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 D’n Oek van ’t Pak’uus 

• Lintje      blz   3 

• Judo   blz   4 

• Burendag  blz   6 

• Supermarkt  blz   7 

• Hoe is het met … blz   8 

• Hoe zit dat …  blz   9 

• Vrienden Pak ‘uus blz 11 

• In memoriam  blz 12 

• Taalklas   blz 13 

• Zorg(en)   blz 15 

• Agenda   blz 16 

 

D’n Oek van ‘t Pak’uus is on-
line te bekijken en te delen 
via www.heerenhoek.nl, mak-
kelijk voor iedereen buiten het 
dorp of buiten het land.  

 

De volgende krant komt in 
december uit. Heeft u kopij 
voor de krant? Lever het voor 
4 december 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 met uw logo 
voor slechts € 75 als “Vriend 
van de dorpskrant”? Uw 
vriendschap is ons goud 
waard.  
 
Stort nu direct op rekeningnr:   
NL60RABO 034 60 06 414. 

 
Meteen 
doen !    

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek  September 2020 Jaargang 30 

Dorpsraad 

Zoals zoveel verenigingen en 
stichtingen had de Stichting 
Dorpsraad ’s-Heerenhoek 
ook te leven met de voor-
schriften die gelden in tijden 
van het Coronavirus. 

Tussen 9/3 en 4/8 is er enkel 
op afstand overlegd. 

Welke zaken kregen vooral 
aandacht? 

Samenstelling dorpsraad. 
Na het vertrek van Lau Traas 
en de hernieuwde kennisma-
king met voormalig dorps-
raadslid Ria Boonman, wer-
den de taken en functies op-
nieuw bekeken en vastge-
steld. Per 1 juli 2020 is Ria 
Boonman de nieuwe voorzit-
ter; Richard Gielens de nieu-
we secretaris en blijft Hans 
van Dijk de penningmeester. 
Rinus Knuit treedt terug uit 
het dagelijks bestuur en 
wordt lid; evenals Cora Stoe-
le, Rosa Zwartelé en Anne-
marie Haagmans. De taak-
portefeuille is zodanig ver-
deeld dat elk lid een eigen 
taakpakket heeft gekregen, of 
met een ander raadslid deze 

zaken behartigt.  

Jaarvergadering 2020: het 
geplande overleg in maart 
kon niet doorgaan en van uit-
stel ( vanwege de maatrege-
len) is voor dit jaar definitief 
uitstel gekozen. In het voor-
jaar van 2021 pakken we dit 
weer op. 

Ontwikkelingen binnen de 
werkgroepen van B2030: 
met belangstelling volgt de 
dorpsraad de stappen die 
binnen de drie werkgroepen 
gezet worden. Met name de 
werkgroep Imago / Zorg en 
Welzijn heeft in de afgelopen 
maanden nog overleg ge-
voerd. Zij doen hierover in 
een andere katern verslag. 
De overige twee 
‘duurzaamheid & wonen’ en 
‘recreatie en sport’ hadden te 
kampen met de voorschriften 
en kozen ervoor om minimaal 
contact te onderhouden. Van 
gemeentewege lagen ook al-
le activiteiten stil op dit ter-
rein. 

Peilen winkelbehoefte: dit 
onderwerp ligt als takenpak-
ket bij een drietal personen, 
die behoefte voor een eigen 
supermarkt aan het koppelen 
zijn aan de mogelijkheden die 

Marly Moison  
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concerns op dit terrein bie-
den. De kanskaarten liggen 
niet makkelijk op tafel, maar 
men neemt de tijd 
om alles goed uit 
te zoeken, alvo-
rens een eindoor-
deel te vellen. 

Ontwikkelingen 
binnen Northse-
aport: binnen het 
Sloepoortgebied zijn plannen 
ontwikkeld om een parkeer-
plaats voor beroepschauf-
feurs te ontwikkelen met een 
aangepaste infrastructuur 
hieromheen. Aanwonenden 
en belanghebbenden ( inclu-
sief de dorpsraad) volgen 
deze plannen op de voet en 
overleggen regelmatig met 
vertegenwoordigers van NSP 
en gemeente over mogelijke 
gevolgen. Er zijn ook alterna-
tieve plannen ontwikkeld, 
mede door de dorpsraad. In 
een openbare vergadering 
(op termijn/ als dat corona-
proof mogelijk is) zullen be-
trokken partijen belangstel-
lenden kunnen voorlichten. 

Verloedering, veiligheid, 
gezondheid. Niet alleen de 
werkgroep B2030 inzake 
Imago & welzijn maakt zich 
zorgen over het wel en wee 
binnen ons dorp; ook de 
dorpsraad heeft vragen en 

opmerkingen als het gaat om 
leefbaarheid en zorg. In een 
aparte rubriek vindt u hier-

over meer terug. Met 
name de situatie rond 
de Molendijk 
(snelheidbegrenzing, 
aanblik, verlichting, 
onderhoud groengor-
dels en bos), stand 
van zaken aanpak 

Marktstraat (herinrichting), 
hoek Molendijk/
Burgemeester Timansweg 
(na sloop pand) hebben tot 
vragen geleid bij gemeentelij-
ke diensten. De dorpsraad 
heeft de indruk dat in een 
aantal gevallen via overleg er 
goede stappen tot meer sa-
menwerking en begrip zijn 
gezet. In een aantal andere 
gevallen kan de communica-
tie tussen gemeente en bur-
gers beter, zodat inwoners 
begrijpen waarom zaken als 
herinrichting en facelift pan-
den en percelen zo lang du-
ren. 

Volgend overleg is op 8 
september, 13.30-16.30u:  

De nieuwe vergaderplaats 
van de dorpsraad is de Willli-
brorduszaal, naast de kerk. 
Heeft u vragen of opmerkin-
gen? Mail dorpsheerenhoek 
@zeelandnet.nl of spreek 
een dorpsraadslid aan. 

Het jaar waar alles anders is 
verlopen dan dat we gehoopt 
hadden... 
 
Het carnavalsseizoen 2019-
2020 ging goed van start met 
op de 11

e
 van de 11

e
 een 

nieuw motto en daarbij werd 
ook de nieuwe prins bekend 
gemaakt: prins Richard!  
 
Het carnavalsweekend zelf 
was zeer geslaagd en on-
danks de harde wind kon de 
kinderoptocht op de zaterdag 
gelukkig doorgaan! Helaas 
was dit niet het geval voor de 
grote optocht op de zondag 
wat wij als carnavalsstichting 
erg jammer vonden! Daarom 
keken we erg uit naar het 
nieuwe carnavalsseizoen van 
2020-2021, maar daar kwam 
de Corona crisis. Vele feest-
jes werden geannuleerd en 
wij waren al druk bezig met 
het organiseren van het okto-
berfeest. Helaas  werd wel 
zeer duidelijk in augustus dat 
het feest niet door kon gaan. 
Om het nieuwe carnavalssei-
zoen van start te laten gaan, 
het nieuwe motto bekend te 
maken en de leden weer aan 
iedereen te presenteren heb-
ben we dit jaar ook weer de 
11

e
 van de 11e. Wij weten 

nog niet of dit door kan gaan 
en we zien ook erg donkere 
wolken hangen boven het 
carnavals weekend in februa-
ri 2021.  
 
Zodra er meer duidelijkheid 
zal komen vanuit de overheid 
zullen wij dit als carnavals-
vereniging naar jullie commu-
niceren!  

 
Wij hopen op goede berich-
ten, maar we wachten af!  
3 keer alaaf, carnavalsstich-
ting de Koenkelpot.  

Carnaval ? 
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Het  heeft de Koning behaagd. 

