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 D’n Oek van ’t Pak’uus 

 D’n ‘Oek knapt op   blz  2 

 Vrijwilligers gezocht  blz  4 

 Kerstverhaal   blz  6 

 Nieuwe ondernemer …  blz  8 

 Uut d’ouwe Dôôze    blz  9 

 Hoe is het met …   blz 10 

 Nieuwe Prins   blz 12 

 De enige Prinses Carnaval blz 13 

 Agenda    blz 15 

 

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.  

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek  December 2016 

Wens 

Jaargang 26  

Op  19 oktober vierde ik mijn ver-

jaardag. Ik werd 102 jaar. Hoewel ik 

liever zelfstandig was blijven wo-

nen,  woon ik sinds 5 augustus op 

Theresiaplein 6, waar ik liefdevol 

wordt verzorgd en het me aan niets 

ontbreekt. 

 

Ik wens alle dorpsgenoten prettige 

feestdagen, een gezond en voor-

spoedig 2017. 

Marie de Jonge-Pieters. 

Werving nieuwe leden 

De werving heeft tot nu toe één 

nieuw lid opgeleverd, namelijk An-

nemarie Haagmans uit de van 't 

Westeindestraat. Nieuwe leden zijn 

nog steeds welkom en kunnen zich 

melden bij Han Traas 06-51326865 

of Rinus Knuit 352288. 

 

Rotonde Heinkenszandseweg 

De dorpsraad wilde op deze roton-

de een kunstwerk plaatsen als ver-

fraaiing maar de gemeente wil 

geen medewerking verlenen aan 

het groenonderhoud daar rondom. 

En dit is een eis van de provincie. 

Dus helaas...het gaat niet door! 

 

Seniorenhuisvesting 

De dorpsraad wil d.m.v. een enquê-

te in beeld brengen of en zo ja, 

hoeveel behoefte er bestaat onder 

de 60-plussers aan woonruimte in 

ons dorp. Het gaat om woonruimte 

in de vorm van appartementen, 

bungalows of woningen speciaal 

geschikt gemaakt voor ouderen. 

Volgens leden van de dorpsraad is 

er, gezien de steeds gro-

ter wordende noodzaak om zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven wo-

nen, tussen nu en 5 tot 10 jaar een 

behoorlijk tekort aan passende 

woonruimte.  

Begin volgend jaar zal de uitkomst 

bekend zijn en zal getracht worden 

de gemeente, de woningstichting 

R&B en woningbouwers er toe te 

bewegen om plannen te maken om 

seniorenhuisvesting te realiseren.  

 

Amac 

De Amac-gebouwen gaan gesloopt 

worden tussen 1 december 2016 

en 17 februari 2017. De dorpsraad 

heeft wethouder Weststrate en de 

betrokken ambtenaren per brief 

bedankt voor hun inzet die tot dit 

resultaat hebben geleid. Tevens is 

gevraagd om als dorpsraad mee te 

mogen denken over de invulling 

van het terrein. Inmiddels is dit van 

gemeentewege toegezegd.  

 

 

dorpsheerenhoek@zeelandnet.nl 

Nieuws uit de dorpsraad 
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In deze rubriek gaan we langs men-

sen die hun huis opknappen of, 

...zoals in dit geval, een verouderd 

pand weghalen om er een mooi 

nieuw pand voor terug te zetten. 

Vandaag ben ik te gast bij Durk-Jan 

Lagendijk, oorspronkelijk uit Fries-

land, en Jozien Borgmeijer, oor-

spronkelijk uit Overijssel. 

 

Hoe komen jullie in ’ s -Heerenhoek 

terecht? 

“ W ij hebben beiden in Utrecht ge-

studeerd, daar hebben we elkaar 

leren kennen. In 2002 is Durk-Jan 

naar Middelburg verhuisd, waar hij 

een baan had gevonden. Toen dit 

goed bleek te bevallen, ben ik het 

jaar erop ook naar Middelburg ver-

huisd. Ik heb mijn baan in het on-

derwijs opgezegd en ben hier nu 

als Unit-manager in de kinderop-

vang aan de slag. 

Het beviel goed in Zeeland. Na een 

poos hadden we de wens om in 

een dorp te gaan wonen, maar wel 

één waar in ieder geval een school 

was, omdat we later wel kinderen 

wilden en er moest een pinauto-

maat in het dorp zijn. Ook wilden wij 

wel graag een dorp waar je op zon-

dag het gras kon maaien of een 

klusje kon doen. Onze wens was 

een nieuwbouw huis. Toen ons oog 

op de Blikken in ’ s -Heerenhoek 

was gevallen, hebben we daar in 

2003 een nieuwbouwhuis van een 

project gekocht. Daar wonen we nu 

al vele jaren met erg veel plezier! 

Ongeveer twee jaar geleden ont-

stond de wens om nog eens zelf 

een huis te laten bouwen en heb-

ben we geïnformeerd naar de 

nieuwbouw aan de rand van het 

dorp. Maar door de eisen die aan 

de woningen werden gesteld, om-

dat het het aanzicht van het dorp 

betrof, en omdat we graag op een 

uniek plekje willen bouwen, zijn we 

verder gaan kijken ” . 

“ W aarom gaan jullie verhuizen? ”  

“ T ijdens het hardlopen kwam Jo-

zien langs ‘ Andante ’ ,  zegt Durk-

Jan, “ het te koop staande huis aan 

de Nassauweg. Het ligt prachtig en 

is zelfs nog dichter bij school voor 

Jente en Hidde ( 9 en 6 jaar oud ) . 

Er staan schitterende oude bomen, 

zoals een walnoot, een eik en een 

kastanje, van wel 50 –  100 jaar 

oud. Het pand heeft circa 2 jaar 

leeg gestaan en was nog helemaal 

ingericht. 

De oude tafels en stoelen zijn naar 

een brocantewinkeltje op het dorp 

gegaan, de klederdracht is naar 

een stichting gegaan en wordt weer 

gedragen. Het oude gereedschap is 

te bewonderen in het Ambachten-

centrum in Goes. En een restaurant 

op het dorp was erg blij met het 

ouderwetse servies dat mooi bij het 

Zeeuwse concept past. ”  

“ Z ijn jullie nog aparte dingen te-

gengekomen bij het opruimen? ”  

“ Z eker, daar kunnen we wel een 

boek over schrijven, “ zegt Jozien, 

“ w e zijn weken bezig geweest om 

alles op te ruimen. Met hulp van 

mensen uit het dorp werd van een 

hoop spullen duidelijk wat het pre-

cies was en waar het vandaan 

kwam, daar zijn we erg blij mee.  

We vonden nog een briefje met een 

berisping van de kerk, gericht aan 

mevrouw Bordui. Zij was, vóór het 

rode lamp in de kerk brandde, zo-

maar gaan zitten op een kerkbank 

in de kerk. Dit mag echter pas, om-

dat ze vroeger gehuurd werden 

door sommige mensen, als de ban-

ken na een bepaalde tijd nog onbe-

zet zijn EN de rode lamp brandt. 

Het lijkt ons mooi om een aantal 

dingen van het huis en de tuin zelf 

te bewaren, voordat het gesloopt 

D’n ‘Oek knapt op...Nassauweg 9 

wordt. 

De sier-

hekken 

uit de tuin krijgen ergens weer een 

plaatsje in de toekomst, net als de 

mooie ouderwetse handgrepen. Het 

idee van schuifdeuren willen we 

ook in ons nieuwe huis, waarvan 

we helaas nog geen afbeelding 

kunnen zetten in de dorpskrant, 

want het ontwerp moet nog worden 

goedgekeurd door de gemeente.  

Het is een moderne schuurwoning 

met veel lichtinval, maar zonder 

dakkapellen. Het uitzicht van de 

huiskamer kijkt op de watergang en 

het akkerland. Er staan ook nog 

mooie oude knotwilgen, die inmid-

dels helemaal zijn 

‘ o pengescheurd ’ .  ( z ie foto )  

Het is van duurzaam materiaal, 

staalbouw, circa 15 x 8 meter, en 

wordt het liefste afgewerkt door 

lokale aannemers. “ We vinden het 

belangrijk dat de oude spullen zo-

veel mogelijk terecht komen bij 

mensen of organisaties die er echt 

wat mee doen, en dat ons nieuwe 

huis duurzaam wordt en aansluit bij 

de nog aanwezige historie zoals 

bomen en waterput ”  

Met behulp van de subsidie Provin-

ciaal Impuls Wonen kunnen we dit 

bewerkstelligen. Ik werk als hoofd 

Water, Bodem en Natuur bij de Pro-

vincie Zeeland, zodat ik van deze 

subsidie af weet. We maken geen 

gebruik van gas, maar gaan gebruik 

maken van zonnewarmte en een 

warmte-terugwin-installatie.”   

