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 D’n Oek van ’t Pak’uus 
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· Opruimsets    blz 16 
 
D ’ n Oek van ‘ t Pak ’ uus is 
online te bekijken en te delen 
via www.heerenhoek.nl, makke-
lijk voor iedereen buiten het 
dorp of buiten het land.  
 
De volgende krant komt in sep-
tember uit. Heeft u kopij voor de 
krant? Lever het voor 26 augus-
tus in via : 

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

 

Advertentie-tarieven: 

1/1 blad € 150 

1/2 blad € 75 

1/3 blad€ 55 

1/4 blad € 40 

 

Wilt u D ’ n Oek 
van ‘ t  Pak ’ uus ook steunen?  
Voor ( tenminste )  € 115 bent u 
Vriend van de dorpskrant. Uw 
vriendschap is ons goud waard.  
Stort nu direct uw gift op reke-
ningnr:  NL60RABO 034 60 06 
414. 
 
Uw logo komt op de Vrienden-
pagina.   Meteen doen !    

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek  Voorjaar 2019 Jaargang 29 

Nieuws uit de dorpsraad 
Jaarvergadering 
Op 27 maart jl. was de jaarver-
gadering 2019 van de dorps-
raad. Deze werd druk bezocht 
door bijna 100 dorpsbewoners. 
  
Nieuwbouwplannen huurwonin-
gen 
De heer E. Dutour Geerling van 
R&B Wonen ging in op de plan-
nen met betrekking tot de huur-
woningen. In het tweede kwar-
taal van dit jaar zullen er op de 
hoek Merietestraat / Laustraat 
zeven nieuwe zogenaamde 
snelbouw woningen gebouwd 
worden. Aan de Merietestraat 
komen 3 woningen en aan de 
Laustraat 4 woningen Sommige 
woningen hebben één bouwlaag 
en andere twee bouwlagen. Het 
worden allemaal levensloopbe-
stendige woningen.  
Een aantal van de woningen zijn 
bestemd voor bewoners van de 
Willibrordusstraat omdat hier 
acht huurwoningen zullen wor-
den afgebroken. Deze zullen in 
de tweede helft van 2019 wor-
den vervangen door een zestal 
nieuwe eveneens levensloopbe-
stendige woningen.  

De nieuwbouwplannen voor de 
Burg. van Horsighstraat staan 
pas op de planning voor 2021.  
 
Herinrichting dorpsbossen 
Door de heren B. Zonnevijlle 
(gemeente) en C. Bal 
(uitvoeringsorganisaties BTL) 
werd vervolgens ingegaan op de 
herinrichtingsplannen van de 
Sloebossen achter de Molendijk, 
de Burg. van Horsighstraat en 
de Emmastraat. Hiermee is in-
middels een begin gemaakt; op 
de plaatsen waar enige jaren 
geleden populieren hebben ge-
staan zijn nu eiken-, beuken- en 
lindebomen ingepland. De bos-
schage aan de kant van de wo-
ningen zal in het najaar worden 
teruggesnoeid en de groenstro-
ken achter de woningen zullen 
13 keer per jaar ter breedte van 
een maaistrook ( ongeveer 1 
meter )  worden gemaaid.  
 
Kennismaking dorpswethouder 
van de Plasse 
Tenslotte heeft de dorpswethou-
der Marga van de Plasse zich 
voorgesteld. Ze heeft de stand 
van zaken weergegeven over 

Al ruim 25 jaar verzorgt Peter Koo-
men de tekening van ‘t Manneke. 

Helaas moet hij dit keer verstek 
laten gaan door een operatie aan 
zijn ogen. We wensen hem veel 
beterschap.  

Marly Moison en Vera waren be-
reid de tekening voor deze krant te 
maken. 
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onder meer de bouwval aan de 
Molendijk. Er zijn onderhande-
lingen gaande tussen de ge-
meente en de eigenares. Ten 
aanzien van het AMAC-terrein 
is het de bedoeling dat het nog 
dit plantseizoen aangeplant 
gaat worden, maar eerst moet 
het waterprobleem worden op-
gelost. Met betrekking tot de 
ontsluiting van Sloepoort heeft 
ze aangegeven, dat de ge-
meente de mening van de 
dorpsraad deelt, dat deze niet 
over het dorp zal plaats vinden.  

Op dinsdagavond 2 april 2019 is 
er een informatiebijeenkomst 
gehouden door North Sea Port 
(NSP) waarin aan ca. 30 be-
langstellenden het concept voor 
een Central Gate gepresenteerd 
is. 
Dit betreft een parkeerplaats – 
45 uurs rustplaats met voorzie-
ningen voor  250 vrachtwagens 
die volgens NSP vanwege een 
veiligheidscontour niet op het 
haventerrein mogen overnach-
ten. Dit terrein is gesitueerd in 
de hoek Borsselsedijk-Driedijk. 
Het huidige perceel is ca. 30 ha 
groot, waarvan in eerste instan-
tie 7 ha ingevuld zal worden, 
met de mogelijkheid voor uit-
breiding! 
Een aantal aanwezigen waren 
afkomstig van diverse adviesbu-
reaus. In ieder geval 3 personen 
van NSP, wethouder Kees 
Weststrate namens de gemeen-
te Borsele, 1 persoon van ad-
viesbureau Rho namens NSP, 1 
persoon van adviesbureau 
Juust namens gemeente Borse-
le. 
Door een student van Hoge-

school  Zeeland is in opdracht 
van NSP een studie uitgevoerd 
voor het realiseren van een 
Central Gate. Dit is een centra-
le terminal waar vrachtwagens 
naar toe rijden,  inchecken en 
wachten totdat ze hun vracht 
bij een bedrijf in Vlissingen-
Oost mogen lossen of laden. 
Ter vergelijking: op de Maas-
vlakte bij Rotterdam is een 
soortgelijk terrein van 350 
vrachtwagens. 
De dorpsraad heeft aangege-
ven dat er geen overlast van 
licht, geluid en fijnstof mag zijn. 
Deze avond betrof een infor-
matiebijeenkomst met een con-
cept en een marktverkenning. 

Dit wordt verder uitgewerkt 
waarna in het najaar van 2019 
een bestemmingsplanproce-
dure opgezet wordt, de gebou-
wen dienen medio 2022 ge-
reed te zijn en de 1e vrachtwa-
gen wordt eind 2022 verwacht. 
--> Meld u allen aan voor de 
nieuwsbrief via de website van 
NSP https://
www.northseaport.com/
centralgate en maak bezwaar 
zodra dit mogelijk is. 
Namens alle omwonenden 
van Borsselsedijk, Driedijk, 
Stooflaan.  
Ria Boonman 
tel. 06-30339691 

Central Gate 
Dankzij de tomeloze inzet van Lau Traas is er een fontein, die ‘s avonds verlicht is ! 
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Derde generatie aan het roer 
 
Ja, sinds 7 juni 2018 is Pieter 
Paree officieel algemeen direc-
teur van Paree B.V. Elektro-
Telecom gevestigd in de Wer-
rilaan 8. 
Sinds 1930 een gevestigde 
naam in ons dorp. Toen het 
elektrisch in ons dorp kwam was 
het opa Pau die er in die jaren 
voor zorgde dat woningen wer-
den aangesloten op het elektri-
citeitsnet. Het bedrijf groeide en 
de zonen Jan, Adrie en Peter 
maakten het tot een wereldbe-
drijf. Zo zijn er onder andere 
procesautomatiseringssystemen 
gerealiseerd o.a. in Rusland, 
China, Polen, Duitsland, Frank-
rijk en België. 
 