Een lintje krijgen in coronatijd 
is bijzonder, maar je moet er 
wel wat langer op wachten. 

Dat overkwam onze dorpsbe-
woner Rinus Verdonk. Erop 
wachten deed hij eigenlijk 
niet. Iets wat je niet verwacht, 
daar zit je ook niet op te 
wachten. Op een zonnige 
morgen zaten  ze gezellig in 
de tuin toen zoon Tom kwam. 
Het viel op dat Tom vaak naar 
binnen moest. Later bleek dat 
hij een skype-verbinding met 
de burgemeester tot stand 
moest brengen. En zo kwam 
de burgemeester in beeld en 
bracht hem het mooie nieuws. 

Normaal wordt je ergens heen 
gelokt maar dat was nu niet 
mogelijk. Nergens mocht je 
met veel mensen bijeen zijn, 
zeker in het begin van de co-
ronatijd en dan nog op 1,5 
meter afstand van elkaar. 
Wethouder Marga van de 
Plasse, tevens aanwezig als 
wethouder voor Sport en Cul-
tuur, had een schitterend idee 
om de Bonifatiuskerk van 
Kwadendamme hiervoor be-
schikbaar te stellen. Op 3 juli 

Lintje 

was het zo ver. Ontvangst 
met koffie en gebak en op de 
banken lag een papier met 
de naam erop. Als redacteur 
van de dorpskrant had ik het 
voorrecht uitgenodigd te wor-
den. Jolanda Postuma-
Nagelkerke  bespeelde met 
tussenpozen het orgel. Aan 
het einde zelfs het  Wilhel-
mus dat helaas wegens de 
coronamaatregelen niet 
mocht worden meegezon-
gen. 

Onze –mensenmens- burge-
meester Gerben Dijksterhuis 
zei in zijn toespraak blij te 
zijn met zoveel vrijwilligers in 
onze gemeente die zich in-
zetten voor onze gemeen-
schap. Normaal is het de 
burgmeester die het lintje op 
mag spelden. Nu helaas niet. 
Die eer viel Rinus echtgeno-
te Heleen te  beurt. Zij kreeg 
een mooie bos bloemen. In 
het dankwoord hoopt Rinus 
dat iedereen gezond mag 
blijven. Zijn vader was ook 
schutter en  zittend op de 
lagere school werd hij al 
jeugdschutter. Hij leerde He-

leen kennen en zij had er 
geen bezwaar tegen dat hij 
deze mooie hobby uitoefen-
de. Hij dankte ook Heleen en 
alle mensen die hem hebben 
voorgedragen. 

 

Waarom kreeg hij eigenlijk 
een lintje?  

Wat betreft Rinus zullen we 
het zo beperkt mogelijk 
weergeven: 

Is vanaf 1981 tot heden (38 
jaar), secretaris van de Ne-
derlandse Bond van Wip-
schutters. 
54 jaar schutterlid van de 
vereniging Concordia, tevens 
voorzitter. 
Voorzitter en secretaris Zuid-
Bevelandse Bond van Wip-
schutters. 
Bestuurslid Internationaal 
Europees Comité Boog-
schieten staande wip. Vaak 
internationaal vergaderen in 
Gent. Wordt het Europees 
kampioenschap in Nederland 
gehouden dan regelt hij alles 
van A tot Z om het kampi-
oenschap te laten slagen. 
Secretaris Verenigde soci-
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ëteiten van ’s-Heerenhoek en 
omgeving. 

Vanuit de vereniging organi-
seert hij schietingen, beleg-
gen en voorzitten vergaderin-
gen, bijhouden archief, orga-
niseren demonstratieschietin-
gen (op braderieën e.d.), jubi-
leumschietingen leden Ver. 
Soc., inkopen prijzen voor 

Omdat de redactieleden min-
der interviews afnemen in 
deze COVID-19-periode, 
hebben we gevraagd aan 
medebewoners of zij zelf een 
stukje wilden schrijven. 
Dit is er één van: 
 
Mijn naam is Jessica van 
Schaik, 47 jaar. Geboren en 
getogen in Oost-Souburg. 
Vanaf 2007 woon ik met mijn 
man Ralf en zoon Hero (14) 
in ‘s-Heerenhoek.  
Mijn vader, Johan van 
Schaik, was (overleden in 
2007) judoleraar op Walche-
ren, dus toen ik een jaar of 5 
oud was ging ik logischer wij-
ze ook op judo. De sport ver-
overde mijn hart en vanaf dat 
ik een jaar of 16 was, toen ik 
mijn zwarte band haalde, 
mocht ik ook voor de groep 
staan, en dat was vanaf het 
begin echt iets wat ik gewel-
dig vond om te doen. 
 
Toen we in ‘s-Heerenhoek 
kwamen wonen kenden we 
helemaal niemand hier, maar 
toen ik bij de BSO hier op 
school ging werken, leerde ik 
al snel veel leuke mensen 
kennen en kwam steeds 
meer de vraag of ik hier ook 
judolessen wilde opstarten. 
Dus zo geschiede, mijn ver-
eniging, Judo Goes, had nu 
naast Goes, Middelburg, Vlis-
singen nu ook een depen-
dance in de gymzaal in        
‘s-Heerenhoek.  

Waar wekelijks op vrijdagmid-
dag/avond kinderen uit          
‘s-Heerenhoek, Nieuwdorp, 
Lewedorp, Heinkenszand etc. 
naartoe komen om judoles te 
krijgen.                    
Judo kun je trainen op ver-
schillende niveaus en met 
verschillende doelen. Sommi-
gen trainen wekelijks met veel 
plezier aan zijn of haar vol-
gende graduatie. Bij judo kun 
je zien hoe lang en hoe geoe-
fend iemand is aan de kleur 
van de band om zijn of haar 
middel. Je begint met een wit-
te band, daarna geel, oranje, 
groen, blauw, bruin en zwart 
(steeds donkerder). Om de 

Judo 

stappen tussen 2 banden te 
verkleinen doet de jeugd 2x 
per jaar examen voor een slip 
aan de band (een soort tus-
sentijdse test). Op de witte 
band, komt dus ieder half jaar 
een nieuwe slip (geel, oranje, 
groen, blauw, bruin) en dan 
pas een gele band examen. 
Dus iemand met een groene 
band om zijn of haar middel 
(Lukas Schrieks  uit              
‘s-Heerenhoek heeft deze bij-
voorbeeld) heeft al heel wat 
examens afgelegd en is al 
een eind op weg naar zijn 
zwarte band, die voor velen 
toch wel een doel is. 

Bovenste foto is tijdens het lesgeven en de tweede is tijdens de maandelijkse pun-

tenwedstrijd in de rol van scheidsrechter/begeleider. 

jubileumschietingen. Inkoop 
vogels, materialen, onder-
houd wippen en terrein. 
Woordvoerder/ aanspreek-
punt namens verenigingen   
’s-Heerenhoek. Aanspreken 
en motiveren leden m.b.t. 
schietingen en onderhoud. 
Verspreiden programmaboek-
jes, notulen e.d. onder leden. 

Kantinebeheerder, schoon-
maak, inkoop, bijspringen bar-
dienst en financiële afhande-
ling. 

 

Naast Rinus werden nog 5 
mensen op passende wijze 
gedecoreerd. Na afloop was 
er in de pastorietuin een hapje 
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Markt 
De ambulante han-
delaren staan van 
circa 15.15-17.00 uur  
dinsdags op het kerk-
plein bij de kerk: 

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

Andere dagen: Marco’s Bak-
huys met lekker vers brood 
en banket, zie Vriendenpagi-
na. Komt u 
langs?  

