begin bij haar 

komen heeft zij er een 

goede band mee opge-

bouwd: ” Ik houd ervan 

met mensen te praten. ”   

Daardoor wordt er niet zo-

als in kapsalons in de gro-

tere steden over koetjes 

en kalfjes gepraat of over 

het weer, maar over het 

wel en wee van de klanten 

zelf.  

Tot de Kerst is zij al bijna 

volgeboekt. ( Het gesprek 

vond plaats begin novem-

ber )  

Op de vraag of er wel eens 

iemand komt die zelf heeft 

geprobeerd het haar te 

verven en het toch anders 

is geworden dan aanvan-

kelijk de bedoeling was, 

Onderneemster op het dorp 
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Ongedoopt in ongewijde aarde 

 

Kinderen die waren overleden en 

niet gedoopt waren, mochten niet 

op de R.K. begraafplaats in gewijde 

aarde worden begraven. Vaak was 

er na de geboorte van een dood 

kindje niet eens gelegenheid om 

een waardig afscheid te nemen.  

 

Voor deze kinderen was er geen 

engelenmis voor de begrafenis. Ze 

werden in stilte begraven, anoniem, 

soms gewoon onder een heg en de 

grafjes werden niet voorzien van 

een gedenksteen. Soms wisten de 

ouders niet eens waar hun kindje 

begraven lag wat veel pijn en on-

verteerbaar verdriet veroorzaakte in 

de katholieke gezinnen van de 

overleden kinderen. 

 

De kerk ging ervan uit dat kinderen 

die geboren werden, belast waren 

met de erfzonde van 

Adam en Eva en door 

de doop gereinigd 

moesten worden. In 

het begin van de ja-

ren zestig werd in 

Nederland uit pasto-

rale overwegingen 

een eind gemaakt 

aan de praktijk om 

ongedoopte kinderen 

in ongewijde aarde te 

begraven. 

 

Pas volgens het nieu-

we kerkelijke wetboek 

van 1983 mochten 

ongedoopte kinderen, 

waarvan de ouders 

het voornemen had-

den hun kind te laten 

dopen, wel in gewijde 

aarde worden begra-

ven. In 1990 werden 

op verschillende 

plaatsen in Nederland 

monumenten opge-

Monument voor kindjes... 
richt op katholieke begraafplaatsen 

voor het ongedoopte kind.  

 

Het plaatsen van deze monumen-

ten was geen initiatief van de kerk, 

maar de monumenten werden wel 

door kerkelijke hoogwaardigheids-

bekleders ingezegend.  

 

De kerk gaf toe dat er in het verle-

den fouten waren gemaakt. Op 12 

maart 2000 heeft Paus Johannes 

Paulus II in het openbaar en voor 

de hele wereld hiervoor vergiffenis 

gevraagd. 

 

Voor zover wij hebben kunnen na-

gaan, werden de ongedoopte kin-

deren uit ’ s-Heerenhoek begraven 

achter de Calvarieberg of vooraan 

op het oude deel van het kerkhof, 

tegen de heg aan. De auteurs van 

het boek 

 

“ D e Parel van ’ s -Heerenhoek ”   

vonden het een mooi gebaar om 

hier op de begraafplaats een monu-

mentje te plaatsen ter herdenking 

van deze kinderen.  

 

Het monumentje werd op 2 novem-

ber 2014 gewijd door pastor F. van 

Hees.  

 

Binnenkort krijgt het monumentje 

een passende  plaats op het kerk-

hof. 

 

Bovenstaande tekst komt uit het 

mooie boek “ de Parel van ’ s -

Heerenhoek “  te koop o.a. bij Tiny 

Polderdijk –  van ’ t  Westende, 

Burg.v.Horsighstraat 5 en het is ook 

te koop na een kerkdienst in de 

kerk.  

Kosten € 29,95.  

Een tip voor Kerstmis…?!? 

openingstijden: 

 

maandag 18.30-21.00 uur 

dinsdag 9.00-11.30/13.00-18.00 uur 

woensdag 9.00-11.30 uur 

donderdag gesloten 

vrijdag 9.00-11.30/13.00-18.00 uur 

zaterdag 8.30-11.30 uur 

 

            Lotte, heel veel succes! 
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Sinds 17 oktober mag Mika van 

Heest zich voorleeskampioen van 

de Don Bosco school noemen.  

Uiteindelijk hoopt hij Nederlands 

kampioen te worden.  

Mika zit in groep 8 van de basis-

school. Een grote hobby van hem is 

lezen. Op school moest hij het op-

nemen tegen leerlingen uit groep 5 

t/m 8. 

 

Hoe word je eigenlijk voorleeskam-

pioen? 

Vorig jaar deed hij zomaar voor de 

lol mee in groep 7. Daar werd hij 

eerste van zijn groep, maar geen 

kampioen. Je moet jezelf opgeven 

om mee te mogen doen. Dit keer 

moest hij het in zijn eigen groep 

opnemen tegen maar liefst acht 

andere kinderen. Een strenge jury 

bestaande uit de juffen Margie en 

Carolien en meester John werd het 

wel erg moeilijk 

gemaakt omdat 

het niveau erg 

hoog was. Om-

dat hij heel veel 

leest, had hij zich 

niet echt voorbe-

reid. Je mocht 

zelf kiezen uit 

Weer ’ n kampioen in ons dorp 
welk boek je wilde voor-

lezen. Hij koos voor 

“ R azend “  van de 

schrijfster Carry Slee. 

 

Waarom juist dat boek?  

vroeg de interviewer zich 

af.                                                                                      

Het is een spannend 

boek met veel punten, 

komma ’ s en uitroepte-

kens. Daardoor kun je op 

verschillende toonhoog-

ten lezen. Nu hij de bes-

te van de Don Bosco 

school is, mag hij het in 

februari of maart in de 

Stenge opnemen tegen 

alle kinderen van de 

scholen op Zuid-

Beveland, die net als hij 

eerste geworden zijn.  

 

Hij verwacht een goed 

resultaat en hoopt vervolgens kam-

pioen van Zeeland en uiteindelijk 

van Nederland te worden.  

Hij is tijdens alle wedstrijden ver-

plicht uit hetzelfde boek voor te le-

zen en is nu wel van plan thuis te 

oefenen met steun van familiele-

den.  

Bedankt !!! 

Zijn twee broertjes  Finn en Sten, 

moeder en Hans, vader en Kirsten 

zullen hem daar zeker in steunen.  

Wij van de dorpskrant wensen   

Mika alle succes toe en blijven hem 

volgen. 

Op zondag  19 oktober mocht ik de geze-

gende leeftijd van 100 jaar bereiken.  

 

Het is niet te bevatten, maar het is waar. 

Met familie en bekenden heb ik dit mogen 

vieren.  

Ook de fanfare bracht een serenade.  Ook 

loco-burgemeester Ad Schenk en mijn huis-

arts Ingelse brachten mij een bezoek. 

Ik bedank  iedereen voor de vele bloemen 

en gelukwensen in de vorm van kaartjes die 

ik mocht ontvangen.  

Bedankt, Marie de Jonge-Pieters. 
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Dorpsraad 
Fontein. 

