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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. De dorpskrantredactie 

wenst u fijne Paasdagen ! 

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek  Voorjaar 2016 

Dorpsraad  

Jaargang 26  

 De locatie oude Smidse 

wordt ingevuld met woning-

bouw. 

 Invulling van het deel van het 

terrein met huisvestiging van 

arbeidsmigranten met een 

1ste fase van 150 bedden 

eventueel een uitbreidings-

mogelijkheid naar 300 bed-

den 

 Er mag geen sprake zijn van 

staatssteunverlening aan de 

projectontwikkelaar  

De gemeente heeft samen met 

Cingelveste ( de eigenaar van het 

terrein )  onderzoek gedaan, hieruit 

bleek dat er grote behoefte bestaat 

aan  huisvestiging van Flexwerkers 

(arbeidsmigranten). B&W heeft 

aangegeven dat er in principe be-

reidheid bestaat om mee te werken 

aan  woonruimte voor 150 flexwer-

kers met een mogelijke uitbreiding 

tot 300. 

 

De Cingelveste wil in zee gaan met 

Homeflex, dit is een organisatie die 

investeert in woningen voor verhuur 

aan flexwerkers. De bedoeling is 

Rabobank 

Op de vergadering van 17 decem-

ber waren 2 vertegenwoordigers 

van de Rabobank aanwezig, mevr. 

N. Verburg en mevr. M. Dooge. De 

Rabobank wil zichtbaar zijn op het 

dorp, bijvoorbeeld bij kerstvierin-

gen, met digitaal onderricht aan 

ouderen en ander vrijwilligerswerk. 

Ze hebben een klein budget be-

schikbaar. 

AMAC 

Een beknopt verslag van de verga-

dering over het AMAC terrein op 

dinsdag 16 februari met Wethouder 

Weststrate, klankboordgroep, amb-

tenaren gemeente Borsele, Cingel-

veste, Homeflex en de dorpsraad: 

De huidige stand van zaken is dat 

de gemeente de volgende uitgangs-

punten hanteert: 

 er moet een groene invulling 

van het terrein komen. Dit is 

ook een eis van de provincie 

i.v.m. een bijdrage. 

dat de gemeente een gedeelte van 

het terrein opkoopt en dit gebruikt 

als groenvoorziening. )  Op het 

andere gedeelte worden in fasen 80 

wooneenheden geplaatst met per 

wooneenheid 4 bewoners. De wo-

ningen bestaan uit een betonnen 

casco met steenstrips en zijn de-

montabel. Er wordt gebouwd in 2 

bouwlagen. 

Het niet de bedoeling om er asiel-

zoeker in te plaatsen, het gaat om 

plaatsen voor flexwerkers. 

Zodra er zicht is op planmedewer-

king zal er iets aan de verpauperde 

toestand van het AMAC terrein wor-

den gedaan. 

De oude smidse wordt dan ook ge-

sloopt. Het plan is om dit in te vul-

len met ouderenhuisvestiging. Het 

beheer en onderhoud van het ter-

rein dat zij in beheer hebben wordt 

gedaan door Homeflex evenals het 

schoonmaken van de woningen.  

 

Op 15 maart is de jaarvergadering 

van de dorpsraad geweest, zie pa-

gina 6 in deze dorpskrant voor een 

verslag van deze vergadering. 

Vierdaagse 2016 
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Betty v/d Straat woont in de Fron-

hoffstraat en is getrouwd met An-

dré. 

 

Dit interview kwam op een ongeluk-

kig  moment. Zowel Betty als André 

hadden vakantie en ze wilden deze 

vakantie gebruiken om de woonka-

mer een opknapbeurt te geven, 

plafond te witten, muren te schil-

deren, de vloer opnieuw in de olie 

te zetten, nieuwe kast te plaatsen 

enz. Maar geen probleem, het inter-

view ging door en er kwam gewoon 

koffie op tafel.  

Betty is al 28 

jaar gelukkig 

getrouwd met 

André.  

Ze hebben 4 

kinderen tussen 

de 20 en 26 jaar 

waar ze echt 

trots op zijn. 

Betty is werk-

zaam bij de mu-

ziekschool in 

Middelburg als 

management-

assistente. 

Als gezamenlijke 

hobby gaan ze 

wandelen, zeker 

in de vakanties, 

die ze gewoonlijk 

doorbrengen met 

de vouwwagen 

in prachtig Noor-

wegen. 

 

Betty heeft als 

hobby muziek 

spelen en wel 

saxofoon. Ze is in haar jeugdjaren 

begonnen bij Con Affezione op de 

bariton. 

Na hun huwelijk hebben ze een 

tijdje in Utrecht gewoond, maar 

voor het werk van André zijn ze 

teruggekomen naar Zeeland.  

Daarna hebben ze kinderen gekre-

gen en toen de kinderen groot wa-

ren is ze bij de muziekschool gaan 

werken.  

Nadat ze zich in ’ s -Heerenhoek 

gevestigd hadden kwam zowel de 

fanfare als ConAffezione aan de 

deur met de vraag:  

“ K om je bij ons spelen? ”  

 

Betty vond dat zolang de kinderen 

klein waren dit niet zo handig was.  

Totdat de kinderen al zelf op mu-

ziekles zaten en tegen moeder zei-

Op bezoek bij … Betty v/d Straat 

den: “ Je wilt al zo lang saxofoon 

leren spelen, je werkt bij de muziek-

school, dus waarom neem je geen 

les? ”   

en zodoende heeft ze les genomen. 

Ze is begonnen op altsax maar al 

snel  overgestapt op tenorsax. De-

ze heeft een mooiere klankkleur. 

Baritonsax speelt ze in de Bigband 

en in Saxse.  

De kinderen spelen ook allemaal 

een instrument te weten: piano, 

drumstel, basgitaar en akoestische 

gitaar. Er is dus een complete band 

in huis maar ze hebben nooit echt 

samen gespeeld. 

Nu is Betty druk met de muziek.  

Ze speelt in de fanfare, de blaaska-

pel, de bigband van de muziek-

school en het saxofoonensemble 

Saxse, ook van de muziekschool.  

Als extra project verleent ze mede-

werking aan de Musicalvrienden 

voor een opvoering van Moulin 

Rouge. 

 

Wat nog opmerkelijk is: 

Zowel Betty als André werken in 

Middelburg en ze gaan op de fiets 

naar het werk, sportief !!  
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Nieuwe rotonde 

 

In verband met het project Verdub-

beling Sloeweg N62 is in de periode 

van  

maandag 21 maart 2016 ( om 

07.00 uur )  t/m vrijdag 25 maart 

2016 ( om 19.00 uur )   

een weggedeelte van de Heinkens-

zandseweg N667 tussen de Molen-

dijk en de Nassauweg nabij 's-

Heerenhoek in de gemeente Borse-

le dicht.  

De voorwaarschuwingsborden voor 

deze uitvoeringswerkzaamheden 

zijn geplaatst. Het afsluiten van de 

Heinkenszandseweg betekent dat 

het verkeer rekening moet houden 

met omleidingsroutes. Het verkeer 

wordt geadviseerd hiervoor de gele 

borden te volgen. Overigens behou-

den nood- en hulpdiensten, 

(brom)fietsers en wandelaars een 

doorgang door het wegvak. 

