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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.  

Namens de dorpskrant wensen wij 

u hele goede Paasdagen toe ! 

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek  April 2017 Jaargang 27 

Na dit jaar ook weer een geweldige 

carnaval begint voor de katholieken 

daarna de vastentijd. 

En voor die tijd wordt er altijd een 

financieel offertje gevraagd. Ofwel 

net als bij de Ramadan. Ontzie je 

van iets. Bijvoorbeeld door iets min-

der uitbundig te leven en daarmee 

wat geld over te houden voor een 

goed doel. 

Zowel onze Don Bosco school als 

de plaatselijke kerk doen aan de 

actie mee. Je hoeft er niet gelovig 

voor te zijn om het project te steu-

nen. 

Het project is van de Stichting Ne-

therlands Sri Lanka . Het is een 

particulier initiatief, van 4 Goe-

senaren, dat is ontstaan naar aan-

leiding van de Tsunami in 2014. 

Het doel is de ( wees )  kinderen   

een betere en meer hoopvolle toe-

komst te geven. Dankzij giften en 

donaties hebben zij al 3 kinderte-

huizen kunnen bouwen waar maxi-

maal 90 kinderen een veilig, liefde-

rijk huis hebben. 

Het geld wordt niet zomaar blinde-

lings overgemaakt. Eens per jaar 

gaat er minimaal één persoon van 

de stichting op eigen kosten naar 

Sri Lanka om te controleren of alles 

goed besteed wordt en kijkt wat er 

verbeterd kan worden. 

Bij dit project blijft er niets aan de 

strijkstok hangen en wordt het geld 

voor 100 % besteed. 

Dit jaar krijgen de mensen van de 

kerk geen vastenzakje maar kun-

nen zij doneren op een bepaalde 

plaats in de kerk. 

Doneren kan ook via een envelop 

in de brievenbus van Deken Holt-

kampstraat 9 met vermelding 

‘ v astenactie ’ .  

Groep 1 en 2 van de basisschool 

zamelen lege flessen in.  

De groepen 3 t/m 8 verkopen      

Franse geraniums. Helpt u ook 

mee? 

Meer weten: 

www.stichtingnetherlandssrilanka.nl 

Vastenactie 
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Seniorenhuisvesting 

 

In de maand november heeft de 

dorpsraad een enquête gehouden 

onder de zestigplussers in onze 

gemeente naar de behoefte aan 

andere woonruimte in ons dorp.  

 

In totaal hebben 53 inwoners het 

enquêteformulier ingeleverd. Van 

deze mensen woont nu 17% in een 

huurwoning, 60% in een koopwo-

ning, 6% in een koopappartement 

en 17% in een huurappartement. 

Met betrekking tot toekomstige 

huisvesting hebben deze senioren 

aangegeven, dat ze binnen nu en 

vijf jaar de volgende huisvesting 

zouden willen:  

 

11% wil naar een koopwoning of 

appartement, 49% wil naar een 

huurwoning of appartement en 21% 

wil graag in een zorgcomplex wo-

nen, zoals Theresiahof. 

  

De dorpsraad heeft op basis van 

deze gegevens een gesprek gehad 

met Erik Dutour-Geerlink van R&B-

Wonen. Enerzijds is daar de be-

zorgdheid uitgesproken over de 

leefbaarheid van het dorp ( o.a. 

ontbreken supermarkt )  en ander-

zijds is er de vraag neergelegd of er 

in de nabije toekomst ( senioren )

woningen gebouwd gaan worden.  

 

Dhr. Dutour heeft aangegeven dat 

mensen in de huidige tijd pas op 82

-jarige leeftijd gaan verhuizen en 

dat de vraag naar sociale woning-

bouw afneemt. R&B-Wonen is een 

ondernemersplan aan het maken 

voor de komende 4 jaar.  

 

Hierin zullen ook maatregelen 

voor ’ s-Heerenhoek worden opge-

nomen. Gedacht wordt aan de 

bouw van zogenaamde curaviewo-

ningen zoals ook in Kwadendamme 

en Borssele zijn neergezet. Het 

uitgangspunt zal zijn het maken van 

een kwaliteitsslag, waarbij gedacht 

moet worden aan nieuwe levens-

loopbestendige woningen.  

Dhr. Dutour verwacht dat de plan-

nen in het najaar gepresenteerd 

kunnen worden, bijvoorbeeld tijdens 

de jaarvergadering van de dorps-

raad.  

 

Hij gaf ook aan dat het heel belang-

rijk is, dat mensen die interesse 

hebben in een andere huurwoning 

zich in moeten schrijven op 

www.zuidwestwonen.nl  

 

 

Amac 

 

De dorpsraad is op 22 maart door 

de gemeente bijgepraat over de 

inrichting van het Amac-terrein. Tij-

dens deze bijeenkomst werd de 

dorpsraad geconfronteerd met een 

tweetal nieuwe ontwikkelingen, die 

tot dan toe niet bekend waren.  

 

Ten eerste is er op het terrein een 

hoeveelheid van 1.647 kuub as-

besthoudende grond aangetroffen. 

De gemeente wil deze grond onder-

brengen in een terp en deze afdek-

ken met een laag van 1 meter scho-

ne grond. Volgens de gemeente is 

dit een gangbare methode en levert 

dit geen gevaar op voor de volksge-

zondheid.  

 

De dorpsraad heeft aangegeven 

dat men de voorkeur heeft dat de 

grond niet in een terp wordt opge-

slagen maar wordt afgevoerd. Aan-

gezien de gemeente dit niet van 

plan is, heeft de dorpsraad besloten 

de mogelijkheden te onderzoeken 

om hiertegen een schriftelijke ziens-

wijze ( een vorm van bezwaar ma-

ken )  in te dienen.  

 

Tijdens deze bijeenkomst 

werd van gemeentewege 

ook de tekening van de 

inrichting van het terrein 

getoond. Uit deze tekening 

blijkt, dat Cingelveste nog 

gedurende 15 jaar de mo-

gelijkheid krijgt om een 

Nieuws uit de dorpsraad 

Bewoners van de Deken            

Tomaslaan constateren dat dorps-

bewoners en hun kinderen soms 

het smalle trottoir, om uit te stappen 

bij de bejaardenwoningen, als voet-

pad gebruiken en met steps, fiets-

jes of buggy ’ s heel dicht langs de 

auto ’ s lopen.  

Dit geeft grote kans op krassen en 

deuken met alle nare gevolgen van 

dien. Het verzoek is dan ook om er 

alert op te zijn en mensen die van 

de uitstapstrook verkeerd gebruik 

maken erop te wijzen dat ze het 

brede trottoir moeten gebruiken. 

Opgepast 

stuk grond ter grootte van een 

voetbalveld bij te kopen. Dit was 

een zeer onaangename verrassing 

en de dorpsraad heeft hierover ook 

zijn ongenoegen uitgesproken. 

Bekeken wordt of er nog nadere 

stappen zullen worden onderno-

men.  
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De Koenkelpot 

 

Om het u gemakkelijk te maken is 

hier een webadres opgenomen 

waarbij u terecht komt om de pagi-

na van de Rabobank om uw lid-

maatschap aan te vragen. 

https://www.rabobank.nl/

particulieren/leden/lid-worden/ 

Hierna krijgt een pagina te zien, 

waarna u uw lidmaatschap kan in-

dienen. Wij hopen ook dit jaar weer 

dat wij op u stem kunnen rekenen. 

U  mag 5 stemmen uitbrengen, 

waarvan 2 op eenzelfde vereniging. 

Steunt u ook de andere verenigin-

gen van ‘ s-Heerenhoek?  

De Koenkelpot kan weer terugkij-

ken op een mooi carnavalsseizoen. 

We zijn begonnen met een leuk 

Oktoberfeest en daarna volgden 

nog meer activiteiten die ons een 

mooi seizoen hebben gebracht. 

Ook de grote optocht is weer goed 

verlopen, een half uur eerder be-

gonnen dan voorgaande jaren, 

maar positief ervaren. Het was 

weer een prachtige optocht.  

 

Gedeeltelijke uitslag optocht: 

Wisselbeker : De Ofdwalers  

Publieksprijs: De Ofdwalers 

Jeugdprijs: Het Feestteam 

De volledige uitslag is te zien        

op de website: 

www.paerehat.nl 

 

Rabobank Clubkascampagne. 