“ H et is een interessante subsi-

die ” , zegt Jozien, “ als mensen er 
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Nassauweg 9   -verleden-  

 

der Maria Julia de Vos. Om aan te 

geven hoeveel zij om hem gaf 

bracht zij dit tot uitdrukking in het 

plakken van een bepaalde postze-

gel. In die tijd was er een postzegel-

taal, zie bijgaand. De kaarten zijn 

dan ook voorzien van diverse soor-

ten postzegels. De kaarten hadden 

altijd een romantisch tafereel. 

Het was een godvruchtig gezin. 

Veel beelden en ook mooie prenten 

van de Eerste H. Communie van 

zowel Marie als Sjef uit 1912 waren 

er en een boekwerk “ de Goede 

Week ”  uit 1918, gekregen als 3de 

prijs van de toenmalige pastoor 

Schellart. 

Sjef werd in 1927 lid van het var-

kensfonds “ Draagt Elkanders Las-

ten “ , opgericht op 22 september 

1905 in ’s-Heerenhoek. Ieder die 

één of meer varkens had ( en dat 

had bijna iedereen )  was wel ver-

plicht zich te verzekeren daar het 

verlies van een varken een aanslag 

was op het levensonderhoud. 

Ook alle rekeningen van verbouwin-

gen vanaf 1929 bleven bewaard. 

Zelfs door het bewaren van medi-

cijnpotjes ( soms nog met inhoud )  

herinneren aan de huisartsen uit 

ons dorp. Zie foto. 

Sjef was samen met zijn broers een 

graag geziene gast op bruiloften en 

partijen. Hij speelde accordeon. Het 

instrument is ook in de woning ach-

tergelaten. Een schrift met handge-

schreven liedjes herinnert aan een 

ver verleden tijd: liedjes als Hittepe-

tit, Brief van zus, Viva oranje, Hoe 

zee. 

Beter bekend onder de naam  

“ A ndante ” , een wit woninkje met 

een paar schuren. Durk-Jan Lagen-

dijk  en Jozien Borgmeijer kochten 

de woning dit jaar met alles erop en 

eraan. De nabestaanden hadden er 

-behoudens enkele bezittingen- 

geen behoefte aan de woning leeg 

te ruimen. 

Durk-Jan en Jozien hadden het 

besluit kunnen nemen een aantal 

containers te laten komen en alles 

vervolgens naar het stort te bren-

gen, maar gelukkig hebben ze dit 

niet gedaan. Zij besloten zoveel 

mogelijk van de inhoud te geven 

aan mensen en instanties die er 

waarde aan hechten en zo blijft een 

stukje historie van de mensen die 

er gewoond hebben bewaard. 

De schrijver kreeg een rondleiding 

door het huisje. Het leek of hij in 

een museum rondliep. De hele ge-

schiedenis van de familie Bordui 

was bewaard gebleven: 

Op 5 mei 1926 trouwde Sjef Bordui 

met Marie de Vos. Zij kregen 5 kin-

deren. De oudste was Eduard, die 

tot zijn dood op 14 augustus 2014 

in de ouderlijke woning is gebleven. 

Daarnaast hadden zij 4  dochters: 

Maria Louisa, Maria Valeria ( † )

1944, Josphina Adriana en Julia 

Maria. Dat Marie verliefd op Sjef 

werd  in 1919 blijkt uit de vele an-

sichtkaarten die zij hem stuurde. Zij 

woonde aan de Molendijk  en Sjef 

in “ Bus ” , een gehucht aan het 

einde van de Werrilaan behorende 

tot de Gemeente Heinkenszand. Zij 

schreef aan ‘ Josef Bordui Hein-

kenszand Bus klompenmaker ’  en 

de kaart kwam altijd aan 

en veel  ervan zijn ook 

bewaard gebleven. In 

1919 en begin 1920 ver-

zond zij de kaarten  met 

de code 13.4.22. 

(volgens alfabet M.d.V.) 

Waarschijnlijk vond zij het 

te vroeg om het bij de fa-

milie bekend te maken.  

Later schreef ze als afzen-

meer van willen weten kunnen ze 

terecht op www.zeeland.nl De sub-

sidiepot is bedoeld om verkrotte 

woningen te verwijderen of op te 

knappen. We hopen in januari de 

vergunning te hebben om te bou-

wen, er is een bodem- en asbest- 

onderzoek geweest. Gelukkig ligt er 

geen septic- of olietank in de grond. 

De bouw zelf zal circa 4 maanden 

duren, dus hopelijk wonen we er in 

2017. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Wie trouwens nog een koophuis 

zoekt, ik weet er nog één te koop : 

de Winterstraat 14. Er wonen hele 

aardige mensen is mijn ervaring, 

dus daar mag je als geïnteresseer-

de vast wel even aanbellen om te 

gaan kijken! 
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Het Oude Kerkhof aan de Molendijk 

 

Ten noorden van ’ s -Heerenhoek 

ligt een begraafplaats aan de Mo-

lendijk. In de volksmond wordt het 

vaak ‘ Het Oude Kerkhof ’  of 

‘ H et Protestante Kerkhof’  ge-

noemd. Zelfs bij veel inwoners 

van ’ s-Heerenhoek is deze be-

graafplaats niet bekend en daarom 

willen we via dit stukje meer be-

kendheid geven aan deze inmiddels 

gesloten begraafplaats. 

 

Stichting Landschapsbeheer 

Zeeland ( SLZ )  is met vrijwil-

ligersgroepen op verschillende be-

graafplaatsen binnen de provincie 

Zeeland bezig met herstel en be-

heer. Beheer kan bestaan uit het 

onderhoud van graven, waarvan de 

eigenaren of onbekend zijn, of in-

middels zelf ook al overleden zijn. 

Ook wordt er vaak iets aan de be-

planting op of rond de begraaf-

plaats gedaan.  

 

Indien mogelijk worden er ook graf-

monumenten hersteld, hoewel dit 

werk is wat alleen door gespeciali-

seerde bedrijven uitgevoerd kan 

worden. Soms kan hierbij wel door 

vrijwilligers voorbereidend werk 

worden verricht. 

 

Samen met vrijwilligers probeert 

Vrijwilligers gezocht 

SLZ zo het funeraire erfgoed, inclu-

sief de landschappelijke waarde 

ervan, in stand te houden en de 

biodiversiteit te verhogen. 

 

De oudste grafsteen op Het Oude 

Kerkhof is van de in 1844 geboren 

Hendrina Buinink Schuppert uit 

1921. Dit is een grote liggende 

steen die in meerdere stukken is 

gebroken. Herstel van deze steen is 

niet echt noodzakelijk, maar er kan 

wel iets aan gedaan worden om het 

er wat netter uit te laten zien. Eén 

van de oplossingen hiervoor is er 

een betonnen plaat onder te leg-

gen. 

 

Het jongste graf stamt uit 1977. 

Totaal zijn er nog ongeveer 20 gra-

ven aanwezig, welke allen achterop 

de begraafplaats liggen. 

De ingang van de begraafplaats ligt 

aan een zijpad van de Molendijk.  

Om op de begraafplaats te komen 

moet je over een stenen brug en 

door een metalen hek dat meestal 

open staat. De begraafplaats heeft 

een lengte van circa 90 meter en 

het smalle voorste gedeelte is 

slechts 10 meter breed. Hierdoor 

lijkt de begraafplaats erg lang. Ach-

terop de begraafplaats is het bre-

der. 

 

Het voorste smalle deel bestaat uit 

door lindenbomen en berberisha-

Op 1 januari 1954 trad Sjef als 

handlanger in dienst van de 

P.Z.E.M. voor een bedrag van f. 

55,48 p/week. Op 2 januari 1970 

besloot Hare Majesteit de Koningin 

de eremedaille verbonden aan de 

Orde van Oranje-Nassau in brons 

aan hem te verlenen. De familie 

Bordui was van Belgische afkomst. 

Merkwaardig dat zoon Eduard de 

Belgische nationaliteit tot 1953 

heeft gehouden. Gelukkig trad er 

op dat moment een nieuwe wet 

tussen Nederland en België in wer-

king waardoor hij werd vrijgesteld 

van het vervullen van de militaire 

dienstplicht in België. 

In 1944 werd hij lid van de gezel-

lenvereniging ( jeugdclub) .  De 

kapelaan was heel streng. Kwam 

je een keer niet dan werd je tot de 

orde geroepen. Van hem is een 

mooi schrift bewaard. In het schrift 

staan een aantal werkjes geplakt 

die op de bewaarschool (  groep 1 

en 2 )  door hem zijn gemaakt. 