De nieuwe fontein ligt ergens bij de gemeente. Maar op een of andere manier wordt hij niet geplaatst. 

Waarom niet? Dat weten wij ook niet bij de dorpsraad. Maar wij rekenen erop dat hij er t.z.t. komt, het is toch prachtig 

zo ’ n spuitende fontein midden in het dorp. 

Dringend verzoek: 

Door diverse mutaties is de dorpsraad dringend op zoek naar  

nieuwe leden. 

Meld u aan per e-mail bij : moorph@zeelandnet.nl 

Collecte 

De negentiende collecteweek van 

de Hersenstichting vindt plaats van 

2 t/m 7 februari 2015.  

 

We zoeken altijd collectanten die 

zich in willen zetten voor al die 

mensen die te maken hebben met 

hersenziekten en hersenaandoenin-

gen!  

En dat is bijna iedereen.  

Want wie kent er nou niet iemand 

die dyslexie heeft, wel eens een 

migraine-aanval heeft, een hersen-

schudding heeft opgelopen, een 

beroerte heeft gehad of lijdt aan 

een vorm van dementie?  

Collecteren is een kleine moeite, 

twee straatjes is zo gedaan.  

Je bent lekker buiten geweest en je 

hebt ook weer even contact gehad 

met de mensen uit je buurt.  

Mijn ervaring is dat het veel voldoe-

ning geeft om je op deze manier in 

te zetten.  

Het voelt goed om iets voor andere 

te betekenen. 

 

Aanmelden als collectant kan bij 

Gina Hindriks, regiovertegenwoordi-

ger Zeeland  

 

tel. nr. 06-55133539,  

email: ghindriks@hersenstichting.nl 

mailto:ghindriks@hersenstichting.nl
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In de gebruikersraad van dorpshuis 

de Jeugdhoeve is het idee ontstaan 

om een verenigingenmiddag te or-

ganiseren.  

 

Het doel van deze middag is om op 

een leuke en gezellige manier inwo-

ners van ‘ s-Heerenhoek en omge-

ving kennis te laten maken met ver-

schillende organisaties die actief 

zijn in en om ’ s -Heerenhoek.  

 

Dit nieuwe evenement zal bij vol-

doende deelname van de diverse 

verenigingen plaatsvinden op zater-

dag 10 januari.  

Zodra het definitief is zullen wij dit 

via diverse media ( huis-aan-huis-

bladen, posters en internet)  aan-

geven.  

 

Mocht je als organisatie geen uitno-

diging hebben ontvangen neem dan 

contact met ons op.  

Want iedere niet commerciële orga-

nisatie is welkom.  

Wij hopen op voldoende aanmeldin-

gen en een gezellige middag 

waar ’ s-Heerenhoek zich van zijn 

beste kant laat zien. 

 

Inmiddels is de exploitatie van de 

Jeugdhoeve 2 jaar in de zorgzame 

handen van Sportfondsen.  

De gebruikersraad heeft het beeld 

dat de niet-commerciële exploitatie 

van de Jeugdhoeve door Sportfond-

sen samen met de vele vrijwilligers 

zeer goed verloopt.  

 

Voor de gebruiker is er op zich wei-

nig veranderd en kunnen organisa-

ties zoals altijd in de Jeugdhoeve 

terecht.  

Wel is er een slag gemaakt in de 

sturing waardoor de Jeugdhoeve 

een solide basis heeft en gesteld 

staat voor de toekomst.  

Voor de gebruikersraad zoeken wij 

nog een vertegenwoordiger van 

een organisatie 

die regelmatig ge-

bruik maakt van 

de Jeugdhoeve. 

 

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 onaf-

hankelijke redactie: 

Engel Reinhoudt                                 

Eva Kramers                                                                             

Hans van Dijk                             

Kees Rentmeester                       

Wannes Martens   

Rinus Knuit                        

Bezorging: dorpsgenoten 

Redactieadres: v. Steestraat 20   

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

Oplage: ca. 960 exemplaren 

Markt 

Hier vindt u de tijden van de ambu-

lante handel in ons dorp. Wanneer 

wij wijzigingen doorkrijgen, bijvoor-

beeld i.v.m. feestdagen, dan ver-

melden wij deze hier.  

De volgende ambulante handelaren 

staan van circa 15.15 tot 17.00 uur 

op dinsdag op het kerkplein bij de 

kerk: 

Piet Smit met allerlei soorten kaas, 

Teun Moerland met vele soorten vis 

en Groente - en fruithandel Fa. de 

Bruine met groente en heerlijk vers 

fruit.  

Deze laatste handelaar rijdt tevens 

op donderdag van circa 8.15 –  

17.00 uur over het hele dorp. Dins-

dagmiddag 23 december staan zij 

nog op de markt.  

Bestellingen voor de kerst worden 

op woensdag 24 december be-

zorgd. Dinsdag 6 januari staan zij 

weer op de markt. 

Op maandag-, woensdag en zater-

dagochtend brengt bakker Dubelaar 

besteld brood rond, bestel via 

broodnodig@zeelandnet.nl 

K R E Z S R E S S I M K  
R O N I J M A R I A E E  
I I N E A K E P S L S R  
B H E N M E A E S C H B  
B C D G P K J E H A I I  
E L L E A S O E S D C E  
L E I O N E S E D J I T  
E M N A J S S E I E E D  
G A R E E Z O R V E B S  
N K H L R A Z A T L A B  
E E E O U W E J A E R N  
I W E R M T E R R A P S  

 

Verenigingenmiddag 

De gebruikersraad wil groepen die 

iets niet-commercieels willen orga-

niseren en dan met name de jeugd 

helpen.  

Dus mocht je een leuk idee hebben 

en je denkt dat de Jeugdhoeve 

daarbij een rol kan spelen neem 

dan contact met ons op. 

 

Wij wensen jullie fijne dagen en een 

gezond en gelukkig 2015. 

Johan Schriek, Herman v/d Dries, 

Plonie Paree en Peter van Dijk 

AED 
De Jeugdhoeve heeft sinds kort 

een AED in de gang hangen. Dus 

mensen, als het nodig is, daar is er 

één, het kan een leven redden. 
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Als in bijgaande letterpuzzel alle woorden zijn weggestreept blijft er over dat wat de 

redactie van den Oek u toewenst.  

Lever deze wens in op Werrilaan 21 of mail naar cn.zeeuws@zeelandnet.nl en 

maak kans op  

een doos heerlijke bonbons. 

Kerstpuzzel 

K R E Z S R E S S I M K  
R O N I J M A R I A E E  
I I N E A K E P S L S R  
B H E N M E A E S C H B  
B C D G P K J E H A I I  
E L L E A S O E S D C E  
L E I O N E S E D J I T  
E M N A J S S E I E E D  
G A R E E Z O R V E B S  
N K H L R A Z A T L A B  
E E E O U W E J A E R N  
I W E R M T E R R A P S  

 

BALTAZAR BEVROZE BIDDE 

CASPAR DENNE IENGEL 

IES KAESJES KERBIET 

KOEIE KRANSJES KRIBBE 

MARIA MELCHIOR MISSE 

NILDEN OUWEJAER SCHESSELE 

SJAMPANJE SPARRE WERMTE 

ZIENGE   

mailto:cn.zeeuws@zeelandnet.nl
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A je mae durft, een kerstverhaal 

"'t Zunnetje 

schient en dat 

vlak voe kerst-

dag." 