Ook dit jaar is het weer mogelijk uw 

vereniging/stichting te steunen 

dankzij de Rabobank Clubkascam-

pagne. Ook Carnavalsstichting De 

Koenkelpot maakt gebruik van dit 

mooie initiatief om haar doel ( het 

organiseren van carnaval )  te be-

halen en nog beter ‘ uut de verve 

te kommen ’ .  

Voorgaand jaar bleken er diverse 

mensen een stem uit te willen bren-

gen op de Carnavalsstichting echter 

bleek hierbij dat het noodzakelijk is 

lid te worden van de Rabobank 

Oosterschelde. Lid worden van de 

Rabobank Oosterschelde is alleen 

mogelijk als u al in het bezit bent 

van een rekening bij de Rabobank.  

Het lidmaatschap bij de Rabobank 

houdt in: - Meebeslissen met uw 

bank, - Vier keer per jaar ontvangt u 

het ledenmagazine Dichterbij, - Lo-

kale en landelijke ledenaanbiedin-

gen, - De mogelijkheid om vijf stem-

men uit te brengen in het kader van 

de Rabobank Clubkascampagne.  

Colofon 

D’n Oek van ‘t Pak’uus  is een uitgave 

van dorpsraad ‘s-Heerenhoek en komt 

3x per jaar uit.  

De krant wordt gemaakt door een 

onafhankelijke redactie: 

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 

Nassauweg 9 
Een aantal mensen reageerde op 

het artikel Nassauweg 9. Er zouden 

twee huisjes gestaan hebben. Dat 

klopt. Op hetzelfde terrein stond 

een woning  op no.11 Die woning 

werd op last van de Raad van de 

Gemeente ’ s-Heerenhoek op 21 

januari 1958 onbewoonbaar ver-

klaard .De woning werd bewoond 

door Piet Stokx. De brief is onderte-

kend door Wethouder P. Raas en 

burgemeester R. Waelput.  

 

Als omschrijving staat het volgende: 

Overwegende, dat de vloeren voch-

tig en gescheurd zijn; de buitenmu-

ren verweerd en vermolmd zijn; de 

binnenmuren versleten zijn; ven-

sters en deuren versleten, verrot en 

niet meer behoorlijk te openen en te 

sluiten zijn; de zolderbinten diverse 

breuken vertonen en onvoldoende 

sterk zijn; de zoldervloer zeer slecht 

en gevaarlijk is; het dakbeschot 

zeer slecht is en tocht en lekkage 

veroorzaakt, de dakpannen stuk en 

verweerd zijn; dat de woning in zijn 

geheel slecht is onderhouden. 

Zelfs door verbeteringen aan te 

brengen kan de woning niet be-

woonbaar gemaakt worden. 
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goede gedachte, naast het feit dat 

de maatschappij daar niet op inge-

steld was ( verzekeringen, hypo-

theek, belastingen etc. ) . 

Katholiek huwen betekende dat dit 

niet kon zonder dat eerst het bur-

gerlijk huwelijk gesloten was. Vaak 

geschiedde dat op dezelfde dag 

meestal om 10.00 uur ‘ s morgens 

op het gemeentehuis. Kwam een 

partner van buiten de parochie dan 

moest een doopbewijs aangeleverd 

worden. Het kerkelijk huwelijk werd 

meestal gesloten in de parochie-

kerk van het meisje. Trouwen in de 

vastentijd was niet mogelijk. Wilde 

men trouwen met een andersden-

kende dat moest dispensatie aan-

gevraagd worden bij het Bisdom 

van Breda. En als alles rond was 

dan volgden drie afkondigingen in 

de parochies waarin de toekomsti-

ge bruid en bruidegom woonden. 

Bij ons gebeurde dat in het blad 

Sursum Corda en later het blad 

Onderweg en nu in Rond de Kerk. 

Het huwelijk is één van de zeven 

sacramenten die de katholieke kerk 

kent. 

Tot 1985 was voor het burgerlijk 

huwelijk toestemming nodig wan-

neer bruid en/of bruidegom de  21- 

jarige leeftijd nog niet hadden be-

reikt.  

Tot enkele jaren geleden werden er 

kerkelijk nog speciale jubileumvie-

ringen gehouden voor 25, 40 jaar 

etc. Nu gebeurt dit sporadisch, wor-

den de namen niet genoemd maar 

staat er “ uit dankbaarheid “  in 

Rond de Kerk. 

Vroeger waren er geen voorbe-

hoedsmiddelen. Nu zijn ze er wel 

maar worden officieel door de kerk 

verboden. Was je  niet  tijdig “ voor 

het zingen de kerk ”  uitgegaan  

ofwel een motje, dan kwam je er 

slechter vanaf. Het was een schan-

de en vaak was het inzegenen van 

het huwelijk  een zeer sobere aan-

gelegenheid en vond deze plaats in 

een gewone doordeweekse viering, 

op een zijaltaar of in de sacristie. 

Trouwen 

Trouwen in het wit was uitgesloten. 

Huwelijken werden in hoofdzaak uit 

liefde gesloten. Toch was er ook 

sprake van een sociaal aspect wan-

neer bijvoorbeeld een vrouw wedu-

we werd en met een aantal kin-

deren achterbleef. Er was tot 1959 

geen sprake van weduwegeld en 

was men aangewezen op de ar-

menzorg van de gemeente en cari-

tas van de kerk. Iemand bekom-

merde zich erom en na het sluiten 

van het huwelijk volgde er vaak nog 

gezinsuitbreiding. 

Aan het huwelijk ging meestal een 

verloving vooraf. De cadeaus be-

stonden meestal uit goederen die 

ze goed konden gebruiken voor de 

uitzet. Vaak had het meisje een 

verlanglijstje dat vandaag de dag 

nog in gebruik is. 

De verlovingsring was meestal de-

zelfde als de trouwring. Links werd 

de verlovingsdatum gegraveerd 

daarbij de naam van de verloofde 

en later rechts de trouwdatum. Tij-

dens de verlovingstijd werd de ring 

rechts en na de huwelijksvoltrek-

king links gedragen. Het was ge-

bruikelijk dat de vrouw stopte met 

werken ongeacht welke opleiding zij  

had gevolgd. 

In het verleden had men weinig 

vrije dagen en was het uitgaansle-

ven binnen het eigen dorp. De 

Jeugdhoeve was een uitgelezen 

plaats elkaar te ontmoeten tijdens 

de dansavonden. Er was een zes-

daagse werkweek en naast de he-

laas afgeschafte kerkelijke- en nati-

Rondom trouwen kan heel veel 

geschreven worden. De schrijver 

beperkt zich in deze tot ons eigen 

dorp. 

Een paert en een vrouwe zoek je 

onder de rôôk van de schouwe 

dacht vroeger een boer. Als het 

paard uit de buurt kwam dan wist 

je uit welke stal en dat het goed 

was. Zo ook met een vrouw, die in 

staat moest zijn mee te werken op 

het land en goed moest zijn in de 

huishouding en bij voorkeur van 

boerenafkomst was. Zo gebeurde 

dat ook in de middenstand en bij 

de gewone arbeiders. En een hu-

welijk aangaan met iemand van 

een ander geloof werd sterk afge-

raden. “ Twee geloven op één 

kussen, daar slaapt de duivel  tus-

sen “ . 

Huwelijken met iemand van ver 

buiten de omgeving vonden zelden 

plaats. Kwam het tot een huwelijk 

dan ging de man toestemming vra-

gen aan de ouders van het meisje. 

Kwam de man als goed over dan 

was er geen bezwaar. Gebeurt nu 

eigenlijk ook nog. De katholieke 

kerk vond: “Over de bezem trou-

wen “  (  = samenwonen )  geen 

Foto: 

Sjef de Vos ( Bernardus in trouwboekje) is ge-
huwd met Nellie Grim.  

Foto gemaakt bij Verschoore in Goes. 
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onale feestdagen kende men wei-

nig vrije dagen. Kermis en later car-

naval in ‘ s-Heerenhoek  en de 

kermis in Heinkenszand en  Kwa-

dendamme en de andere katholieke 

dorpen Lewedorp en Ovezande 

waren de uitgelezen plaatsen el-

kaar te ontmoeten. Het is ook niet 

verwonderlijk dat er zelden een hu-

welijk van  buiten de regio werd 

gesloten. 

