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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  Herfst 2016 

Molendijk veiliger 

Jaargang 26  

Verkeersveiligheid Zeeland 

(ROVZ), de gemeente Borsele, Vei-

lig Verkeer Nederland ( VVN )  en 

de politie vond plaats van 29 febru-

ari tot 23 april.  

 

Voor eind februari overschreed ruim 

driekwart van de bewoners de snel-

heidslimiet van 30 kilometer per 

uur. Ruim de helft daarvan reed 

Verkeerssituatie Molendijk veiliger 

Automobilisten rijden langzamer op 

de Molendijk en het aantal snel-

heidsovertredingen is flink gedaald. 

Deze ontwikkelingen zijn een direct 

gevolg van de actie 'Bedankt dat je 

langzamer rijdt'.  

Deze actie van enige bewoners van 

de Molendijk, het Regionaal Orgaan 

zelfs meer dan tien kilometer te 

hard. Door het plaatsen van bor-

den, vlaggen en graffiti op de straat 

werd de maximumsnelheid voor alle 

weggebruikers benadrukt. De initia-

tiefnemers wilden de gemiddelde 

snelheid met vijf kilometer laten 

dalen. Die doelstelling is gehaald. 

De gemiddelde snelheid is met acht 

kilometer afgenomen.  

 

Verder ging het aantal grove snel-

heidsovertredingen, automobilisten 

die meer dan tien kilometer te hard 

reden, met 33 procent naar bene-

den. De bewoners van de Molendijk 

vinden dit een mooi resultaat.  

 

De gemeente Borsele laat in okto-

ber opnieuw snelheidsmetingen 

uitvoeren. Daarmee wil ze kijken of 

er ook effecten merkbaar zijn op de 

lange termijn.  

Aan de hand daarvan bepalen de 

partijen of ‘ Bedankt dat je langza-

mer rijdt! ’  een vervolg krijgt.  
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Ben jij het nieuwe lid van de dorps-

raad? 

In 2015 bestond de dorpsraad van 

's-Heerenhoek 25 jaar. Maar haalt 

de dorpsraad ook zijn 30ste verjaar-

dag? Dat is maar zeer de vraag, 

want van de huidige zes leden heb-

ben er vier aangegeven binnen nu 

en een jaar te willen stoppen met 

het lidmaatschap. Dit heeft vooral te 

maken met enerzijds de gevorderde 

leeftijd van deze mensen en ook 

met het aantal jaren dat men al lid 

is van de dorpsraad. Ze vinden het 

tijd om het stokje over te dragen en 

dat het liefst aan een jongere gene-

ratie.  

 

De huidige samenstelling 

De dorpsraad bestaat momenteel 

uit de volgende leden. Han Traas is 

waarnemend voorzitter, Hans van 

Dijk ( l id vanaf het ontstaan van de 

dorpsraad )  is penningmeester, 

Paula de Moor ( ook lid vanaf het 

begin )  was tot voor kort secretaris 

en daarnaast de leden Lau Traas 

en Albert Remijn. Sinds maart is 

Rinus Knuit toegetreden tot de 

dorpsraad en hij heeft inmiddels het 

secretariaat overgenomen. Hij is lid 

geworden na de jaarvergadering 

van de dorpsraad, waarin de me-

ning werd gepeild over de invulling 

van het AMAC-terrein. Rinus zegt 

hierover; "Ik zag dat er veel onrust 

was onder de dorpsbewoners en 

vond dat daaraan iets gedaan 

moest worden. Dat kun je doen als 

roepende langs de lijn of door lid te 

worden van een orgaan wat hieraan 

iets kan doen, namelijk de dorps-

raad. Ik heb voor dit laatste geko-

zen. En gezien de grote opkomst bij 

die bijeenkomst, moeten er meer 

mogelijke kandidaten zijn".  

 

Wat doet de dorpsraad? 

De dorpsraad heeft meerdere doel-

stellingen, maar de voornaamste is 

het behartigen/ bewaken van de 

belangen van de dorpsgemeen-

schap van 's-Heerenhoek. Daar-

naast zet de dorpsraad zich in voor 

het in stand houden en verbeteren 

van een goed woon- en leefklimaat 

in ons dorp. Tenslotte wil de dorps-

raad een spreekbuis zijn namens 

de dorpsgemeenschap naar over-

heidsinstanties, zoals de gemeente, 

de provincie, het waterschap en 

andere particuliere organisaties die 

zich ook inzetten voor onze dorps-

belangen.  

 

Ja maar: dat gaat zoveel tijd kos-

ten! 

Dit is altijd één van de meest ge-

hoorde opmerkingen als het gaat 

om lid te worden van de dorpsraad. 

Maar is dat ook zo? De dorpsraad 

vergadert eenmaal per 2 maanden, 

dat is dus zesmaal per jaar en de 

vergaderingen duren gemiddeld 

anderhalf tot twee uur. Daarnaast 

zijn er soms spoedeisende verga-

deringen, zoals in het afgelopen 

jaar rondom de toekomst van het 

AMAC-terrein. Dus...het valt nogal 

mee en er blijft genoeg vrije tijd 

over om andere dingen te doen.  

 

Wat levert het op? 

Ook dat is een veelgestelde vraag, 

met vaak als achtergrond: "De pap 

is meestal al gestort en als dorps-

raad kun je er toch niets meer aan 

veranderen". Soms is dat het geval, 

maar meestal niet. De dorpsraad 

heeft zeker invloed. Het meest re-

cente voorbeeld hiervan is de invul-

ling van het AMAC-terrein. Zoals 

wel bekend had de gemeente het 

voornemen om hier 320 arbeidsmi-

granten te huisvesten. Maar mede 

door toedoen van de dorpsraad, 

zoals het schrijven van brieven en 

het houden van besprekingen met 

de gemeente, is dit voornemen van 

tafel gegaan. Een succes dat zon-

der de dorpsraad niet tot stand was 

gekomen.  

Een ander voorbeeld uit het verle-

den is het niet doorgaan van het 

bedrijventerrein Sloepoort aan de 

rand van 's-Heerenhoek. Hier heeft 

de dorpsraad zich ook tegen verzet, 

zelfs tot aan de Raad van State toe 

Nieuw lid dorpsraad? 

en wederom met 

succes.  

Zo zijn er nog meer 

zaken te noemen van klein tot 

groot, zoals het aanbrengen van 

een spiegel op de hoek Molendijk/

Burg. Timansweg, de herinrichting 

van straten en de veiligheid hiervan 

bijvoorbeeld de Molendijk, het her-

plaatsen van een fontein in de vij-

ver, de ontsluiting van Blikken 2, 

het maken van een dorpsfilm, het 

tegengaan van verkrotting enz. enz. 

Het zijn allemaal zaken die in het 

belang zijn van onze dorpsgemeen-

schap en die het woon- en leefkli-

maat beter hebben gemaakt.  

 

Dus...jij wilt natuurlijk lid worden 

van de dorpsraad! 

Als je dit allemaal leest, dan zul je 

begrijpen dat het van het grootste 

belang is dat er ook in 's-

Heerenhoek een dorpsraad blijft 

bestaan. We kunnen het bewaken 

van de dorpsbelangen en het ver-

beteren van het woon- en leefkli-

maat niet alleen overlaten aan over-

heidsinstanties die verder van ons 

afstaan en niet alle belangen van 

ons dorp op een goede manier kun-

nen of willen afwegen. Er moet een 

dorpsraad blijven die voortdurend 

op het vinkentouw blijft zitten en de 

dorpsbelangen in de gaten houdt.  

 

Laat de dorpsraad niet kopje onder 

gaan en word lid van de dorps-

raad!!! 

We zijn met name op zoek naar 

jongere mensen en zowel naar 

vrouwen als mannen. Voor meer 

informatie en om je aan te melden 

kun je contact opnemen met Han 

Traas: 

06-51326865 en 

Rinus Knuit: 

352288. 



 

3 

 

Nieuwe ondernemer….Walk Inn 

 

“ W elkom in de Walk Inn ”  

 

Er is weer volop enthousiasme en 

gastvrijheid.  Op vrijdag 26 augus-

tus werd onder grote belangstelling 

van vrienden en familie de Walk Inn 

heropend. Was het donderdag nog 

een complete bende, op vrijdag 

kende je  het niet meer terug. Of 

juist wel: alles spic en span en ge-

zellig ingericht, zowel binnen als 

buiten.  

 

De nieuwe eigenaren Fransien en 

Bart Verhage hebben er duidelijk 

zin in. En ze kennen het klappen 

van de zweep, want ze bouwden in 

Zaamslag ruime ervaring op.  

 

Helaas ging hun zaak in de as en 

gingen ze op zoek naar een nieuwe 

gelegenheid. Het café van Rinus en 

Magda dat al enige tijd te koop was, 

sprak hen aan en na wat gesprek-

ken werden ze meer en meer en-

thousiast en werd de koop beslo-

ten.  Ze zien het helemaal zitten. Of 

ze echte cafémensen zijn? Bart 

wijst naar Fransien. Zij komt van 

huis uit uit de horeca. Bart was 

vrachtwagenchauffeur.  