Eduard hield tot aan zijn dood een 

agenda bij wat hij die dag had ge-

daan. Zo is te lezen dat hij een 

paar jaar voor zijn dood geen auto 

meer mocht rijden en hij vanaf dat 

moment niet meer naar de kerk 

ging.  

Dat Durk-Jan en Jozien probeer-

den zoveel mogelijk mensen blij te 

maken blijkt o.a. door het geven 

van een grote diepvrieskist aan de 

welpengroep Sint Bavo. Zo kreeg 

prins Richard Hazen een prachtige 

onderscheiding die Sjef ooit van de 

carnavalsvereniging had gekregen. 

Het is een vetleren medaille. “ Die 

verdien jij ”  zei Sjaak Boonman 

tegen de prins. De huidige leden 

wisten niet dat er ooit een dergelij-

ke onderscheiding was uitgereikt. 

 

En zo hebben 

Durk-Jan en 

Jozien  door 

hun actie veel 

mensen blij 

kunnen maken! 
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gen omzoomd gras. Achterop is, 

achter het gedeelte met graven, 

een klein bosje, wat in de jaren ze-

ventig van de vorige eeuw met bo-

tanische rozen was ingeplant. Ro-

zen zijn daar niet meer te vinden, 

wel vlier en andere bomen en strui-

ken. Aan de zuidzijde groeit op het 

aangrenzende perceel bos en bra-

menstruweel. De toekomst hiervan 

is vanwege alle werkzaamheden 

rond de verbreedde Sloeweg nog 

onduidelijk. 

 

De begraafplaats aan de Molendijk 

wordt beheerd door de afdeling 

Groenbeheer van de gemeente 

Borsele. Het beheer bestaat uit het 

maaien van het gras en het inciden-

teel scheren van de heggen. 

 

Eén van de doelen van SLZ is het 

ondersteunen van vrijwilligers in het 

landschap, om samen met hen o.a. 

kleine landschapselementen te ver-

zorgen. Deze ondersteuning kan 

bestaan uit het contactleggen met 

eigenaren ( nabestaanden/

familieleden ) , het voorbereiden  

van werkzaamheden en/of het uitle-

nen van gereedschap. Het begraaf-

plaatsenproject maakt onderdeel uit 

van het project “ Streekeigen Erf-

goed en Vrijwilligers ” .  

 

Binnen dit project zijn vrijwilligers-

groepen bezig met het beheer van 

graven op begraafplaatsen welke 

meestal in of bij de eigen woon-

plaats liggen. Het gaat hierbij uiter-

aard alleen om oude graven. Werk-

zaamheden kunnen zijn het on-

kruidvrijhouden van graftuintjes, het 

schoonmaken van de grafstenen of 

het scheren van heggetjes. Ook 

komt het voor dat 

ploegen 1x of 2x 

per jaar door SLZ 

gemaaid gras af-

harken. 

 

SLZ wil niet alleen 

Het Oude Kerkhof 

meer bekendheid 

geven onder de 

plaatselijke bevol-

king, maar ook 

kijken of er een 

vrijwilligersgroep kan worden opge-

start welke het niet door de ge-

meente  uitgevoerde deel van het 

beheer op zich kan nemen.  

 

Deze vrijwilligers kunnen samen 

met SLZ een beheersplan opstellen 

en ook andere wensen bespreken, 

zoals herstel van grafmonumenten 

of aanpassing /verbetering van de 

aanplant op de begraafplaats. Voor-

dat er echter werkzaamheden aan 

graven mogen worden uitgevoerd, 

moet het wel zeker zijn dat er geen 

nabestaanden meer in leven zijn, of 

indien deze er wel zijn dat deze 

voor de werkzaamheden toestem-

ming geven.  

Vrijwilligers kunnen ook een bijdra-

ge leveren aan het terugvinden en 

benaderen van nabestaanden. 

Hoeveel werk er aan de begraaf-

plaats wordt besteed is  

afhankelijk van de groepsgrootte en 

de wensen van de groep. Dit kan 

variëren van enkele uren tot enkele 

dagen per jaar. 

 

Mensen die graag meer informatie 

willen kunnen contact opnemen met 

SLZ of met de Dorpsraad. Bij vol-

doende belangstelling kan er een 

kennismakingsbijeenkomst worden 

gehouden, waarbij Het Oude Kerk-

hof ook bezocht kan worden. 

 

Meer informatie: 

Over het project in het algemeen: 

Ewoud Voogd ( SLZ )  tel. 0113-

230936 

Over de op te richten werkgroep: 

Kees Rentmeester tel. 06-

10170143 of Rinus Knuit 

(Dorpsraad) tel. 0113-352288 

Rond de feestdagen in de maand 

december wil  Caritas wat extra's 

doen voor mede- parochianen die 

een steuntje in de rug kunnen ge-

bruiken, in de vorm van een bood-

schappenpakket. Na het grote suc-

ces van vorig jaar willen we ook dit 

jaar boodschappen inzamelen met 

uw hulp.  Het is goed om te besef-

fen dat niet iedereen het even 

goed heeft en hier even stil bij te 

staan. Het is de bedoeling dat u 

vanuit onderstaande lijst een artikel 

(of meerdere) koopt en deze inle-

vert in de daarvoor bestemde doos 

achterin de kerk. Dit kan in het 

weekend van 11 en 12 december 

of op 17 en 18 december, voor of 

na de vieringen. Tevens is er  van-

af maandag 5 december t/m 20 

december  een inzamelpunt in het 

Theresiahof. Daar kan men over-

dag terecht. Indien u het zelf niet 

kunt inleveren, is een berichtje 

naar één van de leden van Caritas 

voldoende om het te laten komen 

ophalen.  

De lijst waar behoefte aan is:   

pasta (macaroni/ rijst), 

tomatenpuree, jam, 

chocopasta (zoet), 

suiker, bloem (bakmeel), 

olie, olijfolie, melk, 

chocolademelk, yoghurt 

(ook Griekse), 

margarine, aardappels, 

fruit, frisdrank, koekjes, waspoeder, 

zeep, afwasmiddel, eieren, kaas, thee 

(zakjes), haarshampoo en douchefris, 

tandpasta, tandenborstel, kaarsje of 

kandelaar/kaarslicht in houder, 

handdoek, vuilniszakken. 

Wellicht krijgt u een kerstpakket 

wat u liever aan een goed doel 

besteedt? Lever het op de daar-

voor bestemde plaatsen in.  

Bedankt voor uw medewerking! 

Caritas ’ s -Heerenhoek, Deken 

Holtkampstraat 9, ’ s -Heerenhoek, 

mailadres: caritassheeren-

hoek@gmail.com.   Wilfried Boon-

man, Ilona Vermuë, Margreet 

Rentmeester, Debby Elstgeest en 

Kees Rentmeester. 

Kerstactie 
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Kerstverhaal  - De Brief -  

 

Een bewerkt en verzeêuwst verhaal 

van Hans J. F. Kemming  

 

Jan Veldman stoeng voe de spie-

gel. Z ’ n strikje, z ’ n wurfeltje wou 

mae nie rechte. ’ t  Was ok net een 

jaer ‘ eleeë at ’ n an ‘ ehad ao. 

Hè rotdieng, bluuf zite. Het wurfeltje 

wou nie rechte. Die draaiden het 

tegen d ’ n draed in en ja toen leek 

het er op. En zô at ’ n z ’ n blik 

meêr naè boven richt ’ n, zag ’ n 

z ’ n eigen en keek ‘ r  naè. Wat bin 

‘ k  noe eigenlijk an ’ t  doen. Ik 

ao ’ t  glad nie motte doe. Wie gaèt 

‘ r  noe op z ’ n eêntje naè een res-

taurant voe een kerstdiner. Straks 

zit je daè in ’ t  varste oekje  of on-

der de kapstok alleêne an een tae-

feltje tussen aollemaele stellen. 

 ‘k Aot nooit motte doe.  Ineêns 

zonk de moed in z ’ n schoenen. 

Van de weke aot ’ n zô overtuugd 

op ‘ ebeld mie de vraege of at ‘ r  

nog een taefel vrie was. Voor twee 

persoanen zeker, ao ze ézeid. Voe 

eên, ao t ’ n kortaf ‘ ezeid. ‘ k Bel 

het af. Desnoads betael ik het wè. 

Die keek op z ’ n horloge. Nog drie 

kwartier. 