"O, ier nie or. Ier 

eit het 

'esneêuwd", zei 

Nico deur de tele-

foon die a nest z'n bède stoeng. 

"Oe kan dat noe, j'ou me zeker …" 

"'t Is ier echt aol wit..... de laekens, 

de muren, 't personeêl en de meês-

te patiënten ok, a ze temissen nie 

grauw of geel zie." 

"Jie aoltied mie je nochterig'eid. Je 

vindt het toch nie erg ee, a'k van-

daege nie komme. Dan kom ik mer-

genochten en dan bluuf ik toet de 

leste bus. Dat mag. Dat ei de zuster 

'ezeid. Tenzij je vandaege nog naè 

ruus zou meuge." 

"Gistere tegen d'n aevend ei de 

medicijnman wee langs 'ewist en 

z'n papieren bestudeerd, mae over 

wiggaen zeit 'n alleêne mae a dat 

nie verstandig is. Misschien most 'n 

es wat meêr naè of in m'n kop kieke 

in plekke van in de boeken. Ik voele 

glad niks en ik bin ok nie mî draai-

erig 'ewist of 'evaole. Ik vinde a 'k 

naèr uus kan. Zôdra at 'n komt 

vraeg ik het en dan bel ik op. ”  

Nico lei de telefoon neer en beseft 

'n at 'n nie eêlemille de waer'eid 

esproken ao, wan gisterenaevend 

was t'n wè degelijk 'evaole, mè 't 

was goed af'elôpe en gin mens aot 

het 'ezie. En mie kerst thuus kunne 

weze daè aot 'n aolles voe over. 

Toen a d'n dokter kwam, deed z'n 

best om zô voordeêlig meugelijk d'r 

uut te zien, mae d'n dokter gaf nie 

vee sjoege. Die most uut bède, lô-

pe, op eên beên stae, zitte, stae en 

toen gieng 't ineêns mis. Ineêns aot 

'n 't wee, die wankelde'n en die zou 

omvarre estuukt è a de zuster um 

nie op'evangen ao. D'n dokter aot 't 

over 'een duidelijk geval van ataxie' 

of zôiets tegen de zuster en tegen 

um zeid'n die at 'n docht an een 

lichte beschadiging van d' essens 

en a vadder onderzoek noadig was. 

Naèr uus zat 'r nie in. Een lekker 

vooruutzicht: kerstdag in 't zieken-

uus. 

D'n dokter ao amper z'n ielen elicht 

of daè kwaeme vrouwen mie een 

kerststukje voe op z'n nachtkastje. 

Dat kreeg je zômae en iedereên 

kreeg dat. Daè zat een kaersje in 

op een batterijtje en 't flakkerden 

net as een gewoon kaesje. Best 

leuk. D'n aevendboteram verliep ok 

a glad anders. Voe wie a kon, was 

een taefel edekt in het dagverbluuf 

dat a eêlemaèle op'esierd was. An 

d'n erm van de zuster gieng 'n d'r 

naè toe. En een boteram? Mensen-

lieve, ze krege van aolles. Aollerlei 

lekkere diengen, kouwe en werme 

en je kon zelfs wien d'r bie kriege. 

Mae net toen at 'n z'n glasje wou 

pakke, gieng het wee zô raorig. In 

plekke van z'n glas op te pakken, 

stoatt'n die het omvarre. Het kleêd 

onder de wien en het droop van d'n 

taefel op z'n pyjamabroek en z'n 

kaemerjas. Toen gaf 'n ok per on-

geluk nog een vloek. Iedereên keek 

naè z'n. Die kon z'n eigen wè voe 

z'n kop slae. De verzurging ao d'r 

minder moeite mie. Ze poest'n het 

op, leie een paer servetten d'r over 

en het leed was geleeë en die 

kreeg ok nog wee wien, mae noe in 

een gewoon waeterglas, zonder 

poat. Dat was beter. D'n ekel in z'n 

lief zakt'n gauw wig. Nae 't eten 

kwam 'r een groep van 't Leger des 

Heils. Die zong kerstliedjes, eên 

verteld'n een prachtig verhaal. Je 

zou dienke dat 'n het kerstverhaal 

uut d'n biebel zou vertelle, mae 

glad nie. Die verteld'n over een 

asielzoeker uut Irak in D'n Aag die 

a terug zou motte naè z'n land, mae 

daè wè de doadstraf zou wachte. 

Die was ontsnapt uut het uutzet-

tingscentrum en zwierf noe op stra-

ete mie de noadige angst voe poli-

tie of verraed van gewone mensen. 

Most je zô eên noe wè of nie elpe? 

Dat was nog a wiedes, wie durf zô 

'n man noe vrom stiere? Dan bî j' 

toch gin mens! De man ao z'n toe-

vlucht ezocht in een kerke, mae 

daè ao z'n ok wig'estierd. Een Suri-

naamse mevrouw an wie at 'n om 

eten vroeg, aot 'n mee'enome naèr 

uus en daè 

mocht 'n bluve 

zôlank a dat noa-

dig was. Naes-

tenliefde, nie 

meêr en mie min-

der, vond ze. De 

politie ao bie d'r 

an de deure ewist, mae z' ao ge-

woon ezeid a t'n wig'egae was naè 

Amsterdam. Daènae ao ze 't Leger 

op'ebeld om ulpe. En noe wast 'n 

onder'ebrocht in het logeer'uus van 

het Leger en zoue ze probere om 

um toch te laète bluven. 

't Was een prachtig verhaal en zôas 

die man dat verteld'n was het ge-

woon ontroerend. A je mae durft, 

dan ka je best een ôôp goed doe en 

ok nog es tegen de strôôm in. Te-

rug op z'n kaemer liet het verhaal 

um nie los. Die docht an z'n vaoder 

die a in d'n oorlog een Engelse pi-

loot eholpen ao. Dat was ok zôiets. 

Zou um zelf ok zôiets doe? Ier was 

t'r weinig te elpen, die kon zèlf nie 

es eêns zonder hulp, dus wat zou je 

dan? Wie of wat zou je noe es mott-

n elpe, of oe een bitje licht brienge 

in een doenkere waereld, zôas die 

man van 't Leger dat zô moai ezei-

da ao. 

Een steut laeter kwam de zuster 

kieke of a aolles in orde was. Ze 

zag at'n wakker lag en vroeg of at'n 

een slaeppilletje wou è . Dat vond 

'n nie noadig. Ineêns zeid 'n die wat 

a t'r op z'n arte lag. Oe a je as ge-

woon mens kon elpe om schrijnen-

de misstanden uut de waereld te 

elpen? De zuster begreep het, mae 

een dudelijk antwoord ao ze nie. "A 

je bereid bin om wat te doen, dan 

mô je mae wachte op wat 'r op je 

pad komt en dat er wat op je pad 

komt, is wè zeker." Daè bleef het 

bie. 