 

Oude Voet 

De meeste kansen zien ze als ze 

op de oude voet doorgaan: een 

café met veel mogelijkheden, waar 

jong en oud zich thuis voelt, waar 

nen doen: happen en trappen.  

Dat betekent dat deelnemers mee-

doen aan een fietsronde en onder-

weg in een aantal gelegenheden 

stoppen voor één gang van een 

menu. Beginnen met een voorge-

recht in de Walk In, een hoofdge-

recht in bijvoorbeeld Kwadendam-

me, een dessert in Heinkenszand 

en een afzakketje weer in de Walk 

Inn. Dan heb je lekker gegeten, ben 

je je kilo ’ s kwijt en beleef je een 

heleboel sportiviteit en gezelligheid 

met elkaar.  

 

Ook denken ze eraan om bandjes 

op te laten treden. Graag zouden 

ze nieuwe bands de gelegenheid 

geven op te treden. Maar het moet 

niet zo zijn dat hun muziek groepen 

klanten wegjaagt. Muziek voor ie-

dereen. Ze hebben er goede erva-

ringen mee dat jong en oud goed 

samen kunnen gaan.  

 

 

De Walk Inn heeft weer toekomst. 

 

gezelligheid troef is, waar 

gedronken en gegeten 

kan worden, een balletje 

gestoten en een kaartje 

wordt gelegd. Een eigen 

biljart wacht op de spe-

lers. Het biljarten zal ge-

concentreerd zijn op de 

woensdag- en donder-

dagavond. Op de donder-

dag is er nog ruimte voor 

nieuwe spelers!! Verder 

zijn ze natuurlijk in voor 

feestjes en partijen. “Op 

maandag blijft de deur 

dicht, maar de rest van 

de week kun je vanaf 12 

uur terecht tot de laatste 

bezoeker weggaat ” , 

zegt Fransien. 

 

Plannen 

Natuurlijk zijn ze ook pa-

raat als het carnaval is of 

bij andere dorpsevene-

menten. Hun zoon en 

twee dochters komen graag helpen, 

zodat ze van hulp verzekerd zijn. 

 

Maar ze hebben toch ook wel plan-

nen voor nieuwe initiatieven? Dan 

begint er toch iets te twinkelen in 

hun ogen, maar ze zijn voorzichtig. 

Eerst maar eens kijken hoe het 

loopt. Volgend jaar wellicht. In 

Zaamslag hadden ze een activiteit 

die het hier ook wel goed zou kun-
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Pedicurepraktijk de Jubelteen.  

 

Deze afspraak was een beetje 

moeilijk te plannen. Pascalle was 

op vakantie. Ze was met de cara-

van in Kortgene, maar voor de 

Dorpskrant is ze gewoon terugge-

komen, …kon ze gelijk ook een 

wasje doen. Pedicurepraktijk de 

Jubelteen is de zaak van Pascalle 

de Koster, gevestigd in de Emma-

straat 22, gestart in 2014. Partner is 

René de Bart, en ze hebben twee 

zonen Niek en Robin van 19 jaar; 

die wonen nog thuis. Haar moeder 

en vader zijn: Nellie Moison uit ’ s-

Heerenhoek en Kees de Koster uit 

Kwadendamme, De Juunboer van 

het Langeweegje. Ze heeft ook nog 

een broer. 

 

Als eerste mocht ik tijdens dit be-

zoek de bedrijfsruimte bekijken. Dat 

was vroeger de garage en is door 

René omgebouwd tot een prachtige 

praktijkruimte. De ruimte ziet er 

goed verzorgd en leuk uit met diver-

se vakdiploma ’ s en getuigschrif-

ten aan de muur en het is er opval-

lend schoon. 

 

Waarom is Pascalle pedicure ge-

worden? 

Ze is 23 jaar taxichauffeur geweest 

bij Connexxion, altijd met plezier, 

Ondernemer: De Jubelteen 

maar door de Europese aanbeste-

dingen is het bedrijf flink ingekrom-

pen en ze zag het niet zitten om 

daar in mee te gaan.  

In 2012 is ze ziek geweest en gaan 

nadenken, wat wil ik graag gaan 

doen? De conclusie was dat ze 

graag iets voor zichzelf wilde begin-

nen en gezellig omgaan met men-

sen stond voorop. 

Zoals ze zelf zegt: ze is een men-

sen-mens. Ze is een opleiding tot 

pedicure gaan volgen. Het is een 

mooi vak, je verzorgt en helpt men-

sen met voetproblemen. Na 2 jaar 

studie heeft ze het diploma voor 

pedicure behaald en vakbekwaam-

heid voor medisch pedicure. Ze is 

gespecialiseerd in diabetische, reu-

matische, spastische, verwaarloos-

de, oudere voeten en cosmetische 

voetzorg en specialistische tech-

nieken, o.a. nagelbeugel, ortheses, 

nagelreparatie en drukvrij leggen 

van probleemlocaties.  

Ze heeft diverse cursussen gevolgd 

o.a. voor schimmelnagels, harsen, 

hot-stone massage en ze is gespe-

cialiseerd in het repareren van pro-

bleemnagels. De dames kunnen 

nagellak of gellak over de nagel 

laten zetten. Er is keuze uit diverse 

kleuren, de gellak blijft 6 weken op 

de teennagels zitten. 

Hot-stone massage is even een 

moment voor jezelf, je wordt met 

warme stenen en olie gemasseerd, 

wat goed voor de spieren, lichaam 

en geest is en je ontspant ervan en 

komt volledig tot rust. De behande-

ling begint ze met het aanbieden 

van een heerlijk bakje koffie of thee 

en het eindigt met een lekkere 

scrub en een warme handdoek.  

 

De praktijk is aangesloten bij Pro-

voet en Procert en werkt volgens de 

HAM-code ( Hygiëne, Arbeid, Mili-

eu ) . Ze is KRP-geregistreerd en 

heeft een AGB-code voor eventuele 

vergoedingen via de verzekering. 

 

Zoals ik in het begin al meldde, rijdt 

ze niet meer op de taxi maar is ze 

nog wel werkzaam in de branche bij 

de Gemeentelijke Vervoerscentrale 

Terneuzen als telefoniste. Daar-

naast werkt ze in haar eigen pedi-

curepraktijk op maandag en vrijdag 

overdag en twee avonden per 

week. 

Om een beetje in conditie te blijven 

besteedt ze ook tijd aan spinning/

fitness en een rondje op de race-

fiets in de zomer en bijvoorbeeld 

zeilen op het Veerse Meer. Het is 

fijn dat het gezin ook meehelpt en 

meedenkt, anders was de dag toch 

te kort… 

 

Pascalle eindigt dit gesprek met 

een boodschap voor alle lezers: 

“ V erzorging van uw lichaam is 

belangrijk: daarbij horen ook uw 

voeten, ze dragen ons letterlijk en 

figuurlijk. Ik streef ernaar om een 

goede voetverzorging te geven en 

eventuele voetklachten te verhel-

pen, zodat u met een heerlijk ge-

voel de salon kunt verlaten. Niet 

alleen bij klachten, maar ook als 

preventieve werking of verwennerij 

is een behandeling aan te raden. 

Uw voeten blijven dan in optimale 

conditie. ”  

 

Nieuwsgierig? Kom gerust langs, 

een kijkje nemen mag altijd. 
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Wat is er voor een voetballer mooi-

er dan voetballen op echt gras! De 

geur, de weersinvloeden, de slidin-

gen, de polletjes, de onberekenbare 

drassige ondergrond, de kilo blub-

ber op je shirt die je moeder er met 

alle plezier weer uitwast  .  

Hockey doen ze misschien op 

kunstgras maar echte jongens en 

echte mannen voetballen op echt 

gras! De aankondiging in onze 

voorjaarseditie dat onze Patrijzen 

voorzien zouden worden van een 

kunstgrasveld was ( gelukkig )  uit 

de lucht gegrepen.  

Het was dan ook geen toeval dat de 

'Grasbestelstrookjes' nou net inge-

leverd moesten worden op vrijdag 1 

april. Er ligt inmiddels wel een 

prachtige 

nieuwe 'echte' 

grasmat. Ook 

zijn o.a. drai-

nage, omhei-

ning en ver-

harding rond het veld vervangen. 

Als in september de doelen zijn 

geplaatst en de lijnen zijn getrokken 

is de accommodatie weer helemaal 

klaar voor een volgend kampioen-

schap van onze 86-jarige VV De 

Patrijzen.  

De 10 dorpsgenoten die het 

'Grasbestelstrookje' hadden ingele-

verd hebben op 1 april een brief 

ontvangen met de volgende tekst: 

Beste grasbesteller, 

Hartelijk dank voor uw bestelling 

van een aantal m² raaigras op de 

vrijdag na Pasen, zijnde vrijdag 1 

april.   