We zien ook dat 50 jaar geleden 

heel veel burgerlijke huwelijken ge-

sloten werden aan het eind van het 

jaar en het kerkelijk huwelijk later 

werd gesloten. 

Reden hiervan was dat er een fors 

belastingvoordeel was. Hoe later je 

in het jaar huwde des te meer loon-

belasting kreeg je terug. We zien dit 

duidelijk terug in de huwelijksdata 

van die tijd. 

Later toen er brommers en auto ’ s 

kwamen ging men naar de uit-

gaanscentra begin West Brabant, 

Brasschaat in België, Kortgene, 

Goes en Kloosterzande. 

We zien dan ook dat daar toekom-

stige bruiden vandaan komen: 

 

Overzicht huwelijken in ’ s-

Heerenhoek 

De Gemeente ’ s -Heerenhoek ging 

op 1.1.1970 op in de Gemeente 

Borsele. Engel Reinhoudt en Corrie 

Rentmeester waren op 29 decem-

ber 1969 de laatsten die in onze 

gemeente ’ s-Heerenhoek het ´ja ’

-woord gaven. 

Na  vele jaren werd er in 2016 één 

kerkelijk huwelijk gesloten. De keu-

ze om in de kerk te trouwen is erg 

persoonlijk geworden. Sommigen 

doen dit vanuit en sterke geloofs-

overtuiging, anderen vanuit de tra-

ditie en er is een groep die het al-

leen een mooie en onmisbare aan-

vulling ( o.a. foto ’ s op de trouw-

dag )  vindt. 

 

In 2017 kent ons dorp 1 echtpaar 

dat 66 jaar getrouwd is. Er zijn 2 

echtparen 60 jaar getrouwd, 37 pa-

In het parochieblad staat dat de 

parochie 4 kosters heeft.  

De dorpskrant wilde eens weten 

hoe en wat. Daarom een geani-

meerd gesprek met de  4 kosters. 

Dat zijn:   

Mattie Vermue 6 jaar koster 

Henk Postema 4 jaar koster 

Maria Bornhijm 1 ½ jaar koster 

John Vermue 1 jaar koster 

Vroeger was de koster een betaal-

de dagtaak tegenwoordig zijn het 

vrijwilligers. Er zijn nu 4 kosters 

omdat de taken verdeeld worden en 

de meeste mensen ook werken 

overdag. Eerst waren er 2 kosters, 

Mattie en Henk. Het probleem was 

de uitvaartdiensten, daar is Maria 

voor aangezocht. Ze is ook normaal 

ingeroosterd, later is ook John ver-

zocht en er ook bij gekomen. 

 

Wat doen de kosters? 

Ze moeten vooraf en tijdens de 

viering de taken verrichten om de 

viering mogelijk te maken zoals: 

boekjes klaarleggen, zorgen voor 

tijdige openstelling van de kerk, 

zorg dragen voor verwarming en 

de klokken luiden.  

Verder dienen ze ervoor te zorgen 

dat de kelk, de miswijn en de hos-

ties aanwezig zijn. Henk verzorgt 

als hoofdkoster de inkoop van 

kaarsen/miswijn en regelt indien 

nodig rondleidingen.  

De kosters beheren de sleutels van 

de kluis en tabernakel. Ze  kijken of 

alles netjes is, of er geen vergeten 

tassen e.d. achtergebleven zijn.  

Maar het belangrijkste is dienst-

baar zijn en kerkelijk betrokken. 

De 4 kosters 

ren al 50 jaar, komend 

jaar ook 4 echtparen die 

hun 50-jarig en 1 echt-

paar 55-jarig jubileum 

hopen te vieren. 

 

Foto: 

Hanneke Boone-van den Dries en 

Pleun Boone, vorig jaar als enige 
stel in de kerk getrouwd. 
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Hoe is het met ...Wim de Jonge ? 

Wim en zijn vrouw in Canada 

Hallo hier Canada…met Wim de 

Jonge  

In de serie ‘ Hoe is het met ’  heb-

ben we deze keer een gesprek met 

Wim de Jonge die dit jaar precies 

50 jaar geleden is geëmigreerd 

naar Canada. Wim is één van de 

kinderen van Ko de Jonge en Siene 

Joosen die vroeger in de Burg. van 

Horsighstraat woonden, in de volks-

mond ook bekend als Wim van Dik-

ke Ko.  

 

Als ik hem half februari bel voor dit 

gesprek is het min 18 graden bij 

hem en heeft het die nacht 15 cm. 

gesneeuwd. Het interview moet via 

de telefoon, omdat Wim geen com-

puter heeft. Hij is daarin niet geïnte-

resseerd. Enige jaren heeft hij een 

laptop gehad, maar daar speelde hij 

enkel spelletjes op en daarom heeft 

hij deze weggegeven.  

 

“ A ls ik bankzaken moet regelen 

dan pak ik de auto en rijd naar de 

bank, dat is net zo makkelijk ”  zegt 

Wim. 

 

Wie is Wim de Jonge? 

Wim is 69 jaar en is getrouwd met 

de Canadese Louise Owens. Het is 

zijn tweede huwelijk. Uit zijn eerste 

huwelijk heeft hij twee kinderen; 

dochter Tara met 3 kleinkinderen 

die op 50 kilometer van hem woont 

en dochter Tracy met 2 kleinkin-

deren die in Australië woont en het-

zelfde pioniersbloed heeft als haar 

vader.  

Wim heeft 40 jaar in Montreal ge-

woond, een stad met 1,6 miljoen 

inwoners en daarmee de tweede 

grootste stad van Canada. Tien jaar 

geleden is hij verhuisd naar Saint-

Charles-Borromée, een stadje van 

ruim 12.000 inwoners op 75 kilome-

ter van Montreal.  

Het is een Franstalige plaats en 

zelf woont hij aan de rand hiervan 

in de bossen en aan een zandweg. 

In de bossen lopen ook zwarte 

beren en veel herten.  

Wim heeft in ’ s -Heerenhoek de 

lagere school doorlopen en heeft 

daarna 1 jaar op de ULO gezeten 

waarna hij de grafische school in 

Roosendaal is gaan volgen.  

Dat was één dag op school en vier 

dagen werken bij de toenmalige 

drukkerij Oosterbaan in Goes.  

 

Hoe kwam je in Canada terecht? 

“ I k heb een oom Harrie die in de 

jaren zestig al in Canada woonde. 

Toen hij een keer in Nederland op 

bezoek was, vertelde hij heel inte-

ressante verhalen over Canada. 

Hoewel ik geen Engels of Frans 

sprak, wilde ik het ook wel eens 

proberen.  

Ik stuurde een coupon op die in de 

Volkskrant stond aan het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken en kreeg 

binnen een paar weken een op-

roep of ik wilde komen voor een 

gesprek. Ik was toen 19 jaar en na 

het gesprek zeiden ze ‘ je bent 

geaccepteerd en je kunt naar Ca-

nada ’ .   

‘ M aar ik heb helemaal geen geld 

om de overtocht te betalen ’ ,  zei 

ik.  

 

Dat was geen probleem want de 

overtocht werd voor de helft be-

taald door de katholieke grafische 

bond en voor de andere helft door 

de Canadese regering. Ze wilden 

heel graag Europese emigranten 

want dat waren harde werkers. 

Bovendien was er in 1967 een We-

reld Expo in Montreal en daarvoor 

hadden ze veel mensen nodig.  

Ik kwam aan in Canada op 6 okto-

ber 1967 aan het begin van de 

winter en dat was wel even wen-
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die werden als ‘ gewone ’  men-

sen uit het Midden-Oosten be-

schouwd en niemand keek raar op 

van de hoofddoekjes die ze dra-

gen.  

Canada is eigenlijk één groot immi-

gratieland, waar jaarlijks ongeveer 

300.000 immigranten naar toe ko-

men en hier ook onderdak krijgen.  

Ik zat vanmorgen naar de zender 

CNN op de televisie te kijken en 

zag dat er honderden mensen kwa-

men die de grens overstaken van 

Amerika naar Canada, omdat ze 

niet meer willen leven in het land 

van die idiote Trump.  