Een alfure laeter begon dat wuufje 

in het kaemertje nest z'n wee te 

klaegen en te roepen. Uren kon dat 

dure. Ze was t'r glad neffen en lag 

te wachten toet'at 'r plekke was in 

een verpleeguus. Die oard'n de 
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zuster komme en wee gae, mae 

invloed op het geluud ao dat nie, 

behalve het moment da ze binnen 

was. 'k Za ik 'r es naè toe gae, 

docht 'n. Die kwam uut bède, gieng 

de gang op en 't kaemertje in van 

vrouwtje van Oasten. Ze lag te mur-

melen en mie groate ôgen te kie-

ken. Op het moment dat 'n eur and 

pakt'n was ze stille, ze keek naè z'n 

mie groate ôgen. Zegge dee ze 

niks. Zachtjes praot'n die tegen d'r. 

De Dorpsstraat in 1907 gezien vanaf de Zevenkoten. In de deuropening staat smid Marinus Blok en voor hem zijn 

knecht. Alle huisjes op de dijk met hier en daar een peer- of appelboom zijn zo ’ n  dertig jaar geleden gesloopt.  

Uut d ’ ouwe Dôôze 

Op deze foto staan jubilaris-

sen van Tafeltje Dekje. Van 

links naar rechts: Bart Bos, 

wethouder Conny Miermans, 

Piet de Jonge en Louis van 

Aert. Ontbrekend: Arjan v/d 

Dries. Arjan, Bart en Louis 

stoppen i.v.m. hun leeftijd.  

Tafeltje Dekje 

De Dorpsstraat genomen vanuit dezelfde 

hoek ruim honderd jaar later, in 2014 met 

in het midden ( oud )  ondernemer Adrie 

de Jonge. 

Dat het bienae kerstdag was, da ze 

egeten ao en dat 'r een verhaal ver-

teld was en da ze moai ezongen 

ao. As vaneigens begon 'n zachtjes 

te ziengen, te neuriën eigenlijk van 

'Er is een kindeke geboren op aard' 

en 'Stille nacht'. Ze begon te glimla-

chen. Contact. Aolle vèsjes die at 'n 

kenden kwaeme an bod. Mie een 

lach op d'r gezicht viel ze in slaep. 

Vrede. 

Zachtjes liet 'n d'r 'and los, gieng 

naè z'n kaemer en kroop in bède. 

Die docht an aolles wat a t'r ge-

beurd was dien aevend. In 't zie-

kenuus en toch zô moai. Ok de 

woorden van de zuster 'afwachte 

wat a t'r op je pad komt' kwaeme 

wee in z'n gedachten. Misschien 

kwam d'r voe um ok nog wè es wat. 

Engel Reinhoudt 
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‘ s -Heerenhoek knapt op ... 

In deze nieuwe rubriek gaan we 

langs mensen die een lang leeg-

staand of verpauperd pand in  

’ s -Heerenhoek gekocht hebben 

om op te knappen. We vragen wat 

hun drijfveren zijn en waarom ze 

juist dat specifieke pand hebben 

gekozen.  

In het tweede artikel in deze reeks 

Werrilaan 25:  

Evelien Sturm en Jörgen Sinnecker. 

Inmiddels zijn de mensen uit ’ s -

Heerenhoek al ruim 4 jaar gewend 

om te pinnen bij de geldautomaat 

bij de voormalige brandweerkazer-

ne. Voor die tijd kon dat bij het pand 

van de Rabobank. Dit pand stamt 

uit de jaren ’ 50 en is in 1969 Boe-

renleenbank geworden en later Ra-

bobank. Het voormalige pand van 

de bank stond al enkele maanden 

op ons lijstje voor deze rubriek. Wij 

waren dan ook verrast toen de PZC 

in haar rubriek De Verbouwing er 

met ‘ onze Rabobank ’  vandoor 

ging. Hoe kwam dat zo …? vroegen 

wij: “ Nou ” , zegt Evelien, 

“ I emand van de PZC belde met 

architectenbureau Roos & Ros, met 

de vraag of ze recent nog grote 

interessante verbouwprojecten had-

den gedaan, en die hebben toen 

ons adres doorgegeven. ”  

En hoe waren de reacties op het 

artikel? 

“ W ij hadden het nog bijna 

niemand verteld, dus voor veel fa-

milie en vrien-

den was het een 

ware verrassing 

toen ze ’ s mor-

gens de krant 

open deden! ”   

Jörgen: “ We 

werden erover 

aangesproken 

op ons werk, de 

sportvereniging 

van de kinderen, 

en door onbe-

kenden wanneer 

we bij anderen 

op visite waren. Ook op de huisart-

senpraktijk waar Evelien werkt kwa-

men veel reacties van de patiën-

ten. ”  

 

Voor de verbouwing hebben jullie 

architectenbureau Roos & Ros in-

geschakeld. Hoe was het om sa-

men te werken met een architec-

tenbureau? 

“ T oevallig is een dorpsgenoot 

daar werkzaam en die heeft de be-

geleiding gedaan van het proces. 

Ze doen conceptontwikkeling, ont-

werp, technische uitwerking en 

bouwbegeleiding. We twijfelden 

tussen nieuwbouw en bestaande 

bouw, maar dit pand is onderschei-

dend en dat gaf de doorslag.  

Wij hadden zelf al een sterk beeld 

van hoe we het wilden hebben ” , 

zegt Jörgen. “ Modern, strak maar 

ook met een eigen verhaal, bij Roos 

& Ros hebben ze 

ons geholpen om 

de puntjes op de 

‘ i ’  te zetten. Ik 

zit zelf in de civie-

le techniek als 

project- en con-

tract manager, 

dus ik weet wel 

iets van de bouw, 

en dan met name 

het stukje con-

tract-

management.  

Ik las in de krant dat er oude bank-

kluizen met een kraan uit het huis 

gehaald moesten worden, hoe ging 

dat? 

“ D e kluizen zijn door het dak naar 

buiten gehesen. Omdat we een plat 

dak wilden, moest het schuine dak 

er toch af. Dat maakte de klus wel 

eenvoudiger. Het waren hele grote 

zware kluizen en de eerste kraan 

die kwam kon ze niet eens over de 

muur aan de achterzijde tillen. Er is 

toen een grotere kraan gekomen 

die ze net het huis uitgetild kreeg, 

maar dat kostte nogal moeite. Ove-

rigens kon dat pas nadat de Rabo-

bank had gecontroleerd of de klui-

zen wel echt leeg waren.  

Blijkbaar was dit voor de verkoop 

vergeten. De notaris kwam met een 

meneer van de Rabobank en een 

slotenmaker. De slotenmaker heeft 

na een dag boren en slijpen de klui-

zen open gekregen en …. helaas 

bleek er helemaal niets meer in te 

liggen, zelfs geen papiertje!! ”  

 

Jullie wonen nu bijna een jaar in dit 

huis, hoe ging dat vorig jaar met 

kerst? 

“ E erst zouden we in de herfstva-

kantie overgaan naar het nieuwe 

huis, maar de bouw liep wat uit. 