Bij het verwijderen van de grasmat 

van de VV Patrijzen bleek de kwali-

teit dusdanig aangetast dat beslo-

ten is de gras-

mat in zijn ge-

heel onder te 

ploegen.  

Uit bestudering van de in het Paas-

weekend opgenomen camerabeel-

den bleken meerdere Paashazen 

het veld te hebben omgewoeld.  

Een klacht bij de ZVVP, de Zeeuw-

se Vereniging van Paashazen, is 

inmiddels ingediend. Namens de 

ZVVP bieden we u onze excuses 

aan en wensen u fijne lentedagen. 

 

Vriendelijke groet,  

Redactie Oek van 't Pakuus. 

We hopen dat deze mogelijk teleur-

gestelde dorpsgenoten inmiddels 

een mooi alternatief gevonden heb-

ben.  

Boven: Een foto van het prachtige 

nieuwe hoofdveld genomen van-

achter de nieuwe ballenvanger. 

Geen kunstgras voor Patrijzen 

De Koenkelpot  & OKTOBERFEEST 

Zaterdag 8 oktober 2016 

Na de xxl-editie van vorig jaar keert het oktoberfeest weer terug naar haar roots op ons kerkplein. Op dit moment 

wordt er in Duitsland speciaal voor het oktoberfeest een oktoberfeestbier gebrouwen wat op deze dag te verkrijgen 

zal zijn. 

We starten om 13.00 uur met een interactieve middag voor alle kinderen. Het zal de kinderen op deze middag aan 

niets ontbreken.  

 Om 21.00 uur zal het avondprogramma van start gaan in samenwerking met  Dj Jan Smit en met een geweldig op-

treden van René Schuurmans. Bekend van o.a. de nummers ‘ als ik haar zie ’ ,  ‘ blij dat ik leef ’  en ‘ laat de zon 

in je hart ’  

Kaarten zijn op dit moment te verkrijgen via  www.paerehat.nl  en de facebookpagina van het oktoberfeest ’ s -

Heerenhoek. Tevens zijn de kaarten ook te verkrijgen in alle Primera winkels in Nederland en België.  

Tot 8 oktober allemaal !!! 

11-11 is op zondag, om 21.00 uur in Bar Walk-Inn is de voorstelling van de nieuwe prins. 

Richard is vorig jaar definitief gestopt als prins dus wie o wie is de nieuwe prins?! 

Er gaan al diverse geruchten over het dorp maar op 11-11 om 23.11 uur weten we het, want dan zal de nieuwe prins 

zichzelf en zijn gevolg voorstellen. Verder wordt op deze avond het nieuwe motto bekend gemaakt en het program-

ma van het komende seizoen. 

Het is nog erg vroeg maar zaterdag 10 december is er weer de bekende verkoop van de oliebollen. Pas je dieet al-

vast maar aan … 
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Drinkwatervoorziening in ons dorp 

 

Het is allemaal zo gewoon. We 

draaien de kraan open en hebben 

water.  

Dat was 103 jaar geleden anders. 

Hoewel er aan het nut van een aan-

sluiting door sommigen werd getwij-

feld. De gemeente ‘ s -Heerenhoek 

sloot zich in 1910 aan bij de vor-

ming van de Watermaatschappij 

Zuid-Beveland. Tegenwoordig heet 

het Evides. 

Niet iedereen zag het nut ervan in. 

Haast iedereen had bij de woning 

een gemetselde regenbak waarin 

het hemelwater werd opgevangen. 

Anderen hadden een welle, een 

bak met grind op de bodem, die in 

verbinding stond met grondwater. 

Ook hadden sommige dorpen een 

drinkput of een pomp midden in het 

dorp. 

Net als bij veel ingrijpende verande-

ringen waren ook hier voor- en te-

genstanders. Het was de Beveland-

se arts Janny Weyermans uit ’ s -

Heer Arendskerke ( geïnspireerd 

door samenwerkingsverbanden in 

Duitsland )  die het belang van sa-

menwerking van de gemeenten zag 

en ze wist te overtuigen dat hier-

mee ook ziektes zoals tyfus en cho-

lera te bedwingen waren. In het 

tijdvak 1914-1925 waren er in het 

dorp Borssele 27 tyfusgevallen ter-

wijl dat er in de rest van Zuid-

Beveland slechts 3 waren. 

Ons leidingwater komt vanaf het 

begin uit Ossendrecht. Daar wer-

den op het 14 ha. groot terrein “ de 

Pottenberg ”  bij Ossendracht de 

voorbereidingen getroffen. Op een 

diepte van 20 tot 35 meter vond 

men meer dan voldoende water en 

leverden de proefpompen per uur 

40 m3 ofwel 5000 emmers water. 

De toenmalige burgemeester 

Theuns van Ossendrecht zag liever 

niet dat dit in zijn dorp gerealiseerd 

zou worden. Via notaris E.C. van 

Dissel te Goes werd de grond op 28 

september 1911 overgedragen aan 

de heer Jan van Poelgeest, direc-

teur van de N.V. Waterleidingmaat-

schappij Zuid-Beveland. 

De Duitse firma Carl Francke begon 

in 1908 op eigen kosten. Het plan 

was een buizennet aan te leggen 

en twee watertorens te realiseren. 

Eén in Goes en één in Oudelande 

die de gemeenten Driewegen en 

Ellewoutsdijk van water moesten 

voorzien. Aan toevoer- en ringlei-

dingen werd een lengte van 140 km 

in de richting van de verbruikers 

aangebracht. In het gehele netwerk 

werden 833 brandkranen en 375 

afsluiters ingebouwd. De leidingen 

werden vervaardigd van staal en 

gegoten ijzer. Langs de toevoerlei-

ding van het pompstation naar de 

watertoren en naar het kantoor in 

Goes werd tevens een telefoonka-

bel aangelegd. De watertoren in 

Goes werd gebouwd in 1912. 

Voor de pompproef waren op 19 

april 1909 vertegenwoordigers van 

de Bevelandse gemeente uitgeno-

digd. Vanuit ons dorp gingen 5 tot 6 

leden mee. De reiskosten kwamen 

voor rekening van de Gemeente ’

s-Heerenhoek. Zij gingen met de 

trein naar Bergen op Zoom en ver-

volgens met de tram naar Os-

sendrecht. Omdat er nogal wat tijd 

zat tussen de twee verbindingen 

besloot wethouder Dirk Wisse van 

de gemeente Borssele ( dorp Bors-

sele )  zich in Bergen op Zoom een 

bril te laten aanmeten. Dit kostte 

hem niet alleen de aansluiting op 

de tram maar had ook grote gevol-

gen voor het dorp Borssele. Hij 

was namelijk bij het missen van de 

overstap zo kwaad geworden dat 

hij geroepen zou hebben: “ Nooit 

een aansluiting in ons dorp  “ . Hij 

had grote invloed en stemde te-

gen. Toen hij overleed werd alsnog 

besloten tot aanleg. Helaas, door 

het uitbreken van WO 1 en vervol-

gens allerlei andere problemen 

werd de aansluiting pas in 1929 

gerealiseerd. 

Op 13 mei 1909 acht de Raad het 

wenselijk dat de drinkwaterleiding 

in de gemeente tot stand komt. De 

burgemeester en wethouder Tho-

maes zullen namens de Raad de 

onderhandelingen voeren. Wet-

houder van Stee wordt aangewe-

zen als plaatsvervanger. Op 29 

november 1909 besluit de ge-

meenteraad deel te nemen in de 

drinkwaterleiding, onder voorwaar-

de dat er voldoende rijkssubsidie 

zal worden verstrekt. 

Op 14 februari 1910 besluit de 

Raad definitief toe te treden tot de 

NV Drinkwaterleiding Zuid-

Beveland. Het lid Thomaes 

( geen wethouder meer) stemt te-

gen. Naar zijn mening is er in de 

gemeente geen behoefte aan de 
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“ Hoe is het met …? ”  is een 

rubriek waarin we in gesprek 

gaan met een ondernemer die al 

geruime tijd gestopt is. 

Dit keer ben ik te gast bij Piet de 

Hond van het gelijknamige bedrijf 

“ I nstallatiebedrijf de Hond ” .  

Piet, geboren en getogen in ons 

dorp, is geboren op 22 maart 

1938. Hij was het 3e van 12 kin-

deren uit het gezin van Ko de 

Hond en Kee van den Dorpel. 

Zijn vader werd slechts 52 jaar, 

zijn moeder 100 jaar. Piet is op 

29-12-1964 gehuwd met Ria. Zij 

hebben 3 kinderen Ellen Corien, 

Guido en Jacco en de kleinkin-

deren Jarno, Fabienne en Re-

mon. 

Hij volgde de ambachtsschool 

richting machinebankwerker. 