In de genoemde periode wordt de 

nieuwe rotonde aangesloten op de 

bestaande Heinkenszandseweg 

N667. Hiertoe worden de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd: grond- 

en asfaltwerkzaamheden, het aan-

brengen van wegmarkering 

fietsers en voetgangers 

Voor de nood- en hulpdiensten, 

(brom)fietsers en voetgangers is er 

een doorgang door het betreffende 

wegvak. 

Openbaar vervoer 

Voor het openbaar vervoer is het 

niet mogelijk om door het werkvak 

te rijden gedurende de afsluiting. 

Bereikbaarheid woningen langs 

Molendijk en Heinkenszandseweg. 

Aan weerszijden van het afgesloten 

weggedeelte blijven de woningen 

en bedrijven langs de Molendijk en 

Heinkenszandseweg bereikbaar. 

Vragen? 

Mocht u hierover vragen hebben 

dan horen wij dit graag. Neem dan 

contact op met het projectsecretari-

aat 0118-631245 of stuur een e-

mail naar sloeweg@zeeland.nl. 

Meer weten?  

Op de website www.zeeland.nl/

sloeweg vindt u actuele informatie 

over de werkzaamheden. 

(belijning) en openbare verlichting 

en het plaatsen van verkeersbor-

den.  

Na vrijdag 25 maart 2016 om 19.00 

uur is deze rotonde aangesloten op 

de Heinkenszandseweg N667 en 

het wegvak is weer beschikbaar 

voor het verkeer. Bij slecht weer 

en / of andere onvoorziene omstan-

digheden kunnen de werkzaamhe-

den worden uitgesteld. 

Omleidingsroutes motorvoertuigen 

Van 's-Heerenhoek richting Hein-

kenszand volg letter V: verkeer 

wordt omgeleid via Middelburgse-

straat / Stooflaan ( N667 ) , Sloe-

weg ( N62 ) , A58, Afrit 36 bij Hein-

kenszand, Drieweg ( N665)  en 

Heinkenszandseweg ( N667 ) .  

Van Heinkenszand richting 's-

Heerenhoek volg letter H: verkeer 

wordt omgeleid via Heinkens-

zandseweg ( N667 ) , Drieweg 

(N665), Afrit 36 bij Heinkenszand, 

A58, Sloeweg ( N62 ) , Stooflaan / 

Middelburgsestraat ( N667) .   

 

Nood- en hulpdiensten, ( b rom )
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In deze rubriek praten we met men-

sen uit het dorp die actief zijn als 

vrijwilliger bij één of meerdere stich-

tingen of verenigingen. Deze keer 

ben ik op bezoek bij Hans van Dijk 

in de Werrilaan. 

 

Hans is 73 jaar en getrouwd met 

Bep en heeft 2 kinderen: Floor en 

Peter. Hans is geboren in Breda en 

heeft daar na de lagere school 

eerst de Mulo bezocht en vervol-

gens de ambachtsschool en de 

UTS. Na zijn schooltijd is hij als 

Kort Verband Vrijwilliger ( KVV-

er )  in dienst gegaan bij de lucht-

macht. Hij moest tekenen voor 4 

jaar, maar kreeg voor 5 jaar be-

taald. Zo vervulde hij dan tevens 

zijn militaire dienstplicht.  

In deze periode leerde hij in 1966 

Bep kennen en ze zijn toen gaan 

wonen in een vakantiehuisje in 

Chaam. Dat moest omdat er in die 

tijd nog veel woningschaarste was.  

 

Na zijn KVV-periode ging Hans sol-

liciteren en kwam in Zeeland te-

recht. Hij kon gaan werken bij Her-

cules in Middelburg, een bedrijf dat 

grondstoffen maakt voor plastics. 

Hans zegt hierover. "Dit was erg 

aantrekkelijk omdat we konden kie-

In gesprek met ... Hans van Dijk 

zen uit een woning in een nieuw-

bouwwijk en dat in een tijd van wo-

ningschaarste. Omdat ik niet de 

juiste papieren had voor mijn werk, 

ben ik toen bij PBNA ( een organi-

satie waar je schriftelijk cursussen 

kon volgen )  een cursus meet- en 

regeltechniek gaan volgen. Toen ik 

eenmaal geslaagd was, ben ik gaan 

kijken naar ander werk.  

Begin jaren zeventig was de PZEM 

begonnen met de bouw van een 

conventionele centrale in Borssele. 

Ik ben hier in 1971 gaan werken en 

was één van de eerste werkne-

mers, die ook heeft helpen bouwen 

aan de centrale. Ook de ombouw 

naar kolencentrale heb ik meege-

maakt. Dit is de centrale die men 

binnenkort gaat afbreken. Ik heb 

hier gewerkt tot ik in 1998 met de 

VUT ben gegaan". 

 

Integreren in 's-Heerenhoek 

Omdat Hans dichter bij zijn werk 

wilde wonen ging hij op zoek naar 

een woning in de Zak van Zuid-

Beveland. Via een advertentie 

kwam hij terecht in de Werrilaan in 

's-Heerenhoek, waar hij de woning 

kon kopen van Lau Oosthoek en 

Mina Vette.  

Hij wilde zo snel mogelijk integreren 

in ons dorp en ging op zoek naar 

vrijwilligerswerk. "Bij Hercules, zegt 

Hans, had ik Jan Martens leren 

kennen en via hem ben ik bij de 

carnavalsstichting terecht gekomen. 

Dit was geheel in mijn straatje, want 

ook in Breda was ik een echte car-

navalsvierder. Ik heb hier ook mee-

gebouwd aan een wagen, waarmee 

we de 1e prijs hebben gehaald.  

Na enkele jaren als bestuurslid 

volgde ik in 1977 Cor Boonman op 

als penningmeester. Toen ik het 

penningmeesterschap overnam, 

was er maar ongeveer 2.250 gul-

den ( = ongeveer €1.000,-)  in 

kas. In die tijd was ik persoonlijk 

aansprakelijk voor het prijzengeld 

voor de optocht en om de muziek-

verenigingen te betalen.  

In de week vooraf aan de grote op-

tocht werd dit geld in enveloppen 

gedaan door Daan van den Dries 

van de Rabobank. En dan maar 

hopen dat er genoeg inkomsten 

kwamen, anders moest ik er voor 

opdraaien. Gelukkig is het nooit 

zover gekomen. Omdat het bestuur 

vond dat dit niet zo verder kon 

gaan, hebben wij ter gelegenheid 

van het 22-jarig bestaan een grote 

loterij gehouden om de kas te spek-

ken.  

Het idee kwam van Albert de Jon-

ge. De loten kosten 25 gulden en 

de 1e prijs was een TV en videore-

corder. Dit is een succes geworden.  

 

Toch hebben we nog wel eens 

spannende tijden gehad.  

Zo kwam een keer de belasting-

dienst op bezoek, omdat die via 

een advertentie in de krant gezien 

hadden, dat wij een optreden had-

den met Nanja en de Mona's. Hier-

over hadden we geen belasting 

betaald.  