Dit gebeurt de afgelopen week da-

gelijks. Deze mensen worden hier 

gewoon opgevangen en wij staan 

daar als Canadezen positief tegen-

over.  

Ik heb er nooit spijt van gehad dat 

ik naar Canada ben gegaan en als 

ze het weer zouden vragen zou ik 

onmiddellijk weer gaan ” .  

 

Wat doe je na je pensionering? 

“ I k ben nu 4 jaar gepensioneerd 

en heb daar in het begin behoorlijk 

aan moeten wennen.  

Maar nu heb ik mijn dagelijks ritme 

weer gevonden. We gaan graag 

wandelen in de nabij gelegen bos-

sen van Laurentian Mountains, 

waar ook een meer is en een rivier 

doorheen loopt.  

Zoals nu in de winter komen er 

veel mensen skiën en langlaufen 

en ook kun je er vele kilometers 

schaatsen op de rivier.  

Ook beleef ik veel plezier aan het 

werken in de tuin. Eenmaal in de 2 

of 3 jaar kom ik op familiebezoek in 

Nederland en ik wil dit najaar weer 

komen om mijn zeventigste ver-

jaardag met mijn familie in het 

Zeeuwse te vieren.  

Ook wil ik nog een keer komen 

tijdens de carnavalsperiode omdat 

ik hier goede herinneringen aan 

heb. Ik ben enige jaren lid van de 

Raad van Elf geweest, in de perio-

nen van ’ s-Heerenhoek met 

1.700 inwoners naar een wereld-

stad als Montreal. Een stad met 

een 24-uurs economie.  

De eerste 3 maanden heb ik bij 

mijn oom gewoond en ben onmid-

dellijk werk gaan zoeken. Ik zocht 

in het telefoonboek de adressen 

op van meerdere drukkerijen en 

ging op pad.  

Bij de eerste drukkerij werd ik al 

aangenomen. Ik heb hier tot mijn 

pensioen 40 jaar gewerkt en ben 

uiteindelijk magazijnmeester ge-

worden. Toen ik eenmaal werk 

had ben ik zelfstandig gaan wo-

nen in een appartement in Mont-

real.  

Op de dag dat ik 65 jaar werd ben 

ik gestopt en nu leef ik van mijn 

AOW, wat samen met de AOW 

van mijn vrouw ongeveer 2.600 

dollar per maand is ” .  

 

Hoe is het leven als immigrant? 

“ I k heb het niet moeilijk gehad ” , 

zegt Wim hierover. “ Ik had snel 

werk en na het werk ging ik een 

pilsje drinken. Ondanks mijn ge-

brekkig Engels werd ik vriendelijk 

te woord gestaan en werd ik snel 

opgenomen in de gemeenschap 

van de buurt waar ik woonde.  

In deze buurt woonden ook onge-

veer 90 procent moslims en ook 

de dat Syl Scholten Prinses Carna-

val was.  

Toen ik in de jaren zeventig naar ’

s-Heerenhoek kwam, ging ik graag 

naar mijn stamcafés Kee en Lena. 

Maar ik begrijp dat deze helaas niet 

meer bestaan.     

Ik denk niet dat ik ooit nog definitief 

terugkom naar ’ s-Heerenhoek. Het 

bevalt me hier prima en ik geloof dat 

ik niet meer zou kunnen wennen 

aan de andere levenswijze in Ne-

derland. Ik heb nooit heimwee ge-

had.   

Daarbij speelt ook mee, dat zodra ik 

in Canada aangekomen was ik ge-

lijk verlost was van mijn astma en 

dat is ook een belangrijke reden om 

niet terug te komen.  

Bovendien heb ik hier een dochter 

en kleinkinderen wonen. Naar de 

andere dochter en kleinkinderen in 

Australië ga ik ook regelmatig op 

bezoek.   

Tegen de mensen van ’ s -

Heerenhoek zou ik willen zeggen: 

jullie zijn van harte welkom in Cana-

da en jullie kunnen bij mij overnach-

ten als je maar niet met 10 perso-

nen tegelijk komt ” .  

 

Na een uur ronden we het telefoon-

gesprek af en gaat Wim het dak van 

zijn huis op, omdat daar anderhalve 

meter sneeuw ligt en dat moet er 

tweemaal per winter vanaf.  

Ik wens hem namens alle inwoners 

van ons dorp veel sneeuwplezier. 

elftalfoto van de voetbal uit 1956, 

met Wim op de bovenste rij            

2e van links  
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De winkel van Sinkel 

Dat Den Oek van 't Pakuus ook bui-

ten de grenzen van ons dorp wordt 

gelezen, bleek weer eens na onze 

herfsteditie met daarin een oproep 

om foto's in te sturen van auto's met 

een K-kenteken, een kenteken dat 

tot 1 januari 1957 gebruikt mocht 

worden. 

 

De reactie kwam van 

Mieke Menheere die 

sinds ze in Utrecht 

woont het 's-

Heerenhoekse nieuws 

digitaal volgt. Mieke is 

dochter van Jo en Lou 

Menheere die tot in de 

jaren 70 een drogisterij 

hadden aan het begin 

van de Molendijk.  

Bladerend in het fami-

liealbum vond ze een foto met de K-

3753. Een mooi plaatje. Zij vermoedt 

dat de auto van haar oom Jan uit 

Lewedorp was aangezien Joannes 

Menheere als eigenaar vermeld 

staat. 

Mieke mailt: 'De winkel van mijn opa 

(Aalbrecht Menheere 1877-1960) 

heette, voordat mijn vader Lou Men-

heere de zaak overnam, de Winkel 

van Sinkel. De auto werd gebruikt 

voor het rondbrengen van bood-

schappen op het dorp en in de pol-

der.'  

Dorpsgenoten van boven de 45 jaar 

herinneren zich vast en zeker de 

drogisterij van Lou en Jo, naast 

schoenmaker Jan Paree die op zijn 

beurt weer naast warme bakker Van 

het Westeinde zat. Zoals gebruikelijk 

bij de drogist was er ook bij Lou en 

Jo een gaper in het interieur aanwe-

zig.  

De Winkel van Sinkel was gevestigd 

in voormalige herberg In het Wapen, 

nu Molendijk 1b, schuin 

tegenover Den Oek van 't 

Pakuus. In de periode 

tussen herberg In het Wa-

pen en de Winkel van Sin-

kel zat kleermaker Poly-

dor Lippens in het pand. 

Hij was schoonzoon van 

Johannes 

Clarijs, de 

eigenaar 

van her-

berg In het 

Wa-

pen. Winkel van Sin-

kel was een lange 

periode een veelge-

bruikte naam voor 

een winkel die we 

later als 'warenhuis' 

zijn gaan kennen. In 

1822 begon de Duitse 

stoffenhandelaar An-

ton Sinkel een Winkel van Sinkel in 

Amsterdam en breidde later uit naar 

oa. Utrecht waar deze manufacturen-

zaak open was van 1839 tot 1898. In 

Utrecht is het typerende imposante 

gebouw van de 

'Winkel van Sinkel' 

met zijn grote gietij-

zeren vrouwen-

beelden nu een 

bekende uitgaans-

gelegenheid aan 

de Oude Gracht. 

De naam werd van-

wege de grote 

naamsbekendheid 

in het hele land 

door vele kleine 

winkeliers met een 

wat breder assorti-

ment overgeno-

men. Zo dus ook in ons dorp. Heel 

Nederland kende indertijd de recla-

me: 'In de Winkel van Sinkel is alles 

te koop, hoeden en petten en dames-

corsetten, drop om te snoepen en 

pillen om te poepen.'  

Heeft ook u nog een foto met een K-

kenteken uit ons dorp. Mailt u deze 

dan s.v.p. naar                              

martensen @zeelandnet.nl. Met uw 

D’ouwe Dôôze 
Eerder was de herberg ‘ In het Wa-

pen ’  bezit van Corn. Engelbert. Hier 

werd o.a. ook het bestek van de aan-

bouw van onze kerk en toenmalige 

pastorie ter inzage gelegd zoals uit de 

publicatie in de Vlissingse Courant 

van 22 september 1872 blijkt. Zie foto 

onderaan. 