Pieter, getrouwd met Renée, 
heeft helemaal geen technische 
opleiding. Hij volgde aan de HZ-
Vlissingen de opleiding com-
merciële economie en bedrijfs-
kunde via Delta. Na zijn studie 
ging hij aan de slag als account-
manager bij de Zeeuwse Ver-
warmings Unie en hield zich be-
zig met CV-ketels en airconditio-
ning. Vervolgens ging hij naar 
Delta in Middelburg. Daar volg-
de hij een tweejarig manage-
ment traineeship waarbij je door 
middel van opleidingen en werk-
ervaring wordt opgeleid tot ma-
nager. Na twee jaar ging hij voor 
hetzelfde bedrijf naar Goes en 
mocht hij zich bezighouden met 
Europese aanbestedingen. 
Daarin kreeg hij van zijn meer-
dere een grote mate van vrij-
heid. Toen al zag men dat hij 
meer in zijn mars had. 
 
Pa Peter heeft hem nooit ge-

vraagd het stokje van hem over 
te nemen. “ Doe waar je zelf 
zin in hebt “  was zijn devies. 
Toch besloot Pieter in decem-
ber 2011 bij Paree B.V. aan de 
slag te gaan als afdelingsmana-
ger Elektro-Beveiliging. De me-
dewerkers werden vooraf geïn-
formeerd en dat typeert de open 
cultuur in het bedrijf. Zo zitten 
de directieleden en afdelings-
managers gewoon tussen de 
andere medewerkers en zijn de 
lijnen kort. Ook Pieter zit tussen 
de medewerkers en zit alleen 
wanneer het echt niet anders 
kan in een aparte kamer. 
 
Iedere eerste vrijdag van de 
maand is er een personeelsbij-
eenkomst. Er wordt verwacht 
dat iedereen die aanwezig kan 
zijn er is. Daar worden veilig-
heidsaspecten en nieuwe op-
drachten besproken. Van de 
bijeenkomst wordt 
verslag gemaakt zo-
dat de afwezigen ook 
op de hoogte zijn van 
wat er is besproken. 
Zo blijft de betrok-
kenheid groot. Ook 
een stukje cultuur is 
dat medewerkers 
liever zelf een stapje 
harder willen lopen 
en overwerken dan 
dat er uitzendkrach-
ten ingehuurd moe-
ten worden, men 
staat voor elkaar. 
Pieter weet zich om-
ringt door een aantal 
deskundige en vak-
bekwame mensen. 
De redacteur waagt 
zich er niet aan na-
men te noemen ter 

voorkoming dat een naam verge-
ten wordt. 
 
Vanaf de ontwikkeling van de 
frietindustrie behoren de grootste 
fabrikanten tot hun relatiekring. 
Verder Stadlander, een woning-
corporatie in Bergen op Zoom 
waarvoor zij al jaren de brand-
meldinstallaties verzorgen, een 
groot project voor een zorginstel-
ling voor het plaatsen van 7.000 
zonnepanelen, Waterschap, 
Zeeland Refinery, Coroos en 
vele andere bedrijven. Veel geld 
en energie wordt gestopt in het 
opleiden van het personeel. Pa-
ree B.V. stimuleert het volgen 
van opleidingen en trainingen 
want dat is belangrijk voor het 
goed blijven functioneren van het 
bedrijf. Zo nodigen zij jaarlijks 
groep 7 en 8 van de basisscho-
len uit de omgeving uit en ook 
scholen als Pontes en Ostrea. 

In gesprek met …  Pieter Paree  
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Paree zorgt ook voor eigen 
vervoer van de scholen naar 
het bedrijf. Ook de leerlingen-
begeleider die zelfs een eigen 
leslokaal heeft, bezoekt bedrij-
ven en scholen om over en 
weer op de hoogte te blijven 
van de behoeften en ontwikke-
lingen. 
 
Paree B.V. blijft niet ongemerkt 
in de regio en ver daarbuiten. 
In 2010 werd Paree B.V. ver-
kozen tot Het Beste Leerbedrijf 
van Nederland en in 2015 ver-
kozen tot Het Beste Familiebe-
drijf van Zeeland. Een mede-
werker leverde in 2015 een 
topprestatie op de World Skills 
in São Paulo in Brazilië. Een 
andere medewerker werd in 
2016 verkozen tot Beste Top-
Coach 
(leerlingenbegeleider) van Ne-
derland. Minister Jet Bussema-
ker belast met onderwijs, cul-
tuur en wetenschap verraste in 
2017 het bedrijf met een be-
zoek. 
 
Binnenkort is er een burge-
meestersdag en komen alle 
Zeeuwse burgemeesters, Han 
Polman Commissaris van de 
Koning in Zeeland en Dijkgraaf 
Twan Poppelaars op bezoek. 
Pieter houdt van nieuwe uitda-
gingen. Hij is strijdlustig, luis-
tert goed naar de medewer-
kers, zijn managers en leve-
ranciers. Naast vakbekwame 
medewerkers is hij op zoek 
naar iemand die verbetertra-
jecten kan oppakken. 
 
Op 7 juni 2018 was het zover 
dat pa Peter na een dienstver-
band van 44 jaar het stokje 
over gaf aan Pieter. Natuurlijk 
gebeurde dat na een jaar of vijf 
van overleg en kreeg hij de 
nodige adviezen mee. Pa Pe-
ter had er het volste vertrou-

wen in en zei ” Hij draagt de cul-
tuur van ons familiebedrijf uit “ .  
 
Hoewel hij algemeen directeur is 
heeft hij nog een eigen afdeling 
Elektro-Beveiliging met 45 werk-
nemers. Hij is zoveel mogelijk op 
kantoor om zaken te regelen. Op 
die manier kan hij mensen die 
iets vragen direct te woord staan 

en dat vinden medewer-
kers en potentiële klanten 
plezierig. Hij gaat graag 
nieuwe uitdagingen/
projecten aan. 
 
Echtgenote Renée zorgt 
binnen het bedrijf voor per-
soneelszaken. Zij wonen 
samen zonder bezwaar 
naast het bedrijf. Omdat ze 
beiden in het mooie bedrijf 

werkzaam zijn ontkomen zij er 
niet aan thuis ook zo nu en dan 
over het werk te praten. 
Wij hopen dat Paree B.V. met 
nu meer dan 165 enthousiaste 
medewerkers nog lang in ons 
dorp mag blijven bestaan. 
 