Omdat we in het oude huis al aan 

het opruimen en inpakken waren en 

in het nieuwe huis nog niet veel 

stond, wilde ik in beide huizen geen 

kerstboom ” , zegt Evelien. “ T och 
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schoven. Vraag jezelf af of er din-

gen die je in eerste instantie niet 

ziet, zoals een olietank of een sep-

tic tank in de grond kan zitten en 

laat onderzoeken of er asbest aan-

wezig zou kunnen zijn? Laat een 

bouwkundig rapport opmaken, dat 

scheelt je later nare verassingen, ”  

zegt Jörgen, “ o ja, maak veeeel 

stopcontacten per kamer, dat is 

altijd handig mocht je de indeling of 

de inrichting van die kamer later 

willen veranderen. ”  

“ I k zou adviseren ” , zegt Evelien, 

“ o m op de tijdsplanning te letten, 

dus wanneer wat/wie klaar moet 

zijn. Zo kun je pas alles verhuizen 

als er vloerbedekking ligt, maar 

dáárvoor moeten dan wel de pla-

fonds en de muren geverfd zijn. Zo 

hangt alles van elkaar af. Anders 

blijf je met spullen heen en weer 

slepen. ”  

Namens de dorpskrant: VEEL ple-

zier in jullie nieuwe huis.  

was het wel een beetje jammer zo 

rond de feestdagen zonder boom. 

De dag voor kerst belde mijn vrien-

din dat ze bij een bouwmarkt alle 

kerstbomen weg gaven.  

Ik ben snel naar Goes gereden en 

toen hebben we toch maar snel nog 

even een kerstboom gehaald en de 

volgende dag in het nieuwe huis 

kerst gevierd…. MET een kerst-

boom. Dat was erg leuk! ”  

 

Wat zou je mensen mee willen ge-

ven als tip bij het verbouwen of ko-

pen van een huis? 

“ M eet voor dat je koopt alles goed 

op, zowel binnen als buiten. Klopt 

het met de tekeningen en met de 

gegevens van het kadaster? Helaas 

hebben wij dit niet gedaan en zijn 

we nu nog steeds in een vervelen-

de discussie verwikkeld omdat ie-

mand vroeger zelf de erfgrenzen 

maar anderhalve meter heeft ver-

De krant wordt mogelijk gemaakt 
door bijdragen van de vrienden van 
D ’ n Oek van ‘ t  Pak ’ uus:  

Paree BV Elektro Telecom, Tim-

merfabriek De Mol, Zeeland Refi-

nery, BPG de Jonge, EPZ, Electro 

van den Dries, Groentespecialist 

De Bruine, Hairstyling Rentmees-

ter , Frank van Craenenbroeck, 

Welkoop, Aziatische specialiteiten-

restaurant Nieuw Paradijs, Cafeta-

ria Paradijs en Laurentius. Wilt u 

D ’ n Oek van ‘ t  Pak ’ uus ook 

steunen?  
Voor ( tenminste )  € 115 bent u 
Vriend van D ’ n Oek van ‘ t   Pa-
k ’ uus. Uw vriendschap is ons 
goud waard.  Stort nu direct uw gift 
op rekeningnr:  NL60RABO 034 60 
06 414.   Meteen doen !    

06 -51109969  —> 

Electro v/d  Dries 

Aziatische specialiteitenrestaurant  

‘ N ieuw Paradijs ’  ( tel. 0113-

352769 )  en Cafetaria ‘ Paradijs ’  
( t el. 0113-350101 )  
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Carnaval bij Welkoop 

Voor op de kalender van 2015:    

Carnavalskoop-avond op  

donderdag 5 en 12 februari tot 21.00 uur 

Carnavalskoop-zondag op 8 februari van 13.00 tot 16.00uur

          Shop ze ! 

De Koenkelpot 
de onthulling van Jikke door de 

schooljeugd met aansluitend carna-

valsfeest in de Jeugdhoeve. ’ s -

Avonds is er bonte avond met Play-

back wedstrijd en kleurwedstrijd. 

 

Zaterdagmiddag is de kinderoptocht 

met aansluitend kindercarnaval in 

de Jeugdhoeve. 

Zondag vertrekt voor de 54e keer 

de carnavalsoptocht door Paerehat, 

vertrek stipt om 14.00 uur.  

Maandag is er voor de jonge jeugd 

die er nog geen genoeg van heeft is 

het kieltjesbal in de Geveltjes  ’ s -

Avonds om 23.11 uur de zeven-

sprong en verbranding van de 

Koenkelpot, de officiële sluiting van 

carnaval. De leden van de stichting 

vieren daarna incognito carnaval.  

14 maart Napraatavond bij “ D e 

Meiden ” . Daar kunnen we nog 

eens lekker napraten over de voor-

bije carnavalsdagen en vooruit blik-

ken op het komende jubileumjaar. 

In oktober is op school de verkie-

zing geweest van de Jeugdprinses 

en de Jeugdnar. Na een leuke pre-

sentatie werden zij door de kinde-

ren gekozen met echte stembrief-

jes.  

Als Jeugdprinses is gekozen: Inke 

Uitterhoeve uit de Schippersweg en 

als Jeugdnar is gekozen: Thomas 

Martens uit de Past. Fronhoffstraat 

( z ie foto ) .  

Zaterdagmiddag tijdens het okto-

berfeest hebben zij het kroontje en 

de narrestaf uitgewisseld met de 

vorige jeugdprinses en jeugdnar en 

zijn ze voorgesteld aan het publiek. 

 

11-11 was de openbare vergade-

ring. Dit jaar bij “ De Meiden ”  is 

als Prins voorgesteld de welbeken-

de Richard Hazen. Hij doet dit nu al 

voor de 13de keer. Richard stelde 

zijn gevolg voor met als nieuw lid 

van de raad van elf: Dieddier Geys 

( j uist, de broer van de andere 

Geys ) . Als nieuwe hofdame trad 

naar voren Roan Voet ( juist, de 

zus van die andere Voet ) . Zij 

stond in de vorige dorpskrant met 

het artikel ‘ D ’ n  Oek knapt op ’ .  

Vanzelfsprekend werd het motto 

gepresenteerd. Dat is geworden: 

“Oalle gekheid  

op ’n stoksje” 

In zijn toespraakje bracht Richard 

het volgende seizoen onder de aan-

dacht. De stichting bestaat dan 55 

jaar ( 5x 11 jaar )  en zal dan zeker 

uitpakken met diverse extra activi-

teiten! 

 

31-12 is er de oudejaar-activiteit. 

Dit jaar weer het bekende voetbal-

toernooi voor optochtdeelnemers. 

Dat start om 10.30 uur op het veld 

van VV De Patrijzen.  

In het nieuwe jaar op 17 januari is 

er het Kwartettenbal. Dit jaar is 

Goes aan de beurt. De Stichting 

gaat er met een bus naar toe voor 

een gezellige avond met de Zuid-

Bevelandse carnavalsverenigingen.  

 

30 januari  

Een druk weekeinde …met op vrij-

dag de Ouweoeravond: de strijd om 

de “ gouden ”  microfoon, alle gek-

heid kan je vertellen in de Ouwe-

oertunne bij Oriënt Express. Aan-

melden is nog mogelijk bij Ditmar 

Geijs tel 352555. Zaterdag de col-

lecte, de stichting komt langs de 

deur voor een bijdrage en tevens 

om het carnavalsboekje af te ge-

ven. ’ s-Avonds is er kerkdienst in 

onze parochiekerk. Iedereen is wel-

kom en als je in carnavalskleding 

komt wordt dat zeer op prijs ge-

steld. Na afloop is er voor iedereen 

koffie ( met een koekje )  in de 

Jeugdhoeve. Nog later op de avond 

is er het Bouwersbal in De Gevel-

tjes voor alle bouwers en loopgroe-

pen.  

