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D’n Oek van ‘t Pak’uus is online te bekij-
ken en te delen via www.heerenhoek.nl, 
makkelijk voor iedereen buiten het dorp 
of buiten het land. De volgende krant 
komt in april uit, net voor de Pasen. 
Heeft u kopij voor de krant?  
Lever het voor 5 maart in via rentmees-
ter-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 steu-
nen met uw logo voor slechts € 75 p/
jaar als “Vriend van de dorpskrant”?  
Uw vriendschap is ons goud waard. Stort 
nu direct op    rekeningnummer:   
NL12 RABO 0128 5969 10  t.n.v.   
Stichting Dorpsraad ‘s-Heerenhoek. 

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek  Jaargang 31 - December 2022 

20 jaar geleden vond dr. Zwartelé het 
tijd om zijn praktijk over te dragen aan 
een nieuwe huisarts.  

Dr. Ingelse was de huisarts die deze 
taak op zich nam. En zo zijn we alweer 
20 jaar verder. Tijd voor ons om met dr. 
Ingelse in gesprek te gaan over de afge-
lopen jaren, de veranderingen en de 
toekomst plannen.  

Toen dr. Ingelse de praktijk overnam 
was er op het dorp alleen de huisarts die 
samenwerkte met de doktersassistentes. 
De assistentes hadden ook de taak om 
voor de apotheek te zorgen, en de dok-
ter deed veel andere taken zelf, zoals 
oren uitspuiten, hechtingen eruit halen 
of wratten aanstippen. 

Dit veranderende vrij snel nadat dr. In-
gelse het roer overnam. Er kwam een 
extra huisarts, praktijkondersteuners en 
praktijkmanagers. Dit om alle taken be-
ter te verdelen en zo de zorg beter te 
kunnen regelen naar de patiënt. 

We hebben denk ik allemaal wel ge-
merkt dat de laatste jaren nog meer is 
veranderd en niet alleen de naam van 
de praktijk, wat Zorg op Zak is gaan he-
ten. 

20 jaar  
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Ik was benieuwd naar de reden van de 
samenwerking tussen de andere dorpen. 

Hij geeft hierin aan dat de afgelopen 5 
jaar veel problemen waren met huisart-
sen die met pensioen gingen en waar 
geen opvolging voor was. In 2020 beslo-
ten de huisartsen daarom in Ovezande, 
’s-Gravenpolder en ’s-Heerenhoek een 
samenwerkingsverband aan te gaan om 
de omliggende dorpen ook van zorg te 
kunnen blijven voorzien. Deze fusie was 
binnen 3 maanden tijd gerealiseerd en 
verliep gelukkig zeer soepel. Begin 2021 
is het dorp Hansweert er ook nog bij ge-
komen.  

Op dit moment zijn er 3 praktijk houden-
de huisartsen, en 6 waarnemende huis-
artsen. En dan natuurlijk de praktijkon-
dersteuners en physican assistants nog.  

Dr. Ingelse vindt het erg belangrijk om 
deze zorg in de toekomst ook te kunnen 
blijven geven en daardoor proberen ze 
zoveel mogelijk huisartsen in opleiding 
naar Zeeland te krijgen om ze hier te be-
geleiden. Met de hoop dat ze hier in de 
toekomst  blijven werken. 

Een van de grootste veranderingen in de 
afgelopen jaar is toch wel de digitalise-
ring. Dit maakt het aan de ene kant erg 
makkelijk omdat alle patiëntendossiers 
digitaal zijn en makkelijk over te dragen 
zijn naar andere zorg instanties. Aan de 
andere kant maakt de papieren (digitale) 
rompslomp het werk minder leuk omdat 
je de tijd die je daar aan moet besteden 
niet aan je patiënten kan besteden.  

De zorg is ook meer verbrokkelt naar de 
ondersteu-
ners in de 
praktijk, 
hierdoor doe 
je als huis-
arts meer de 
ingewikkel-
dere dingen. 
Dit vindt hij 
niet erg en is 
juist een 
ontwikkeling 
waar hij ach-
ter staat.  

Een andere 
leuke ont-
wikkeling die 

dr. Ingelse 
erg  leuk 
en goed 
vindt is 
dat er 
steeds 
meer bin-
nen de 
praktijk 
kan. Te 
denken aan kleine chirurgie, buik echo’s, 
bloedprikken, ecg’s en sinds een jaar 
sterilisaties. Deze diagnostiek maakt het 
dat de patiënt niet zo snel meer naar 
het ziekenhuis hoeft, en dat er ook snel-
ler een juiste diagnose kan worden ge-
steld. 

En hoe ziet de toekomst eruit? Want er 
gaan genoeg roddels op het dorp rond. 
Zoals verhuizen naar een ander pand, 
tot helemaal weg uit ’s-Heerenhoek.  