Kijk voor meer informatie over 
het bedrijf op www.paree.nl 
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Wat doet … Evert van Asselt ? 
In 's-Heerenhoek zijn veel on-
dernemers. Vandaag heb ik een 
interview met een wel hele bij-
zondere ondernemer: Evert van 
Asselt. 
 
Misschien heb je wel eens van 
hem gehoord. Evert is goo-
chelaar/ illusionist en ballonkun-
stenaar. In de buurt heeft hij op-
getreden bij het straatfestival in 
Ovezande, ouderenmiddag bij 
de carnaval of 1 van de vele be-
drijfsfeestjes. Ook was hij te zien 
op de Nederlandse televisie. 
Als ik aanbel doet Evert al bel-
lend open en word ik vriendelijk 
begroet door de enthousiaste 
hond Hummer. Nadat ik een kop 
koffie heb gaan we van start, 
want goochelaar is niet een echt 
een standaardberoep. 
 
Mijn eerste vraag is dan ook of 
hij al van kinds af aan goo-
chelaar wilde worden. 
Evert begint te vertellen. Op 4-
jarige leeftijd kwam hij een 
clown tegen, als assistent mocht 
hij helpen en vanaf toen wilde hij 
goochelaar worden. Hij begon 
optredens te geven aan de 
buurtkinderen. Op 12-jarige leef-
tijd verhuisde hij naar Zeeland 
en werd lid van het jeugdcircus 
in Goes. In die tijd kwam hij in 
contact met Jaap den Ouden, 
een goochelaar in Zeeland. 
Jaap heeft in 4 jaar tijd veel 
technieken en trucs geleerd aan 
Evert. 
 
Rond 16-jarige leeftijd ging Evert 
op evenementen werken als bal-
lonkunstenaar en artiest. 
2 jaar later werd het tijd voor de 
grote stap en schreef Evert zich 
in bij de Kamer van Koophandel. 

Maar voor mij blijft toch de 
vraag hoe wordt je professio-
neel goochelaar / illusionist? 
Evert geeft aan dat je als  goo-
chelaar veel doorzettingsver-
mogen, zelfdiscipline, creativiteit 
en geduld nodig hebt. Elke goo-
chelaar begint met een stan-
daard goocheldoos. Wil je hier 
verder in, dan kan je het best 
goochelaars opzoeken die al 
langer in het vak zitten, zoals 
Evert heeft gedaan met Jaap 
van den Ouden. Dit is wel lastig 
omdat, de meeste goochelaars 
niet zomaar hun trucs aan jou 
willen leren. 
 
En het leren van de trucs vergt 
heel veel tijd. Eerst is het uit-
zoeken wat voor nieuwe trucs je 
zelf wilt aanleren, dit kan je uit 
boeken en van dvd's halen. Hier 
staan veel technieken beschre-
ven. En daarna is het dagelijks 
2 à 3 uur oefenen. Je kan het 
vergelijken met topsporters. Als 
je de truc onder de knie hebt ga 
je eerst de truc uitproberen op 
vrienden en familie. Dan kan je 
ook een verhaal om de truc 
heen maken, zodat het iets ex-
tra's krijgt. 
 
Naast het dagelijks oefenen is 
er per jaar 8 tot 9 keer een bij-
scholing die wordt gegeven 
door de top van de illusionisten.   
Evert is ook lid van de goochel-
vereniging 'Gonga'. Hier zitten 
30 goochelaars in en je moet 
wel wat kunnen voordat je über-
haupt in de vereniging mag. 
Naast het vele oefenen komt er 
natuurlijk ook marketing, aan-
vragen, administratie en con-
cepten bij kijken. Daarnaast is 
Evert nu druk bezig met een 
theatershow die hij 8 november 

 in de Vroone in Kapelle gaat 
geven.  
 
Naast al het oefenen heb je ook 
optredens nodig, voor wie treed 
je allemaal op? 
Wat ik nu voornamelijk doe is 
tafelgoochel ( tabel magic )  
shows, kindershows, beurs-
goochelen, cocktailmagic en ik 
ben ballonartiest. Ilse Klein van 
Dutch Magic regelt de grotere 
optredens.  
Favoriet is de close-up 
(tafelgoochelen) omdat mensen 
er dan met hun neus bovenop 
staan. Maar bij elke manier van 
goochelen blijft toch de verwon-
dering van de mensen wat voor 
mij het vak zo ontzettend leuk 
maakt. Even de mensen weer 
kind laten zijn, om ze weer in 
sprookjes te laten geloven. 
 
Ondertussen heeft Evert wat 
trucjes gepakt, hij laat mij een 
truc zien met een munt die in 
een kaart verandert. Ik zit er met 
mijn neus bovenop maar snap 
er niets van! Geweldig om dit zo 
mee te maken. 
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Markt 
De ambulante handela-
ren staan van circa 15.15
-17.00 uur op dinsdag op het kerk-
plein bij de kerk: 

Teun Moerland met vele soorten vis 
en Groente - en fruithandel Fa. de 
Bruine met groente en heerlijk vers 
fruit.  

Marco ’ s Bakhuys is aan-
wezig op: maandag, 
woensdag, vrijdag en za-
terdag van 8.00 uur tot 
12.00 uur voor lekker vers 
brood en gebak.  

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       
Hanneke Boone                 
  
Bezorging: dorpsgenoten 

Redactieadres: v. Steestraat 20   

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

Oplage: ca. 960 exemplaren 

Enige tijd na uitgave digitaal te bekijken 
via www.heerenhoek.nl 

Colofon 

beurs. En deelname is vrijblij-
vend en afhankelijk van uw ei-
gen interesse en mogelijkheden. 
  
Activiteiten zijn bijvoorbeeld: 
samen eten, kookclub, wande-
len, musea-, stads-, film- of the-
aterbezoek, fietstochten, bow-
len, 2 wekelijkse koffieklets op 
verschillende locaties in Zeeland 
(met vooraf de mogelijkheid 
voor een wandeling van 5 of 10 
km ) . 
Er is een leesclub, een wandel-
clubje en een groepsapp waar 
de leden spontane uitjes op kun-
nen zetten buiten de geplande 
activiteiten om.  
Voor meer informatie of aanmel-
ding kunt u alvast kijken op de 
website:  
 
www.collegaszeeland.nl.( d ie 
nog verder aangepast wordt )   
of per mail naar  
info@collegaszeeland.nl  

Collega ’ s Zeeland is een ver-
eniging voor weduwen en we-
duwnaars.  
 
Opgericht 1 februari 2017.  
 
Deelname is ongeacht  de leef-
tijd. Het doel van de vereniging 
is om leden ( zo nodig )  uit 
hun isolement te halen. De le-
den vinden herkenning en ge-
hoor bij elkaar.  
 
Collega ’ s Zeeland  
organiseert, met inbreng van 
leden, activiteiten die je niet 
snel alleen zou doen. Eigen 
inbreng van de leden wordt 
heel fijn gevonden. 
 