We staan hier op den Oek van 't 

Pakuus met aan de linkerzijde het 

huis waar nu de bruidsluier welig tiert. 

 

De punt van dit huis  is later verwij-

derd om het verkeer beter zicht te 

geven. De foto is van rond 1905. Aan 

de rechterzijde was herberg In het 

Wapen ge-

vestigd.  

 

Herbergier 

was toen Jo-

hannes Cla-

rijs. Het 

klompekot 

staat voor de 

deur.  
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Speeltuin 
Speeltuinvereniging  

’ s -Heerenhoek zoekt vrijwilligers! 

 

In de gemeente Borsele is veel 

speelruimte. In elk dorp kunnen 

kinderen naar hartenlust klimmen, 

schommelen, glijden, slootje sprin-

gen, verstoppertje spelen en nog 

veel meer. 

Dat is belangrijk, want spelender-

wijs ontwikkelen kinderen zich. Ze 

leren winnen en verliezen, leren 

hoogtes inschatten, leren omgaan 

met andere kinderen en komen in 

contact met de natuur. 

 

Het beheer van de algemene 

speelplekken binnen de gemeente 

Borsele is voor een groot deel in 

handen van speeltuinverenigin-

gen. Deze verenigingen drijven op 

vrijwilligers. 

Vandaag de dag is het ook voor 

speeltuinverenigingen lastig om 

voldoende vrijwilligers te vinden 

om onder andere de speelterrei-

nen en – toestellen te onderhou-

den, te vervangen en activiteiten 

voor de kinderen te organiseren. 

Door het gebrek aan vrijwilligers is 

de speeltuinvereniging ’ s Hee-

renhoek jaren geleden noodge-

dwongen gestopt. Dit heeft gevol-

gen voor de speelruimte in het 

dorp!  

Toestellen worden slechts beperkt 

onderhouden. Wanneer toestellen 

versleten zijn en de veiligheid in 

het geding is, worden deze weg-

gehaald door de gemeente. Er 

komen dan geen nieuwe toestellen 

voor in de plaats. Hierdoor hebben 

de kinderen minder speelvoorzie-

ningen.  

Het is dus belangrijk                    

en in het belang van de kinderen 

dat in een dorp een speeltuinver-

eniging actief is! 

Woont u in ’ s Heerenhoek en wilt 

u zich inzetten voor de speelruimte 

in het dorp?  

Laat het ons weten! Wij zijn op 

zoek naar bestuursleden en naar 

mensen die regelmatig wat klusjes 

in de speeltuin willen doen! 

 

Wat verwachten we van een 

speeltuinvereniging? 

De speeltuinvereniging: 

houdt zich bezig met het dagelijks 

onderhoud van de speeltui-

nen.  

verft toestellen, pleegt onderhoud, 

maakt plannen voor herin-

richting van de speeltuin en 

de aanschaf van nieuwe 

toestellen. 

doet de ledenadministratie. 

vraagt subsidie aan bij de ge-

meente. 

probeert via fondsen en sponso-

ring extra middelen te gene-

reren 

organiseert activiteiten in de speel-

tuin. 

houdt beperkt toezicht. 

is aanwezig bij het speeltuinover-

leg; het overleg tussen alle 

speeltuinverenigingen en de 

gemeente. Dit overleg vindt 

twee keer per jaar plaats. 

 

De speeltuinvereniging kan bij het 

uitvoeren van bovengenoemde 

activiteiten uiteraard rekenen op 

ondersteuning vanuit de gemeen-

te.  

De werkzaamheden voor de 

speeltuinvereniging nemen ge-

middeld één uur per week van uw 

tijd in beslag. 

 

Interesse?  

Neem dan contact op met de ge-

meente Borsele tel.: 0113-238324 

of e-mail:  

borselebeweegt@borsele.nl  
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In gesprek met… René van de Made 
Een bijzondere functie heeft René 

van de Made, 43 jaar en wonend te 

Heinkenszand. Sommige mensen 

weten wat BOA betekent, maar wei-

nig mensen weten wat hij precies 

doet. Daarom interview ik de Bui-

tengewoon Opsporings Ambtenaar 

van de gemeente Borsele. We 

spreken af in het gemeentehuis, 

maar meestal is René buiten voor 

zijn werk. 

 

Kort samengevat, wat doe je als 

BOA? 

Voor alle 15 dorpen van de ge-

meente Borsele ga ik af op meldin-

gen die bij de gemeente binnenko-

men. Gemiddeld 32 uur per week 

ga ik op meldingen af en maak ik 

een ronde langs dorpen in de ge-

meente. Dat zijn meldingen over 

overlast of bijvoorbeeld meldingen 

over gebreken in de omgeving. Ver-

der zorg ik mede voor de veiligheid 

bij evenementen en werk ik samen 

met de wijkagenten van de ge-

meente Borsele bij andere zaken. 

 

Aan welke werkzaamheden moet ik 

dan denken? 

Veel voorkomende meldingen gaan 

over overlast van hondenpoep, fout 

of lang op één plaats geparkeerde 

voertuigen, loslopende honden en 

overhangend groen. Er is wel eens 

muziek-, verbouwings- of andere 

lawaaioverlast. Er zijn meldingen 

over hangjeugd, over zwerfafval en 

gedumpt drugsafval. Over verzak-

king van bestrating, kapotte lan-

taarnpalen, vernielde bushokjes 

(poster weg) of omvergereden paal-

tjes. 

 

Hoe komen die meldingen bij jou 

terecht en zijn er ook meldingen die 

je zelf niet afhandelt? 

De meldingen komen via de tele-

foon binnen bij de receptie van het 

gemeentehuis of via de e-mail. 

Maar ook via de app BuitenBeter. 

Via de app is het erg fijn, want dan 

is er meteen een foto bij, een exac-

te locatie en een korte omschrijving 

van het probleem. Meldingen via de 

app hebben daarom mijn voorkeur. 

Als het nodig is en de melder vindt 

het goed, dan kan ik om extra infor-

matie vragen. Soms komen er mel-

dingen binnen die niet voor mij zijn, 

maar voor de wijkagenten, zoals bij 

burenruzie of zwaardere overtredin-

gen. Het kan ook zijn dat er een 

melding bij mij komt, die ik oppak 

met de wijkagent of jongerenwer-

ker. We proberen samen te werken 

en voor alle partijen een goede op-

lossing te vinden, zowel voor de 

melder als voor de partij die de 

overlast veroorzaakt. Het liefst heb-

ben we natuurlijk dat mensen eerst 

zelf met de overlastgever ( vaak 

buren of omwonenden )  praten 

voor ze naar mij toe komen. Dat 

wordt namelijk gewaardeerd door 

diegene die de overlast veroor-

zaakt. En vaak kun je door de ma-

nier waarop je het vraagt al een 

hoop bereiken. 

 

Wat zijn de leuke en minder leuke 

zaken van je werk? 

Ik zou zo alleen de leuke dingen op 

kunnen noemen, want ik heb erg 

gevarieerd werk en ik kan redelijk 

zelf mijn tijd indelen. In de winter 

zijn er soms wat minder meldingen 

dan in het voorjaar. De ene week 

werk ik dan meer dan de andere 

gemiddeld. Circa 70% van mijn tijd 

ben ik lekker buiten aan het werk 

en met burgers in contact.  De an-

dere 30% besteed ik aan admi-

nistratie binnen. Ik vind evenemen-

ten ook leuk om te doen. Ik kan 

natuurlijk niet op alle evenementen 

afgaan, dus elke jaar komen er een 

paar aan bod. Meestal ben ik in ’ s

-Heerenhoek met de carnaval. In 

samenwerking met de politie zor-

gen we mede voor een goede ver-

loop van de carnaval en geef ik on-

dersteuning om te proberen de 

overlast voor omwonenden zo be-

perkt mogelijk te houden. 

 

Container zonder sticker 
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Ik help mijn collega uit Reimerswaal 

wel eens met het Mosseldag-

evenement, want ik heb bij de ge-

meente Reimerswaal stage gelo-

pen. Als we buiten onze eigen ge-

meentegrenzen komen helpen we 

elkaar ook door meldingen door te 

geven over zaken die we in elkaars 

gebied zien, ook bij de gemeente 

Kapelle bijvoorbeeld.  