 

Benee in de kaemer stoeng’ n  nest 

de telefoon die a in de vensterban-

ke stoeng. Die pakt ’ n mechanisch 

d ’ n ‘ oorn op en keek twint naè 

buten. Daè in het park aot’ n  ze 

voe ’ t  eêste ontmoet. ’ t  Was vlak 

voe kerst op een zondagmirreg. Alf 

de mirreg gieng ’ n even luchte en 

mieke ’ n een rondje deur ’ t  park 

mie d ’ n ‘ ond en daè was’ n  ze 

tegen ’ ekomme. Ze stoeng een 

bitje verlore de eenden te voeren . 

Die ao ’ t  balletje van d ’ n  ond in 

eur richting ‘ egoaid en zô was het 

contact ontstae. Contact, contact? 

Vanaf het aollereêste moment was 

t ’ n glad verlore. Zôa ze praoten, 

zôa ze liep, zôa ze lachte ’ n, ’ t  

was aol bijzonder. Oe a ze ier toch 

kwam, zonder at ’ nze eêrder 

‘ e zien ao. ’ t  Ao verband mie 

ziekte van d ’ r  broer, ze past ’ n op 

een klein neefje.  

Zû me koffie drienke bie ‘ De Lin-

de ’  en zô was het begonne. En ok 

nog  voe a ze bie ‘ De Linde ’  we-

re de ontmoeting mie ’ t  Poeze-

vrouwtje in dat kleine ‘ uusje bie de 

ingang van ’ t  park. Ze ao d ’ r naè 

binnne ‘ ekeke om at het zô op ’

esierd was en toen was ze naè bu-

ten ‘ ekomme en ao ze 

‘ o nderduut verteld over d’ r  kat-

ten. En ze zei ok da ulder zô ’ n 

moai stel were, zonder a ze wist at 

het de eêste keêr was en da de 

ontlukende liefde nog een stille lief-

de was.  Laeter ao ze nog dikkels 

mie d ’ r  staè praote.  

 

Een jaer laeter, in de weke voe 

kerstdag were  ze ‘ etrouwd. Wat 

een dag, at ’ n d ’ r  an docht 

most ’ n lache.Wat een dag. En 

dan die aorige gewoonte om elk 

jaer op kerstdag het spel opnieuw 

te spelen. Zie gieng wig zoge-

naemd de stad in en um even laeter 

d ’ r achteran en elk jaer wee dat 

gesprek anknôôpe of at het de al-

lereêste keêr was en –  gek om te 

zeggen –  elk jaer wast ’ n ok wee 

verliefd 

‘ e worre.. ’ t  

Zou noe de 

vuuftiende 

keêr  éwist è. 

Die spoeld ’ n 

de film deur 

naè de vakan-

ties, naè de 

kôôp van het uus tegenover het 

park. Naè de slechte periode toen 

a ze guus woue en a dat nie gieng, 

de verzoening, het werk voe Unicef 

daènae. Die zag ze a ze liep, a ze 

sliep, a ze lacht ’ n, a ze verdriet 

ao.  

Veêrtien jaer en aoltied nae het 

gespeelde afspraekje in het park 

naè ‘ De Linde ’  voe het diner. 

En ok aol die jaeren even stil ’

estae bie ’ t   Poezevrouwtje voe 

een praotje. Noait was het verve-

lend ‘ ewist, elk jaer een ôôgte-

punt. Soms as ôôgtepunt van een 

goeie tied, soms as het ènde van 

een minder goeie periode. Marian 

fluusterd ’ n die, Marian…. 

Die zag de liekauto, de draegers, 

de mande mie kaarten, het graf, ok 

die keêr a ze uut het zieken’ u us 

kwaeme. ‘ U moet zich voorberei-

den op het ergste ’ .  De woorden 

klonke nog vers.Een alf jaer aot 

het ‘ ewist. Um aolsmae treuriger, 

Marian aolsmae moediger. Durrem 

stoeng ’ n noe ier. ‘ Jan, je mô 

gewoon doe wat a me aoltied 

‘ e daen è ’  

Op vakantie? Alleêne? Dat is toch 

niks. Naè de schouwburg alleêne? 

Dat is toch nie leuk? Mie kerstdag 

naè ’ t  park en joe nie tegenkom-

me? De mensen zoue dienke a ‘ k 

gek was. Ik za ’ t  het probere, 

mae lit me het nie belove, aot ’ n 

‘ e zeid. 
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dienkt da je noe glad alleêne bin, 

mae dat is nie zô. Ik bin bie je, dat 

voel je. Gae gewoon naè ‘ De Lin-

de ’  en treur nie a je alleêne bin, 

mae geniet van de goeie diengen 

om je ene en van d ’ n tied a me 

saemen were.  

Voel wee mien and in joe ’ n  and. 

Voel oe a onze ôgen mekaore 

zochte. Voel m ’ n erm om je ene. 

Ik bluve bie, jie draeg mien om-

mers voe goed in j ’ n arte.  

Overbrug het verschil tussen d ’ r  

wè weze en d ’ r  nie weze. Dat 

kan. Voel j ’ n eigen net zô geluk-

kig as ik op het moment dat ik dit 

briefje schreef. 

Gelukkig kerstfeêst. Ik ouwe van je. 

Vee liefs. 

 

Je Marian. 

 

In het restaurant zat ’ n nie op z ’ n 

ouwe plekje.  

Wat gaf het ok. De brief lag nest 

z ’ n op z ’ n taefel en die las en 

die las. Een werm gevoel ao de 

kilte in z ’ n arte verdreve.  

Gek, die voeld ’ n z ’ n eigen mis-

schien wè gelukkiger as aol die 

stellen die a ier zate. Nae het diner 

goeng ’ n gauw naèr uus. En sinds 

lange tied zet ’ n die de lievelings-

muziek op van Marian, stak de 

schemerlampen an en eên kaesje 

op de schouwe.  

Um stak het an, mae het licht 

kwam van elders. En in dat licht las 

t ’ n nog es en nog es de brief... 

 ’t Goeng miezere buten en het 

wier zô gries a je nae niks mî 

onder-scheie kon. Nog aoltied 

stoeng ’ n mie d ’ n ‘ oorn 

van de telefoon in z ’ n ‘ a nd. 

Ik za ’ t  probere, a ’ k opbelle 

è ’ k het nie ‘ eprobeerd. Die 

lei d ’ n ‘ oorn d ’ r  op, 

zucht ’ n diepe, dee z ’ n jas 

an en vertrok deur het park. 

 

Daè stoeng gin meisje bie de 

viever, die dee ok nie de moei-

te om ok mae even stille te 

staen. ’ t  Verdriet begon wee 

te knaegen en z ’ n weerzin 

nam toe. Kiek, bie ’ t  Poeze-

vrouwtje was aolles wee be-

hoorlijk op ’ etuugd. Zô at’ n  

naè binnen keek gieng de deu-

re open en stak ze een brief 

om ’ ôôge. ‘ k  È wat voe je, 

riep ze. Voe mien? Een brief? 

Zô at ’ n die anpakt ’ n zag ’

n a z ’ n naem d ’ r op stoeng 

en het was het ‘ andschrift 

van Marian. Ongelôvig keek ’

n naè het Poezevrouwtje. Ze 

eit ’ n eind juli ‘ ebrocht mie 

de vrage of a ’ k die vandaege 

wou geve wan ze wist a je dan 

langs zou komme. Die stae-

meld ’ n dank je wel en onder 

het wiglôpen schoord ’ n die 

de enveloppe open. Onder de 

eêste lantaern bleef ‘ n stae 

en las. 

 

Lieve Jan, 

Wees nie verdrietig om a ‘ k 

net nie bie de viever was. J’ e i 

een ekel in je lief omda je 

Een vereniging voor weduwen en 

weduwnaars in oprichting in 

Zeeland 

Luctor et Emergo.  

Herkenbare spreuk na het verlies 

van je partner. 

Wij denken dat we jou daarbij een 

reikende hand kunnen bieden. Na 

zo ’ n verlies draait de wereld voor 

iedereen weer verder terwijl jijzelf dit 

vaak niet zo ervaart. Hoe geef je je 

leven weer invulling na zo’ n  ingrij-

pende gebeurtenis. Hopelijk zijn er 

waardevolle trouwe mensen om je 

heen. 

Zij doen hun best je te begrijpen  

Maar later, waar vind je dan nog 

een luisterend oor om je verhaal 

nog eens kwijt te kunnen? Of zo-

maar een troostend gesprek of ge-

baar. Maar bovenal herkenbaarheid 

in jouw verdriet. Een goede ver-

staander….. 

Het doel is een vereniging -geen 

datingclub- op te richten. Elkaar in 

contact te brengen om een hart on-

der de riem te kunnen steken. Steun 

en herkenning te vinden en mogelijk 

andere activiteiten ontwikkelen. 