Maandelijks krijgt ieder lid per 
mail een nieuwsbrief waarin 
alle activiteiten voor de komen-
de tijd staan, met uitgebreide 
informatie en daarbij ook de 
kosten. We proberen activitei-
ten te organiseren voor ieders 

Weduwe of weduwnaar ? 

De laatste vraag die ik graag wil stellen is hoe Evert de 
toekomst ziet. 
Hopelijk kan hij binnen 3 jaar met een theatershow door 
Nederland toeren in de kleine theaters. Maar hij geeft mij 
mee dat hij het belangrijk vindt om de komende jaren de 
mensen met magie kennis te laten maken en dat hij veel 
plezier heeft in het werk. 
 
Evert, bedankt voor het interview en hopelijk nog veel 
magische momenten! 
 
 
 
Wil je Evert boeken of wil je meer 
weten?  
 
Kijk op de website: 
www.evertvanasselt.nl 
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Beach Event op  

’ s -Heerenhoek?  

.... er ging nog niet gelijk een 
belletje bij mij rinkelen. 

Zouden ze van gemeente Borse-
le op het Amac-terrein een 
strand gaan aanleggen, of mis-
schien wel bij de Bierdulve? 

Ik had geen idee. Gelukkig kon-
den Dries Dijkmans en Jordi 
Dooge mij meer uitleg geven 
over dit Event. 

 

Beach Event is 7 jaar geleden 
opgezet vanuit voetbalvereniging 
de Patrijzen. Ze wilde toen der 
tijd iets leuks organiseren en dat 
werd Beachvoetbal. Op het oe-
fenveld bij de voetbalvereniging 
werd er veel zand gestort en het 
eerste jaar hadden ze 16 teams. 

Dit is in de 7 jaar uitgegroeid 
naar een event waar vorig jaar 
50 teams regionaal aan meede-
den. 

Maar waarom dan dit jaar an-
ders? 

Dries en Jordi gaven aan dat ze 
met het overige bestuur 
(Christian Zoeteweij, Sven Rent-
meester en Sjaak van Eijkeren )  
hebben besloten om los te willen 
van de voetbal zodat er wat 
meer mogelijkheden zouden ont-
staan voor een leuk event voor 
het hele dorp. 

Ze gingen praten met de ge-
meente omdat de huidige locatie 
(het voetbalveld) niet meer toe-
reikend was. CZAV gaf hierin 
uitkomst. Het event is nu naast 
de Welkoop. 

De datums zijn ook bekend: 

28 & 29 juni. Mocht je nou den-
ken dit is een leuk sportief uitje, 
dan kan je je nog opgeven tot 
de 1e week van juni.  

En er is niet alleen sport maar 
ook vertier. Op de vrijdag is het 
bedrijven-beachvolleybal. Dit is 
een nieuwe opzet. Waarin ple-
zier en teambuilding voorop 
staat. Op de vrijdagavond kan 
je gezellig een drankje doen 
met muziek van DJ Jordy Hoon-
dert. 

Op zaterdag is het Beach-
voetvolleybal. Dit begint al om 
10.30 uur met de jeugdcom-
petities. Voor de jeugd is er 
een voetbalboarding en een 
springkussen. Daarna gaan 
de dames om 13.00 uur aan 
de slag. En vanaf 16.00 uur 
gaan de heren beginnen met 
het beachvoetvolley. Om 20.30 
uur zal de finale plaatsvinden. 
Deze avond heeft de organisa-
tie nog iets extra's bedacht en 
dat is de nacht van de Vedett. 
Als je hier kaarten voor wil ha-
len dan kan dat via de website. 
Heel het dorp is welkom om 
hier een top-feestavond te bele-

ven, deze avond zal DJ Arno 
draaien en als hoofdact komen 
de Party-friex. 

De organisatie hoopt door op 
deze manier Beach Event op 
te zetten dat het een mooi te-
rugkerend feest wordt voor 's-
Heerenhoek. 

Er zullen eind april ook zo ’ n 
2500 loten verkocht worden 
ten behoeve van een loterij. De 
prijzen worden gesponsord 
door onder andere de Wel-
koop, Sagro Bouwmartkt en 
Jumbo Heinkenszand. De trek-

king zal op za-
terdag 29 juni 
gehouden wor-
den door een 
mystery guest. 

Mocht je vra-
gen hebben, je 
willen inschrij-

ven voor het Beach Event of dit 
event willen sponsoren ? Kijk 
op 
www.beacheventsheerenhoek.
nl 

Stichting Beach  

Event 's-Heerenhoek 

Beach Event : 28 en 29 juni 
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leuk, maar het was maar twee 
keer. Dat was jammer. Het was 
per keer een hele maaltijd, een 
avondmaaltijd. Er was ook een 
toetje bij. De lerares deed erg 
haar best een leuke middag voor 
ons te maken. Ze hielp iedereen 
heel goed als het niet lukte. Ze 
was heel erg aardig. 

Anouk 

Wij zijn Ilse en Julia en zitten in 
groep 8 van de Don Bosco school. 

En wij vonden Bootcamp bij Bons 
erg leuk. We gingen door het dorp 
lopen en op allerlei plaatsen gin-
gen we oefeningen doen zoals 
touwtjespringen en estafettes. Het 
was na schooltijd en je kon er 
voor weinig geld heen. Er waren 
bij de bootcamp ook allemaal 
spullen die we konden gebruiken. 
Daarom vonden wij het erg leuk. 
De Bootkamp lessen van Bons. 
Het is echt super leuk en je kan 
het thuis gewoon nadoen. Het is 
niet super zwaar maar het is wel 
een uitdaging. Degene die les 
geeft legt het ook goed uit. Het is 
echt een aanrader, het is leuk 
voor jongens en meisjes en het is 
echt een leuke uitdaging. Het is 
ook heel grappig want als het mis-
lukt ziet het er best wel grappig 
uit. 

Roos 

Don Bosco 
Voor alle leerlingen van de Don 
Boscoschool worden regelmatig 
naschoolse activiteiten georgani-
seerd. Deze activiteiten sluiten 
aan op de schooltijden en begin-
nen om 14.15 uur. De meeste ac-
tiviteiten worden georganiseerd 
door Bons ( Borsele na school ) .  

 

Er worden workshops georgani-
seerd die kinderen op school of 
daarbuiten niet zo snel tegenko-
men. Zo kunnen kinderen kennis-
maken met verschillende vormen 
van: 

●  Kunst, cultuur & muziek 

●  Sport & Spel 

●  Natuur & milieu 

●  Techniek 

●  Koken 

Het afgelopen jaar was er een 
breed aanbod van de volgende 
Bons activiteiten. 

Er waren sportieve activiteiten zo-
als:  

Maak kennis met judo,        
Freerunnen, Flagfootball, en 

Sport-Pla@ce2B. 

 

Ook waren er creatieve activiteiten 
zoals: Krijt, Houtskool en acrylverf, 
Clowntje, Vocaal vuurwerk, Pira-
tenfestijn, Ben jij een kunstenaar? 