 

Wat doe je met meldingen over 

overhangend groen en hoe zit dat 

met containers buiten zetten voor 

de dag dat ze worden opgehaald? 

Bij overhangend groen of bomen/

struiken die overlast geven kan ik 

gelukkig vaak advies geven over 

het betreffende groen, want ik heb 

een groene achtergrond. Ik werk 

vanaf 1997 bij de gemeente Borse-

le, eerst als plantsoenmedewerker 

en sinds 4 jaar als BOA.  

De containers voor grijs of groen 

afval mag je de avond voor het 

wordt opgehaald vanaf 22.00 uur 

buiten zetten. Belangrijk is ook dat 

de sticker van de gemeente erop zit 

en dat je ze weer weghaalt op de 

dag dat ze geleegd zijn.  

 

Tot slot legt René mij de BuitenBe-

ter-app uit. En ja, het is echt heel 

makkelijk om daarmee een melding 

te doen, merk ik. En natuurlijk vraag 

ik wat foto ’ s aan René met voor-

beelden van meldingen die hij bin-

nen krijgt. Een stuk wijzer over wat 

onze BOA zoal doet, vertrek ik weer 

naar huis.  

 

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

Paree BV Elektro Telecom, Tim-

merfabriek De Mol, Zeeland Refi-

nery, BPG de Jonge, EPZ, Groen-

tespecialist De Bruine, Hairstyling 

Rentmeester , Frank van Craenen-

broeck, Welkoop, Aziatische speci-

aliteitenrestaurant Nieuw Paradijs, 

Cafetaria Paradijs, Korenbeurs Cu-

linair en Laurentius. Wilt u D ’ n 

Oek van ‘ t Pak ’ uus ook steu-

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

06 -51109969  —> 

Aziatische specialiteitenrestaurant  

‘ N ieuw Paradijs ’  ( tel. 0113-

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

ma-do    16-20 uur 

vr            14-23 uur 

za+zo      11-23 uur 

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

het kerkplein bij de kerk: 

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

Bruine met groente en heerlijk vers fruit.  

 

Markt 

Fout parkeren 
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Als je vraagt hoeveel slagers er in 

ons dorp wonen, dan zullen er wei-

nig zijn die zeggen dat er twee sla-

gers zijn. 

Vroeger was er aan het begin van 

de Werrilaan op no.2 de slagerij van 

Jan Huige. Toen Pier Huizen er zijn 

antiekwinkel had kon je nog duide-

lijk zien dat het een slagerswinkel 

geweest was. Jan Huige werd vee-

koopman. Vervolgens kocht vee-

koopman Arjaan Bal de schuren en 

het pand, en werd de slagerij geslo-

ten. 

Er woont nu weer een nieuwe sla-

ger en wel op no.65. Het is Niek 

Korstanje, die samen met zijn part-

ner Marion Rentmeester en hun drie 

dochters Astrid, Denise en Femke 

de catering verzorgen. 

Niek, geboren in Kloetinge, is van 

beroep slager. Hij volgde zijn oplei-

ding in Goes, maar omdat die oplei-

ding werd opgeheven maakte hij 

zijn opleiding af in Tilburg. Hij had 

een eigen slagerij in Kapelle en 

Kloetinge. De tijd dat hij begon zat 

het niet mee want veel mensen gin-

gen naar de grote supermarkten die 

in opkomst waren. Goed en duur-

zaam vlees moest wijken voor de 

grote en vaak goedkopere supers 

waar je de afkomst van het 

vlees niet kende ( net als klei-

ne bakkerijen die om dezelfde 

reden gedwongen werden te 

stoppen omdat fabrieksbrood 

goedkoper was ) .  

Niek ging werken bij Time Sa-

vers in Goes. Hij is er verant-

woordelijk voor het inpakken en 

verzenden van machines over 

heel de wereld. Zijn vrouw Ma-

rion werkt in het Admiraal de 

Ruyter Ziekenhuis in Goes.  

Het slagersvak bleef hem trek-

ken en door zijn studiegenoot 

Jaco Noordhoek werd hij ge-

vraagd om in zijn vrije tijd in 

zijn slagerij aan de Molendijk, 

in ons dorp te komen helpen. In 

het begin hielp Niek in hoofd-

zaak bij het ritueel slachten van 

schapen en runderen. 

Dat ritueel slachten gebeurde 

door een Iman. De dieren wer-

den met hun kop naar het oos-

ten gericht. Tijdens de daad-

werkelijke slacht, sprak hij bij 

ieder dier een gebed uit. Een 

unieke belevenis. Noordhoek 

was de enige slager in de om-

geving die dit deed en dat werd 

hem uiteindelijk noodlottig. 

Mensen reden af en aan met hun 

auto ’ s en karren en daartegen 

kwam de omgeving in protest. Dit 

leidde uiteindelijk tot het intrekken 

van de slachtvergunning aan de 

Molendijk. 

Noordhoek kocht een schuur in 

Borssele en verbouwde deze tot 

een nieuwe moderne slagerij, waar 

ook Niek slacht. Samen met Marion 

en hun drie dochters verzorgen ze 

van daaruit ook de catering. Hun 

werk is goed te combineren met 

het werk in de slagerij en de cate-

ring. 

Hij slacht voor twee boeren, die 

rundvleespaketten verkopen. De 

boeren zorgen zelf voor de aanvoer 

van de beesten. Daarnaast slacht 

hij ook varkens die op bestelling 

leverbaar zijn.  

Hoe gebeurt eigenlijk het slachten? 

Een dier wordt binnen gebracht en 

de twee oor-nummers van het dier 

worden gecontroleerd. De dieren 

worden vervolgens levend gekeurd 

door de keurmeester. 1 oornummer 

blijft aan de kop van het dier, het 

andere oornummer blijft aan het 

karkas zitten. Dit karkas wordt weer 

gekeurd. Het vlees dat hij slacht 

wordt alleen op bestelling geleverd.  

De catering is een heel 

ander verhaal. Bij de 

voorbereidingen wordt het 

hele gezin ingeschakeld. 

Zij werken graag mee. Er 

is maar één voorwaarde: 

de studie van de kinderen 

gaat voor. 

De catering wordt ver-

zorgd van Bergen op 

Zoom tot aan het uiteinde 

van Walcheren, Noord-

Beveland en regelmatig 

ook in Zeeuws-

Vlaanderen. De bezorging 

is op de gewenste dag en 

het wordt door Niek zelf 

verzorgt. Hiervoor hebben 

ze zelfs een speciale 

koelwagen. 

Ondernemer Niek Korstanje 
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Hij sponsort de voetbal van Ove-

zande, Driewegen en Hoedekens-

kerke en de handbal van Middel-

burg - Vlissingen. De rest van de 

klandizie komt via mond tot mond 

reclame. Hij heeft geen website 

maar ze vinden hem altijd. 

De barbecue tijd is in de periode 

van mei t/m september afhankelijk 

van het weer. Verenigingen, bedrij-

ven en particulieren hebben voor 

de komende zomerperiode nu al 

gezorgd voor veel boekingen. 

Bij de catering maakt de grootte 

van de groep niet uit. De grootste 

groep barbecue die zij verzorgd 

hebben, was voor de wereldwijde 

Harley –  Davidson motorclub en 

bestond uit 10.000!! personen. Ze 

verzorgen alles wat voor de barbe-

cue nodig is. Denk daarbij aan: vis, 

vegetarisch, glutenvrij, drank, bor-

den en bestek, tafels en stoelen, 

terrasverwarmers. 

Ook een varken aan het spit be-

hoort tot de mogelijkheden. Zelfs 

voor het Nederlands voetbalelftal 

(toen zij nog konden voetballen!) 

hebben zij dit mogen verzorgen. 

In de wintermaanden worden vaak 

gourmetschalen gemaakt, waarbij 

de topdrukte bij de Kerstdagen en 

jaarwisseling ligt. Ook hierbij is de 

keuze reuze.   

Tevens verzorgt Niek koude buffet-

ten en koud-warme buffetten. Bij 

het verzorgen van deze buffetten 

doet hij zelf de catering. Natuurlijk 

zet hij alles netjes voor de gasten 

klaar, maar als de klant dit wil, blijft 

hij ook om bijvoorbeeld de friet te 

bakken.  

Niets is hem te gek of het is lever-

baar.  