Wij willen graag onderzoeken of dit 

plan levensvatbaar is. Kijk eens op 

www.weduwen-weduwnaars.nl 

Voel je je aangesproken of spreekt 

dit je aan, schroom dan niet contact 

op te nemen met Els van de Dries 

uit onze regio.  

telefoon: 0113-351859  

mail: elspoortvliet@kpnmail.nl 

Verlies 
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Ze heeft daarvoor een kantoor inge-

richt en kan deskundig advies ge-

ven op een tijdstip dat het de klant 

schikt. Het is ook mogelijk bij de 

klant thuis te komen om alles te 

regelen. 

Wat kan ze regelen? Alle soorten 

reizen van een weekend weg tot 

een wereldreis op een cruiseboot 

en alles ertussen in. Daarbij zorgt 

ze voor het totale pakket van een 

huurauto tot visa, vreemd geld en 

alle verzekeringen. 

Zelfs bij reizen samengesteld via 

internet is het interessant om die 

via Dianne te laten afhandelen, je 

bent dan van een heleboel dingen 

verzekerd omdat de organisatie is 

aangesloten bij ANVR, SGR., Cala-

miteitenfonds. Ook heeft het een 

eigen IATA licentie. 

Je kan  natuurlijk alle soorten reizen 

boeken, ook een vakantie in b.v. 

Turkije ze kan dan de voordeligste 

en leukste accommodatie en vlieg-

reis opzoeken, maar ook met de 

bus naar Oostenrijk. 

 

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: 

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 

Colofon 

Op bezoek bij een nieuwe jonge 

onderneemster: Dianne Braamse, 

dochter van Adrie Braamse en Mar-

jan van den Dries. 

Er is in de reiswereld veel veran-

derd en daarom is Dianne Braamse 

als zelfstandig reisagent begonnen 

om zo nog meer service te kunnen 

bieden. 

Na haar opleiding in Leidschendam 

is ze jarenlang werkzaam geweest 

in de reiswereld o.a. bij VakantieX-

perts Rosa in Middelburg en daar-

voor in Scheveningen. Ze heeft 

daardoor een grote ervaring opge-

bouwd en volgt vanzelfsprekend 

nog studiereizen, informatiedagen 

en trainingen.  

Zowel in Middelburg als in Scheve-

ningen heeft ze een leuke en inte-

ressante tijd gehad. 

Ze is gestopt bij VakantieXperts en 

start per 1december als zelfstandig 

reisagent aangesloten bij de organi-

satie YourTravel. 

Een soort franchise constructie, 

waarbij ze de werkzaamheden van-

uit haar woonhuis kan uitvoeren.  

Nieuwe ondernemer ...Dianne Braamse 
Zelfs treinkaartjes voor internationa-

le treinreizen kunnen verzorgd wor-

den. 

Zakelijke reizen kunnen compleet 

geregeld worden inclusief hotel, 

vliegreis, een huurauto of vervoer 

van en naar het vliegveld. 

Ook groepsreizen voor een klein of 

groot gezelschap kunnen hier gere-

geld worden. 

Je kan bijvoorbeeld ook een com-

pleet verzorgd bedrijfsuitstapje voor 

je personeel laten organiseren, je 

hebt er dan als bedrijf geen omkij-

ken meer naar. 

En belangrijk de service kost u niets 

extra ’ s dan bij een 'stenen' reisbu-

reau. 

Gelukkig dat we weer een jonge en 

enthousiaste  onderneemster erbij 

hebben in ’ s -Heerenhoek: 

Dianne Braamse, Pastoor Fronhoff-

str. 16, Tel 06-14581599 E-mail: 

dianne.braamse@yourtravel.nl 

  www.yourtravel.nl/diannebraamse 

 

Goede reis ! 
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De laatste jaren staat er 

een kerststal in de kerk.  

 

In de jaren 60 stond er een 

kerststal buiten in 'het park' 

bij de brandvijver. Zo ook 

hier in 1961 inclusief ster 

en 'echte' schapen: 

Uut d’ouwe Dôôze 
Het AMAC-terrein wordt in december en januari 

eindelijk geschoond van opstallen. Uiterlijk 17 

februari 2017 zal de sloop afgerond zijn. Vloeren 

en verhardingen worden later verwijderd tijdens 

de bodemsanering en als alles volgens planning 

verloopt is dit in juni 2017 klaar. De hoek Prins 

Hendrikstraat - Cingeldijk is omgedoopt tot loca-

tie 'Oude Smidse' en blijft eigendom van Cingel-

veste die hier een plan voor woningbouw voor 

ontwikkelt.  

Bijgaand twee foto's uit de jaren 60 en 80 toen 

verschillende van onze dorpsgenoten hier nog 

een boterham verdienden met de productie van 

aardappelrooiers. 

Uut d’ouwe Dôôze  -  kerst 
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Hoe is het met ...meester Daan? 
Alweer 5 jaar geleden nam hij als 

onderwijzer afscheid op de Don 

Boscoschool.  Het afscheid was op 

24 februari 2011, een feest waarop 

hij met veel plezier terugkijkt en 

verrast werd met zo een groot aan-

tal bezoekers op de receptie. Dat 

heeft hem echt goed gedaan. 

 

Daan is opgegroeid op een kleine 

boerderij halverwege de Borsselse-

dijk en Jurjaneweg. Hij woonde er 

met zijn 2 broers. Zijn vader Ko was 

samen met zijn broer Martien een 

loonbedrijf gestart. ( dorsen, loon-

spuiten en later zijn er vele activitei-

ten aan toegevoegd ) . Kort gele-

den opgegaan in de firma Klooster-

man. Van de bedrijfsgebouwen is 

sinds kort niets meer over. 

 

Daan is getrouwd met Annelies 

van ’ t  Westende en ze hebben 3 

kinderen en 5 kleinkinderen. Daan 

wilde al heel vroeg in het onderwijs. 

Na de St. Jozefschool ( jongens-

school )  in ’ s -Heerenhoek kwam 

hij terecht op de ULO in Goes. 

Daarna ging hij naar de kweek-

school ( zo heette de onderwijsop-

leiding in die tijd )  te Oudenbosch. 

Dat betekende voor hem internaat. 

Kort voor zijn afstuderen als onder-

wijzer overleed zijn vader aan een 

hartaanval en dat ook nog terwijl 

een nieuw huis in aanbouw stond. 

Na het afstuderen als onderwijzer, 

werd  er nog een jaar aan toege-

voegd om ook de hoofdakte te ha-

len. Dat jaar verbleef hij bij een fa-

milie in Hoeven. Tijdens dat jaar 

heeft Daan tijdelijk de administratie 

van het loonbedrijf op zich geno-

men. Toen zijn studie afgelopen 

was kwam hij terecht in de Le-

ostichting te Borculo als  tijdelijk 

assistent in een  internaatsgroep en 

op school. Dit was een inrichting 

voor verwaarloosde kinderen. In de 

vakantie bleef er altijd wel een 

groep kinderen over die zelfs geen 

dag meer thuis konden of mochten 

doorbrengen ( gerechtelijk bevel ) . 

Als assistent-begeleider hielp hij 

mee een vakantie te organiseren. 

Door bemiddeling van Daan kwa-

men ze terecht in de Jeugdhoeve 

van ‘ s-Heerenhoek. Twee weken 

hebben ze daar gelogeerd. Ze 

maakten zelfs een kermis mee. De 

organisatie wilde voor de kinderen 

van ’ s-Heerenhoek ook iets doen 

en er werd een volksspelendag ge-

regeld. Dit werd een groot succes. 

Hieruit ontstond later de kinderva-

kantieweek, met dank aan Jan Hui-

ge en Marie Paree. Daan heeft hier 

gedurende zeven jaar zijn steentje 

aan bijgedragen. 

 

Daan is bij de kinderen in Borculo 

gebleven tot hij het bericht kreeg 

dat meester Verhaar op zijn verjaar-

dag ging stoppen. Na contact met 

het schoolbestuur werd hij be-

noemd. Helaas moest Daan na een 

half jaar in militaire dienst. Ander-

half jaar later kwam hij terug voor 

de tweede klas ( nu groep 4 )  De 

school was al enkele jaren ge-

mengd en werkte in de nieuwe 

school en deels nog in de oude 

meisjesschool. Hij moest meteen 

vol aan het werk met een groep van 

45 leerlingen die in de loop van het 

jaar nog groter werd ( 47 ) .  Een 

vuurdoop dus.  

 

Naast het school-

werk kwam Daan in 

het carnavalsbestuur 

en deed pastoor 

Kroon  een beroep 

op hem om een kin-

derkoor te beginnen. 