Op 7 februari gaan de beentjes 

weer ( een beetje )  van de vloer 

op de ouderenmiddag in de Jeugd-

hoeve. De Paerehatse Bellefleuren 

hebben er weer iets leuks van ge-

maakt. Deze middag is voor iedere 

oudere gratis te zien, te horen en te 

beleven. Voor een drankje en een 

hapje wordt gezorgd. 

 

12 t/m 16 februari is het grote car-

naval. 

We starten op vrijdagmiddag met 
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Wegens de aanhoudende economi-

sche recessie zijn er nog steeds 

autobedrijven die hun deuren moe-

ten sluiten. De autoverkoop is de 

laatste jaren in een diep dal beland 

en ook wordt er bezuinigd op on-

derhoud aan auto ’ s.  

Maar Leendert Krijger uit de Werri-

laan opende op 1 mei “ zijn ”  vak-

garage aan Clara ’ s Pad 22 in 

Heinkenszand. Op 27 september 

hield hij een open dag. 

 

Wie is Leendert en 

wat heeft hem be-

wogen in deze tijd 

een eigen autobe-

drijf te openen? 

Leendert sleutelt al 

sinds zijn 11e levensjaar aan auto-

’ s . Hij begon als monteur bij de 

Honda in Goes, werd vervolgens in 

hetzelfde autobedrijf  autoverkoper 

en vestigingsmanager.  Hij liep al 

enige tijd met de gedachte voor 

zichzelf te beginnen. Het pand waar 

hij nu gevestigd zit, is al een auto-

bedrijf van voor de oorlog en stond 

de laatste drie jaar leeg. Vanwege 

de gunstige locatie midden in het 

dorp en het erbij horende tankstati-

on leek het Leendert een uitsteken-

de locatie om er zijn onderneming 

te starten. 

De werkplaats is ruim en voorzien 

van alle apparatuur die nodig is om 

de moderne auto ’ s van tegen-

woordig te onderhouden. Een klein 

gedeelte van de inventaris is over-

genomen, de rest is nieuw aange-

schaft. U kunt er terecht voor on-

derhoud, reparatie, bandenservice, 

ruitreparatie en aircoservice van uw 

auto. Ook voor kleine schades aan 

uw auto bent u welkom. 

In de woning die aan de werkplaats 

vastzit heeft hij een ruimte ingericht 

waarin de klant kan wachten en een 

tijdschrift kan lezen en een bakje 

koffie kan nuttigen. Ook is een ge-

deelte ingericht als 

“ b andenhotel ”  opslag voor uw 

winter- en zomerwielen. 

Leendert is aangesloten bij de lan-

delijke Vakgarageformule, een on-

afhankelijke organisatie waarbij alle 

Vakgaragisten gezamenlijk hun 

onderdelen inkopen, zodat ze voor 

de klant gunstige tarieven kunnen 

hanteren. Wie zijn auto in onder-

houd heeft bij een Vakgarage kan 

voor € 49,50 een Vakgarage Pech-

hulp afsluiten met Europese dek-

king en zo zijn er nog veel meer 

voordelen. 

Tot nu toe heeft Leendert geen per-

soneel in dienst en gaat het hem 

goed af. Hij heeft al heel wat twee-

dehands auto ’ s verkocht. Ook 

voor een nieuwe auto van welk 

merk dan ook kun je bij hem te-

recht. Ook heeft hij al een aardige 

klantenkring opgebouwd. 

Omwonenden in Heinkenszand 

vinden het fijn niet ver te moeten 

gaan voor een 

beurt of repara-

tie. Woon je 

in ’ s -

Heerenhoek 

dan hoef je niet 

zelf naar Hein-

kenszand maar 

dan neemt 

Leendert je au-

to gewoon zelf 

mee. Je belt 

( 0 113 ) - 

853209 en 

maakt een af-

spraak. Service 

en kwaliteit 

staat bij Leen-

dert hoog in het 

vaandel. En 

uiteraard is er 

altijd een ver-

vangende auto 

beschikbaar. 

Ook heeft hij 

een onbeman-

de benzine-

pomp. Met de 

prijzen kan hij 

goed concurre-

Nieuwe ondernemer… Leendert Krijger 

ren met de andere 

pompen in de omge-

ving. Een eigen bedrijf  

is wel 6 dagen hard 

werken. De werkplaats 

is open van 7.30 uur 

tot 17.30 uur en op zaterdag van 

8.00 uur tot 12.00 uur. 

Kortom een autobedrijf dat er mag 

zijn en we hopen dat hij zijn droom 

kan waarmaken. 

Hij blijft in ieder geval wel in ’ s -

Heerenhoek aan de Werrilaan wo-

nen met zijn partner en de kinderen 

Naomi, Jesse en Danaé. 

Vakgarage Leendert Krijger 

Clara ’ s Pad 22 

4451 HD Heinkenszand 

 

0113-853209 

06-52411599 

info@vakgarageleendertkrijger.nl 

www.vakgarageleendertkrijger.nl 

mailto:info@vakgarageleendertkrijger.nl
http://www.vakgarageleendertkrijger.nl
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Cultuur op d ’ n Oek: Ron de Vos 
In de rubriek 'Cultuur op d'n Oek' 

voeren we gesprekken met mensen 

die op één of andere wijze bezig 

zijn met cultuur in ons dorp. Dat kan 

zijn muziek, zang, dans, toneel enz.  

Deze keer hebben we een gesprek 

met Ron de Vos. 

 

"Ik kom uit een muzikale familie" 

Ron de Vos is 44 jaar geleden ge-

boren in 's-Heerenhoek. Hij heeft 

drie kinderen, zoon Rick en de 

tweelingdochters Kim en Daphne. 

De kinderen zijn Ron ’ s grootste 

trots. Ron heeft een LAT-relatie met 

vriendin Evie. Hij werkt bij de ge-

meente Borsele en is daar hoofd 

van de afdeling Buitendienst. "Ik 

kom uit een muzikale familie" zegt 

Ron. "Mijn opa Frans Traas was 

voorzitter van de fanfare St. Caeli-

lia. Veel van mijn ooms en tante en 

neven zijn lid geweest van de fanfa-

re, zoals Gerard, Piet, Rinus, Coby, 

William, Frank en Lau. Deze laatste 

is nu nog altijd secretaris. Zelf ben 

ik op zevenjarige leeftijd in 1977 lid 

geworden van de drumband en eni-

ge jaren later van de fanfare. Op de 

basisschool heb ik helaas niet veel 

culturele vorming meegekregen. 

Dat bleef beperkt tot blokfluitles van 

Richard Gielens. Wel waren er op 

de middelbare school allerlei band-

jes en dat had zeker mijn interesse, 

dat wilde ik ook". 