Jaarlijks zijn er activiteiten op het 
gebied van Techniek en weten-
schap. Dit jaar was er een work-
shop zoals Geocaching en een 
workshop Maak je eigen bootje. 

Verder waren er activiteiten op het 
gebied van natuur en milieu. 
Scharrelkids-Duizend Sporen en 
Nestkastjes maken zijn hier voor-
beelden van. 

Verder waren er ook activiteiten 
na schooltijd die niet door Bons 
georganiseerd worden. 

Dat zijn de EHBO-lessen, type-
lessen en lessen van Mad Sci-
ence ( Wetenschap & Tech-
niek ) . 

Ouders kunnen inschrijven op 
de diverse activiteiten. Maar er 
kunnen helaas altijd maar een 
maximaal aantal kinderen in-
schrijven want, vol = vol. 

Momenteel zijn de workshops 
Masterchef, waarbij Mascha 
Koeman met de leerlingen ge-
zonde en lekkere gerechten 
maakt, het meest populair. 

Hieronder vertellen enkele kin-
deren iets over de workshops 
waar zij aan hebben meege-
daan. 

Wij zijn Jente en Lotte. We zijn 
de afgelopen tijd naar Bons ac-
tiviteiten geweest en we vonden 
Freerunnen het leukst. We von-
den het een leuke en sportieve 
les omdat we een gezellige 
meester hadden en hij had leu-
ke toestellen om mee te spor-
ten. Ook had hij een leuke bal 
mee waarmee je een koprol kon 
maken. Dat vonden we het 
leukst van de les! 

 

Master Chef 

Ik ben naar Masterchef ge-
weest. Ik vond het heel erg leuk 
en we hebben super lekkere 

dingen gemaakt zoals een ge-
vulde sinaasappel met kwark en 

een stamp-
potje van 
zoete 

aardappel en 
pastinaak en 
nog veel 
meer. Het 
was heel erg 
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Zanglessen van Bons 

De zanglessen van Bons zijn 
echt een aanrader! Het was echt 
heel leuk! Je kon je stem laten 
horen en je kon proberen hoge 
en lage tonen te gebruiken.  

Als opwarmer van je stem kan je 
verschillende dingen doen, zoals, 
een kort zinnetje zeggen ( bijv. 
pannenkoeken bakken ) van 
hoog naar laag en omgekeerd, je 
kan geluiden proberen te maken 
die je normaal niet zou maken, 
en in een fles met water een lied-
je bubbelen.  

Als we dat hadden gedaan gin-
gen we liedjes zingen. Met hoge 
en lage tonen. Daarna gingen we 
liedjes zingen die we zelf hadden 
uitgekozen. Dat was heel leuk! 
Conclusie: 

Zanglessen van Bons zijn echt 
een aanrader! :-)    

Kyra                            

Totaal wonen 
Totaal wonen (Heerenstraat 9) 

Deze naam kreeg de zaak in 
2000 op het moment dat hij de 
winkel van zijn vader verbouw-
de. In 1991 was hij zijn vader 
gaan helpen in de zaak en in 
1994 nam hij deze officieel over. 

Daarvoor heette de zaak van 
zijn vader: Woninginrichting 
Adrie de Jonge, maar het gaf 

In die tijd moest je nog in militai-
re dienst. Bij zijn aanstelling 
kreeg hij wel de garantie dat hij 
na de diensttijd terug mocht ko-
men en dan zou hij alsnog zijn 
HTS opleiding willen afronden. 

Het liep anders want na 8 maan-
den dienst was het zo druk bij 
zijn vader dat het door zijn moe-
der aangevraagd bijzonder ver-
lof werd ingewilligd voor de duur 
van een half jaar. Na dat half 
jaar trok zijn moeder weer de 
stoute schoenen aan en schreef 
een brief aan de minister die het 
aanbod deed of nog een half 
jaar militaire dienst of een half 
jaar bij pa Adrie. Geen moeilijke 
keuze. Zo kwam hij in 1991 in 
de zaak. Zowel hij als zijn echt-
genote volgden bij de Stichting 
Hout en Meubel een 2-jarige 
avondopleiding in Breda en 1 
jaar in Eindhoven. Daarnaast 
volgde hij de toen nog verplichte 
cursus Handelskennis. 

Als Ruben op pad is staat Ma-
rylou in de winkel en bij hoge 
uitzondering neemt pa Adrie 
soms nog waar. 

Op de vraag of er veel veran-
derd is in zijn branche geeft hij 
aan dat op arbeid-technisch ge-
bied haast niets wijzigt. In mate-
rieel opzicht veel! 

nogal eens verwarring bij leve-
ranciers waar bestellingen wer-
den geplaatst. In die tijd had je 
ook Rinus de Jonge -van Eijke-
ren in ’ s-Heerenhoek en Rinus 
de Jonge-Hoek van Dijke in 
Heinkenszand ( nu Binnenuit )  

 Zowel zijn opa Jaap de Jonge 
als veel van zijn ooms waren 
zelfstandigen. De ooms Rinus, 
Kees en Miel zaten in dezelfde 
branche. 

Ruben is getrouwd met Marylou 
Polderdijk. Zij hebben twee 
dochters, Romy die onderwijs-
kunde studeert aan de Universi-
teit Utrecht en tevens een studie 
volgt aan de Pabo op de Hoge-
school Utrecht. Dochter Fleur zit 
op kamers in Breda en volgt aan 
het Avans college Hogeschool 
Breda een opleiding social work. 

Volgens Ruben zit het er niet in 
dat de meiden hem zullen op-
volgen. 

Aanvankelijk was hij helemaal 
niet van plan de zaak over te 
nemen. Na de Havo begon hij 
aan de HTS, na 2 jaar ging hij 
terug naar de MTS afdeling 
Electro en na zijn opleiding ging 
hij werken bij het Installatiebu-
reau van ’ t  Westende op het 
industrieterrein in Middelburg.  
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Vroeger werd heel de woning 
van vloerbedekking voorzien. 
Tegenwoordig alleen de trap, de 
overloop en slaapkamers.  

 

Toen het laminaat in opkomst 
kwam was de vraag naar lami-
naat tijdelijk groot, maar toen 
het “ klicklaminaat ”  bij de doe- 
het-zelf-zaken kwam te liggen 
gingen veel mensen zelf aan de 
slag. Nu is “ vlakke vloeren ”  
de trend: PVC (  100% synthe-
tisch )  of marmoleum ( 100% 
natuurproduct ) .  

 

Beide producten zijn wat moeilij-
ker om te installeren en zodoen-
de komt het weer bij de woning-
inrichter terecht. 

 

In 2011 haalde hij de krant 
“ T otaalwonen de Jonge beste 
woningstoffeerder “ . Tijdens de 
Nederlandse kampioenschap-
pen woning stofferen in Gorin-
chem werd hij uitgeroepen tot 
de beste van Zuidwest Neder-
land.  