Ze gingen toen heel het kasboek 

doorspitten en we moesten een 

flink bedrag nabetalen.  
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Ik hoor wel eens zeggen dat ik een 

zuunige penningmeester ben. In 

sommige gevallen is dat ook zo. Zo 

hadden we op een gegeven mo-

ment zowel Toon van Kaam als Nol 

Oostdijk in het bestuur. In het dage-

lijks leven waren ze allebei politie-

agent. Maar omdat in het carna-

valsweekend altijd één van beiden 

dienst had, hadden we maar één 

bestuurspak voor hen".   

Hans is 41 jaar bestuurslid geweest 

van de carnaval en is na dit seizoen 

gestopt. "Ik zal het wel missen, 

maar ik heb een goede opvolger. 

En volgend jaar wil ik nu eindelijk 

wel eens heel de optocht zien, want 

dat is er al die jaren nog niet van 

gekomen".  

 

Dorpsraad en dorpskrant: belangrijk 

voor het dorp! 

Naast bestuurslid van de carnavals-

stichting is Hans vanaf de oprich-

ting in 1990 ook betrokken geweest 

bij zowel de dorpsraad als de 

dorpskrant.  

Hans zegt hierover "In het begin 

bestond de dorpsraad uit vertegen-

woordigers van allerlei groeperin-

gen in het dorp. Ik ben er ingeko-

men namens de carnavalsstichting.  

Nu zit ik er nog steeds in en ook 

daar ben ik penningmeester. Dat is 

puur toeval. Men hoort dat je een 

goede penningmeester bent bij de 

ene organisatie en dan wordt je ook 

gevraagd voor een andere organi-

satie. Maar ik heb er nog steeds 

geen nieuwe auto aan over gehou-

den. 

Een dorpsraad is belangrijk voor 

het dorp, want op die manier heb je 

nog enigszins invloed op de politiek 

en op alles wat er gebeurt in Borse-

le. Zo hebben we als dorpsraad een 

zaak over Sloepoort gewonnen bij 

de Raad van State en hiermee 

voorkomen dat de industrie te dicht 

tegen 's-Heerenhoek wordt ge-

bouwd. Soms gaat het ook om klei-

ne zaken, zoals de spiegel op de 

hoek Molendijk/Burg. Timansweg of 

het informatiebord aan het begin 

van het dorp.  

Ook blijkt het lidmaatschap van de 

dorpsraad een goede opstap om 

later in de politiek terecht te komen. 

Voorbeelden hiervan zijn Marga 

Vermue-Vermue ( nu burgemees-

ter van Cranendonck ) , Arno Wit-

kam en Nico Werri ( beiden raads-

lid Borsele ) .  

De dorpskrant vind ik belangrijk 

omdat je hierin zowel de actuele 

informatie als de achtergronden 

over het dorp kunt lezen. Heel bij-

zonder vind ik dat we al vanaf de 2e 

dorpskrant een tekening van 't Man-

netje hebben, gemaakt door Peter 

Koomen. Wel is het elke keer weer 

een heel gepuzzel om 't Mannetje 

iets actueels te laten doen".  

 

Naast de hierboven genoemde or-

ganisaties is Hans ook actief ge-

weest in het Oranjecomité en de 

speeltuinvereniging. Ook heeft hij 

een poging ondernomen om een 

judoclub in  

's-Heerenhoek op te richten, samen 

met sportschool Wim Geelgoed. 

Door een gebrek aan voldoende 

leden heeft deze club maar een 

paar jaar bestaan.  

Een andere hobby van Hans is rei-

zen. Zo heeft hij bijna heel Europa 

doorgereisd, maar ook landen be-

zocht als China, Mexico, Thailand 

en Indonesië.   

En ook zijn tuin verzorgen vindt hij 

leuk, al wordt dit met het stijgen der 

jaren wat minder. Toch is hij trots 

op de perenboom, die het al heel 

lang goed doet en om het jaar nog 

een goede oogst brengt.  

"Tenslotte, zegt Hans, ben ik bezig 

met een stamboom van de familie. 

Ik heb al veel verzameld, maar ik 

moet het nog uitwerken. Enkele 

leuke dingen ben ik al tegen geko-

men. Zo ben ik in de verte familie 

van de geneesheer van Horsigh in 

Oosterhout. Dit terwijl mijn zoon 

Peter in de Van Horsighstraat heeft 

gewoond. Ook zou het best wel 

eens zo kunnen zijn dat ik familie 

ben van Pier Huizen, maar dat 

moet ik nog goed uitzoeken". 

 

Toekomst in 's-Heerenhoek 

Hans is zeker van plan om in ons 

dorp te blijven wonen. Zijn huis is al 

aangepast om er ook in de toe-

komst te kunnen blijven wonen, met 

ondermeer een slaapkamer op de 

beneden verdieping.  

Tot slot zegt Hans: "Ik heb mijn vrij-

willigerswerk altijd gezien als een 

bijdrage aan de leefbaarheid van 

ons dorp. Ik zou willen dat meer 

mensen op deze manier hun steen-

tje zouden bijdragen. En als je dat 

doet, dan mag je ook wat zeggen 

over het dorp en anders moet je er 

het zwijgen toe doen".   

In de media hebt u kunnen lezen 

dat  PostNL een inventarisatie van 

het aantal en de plaatsen van de 

brievenbussen in Nederland heeft 

geïnventariseerd met de bedoeling 

om het aantal bussen in Nederland 

drastisch te verminderen.  

 

De Tweede Kamer heeft een besluit 

genomen om dit voor PostNL mo-

gelijk te maken.  

Voor ons dorp verandert er niets.  

De brievenbussen aan de Deken 

Tomaslaan en Deken Holtkamp-

straat blijven gehandhaafd. 

Brievenbus 
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AMAC 

 

Vergadering dorpsraad druk be-

zocht. 

De jaarlijkse openbare vergadering 

van de dorpsraad op 15 maart jl. 

werd door ruim 120 mensen be-

zocht. Het enige agendapunt die 

avond was de herontwikkeling van 

het voormalige AMAC-terrein. 

Naast veel inwoners uit het dorp 

was ook het voltallige college van 

burgemeester en wethouders aan-

wezig, alsook diverse raadsleden.  

 

AMAC 

Eerst nam wethouder K. Weststrate 

het woord. Hij gaf een overzicht van 

de activiteiten rond het terrein sinds 

2014, wat hijzelf bestempelde als 

een foeilelijk terrein. Hij gaf aan dat 

er al sinds 2014 sprake is geweest 

van de huisvesting van arbeidsmi-

granten. In eerste instantie is dit 

niet doorgegaan vanwege het ont-

breken van geschikte partners. 

Toen is gedacht aan een groene 

buffer met een zonnebos. Hiervoor 

hadden de provincie en de ge-

meente elk € 750.000,- over. De 

projectontwikkelaar van het terrein 

zijnde 'Cingelveste' vond dit totale 

bedrag van 1,5 miljoen euro te wei-

nig om tot herinrichting te komen. 

Toen kwam echter 'Homeflex' in 

beeld, een bedrijf dat zich omschrijft 

als een professionele huisvester en 

die huisvesting regelt voor arbeids-

migranten.  

Wethouder Weststrate gaf aan dat 

er gedacht wordt aan een gefaseer-

de huisvesting. In eerste instantie 

150 arbeidsmigranten en bij een 

positieve evaluatie aan maximaal 

300 personen. De gemeente kan 

wel voorwaarden stellen, maar juri-

disch niets afdwingen Hij gaf ook 

nog aan dat het gebouw waarin de 

oude smitse was ondergebracht 

beschikbaar blijft voor woningbouw 

en dat de gemeenteraad uiteindelijk 

een bestemmingsplanwijziging 

moet vaststellen om huisvesting 

van arbeidsmigranten mogelijk te 

maken.  