Voor loodgieter was er destijds 

waterleiding.  

Op 17 maart 1911 besloot de 

Raad een lening aan te gaan 

van f. 42.120,- In 1917 werd 

een aflossingsplan vastgesteld 

over de jaren 1922 tot en met 

1972. Deze lening was nood-

zakelijk om de hoofdleidingen 

in het dorp e kunnen aanleg-

gen. 

Op 21 mei 1913 kon de water-

leiding in Zuid-Beveland offici-

eel worden opengesteld. 

Het waterverbruik verliep aan-

vankelijk slechts langzaam. 

Men was nu eenmaal gewend 

aan de eigen voorziening en 

zowel voor aanleg in de wo-

ning als het verbruik moest 

worden betaald. In 1961 waren 

vrijwel alle percelen op Zuid-

Beveland op het waterleiding-

net aangesloten. Hierover 

meer in het interview met Piet 

de Hond. 

Of er waterputten in ons dorp 

waren is niet bekend. Piet de 

Hond weet zich uit overleve-

ring te herinneren dat er bij de 

kerk een pomp stond waar 

dorpsgenoten gebruik van kon-

den maken. Rond 1910 waren 

er naar schatting 150 tot 200 

woningen welke allen waren 

voorzien van een regenbak en/ 

of welle. Op veel plaatsen op 

het oude gedeelte van het 

dorp vind je ze nog en ze wor-

den vaak nog gebruikt  voor 

het bevloeien van de tuin. 

Drinkwater en welle Nas-

sauweg 9; op dit adres werd 

zowel de water- als gasleiding 

pas in 1961 gerealiseerd. 

 

Bij toeval  in deze krant ook 

een interview met Piet de 

Hond waarin ook wordt inge-

gaan op de installatie van het 

water. Om de verdroging van 

de Brabantse Wal tegen te 

gaan komt ons drukwater nu 

voor het grootste deel uit de 

Biesbosch. 

geen opleiding en daarvoor volg-

de hij 6 jaar een avondcursus 

(1e 2 jaar voor gezel, daarna 4 

jaar voor patroon ) . Examen 

deed hij in Gouda. Er volgden 

nog vele cursussen want naast 

aansluitingen van water kwam 

het gas en stonden de ontwikke-

lingen op dat gebied niet stil. Be-

langrijk was ook het GAWALA 

diploma 100.000 KW, Met dat 

diploma op zak mocht hij alles 

installeren. 

Piet moest al vroeg aan de slag. 

Zijn vader werd ziek en op zijn 

17e stond hij er alleen voor. Het 

werk nam toe zowel voor particu-

lieren als industrie. Gelukkig kwa-

men zijn broers Lau en Adrie er-

bij. Inmiddels zit de 4e generatie 

in de zaak. Piet stop-

te in 2003. Zijn zo-

nen Jacco en Guido 

namen de zaak over.  

Momenteel werken 

er 10 mensen. De 

ontwikkelingen staan 

niet stil. De nieuwste 

ontwikkelingen zijn in 

de verwarmingstoe-

stellen, die nog zuini-

ger zijn zoals warm-

tepompen en warmte

-terugwin-units. Zo-

wel cv als warmwa-

ter, de dubbele 

warmwatervraag, 

een cv-toestel met 

een hoge warmwa-

teropbrengst. 

Opa Thomas startte 

het bedrijf in 1870. 

Hij zorgde voor ver-

lichting en onder-

houd van de peter-

oleum en carbid ge-

stookte straatlanta-

rens. Tevens was hij 

koperslager en repareerde hij 

stalen en koperen ketels en pan-

nen ook ter plaatse thuis. Ko, de 

Hoe is het met ...Piet de Hond? 
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opgeheven. Als het enigszins kon, 

trok hij er met zijn gezin met de ca-

ravan op uit en maakte reizen naar 

Spanje en Joegoslavië. 

Hij is ook lid van het herenkoor van 

de kerk en ook tuinieren is een hob-

by. Daarnaast doet hij nog allerlei 

reparaties aan gawalo elektro ma-

chines. En nog dagelijks komt hij 

toch wel even op de zaak.  

 

Nog een boodschap voor de dorps-

genoten:  

Negativiteit leidt tot niets.  

Positief denken en spreken verbe-

tert de wereld. 

vader van Piet, nam het samen met 

Oom Bertus in 1900 over. Omdat er 

te weinig werk was vertrok Bertus 

naar Tilburg.  

Vader Ko was één van de 4 lood-

gieters in Zuid-Beveland. Vanaf 

1913 begon hij met het aansluiten 

van water bij particulieren. Per wo-

ning 1 aansluiting, meestal in de 

keuken of schuur. 

Piets 1e aansluiting was bij Harry 

en Dien Verhoeven, de uitbater en 

eigenaar van de Korenbeurs. En 

wie op Knaphof, Oude Kamer of 

Graszode, of destijds onrendabele 

gebieden woont, mag ervan uitgaan 

dat de aansluiting door hem is ge-

daan. Naar het werk reed hij met 

een motor met grote tassen eraan 

voor gereedschap en materiaal. Net 

als zijn vader was hij tevens dakbe-

dekker en restaureerde hij  o.a. de 

dakleien en dakgoten met loodwerk 

op de katholieke kerken in onze 

regio. Destijds was er een duidelijke 

scheiding tussen geloof en het ver-

richten van werk voor andersden-

kenden. 

Zo vernieuwde hij regelmatig de 

leien in de spits van onze kerk. Te-

genwoordig doet men dat met een 

hoogwerker of steiger, maar hij 

deed het als volgt op 50 meter 

hoogte:  

In de spits zitten luikjes. Daar klom 

hij doorheen en bevestigde een 

touw aan de onderkant van het 

kruis. Vervolgens bevestigde hij er 

een bankje aan vast en ging hij 

over tot restaureren. Angst en 

hoogtevrees had hij niet. Het werk 

moest tenslotte gedaan worden. Zie 

bijgaande foto. 

Zijn vader begon destijds in een 

schuurtje grenzend aan de Pak-

huisstraat. Hij besloot in ons dorp te 

blijven en voor de uitbreiding kocht 

hij de  smederij Stokx op en daarna 

het winkeltje van Pietje Bos en de 

woning van Ko de Hond.  

Vervolgens bouwde hij er een aan-

tal loodsen bij. Piet verveelt zich 

niet. Hij was lang pompbediende en 

hoofd brandwacht bij de vrijwillige 

brandweer die op 31.12.1983  werd 
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Onderscheiding 

 

De ambulante handelaren staan 

van circa 15.15-17.00u 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 rijdt tevens op 

donderdag van circa 8.15 –17.00 

uur over het hele dorp.  

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 

Markt 

Colofon 
Koninklijke onderscheiding Henk 

Balleur 

“  Het behaagt de Koning u een 

Koninklijke onderscheiding uit te 

reiken “ . Dit stond op de oorkon-

de. 

Burgemeester Jaap Gelok van de 

gemeente Borsele mocht op 9 juli 

in de brandweerkazerne in Nieuw-

dorp onder toeziend oog van fami-

lie en brandweer Nieuwdorp twee 

onderscheidingen uitreiken. 

De eerste als lid in de orde van 

Oranje Nassau, en de 2e een pen-

ning voor 30 jaar vrijwillige brand-

weer post Nieuwdorp. 

Henk was 34 jaar bij de vrijwillige 

brandweer en waardeert deze on-

derscheiding zeer. Mensen helpen 

ook in moeilijke omstandigheden is 

mooi. 

In 1982 bestond het korps ’ s -

Heerenhoek uit 15 leden. Kom-

mandant Piet Faes ging met FLO 

(functioneel leeftijd ontslag) en er 

ontstond een vacature waarop hij 

solliciteerde. Uit de notulen die de 

redactie mocht inzien blijkt dat 

Henk in de vergadering van 29 

maart 1982 met een meerderheid 

van stemmen ( 12 )  werd aange-

nomen. Op 1 juli 1982 werd hij 

aangenomen onder de nieuwe 

commandant Jan Rentmeester. 

Als de sirene ging waren de mees-

te leden direct beschikbaar. De 

meesten werkten in het dorp zelf. 

Van de toenmalige ondernemers 

waren dat Piet de Hond, Jan Rent-

meester, Jan Paree, Leen van 

Gessel en Pau Polfliet. Henk, Sjef 

de Vos, Camiel de Coninck, Rinus 

Franse werkten bij AMAC en wa-

ren altijd snel ter plaatse. 

Zijn eerste branden weet hij zich 

niet te herinneren maar dank zij de 

notulen weten we dat  hij op 3 juli 

mocht uitrukken naar een niet 

meer bestaande loods (  kot van 

Deurloo )  aan de Beeldhoeveweg 

aan de spoorlijn. Zijn 2e brand was 

bij Rijk BV ’ s -

Heerenhoeksedijk 40. Daar 

stond  afval van uien in brand. 