Hier is hij gelukkig duidelijk in. Op dit 
moment zijn er geen toekomst plannen. 
Er was wel eerst sprake van om in Ove-
zande een gezondheidscentrum op te 
zetten waar alle zorg onder 1 dak kwam. 
Maar dat is van de baan.  Dit blijft wel 
een wens om hopelijk in de toekomst 
toch te kunnen verwezenlijken, maar 
dat is op dit moment zeker niet aan de 
orde.  

Voorlopig hoeven we zeker niet bang te 
zijn dat de huisarts weg gaat van het 
dorp. Hij wilt tot zijn 67e blijven werken. 
Dus voorlopig zitten we goed op           
’s-Heerenhoek. 

 

Wist u dat: 

… Dr. Ingelse 30 jaar huisarts is. 

… 58 jaar is. 

… getrouwd is met Mirella.  

… 6 kinderen heeft. 

… in Vlissingen woont. 

… zijn hobby’s zeilen, squashen en hard-
lopen zijn. 

… de muziek van Armin van Buren leuk 
vindt. 

… graag met zijn zoontje Sev naar het 
ringrijden gaat kijken. 
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De werkgroep B-2030 zet zich sinds de oprich-
ting in 2019 in voor een leefbaar ’s-Heerenhoek, 
waar het voor iedereen prettig wonen is. Zij doet 
dat in samenwerking met de dorpsraad, leden 
werkgroep HAIRE en welzijnswerker Jeanet 
Tramper van het Vrijwilligershuis. 

De navolgende gebeurtenissen vonden plaats die 
ons doel versterken en invulling geven: 

Burendag 24-25 september: Wat 
vroeger zo vanzelfsprekend was (ons 
kent ons) is nu zeldzaamheid geworden. 
Daarom steunen we ideeën om elkaar 
spontaan te ontmoeten. De bewoners 
van het complex aan de Blikhoek heb-
ben er samen voor gezorgd dat er een 
‘klapbanke’ bij de ingang kwam, waar-
door buurten makkelijker kan. Een voor-
ziening voor iedereen die om een 
praatje verlegen zit! Dank aan de initia-
tiefnemers. 

 
HAIRE-bijeenkomst 19 oktober: alle 
deelnemers aan de reeks gesprekken 
over leefbaarheid in de toekomst van ’s-
Heerenhoek waren uitgenodigd voor een 
samenvattend verslag, verzorgd door 
Marjan de Smit en Petra de Braal. Kern-
punten uit alle gesprekken werden toe-
gelicht en iedereen kon aanvullende vra-
gen stellen. Met de uitkomsten van dit 
onderzoek gaan beide leden van HAIRE 
en onze werkgroep verder, zodat we een 
echt werkdocument hebben voor de ko-
mende periode. 
 
Samen voor elkaar: deze vrijwilligers 
van B-2030 zet actiepunten uit het 
werkdocument van HAIRE om in prak-
tijk, voorbeelden: 
 
Koffie & klets: elke eerste woensdag-
middag van de maand is er een bijeen-
komst in ‘de Geveltjes’ (Marktstraat) 
waar iedereen gratis en zonder opgave 
tussen 15.00-17.00 uur kan binnenlopen 
voor een kopje koffie en een gezellig 
praatje. De eerste bijeenkomst op 2 no-
vember was een onverwacht succes en 
voldeed volledig aan de doelstelling: sa-
men met elkaar in contact komen.  
(kijk voor alle data in de agenda achter-
in deze krant) 
 
Wenskerstboom: papier is geduldig, 
als je elkaar een kaartje stuurt, maar 

kun je nog iets aan die wens toevoe-
gen? Met die gedachte hebben werk-
groepsleden het plan om direct na Sin-
terklaas een echte kerstboom met 
kerstverlichting te plaatsen nabij ‘het 
Paard’ bij de kerk. Op deze centrale 
plek in ons dorp kan iedereen een wens 
in de boom hangen, die voor iedereen 
leesbaar is. Via Integraal Kindcentrum 
‘de Blikvanger’ zijn jong en ouder hierbij 
betrokken.  (meer hierover elders in de-
ze krant). 
 
Kerststukjes maken: 
21 december (14-17u) 
in de Geveltjes. Inmid-
dels volgeboekt. 
 
Workshop kaarten: 
vanuit de HAIRE-
gesprekken bleek er 
belangstelling te be-
staan voor het organiseren van cursus-
sen/bijeenkomsten waar via verschillen-
de invalshoeken men zich verder kan 
bekwamen (bloemschikken, hobby’s). 
Een concreet voorbeeld is de cursus 
‘bieden’ (een kaartspel). Start: 16 
maart vanaf 19.30-21.30 uur in locatie 
‘Walk-Inn’ Heerenstraat. Vrije inloop, 
dus inschrijven hoeft niet! Iedereen, die 
het spel kent is uiteraard ook van harte 
welkom. 
 