Liefst was hij natuurlijk Neder-
lands Kampioen geworden. 

 

Op meubelgebied is het een las-
tige handel. Als je geen toege-
voegde waarde hebt voor een 

dat wij alles regelen en u zelf er 
geen omkijken naar heeft ” , zo-
dat Ruben zijn ambachtelijk 
werk vakkundig kan uitvoeren 
volledig naar de wens van de 
klant. 

Een ondernemer neemt meestal 
te weinig tijd voor ontspanning 
en hobby. Ruben speelt gitaar, 
ook zo nu en dan nog in een 
bandje en hij doet aan voetbal 
en hardlopen. 

 

Ruben en Marylou, we wensen 
jullie heel veel succes met de 
nieuwe ontwikkelingen en hopen 
dat de zaak nog lang centraal in 
ons dorp mag blijven. 

product kan je het net zo goed 
googelen en bij de goedkoopste 
aanbieder kopen. De mensen 
die via internet kopen vergeten 
de service die wij leveren en die 
grote bedrijven vaak niet leve-
ren. 

 

De toekomst: 

In 2000 vond de eerste verbou-
wing plaats. Op gezette tijden 
laat hij zich adviseren door een 
extern adviesbureau. In overleg 
met hen heeft hij gekozen om 
alleen nog producten aan te bie-
den met een toegevoegde waar-
de.  

Binnenkort vindt een nieuwe 
verbouwing plaats en zal heel 
het interieur wijzigen. Vooraf-
gaand aan deze nieuwe verbou-
wing vindt een verbouwingsuit-
verkoop plaats. Kasten, dres-
soirs, tafels en stoelen zullen 
vervangen worden door maat-
werk fauteuils en banken. Maar 
met name vloeren, zonwering 
en gordijnen zullen in een groter 
aanbod terugkomen. 

“ W e willen ontzorgen d.w.z. 
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De krant wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van  de vrienden van D ’ n Oek van ‘ t Pak ’ uus:  

Paree BV Elektro Telecom, Timmerfabriek De Mol, Zeeland Refinery, BPG de Jonge, EPZ, Groentespecialist De 
Bruine, Studio K ( n ) apper, Frank van Craenenbroeck, Welkoop, Aziatische specialiteitenrestaurant Nieuw Para-
dijs, Cafetaria Paradijs, Korenbeurs Culinair , /DXUHQWLXV��5DGLDW&R�HQ�0DUFR¶V�%DNKXLMV. Wilt u D ’ n Oek van ‘ t  
Pak ’ uus ook steunen?  Voor ( tenminste )  € 115 bent u Vriend van D ’ n Oek van ‘ t   Pak ’ uus. Stort nu direct 
uw gift op rekeningnr:  NL60RABO 034 60 06 414.    

De Groente- 
specialist: 

06 -51109969   

Aziatische specialiteitenrestaurant  ‘ Nieuw Paradijs ’  ( tel. 0113 - 352769 )  en 
Cafetaria ‘ Paradijs ’  ( tel. 0113 - 350101 )  

Openingstijden: 
ma t/m do  16-20 uur 
vr              14-23 uur 
za + zo        11-23 uur 

De laatste dorpskranten zijn digitaal te bekijken en te downloaden via: 

Maandag   : Gesloten 

Dinsdag     : 8:00-12:00 13:00-17:30 

Woensdag : 8:00-12:00 13:00-17:30 

Donderdag: 8:00-12:00 13:00-17:30 

                     18:00-20:00 

Vrijdag       : 8:00-12:00 13:00-17:30 

Zaterdag   : 8:00-13:00 

Telefoonnummer 0113-351492 

Miranda , Eline , Kimberley en Mariska  

 

HIER UW ADVERTENTIE ? 
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weest met tussen de 50 en 75 
leden. 10 Jaar terug zijn we zelf-
standig geworden omdat er maar 
weinig ondersteuning meer kwam 
vanuit Tilburg en er jaarlijks een 
flink bedrag afgedragen moest 
worden. We zijn toen verder ge-
gaan onder de naam V.O.K. en 
hebben dit op eigen kracht 10 
jaar volgehouden. Gebrek aan 
leden hebben we niet ( 66 le-
den ! )   maar helaas geen aan-
was  van jongere vrouwen. Met 
een gemiddelde leeftijd van  bo-
ven de 70 is geen interesse meer 
van de leden om nog een be-
stuursfunctie te aanvaarden. Het 
huidige bestuur heeft dan ook in 
overleg met de leden besloten 
om de vereniging  op te heffen, 

De V.O.K. heeft 10 april haar 
laatste bijeenkomst c.q. eindfeest 
gehouden. 

Ooit, november 1960, begonnen 
als boerinnenbond om de vrou-
wen van de agrarische sector te 
verenigen en ondersteuning te 
bieden bij opvoeding, omgaan 
met geld, bewustwording en  
vrouwenemancipatie. Hiervoor 
werden dan sprekers uitgeno-
digd, cursussen  gegeven en 
werden excursies  georgani-
seerd. Veel dames hebben hier-
van gebruik gemaakt en zijn ja-
renlang lid. 40 jaar of meer is 
geen uitzondering. 8 Jaar na de 
oprichting werd vanuit Tilburg 
waar het orgaan zijn kantoor had 
een nieuwe naam  geïntrodu-
ceerd en  werd het KVO wat staat 
voor Katholieke Vrouwen Organi-
satie. Men wilde een breder 
draagvlak en alle ( katholieke )  
vrouwen erbij betrekken. Het is 
altijd een actieve vereniging ge-

wel met wee-
moed in ons 
hart. 

We kunnen met 
zijn allen terug-
kijken op een 
prachtige mooie 
tijd die we met 
elkaar gehad en beleefd hebben. 
De huidige maatschappij heeft ons 
bewust gemaakt dat jongere vrou-
wen, met bijna allemaal een deeltijd 
of zelfs fulltime baan, hun vrije 
spaarzame tijd anders benutten en 
andere prioriteiten stellen.  

Het jammere is dat er op ’ s Hee-
renhoek weer iets verdwijnt en 
waarvoor niets in de plaats komt. 
Ons dorp wordt weer een beetje 
“ s tiller ” .  

Namens het bestuur. 

Ria Remijn 

Vrouwen Op eigen Kracht 

Een ansichtkaart van 100 jaar 
geleden van 'Bovenan de Meu-
lendiek', waar weinig ansichten 
van gemaakt zijn.  

Lang hebben hier 2 oprellen ge-
legen. Bestemd om met paard 
en wagen bij de boerderij onder-
aan de dijk te kunnen komen.  

Ook ten tijde van de ansicht uit 
1974 van 'Onderan de Meulen-
diek' zijn deze nog aanwezig.  

Sinds afbraak van de boerderij 
van Vermue en renovatie van de 
Molendijk is de oprel die het 
meest naar het dorp lag verdwe-
nen. 