Vervolgens kwam dhr. G. van 

Driessche van 'Cingelveste' aan het 

woord. Hij zei dat het oorspronkelijk 

de bedoeling is geweest om op het 

terrein een nieuwbouwwijk te bou-

wen, maar dat de woningcrisis roet 

in het eten heeft gegooid. Daarna is 

ingezet op het onderbrengen van 

meerdere functies op het terrein, 

zijnde de bouw van een klein aantal 

woningen voor senioren, het bou-

wen van een commerciële ruimte 

en de huisvesting van arbeidsmi-

granten. Vervolgens is er anderhalf 

jaar gezocht naar een geschikte 

investeerder. Dhr. van Driessche 

gaf aan dat dit in eerste instantie 

niet is gelukt. Toen kwam het bod 

van de gemeente/provincie van 

anderhalf miljoen euro, maar dit 

was voor 'Cingelveste' te weinig 

gezien de reeds gemaakte 

(aankoop)kosten. Gelukkig kwam 

eind 2015 het bedrijf 'Homeflex' in 

beeld. Hij gaf aan dat er nog nader 

onderzoek nodig is om te zien of 

het plan voor herinrichting van het 

AMAC-terrein nu te realiseren is. 

 

Tenslotte kreeg dhr. B. Verheij van 

'Homeflex' het woord. Zijn bedrijf is 

al sinds 2008 actief op de markt 

van arbeidsmigratie. Men doet en-

kel zaken met bedrijven en niet met 

particulieren. Het project in 's-

Heerenhoek gaat om 80 woningen 

van 2 blokken van 40 woningen in 2 

verdiepingen, waarin per woning 4 

personen worden ondergebracht. 

De woningen worden compleet in-

gericht en men heeft een eigen on-

derhoudsdienst met een vast aan-

spreekpunt dat 24 uur gedurende 7 

dagen bereikbaar is. Men is voorne-

mens een klankbordgroep van om-

wonenden te vormen, waarin ook 

de wijkagent en een brandweerman 

zitting zullen nemen.  

 

Reacties vanuit de bezoekers 

Vanuit de zaal werden meerdere 

vragen gesteld. De belangrijkste, 

met het antwoord hierop, waren: 

Heeft 'Homeflex' ervaring met huis-

vesting op het platteland? Dit heb-

ben ze niet. 

Kan het project gefaseerd worden 

uitgevoerd? Dat is mogelijk, maar 

dan zal ook de benodigde bouw-

grond gefaseerd worden aange-

kocht. 

Is er voldoende draagkracht voor 

een degelijk project met 320 men-

sen in ons dorp? Hierop gaf burge-

meester Gelok een uitgebreid ant-

woord, waarbij hij o.a. zei dat er al 

heel lang arbeidsmigranten zijn. 

Alleen werden ze vroeger in de 

eigen woning/omgeving onderge-

bracht. De huidige huisvesting van 

arbeidsmigranten noemde hij niet 

humaan. Een goede huisvesting 

kunnen we niet negeren. Als het in 

's-Heerenhoek niet doorgaat, dan 

zullen ze elders moeten worden 

huisvest. Hij gaf duidelijk aan, dat 

bij eventuele leegstand van de wo-

ningen er geen asielzoekers zullen 

worden ondergebracht.  

Waarom kunnen de bedrijven die 

enige jaren geleden naar Sloe-

poort wilden verhuizen, niet op het 

AMAC-terrein? Er hebben zich 

geen bedrijven gemeld.  

Zal er sprake zijn van integratie in 

ons dorp? Dat zal op een zeer laag 

niveau zijn. Het gaat om tijdelijke 

huisvesting en de betrokkenen 

zullen zich veelal in eigen kring 

begeven. Hooguit in het café, maar 

dan nog als aparte groep. 

Waar is het plan van het zonnebos 

gebleven? De bijdrage van 1,5 

miljoen euro was te weinig om dit 

te realiseren. 

Wanneer is het project een suc-

ces? Als het AMAC-terrein wordt 

opgeknapt en de huisvesting van 

maximaal 300 mensen geen pro-

blemen gaat opleveren. 

Wanneer vindt er sloop op het ter-

rein plaats? Dit hangt af van de 

verdere ontwikkelingen, maar al-

leen als er uitzicht is op inkomsten.  

Hoe lang blijven de woningen 

staan en voor wie zijn ze be-

stemd? Er is sprake van een per-

manente situatie. En er zullen al-

leen arbeidsmigranten worden ge-
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Paaspuzzel 

Den Oek van ’t Pakuus Paaspuzzel 

 

Nog niet genoeg van alle Paasgekte? 

 

Na het wegstrepen van alle horizontale, verticale en diago-

nale woorden die iets met Pasen te maken hebben blijft er 

een bekende Zeeuwse spreuk over. Degene die vóór 1 

april de juiste spreuk inlevert bij Werrilaan 21 krijgt van ons 

een lekkere doos bonbons.  

KUIKENTJE 
EI 
PAASAVOND 
PAASBEST 
PAASBLOEM 
PAASBROOD 
PAASDAGEN 
PAASDRUKTE 
PAASEI 

PAASFEEST 
PAASHAAS 
PAASKAARS 
PAASKAART 
PAASKOEKJE 
PAASONTBIJT 
PAASRECEPT 
EI 
PAASSERVET 

PAASVAKANTIE 
PAASWAKE 
EI 
PAASWEEKEND 
PAASZATERDAG 
PAASZONDAG 
PASEN 
LENTE 
EI 
  

huisvest.  

Wat gaat er gebeuren als blijkt 

dat er te weinig draagkracht is 

binnen 's-Heerenhoek voor dit 

project? Hierop antwoordde 

burgemeester Gelok dat de 

gemeente en alle andere be-

trokken partijen zich opnieuw 

zullen moeten gaan bezinnen. 

Hij gaf aan dat er betere com-

municatie moet komen.  

Om hiermee alvast een begin 

te maken, is er een apart e-

mailadres bij de gemeente 

voor ideeën, suggesties, vra-

gen enz.. Dit is 

amac@borsele.nl 
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Koenkelpot 

De Koenkelpot kan terugzien op 

een geslaagde viering van het jubi-

leum. Heel het seizoen stond in het 

teken van het 55-jarig bestaan. We 

zijn gestart met een uitbundig Okto-

berfeest, wat was die tent groot!!  

Verder waren er allerlei activiteiten 

tot een prachtige optocht. De weer-

goden waren de stichting goed 

gezind, ondanks de weersvoorspel-

lingen.  

Gedeeltelijke uitslag van de op-

tocht:  

Publieksprijs De Ofdwalers met de 

draai deure A4  

Wisselbeker De Doeboerderie als 

circus Renz A12  

De Jeugdprijs De Soepkonten De 

muziekdoosjes B7  

Voor de volledige uitslag zie de 

website www.paerehat.nl  

  

De grote loterij is gewonnen door 

Liza v.d. Waart.   