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: 

Eva Kramers     

Hanneke Boone                                                                                   
Hans van Dijk                             

Kees Rentmeester                       

Wannes Martens   

  

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 

dag (met clinics van verschil-
lende Nationale toppers en 
daarna gezamenlijk frietjes 
eten en daarna het zwembad 
van het Omnium helemaal 
voor Judo Goes) wat een 
enorm feest is. Onze leden 
doen ook ieder jaar hun best 
om voor onze club loten te 
verkopen voor de Grote Club 
Actie waar we deze activitei-
ten deels van financieren. 
 
Om de jeugd in ‘s-Heeren-
hoek kennis te laten maken 
met judo geef ik jaarlijks (via 
BONS) clinics aan de kleuters 
van groep 1 t/m 3 op de Don 
Boscoschool.  
 
Mijn jongste leerlingen zijn 3,5 
jaar oud en de oudste is in-
middels 67 jaar. Dat is ook 
het mooie van mijn sport, het 
is werkelijk voor iedereen te 
doen. En om dan als judole-
raar mensen hun judoniveau 
omhoog te tillen, dat is gewel-
dig. Kleine stapjes of grote 
sprongen, iedereen gaat 
vooruit en komst steeds een 
stukje verder. 
 
Als je als kleuter op judo komt 
leer je eerst hoe je moet val-
len zonder dat het pijn doet of 
iets kneust of breekt
(valbreken) Dit is ook erg han-
dig in bijvoorbeeld de speel-
tuin of op het schoolplein. 
Daarna leer je hoe je iemand 
op z’n rug werpt (worpen) en 
op zijn rug houdt
(houdgrepen) en dit alles met 
veel plezier. Kinderen genie-
ten en ik probeer mijn lessen 
wekelijks uitdagend en leuk te 
maken, zodat het nooit ver-
veeld. 
Naast het fysieke wat je leert, 
je staat na een aantal jaar ju-
do echt steviger in je schoe-
nen en laat jezelf niet zomaar 
omduwen, leer je ook veel op 
het mentale vlak. Omgaan 
met elkaar is er één van. Judo 
kun je niet alleen en als je 
met iemand oefent moet je 
daar rekening mee houden. 

Colofon 

De kleur van een band zegt 
niets over hoe sterk iemand 
is, maar wel over hoe lang en 
hoe goed iemand traint. 
 
Anderen trainen met als 
droom/doel ooit naar de 
Olympische Spelen/
Wereldkampioenschappen te 
kunnen en trainen meerdere 
keren, op verschillende loca-
ties, om op wedstrijden goed 
voor de dag te komen. Vaak 
gaan deze judoka’s het land 
in om aan toernooien deel te 
nemen.  
Om de kinderen die competi-
tief zijn ingesteld kennis te 
laten maken met de wed-
strijdsport hebben wij op de 
club in Goes regelmatig pun-
tenwedstrijden, waar kinderen 
punten kunnen verdienen en 
leren omgaan met winnen/
verliezen. Bij voldoende pun-
ten krijg je een embleem op 
je judopak en ga je op weg 
naar je volgende embleem. 
Anderen (vanaf een jaar of 
12) komen naar deze wed-
strijden om als scheidsrechter 
te oefenen, waar zij dan weer 
hun plezier uit halen. Voor 
ieder wat wils. 
 
Judo Goes is een erg actieve 
vereniging waar iedereen zich 
thuis kan voelen, we organi-
seren naast de wekelijkse ju-
dolessen veel meer. Zo zijn 
er de puntenwedstrijden en 
ook jaarlijks ons Oliebollen-
toernooi is altijd een groot 
succes. We gaan ook ieder 
jaar op kamp naar Renesse, 
we hebben een Judo Goes-
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Respect voor de ander, sa-
menwerken, discipline maar 
vooral plezier maken. Judo is 
een stoeisport, stoeien vindt 
ieder kind leuk. Stoeien met 
duidelijke regels, zodat het 
leuk blijft. De een stoeit rustig 
en andere kinderen spreken 
af om wat feller te keer te 
gaan. 
 
Judo is niet alleen mijn hob-
by, het is ook mijn werk. Ik 
ben judodocent op het Cios 
in Goes, de opleiding van 
nieuwe sportinstructeurs. En 
geef het hele jaar door clinics 
op basisscholen en Middel-
bare scholen. Voor Judo 
Goes geef ik zo’n 15 uur in 
de week les en ben ik ook 
nog eens de voorzitter van 
deze mooie vereniging. 
 
Toen in maart de lockdown 
vanwege Corona kwam 
schok ik wel, want ook al mijn 
werkzaamheden kwamen stil 
te liggen. Maar al snel kwa-
men we met veel ideeën om 
online te kunnen doen. En 
kwamen we 2x per week met 
een opdracht/challenge die 
de kinderen dan zo origineel 
mogelijk moesten uitvoeren 
en filmen, daar kregen ze 
dan punten voor. Wat een 
geweldige filmpjes stuurden 
de kinderen op, sommige 
hebben geen een opdracht 
overgeslagen, dat maakt me 
enorm trots. De top 10 is aan 
het eind van de lockdown be-
loond met een mooie beker, 
en iedereen kreeg een oor-
konde en sleutelhanger.  
Uit ‘s-Heerenhoek kwamen 
ook een aantal prijswinnaars 
(Britt Rentmeester 1e, Tycho 
v/d Scheer 2e en Joël Kop-
pejan 3e). 
Toen er weer gesport mocht 
worden, mocht dit in het be-
gin alleen buiten. Daarvoor 
mochten we gebruik maken 
van het voetbalveld van de 
Patrijzen, echt super dat ze 

Burendag 
zo meedachten, nogmaals 
bedankt, Patrijzen!  
In Arnemuiden konden we op 
een camping terecht waar we 
een judomat in het gras kon-
den leggen. In Vlissingen 
trainden we op het strand en 
in Goes op het gras bij De 
Hollandsche Hoeve. Dat is zo 
mooi aan onze vereniging, 
geen probleem waar we 
geen oplossing voor vinden. 
Toen we vanaf 1 juli weer 
naar binnen mochten, de 
zaal in, bleven we op vele 
locaties nog buiten sporten. 
Gewoon omdat het prima 
ging en we in deze tijden lie-
ver nog buiten bleven spor-
ten. In ‘s-Heerenhoek ging 
het voetbalveld op de schop 
dus toen heb ik de judomat 
op het parkeerterrein naast 
de gymzaal gelegd, de kin-
deren vonden het geweldig.  
 
Nu het nieuwe seizoen begint 
gaan alle lessen ook weer 
naar binnen, wel met de no-
dige regels en protocollen, 
maar ook daar passen we 
weer een mouw aan. Even 
wennen en binnen een paar 
weken is iedereen gewend 
en kunnen we hopelijk weer 
lang genieten van de weke-
lijkse Judoles. 
 
Mocht je ook eens mee willen 
doen met een judo les, de 
kinderen van groep 1 t/m3 
kunnen zich dan opgeven 
voor de Bons-activiteit, de 
oudere jeugd mag altijd met 
een vriendje meekomen of 
kom gerust eens met je va-
der of moeder langs op vrij-
dag.  
 
kijk op de website 
www.judogoes.nl voor het 
lesrooster. 

Ieder jaar op de 4e zaterdag in 
september organiseren buurten 
in Nederland Burendag. Oor-
spronkelijk was het een idee van 
Douwe Egberts en het Oranje-
fonds.  

Gezellig bij elkaar komen en zo 
mogelijk iets goeds doen voor 
elkaar waren de pijlers waarop 
deze dag uitgroeide tot een na-
tionaal evenement. 