Henk, Sjef en Rinus besloten 

over te gaan naar het korps 

Nieuwdorp. Henk ziet terug op 

een mooie periode met een ge-

zellig afscheidsfeest met zijn 

familie en leden van de vrijwilli-

ge brandweer Nieuwdorp. De 

ervaring die hij in al die jaren 

heeft opgedaan komt van pas 

als medewerker in de Wester-

scheldetunnel. 

Uit de notulen blijkt dat Rinus 

Franse de bedenker was van de 

naamgeving aan de Kazerne 

J.A. Hazen kazerne ( nu op-

slagplaats van de gemeente 

naast de RABO geldauto-

maat ) . 

Helaas werd het korps op 

31.12.1983 opgeheven en ter 

gelegenheid daarvan schreef 

brandweerman Piet Vreeke het 

volgende bidprentje. 

 

    † 

Na het wegen van de krenten 

sloeg  

als gevolg van slecht bestuur, 

voorzien van alle sacramenten  

het brandweerkorps zijn laatste 

uur. 

Eervol begraven, niet gecre-

meerd,  

anders had het zich verweerd 

want teneinde toe is er gestre-

den. 

Thans rest nog slechts het  

RUST IN VREDE 

Wij danken u oprecht voor uw 

hartelijk 

meeleven tijdens onze strijd, 

ons 

dierbaar Brandweerkorps te mo-

gen houden. 

Vrijwillige Brandweer ’ s -

Heerenhoek, 

31 december 1984. Henk Balleur 
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D’n ‘Oek knapt op…..Café Heleen 
 Vandaag ben ik bij een pand waar 

veel mensen wel eens zijn ge-

weest… het oude Café Heleen. 

Sherona Hinten, 20 jaar, is de nieu-

we eigenaar van het pand. Sherona 

werkt 32 uur per week bij het UWV 

in Goes. Ze hoopt de MBO-

opleiding tot klantadviseur deze 

maand af te ronden.  

Het eerste wat opvalt als ik het huis 

binnenloop is dat de bar er nog 

staat. Het is even wennen om het 

oude café, wat ik in het verleden 

alleen met carnaval heb betreden, 

te zien nu het een woonhuis is ge-

worden met een gezellige woonka-

mer met bar.  

 

Nieuwsgierig vraag ik hoe ze hier 

verzeild is geraakt. 

Oorspronkelijk kom ik uit Zaandam, 

maar toen mijn ouders zijn geschei-

den ben ik met mijn moeder naar 

Zeeland verhuisd en heb ik op een 

aantal plaatsen in Zeeland, voorna-

melijk op Walcheren gewoond. Mijn 

broer woont ook in Zeeland en mijn 

moeder woont in Vlissingen met 

haar vriendin. Ik heb een stiefzus 

en 2 stiefbroers.  Ik heb in Zeeland 

mijn vriend leren kennen. 

“ De laatste paar jaar waren we op 

zoek naar een koophuis. Niet zo-

maar een koophuis, wat ook bijv. 

een huurhuis zou kunnen zijn en 

ook geen klein huis, wat we alweer 

zouden moeten verkopen zodra er 

een kind zou ko-

men. We zochten 

iets speciaals, niet 

iets alledaags. 

Omdat we niets 

konden vinden wat 

aan onze verwach-

tingen voldeed, 

waren we na vori-

ge zomer gestopt 

met zoeken. Via 

Facebook zagen 

we echter dit pand 

voorbijkomen en 

dat leek ons toch 

wel wat.  

Aangezien ik eerst 

moest opzoeken 

waar ’ s-

Heerenhoek lag, 

zijn we niet met-

een gaan kijken, 

maar toen we aan-

kwamen waren we 

meteen positief. Ik 

voelde me er direct thuis. We heb-

ben in december het huis bekeken 

en in januari besloten we het te ko-

pen en de hypotheek was snel ge-

regeld. In maart kregen we de sleu-

tel van het huis, maar gelukkig kon-

den we de maanden ervoor al ver-

bouwen!  

 

Hoe ging de verbouwing? 

“ Het café was door de eerste 

woonhuis-eigenaar die er 3 à 4 

maanden in heeft geklust al onder 

handen genomen 

en daarna is het 

een jaar verhuurd 

geweest. Het was 

een allegaartje: er 

waren 3 kleine 

kamertjes op zol-

der in elkaar ge-

knutseld, in de 

kelder stond de 

oude keuken  zon-

der apparatuur, de 

badkamer was wel 

in orde. We heb-

ben eerst veel gesloopt en 3 volle 

containers sloopmaterialen op laten 

halen. Daarna is het vanaf de basis 

goed opgebouwd. Zelf zijn we geen 

superklussers. Een team is de eer-

ste maand bezig geweest om op-

nieuw elektra, gas en water aan te 

leggen en de cv te installeren. Er 

zijn grote dakramen geplaatst, zo-

dat het niet meer zo donker is op 

zolder. Het rokershok van het oude 

café, de keuken op de begaande 

vloer en een muur zijn gesloopt. Bij 

één wand kostte het veel moeite 

om er 1 geheel van te maken, er 

zaten scheuren in de muur en het 

pand was redelijk uitgeleefd ”  

 

Blijft de bar definitief in de huiska-

mer staan? 

“ Z eker, we hebben er verlichting 

boven gemaakt. De bar is het eer-

ste wat mensen opvalt als ze hier 

binnenkomen, daarna zien ze pas 

de rest van het huis, erg leuk ! Het 

huis stamt uit circa 1910. Het stond 

voor ons vast dat de bar sowieso 

zou blijven staan. Onder het pand 
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ligt nog steeds de kelder, die onder 

het hele huis doorloopt. Een groot 

gedeelte is stahoogte, dus daar kan 

ik in de toekomst verder verbou-

wen. ”  

 

Sinds wanneer wonen jullie hier nu 

echt? 

“ W e wilden begin februari al wat 

spullen verhuizen, maar toen bleek 

dat het carnavalsweekeinde was. 

Niet erg handig, want we konden 

niet bij ons huis parkeren. We heb-

ben naar de optocht gekeken en 

voor het eerst carnaval gevierd. In 

maart was de officiële sleutelover-

dracht. In april zijn we hier echt 

gaan wonen, toen was ook de nieu-

we keuken geleverd. Die had een 

lange levertijd, omdat die de hele 

wand precies bezet en dus op maat 

gemaakt moest worden. Verder 

staat er een kookeiland met bar-

stoeltjes in. ”  

 

Hoe vind je het dorp en de inwo-

ners tot nu toe? 

“ De eerste keer dat we bij Oriënt 

Express eten hadden gehaald, 

werd ik meteen aangesproken als 

overbuurvrouw. Ze hadden ons dus 

al gade geslagen. Toen we de af-

haalmaaltijd wilden opeten, bleek 

dat we thuis nog geen be-

stek hadden. Ik ging terug 

met de mededeling dat ik 

eten had besteld, maar dat 

we eigenlijk helemaal geen 

bestek hadden. Gelukkig 

mochten we een mes en 

vork lenen!! We halen er 

nog steeds geregeld eten, 

maar inmiddels hebben we 

wel bestek, hoor! 

De buurman, Rinus ( de 

Jonge ) , hebben we al 

ontmoet toen we het huis 

kwamen bekijken. Hij 

woont hier al 77 jaar en kon ons 

niet zeggen hoe het wonen in dit 

dorp is in vergelijking met andere 

plaatsen, want hij woont hier al zijn 

hele leven. Dat vond ik wel mooi, 

want dan zal het hier goed zijn, 

toch? 

Ik voel me op mijn gemak bij de 

mensen hier en als ik naar huis rijd, 

geniet ik van de omgeving. Ik mis 

soms wel de dingen uit de stad, 

zoals uitgaansgelegenheden en 

openbaar vervoer ’ s avonds laat. 

 

En de tuin? 

“ De tuin moet ik nog inrichten, het 

is nu allemaal hoog gras en tegels. 

Ik zou graag een zwembad, een 

veranda en een terras willen. Ik ben 

geen tuinierster, ik ga eerst het huis 

afmaken en daarna komt de tuin 

aan de beurt. Elke keer als ik thuis 

kom ben ik blij met mijn nieuwe 

huis, gelegen tussen mijn werk in 

Goes en mijn familie en vrienden in 

Middelburg. Het is fijn thuiskomen 

hier ! ”  

Ik wens Sherona succes met de 

laatste loodjes van haar opleiding 

en de verdere verbouwing van het 

pand. En wie weet…tot ziens bij de 

eerstvolgende carnaval of het Okto-

berfeest?! 

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 verwilderde tuin is 

het laatste project. 

Dat wordt aangepakt 

als het huis is opge-

knapt. 
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Nieuws vanuit de dorpsraad 
De belangrijkste onderwerpen uit de 

vergaderingen van 19 mei en 21 juli. 