De stichting zat met een probleem, 

want de eerste prijs was € 1000 te 

besteden bij Zeeuws Wit. Helaas 

bestaat dit bedrijf niet meer. De 

prijs is overgenomen door Audio 

Video Minet Schouwersweg 7 in 

Heinkenszand, gewoon uit coulan-

ce. Audio video Minet heeft een 

grote pluim verdiend !!  

De verdere uitslag van de loterij 

staat op de website.  

 

Ballonnenwedstrijd  

Er zijn al diverse kaartjes terug ge-

komen van de ballonnenwedstrijd. 

Tot nu toe is de verste afkomstig uit 

Duitsland: Tan am Rhon met 897 

km. Er kwamen ook kaartjes binnen 

uit de Prins Hendrikstraat.  

We wachten nog een tijdje, want er 

komen nog kaartjes binnen, daarna 

wordt de uitslag van de wedstrijd op 

school  bekend gemaakt. 

Rabobank CLUBKAS campagne 

De carnavalsstichting doet ook mee 

aan de Raboclubkas campagne.  

Tussen 6 april en 18 april kunt u als 

lid van de Rabobank uw stem uit-

brengen.  

Hoe meer stemmen we krijgen hoe 

meer geld we krijgen uit de pot van 

€ 120.000 

Stem op de carnavalsstichting, u 

steunt de carnaval daardoor en het 

kost u niets. 

De stemmen kunnen uitsluitend via 

internet worden 

uitgebracht. Is 

dat een pro-

bleem, spreek 

dan iemand van 

de stichting aan 

en wij helpen u 

graag, want dat 

is ook in ons be-

lang. 

Clubactie Rabobank 

Ook dit haar houdt de Rabobank 

Oosterschelde weer een clubactie. 

Deze actie wordt gehouden van 6 

tot en met 16 april. Als lid van 

RABO Oosterschelde krijg je hier-

van persoonlijk bericht en kun je in 

voornoemde periode je stem uit-

brengen op verenigingen die je wilt 

ondersteunen. 

Uiteraard hopen wij dat je je stem 

uitbrengt voor de verenigingen op 

ons dorp. Verenigingen die door de 

bank zijn goedgekeurd mogen er-

aan deelnemen. 

Laat je stem niet verloren gaan. De 

verenigingen kunnen uw steun 

goed gebruiken. 

Club actie 

Uut d’ouwe Dôôze 
Zevenkoten en 'de Bôôgert' 

Een foto van de ingang van de Zevenkoten in 1972 met rechts nog het huis 

van Chamuleau naast de voorgevel van 't Domineesuus. Veel van onze 

dorpsgenoten gebruiken de naam Zevenkoten nog steeds voor het wijkje 

vanaf 't Domineesuus ( en bie 't ouwe kerkje )  tot d'n oprel bie 't duuvekot 

van Sjaak Vos ( vóór de Ponda Rosa ) .  

Dit deel van ons dorp werd in 1731 al Seven kooten genoemd. Vanaf 1745 

werd het 'nettere' Zevenhuizenstraat gebruikt op papier. Zo ook op bijgaan-

de ansichtkaart uit 1920. Op 2 augustus van dat jaar werden in onze Ge-

meente 's Heerenhoek voor het eerst officiële straatnamen vastgesteld.  
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JOP 
Jongeren ontmoetingsplaats ofwel 

JOP 

 

Op heel veel plaatsen in Nederland 

willen jongeren hun eigen plekje en 

liefst op een plaats waar zij zichzelf 

kunnen zijn en gezellig met elkaar 

kunnen zijn. 

Helaas vinden vaak ouderen die 

ook jong geweest zijn het niet pret-

tig wanneer een dergelijke ontmoe-

tingsplaats in hun omgeving is. On-

ze groep jongeren uit ons dorp be-

grijpt dit en wil niets liever dan een 

plek waar ook de omgeving mee 

kan leven.  

 

Daarom gaan zij zorgvuldig te werk 

o.a. door inschakeling van de jon-

gerenwerkers van de Gemeente 

Borsele Adil en Rohan. Er is een 

informatieavond georganiseerd 

voor de omwonenden en belang-

hebbenden die in de omgeving van 

de schutterswei wonen. Deze infor-

matieavond werd druk bezocht. 

Aanvankelijk waren de aanwezigen 

niet heel erg positief over het idee 

van een mogelijke JOP 

(zeecontainer).  

 

Want dat is de ideale mogelijkheid 

waar hij kan staan. Na veel met de 

mensen gepraat te hebben en dui-

delijkheid geschept te hebben ston-

den ze al iets meer open voor het 

idee. De JOP zou, als alles door-

gaat, naast de duiven- en schietver-

eniging komen. Het voorstel moet 

nog goedgekeurd worden door het 

College. Als het plan wordt goedge-

keurd zullen er duidelijke afspraken 

gemaakt worden. In de volgende 

krant mogelijk meer nieuws hier-

over. 

De ambulante handelaren staan 

van circa 15.15-17.00u op dins-

dag op het kerkplein bij de kerk: 

Piet Smit met allerlei soorten 

kaas, Teun Moerland met vele 

soorten vis en Groente - en fruit-

handel Fa. de Bruine met groente 

en heerlijk vers fruit. Deze laatste 

handelaar rijdt tevens op donder-

dag van circa 8.15 –17.00 uur 

over het hele dorp. Donderdag 28 

april, de dag na Koningsdag, en 5 

mei Hemelvaartsdag komen zij 

niet met de auto langs de deur. 

Dinsdag 3 mei staan zij niet op 

het marktje i.v.m. vakantie.  

Op maandag-, woensdag en za-

terdagochtend brengt bakker Du-

belaar besteld brood rond, bestel 

via broodnodig@zeelandnet.nl 

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 

Zevenhuizenstraat veranderde toen in Kerkstraat voor het stuk onderaan 

de dijk en Emmastraat voor het stuk naar de huidige schutterswei. Dit laat-

ste werd toen al ruim 300 jaar 'de Bôôgert' genoemd. En om het nog mak-

kelijker te maken werd de Kerkstraat in 1969 gewijzigd in Benedenstraat. 

Na het verplaatsen van het protestante kerkje naar Openluchtmuseum Arn-

hem werd het op die open plek nieuw aan te leggen stuk straat Emma-

straat genoemd.  

Nu de Stoofweg met het aanleggen van de Westerscheldetunnelweg weer 

zoals vanouds Stooflaan wordt stelt de redactie voor om de straatnaam-

bordjes Zevenkoten en de Bôôgert ook weer in ere te herstellen! 

vervolg  uut d’ouwe Dôôze 
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Ondernemers 

Op 20 oktober stond in het week-

blad de Bevelander dat Electro 

Daan van den Dries na 40 jaar zijn 

winkel per 1 oktober 2015 had over-

gedaan aan Arno Bal.  

De winkel kreeg een nieuwe naam: 

ZeeuwsWit.  

Op  16 februari ble-

ven de rolluiken van 

de winkel gesloten. 

De nieuwe huurder 

hield het na een korte 

tijd voor gezien. 

Modezaak Jacks Corner sloot haar 

deur op 1 januari 2016. 

 

 

Fred de Jonge sloot na een 

flinke 40 jaar met een werk-

week van zestig uur eind 

januari 2011 zijn Attent Win-

kel. Het dorp zat daardoor 

zonder supermarkt. 