Dit jaar wordt Burendag op za-
terdag 26 september gevierd, 
maar door het coronavirus en de 
maatregelen ter bestrijding er-
van, is de opzet wel anders dan 
anders. Men kiest voor veilig-
heid en meer afstand. 

Koffie is voor buren het begin 
voor het leggen en versterken 
van contacten.  In vroeger tijden 
was het normaal om bij elkaar 
op-de-koffie-te-gaan en ervarin-
gen uit te wisselen. Dat nauwe 
contact vinden sommige men-
sen te verplichtend en kan lei-
den tot sociale controle (ons-
kent-ons). 

Het tegenovergestelde komt ook 
voor: buren kennen elkaar am-
per en tonen weinig belang-
stelling voor elkaar. Jarenlang 
loopt men letterlijk langs elkaar 
heen en men kent elkaars ach-
ternamen niet, als het niet bij de 
voordeur vermeld staat. 

De gevolgen laten zich soms 
raden: vereenzaming, isole-
ment, hulpbehoefte en contact-
vrees. 

Door buurtverenigingen op te 
richten en te onderhouden kan 
men samen in een straat of wijk 
meer contact bevorderen en el-
kaar beter/anders leren kennen. 
Het PZC-artikel eind juli over de 
Rijkebuurt was een voorbeeld 
hoe het kan uitgroeien tot een 
spontane jaarlijkse barbecue. 
Natuurlijk hoeft dat verplichten-
de niet; vrijheid en blijheid wer-
ken meestal beter.  
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Als er één onderwerp be-
langrijk wordt gevonden, is 
het wel de mogelijke terug-
keer van een eigen super-
markt op ons dorp.  

Na de sluiting van de winkel 
in de Marktstraat was ieder-
een aangewezen op buurt-
dorpen als Heinkenszand, 
Ovezande, Borssele, Kwa-
dendamme of Goes met 
een veelvoud aan grootgrut-
ters. 

De speciale werkgroep 
(een tweetal inwoners) ging 
op onderzoek uit en had 
overleg met enkele grote 
levensmiddelenconcerns: 
Jumbo, Lidl en Aldi. In eer-
ste instantie stonden deze 
niet te springen om iets op 
te zetten, omdat bijvoor-
beeld de basisvoorwaarden 
(mogelijke klantenkring, be-
schikbare huisvesting) niet 
rooskleurig waren in hun 
ogen. Investeringen moeten 
terugverdiend worden en 
die zekerheden hadden we 
niet.  

Ondernemers/ franchise 
die via een vaste formule 
werken (zoals: Attent, 
Spar) zijn ook gebonden 
aan voorwaarden van arti-
kelafname, verplichte win-
kelformule en vaste kosten) 
kijken naar haalbaarheid en 

investeringen vooraf. Meestal 
levert dat een beperkt assor-
timent op met hogere prijzen 
en dat vormt weer een be-
lemmering voor klandizie. 
Vooruitkijken is garantie op-
bouwen. 

Online bestellen is een 
nieuwe trend: bestelwagens 
van Jumbo en Albert Heijn 
rijden meerdere keren per 
week door ons dorp. Men be-
stelt voor een 
basisbedrag 
weekbood-
schappen die 
thuis worden 
gebracht. Ook 
de bekende 
SRV-tak 
(Koens rijden-
de winkel) 
plukt hier vruchten van op 
een vaste dag in de week en 
heeft daardoor vaste klanten 
en een betrouwbare omzet. 

Alternatieven worden ook 
bekeken: 

Een soort Vers-divers winkel; 
we hebben nu een bakker, 
slager en groentebedrijven, 
die we niet zomaar kunnen 
negeren. Hoe zouden we sa-
men op een centrale plek sa-
men een vers-super kunnen 
organiseren; aangevuld met 
een basispakket levensmid-
delen? 

SUPERMARKT OP ‘T DORP? 
Een winkel opzetten met vrij-
willigers. Het dorp Waarde 
kende zo’n opzet, maar eind 
juni hoorden we dat hoge 
kosten (huur en energie) 
toch een struikelblok oplever-
den: de winkel ging dicht. 
Een ander idee wordt in Kats 
gehanteerd: een Albert 
Kleijntje/ een kleine winkel 
onder Albert Heijn-formule.  

Dirk kent in onze streken 
weinig winkels. In Goes en 

Bergen op 
Zoom komen 
grote, moderne 
supermarkten 
voor. Is Dirk te 
porren voor een 
kleinschalige 
super? We heb-
ben een dorps-
bewoner die be-

kend is met deze materie… 

Combi met online-winkel en 
beperkte afhaaldienst. Het 
gemis van een centraal gele-
gen pand (met lage huurkos-
ten) zou misschien opgelost 
worden, als we meer mede-
standers/ vrijwilligers vinden. 

Heeft u interesse om mee te 
denken en alles uit de kast te 
halen om iets ‘supers’ te kun-
nen realiseren?  

Laat het weten aan: Rosa 
Zwartelé of Richard Gielens. 

In ons dorp zijn een aantal 
buurtverenigingen 
actief; we vinden 
bijvoorbeeld in de 
‘oude nieuwe wijk’ 
Burgemeester Van 
Horsighstraat/
Burgemeester 
Timansweg; de ‘nieuwe wijk’ 
Pastoor Fronhoffstraat en 
Deken de Zwagerpad; ‘de 
achterweg’ Prins Hendrik-
straat en de Blikken 1 (in op-

richting). Misschien vergeten 
we straten/wijken en 
dat zouden we graag 
willen corrigeren! 

Burendag 2020 kan 
een opstart zijn voor 
meer begrip, meer 
hulp, gezelligheid en 

leefbaarheid in het dorp. Kof-
fiedrinken voor de deur in 
plaats van grote feesttenten is 
een goed alternatief. De kos-
ten zijn relatief laag en de on-

derlinge contacten kunnen 
intenser/korter beleefd wor-
den. 

De werkgroep B2030 Imago 
& Welzijn wil graag kennis-
maken met de huidige of 
nieuwe buurtverenigingen 
om zo samen meer aan het 
imago van ons dorp te wer-
ken. Doet u mee of wilt u in-
formatie delen? zorg-
zaamsheerenhoek@zeeland
net.nl 

mailto:zorgzaamsheerenhoek@zeelandnet.nl
mailto:zorgzaamsheerenhoek@zeelandnet.nl
mailto:zorgzaamsheerenhoek@zeelandnet.nl
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Ik ben vandaag te gast bij   
Ingrid Martens in haar kleurrij-
ke huis aan de Emmastraat, 
ook wel bekend als de Zeven-
koten. Niet alleen de inrichting 
van het huis valt op maar ook 
de grote groene zonnige tuin 
aan de rand van ons dorp.  

 

Ingrid is zo'n 25 jaar een ver-
trouwd gezicht geweest op 
peuterspeelzaal Dreumesland 
en de Don Boscoschool. Bijna 
drie jaar geleden nam zij hier 
afscheid van om zich te rich-
ten op haar kleindochters 
waar ze er samen met haar 
man Wannes inmiddels vier 
van heeft.  

De Don Boscoschool was 
geen onbekende voor Ingrid 
want hier zat ze eerder bij 
meester Hehemann in de zes-
de klas toen ze in het huis 
naast de Gebroeders De Jon-
ge (nu Sagro) woonde. Ook 
haar vader, Gerard Olijhoek, 
is bij veel dorpsgenoten geen 
onbekende Hij was meerdere 
seizoenen hoofdtrainer 
van De Patrijzen. Na omzwer-
vingen via Zierikzee en Mid-
delburg is Ingrid teruggekeerd 

naar 's-Heerenhoek 
trouwde met Wannes 
en samen kregen ze 
Evi en Liza die op 
hun beurt nu ieder 
ook twee meisjes, 
Wannie, Lily, Lora en 
Loïs hebben. De 
jongste, Loïs, was 
nog net niet geboren 
toen deze foto werd 
genomen. 