Een jongerenkoor 

was er al. Samen 

met Tuur Remijn 

werd het een koor 

wat vele vieringen 

heeft opgeluisterd. In 

het begin groeide het 

koor aanzienlijk, 

zelfs korte tijd tot 

boven de 80.Toen de 

dirigent van het jon-

gerenkoor stopte, 

kwam het jongerenkoor ook onder 

Daans hoede. Al met al is het een 

drukke tijd geweest.  Een aantal 

jaren van repetities en vieringen in 

onze kerk. Daar kwam bij de reisjes 

die pastoor Kroon ze gaf, en ook 

nog de vieringen buiten onze kerk 

zoals in huize Den Bergh, huize Ter 

Weel, het Ziekenhuis en oecumeni-

sche vieringen in kerken en op 

campings in de omtrek.  Wel ge-

stopt met bestuursfunctie bij de car-

navalsvereniging. 

 

Toen de heer Hehemann stopte als 

hoofd heeft Daan die taak een jaar 

waargenomen waarna R. Gielens 

tot hoofd benoemd werd. 

 

In 1992 is Daan met zijn gezin ver-

huisd naar Heinkenszand. De kin-

deren gingen daar al enige tijd naar 

school. ( In datzelfde jaar stopte hij 

ook met de koren. )  Door een voet-

ballende zoon kwam Daan terecht 

bij het jeugdbestuur van Luctor ’

88 . In dat bestuur zaten ook een 

aantal leerkrachten van de Jan van 

Schengenschool,  Toen kwam het 

bericht dat de schoolvoetbalorgani-

satie Yerseke ermee stopte. Zij or-



 

11 

ganiseerden het schoolvoetbal in 

de regio Borsele, Kapelle en Rei-

merswaal. Wij ( Ad, Theo, Ivo en 

Daan )  hadden ondertussen erva-

ring in het organiseren van toer-

nooien en hebben toen besloten om 

die organisatie over te nemen. Dit 

werd een groot succes en dit is nog 

steeds de enige organisatie waarin 

Daan zit, na zijn pensionering. 

 

De Don Boscoschool heeft met een 

11-tal uit de groepen 7 en 8 een 

groot succes weten te behalen. 

Omdat hij in het bestuur zat van de 

schoolvoetbalorganisatie en het 

toernooi leiding moest geven, deed 

Daan een beroep op hulp van ou-

ders voor de begeleiding van de 

voetballende kinderen van de Don 

Boscoschool. Na overwinning in de 

regio Borsele,  Kapelle en Reimers-

waal werden ze kampioen van 

Zeeland in Heinkenszand en daar-

na van district  Zuid 1 van de KNVB 

in Bavel. Dat is hen gelukt. En dan 

kom je in Zeist voor het nationaal 

kampioenschap van Nederland. Er 

moest gevoetbald worden tegen 

teams die allemaal bestonden uit 

leerlingen die op voetbalscholen 

zaten. Ze  hebben daar tot verba-

zing van iedereen een vijfde plek 

behaald. Dat dit ook door de kin-

deren en hun begeleiders als een 

hoogtepunt werd ervaren bleek wel 

uit  de, door hen gemaakte gouden 

voetbalschoen en fotoboek, die 

Daan werd uitgereikt op het af-

scheid van school. 

In de vele jaren voor de klas heeft 

Daan veel zien veranderen. Van het 

zuiver klassikaal gericht onderwijs 

naar meer individueel gericht on-

derwijs. Van kleuterschool en lage-

re school naar basisschool. Toe-

voegen van vakken zoals engels. 

Van schoolbord naar smartbord. De 

wens van de regering zo weinig 

mogelijk kinderen naar het speciaal 

onderwijs enz… De werkdruk is er 

alleen maar groter door geworden. 

Wat Daan wel jammer vindt en als 

een verarming ervaart, is het ver-

dwijnen van mannelijke leerkrach-

ten. Vooral door de laatste gezellige 

jaren kijkt Daan nog met plezier 

terug op school.  

 

Alweer een aantal jaren weg van de 

school, wordt hij nog regelmatig 

herkend door oud- leerlingen, getui-

ge het ``hoi meester``. Ook dat doet 

goed. Nu brengt hij, gelukkig in 

goede gezondheid, met plezier zijn 

tijd door met klussen, tuinieren, le-

zen, puzzelen, schilderen en vooral 

genieten van kinderen en inmiddels 

5 kleinkinderen.  

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, Groen-

tespecialist De Bruine, Hairstyling 

Rentmeester , Frank van Craenen-

broeck, Welkoop, Aziatische speci-

aliteitenrestaurant Nieuw Paradijs, 

Cafetaria Paradijs, Korenbeurs Cu-

linair en Laurentius. Wilt u D ’ n 

Oek van ‘ t  Pak ’ uus ook steu-

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

06 -51109969  —> 

Aziatische specialiteitenrestaurant  

‘ N ieuw Paradijs ’  ( tel. 0113-

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

ma-do    16-20 uur 

vr            14-23 uur 

za+zo      11-23 uur 

De ambulante handelaren staan van circa 15.15-17.00 uur op dinsdag op 

het kerkplein bij de kerk: 

Teun Moerland met vele soorten vis en Groente - en fruithandel Fa. de 

Bruine met groente en heerlijk vers fruit.  

 

Fa. de Bruine: 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw staan we niet op de markt. In deze week 

kunt u bestellen per mail:  debruine@zeelandnet.nl of per telefoon : 06 -

51109969, uw bestelling wordt dan op 24 december thuis bezorgd.  

Dinsdag 3 januari zijn we er weer. We wensen u Fijne Feestdagen. 

Markt 
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Nieuwe prins: Rinus de Eerste 

Op de 11e van de 11e heeft Paere-

hat een nieuwe prins gekregen. Na 

15 jaar prinsdom van Richard Ha-

zen is Rinus de Jonge gekozen tot 

prins. Bij het bezoek aan hem, zijn 

de eerste woorden van zowel hem 

als van mij: "een verrassing".  

 

Geen tussenpaus 

Ook Rinus kan zich voorstellen dat 

zijn verkiezing voor velen een ver-

rassing is geweest. Hij zegt hier-

over: 

"Nadat Richard had aangegeven dat 

hij wilde stoppen zijn er diverse kan-

didaten de revue gepasseerd, maar 

om diverse redenen was er op dit 

moment geen enkele kandidaat die 

in het prinsenpak kon worden gehe-

sen. Om prins te worden moet je 

aan diverse criteria voldoen, zoals 

persoonlijkheid hebben, niet te jong 

zijn, maar vooral goed liggen in de 

totale groep van Raad van Elf tot 

veldwachters, van hofdames tot nar 

en zeker ook bij het bestuur. En zo 

iemand hebben we nu nog niet ge-

vonden. Daarom werd tijdens de 

jaarlijkse zomervergadering van de 

carnavalsstichting mijn kant op ge-

keken en gevraagd of ik er eens 

over na wilde denken om prins te 

worden.  

Na overleg met Corrie, die er als 

vrouw van de prins wel voor 100% 

achter moet staan, heb ik in augus-

tus de knoop doorgehakt en me 

kandidaat gesteld. In een volgende 

algemene bestuursvergadering ben 

ik unaniem gekozen. Hoewel ik al 

65 jaar ben, zal ik geen 'tussenpaus' 

worden, maar je kunt van mij ook 

niet verwachten dat ik elf jaar prins 

zal zijn.  

 

Eén van de afwegingsredenen is 

geweest, dat ik deze maand stop 

met werken en ik daarom meer vrije 

tijd krijg, die ik overigens hard nodig 

zal hebben om het prinsschap goed 

in te kunnen vullen. De eerste reac-

ties op mijn verkiezing zijn super. Ik 

krijg van alle kanten persoonlijke 

felicitaties, maar ook kaartjes. Hoe-

wel het dus voor velen een verras-

sing is, blijkt het een welkome 

verrassing te zijn".  

 

Carnavalsgezin 

Rinus is zelf 36 jaar lid van de 

carnavalsstichting. Maar niet 

enkel heeft hij het carnavals-

bloed in zich. Want zijn zoon 

Remo is veldwachter en zijn 

dochter Wendy is één van de 

organisatoren van de feestmid-

dag voor de 55-plussers in 

Paerehat.  

"Ik ben samen met mijn zwager 

Piet Vermue begonnen als 

veldwachter", zegt Rinus.  

 

"Na 5 jaar is Piet als veldwach-

ter opgevolgd door Peter Bek, 

met wie ik deze functie 17 jaar 

heb ingevuld. Ik ben veldwach-

ter geweest onder Prins Ar-

mand, Prins Ton en ook nog 

een jaar onder Prins Richard. 