Naast zijn culturele leven is Ron 

ook sportief zeer actief geweest, en 

nog steeds, in de voetbalwereld. Zo 

heeft hij gespeeld bij VV De Patrij-

zen 1, VV GOES 1 en in diverse 

selecties in Zeeuwse elftallen van 

de KNVB. Momenteel is hij nog 

steeds actief als trainer van een 

meidenelftal, als voetballer van Pa-

trijzen 3 en is hij voorzitter van de 

jeugdafdeling van VV De Patrijzen 

en bestuurslid in het hoofdbestuur. 

"In 1986 heb ik samen met mijn 

muzikale maatje Bart Hoogesteger 

de band 'Mécano' opgericht. Dit 

was een band voor bruiloften en 

partijen. Later is daar jeugdvriend 

Dimitri van Craenenbroeck ook lid 

van geworden en we hebben zo'n 

120 optredens gedaan. In 1992 zijn 

we begonnen als 'de Deurdouwers'. 

Naast mijzelf, Bart en Dimitri zaten 

daar Ruben de Jonge en William 

Traas in. Jaren later is ook Jan 

Blankenburgh er bij gekomen als 

zanger/trompettist. Deze carnavals- 

en feestband is ontstaan in onze 

stamkroeg Walk-Inn. We vonden 

dat er tijdens carnaval eigenlijk live 

muziek gespeeld moest worden. 

Dat geeft toch een andere en gezel-

ligere sfeer, dan alleen maar mu-

ziek van een bandrecorder. De 

sfeer en de gezelligheid die we met 

het geluid van deze band hebben 

bereikt zijn denk ik voor velen on-

vergetelijk. We hebben met deze 

band zo'n 60 optredens gedaan, 

ondermeer op jaarmarkten, festivals 

en in feesttenten. Ook hebben we 

diverse optredens gedaan voor 

Omroep Zeeland, zowel voor de 

radio als de TV. In die tijd speelde 

ik ook geregeld in de meest beken-

de Zeeuwse band Surrender, als 

invaller op de drums".  

Naast muzikant is Ron ook bekend 

als organisator van meerdere cultu-

rele evenementen. Zo startte hij in 

2001 met Koninginnenach 's-

Heerenhoek, dit samen met Arie 

Otte en Kees Wondergem. Dit heb-

ben ze 8 jaar gedaan en in totaal 

hebben ze bijna 4.000 bezoekers 

getrokken. Ook was hij een gewaar-

deerd jurylid van Kiekvirus en 2nd-

Influenz; dit waren activiteiten waar 

jonge muzikale talenten een kans 

kregen om voor publiek op te tre-

den. Het is leuk om jong talent te 

helpen en te zien optreden. Daar-

naast was hij in 2004 nog een 

poosje actief als drummer in de 

band BB Case, een zevenkoppige 

blues-, rock- en jazzband.  

 

Dialectpop met 'Bestel Mè' en een 

landelijk festival 

"In 2006 wilden we na de Deurdou-

wers wat anders, zegt Ron en toen 

hebben we 'Bestel Mè' opgericht. Ik 

was fan van de muziek van de band 

'Rowwen Hèze'. Die speelt een ge-

voelige, melancholieke muziek in 

het Limburgs dialect. We vroegen 

aan Jack Poels ( de zanger van 

Rowwen Hèze )  of we een Tribute 

band mochten beginnen onder de 

naam 'Bestel Mè ’  en hij vond dat 

onmiddellijk goed. Naast de oude 

bezetting van mijzelf, Bart en Dimi-

tri, Ruben en Jan kwamen Ron 

Moerman en Dave Vreeke er bij. 

Naast veel optredens in het Zeeuw-

se, speelden we ook in Brabant, 

Limburg, Utrecht en Overijssel. Ook 

hebben we opgetreden op de fan-

clubdag van de echte 'Rowwen 

Hèze', in de mega discotheek de 

Zenith in Venray. Op dat moment 

heeft misschien wel de mogelijkheid 

bestaan om als professionele band 

door te gaan. Maar het kostte te 
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We vragen iedereen activiteiten aan 

te melden die in de komende maan-

den in ‘ s -Heerenhoek plaatsvin-

den. U kunt de activiteiten mailen 

naar de redactie: rentmeester-

Fr@kpnplanet.nl 

 
Woensdag 17 december. 

VOK-Kerststuk maken o.l.v. drie 

van onze leden. 

 

Vrijdag 19 december                            

Kerst-samenzang met 

het Bevelands-Kerstkoor en de fan-

fare in R.K. Kerk te 's-Heerenhoek. 

Aanvang 20.00 uur. Het Bevelands 

Kerstkoor staat o.l.v. Willy Feijtel-

Bout en de Fanfare staat o.l.v. Ju-

dith v. Boven. 

 

Zaterdag 20 december 

Wederom een fantastische Kerst-

bingo bij VV De Patrijzen op zater-

dag 20 december aanvang 20.00 

uur, in de kantine.  

 

Dinsdag 23 december 

De KBO en Ouderensociëteit orga-

niseren een prachtige 

kerstviering op dins-

dag 23 december. 

Deze kerstviering 

start om 13.00 uur.  

 

Dinsdag 30 december 

Deze KBO- middag is een leuke en 

gezellige middag met biljart, kaar-

ten enmeer in de Jeugdhoeve om 

13.00 uur. 

  

Woensdag 31 december  

De verenigde Schutterssocieteiten 

van ’ s-Heerenhoek organiseren  

weer een traditionele Oudejaars-

schieting op ( natuurlijk )  31 de-

cember. Een mooie schieting met 

prachtige prijzen ( o.a. vleespak-

ketten )  en daarbij een grote verlo-

ting. Aanvang is om 14.00 uur bij 

café “ De Meiden ” . En iedereen 

kan meedoen! 

Agenda 
veel energie en we moesten teveel 

nachtelijke reizen maken na de op-

tredens. Iedereen had een gezin en 

nog zijn werk ernaast. Dus daar 

hebben we niet voor gekozen en in 

2010 zijn we er mee gestopt".  

Omdat dialectpop vanaf midden 

jaren zeventig erg in was en er veel 

dialectbands waren, besloot Ron 

om in 2007 de stichting Nederland-

se Streektalen en Dialecten op te 

richten. Hij maakte een beleidsplan 

en daaruit ontstond het Dialectpop 

Festival Nederland. In 2008 werd in 

Heinkenszand voor meer dan 1.500 

bezoekers het eerste festival ge-

houden, waarop 20 bands uit alle 

provincies van Nederland optraden. 

Ook in 2009 en 2010 zijn er druk 

bezochte edities van dit festival ge-

houden in Zeeland en Brabant. 

Maar de afstanden en het vele werk 

werd teveel. Hoewel Ron met zijn 

eigen bedrijf actief was met het or-

ganiseren van allerlei activiteiten, 

zoals een open dag voor Omroep 

Zeeland, is hij toen anderhalf jaar 

niet actief geweest als muzikant. 