 

En hoe is nu met In-
grid? Ze geeft aan dat ze ve-
le jaren buitengewoon heeft 
genoten van alle kinderen op 
peuterspeelzaal en school 
maar dat het plezier beetje 
bij beetje afnam door de vele 
veranderingen in het onder-
wijs. Ze zegt erbij dat dat ze-
ker niet aan de kinderen, ou-
ders en collega's heeft gele-
gen. En toen het eerste 
kleinkind Wannie zich aan-
kondigde was de keus dan 
ook snel gemaakt... 

 

Blijft er naast het oppassen 
nog tijd over dan gebruikt ze 
de creativiteit die ze voor-

heen op school kwijt 
kon nu voor Ka-
dootjes van Anna. Ze 
maakt o.a. geboorte-, 
en letterslingers, 
haakt plaids, sjaals, 
vlaggetjes, planten-
hangers en Dopper-
(de drinkfles)dragers. 
Dit doet ze niet al-
leen voor familie en 
bekenden maar ook 
anderen vragen haar 
soms iets creatiefs, 
ook bijv. een droog-
bloemboeketje, te 
maken. Dit alles is te 
zien op Facebook en 
Instagram onder 
'Kadootjes van An-

na'. Veel dorpsgenoten 
maar ook de CEO van Dop-
per weten haar daar al te 
vinden. Haar etalagekast is 
ook te zien tijdens de Bijzon-
dere Route Zuid Beveland 
op 31 oktober waar ook haar 
overbuurvrouw 'Janna & Jo-
ane' aan deelneemt.  

Op de vraag wat ze de ko-
mende jaren buiten het ge-
nieten van haar gezin en 
haar hobby verder nog 
wenst geeft Ingrid aan dat 
ze graag ooit een eigen win-
keltje zou willen waar ze 
naast haar eigen creaties 
dan wat vintage-, tweede-
hands- en verzamelspullen 
aan zou bieden. 

Hoe is het met ..... ? 
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Hoe zit het met het imago 
van ’s-Heerenhoek? 

Deze vraag was voor de 
werkgroep B2030 - imago & ’s
-Heerenhoek voor elkaar- in 
november 2019 één van de 
hoofdredenen om gezamenlijk 
te werken aan mogelijke ver-
betering. 

Welk beeld heeft men van 
ons dorp?  

Is dat hoofdzakelijk gunstig of 
minder gunstig? 

Zijn er grote verschillen in 
denken tussen dorpsbewo-
ners (intern imago) en bevol-
king buiten ons dorp of in de 
regio (extern imago) ?  

Daarna de vragen : Hoe komt 
dat? Hoe kunnen we die 
beeldvorming verbeteren, zo-
dat de totaalindruk een posi-
tief resultaat oplevert dat alle 
inwoners recht doet en de 
naam ’s-Heerenhoek niet 
schaadt? 

 

Het dorp ’s-Heerenhoek heeft 
in de geschiedenis altijd een 
aparte status gekend:  

*het was een enclave (apart, 
omsloten gebied) van in 
hoofdzaak katholieke mensen 
tussen dorpen met een meer 
gemengde geloofsrichting of 
begrensd door orthodox-
gelovigen, die niks met dat 
dorp te maken wilden hebben. 

* het waren ‘eigenwijze’ en in 
hoofdzaak trotse mensen, die 
echt anders dachten en de-
den dan andere Zeeuwen…
de Bourgondische levensstijl 
paste niet bij het overige regi-
onale gedrag. 

* voor feesten en partijen 
moest je op ’s-Heerenhoek 
zijn… 

Dat beeld is anno 2020 zeker 
veranderd. Gelukkig lopen de 

scheidslijnen tussen 
geloof niet zo strak 
meer door ons dorp 
en heeft dat eigenzin-
nige/trotse beeld 
plaatst gemaakt voor 
bescheidenheid. Er is 
veel verdwenen aan 
middenstand en de 
weekenduitjes richting 
Kiekieris/ de Geveltjes 
zijn verleden tijd. 

Mensen die te lang in een 
bepaalde periode blijven 
hangen, houden die negatie-
ve of minder positieve vast.  

Gevolg: enkel klagen en wil-
len geen verbetering of ver-
andering zien. 

De werkgroep vindt dat onte-
recht en heeft gepleit voor 
‘omdenken’ (denken in kan-
sen en niet in problemen).  

Een probleem bestaat uit 
twee dingen: feiten en ver-
wachtingen. Zodra je een te-
genstelling ervaart tussen die 
twee (wat zou moeten zijn en 
wat is) ervaar je dat als een 
probleem. Onderzoek en 
stappen zetten helpt! 

De zeven werk-
groepsleden zijn 
concreet gestart 
met een eigen 
Facebook-app: 

 ’s-Heerenhoek roept u 
maar… 

waaraan iedereen (al of niet 
inwoner van ons dorp) lid 
van kan worden. Momenteel 
zijn dat er 490 en daar zijn 
we gepast trots op! Uiteraard 
zijn er spelregels om aan op-
roepen deel te nemen: we 
tonen respect voor iedereen, 
gaan geen persoonlijke kwet-
sende zaken publiceren of 
lokken nooit discussies uit 
tussen leden onderling.  

Tips, vragen, aan-
biedingen 
(overschot, tekort 
aan zaken) berich-
ten van algemene 
aard of weetjes uit 
het verleden ( met 
foto’s uit vervlogen 
tijden)…alles is 
welkom. De be-
heerder kijkt of alle 
berichten voldoen 
aan de gestelde 

eisen. Zo niet, dan worden 
ze verwijderd. 

 

Buiten Beter-app  

Deze app maakt het mogelijk 
om makkelijk een probleem 
te melden bij de gemeente.  

Veel mensen ergeren zich 
(terecht) aan ongemakken, 
kapotte straatinrichting, 
slecht werkende installaties 
(straatlantaarns) of vreemde 
situaties. Een simpele mel-
ding via deze app, al of niet 
met een zelfgemaakte foto, 
stuurt je klacht of vraag door 
naar de gemeente Borsele 
(kosteloos) en in de meeste 
gevallen krijg je binnen een 
aantal dagen bericht of ant-
woord. Loop dus niet te lang 
met klachten, maar doe er 
wat aan!  

Verloedering en minder  
fraaie souvenirs:  
al jarenlang kijken we tegen 
verpauperde panden aan, of 
huizen die wel eens een op-
knappertje kunnen gebrui-
ken. In veel gevallen gaat het 

Hoe zit dat … ? 
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om eigendommen van parti-
culieren en daar kun je enkel 
-met respect voor eigendom-
men- op een nette wijze aan-
dacht voor vragen. Diverse 
redenen kunnen voor de ei-
genaar gelden om iets niet/ 
later/ ooit of nooit te doen…  
In geval van levensbedrei-
gende situaties of verkeers-
veiligheid gelden bijzondere 
regels. Meestal via gemeen-
te/wijkagent of BOA, maar in 
alle gevallen moet de ge-
meente hiervoor ingescha-
keld worden.  

Bekende zaken zijn: 
Voormalig pand hoek Molen-
dijk/Burgemeester Timans-
weg, dit pand werd begin 
2020 gesloopt en na een be-
langrijke vondst ( geschied-
kundige kelder onder het 
pand) vroegen historici tijd 
om dit restant te mogen on-
derzoeken en te kunnen be-
waren. Gemeente, provincie 
en rijk zijn in overleg gegaan 
om dit mogelijk te maken. De 
aanblik van beide buitenge-
vels verdient geen schoon-
heidsprijs en daarom heeft de 
gemeente een plan opge-
steld, dat na de bouwvak in 
gang wordt gezet.  