Na 22 jaar vond ik het welle-

tjes, want de taak van veld-

wachter is een heel zware taak, 

die vaak wordt onderschat.  

Er komt vooral tijdens alle carna-

valsactiviteiten veel regelwerk bij 

kijken. Daarna ben ik bestuurslid 

geworden, omdat ik zeker niet wil-

de stoppen met het carnavalsge-

beuren. Ik ben nooit het bestuurslid 

geweest die met allerlei nieuwe 

ideeën kwam aandragen, maar ik 

was meer een tussenschakel tus-

sen het bestuur en de rest van de 

carnavalsgroep. Ook was ik meer 

een uitvoerder, zoals de organisa-

tie van het kindercarnaval en de 

presentatie van het kindersongfes-

tival op vrijdagavond.  

 

Die rol van presentator blijkt nu een 

goede leerschool te zijn geweest 

voor mijn taak als Prins. Zo heb ik 

absoluut geen moeite om in het 

openbaar te spreken en sta ik ook 

graag op de voorgrond, wat ook 

niet iedereen wil. Ik vind het carna-

val een super sociaal gebeuren.  

 

Mensen die normaal niets met el-

kaar hebben, gaan tijdens het car-

naval ineens tegen je praten. Er 

kan dan erg veel, wat dan ook weer 

zijn uitwerking heeft in de rest van 

het jaar. Ik ben er trots op om daar 

leiding aan te geven en ik hoor ook 

van andere mensen dat ze het 

prachtig vinden dat ik dit wil doen". 

 

Als ik vraag van welke prinsen hij 

veel heeft genoten en opgestoken, 

noemt hij met name Herman Voet, 

die hij omschrijft als een 

'mensenmens'. Maar dé Prins vindt 

hij, is Richard Hazen geweest. Hij 

kon goede toespraken houden en 

kwam ook met veel nieuwe ideeën. 

Hij is dan ook blij dat Richard in het 

bestuur blijft en van hem onder 

meer de organisatie van de kinder-

optocht overneemt.  

 

Tot slot zegt Rinus dat zijn  per-

soonlijk motto is:  

 

"Denk positief, want er is al zoveel 

negatiefs in de wereld".  
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 Daarmee werd ingestemd en Kom-

mertje kreeg de titel van 'Moeke Car-

naval'.  

Het was kort voor carnaval en veel 

geld was er niet, maar ik moest toch 

een jurk hebben. Daarop werd stof 

gekocht bij Rinus ( van Dingenis )  

de Jonge en hiermee gingen we naar 

de nonnen, die toen nog in een kloos-

ter op ons dorp woonden. De nonnen 

hebben de jurk aangemeten en ver-

volgens gemaakt. In de tussentijd 

had ik bedacht dat ik als Prinses 

Wanna den Eerste door het carna-

valsleven wilde gaan. De naam 

heeft iets geheimzinnigs, maar 

komt niet uit het Indonesisch". 

Dat de club krap bij kas zat, blijkt 

wel uit de kroon die op het hoofd 

van Prinses Wanna kwam, die was 

namelijk gemaakt van papier en 

karton. De grootste uitgaaf werd 

nog gedaan voor de aanschaf van 

de stof waarvan de cape gemaakt 

In de vorige dorpskrant hebben we 

aandacht besteed aan het ontstaan 

van carnaval in Paerehat. In deze 

dorpskrant het verhaal van de eni-

ge Prinses Carnaval die ons dorp 

tot nu toe heeft gehad, namelijk Syl 

Scholten.  

 

Het was begin 1966 en het rom-

melde wat in het toenmalige carna-

valscomité. Prins Chris Hoornick 

was opgestapt als gevolg van de 

onderlinge strijd in de horeca en 

een maand voor het carnaval was 

er nog geen opvolger. Daarop or-

ganiseerden Albert Rijk en Adrie 

Martens een bijeenkomst in de 

Jeugdhoeve voor de 's-

Heerenhoekse bevolking. Gelukkig 

kwamen hier de nodige mensen 

naar toe en meerdere mensen stel-

den zich ook kandidaat om prins te 

worden. Dit waren Pau Polfliet, 

Ferdinand Grimminck en Adrie 

Martens. Er werd een stemming 

gehouden en als winnaar kwam 

Adrie Martens uit de bus. Maar na 

enige aarzeling besloot hij om het 

toch niet te doen. 

 

Daarop werd door een aantal jon-

geren, die in die tijd veel thuis kwa-

men bij de familie Scholten in de 

Burg. van Horsighstraat, Syl Schol-

ten naar voren geschoven als kan-

didaat. Syl zegt hierover: "ik was 

uit nieuwsgierigheid naar de 

Jeugdhoeve gekomen om te zien 

wie de nieuwe prins carnaval zou 

worden. Ineens werd ik naar voren 

geschoven en ook Pau Polfliet 

bleef over als kandidaat. Daarop 

volgde een nieuwe stemming en 

omdat alle jongeren die bij ons kind 

aan huis waren op mij stemden, 

werd ik met één stem meer als 

Pautje tot prinses gekozen. Ik was 

overdonderd, maar ik wilde het wel 

doen onder de voorwaarde dat 

Kommertje Raats-de Korte een 

functie zou krijgen binnen het car-

navalsgebeuren. Zij was onze 

buurvrouw in de van Horsighstraat 

en ik kon op haar steun rekenen. 

De enige Prinses Carnaval: Wanna de Eerste   
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werd. Deze stof werd voor fl. 30,- 

(ongeveer 14 Euro) gekocht.  

Toen er eenmaal een nieuwe Prin-

ses was, wat een unieke gebeurte-

nis was in het toenmalige carna-

valsgebeuren in Zuid-Nederland, 

moest er ook een nieuwe Raad 

van Elf gekozen worden. Hierin 

zaten ondermeer: Wim de Vos, 

Rinus ( van Krien )  de Jonge, 

Albert Rijk, Toon Martens, Kees 

Westdorp, Adrie Martens, Wim de 

Jonge en Albert Remijn. Het jaar 

daarop kwam Piet de Jonge in de 

Raad van Elf. "Het klikte tussen 

ons" zegt Syl. "Piet zie toen altijd: 

Tot middernacht is zij van ons alle-

maal, maar daarna is ze alleen 

voor mij".  

Syl Scholten heeft als Prinses 

Wanna den Eerste drie jaar gere-

geerd over het Paerehat, namelijk 

in 1966, 1967 en 1968. Daarna 

vertrok ze vanwege haar werk 

naar Goes en kon ze niet langer 

Prinses blijven. Ze werd weer ana-

liste in het ziekenhuis.  

 

Van Paerehat tot Koenkelpot  

In de vorige dorpskrant schreven 

we dat niet bekend was van wie 

de namen Koenkelpot en Paerehat 

afkomstig waren. Syl kan dit raad-

sel gemakkelijk oplossen en ze 

zegt: "Ik ben met die namen geko-

men en de reden is 

heel eenvoudig. Er 

werd in die tijd rond 

Oudejaar in 's-

Heerenhoek nog veel 

met de koenkelpot 

langs de deur gegaan 

en aan de rand van 

het dorp ligt de Pae-

rehatse Watergang. Ik 

heb die twee begrip-

pen aan elkaar ge-

koppeld als de leuze 

van 'Paerehat tot 

Koenkelpot'. Tijdens 

mijn prinsessendom 

is er ook een wagen 

gebouwd voor mij en 

de Raad van Elf, 

waarvan de achter-

kant bestond uit een 

paerehat".  

Syl is ondanks dat ze 

aantal jaren niet in 's-

Heerenhoek heeft gewoond, 

steeds carnaval komen vieren in 

ons dorp. En nog steeds kijkt ze 

met veel genoegen naar de grote 

optocht op zondagmiddag. Over 

haar periode als Prinses Wanna 

zegt ze tenslotte "Ik denk nog 

steeds met veel plezier terug aan 

die periode en het is een mooi ge-

deelte van mijn leven geweest. Ik 

had het niet graag willen missen".  

Tafeltje Dekje huldigde   

op 6 december twee vrijwilligers 

die warme maaltijden van Tafeltje 

Dekje rondbrengen. 

Links Han de Jonge ( 10 jaar ) ,  

In het midden wethouder Conny 

Miermans en rechts  

Leen de Jonge ( 20 jaar ) .  

Jubilea 

Wanna de Eerste 
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We vragen iedereen activiteiten te 

melden die de komende maanden 

in ‘ s -Heerenhoek plaatsvinden.  