 

Op 8 november 2011 stond 

in de PZC dat Peter en As-

trid Uitenhoven uit Goes in de voor-

malige supermarkt een Troefmarkt 

gingen beginnen.  

Zij kregen hiervoor een duwtje in de 

rug van R & B wonen 

met een bedrag van € 

25.000 als eenmalige 

bijdrage, omdat R & B, 

die heel wat huurwonin-

gen in ons dorp be-

heert, vond dat de leef-

baarheid op peil moest 

blijven.  
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Van meet af aan bleek dat de 

meeste inwoners inmiddels nood-

gedwongen hun weg naar andere 

supermarkten gevonden hadden.  

Uiteindelijk sloten zij op zaterdag 27 

februari de winkel. Diverse onder-

zoeken hebben uitgewezen dat  

een eigenaar  beter een zaak kan 

open houden tot hij een opvolger 

heeft gevonden. Is een zaak zoals 

deze lang dicht geweest, dan klop-

pen de verkoopcijfers niet meer en 

is het moeilijk om het weer op te 

bouwen aldus de vele rapporten die 

over het sluiten van winkels zijn 

uitgebracht. 

 

Was het dorp in het verleden 4 bak-

kers rijk: Lau van ’ t  Westende aan 

de Kuijpersdijk, 

Pier Rijk in de 

Heerenstraat, 

Charles Spelier 

aan de Timans-

weg en Jan Rijk 

aan de Molen-

dijk. Door het 

stoppen van de 

Troefmarkt was er alleen Dubbelaar 

die op bestelling leverde. 

 

Marco ’ s Bakhuys 

Zaterdag 27 februari ging de Troef-

markt dicht. Marco vertelt. 

 

“ O p dat moment hebben we pas 

besloten dat we voor onze klanten 

de mogelijkheid wilden bieden om 

ons brood alsnog te verkopen. 29 

februari en 1 en 2 maart is met veel 

hulp van familie en vooral veel hulp 

van Fred de Jonge en zijn vrouw, 

de Troefmarkt 

even snel omge-

bouwd tot een 

klein bakkers-

winkeltje. Daar-

naast is er nog 

een klein assorti-

ment van de Troefmarkt zolang de 

voorraad strekt en een klein hoekje 

van SISSlabel. ( woon-decoratie 

en cadeau artikelen )   

 

Het plan is om de komende 2 

maanden het pand te huren om te 

kijken of er vraag is op 's-

Heerenhoek 

naar een bak-

kerswinkeltje.  

 

Dit moeten we 

echt even af-

wachten voordat 

we definitieve 

plannen gaan 

maken. De vraag naar 'supermarkt'-

producten is er nog steeds. We 

gaan in de toekomst bekijken of het 

een mogelijkheid is dit erbij te 

doen.  

 

Voorlopig zijn we op maandag, 

donderdag, vrijdag en zaterdag van 

8:00 uur tot 12:30 uur geopend in 

de voormalige Troefmarkt met ons 

eigen assortiment van brood en 

banket. ”   

 

 

Zij willen de mogelijkheid bieden 

om een boodschappenbriefje in te 

leveren. Dan zorgen zij  ervoor dat 

de boodschappen klaar staan. Meer 

informatie hierover komt nog in de 

winkel. Veel tijd tot nadenken had-

den zij niet, maar zij willen ervoor 

gaan.  

 

Aan de vriendelijke lach van Willeke  

en de gezellige aankleding van de 

winkel zal het 

niet liggen. 

 

Wij wensen Wil-

leke en Marco 

veel succes toe 

en zijn blij dat zij 

dit zo snel heb-

ben opgepakt.  

 

 

Nu zijn wij als dorpsbewoners aan 

zet om niet voor de tweede keer 

deze kans te laten schieten.  

  

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 
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Kunstgras voor De Patrijzen 

     

DE SCHOP GAAT ER IN  
 

 

 

 

 

 

Veel voetbalverenigingen buiten de gemeente Borsele hebben het al… KUNSTGRAS. Voordelen zijn o.a. minder 

afgelastingen, minder blessures maar vooral ook minder onderhoud en daarmee minder kosten.  

Onze Patrijzen hebben als hoogst spelende vereniging de eer gekregen om al eerste club binnen de Gemeente Bor-

sele te worden voorzien van kunstgras. Iets waar bestuur en leden erg mee in hun nopjes zijn. Niet alleen voor alle 

voetbalvrienden maar voor alle dorpsgenoten.  

 

Waarom?  

Het aanleggen van het kunstgras betekent namelijk dat het vorig jaar nieuw ingezaaide gras in zoden zorgvuldig 

wordt losgehaald en gratis beschikbaar komt voor alle inwoners van ‘ s Heerenhoek. Dit gras, de beste kwaliteit 

DLF/Innoseeds Engels raaigras versterkt met 4TURF tetraploïd verkeert nog in topconditie en kost bij Innoseeds al 

snel zo ’ n 6 euro per m2.  

Als extra service zal het gras bij u thuis worden bezorgd door de groenmedewerkers van de Gemeente Borsele. 

 

Hoe kunt u in aanmerking komen?  

Vul onderstaande strook in met de door uw gewenste meters en lever deze op vrijdag na Pasen in bij Secretariaat 

VV De Patrijzen, Deken de Zwagerpad 5, 4453 BD 's-Heerenhoek   

Let op: maximaal 75 m2  -  Op = Op    

Wie het eerst komt, het eerst maalt.   

 

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

Naam: ……………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………….. 

Ik wil graag …. m2 DLF/Innoseeds Engels raaigras  

Gewenste afleverdatum: .................................. 
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Gemeente Borsele de getallen opge-

vraagd. 

 

Tussen 50-59        270 inwoners 

Tussen 60-70  260 inwoners 

Tussen 70-80  202 inwoners 

Vanaf 80           112 inwoners

  samen 844 inwoners 

Ons ledenoverzicht: 

Vanaf 50 jaar      2 inwoners 

Vanaf 60 jaar    55 inwoners 

Vanaf 70 jaar  153 inwoners 

Vanaf 80 jaar          103 inwoners     

           samen 313 inwoners 

 

Ouderen worden steeds jonger en 

hoe ga je daarmee om. Er verdwijnen 

veel zekerheden. Van vele routines 

en instituten gaan we binnen afzien-

bare tijd afscheid nemen. De blauwe 

belastingenvelop, de papieren krant, 

tot aan de post in de brievenbus en 

het gewoon afrekenen van de bood-

schappen in de supermarkt.  

Verzet of het proberen tegen te hou-

den is zinloos, beter is het mee te 

denken en gebruik te maken van de 

mogelijkheden die de nieuwe tijd met 

zich meebrengt. 

Als bestuur maken we ons zorgen 

over de toekomst. Het allerbelangrijk-

ste argument om lid te worden is om-

dat je dolgraag ergens aan mee wil 

doen en bij die leuke vereniging wil 

horen. De daarbij te ontwikkelen 

nieuwe activiteiten zijn daarvoor be-

palend. 

Wat boeit jonge senioren? Dat is 

een interessante vraag. Als we dat 

in beeld kunnen krijgen, kunnen we 

de activiteiten erop afstemmen en 

blijft KBO een veerkrachtig toe-

komstgerichte verenging en blijft de 

leefbaarheid voor ouderen in ons 

dorp gewaarborgd. 