D’ouwe Dôôze 
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Beste gebruikers van de Jeugdhoeve, 

Laatst is er geconstateerd dat er wel heel veel 
wordt geparkeerd voor de deur van de Jeugdhoe-
ve, dit resulteert in behoorlijk gevaarlijke situa-
ties. Mocht er wat gebeuren dan is er voor de 
hulpdiensten geen mogelijkheid om adequaat 
hulp te kunnen bieden. 

Parkeren is dan ook vanaf heden alleen toege-
staan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, 
dit voor uw en ons aller veiligheid. 

Wij hopen op uw medewerking.               

Beste inwoners  

van ‘ s-Heerenhoek, 

 

1 oktober 2018 ben ik begonnen 
als wijkagent in de gemeente 
Borsele en dan specifiek Borse-
le-West waar ook ‘ s-
Heerenhoek onder valt. Met dit 
stukje wil ik mij graag aan u 
voorstellen: 

 

Mijn naam is Moniek van IJssel-
dijk ik ben 32 jaar oud en ik 
woon in Vlissingen samen met 
mijn man en 2 kinderen. In 2005 
ben ik begonnen met mijn oplei-
ding bij de politie, daarna heb ik 
7 jaar gewerkt, eerst als agent 
en daarna als hoofdagent in de 
gemeente Reimerswaal. Vervol-
gens heb ik er in 2015 voor ge-
kozen om ook wat meer stedelij-
ke ervaring op te doen in Wal-
cheren. Ik kreeg daar in 2017 de 
kans om daar een leer- en erva-
ringstraject te volgen voor de 
functie van wijkagent in de ge-
meente Veere. Dit heb ik ruim 
een jaar gedaan en dat is me 

enorm goed be-
vallen, vandaar 
dat ik heb gesol-
liciteerd toen er 
een functie hier 
in Borsele vrij 
kwam. Ik moet 
de gemeente 
zeker nog beter 
leren kennen 
maar tot nog toe 
werk ik hier met 
veel plezier.   

 

Ik ben telefo-
nisch te berei-
ken via 0900-
8844, mocht ik 
niet aanwezig 
zijn dan wordt er 
een terugbelverzoek aange-
maakt zodat ik terug kan bellen 
als ik weer in dienst ben.  

Ook via de mail ben ik te berei-
ken :  

moniek.van.ijsseldijk@politie.nl  
Ik probeer altijd zo snel mogelijk 
te reageren maar toch kan dit 
soms enkele werkdagen duren.  

 

Bel daarom bij spoed altijd 112 
en bij incidenten of zaken die 
niet kunnen wachten 0900-8844 
waar u een melding kunt maken 
zodat er direct collega ’ s langs 
kunnen komen. 

 

Wellicht tot ziens! 

Nieuwe wijkagent  

Parkeren Jeugdhoeve ! 
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 Agenda 
We vragen iedereen activiteiten 
te melden die de komende 
maanden in ‘ s-Heerenhoek 
plaatsvinden. U kunt de activi-
teiten mailen naar de redactie:  

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

 

Scouting 

Woensdag 17 april Paasjacht: 
eieren zoeken bij de boerderij. 

 

De Verenigde Schutterssociëtei-
ten van ’ s-Heerenhoek organi-
seren de volgende schietingen 
op de staande wippen achter de 
Emmastraat:  

 

Zaterdag 20 april, 13.30 uur, 
gratis paaseieren. 

Zondag 19 mei, 13.30 uur  

Zaterdag 8 juni, vanaf 12.30 
uur:  Finale pelotonsschieting 
van de afd. Zuid-Beveland 

1e pinksterdag: Zondag 9 juni, 
14.00 uur: Koningschieting van 
de Ver. Soc. op de liggende en 
de staande wip 

Zaterdag 29 juni, 13.00 uur: 
Kampioenschap van de Konin-
gen en Keizers  van de Neder-
landse Bond van Wipschutters 
en daarna jubileumschieting / 
viering van het 150 jarig be-
staan van Concordia 
( 1869 ). 

Zondag 7 juli, 13.30 uur 

Zondag 4 augustus, 10.30 uur 
blokschieting en om 13.30 uur 
schieting 

Zaterdag 17 augustus, 13.30 
uur 

Zaterdag 5 oktober, 13.30 uur, 
jubileumschieting / Henk Bus-
schers 25 jaar schutter. 

 
Wielercomité 's-Heerenhoek or-
ganiseert de EPZ Omloop van 
Borsele. Deze editie is volledig 
internationaal gericht, start en 
finish te 's-Heerenhoek. 

Het programma is als volgt: 
  
Vrijdag 26 april 
16.45 Tijdrit, 1e etappe Junior 
Vrouwen UCI 2 Nation Cup. 
19.30 Tijdrit Elite Vrouwen. 
 
Zaterdag 27 april 
10.30 2e etappe Junior Vrouwen 
UCI 2 Nation Cup. 
14.00 UCI 1.1 internationale 
wegwedstrijd Elite Vrouwen 
topcompetitie. 
14.05 ID Renners Topcompetitie 
 
Zondag 28 april 
10.30 3e etappe Junior Vrouwen 
UCI 2 Nation Cup. 
14.00 UCI 1.1 Internationale 
wedstrijd Junior Heren. 
Er verschijnen zo'n 550 renners/
rensters aan de start uit meer 
dan 20 verschillende landen uit 
de hele wereld. Voor Junior-
Vrouwen is dit een unieke drie-
daagse koers in Europa. Bij Elite 
vrouwen verschijnt de wereldtop 
met voormalige en toekomstige 

 Nationale-, Wereld- en Olym-
pisch kampioenen. 
 

KBO/Soos: 

7 mei bingo 

14 mei voor-
jaarsreis o.a. 
naar een Bel-
gische krantendrukkerij 

 

Op dinsdag 11 t/m 14 juni gaat 
de ’ s-Heerenhoekse wandel-
vierdaagse van start. Net als 
voorgaande edities kan er weer 
gekozen worden uit een route 
van 5 of 10 km met als vertrek-
punt en inschrijving in de voet-
balkantine, inschrijving vanaf 
18.00 uur. (let op vrijdag in-
schrijving 10km start om 17.30 
uur )  Deelname is gratis en 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door sponsoren en vrijwillige 
bijdragen. 
 

Fietstochten: 

10 mei (34 km), 7 juni (33 km) , 
5 juli (45 km), 9 augustus (34 
km), 6 september (34 km) 

We vertrekken om 13.00 uur 
van af de Jeugdhoeve inschrij-
ving vanaf 12.45 uur. De inleg 
bedraagt € 5.00 en voor de 
fietstocht met lunch € 10.00 
 

26 juni : 25-jarig bestaan KBO 
Zeeland 

Op deze dag viert de KBO afd. 
Zeeland haar 25-jarig bestaan 
in de Stenge te Heinkenszand 
van 14.00 tot 17.00 uur.    

Kijk op de 

www.kbosheerenhoek nl voor 

meer info 

Beach Event: 28 en 29 juni 
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Het carnavalsseizoen is weer 
voorbij, en wat hebben wij ge-
noten van alle evenementen 
die er georganiseerd zijn, we 
hadden er vat op! 