 

AMAC 

In de vergadering van 19 mei is het 

overleg voorbereid dat de dorpsraad op 

26 mei heeft gehad met wethouder 

Weststrate. Tijdens dat overleg, waarbij 

ook een vertegenwoordiger van de door 

de gemeente ingestelde klankbordgroep 

aanwezig was, is de dorpsraad bijge-

praat over de stand van zaken van dat 

moment. Op verzoek van de gemeente 

is afgesproken hierover niets naar bui-

ten te brengen vóór 14 juni om te voor-

komen dat de lopende onderhandelin-

gen met Cingelveste hierdoor verstoord 

hadden kunnen worden. Tijdens de bij-

eenkomst van 14 juni zijn de bewoners 

van 's-Heerenhoek ingelicht over de toe-

komstige plannen m.b.t. het AMAC-

terrein. Driekwart van het terrein zal 

door de gemeente en de provincie wor-

den ingepland als bos. Het overige ge-

deelte, inclusief de locatie Oude Smid-

se, blijft eigendom van Cingelveste, die 

dit gedeelte wel schoon moet opleveren. 

D.w.z. dat de gebouwen worden ge-

sloopt en de grond wordt gesaneerd. De 

locatie Oude Smidse wordt gereser-

veerd voor de bouw van woningen voor 

ouderen. Voor het overige gedeelte is 

de gemeente bereid samen met Cingel-

veste de haalbaarheid te onderzoeken 

van ontwikkelingen waaraan in de ge-

meente Borsele behoefte is of in de toe-

komst kan ontstaan, bijvoorbeeld voor 

woningbouw. Verder heeft de gemeente 

aangegeven dat zij in beginsel mede-

werking wil verlenen aan de realisatie 

van 12 wooneenheden bestemd voor 

maximaal 48 arbeidsmigranten op de 

locatie Cingelveste.  

In de vergadering van 21 juli heeft de 

dorpsraad de bijeenkomst met de ge-

meente nabesproken. Enige leden wa-

ren teleurgesteld over de negatieve en 

ongenuanceerde inbreng van een kleine 

minderheid van de aanwezigen op de 

gemeentelijke bijeenkomst. Terwijl de 

(zwijgende) meerderheid van de aanwe-

zigen wel positief was over het bereikte 

resultaat. Dit blijkt onder meer ook uit 

reacties van meerdere dorpsbewoners 

aan leden van de dorpsraad. 

Inmiddels zijn er alweer vervolg-

stappen gezet door de gemeente. 

Zo is er op een zestigtal plaatsen 

bodemonderzoek gedaan, waarbij 

op een klein aantal plaatsen ver-

ontreiniging is gevonden. De ver-

wachting is dat dit niet tot vertra-

ging zal leiden. Het door een aan-

tal omwonenden gevraagde hand-

having traject is ook in gang gezet.  

 

Ontsluiting Sloeweg 

De provincie heeft hiervoor een 

aantal varianten opgesteld. Bij één 

daarvan komt ook het terrein Sloe-

poort aan de rand van 's-

Heerenhoek in beeld. De dorps-

raad heeft in het verleden een pro-

cedure over dit terrein gewonnen 

bij de Raad van State. Dit komt er 

op neer dat Sloepoort niet mag 

worden ingericht als bedrijventer-

rein. Om die reden zal de dorps-

raad een brief schrijven aan de 

gemeente, met het verzoek de va-

riant Sloeweg - Sloepoort niet te 

steunen.  

 

Jeugdnetwerk 's-Heerenhoek   

De gemeente is bezig met het op-

zetten van een jeugdnetwerk voor 

ons dorp. Een dergelijk netwerk 

moet er voor zorgen dat de irrita-

ties die er zijn over hinderlijk ge-

drag of overlast van jongeren niet 

ontaarden in grote problemen. Het 

jeugdnetwerk gaat bestaan uit in-

woners van het eigen dorp die alle-

maal op een of andere manier een 

sleutelpositie hebben, zoals de 

directeur van de school of de voet-

baltrainer. Kandidaten voor het 

netwerk 's-Heerenhoek kunnen 

zich aanmelden bij de gemeente. 

 

Woningbouw 

De dorpsraad gaat zich beraden 

over de huisvesting en woning-

bouw van senioren in ons dorp. Ze 

wil hierover onder meer in overleg 

met R&B-wonen. Suggesties van 

de bevolking zijn ook van harte 

welkom op: dorpsheeren-

hoek@zeelandnet.nl.  

Verkeersveiligheid 

Rijkebuurt 

Na overleg met 

een vertegenwoor-

diger van de Nassauweg heeft de 

dorpsraad besloten een brief te 

schrijven aan het Waterschap 

Scheldestromen met het verzoek 

van de Nassauweg een 30-

kilometer weg te maken en de mo-

gelijkheden te onderzoeken om de 

Beeldhoeveweg te verbreden.  

 

Rotonde Heinkenszandseweg 

Samen met de dorpsraad Heinkens-

zand is onze dorpsraad aan het on-

derzoeken om de rotonde aan de 

Heinkenszandseweg, en voor Hein-

kenszand de rotondes aan de Drie-

weg, te verfraaien met  kunstwer-

ken. Suggesties voor de rotonde 

Heinkenszandseweg zijn van harte 

welkom op: dorpsheeren-

hoek@zeelandnet.nl.  

Letterslingers en vlaggetjes 

Een feestje te vieren? Wilt u een 

handgemaakt cadeau geven?  

Denk dan eens aan: 

- een originele letterslinger met 

iemands naam 

- gehaakte vlaggetjes in door u 

gewenste kleuren 

- een 'schilderijtje' met door u ge-

wenste naam of afbeelding  

- een gehaakte plaid 

Ingrid Martens maakt graag iets op 

maat voor u. Info: tel. 351550 of  

martensen@zeelandnet.nl

Feestje ? 
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Raad van Elf tot stand gekomen. 

Vaste klanten werd gevraagd om 

hierin zitting te nemen. Het lukte 

maar ten dele, zodat Prins Janus den 

Eerste, zoals Chris in carnavalstijd 

heette, met een incomplete Raad van 

Elf op stap moest". En opvallend de-

tail was volgens Adrie ook nog, dat 

de boeren carnaval gingen vieren in 

Lewedorp en dat de arbeiders in 's-

Heerenhoek bleven.  

 

Het eerste carnaval 

De eerste keer werd er op zondag 4 

maart 1962 carnaval gevierd in ons 

dorp. Van deze dag is  door Chris 

Hoornick zelf een persoonlijk verslag 

gemaakt. In dit verslag schrijft Chris 

ondermeer: "Die zondag ben ik om 

17.00 uur naar het huis van dorps-

agent J. de Klerk gegaan in een ge-

huurd kostuum van 20 gulden. De 

laarzen heb ik geleend van dhr. F. 

Grimminck. Aangekomen bij het huis 

van dhr. de Klerk, heb ik samen met 

mevrouw de Klerk de Elf Geboden 

gemaakt. Daarna ben ik in de auto 

van dhr. de Klerk richting Goesse-

straatweg-Nassauweg gereden, al-

waar ontvangst door het college van 

B&W en de jeugdraadleden zou ge-

schieden. Hier was echter niemand te 

zien Het bleek later dat zij waren op-

gesteld bij dhr. P. Vermue in de Nas-

sauweg. Om 18.40 uur  ging ik op 

een boerenkar met paard naar de 

Patrijzendreef, waar dhr. L. Menhee-

re iets geplaatst zou hebben ter ver-

wijdering. Dit was niet aanwezig, zo-

dat met een aldaar liggende steen 

weg te werpen de opening heeft 

plaats gevonden. Daarna gingen we 

lopend naar de kleuterschool, waar 

opwachting zou geschieden door fan-

fare en drumband. Deze waren door 

de wachtmeester van de Rijkspolitie 

echter bij de woning van dhr. Luijckx 

in de Werrilaan neergezet. Inmiddels 

was het al 19.00 uur geweest en vrij 

donker geworden. Met de fanfare en 

drumband voorop en twee versierde 

auto's van dhr. J. Rentmeester en D. 

de Jonge en de brandweerauto met 

sirene en zwaailicht ging het op weg 

naar het gemeentehuis. Er liep veel 

publiek langs de weg en bij het ge-

meentehuis stond een drom van 

mensen te wachten. De burgemees-

ter sprak het publiek en mij toe. 

Door mij werd de burgemeester en 

de wethouders bedankt en aan het 

publiek werden de 11-geboden 

voorgelezen. De sirene werd bij de 

overhandiging van de sleutel en het 

opzetten van een masker bij de 

burgemeester aangezet. Daarna 

ging het via de Dorpsstraat en de 

Hoofdstraat naar de Jeugdhoeve. 

Het aanwezige publiek bleef door 

hossen en springen ook wanneer 

de muziek stopte. Gedanst is er 

bijna niet, maar altijd gehost!". Tot 

zover het verslag van Chris Hoor-

nick van het eerste carnaval.  