Om in computertermen te spreken 

we moeten in de toekomst van KBO 

1.0 naar KBO 2.0 

 

Mocht je n.a.v. dit artikel geïnteres-

seerd zijn om als aspirant jonge 

senior mee te denken, neem dan 

contact op met ons. We kunnen je 

hulp goed gebruiken. 

Het is ook jouw toekomst! 

 

Graag zien we jullie hulp tegemoet. 

Voor informatie en/of suggesties: 

info@kbosheerenhoek.nl 

Website: www.kbosheerenhoek.nl   

Secretaris: Kees Rentmeester tel. 

0113-351687 of 06-10170143 

 

 

OUDERENSOOS: 

Biljarten: maandag t/m zaterdag.  

Kaarten: bieden, klaverjassen, joke-

ren op dinsdag- en donderdagmid-

dag. 

Koersbal: woensdag 

Rummicub: donderdag 

Zaal open van 13.00 tot 17.00 uur 

Kom gerust een keertje kijken ! 

KBO Zeeland en in het bijzonder 

KBO/Soos ’ s -Heerenhoek denkt 

aan de toekomst van ouderen en 

hun vrijetijdsbesteding, die je na-

tuurlijk met leeftijdgenoten kan 

doen. 

Wie aan KBO/Soos denkt, denkt 

aan oude mensen, die naar de 

Jeugdhoeve gaan voor bingo, bil-

jarten, rummikub, koersbal, kaar-

ten, fietsen, een paar themamidda-

gen en een paar verzorgde reisjes 

door het jaar heen. 

Hoe de KBO zich in de toekomst 

zal ontwikkelingen is natuurlijk kof-

fiedik kijken, maar ouderen zullen 

er altijd blijven. Hun beleving is het 

indelen van hun eigen vrije tijd, 

samen met anderen zal dit echter 

anders zijn. 

Ouderen worden steeds jonger en 

hoe daarmee om te gaan zie je pas 

als je doorhebt wat die groep wil. 

Hoe benader je jonge leden, de 

zogenaamde jonge senioren, wat 

willen zij? 

Vanaf 50 jaar kan je al lid worden 

en dan heb je allerlei financiële 

voordelen zoals korting bij zorgver-

zekeringen en energiemaatschap-

pijen, zoals Delta of Unie KBO-

collectief. 

Mooi meegenomen, maar KBO 

kijkt daarnaast meer naar het wel-

zijn en de leefbaarheid nu en in de 

toekomst van onze dorpsgemeen-

schap. 

Om naar de toekomst te kijken en 

te weten hoeveel jonge senioren 

op dit moment er in ons dorp wo-

nen hebben we recentelijk bij de 

Jonge senioren 



 

14 

We vragen iedereen activiteiten aan 

te melden die in de komende maan-

den in ‘ s -Heerenhoek plaatsvin-

den.  

U kunt de activiteiten mailen naar 

de redactie: rentmeester-

Fr@kpnplanet.nl 

 

Dinsdag 5 april  

KBO-Bingo. We spelen 7 ronden 

bingo in Dorpshuis De Jeugdhoeve. 

Aanvang 13.30 uur, zaal open om 

13.00 uur.  

 

Zaterdag 9 april  

Zaterdagmiddag 9 april is weer de 

bekende rommelmarkt van Stichting 

De Koenkelpot in de Heerenstraat. 

Er is altijd wel iets van uw gading, 

dus kom even aanwaaien. Op de 

terrassen van de horeca kunt u te-

recht voor een drankje.    

 

Zaterdag 16 april 

Schieting op de staande wip.  

 

Dinsdag 26 april  

Jaarvergadering  KBO.  

 

Zondag 1 mei 

Schieting op de staande wip.  

 

Dinsdag 3 mei  

KBO-Bingo. We spelen 7 ronden 

bingo in Dorpshuis De Jeugdhoeve. 

Aanvang 13.30 uur, zaal open om 

13.00 uur.  

 

Zaterdag 14 mei 

Schieting op de staande wip.  

 

Woensdag 25 mei  

Themamiddag KBO leefstijlcoach 

gemeente Borsele. 

Agenda 
Zaterdag 18 juni 

Schieting op de staande wip.  

 

Maandag 27 juni 

In het voorjaar is er een 

prachtige 8-daagse reis van 

de KBO naar de Dolomieten.  

Het vertrek is op maandag 27 

juni met excursies naar het 

Gardameer, de beroemde 

Dolomietenpassen en een gezellige 

weekmarkt. 

Voor nadere informatie neemt u 

contact op met de secretaris van 

uw afdeling. 

 

Zondag 10 juli  

Blokschieting. 

 

Zondag 28 augustus  

Schieting op de staande wip.  

 

Zondag 18 september 

Schieting op de staande wip. 

 

Zaterdag 8 oktober  

Piramideschieting met gratis bloe-

men.  

 

Vrijdag 27 mei  

KBO Biljart-jaarvergadering. 

 

Dinsdag 31 mei - Vrijdag 3 juni 

Wandelvierdaagse, zie Uitgelicht op 

de pagina hiernaast! 

 

Zaterdag 4 juni  

Grote jubileum schieting bij Concor-

dia met jubilarissen : Rinus Verdonk 

50 jaar schutter en 35 jaar secreta-

ris van de Ned. Bond, Ronny Vette 

45 jaar schutter, Jan v/d Dries 40 

jaar schutter 

Gratis prijzen op 2 wippen. 

 

Dinsdag 7 juni  

KBO voorjaarsreis 

Ook dit jaar houdt de KBO/

Soos ’ s -Heerenhoek een voor-

en najaarsreis. De voorjaarsreis 

is op dinsdag 7 juni. De reis 

gaat naar Maastricht waar wordt 

ingescheept voor een boottocht 

over een mooi stukje Maas, 

voor velen bekend van o.a. Flik-

ken Maastricht. Er is een korte 

tussenstop bij de Sint Pieters-

berg. Na de lunch rijden we een 

korte toeristische route waarna 

we bij het Wijndomein De Apos-

telhoeve stoppen om daar uitge-

breid geïnformeerd te worden 

over de wijnbouw en we gaan er 

uiteraard proeven. Vervolgens 

gaan we voor een heerlijk diner 

naar restaurant De Kruidenlucht 

in Casteren. 
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UITGELICHT 

We lichten één of meerdere 

evenementen uit de agenda waar 

we meer informatie van ontvangen 

hebben.  

 

Rommelmarkt 

Zaterdag 9 april is weer de bekende 

rommelmarkt in de Heerenstraat.   

Vrijdagavond komt stichting De 

Koenkelpot langs om u overtollige 

spullen op te halen.   

Zaterdagmiddag is de verkoop in de 

Heerenstraat.   

 

 

Groots wielerspektakel in ‘ s -

Heerenhoek 

Dit jaar organiseert Stichting Wie-

lercomité ‘ s -Heerenhoek voor de 

33e keer de EPZ Omloop van Bor-

sele.  

Ook dit jaar worden er meer dan 

500 renners aan de start verwacht 

uit meer dan 20 verschillende lan-

den uit de hele wereld.  

Voor Junior-Vrouwen is dit een 

unieke driedaagse koers in Europa. 

 Bij Elite vrouwen verschijnt de we-

reldtop aan de start met voormalige 

en toekomstige Nationale-, Wereld- 

en Olympisch kampioenen.  