U kunt de activiteiten mailen naar 

de redactie:  

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

  

Zaterdag 17 december  

Kleindierenshow  

9.00 tot 16.00 uur bij Welkoop 

KPS Zeelandia houdt haar jaarlijk-

se Kleindierenshow waarbij er ko-

nijnen, cavia ’ s, kippen, eenden, 

siervogels en duiven in allerlei 

soorten en maten bezichtigd kun-

nen worden. Enkele dieren kunnen 

ook geaaid en geknuffeld worden 

op de daarvoor speciaal ingerichte 

knuffeltafel. 

Woensdag 21 december  

Prachtige Kerstviering van VOK in 

de Jeugdhoeve 

Donderdag 29 december  

Oudjaarsmiddag van de KBO in de 

Jeugdhoeve 

Zaterdag 31 december  

De verenigde schutterssociëtei-

ten  organiseert op oudejaarsdag 

om 14.00 uur in de Walk-Inn bar 

een schieting op de liggende wip, 

iedereen is welkom.  

De inleg is € 7,-.en er is een verlo-

ting met prachtige prijzen.   

Komt allen en schiet 2016 uit. 

Dinsdag 3 januari 

KBO- bingo in de Jeugdhoeve 

 

Agenda 

Woensdag 4 januari  

Nieuwjaarsmorgen van VOK om 
9.30 uur in Spek Mie Stroop 

Zaterdag 21 januari  

Kwartettenbal, dit jaar organiseert 

CV de Pikpot het kwartettenbal en 

gaan we een feestje bouwen in 

Kwadendamme. 20.00 uur  

 

Woensdag 25 januari  

VOK-Spelletjesavond in de Jeugd-
hoeve 

Dinsdag 7 februari 

KBO-bingo in de Jeugdhoeve 

 

Vrijdag 10 februari  

“  Inschrijfavond ” , op deze avond 

kunnen de bouwgroepen zich in-

schrijven voor de carnavalsoptocht  

Zaterdag 11 februari  

De leden van de stichting komen 

langs voor collecte en geven het 

nieuwe programmaboekje. In de 

avond gaan we naar de kerk en  

naar het Bouwersbal in Kiekieris.  

 

Zaterdag 18 februari  

Voor alle 55-plussers een gezellige 

en leuke ( carnavals ) middag ge-

organiseerd door de Paerehatse 

Bellefleurs, dit is in de Jeugdhoeve. 

 

Zondag 19 februari  

Koopzondag Welkoop. Nog even 

langs voor een nieuw pak of de mis-

sende accessoires ! 

 

Woensdag 15 februari  

VOK-avond met lezing over reisver-
halen 

Donderdag 23 februari  

Koopavond Welkoop 18.00 tot 

21.00 uur. Hierna kan de carnaval 

echt beginnen ! 

Van 24 t/m 27 februari is het carna-

valsweekend.  

VOK : In maart een verrassings-

avond en een wandeltocht, datum 
nog onbekend. 

Dinsdag 7 maart  

KBO-bingo in de Jeugdhoeve 

 

3 t/m 7 april Avondvierdaagse 

(wandelen of hardlopen): 

Woensdag 5 april  

KIKA-KWF-run ( pink-run)  

4 t/m 6 april  

Rolstoeldriedaagse. Informatie 

www.heinkenszandsewalkandrun.nl 

en in de volgende dorpskrant. 

 

Dinsdag 4 april 

KBO-bingo in de Jeugdhoeve 

21 t/m 23 april  

EPZ Omloop van Borsele, nieuw: 

Dikke Banden Race volgende editie 

uitgebreide info of mail naar:       

info@wielercomite-sheerenhoek.nl.  

 

UITGELICHT 

We lichten één of meerdere 

evenementen uit de agenda waar 

we meer informatie van ontvangen 

hebben.  

 

KBO 

Kerstviering 20 december 

Om 13.00 uur Eucharistieviering in 

de Kerk, voorganger Pastor 

T.Brooijmans, daarna gaat het pro-

gramma verder in Dorpshuis De 

Jeugdhoeve:  

Koffie/Thee met Kerstkrans,  

Kerstverhaal van Jopie en  Jan Min-

naard.  

Pauze:  Consumptie en verkoop  
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Carnaval 

bingokaarten   3 ronden voor 3 

euro. Koffietafel.  

Kosten per persoon € 21.00  

 

Oudejaarsmiddag 29 december  

De ouderensoos houdt een oude-

jaarsmiddag in Dorpshuis De 

Jeugdhoeve. Het bestuur nodigt 

iedereen van ‘ s -Heerenhoek uit. 

Zaal gaat open om 13.00 uur, start 

spelletjes 13.30 uur.  Zorg dat u op 

tijd bent !!!  

 

 U kunt deelnemen aan: Oud Hol-

landse spelen, spelletjes op het 

biljart ( ook dames mogen mee-

doen ! )  kaarten ( bieden, klaver-

jassen, bridge, jokeren ) , rummi-

kub, koersballen en er is een verlo-

ting. Spelletjes gaan alleen door als 

er voldoende deelname is.  

 

Om alles goed te laten verlopen 

dient men zich vooraf in te schrij-

ven.  

Spelletjes op  het biljart —> Wim 

Geijs en Ferdy Grimminck  

Kaarten en rummikub  —> Lau 

Traas  

Oud Hollandse spelen —> Kees 

Rentmeester ( tel. 06-10170143 )   

Er is voor iedereen gratis koffie / 

thee met iets lekkers, 2 consump-

tiebonnen p.p. en er zijn ook hap-

jes. Laten we er met z ’ n allen 

weer  een gezellige middag van 

maken.  

Opgave vooraf bij spelleiders of in 

de Jeugdhoeve van 12 tot 22 de-

cember, ouderensoos van 13.00 tot 

17.00 uur.  

11de van de 11de is weer geweest.  

Het motto van dit carnavalsseizoen 

is  

“me komme hoed uut de verve” 

weer een motto waar veel mee ge-

daan kan worden. Bouwgroepen: 

veel succes met het bedenken van 

een mooie creatie.  

 

Ook is deze avond onze nieuwe 

prins aan iedereen voorgesteld. Ri-

nus de Jonge zal vanaf nu  

de naam Prins met zich meedragen. 

Rinus is geen vreemde voor de 

stichting, hij is al 36 jaar binnen de 

stichting te zien, jaren lang als veld-

wachter en later in het bestuur. 

Richard ging stoppen als prins en we 

kunnen ons geen betere opvolger 

bedenken dan Rinus. Rinus heeft er 

erg veel zin in en zal van alle mo-

menten gaan genieten. Rinus, wij 

willen jou daarom ook heel veel suc-

ces wensen en we weten dat je er 

alles aan doet, om er weer een ge-

weldig carnavalsseizoen van te ma-

ken. Succes!  

 

In oktober zijn we op school  ge-

weest voor de verkiezing van de 

jeugdprinses en jeugdnar, het was 

erg spannend, maar na veel briefjes 

tellen, is Maud van Oosten jeugd-

prinses en Tijn Boudens jeugdnar 

geworden. Tijn en Maud: heel veel 

plezier en succes!  

 

Ook hebben we 2 nieuwe leden 

mogen ontvangen. Denise Voet en 

Erik Paardenkoper. Denise zal bin-

nen de stichting als inspringer be-

noemd worden. Erik Paardenkoper 

is nieuw lid binnen de raad van elf.  

Denise en Erik heel veel succes en 

plezier.  

 

Op oudejaarsdag organiseren wij in 

de kantine van v.v. de Patrijzen 

een Snertdag. Vanaf 11.00 uur 

kunt u snert komen eten en worden 

er leuke spelletjes georganiseerd 

en natuurlijk is het ook gewoon een 

gezellig samenzijn.  

 

21 januari is het weer kwartetten-

bal, dit jaar wordt dit gehouden in 

de Pikpot.  

 

10 februari is het “ Inschrijfavond”, 

op deze avond kunnen de bouw-

groepen zich inschrijven voor de 

optocht, dit kan ook alleen op deze 

avond gebeuren. Bouwgroepen 

houd hier dus rekening mee en 

kom 10 februari voor de inschrij-

ving, meer informatie volgt nog.  

 

11 februari zullen de leden van de 

stichting weer langskomen voor 

collecte, en het nieuwe boekje. In 

de avond gaan we weer naar de 

kerk en  daarna naar het Bouwers-

bal in Kiekieris.  

 

18 februari is voor alle 55-plussers 

weer een gezellige en leuke mid-

dag georganiseerd door de Paere-

hatse Bellefleurs, dit is in de 

Jeugdhoeve. 

Van 24 t/m 27 februari is het car-

navalsweekend.  

Voor meer informatie over evene-

menten enzovoort  kan je kijken op 

de Facebook-pagina van Paerehat 

en op www.paerehat.nl 

   De Koenkelpot. 

 

  