De Marktstraat vertoont al ja-
ren een wat trieste en gevaar-
lijke indruk. Straatstenen ko-
men naar boven, omdat 
boomwortels ze omhoog 
drukken. De gemeente is be-
reid om mee te werken er wat 
‘moois’ van te maken. Ge-
meente en aanwonenden zijn 
in gesprek om samen een in-
richtingsplan op te stellen. Er 
is budget vrijgemaakt.  
 
Parkeerplaatsen:  
iedereen wil graag zijn auto 
zo dicht mogelijk bij de deur 
hebben en sommige bewo-
ners pakken dat erg letterlijk 
op; ze zetten hun auto in de 
voortuin. Anderen vinden dat 
foeilelijk en binnen de kortste 
keren kan hierdoor een rel 
ontstaan….Overleg biedt niet 
altijd de beste oplossing en 
men kiest dan voor bemidde-
ling. (niet via ‘de rijdende 
rechter hopen wij!). De dorps-
raad heeft vragen gesteld aan 
de burgemeester inzake ver-
gunningen voor/bij deze 
plaatsen en hij heeft beloofd 
daar antwoorden op te geven. 
Wij vertrou-
wen erop 
dat alle af-
zonderlijke 
vragen disc-
reet worden 
afgehandeld 
in het be-
lang van 
alle bewoners. 
Verkeersveiligheid: op een 
aantal plaatsen staan auto’s 
met of zonder aanhangwa-
gens of vrachtwagens gepar-
keerd, die wegversmallingen 
of onoverzichtelijke situaties 
veroorzaken. Zomaar een ge-
le band schilderen mag niet. 
Ook hier is de wijkagent en 
de gemeente aan zet om dit 
snel op te lossen en duidelijk-
heid te verschaffen. 
 
Afvalcontainers en zwerfafval:   
de gemeente haalt elke 
maandag een groene of grijze 

container op. De blauwe con-
tainer met oud papier en kar-
ton wordt op twee verschillen-
de tijden opgehaald, naar ge-
lang welke wijk u woont. Blijk-
baar kunnen bewoners niet 
wachten tot het maandag 
wordt en zet men soms op 
zaterdagavond of zondagmid-
dag de bak al buiten, Gevolg: 
bakken waaien om, worden 
door uitgaanspubliek meege-
nomen of omgeschopt en vor-
men een obstakel voor min-
dervaliden en voetgangers. 
Vooral groot afval vormt een 
groot probleem, omdat men 
zonder melding geen oud 
meubilair of overtollige huis-
raad mag buitenzetten. Soms 
ligt er wekenlang een matras 
of tuinafval buiten op de 
stoep. Ergernis en afkeuren-
de reacties helpen niet, maar 
niemand voelt zich verant-
woordelijk. De gemeente kan 
dit soort ergernis niet alleen 
oplossen. 
 
Tuinonderhoud:  
een heel gevoelig en per-
soonlijk onderwerp, dat meer 
dan stof doet opwaaien…. 
Ook al houdt uw buurman 
van natuurlijke aanleg en wil-
de planten, hij kan het niet te 
bont maken als het om verwil-
dering en wanbeheer gaat.  
In overleg zou een compro-
mis een ideale oplossing zijn, 
maar niet iedere buurman 
heeft dat geduld en juiste 
woordenschat paraat. 
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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 Paradijs, 
Cafetaria Paradijs, Simon Smits, Vrijwilligershuis, Laurentius, RadiatCo, Dorpshuis De Jeugdhoeve en Marco’s Bak-
huijs. Wilt u D’n Oek van ‘t Pak’uus ook steunen?  Voor € 75 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: 

tel. 06 -51109969   

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

Openingstijden Orënt Express: 

www.eetcafe-orientexpress.nl bij 
‘contact’.      Tel. 0113-352315 

Heerenstraat 19-21 

info@eetcafe-orientexpress.nl 

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

Studio K(n)apper: 

 

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  

www.esperanto-nederland.nl 
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26 januari 1946 -11 juli 2020. 

Vanaf de oprichting van de 
dorpskrant was Engel mede-
redacteur. Hij bracht veel 
ideeën mee naar onze verga-
deringen, vooral de 1 april 
grappen. Hij was een Zeeuw 
in hart en nieren en dit bracht 
hem tot Zeeuwse troubadoer, 
columnist voor de PZC. Bij 
voorkeur schreef hij alles  in 
de Zeeuwse taal. 

Hij was een echt mensen-
mens die heel gemakkelijk 
contacten maakte en na ver-
gaderingen of bijeenkomsten 
gezellig onder het genot van 
een wijntje kon nagenieten. 
In verband met zijn gezond-
heid stopte Engel als redac-
teur. Op 11 juli overleed hij in 
zijn mantelzorghuisje in de 
tuin van zijn oudste dochter, 
omringt door hen die hij lief 
had. 

We danken Engel voor de 
mooie verhalen, fijne samen-
werking en spontane ingevin-
gen. 

Voor meer over Engel’s le-
ven: https://
www.zeeuwsezanger.nl 

In de loop der jaren zijn er tijdens carnavalsoptoch-
ten  diverse onderwerpen aan de orde geweest. 

Zo ook een keer het thema Partij Voe Oudere 
( PVO ) daarin werden pentekeningen meegedragen 
van Bertus Limonard, Pier Huizen en Han Verdonk. 
Wie de meeste voorkeursstemmen had zou de bur-
gemeester worden. 

Wie weet in welk jaar, welke groep en de 
achtergrond ervan. Dochter Karin Limo-
nard zou dit graag willen weten. Wie het 
weet, kan een reactie sturen aan Kees 
Rentmeester, tel. 06-10170143 of via e-
mail : Rentmeester-fr@kpnplanet.nl 

In memoriam Engel Reinhoudt 

Opsporing verzocht Informatie 
Voor mensen die in ons dorp komen wo-
nen is het handig om snel te weten te 
komen, wat het dorp allemaal kan bie-
den. De werkgroep B2030 Imago/Welzijn 
wil graag een eigen info-dorpsgids uitge-
ven, waarin naast basisvoorzieningen 
ook sport, recreatie en onderwijs vermeld 
staan. Dit in combinatie met de verbete-
ring van de website www.heerenhoek.nl 
We streven naar de uitgiftedatum 1 no-
vember of bij de introductie van de spe-
ciale avond voor nieuwe inwoners. 
Daarna is de gids ook beschikbaar voor 
alle inwoners van ons dorp.  
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In ons dorp wonen niet alleen 
mensen die geboren en geto-
gen zijn in ’s-Heerenhoek. 
Van allerlei windstreken ko-
men ze voor langere of korte-
re tijd hier wonen. Ze huren 
of kopen een huis, vinden 
werk en wonen alleen of in 
gezinsverband al dan niet 
naar tevredenheid. 

Taal en contact leggen zijn 
belangrijke voorwaarden om 
je hier thuis te kunnen voe-
len. Je hoeft geen Zeeuws te 
spreken, maar Nederlands 
verstaan en begrijpen is wel 
een basisvoorwaarde. 

In de afgelopen jaren zijn 
mensen uit Azië en Afrika in 
ons dorp komen wonen, me-
de door hun vluchtelingensta-
tus. Ze kregen een verblijf-
vergunning voor minimaal vijf 
jaar en in veel gevallen werd 
die dan verlengd tot nog 
eens vijf jaar of onbeperkte 
tijd. Als men de verplichte 
inburgeringscursus volgt, is 
de kans op een vaste ver-
blijfsvergunning groter en kan 
men later het Nederlander-

schap aanvragen. 