Ook de Nederlandse toppers Ellen 

van Dijk en Kirsten Wild staan op 

voorlopige deelnemerslijst van de 

Omloop.  

 

Voor het eerst dit jaar wordt er een 

wedstrijd voor de ID renners toege-

voegd aan het programma van het 

wielerweekend. ID staat voor 

“ I ntellectual Disability ” , oftewel 

mensen met een verstandelijke be-

perking.  

Zij zullen zondag 24 april kleine 

plaatselijke rondjes door ’ s-

Heerenhoek rijden. 

 

Het wielercomité zorgt er samen 

met de sponsors en ca 200 vrijwil-

ligers voor dat de 33e EPZ Omloop 

van Borsele weer een fantastisch 

wielerevenement wordt. Kom kijken 

en moedig de renners aan bij de 

start/finish op de Kuypersdijk in ’ s -

Heerenhoek. 

 

Het programma van de EPZ Om-

loop van Borsele 2016 is als volgt: 

 

Vrijdag 22 april 

17.15 uur: 1e etappe driedaagse 

Junior-Vrouwen ( tijdrit )  

19.20 uur: Tijdrit Elite-Vrouwen 

Zaterdag 23 april 

10.30 uur: 2e etappe driedaagse 

Junior-Vrouwen 

14.00 uur: UCI 1.1 internationale 

wegwedstrijd Elite-Vrouwen 

Zondag 24 april 

11.00 uur: 3e etappe Junior-

Vrouwen 

11.05 uur: ID renners topcompetitie 

14.30 uur: Junior-Heren 

Meer informatie over dit wielerspek-

takel kunt u vinden op 

www.epzomloopvanborsele.nl.  

 

 

Vierdaagse 2016 

Op dinsdag 31 mei gaat de ’ s 

Heerenhoekse Wandel-vierdaagse 

weer van start.  

 

Geniet tijdens deze dagen van een 

gezellige sportieve wandeling rond-

om het dorp. Net als voorgaande 

edities kan er weer gekozen wor-

den uit een route van 5 of 10 kilo-

meter.  

 

Wederom is de school samen met 

enkele dorpsverenigingen 

(welpen, gymnastiek en voetbal) 

aan de slag gegaan om de Wandel-

vierdaagse als evenement voor ’ s -

Heerenhoek te organiseren.  

 

Dit kan natuurlijk ook mede dankzij 

onze sponsors en vrijwilligers.  

 

We zullen weer alles in het werk 

stellen om de Wandelvierdaagse 

succesvol te laten verlopen en ho-

pen u te mogen begroeten op één, 

meerdere op liefst alle avonden van 

de vierdaagse. 
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Toertocht Jan Raas-route 
Op zondag 3 juli wordt de Jan Raas

-route geopend. Dit gebeurt door 

middel van een toertocht.  

Er kunnen op deze dag drie ver-

schillende routes gefietst worden: 

100 km., 55 km. en 25 km. 

(familietocht).  

Er kan gestart worden tussen 9.00 

en 12.00 uur vanaf De Korenbeurs 

te ‘ s-Heerenhoek.  

Deelname kost € 3,- ( kinderen tot 

12 jaar doen gratis mee!). Dit be-

drag komt geheel ten goede aan 

het Jeugdsportfonds. De organisa-

tie is in handen van de Stichting 

Omloop van Borsele en de ge-

meente Borsele. 

Jan Raas. 

Jan Raas was de Nederlandse 

klassiekerkoning met maar liefst 14 

overwinningen. Hij kreeg de bij-

naam Amstel Gold Raas omdat hij 

vijf keer de Amstel Gold Race wist 

te winnen ( een record ) . Ook won 

hij Parijs-Roubaix, Milaan-San Re-

mo en zelfs twee keer de Ronde 

van Vlaanderen. In 1979 werd hij 

wereldkampioen. 

 

Ook in etappekoersen blonk Raas 

uit. In 1978 droeg hij het geel in de 

Tour en zelfs een dag de bolletjes-

trui voor de beste klimmer. Maar 

een echte klimmer in het hoogge-

bergte is Raas nooit geweest, al 

won hij wel de noordelijke klassie-

kers doordat hij goed was in het 

rijden van korte beklimmingen waar 

zijn tactisch inzicht goed tot zijn 

recht kwam. Wie weet dankt hij zijn 

scherpte wel aan zijn fietsjeugd op 

Zuid-Beveland. Al die kronkeldijkjes 

in dat mooie landschap dwingen je 

verder te kijken dan je neus lang is. 

Je kunt ze zelf verkennen bij deze 

route. Dat het Zeeuwse landschap 

veelal vlak is heeft Raas in ieder 

geval niet gedeerd.  

 

De Zeeuwse wind maakte dat Jan 

Raas ook op het vlakke prima aan 

zijn klimcapaciteiten kon werken. 

Heinkenszand. 

De geboorteplaats van Jan Raas 

(1952) is begin veertiende eeuw 

ontstaan toen een zandplaat werd 

ingepolderd. Al snel werden er 

meer platen ingepolderd en zo 

werden het er vijf en uiteindelijk 

zelfs 18. Niet alle inpolderingen 

verliepen soepel en er brak wel 

eens een dijk door. In de omgeving 

van Heinkenszand zie je daardoor 

overal in het landschap welen die 

nu mooie natte natuurgebiedjes 

vormen. 

De Zak van Zuid-Beveland. 

De Zak van Zuid-Beveland is een 

van de oudste polderlandschappen 

van Nederland. Hoewel je hier 

soms ook grote polders ziet, zijn er 

langs de kronkelende bloemendij-

ken ook veel kleine percelen die 

gescheiden worden door mei-

doornhagen. 

 

Buitendijks langs de Westerschel-

de. 

Als de wind uit het westen komt 

(en dat is vaak zo in Nederland) 

dan kan dit een pittig stuk zijn, 

maar het uitzicht is subliem. Je kijkt 

uit over de Westerschelde en het 

scheepvaartverkeer. De schepen 

die op weg zijn naar het Kanaal 

door Zuid-Beveland varen vlak on-

der de kust, net als de schepen die 

naar Vlissingen-Oost varen. Onder-

weg zie je veel kleine slikken en 

hier een daar een haast vergeten 

oud haventje. 

’ s -Heerenhoek. 

De huidige woonplaats van Jan 

Raas is een relatief jong dorp. Dit 

gebied is pas begin zeventiende 

eeuw ingepolderd. Daardoor zijn de 

polders hier groter van opzet dan in 

de oudere gedeeltes van Zuid-

Beveland. ’ s-Heerenhoek is een 

echt wielerdorp. Elk jaar wordt van-

uit een fanatiek lokaal comité de 

Omloop van Borsele georganiseerd 

voor internationale juniorentoppers. 

Boomgaarden. 

Door de vruchtbare poldergrond is 

de Zak van Zuid-Beveland uiterma-

te geschikt voor de fruitteelt en in 

het voorjaar vormen de boomgaar-

den een grote bloesemzee. Een 

prachtige tijd om hier te fietsen. Na 

de bloesemtijd groeien de appels 

en peren hier aan de bomen. Her 

en der kom je stalletjes tegen waar 

je onderweg een appeltje voor de 

dorst kunt kopen. 