"Maar in 2012 begon het weer zo te 

kriebelen, dat ik besloot om samen 

met jeugdvriend Dimitri en Kees 

Wondergem de band 'Dubbel D' op 

te richten. Dit is een achtkoppige 

coverband van De Dijk. We vonden 

een aantal geweldige muzikanten, 

zoals Jon Houtekamer, Frank En-

gels, Ronald Baljeu, Rob Hettema 

en Eric Holm. En na anderhalf jaar 

oefenen, traden we in 2012 voor 

het eerst op tijdens het Straatfesti-

val in Ovezande. Inmiddels hebben 

we ook de 1e regionale ronde ge-

wonnen van 'the Clash of the Co-

verbands'. We hopen op een finale-

plaats in Paradiso in Amsterdam. 

De band is werkelijk een lust voor 

het oor, en zet de sfeer van de Ne-

derlandstalige popband De Dijk 

geweldig neer".  

 

Cultuur is ook belangrijk voor jon-

geren 

Op de vraag waarom cultuur ook 

belangrijk is voor jongeren zegt 

Ron: "Alle vormen van cultuur die je 

zelf doet, geven veel levensvreug-

de. Het geeft meer inhoud aan je 

leven. Het samen maken van bij-

voorbeeld muziek is een bijzondere 

ervaring en een mooie belevenis. 

Met één akkoord of noot kun je al 

een gezamenlijke klik voelen. Cul-

tuur is voor mij live muziek maken 

in combinatie met plezier hebben. 

Aan de ene kant maak ik me wel 

wat zorgen over de tegenwoordige 

cultuuruitingen, zoals muziekmixen-

de dj's of techno. Maar aan de an-

dere kant zie ik ook dat 

kinderen heel veel vreug-

de beleven aan cultuur. 

Ik geef mijn eigen kinde-

ren dan ook graag een 

duwtje in de rug om hier 

iets mee te gaan doen. 

Daphne zit al op de fan-

fare en speelt daar bu-

gel. En hoewel Rick en 

Kim thuis zo nu en dan 

achter het drumstel zit-

ten, zou dat van mij best 

wat meer mogen zijn".  

Maar dat zal zeker goed 

komen met zo'n muzikale 

vader.  
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********************* 

 
AVONDVIERDAAGSE 2015 

Door een gezamenlijk initiatief van 

verschillende verenigin-

gen van ons dorp is het 

mogelijk gemaakt dat de 

avondvierdaagse ook in 

2015 weer van start kan 

gaan.  

Van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni kan 

er weer lekker gewandeld worden 

over mooie routes rondom ons 

dorp.  

Mocht u zich alvast aan willen mel-

den als vrijwilliger ( b.v. kinderen 

helpen met oversteken of bij een 

stempelpost willen zitten ) ? Dat 

kan via:  

avond4daagse.shk@gmail.com 

********************* 

 

Katholieke Bond Ouderen. K.B.O. 

Al snel wordt daarbij gedacht aan 

oude mensen. Maar zo is het zeker 

niet. Wist je dat je al vanaf je 50e lid 

kunt worden en dat je daarvoor niet 

alleen aan allerlei activiteiten kunt 

deelnemen, maar ook nu alles 

duurder wordt, ook heel veel voor-

delen hebt?  

Zoals flinke kortingen op de zorg-

verzekering, korting bij bedrijven 

zoals Delta en er volgen nog meer 

grote ondernemers die hun dien-

sten tegen korting willen aanbieden. 

Tevens ontvang je 10x per jaar de 

Nestor, een blad waarin heel veel 

informatie staat.  

Ook kun je hulp krijgen bij het invul-

len van je belastingaangifte en aan-

vraag voor toeslagen. Kortom te 

veel om op te noemen. 

Op dit moment hebben we 345 le-

den en we zien jou graag als lid 

komen. 

Nadere informatie? kijk op onze 

site: www.kbosheerenhoek.nl 

 

 

31 december de traditionele oude-

jaarsviering met de fanfare en het 

koor Missicanto in de R.K.Kerk te 's

-Heerenhoek. Aanvang 19.00 uur. 

 

Dinsdagmiddag 6 januari 

Bingomiddag KBO. Zie 
www.kbosheerenhoek.nl 
 
Dinsdagavond 6 januari 

Start Aerobic/steps in de Jeugdhoe-
ve, Zie UITGELICHT. 

 

Woensdag 7 januari: 

V.O.K. Deze avond wordt verzorgd 

door 2 heren die bij de Douane wer-

ken. We zien af en toe een auto 

van de Douane over de Sloeweg 

rijden maar wat doen ze allemaal?? 

Aanvang: 19.30 uur in de Jeugd-

hoeve. Introducés zijn ook welkom. 

Vrijdag 16 januari ( 16 - 20 uur ) en  

Zaterdag 17 januari  ( 10 - 12 uur )  

is er een kledingbeurs van gebruik-

te carnavalskleding in de Jeugd-

hoeve. Ga er naar toe voor leuke 

kleding U loopt er dan met carnaval 

weer pront bij.  

 

Zondag 18 januari Nieuwjaarscon-

cert in de R.K. Kerk te 's-

Heerenhoek door  fanfare 

"St.Caecilia " o.l.v. Judith v. Boven. 

15.00 - 16.30 uur. 

 

Woensdag 4 februari: 

V.O.K. Sinds een paar jaar nodigen 

we de mannen een avondje uit om 

samen iets gezelligs te doen. Deze 

keer komt de Toneelgroep uit Baar-

land ons vermaken. Aanvang 19.30 

uur in de Jeugdhoeve. Iedereen die 

het leuk vindt is welkom. 

 

Woensdagmiddag 4 maart: 

V.O.K. Snertwandeltocht.  

 

Woensdag 18 maart: 

V.O.K. Lezing Laurensius BV. De 

UITGELICHT 

We lichten één of meerdere evene-

menten uit de agenda waar we 

meer informatie van ontvangen 

hebben. 

 

Zaterdag 20 december 

Wederom een fantastische Kerst-

bingo bij VV De Patrijzen op zater-

dag 20 december aanvang 20.00 

uur, in de kantine. Vele mooie prij-

zen geschonken door onze plaatse-

lijke ondernemers en van 

buiten het dorp. Na-

tuurlijk ontbreken 

de kalkoenen, ha-

nen, halve var-

kens, boodschap-

pentassen en het 

eitje in de pauze 

niet ! 

 

DUS GRAAG TOT 20 DECEMBER 

 
********************* 

Aerobics /steps 

Vanaf dinsdag 6 januari 2015 star-

ten we ( naast de bestaande groep 

op maandagavond )  met een nieu-

we groep aerobics/steps. Er zijn 

nog een heel beperkt aantal plaat-

sen beschikbaar voor deze groep. 

Opgeven kan door een mailtje te 

sturen naar: 

info@sportstaaltspieren.nl 

Mocht de groep vol zijn of indien u 

op een later tijdstip wilt starten, dan 

kunnen we u op een wachtlijst 

plaatsen. 

Naast deze aerobics/

steps-groepen bieden 

we diverse andere activi-

teiten aan, waaronder 

peutergym en een 50+ 

groep op woensdagochtend en di-

verse jeugdgymgroepen.  Voor 

meer informatie verwijzen we u 

naar de website:  

www.sportstaaltspieren.nl 

eigenaar is Rens Vermuë en hij 

gaat ons vertellen over zijn bedrijf. 

Aanvang: 19.30 uur in de Jeugd-

hoeve. Introducés zijn welkom. 