Taal ( spreken, schrijven, 
lezen en begrijpen) is niet 
voor iedereen een vanzelf-
sprekendheid. Nederlands 
leren ( als tweede taal/NT-
2) is moeilijk. 

In sommige plaatsen zijn in 
de loop der jaren zoge-
naamde ‘taalcafés’ opgestart. 
Men komt op vaste tijden sa-
men (Nederlanders/
autochtonen en anderstali-
gen/allochtonen) en praat met 
elkaar over allerlei onderwer-
pen. Het samen spreken en 
elkaar begrijpen en waarde-
ren staan centraal! 

De behoefte om zo’n opzet 
ook in ons dorp op te zetten 
was relatief groot. In samen-
spraak met gemeente Borse-
le, Bibliotheek Oosterschelde, 
Taalhuis Oosterschelde en 
basisschool Don Bosco heb-
ben we ruimte, tijd en een 
vrijwilliger gevonden om een 
proefklas op te zetten vanaf 
23 september.  

We beginnen bewust klein-
schalig en indien het aansluit 
kunnen we stapsgewijs uit-
breiden naar een grotere 
groep en meer dagdelen. 

Op woensdagochtend is een 
start voorzien rond 9.15- 
10.30 uur op Don Bosco, zo-
dat kinderen hun onderwijs 
volgen en de ouder tegelijker-
tijd gesprekservaring opdoet. 
Aanmelden vooraf noodzake-
lijk. Er zijn geen kosten aan 
verbonden! 

Een tweede optie is het star-
ten van een zogenaamd 
‘postcafé’.  

Veel mensen krijgen brieven 
van de overheid of een in-
stantie die ze niet goed be-
grijpen. Ze reageren niet of 

verkeerd en de gevolgen zijn 
vaak negatief. Soms zijn ho-
ge kosten als aanmaning 
voor rekening van de ontvan-
ger…. 

Vanaf medio september wil-
len we op donderdagochtend 
een locatie openen, waar in-
woners een afspraak kunnen 
maken. Uiteraard op per-
soonlijke titel en is privacy 
gewaarborgd. De geplande 
openingstijd is tussen 9.30- 
11.00 uur en de zaal naast de 
kerk ( Willibrorduszaal) is een 
ideale plek voor een vertrou-
welijk gesprek. Kosteloos ui-
teraard. 

Meer weten of belang-
stelling? 

 

Monique van Kol • specialist 
doelgroep volwassenen • co-
ördinator Taalhuis Ooster-
schelde 

Werkdagen: maandag t/m 
donderdag.  

Stengeplein 1 
4451 CZ Heinkenszand 

Tel. 0113 562626  

email: 
m.vankol@bibliotheekoosters
chelde.nl 

In de nabije toekomst kunt u 
ook direct mailen naar post-
cafésheerenhoek@zeelandn
et.nl  Voor het Postcafé kunt 
u ook contact opnemen met 
Richard Gielens.  

TAALKLAS EN POSTCAFÉ 

mailto:m.vankol@bibliotheekoosterschelde.nl
mailto:m.vankol@bibliotheekoosterschelde.nl
mailto:postcafésheerenhoek@zeelandnet.nl
mailto:postcafésheerenhoek@zeelandnet.nl
mailto:postcafésheerenhoek@zeelandnet.nl
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Sonja Luxenburg is gediplo-
meerd pedicure en schoon-
heidsspecialiste en heeft 
sinds 3 jaar een eigen prak-
tijk in de van Zijlstraat 15. In 
de praktijk van Sonja kun je 
terecht voor al je voet- en na-
gelproblemen en ook voor 
natuurlijke schoonheidsbe-
handelingen van het merk 
Chi Essential Cosmetics.  
 
Sonja woont samen met haar 
partner Sander Riga en ze 
hebben 3 jongens in de leef-
tijd 16-14 en 12, die allemaal  
voetballen bij “de Patrijzen”. 
Sonja en Sander zijn gebo-
ren en opgegroeid in Lim-
burg. Ze zijn voor het werk 
van Sander naar Zeeland 
verhuisd. Sander is gestart 
bij Thermphos en uiteindelijk 
bij  Dow Terneuzen terecht-
gekomen. 

Sonja en Sander wonen 
sinds 2003 in ’s-Heerenhoek 
en het bevalt prima. Het lijkt 
een beetje op Limburg. Een 
dorp met een kerk als mid-
delpunt en natuurlijk de car-
naval. De eerste 3 jaar heb-
ben ze in een huurhuis in de 
Dregmanstraat gewoond. Het 
beviel zo goed in ’s-
Heerenhoek, dat ze een huis 
in de Past. Fronhoffstraat 
kochten. Toen dat huis te 

klein werd en Sonja graag 
een eigen praktijk wilde star-
ten, hebben ze het huis in de 
van Zijlstraat gekocht. In het 
nieuwe huis is de voormalige 
slaapkamer beneden inge-
richt als praktijkruimte en om 
voldoende slaapkamers bo-
ven te creëren, is de hele bo-
venverdieping op de schop 
gegaan.   

De pedicure-opleiding heeft 
Sonja bij het Scalda in Goes 
gevolgd en de opleiding voor 
schoonheidsspecialiste in 
Gent. De opleiding in Gent 
kon op zondag gevolgd wor-
den, dat kwam goed uit, want 
op zaterdag voetballen de 
jongens.  

Jolein Reinhoudt heeft de 
website voor de praktijk ge-
maakt. Volgens Sonja heeft 
Jolijn dat heel goed gedaan. 
Door de website komen er 
ook veel klanten van andere 
dorpen in de omgeving. 

Door de corona is de praktijk 
acht weken gesloten ge-
weest. De regels zijn gelukkig 
wat soepeler geworden, maar 
er wordt nog steeds gebruik 
gemaakt van persoonlijke be-
schermingsmiddelen. Voor 
sommige klanten was de co-
ronatijd echt vervelend, ze 
konden bijna niet meer lopen.   

Bij de schoonheidsbehan-
delingen werkt Sonja met 
het merk Chi Essential 
Cosmetics. Een natuurlijke 
huidverzorging met olie, 
etherische oliën, bloemen-
waters, klei en 
zout. Er zijn 
geen conserve-
ringsmiddelen of 
emulgatoren no-
dig en de pro-
ducten zijn echt 
100% natuurlijk! 
De klanten mo-

gen voor een schoonheidsbe-
handeling zelf een geur kie-
zen, die ze lekker vinden, zo-
als bijvoorbeeld lavendel, 
roos of mandarijn. 
 
De praktijk zelf ziet er prach-
tig uit in zwart/ wit en is zeer 
schoon. Opvallend element in 
de praktijk is een prachtige 
gekleurde emaillen schaal. 
De schaal wordt gebruikt bij 
bepaalde gezichtsbehande-
lingen. Je krijgt dan een voe-
tenbadje met etherische olie 
ter ontspanning.  
Sonja werkt graag met etheri-
sche oliën en wil zich in de 
toekomst graag verder speci-
aliseren in de aromatherapie. 

De praktijk is aangesloten bij 
de branchevereniging Pro 
Voet, rolstoeltoegankelijk en 
parkeren kan voor de deur.  
 
Voor nadere informatie over 
de praktijk van Sonja zie: 
www.sonja-pedicure-
schoonheidssalon.nl 

Op bezoek bij ... Sonja 
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Sinds de samenwerking van 
huisartsen in de Zak van 
Zuid-Beveland/ Borsele is er 
het één en ander veranderd. 
Drie praktijken werken inten-
sief samen: ’s-Gravenpolder, 
Ovezande en ’s-Heerenhoek. 