Bij de catering en partijen hebben 

zij altijd voldoende medewerking 

van kennissen en familie. 

Warm aanbevolen: Niek Korstanje 

06-11043974 / 0113-352363 

Mail: vleeshandelkorstan-

je@hotmail.com 

Inwoners van de gemeente Borsele 

kunnen vanaf nu zelf hulp én vrijwilli-

gerswerk vinden én vragen via 

www.borselevoorelkaar.nl  

Borselevoorelkaar is dé digitale zoek- 

en vindplaats voor vrijwilligers en 

vrijwilligerswerk. Als inwoner van 

Borsele, als dorpsgenoot, als hulp-

vrager of dorpsinitiatief, maar ook als 

(sport)vereniging of maatschappelijke 

organisatie treft u hier extra handjes. 

Samen werken aan een Borselse 

samenleving! 

VrijwilligersHuis Borsele heeft met de 

lancering op 7 maart jl. een eigentijds 

antwoord gegeven op de veranderin-

gen in de Nederlandse zorg- en wel-

zijnssector. Hulpvragen lopen uiteen 

van hulp bij vervoer, gezelschap en 

een kopje koffie tot begeleiding van 

een kind met een beperking. Je kunt 

je op Borselevoorelkaar eenvoudig 

aanmelden en aangeven op welk 

gebied je wil helpen. Zowel hulp-

vragers als vrijwilligers, maar ook 

(sport)verenigingen en maatschap-

pelijke organisaties kunnen zich 

snel en eenvoudig aanmelden. 

Een eigentijdse manier om hulp-

vragers en vrijwilligers bij elkaar te 

brengen. Hiermee heeft Vrijwil-

ligersHuis Borsele hiervoor een 

oplossing gevonden. Op deze ma-

nier kan iedereen de hulp en zorg 

vinden die hij nodig heeft en dat is 

precies waar wij achter staan. In 

het mediatheekgedeelte van de 

bibliotheek in Heinkenszand kun-

nen inwoners die computerproble-

men hebben of hulp nodig hebben 

met Borselevoorelkaar terecht bij 

de cybervrijwilligers. Vergroot je 

wereld, kijk op 

www.borselevoorelkaar.nl . Voor 

meer informatie kun je terecht op 

tel. 0113-311999 of via een e-mail 

aan borselevoorelkaar@borsele.nl 

Borsele voor elkaar 

Een trouwe lezer uit Lewedorp 

vroeg onlangs of wij wisten van het 

bestaan van een watertappunt in de 

buurt van Werrilaan 4. Nu terrein 

van Paree.  

Boeren uit de omgeving zou-

den daar water voor hun vee 

gehaald hebben. 

Wie kan dat bevestigen ?  

Bel :06-10170143. 

Waterput Caritas 

Eind 2016 vroeg Caritas een nieuw 

lid omdat Wilfried Boonman te ken-

nen had gegeven er na vele jaren 

mee te willen stoppen.  

Yvonne de Visser, tot 

op heden penning-

meester van de ouder-

vereniging van de Don 

Boscoschool, komt de 

groep versterken. 
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 In ons dorp wonen momenteel 

negen gezinnen ( totaal 29 men-

sen )  die als vluchteling naar Ne-

derland zijn gekomen. Landen van 

herkomst zijn: Rwanda, Somalië, 

Eritrea, Iran/Koerdistan en Syrië. 

De gemeente Borsele verdeelt de 

mensen over de dorpen. De ge-

meente krijgt door de rijksoverheid 

een zogenaamd quotum 

(aantal) toegewezen, waar de ge-

meente zorg voor moet dragen 

volgens landelijke en gemeentelijk 

opgestelde regels. Hoewel al die 

regels goed zijn bedoeld, vormen 

ze ook veel moeilijkheden, volgens 

Richard Gielens, die voor ’ s -

Heerenhoek ( vrijwillig )  maat-

schappelijk begeleider is namens 

de stichting Vluchtelingenwerk. De 

maatschappelijk begeleider helpt 

de nieuwkomers hun weg te vin-

den in onze voor hun volstrekt 

vreemde maatschappij. Dat bete-

kent in heel veel gevallen 

‘ v echten met de bureaucratie ’  

vanwege de vele regels waar 

mensen aan moeten voldoen of 

zich aan moeten houden. Maar 

waar het voor Nederlandse bur-

gers al moeilijk is, is het voor im-

migranten een ondoordringbaar en 

onbegrijpelijk geheel.  Vul zelf 

maar eens belastingpapieren in of 

probeer je papieren van de Sabe-

wa ( riool, woz etc. )  maar eens 

te doorgronden en denk dan eens 

aan iemand die niet of nauwelijks 

Nederlands spreekt. Gielens zegt 

dat voorheen (  1986-2006 )  de 

opvang gemoedelijker was  en 

directer. Je ging theedrinken en 

ondertussen hielp je mensen hun 

problemen op te lossen. Nu moet 

alles voldoen aan regels en moet 

hij vaak eerst contact opnemen 

met ‘ hogerhand ’  voor iets gere-

geld kan worden. Bovendien zijn 

onze regels vaak niet aangepast 

aan de situatie waarin immigran-

ten verkeren. Gielens vertelt van 

bijvoorbeeld problemen met na-

men en geboortedata van belang 

voor een paspoort of identiteitsbe-

wijs. In Afrika doen ze dat beslist 

anders dan hier. Ze kennen geen 

exacte geboortedata, huwen met 

meerdere vrouwen is mogelijk, 

hun naamgevingssysteem 

(voornaam, achternaam) is heel 

anders dan hier. In Nederland is 

 

Vreemdelingen zijn vrienden die we nog moeten leren kennen….. 

de wettelijke echtgenoot de vader, 

maar als die er niet is en er is wel 

een biologische vader, hoe regi-

streer je dan een pasgeboren kind? 

Ook lijkt het vaak dat ze hun geld 

voor de inrichting van een woning in 

onze ogen verkeerd gebruiken. 

Maar ze zijn het ook zo anders ge-

wend. Ze zitten en eten bijvoor-

beeld op de grond. Wat moet je dan 

met een tafel in huis? De gordijnen 

zijn dikwijls de hele dag dicht. Maar 

je wilt als Islamitische vrouw niet 

bekeken worden in je eigen huis, 

vandaar. Je krijgt een fiets, maar 

wie leert je een band lappen? En 

wie een fiets heeft gekregen, krijgt 

geen geld voor de bus. Dus ………  

Wie leert je een tuintje te gebrui-

ken?  

Gielens zegt dan ook dat dit soort 

dingen frustrerend werken en het je 

plezier remt, terwijl hij er zeer van 

overtuigd is dat de komst van deze 

mensen onze samenleving zeer 

kan verrijken en we niet moeten 

vergeten dat het om vluchtelingen 

gaat. Bijvoorbeeld mensen uit het 

Syrische Homs, waar alles is plat-

gebombardeerd. Via tv of mobiel, 
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die erg belangrijk zijn voor hen, 

laten ze zien waar ze woonden en 

dat er niks meer van over is. Dat 

motiveert steeds opnieuw om voor 

deze mensen in de bres te sprin-

gen. 

Gielens zit vol met verhalen over 

waar het mis gaat in de communi-

catie, maar ook van de positieve 

resultaten van met name kinderen 

die in een ommezien Nederlands 

leren. De volwassenen moeten zo 

verschrikkelijk wennen aan onze 

westerse gewoonten. Ze komen uit 

culturen waar ons ( Latijns )  

schrift nauwelijks gebruikt wordt, 

terwijl hier alles op papier staat. 

Als ze dat doorkrijgen weet men 

vaak het onderscheid niet te ma-

ken dus reclame en ‘ echte 

post ’ , bewaren alles en komen er 

mee naar de maatschappelijk be-

geleider. Hij heeft geduld en leert 

hen het onderscheid. De maat-

schappelijke begeleiding duurt in 

de regel twee jaar. Daarna wordt 

men geacht zelfstandig te kunnen 

functioneren. De inburgeringscur-

sus moet daarbij helpen. Die is 

verplicht, kost veel geld en dat krijg 

je pas terug als je bent geslaagd: 

de lening wordt dan kwijtgeschol-

den.  