 

De organisatie 

In de beginperiode van 1962 tot 

1970 waren het onrustige tijden. 

Begin 1966 dreigde het carnaval 

bijna kopje onder te gaan, nadat 

Chris Hoornick stopte als prins. Vol-

gens Albert Rijk was dit het gevolg 

van een onderlinge strijd binnen de 

horeca vanwege de 'dubbelfunctie' 

van Chris als café-eigenaar en 

prins. Door toedoen van onder 

meer Adrie Martens en Albert Rijk 

kwam het echter niet zover. Een 

paar weken voor het begin van het 

carnaval in dat jaar werd er een 

bijeenkomst gehouden en daar 

werd Syl Scholten als eerste vrouw 

Het ontstaan van het carnaval 

Het afgelopen seizoen bestond de 

carnaval in ons dorp 55 jaar. Voor 

de redactie is dit aanleiding om 

eens in de ontstaansgeschiedenis 

van het carnaval te duiken.  Om 

het naadje van de kous te weten te 

komen hebben we contact opgeno-

men met onder meer Adrie Mar-

tens die eind jaren zestig en begin 

jaren zeventig bestuurslid was. 

Ook hebben we gesproken met 

Albert Rijk en Ferdinand Grim-

minck, beiden oud-voorzitter. 

 

Het begin 

Adrie vertelt hierover het volgende: 

"Zoals wel bekend is, had in het 

verleden de pastoor alles te vertel-

len in een dorp en zo ook in 's-

Heerenhoek. Al voor 1938 organi-

seerde de toenmalige pastoor rond 

de carnaval een blijspel. Eerst 

werd dit opgevoerd in  de school 

die achter de kerk stond en na de 

bouw van de Jeugdhoeve in 1938 

werd dit opgevoerd in dit gebouw. 

Het was geen officieel carnaval, 

maar toch zat er iets carnavalsach-

tig in, met name tijdens het dansen 

na afloop van het blijspel. Rond de 

jaren vijftig gingen er al veel men-

sen uit ons dorp naar Bergen op 

Zoom en Kloosterzande om carna-

val te vieren. Het was met name 

kapelaan van Zijl die dit wilde voor-

komen door de mensen een blij-

spelavond met dansen na aan te 

bieden. Hierin liggen toch de wor-

tels van het carnavalsgebeuren in 

ons dorp. Begin jaren zestig heeft 

de toenmalige burgemeester Wael-

put het opgepakt en toen is de bal 

aan het rollen gegaan. Mede op 

verzoek van de heer Hehemann 

(onderwijzer in ons dorp en voorzit-

ter van de Jeugdraad )  werd door 

burgemeester Waelput aan Chris 

Hoornick gevraagd of deze Prins 

Carnaval wilde worden. Iedereen 

vond dit een geschikt persoon en 

Chris was naast gemeentesecreta-

ris ook eigenaar van een café de 

Kroon. In dit café is ook de eerste 

Carnaval 
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We vragen iedereen activiteiten 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 

 

Dinsdag 6 september  

Bingo KBO/Soos 

Zondag 18 september 

Schieting op de staande wip. 

Dinsdag 27 september  

Dagtocht Den Bosch KBO/Soos 

Dinsdag 4 oktober   

Bingo KBO/Soos 

Zaterdag 8 oktober  

Piramideschieting met gratis bloe-

men.  

Woensdag 19 oktober   

Themamiddag : “ afscheid nemen, 

hoe doe je dat. ”  KBO/Soos 

Dinsdag 1 november  

Bingo KBO/Soos 

Zondag 6 december  

Bingo KBO/Soos 

Agenda 
in Zuid-Nederland tot Prinses Car-

naval gekozen. Nog hetzelfde jaar 

werd het oorspronkelijke organisa-

tiecomité omgevormd tot een ver-

eniging. Ferdinand Grimminck werd 

hiervan voorzitter, Albert Knuit se-

cretaris en Toon Martens penning-

meester.  

De huidige carnavalsstichting is pas 

opgericht in oktober 1970. De eer-

ste bestuurders van de stichting 

waren Albert Rijk ( voorzitter ) , 

Adrie Martens ( secretaris ) , Toon 

Martens ( penningmeester )  en de 

leden Wim de Vos, Kommertje 

Raats-de Korte en Cor Boonman.  

Adrie Martens zegt hierover: "Het 

was burgemeester Dregmans ( de 

laatste burgemeester van 's-

Heerenhoek en de eerste burge-

meester van Borsele )  die ons 

heeft geadviseerd om er een stich-

ting van te maken. Hij vond dat een 

katholiek feest als carnaval moest 

blijven bestaan en ook het plaatse-

lijke karakter van het dorp 's-

Heerenhoek behouden moest blij-

ven binnen de totale gemeenschap 

van Borsele. Hij vond het oprichten 

van een stichting ook belangrijk om 

het financiële gedeelte van het car-

naval veilig te stellen en om te voor-

komen dat dit bij één persoon lag".  

 

In de carnavalkrant van 1966 wordt 

voor het eerst melding gemaakt dat 

's-Heerenhoek tijdens het carnaval 

'Paerehat' heet. En in 1968 duikt 

voor het eerst de naam 'De Koen-

kelpot' op. Niemand weet precies 

wie met deze namen zijn gekomen, 

maar wel is duidelijk dat dit is ge-

beurd tijdens één van de vele ver-

gaderingen die er jaarlijks door de 

carnavalsorganisatie worden ge-

houden. Ook is niet meer helemaal 

bekend hoe het logo van het paard 

en de koenkelpot dat nog steeds 

gebruikt wordt, tot stand is geko-

men. Wel is bekend dat de ontwer-

per niet in 's-Heerenhoek woont, 

maar dat het via een kennis van 

Wim de Vos, die woonachtig was in 

Bergen op Zoom is gebeurd.  
 
 

Onze handboogschutters zijn nog 

altijd zeer actief op  o.a. de schut-

terswei. Op 4 juni was er een  grote 

jubileumschieting. Er werden maar 

liefst 3 schutters gehuldigd, die al 

vele jaren lid zijn. Normaal is het al 

feest op de schutterswei. Nu was 

het een extra feest. 

 

Er waren 68 schutters en meer dan 

100 prijzen. 

 

Jubilarissen: 

Jan van den Dries, Jz. uit de Wer-

rilaan, van het loonbedrijf, 40 jaar 

schutter bij Concordia. 

Ronnie Vette, zoon van Piertje en 

Mina, 45 jaar schutter bij Concor-

dia.   

Rinus ( M.C. )  Verdonk, Lz. uit de 

Blikhoek, 50 jaar schutter bij Con-

cordia, 38 jaar in het bestuur, eerst 

als secretaris en nu voorzitter van 

de Ver. Soc. van 's-Heerenhoek en 

35 jaar secretaris van de Neder-

landse Bond van Wipschutters.   

Namens de redactie van harte gefe-

liciteerd.  

 

van links naar rechts: 

Rinus Verdonk, Ronnie Vette en 

Jan van den Dries 
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Deze keer eens geen oude ansicht maar een foto van de 

zijkant van 'Het Domineesuus'  

genomen vanuit de Prins Hendrikstraat. 

Een foto uit 1970 toen het zwaar verwaarloosde en al lange-

re tijd leegstaande huis met gepotdekselde schuur van 

Chamulea er nog naast stond.  

In de jaren negentig heeft toenmalig eigenaar Bart Paarden-

koper op deze plek een dubbele garae laten bouwen. 

Uut d’ouwe Dôôze 

Drukte op 't durp! 

 

Even buiten ons dorp waan je je 

tegenwoordig in de Randstad en 

op de Molendijk met z'n 30 km 

bordjes worden soms de vouwen 

uit je broek gereden. Tegenwoor-

dig heeft bijna elke volwassene 

een rijbewijs en staan bij veel ge-

zinnen 2 auto's voor de deur. Dat 

was wel eens anders. Vóór 1950 

was een auto of motor op ons dorp 

eerder uitzondering dan regel. Een 

stukje geschiedenis.  

 

In 1898 voerde Nederland een na-

tionaal kentekensysteem in wat in 

1906 werd vervangen door een 

provinciaal systeem. Zeeland 

kreeg de letter K toegewezen en 

van 1906 t/m 1950 zijn er door on-

ze provincie 26388 nummers uitge-

geven: K-1 t/m K-26388.  

 

Op 1 januari 1951 startte het nieu-

we nationaal systeem met het ken-

teken ND-00-01, en mocht men 

nog tot 1 januari 1957 blijven rijden 

met de K-nummers. 

 

In ons dorp hebben we vol-

gens www.kentekenzeeland.nl  128 

motorvoertuigen met een K-

kenteken gehad. Dat kunnen auto-

mobielen geweest zijn maar ook 

bijv. motorrijwielen, tractoren of 

vrachtwagens.  