In de vakantieperiode is het 
begrijpelijk dat huisartsen 
ook vrijetijd hebben om va-
kantie te vieren; zeker met 
de coronamaatregelen mo-
gen zorgmedewerkers genie-
ten na maanden intensieve 
begeleiding. 

Toch vond de dorpsraad ’s-
Heerenhoek het jammer dat 
de praktijk in de Laustraat 
geruime tijd minder toegan-
kelijk was voor consultaties. 
Inwoners moesten uitwijken 
naar Ovezande of zelfs ’s-
Gravenpolder en dat bete-
kende (voor ouderen en hen, 
die geen eigen vervoer had-
den) afhankelijk zijn van an-
deren. 

Op de website Zorg op Zak ’s
-Heerenhoek bedankt het 
team de patiënten voor het 
begrip dat ze hadden voor 
deze (hopelijk) tijdelijke be-
perkte spreekuren. De apo-
theek was wel gewoon open. 

Het toont wel weer de kwets-
baarheid van ons dorp, waar 
de artsen op zoek zijn naar 
een passende locatie om 
meer mensen tegelijkertijd tot 
dienst te zijn, want de huidi-
ge vestiging voldoet niet opti-
maal. 

In verschillende dorpen bin-
nen Borsele kent men het 
begrip ‘zorg’ of ‘hulp’. We be-
doelen dan niet de provincia-
le of landelijke instellingen 
zoals welzijn of gezondheids-
centra, maar de eigen- door 
het dorp- opgezette hulpin-
stantie. Kernen als Oudelan-
de, Ellewoutsdijk, Ovezande 
en Borssele hebben al jaren-
lang deze voorziening, maar 
niet in alle kernen is het even 
actief of succesvol gebleken. 
Zorg is ‘iets van lange adem’ 
en geen tussendoortje. 

Eén van de vele aandachts-
punten binnen B2030 ( toe-
komstbeeld Borsele) is het 
realiseren van meer aan-
dacht en zorg voor elkaar 
binnen ’s-Heerenhoek. In het 
verlengde van een Buren-
dag, een buurtvereniging of 
een soos, die alle eigen doel-
stellingen hebben. 

Nadrukkelijk gaan we niet op 
de stoel van zorginstellingen 
of wijkverpleging zitten, maar 
houden we ons aanbod/
initiatief incidenteel. Geen 
terugkerende verplichting, 
maar zo af en toe, als het 
beide partijen (vraag en aan-
bod) uitkomt. 

Er gebeurt – stiekem, in de 
goede zin van het woord- al 
heel veel. Veel mensen han-
gen hun burenhulp niet aan 
de grote klok. Dat is prima; 
als het maar werkt en de on-
derlinge samenwerking ver-
sterkt. 

Buurtverenigingen en hulp-
vaardige buren in een straat 
zijn van onschatbare waarde 
voor het opzetten van een 
bescheiden netwerk: zorg-
kwartieren. 

Door vraag en aanbod bin-
nen een straat of wijk te kop-
pelen, voorkom je dat men-
sen verkommeren, of zich 
overbodig/onbegrepen voe-
len. Niet enkel ouderen heb-
ben dit gevoel; evenzo jonge-
ren kunnen dit onbehagen 
ervaren. 

Corona heeft veel positieve 
hulpgedachten losgemaakt 
bij mensen; ook in ’s-
Heerenhoek. Een kaartje stu-
ren, een boodschap doen, 
een kapot hekje repareren, 
de zware afvalbak aan de 
weg zetten…alle kleine beet-
jes helpen. 

B2030 Imago & ’s-
Heerenhoek zorg voor elkaar 
wil initiatieven ondersteunen 
en uitbouwen door met buurt-
verenigingen en helpers in 
contact te treden. We gaan 
vooral in kaart brengen wat 
er is en mogelijk is binnen 
een buurt of straat en zullen 
zeker privacy en vertrouwe-
lijkheid nastreven als hoog-
ste prioriteit. Elke inzet loont, 
hoe bescheiden en op welke 
schaal ook.   

Meer weten, of voelt u er wat 
voor? Mail:  

zorgzaamsheerenhoek 
@zeelandnet.nl 

Elke inzet loont 

Zorg(en) 

mailto:zorgzaamsheerenhoek@zeelandnet.nl
mailto:zorgzaamsheerenhoek@zeelandnet.nl
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Agenda 
Normaal wordt goed gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid 
om activiteiten aan te melden 
voor publicatie in de dorps-
krant via e-mail: 

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

Maar door de corona, die al 
maanden zorgt voor grote 
beperkingen, is er weinig ac-
tiviteit. Vanaf juli mocht de 
KBO/Soos weer gebruik ma-
ken van de Jeugdhoeve. Bil-
jarten en kaarten, maar voor-
lopig geen andere activiteiten 
zoals bingo. Er mogen 
slechts 40 mensen in de gro-
te zaal. In de kerk mogen 97 
mensen en gelukkig heeft de 
gemeente aan horeca Oriënt 
en Korenbeurs meer buiten-
ruimte gegeven en mag de 

 als oudere mensen die mu-
ziek willen spelen of daar 
voor opgeleid willen worden 
voor alle blaasinstrumenten 
en ook slagwerkers, repetitie 
maandagavond vanaf 19.00 
uur in de jeugdhoeve. Inlich-
tingen bij Piet Grim tel. 0113-
352257 of per e-mail 
p.grim.ars@kpnplanet.nl 

Wilt u de vereniging als do-
nateur steunen (advies be-
drag 5,00 euro) ? Stort uw 
bijdrage dan op bankreke-
ning NL98RABO0346017564 
Bij voorbaat hartelijk dank 
namens bestuur en leden. 

 

Nieuwkomers. 

Sommige nieuwe inwoners 
verdiepen zich vooraf wat 
voor dorp dit is en welke mo-
gelijkheden er zijn. Anderen 
zien het wel. In het verleden 
hield de gemeente een 
avond voor alle inwoners die 
in dat jaar in de gemeente 
waren komen wonen. De ge-
meente zal vanaf 15 septem-
ber in samenwerking met de 
werkgroep B2030 alle men-
sen die tussen november 
2019 en november 2020 in 
ons dorp zijn komen wonen, 
uitnodigen voor een  ontmoe-
ting in de Jeugdhoeve. Later 
wordt gelet op de behoefte 
een rondleiding door het 
dorp te organiseren. De bij-
eenkomst is op 4 november 
om 19.00 uur in de Jeugd-
hoeve naast de kerk. U krijgt 
die avond een kijkje in het 
mooie dorp. 

Herenstraat op zater-
dag en zondagmiddag 
worden afgesloten 
voor verkeer. 

Gaat de Sinterklaas-
viering door?  

En een moeilijke be-
slissing voor de Koen-
kelpot voor wat betreft 

het doorgaan van carnaval...  

Kortom het blijft afwachten. 

18-19 september  

Beach Event 2020 

Meer info en programma op 
de website:  

beacheventsheerenhoek.nl 

Bijzondere Route Zuid Beve-
land van 31 oktober, info: 

www.janna-joane.nl/c-
3135174/bijzondere-route-
zuidbeveland/ 

 

Bij  Muziekvereniging 
St.Caecilia te `s-Heerenhoek 
is plaats voor zowel jongeren 

Ovezande heeft in 
dit opzicht mis-
schien betere kaar-
ten, maar we hopen 
dat deze praktijk 
niet als filiaal hoeft 
te dienen in de toe-
komst. 

Hopelijk mogen ge-
meente, huisartsen en wel-
licht de dorpsraad iets voor 
elkaar betekenen in het be-
lang van bijna tweeduizend 
inwoners. 