Gielens maakt duidelijk dat het 

integreren een complexe opdracht 

is, soms frustrerend, maar veelal 

verrijkend voor wie zich er voor 

open stelt, maar ook voor de 

dorpsgemeenschap. Hij besteedt 

zo ‘ n 20 uur per week aan zijn 

taak.  Het opent je de ogen voor 

het feit dat de wereld groter is dan 

de Borselse polder en dat elkaar 

een plek gunnen onder de zon mo-

gelijk is en nodig en goed. Geluk-

kig voelt hij zich gesteund door 

dorpsgenoten die hem huisraad en 

kleding aanreiken. 

Wie er meer over wil weten of ook 

een bijdrage wil leveren, kan con-

tact met hem opnemen. Dat kan 

via info@rksheerenhoek.nl  of tele-

fonisch: 06-22815618 

Agenda 
We vragen iedereen activiteiten te 

melden die de komende maanden 

in ‘ s-Heerenhoek plaatsvinden.  

U kunt de activiteiten mailen naar 

de redactie:  

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

 

Vrijdag 7 april 

Op vrijdag 7 april vanaf 18.00uur 

zullen de leden van Stichting De 

Koenkelpot weer langs de straten 

lopen om spullen op te halen voor 

de jaarlijkse rommelmarkt ten bate 

van de carnaval. Heb je spullen die 

je niet meer gebruikt maar die nog 

wel bruikbaar zijn, zet ze vrijdag 7 

april voor uw huis.  

 

Zaterdag 8 april 

Op zaterdag 8 april zal de bierdulve 

weer omgebouwd worden tot rom-

melmarkt. Vanaf 13.00 uur is ieder-

een welkom, ook zullen de cafés 

open zijn, zodat u na het lopen over 

de rommelmarkt nog iets kunt drin-

ken. 

 

Zaterdag 15 april 

Paasschieting met gratis paaseie-

ren. Aanvang 13.30 uur. Georgani-

seerd door de Verenigde Schutters-

sociëteiten van ’ s-Heerenhoek. 

 

Vrijdag 21 t/m zondag 23 april 

Op 21, 22 en 23 april wordt de 34e  

EPZ Omloop van Borsele verreden. 

 Zie ‘ Uitgelicht ’  op pagina 16 

voor meer informatie. 

 

Dinsdag 25 april  

Algemene ledenvergadering KBO 

 

Maandag en dinsdag 1 en 2 mei  

komen de welpen van de Sint Bavo 

groep in uniform langs voor een 

Heitje voor een Karweitje 

Dinsdag 2 mei  

Bingo in de Jeugdhoeve van de 

KBO 

 

Dinsdag 16 mei  

Voorjaarsreis naar Tilburg Schrob-

belèr distilleerderij en met een trein-

tje door Loonse en Drunense Dui-

nen KBO 

 

Dinsdag 9 mei  

gaat de ’ s Heerenhoekse Wandel 

Vierdaagse weer van start. Zie 

‘ U itgelicht ’  op pagina 16 voor 

meer informatie. 

 

Zaterdag 20 mei 

Schieting. Aanvang 13.30 uur. Ge-

organiseerd door de Verenigde 

Schutterssociëteiten van ’ s-

Heerenhoek. 

 

Zondag 18 juni 

Schieting (  vaderdag )  Aanvang 

13.30 uur. Georganiseerd door de 

Verenigde Schutterssociëteiten 

van ’ s-Heerenhoek. 

 

Zondag 25 juni 

Selectieschieting, afd. Zuid-

Beveland. Aanvang 13.30 uur. Ge-

organiseerd door de Verenigde 

Schutterssociëteiten van ’ s-

Heerenhoek. 
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UITGELICHT 

We lichten één of meerdere 

evenementen uit de agenda waar 

we meer informatie van ontvangen 

hebben.  

Nieuw programma   

EPZ Omloop van Borsele 

Op 21, 22 en 23 april wordt alweer 

de 34e EPZ Omloop van Borsele 

verreden. Al jaren is deze wedstrijd 

een begrip in de wielerwereld. Ook 

in 2017 verwachten we weer zo'n 

550 renners aan de start uit meer 

dan 20 verschillende landen uit de 

hele wereld. Voor Junior Vrouwen 

is dit een unieke driedaagse koers 

in Europa. Bij Elite vrouwen ver-

schijnt de wereldtop met voormalige 

en toekomstige Nationale-, Wereld- 

en Olympisch kampioenen.   

Het Wielercomité heeft ervoor ge-

kozen om deze Omloop Nieuweling 

Meisjes te laten starten in plaats 

van de Junior Heren. Hierdoor richt 

het organiserende comité zich vol-

ledig op het vrouwenwielrennen en 

zijn ze al vanaf jongs af aan te vol-

gen in de Omloop van Borsele.  

Daarnaast is  er ook een Dikke 

Banden Race aan het programma 

toegevoegd. Alle kinderen  uit ’ s-

Heerenhoek en omgeving kunnen 

op deze wijze ook deelnemen aan 

de  EPZ Omloop van Borsele. Ui-

teraard moet dit wel op een gewo-

ne ‘ dikke banden ’  fiets. Heb je 

interesse om mee te doen, stuur 

dan een  mailtje naar: in-

fo@wielercomite-sheerenhoek.nl. 

Zodra de inschrijving open is, ne-

men we contact met je op. 

Het programma voor het gehele 

wielerweekend: 

Vrijdag 21 april 2017 

17.15 uur: 1e etappe driedaagse 

Junior Vrouwen ( tijdrit )  ( Nations 

Cup )  

19.20 uur: Tijdrit Elite Vrouwen 

Zaterdag 22 april 2017 

10.30 uur: 2e etappe driedaagse 

Junior Vrouwen ( Nations Cup )  

14.30 uur: UCI 1.1 internationale 

wegwedstrijd Elite Vrouwen 

Zondag 23 april 2017 

11.00 uur: Nieuwelingen Meisjes 

wegwedstrijd 

13.00 uur: Dikke banden race 

14.15 uur: 3e etappe Junior-

Vrouwen ( Nations Cup )  

Zondag 30 juli 

Blokschieting, 10.30 uur en schie-

ting. Aanvang 13.30 uur. Georga-

niseerd door de Verenigde Schut-

terssociëteiten van ’ s -

Heerenhoek. 

 

Zaterdag 19 augustus  

Schieting. Aanvang 13.30 uur. 

Georganiseerd door de Verenigde 

Schutterssociëteiten van ’ s-

Heerenhoek. 

 

Zondag 10 september 

Schieting. Aanvang 13.30 uur. 

Georganiseerd door de Verenigde 

Schutterssociëteiten van ’ s-

Heerenhoek. 

 

Zaterdag 7 oktober 

Piramideschieting en gratis bloe-

men. Aanvang 13.30 uur. Georga-

niseerd door de Verenigde Schut-

terssociëteiten van ’ s -

Heerenhoek. 

14.25 uur: ID renners topcompe-

titie 

Start en finish is op de Kuijpers-

dijk in ’ s-Heerenhoek. 

Meer informatie over dit wieler-

spektakel vindt u op: 

www.epzomloopvanborsele.nl.  

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

Wandel Vierdaagse 

 

Op dinsdag 9 mei gaat de ’ s 

Heerenhoekse Wandel Vierdaag-

se weer van start. 

Wederom is de school samen 

met enkele dorpsverenigingen 

(welpen, gymnastiek en voetbal) 

aan de slag gegaan om de wan-

delvierdaagse als evenement 

voor ’ s-Heerenhoek te organi-

seren. Dit natuurlijk ook mede 

dankzij onze sponsors en vrijwil-

ligers. 

Geniet tijdens deze dagen van 

een gezellige sportieve wande-

ling rondom het dorp. 

Net als voorgaande editie ’ s kan 

er weer gekozen worden uit een 

route van 5 of 10 kilometer met 

als vertrekpunt en inschrijving de 

voetbalkantine, inschrijving vanaf 

18.00 uur. Deelname is gratis en 

wordt mede mogelijk gemaakt 

door sponsoren en vrijwillige bij-

dragen.  

We zullen weer alles in het werk 

stellen om de wandelvierdaagse 

succesvol te laten verlopen en 

hopen u te mogen begroeten op 

één, meerdere of liefst alle avon-

den van de vierdaagse. 