Het carnavals weekend is 
goed verlopen, het weer viel 
na alle verwachtingen toch nog 
mee en we hebben daardoor 2 
droge optochten mogen bele-
ven. 

De optochten waren erg mooi, 
de grote optocht op zondag 
blonk er weer in alles uit, dat is 
ook te lezen in het jury rapport. 
Wij willen alle optocht deelne-
mers heel erg bedanken, door 
jullie was de optocht weer 
prachtig. 

De uitslag en het 
juryrapport is te 
vinden op 
www.paerehat.nl 

Dit jaar zullen er 
ook weer een 
aantal leden 
stoppen binnen 
de stichting, deze leden willen 
wij heel erg bedanken voor alle 
inzet de afgelopen jaren.   

Nieuwe leden zijn altijd wel-
kom, dus ben je 18 jaar of ou-
der en wil je graag eens kijken 
hoe het binnen onze stichting 
gaat, neem dan gerust contact 
op met één van onze leden, 
via Facebook of via onze web-
site.  

Normaal gesproken zou er nu 
volop reclame gemaakt wor-
den voor de jaarlijkse rommel-
markt. Wij moeten hierbij laten 
weten dat de rommelmarkt dit 
jaar niet zal plaatsvinden. 

Verder gaan wij weer uitkijken 
naar het oktoberfeest, alle in-

In navolging van andere kernen 
in onze gemeente zijn Kerk, Ou-
derenbond en Vrijwilligershuis 
bezig met het opzetten van een 
werkgroep die de leefbaarheid 
van ons dorp wil bevorderen. 

Denk nu niet, ik wil wél een zorg-
zaam dorp, maar ik ben te oud of 
ik heb geen tijd of ik weet niet 
wat ik zou kunnen doen. Ieder-
een heeft zijn sterke kanten en 
mogelijkheden. 

Enkele ideeën: 

 Hulp bij eenvoudige klussen 
(lamp vervangen, kapotte stek-
ker )  

 Ondersteuning bij internet- of 
computerprobleempjes 

 Hulp bij het instellen van een 
nieuwe televisie 

 Misschien kookt u graag en 
vindt u het leuk voor een of 
twee mensen meer te ko-
ken... 

 De vuilcontainer buiten of 
binnen zetten 

 Maatje zijn voor iemand die 
wat hulp nodig heeft 

 Hulp bij het winkelen (bv. in 
Goes of via internet... )  

 Ouderenbezoek 

 Naar de kerk rijden of naar 
een activiteit van de oude-
renbond of andere activiteit 

 Het zou mooi zijn als we op 
deze manier in ons dorp een 
gemeenschap kunnen vor-
men van mensen die voor 
elkaar klaar staan. Om meer 
vorm te geven aan het idee 
van een zorgzaam ’ s-
Heerenhoek  doen we bin-
nenkort en beroep op u om 
samen te komen en van ge-
dachten te wisselen. 

formatie hierover zal je via 
Facebook of flyers en onze 
website kunnen volgen.  

 

Namens De Koenkelpot. 

Koenkelpot 

De rommelmarkt is een be-
kend begrip. Binnen ons dorp 
organiseerden zowel de kerk 
als de Carnavalsvereniging de 
Koenkelpot een jaarlijkse rom-
melmarkt. 

Echter in deze krant staat te 
lezen dat Stichting de Koen-
kelpot ermee ophoudt. 

Hoe kom je nu van je 
“ r ommel “ af. Uiteraard houdt 
de kerk haar jaarlijkse markt, 
maar daarnaast kan je zelf met 
anderen iets organiseren. 

Te denken valt aan een straat-
rommelmarkt, of als buurtvere-
niging. Je komt op die manier 
niet alleen van je spullen af, 
maar door samen in straat of 
buurt te organiseren maak je 
kennis met anderen en zo be-
vorder je ook een betere 
saamhorigheid in je eigen om-
geving. 

Je maakt je dorp leefbaarder 
en dat willen ook Kerk, KBO 
en het Vrijwilligershuis namens 
onze gemeente Borsele. 

Rommel 

Zorgzaam 
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Opruimsets  - welke opruimheld helpt mee? 
Help zwerfafval opruimen! 

 

Dit jaar, bestempeld als het 
‘ Z eeuws jaar van het afval ’ ,  
stelt de gemeente in ieder dorp 
een opruimset voor zwerfafval 
beschikbaar. Deze zijn meestal 
in de dorpshuizen op te halen. 
Ook in ’ s-Heerenhoek is er 
sinds kort zo ’ n opruimset aan-
wezig.  
 
Inwoners kunnen via de Jeugd-
hoeve de set reserveren, deze 
ophalen en na de opruimactie 
weer inleveren. Reserveren kan 
tijdens openingstijden. 

 
Het opgehaalde zwerfafval 
neem je mee naar huis voor de 
eigen afvalbak óf, als het veel is 
laat je thuis ophalen door de 

gemeente.  
Help mee ‘ s-Heerenhoek en 
omgeving schoon te houden. 
 
SPELREGELS UITLEEN  
ZWERFAFVALSETS 
Dank dat u meehelpt met het 
opruimen van zwerfafval! Daar  
is deze set ook voor bedoeld. 
 
Hieronder even de spelregels 
op een rij: hiervoor vragen wij 
dus ook uw medewerking. 

Opruimset  
Zwerfafval 
 
De opruimset be-
vat: 
 
Een blauwe zak 
van spijkerstof, 
met daarin: 
8 grijpers ( 5 groot 
en 3 klein ) , 
een jute tas, met 
daarin: 
8 hesjes ( 5 groot en 3 klein)  
2 sets afvalzakken. 
Handschoenen worden om hy-
giënische redenen niet ver-
strekt. Wij verzoeken u deze 
zelf mee te nemen. 
 
Uitleen 
De uitleen verloopt via de be-
heerder ( s )  van het dorpshuis 
of een andere aangewezen lo-
catie. 
U kunt de set vóóraf bij de be-
heerder reserveren. Uitleen ver-
loopt via een intekenlijst. 
 
Wij verzoeken u de set weer 
terug te brengen op de dag dat 
u hem leent. In overleg met de 
beheerder kan hiervan afgewe-
ken worden. Na het inleveren 
van de set tekent u hiervoor. 
 
 
 
 

Afval  
Wij verzoeken u het opgehaal-
de zwerfafval: 
 - mee te nemen naar huis voor 
de eigen afvalbak óf 
 - (als het veel is) te laten  op-
halen door de gemeente via de 
buitenbeterapp op de     
smartphone of via onze websi-
te www.borsele.nl door 
‘ m elding openbare ruimte. ’  
 
Vragen? 
Heeft u  nog vragen of aanbe-
velingen, neem dan contact op 
met Marian op nummer 0113-
238461 of met Sander op num-
mer 0113-238317. 
 

Dank voor uw medewerking! 
Namens de gemeente Borsele, 

Wethouder Kees Weststrate 