 

Het eerste K-kenteken in 's-

Heerenhoek was de K-545 op 20 

juli 1911 voor eigenaar Johannes v. 

Gessel die een motorfiets had aan-

geschaft. Op 20 oktober 1911 volg-

den de K-579 en de K-580 voor 

Willem en Nicolaas v 't Westeinde, 

beiden met een motorfiets. In okto-

ber 1947 was J. Rijk met kenteken 

K-20165 de laatste in ons dorp die 

een K-nummerbord kreeg.  

 

Werd de motorfiets vervangen door 

een automobiel dan werd het kente-

ken op de auto geschroefd. Kente-

kens mochten binnen de familie 

zelfs doorgegeven worden.  

 

Er is een complete lijst van alle 's 

Heerenhoekse K-kentekens 

maar van weinig is verdere 

informatie beschikbaar. Daar-

om deze oproep. 

 

Heeft u een foto, een kente-

kenbewijs, misschien zelfs een 

kentekenplaat of andere infor-

matie over een K-kenteken uit 

ons dorp en wilt u dit met ons 

delen? Neemt u dan s.v.p. con-

tact met ons op via tel. Nr. 351550 

of mail naar   

martensen@zeelandnet.nl.  

 

Een paar foto's van bekende kente-

kens: 

 

Kenteken K-2753, de Indian motor-

fiets van Jan de Baar van boerderij 

De Groene Hofstede jaren 20. 

 

Kenteken K-4980, de Ford model T 

Touring van J. Westerweele voor 

zijn winkel in manufacturen op de 

hoek Molendijk-Burg. Timansweg 

rond 1928.  

 

De Fordson 7V open vrachtwagen 

met kenteken K-4365 van Christi-

aan Schrieks. 

mailto:martensen@zeelandnet.nl
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Kente-

ken Afgiftedatum Eigenaar 

Kente-

ken Afgiftedatum Eigenaar 

K-545 20-7-1911 Gessel, Johannes v. K-8118 1-6-1929 Jonge, D de 

K-579 19-10-1911 Westeinde, Willem v't K-8199 1-7-1929 Vos, P de 

K-580 19-10-1911 Westeinde, Nicolaas v't K-8217 1-7-1929 Hemel, APR v.den 

K-663 20-6-1912 Dalen, Karel v. K-8294 1-8-1929 Nagelkerke, J 

K-697 18-9-1912 Martens, Jacobus K-8451 1-10-1929 Westerweele, CJ 

K-865 18-4-1914 Lippens, Carolus Ludovicus K-8458 1-10-1929 Eijkeren, JP v. 

K-890 30-5-1914 Dijker, Louis Casimirus de K-8535 1-12-1929 Veer, WH v't 

K-896 6-6-1914 Clarijs, Jan Adrianus K-8563 1-1-1930 Hazen, AJM 

K-1139 31-3-1916 Raas, Christiaan K-8613 1-2-1930 Bremen, AJ v. 

K-1221 24-7-1916 Bulck, PJ v.d. K-8757 1-4-1930 Jong, WC de 

K-1677 10-9-1919 Paree, Cornelis K-8767 1-4-1930 Brand, E 

K-1679 11-9-1919 Spelier, Charles Edemondus K-9359 1-3-1931 Rijk, P 

K-1852 21-1-1920 Koopman, Franciscus K-9456 1-4-1931 Horsigh, C F A M v. 

K-2161 15-5-1920 Vermue, Hubrecht K-9567 1-6-1931 Moison Gz., M 

K-2500 12-11-1920 Slikke, PC v.d. K-9655 1-7-1931 Polfliet, JC 

K-2753 11-6-1921 Baar, Jan de K-9664 1-7-1931 Hond, JJ de 

K-3100 15-4-1922 Franse, G K-9682 1-7-1931 Vermue, J 

K-3121 2-5-1922 Winter, C (Kees) de K-9683 1-7-1931 Vermue, J 

K-3177 29-5-1922 Stee, Joannes Bernardus v. K-9741 1-7-1931 Kues, JMC 

K-3201 13-6-1922 Werri, Nicolaas K-9777 1-8-1931 Traas, C 

K-3698 24-4-1923 Nagelkerke, Mattheeus K-9786 1-8-1931 Hond, JZ de 

K-3753 15-5-1923 Menheere, Joannes K-9815 1-8-1931 Geus, P 

K-3857 jun-23 Bulck, CA v.den K-9913 1-10-1931 Remijn, A 

K-3883 4-7-1923 Geus, Cornelis K-9939 1-10-1931 Westeinde, P v't 

K-3948 25-7-1923 Remijn, Pieter K-10121 1-2-1932 Vette, P 

K-3955 27-7-1923 Jonge, Adriaan de K-10230 1-4-1932 Smit, A 

K-4212 20-12-1923 Westeinde, Adriaan v't K-10442 1-7-1932 Bos, PC 

K-4220 31-12-1923 Gessel, Marinus v. K-11050 1-5-1933 Stee, JB v. 

K-4365 17-3-1924 Schrieks, Christiaan K-11054 1-5-1933 Peeters, L 

K-4476 25-4-1924 Blok, Marinus K-11101 1-6-1933 Raas, P 

K-4635 23-6-1924 Hoondert, Joannes K-11220 1-7-1933 Joossen, WPC 

K-4690 14-7-1924 Rijk, Joannes K-11475 1-10-1933 Bordui, J 

K-4743 30-7-1924 Dekker, Frans K-11600 1-1-1934 Baas, H 

K-4887 16-10-1924 Eijkeren, Sebastiaan v. K-11908 1-6-1934 Vos, P de 

K-4920 25-10-1924 Westeinde, Johannes v't K-11996 1-7-1934 Brand, JP 

K-4938 3-11-1924 Paree, Bastiaan Pieter K-12258 1-11-1934 Menheere, PW 

K-4942 6-11-1924 Spelier, Pieter Jacobus K-12343 1-12-1934 Grim, A 

K-4980 2-12-1924 Westerweele, Jan K-14408 1-12-1937 Rijk, Joh 

K-5012 29-12-1924 Martens, Joh K-14748 1-6-1938 Jonge, P de 

K-5066 26-1-1925 Dries, Cornelis Johannes v.den K-15152 1-12-1938 Gessele, J v. 

K-5249 16-4-1925 Remijn, Jacob K-15225 1-1-1939 Bulck, JA 

K-5586 17-8-1925 Winter, Jacobus Dingenis de K-15436 1-4-1939 Raas, WJ 

K-5939 15-3-1926 Bulck, FJ v.den K-15500 1-5-1939 Oosthoek, J 

K-5948 17-3-1926 Menheere, Cornelis K-15711 1-7-1939 Rijk, J 

K-5992 6-4-1926 Dries, Daniël Petrus v.den K-15829 1-9-1939 Rijk Pzn., J 

K-6064 26-4-1926 Dalen, K v. K-16326 1-7-1940 Linden, LJ v.der 

K-6236 21-6-1926 Dries, Adriaan v.den K-16865 1-1-1945 Lucas-Luyckx, WHCCJ 

K-6322 15-7-1926 Westende Jz., Marinus Janse v't K-16868 1-1-1945 Gessele, L v. 

K-6405 20-8-1926 Sandee Jz., Adriaan K-17155 1-6-1945 Visser, R 

K-6424 25-8-1926 Menheere, Cornelis K-17273 1-8-1945 Verdonk, P 

K-6435 30-8-1926 Nuijen, Johannes Marie Cornelis K-17516 1-11-1945 Jonge, A de 

K-6445 6-9-1926 Bots, Hendrik Adrianus K-17520 1-11-1945 Westeinde, W v't 

K-6612 6-1-1927 Nagelkerke, Jacobus K-17605 1-12-1945 Rijk, WM 

K-6730 24-3-1927 Blok, Cornelis Hendrikus K-18210 1-5-1946 Westende, PJ v't 

K-6799 25-4-1927 Vos, BJ (Wilhelmus) de K-18820 1-10-1946 Harthoorn, J 

K-6920 23-6-1927 Spelier, E A (Edumond) K-19129 1-1-1947 Gessele, J v. 

K-6924 24-6-1927 Verdonk, Cornelis Josephus K-19130 1-1-1947 Gessele, L v. 

K-7049 22-8-1927 Geus, Willem K-19223 1-2-1947 Dekker, J 

K-7228 feb-28 Janse v't Westende, P K-19249 1-2-1947 Baar, PT de 

K-7351 apr-28 Rijk, P K-19615 1-6-1947 Pover, J 

K-7379 mei-28 Bulck, PJ v.den K-19661 1-6-1947 Favejee, J 

K-7562 jul-28 Dieleman, P K-20031 1-9-1947 Geus, Gebr PL en L 

K-7639 sep-28 Blok, J K-20146 1-10-1947 Paree, C 

K-7808 feb-29 Rijk, P K-20165 1-10-1947 Rijk, J 