Tuintjesproject: een verzorgde voor-
tuin kan een visitekaartje zijn voor je 
woning, maar niet iedereen kan dat 
waarmaken. Daarom starten we een 
mogelijkheid om hulp & tips te krijgen 
voor eenvoudig onderhoud. Wie zich 
hiervoor aanmeldt, krijgt een contact-
persoon die aanvullende vragen kan 
stellen. Opgave tot 1 januari 2023, 
maar uitvoering start vanaf maart 2023. 
Er zijn voorlopig geen kosten aan ver-
bonden, maar de inschrijving is beperkt. 
 
…… Heeft u ideetjes om nog meer 
contactmomenten tussen dorpsgenoten 
mogelijk te maken? Aarzel niet en mail 
samen-voor-elkaar@zeelandnet.nl 
  

B2030 Werkgroep zorg/welzijn & imago 

‘s-Heerenhoek 
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Dorpsgids: in samenwerking met de 
dorpsraad wordt binnenkort een informa-
tiegids over ’s-Heerenhoek uitgebracht, 
waarin allerlei wetenswaardigheden 
staan over ons dorp. Met name de 
nieuwkomers kunnen zich hiermee snel-
ler thuis voelen en meedoen in een dorp 
dat de moeite waard is om er te wonen! 
De gids wordt bewust niet huis-aan-huis 
verspreid, maar is op aanvraag beschik-
baar, vanwege de kosten /beperkte opla-
ge.       
                       Meer weten?   
Neem contact op via de werkgroepsleden:  
Leida Franse, Rita van ’t Westende, Angeli-
que Boekholt, Ruud de Jonge of Richard Gie-
lens.  
Algemeen mailadres:  
zorgzaams-heerenhoek@zeelandnet.nl                        
of stuur uw deelname aan een van de activi-
teiten direct naar: 
samen-voor-elkaar@zeelandnet.nl  

Vishandel Boone-Moerland, met vele 
soorten heerlijke vis, van circa 15.30-
17.30 uur dinsdags. Vishandel Boone-
Moerland komt op dinsdag 27 december 
en op dinsdag 3 januari niet. 

 

Maandag-, woensdag-, vrijdag- 
en zaterdag- ochtend: Marco’s 
Bakhuys met lekker vers brood 
en banket. De kerst- en oudejaars folder 
is af te halen bij de verkoopwagen. Op 
de normale tijden en dagen aanwezig 
rondom de feestdagen. Alleen maandag 
26 december en 2 januari zijn wij geslo-
ten. De vaste bestellingen van zaterdag 
25 december en 31 december komen te 
vervallen. 

 

Wilt u gebruik 
maken van de 
SRV-wagen op 
maandag, dan 
kunt u bellen met Wim 
Koens, 06-22005249 of 
via wkoens@outlook.com 

 

Komt u ook langs op het 
kerkplein? Koop op de 
markt en bij de lokale 
ondernemers ! 

 

De markthandelaren wil-
len iedereen bedanken 
voor hun aankopen en 
wensen u allemaal fijne 
feestdagen en een ge-
zond en voorspoedig 
nieuwjaar. 

Markt 

Colofon 
D’n Oek van ‘t Pak’uus komt 3x per jaar uit. De 
krant wordt gemaakt door Hanneke Boone, Eva 
Kramers, Wannes Martens, Kees Rentmeester                  

Bezorging: dorpsgenoten 
Redactieadres: v. Steestraat 20   

Mail: rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

Oplage: ca. 1000 exemplaren 

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

Er staat een mooi verlichte kerstboom in 
de tuin van de pastorie aan de Deken 
Holtkampstraat in ’s-Heerenhoek. Deze 
boom is geschonken door Welkoop en is 
daar neergezet met o.a. de medewerking 
van jongeren die verblijven bij Evidendt. 

De bedoeling is dat het een “WENS-
kerstboom” wordt.  

Iedereen mag op een kaartje een kerst-
wens of kerstgroet schrijven, maar je 
mag bijvoorbeeld ook 
iemand bedanken of 
iets opschrijven waar je 
mee bezig bent.  

Het kaartje doe je in 
het plastic hoesje en 
mag je in de kerstboom 
ophangen. Je kunt je 
naam erbij schrijven, 
maar het mag natuur-
lijk ook anoniem. De 
jongste bewoners van 
’s-Heerenhoek zullen 
via de Don Boscoschool 
meedoen. Zij krijgen 
een kaartje en hoesje 
via hun meester of juf.  

De wens-kerstboom 
blijft staan tot drieko-
ningen (6 januari 2023) 
en tot die tijd kan ie-
dereen je wens lezen.  

Wensboom 
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Wie woont er allemaal in het dorp ’s-Heerenhoek? 
Als ik door het dorp loop of fiets zijn er zoveel 
mensen die ik niet ken. Dat intrigeert mij.  

Wie zijn die bewoners van het dorp? Wonen ze 
misschien al heel hun leven hier of zijn ze later op 
het dorp beland…  

Geïnspireerd door het televisieprogramma ‘Man 
bijt Hond’ bel ik willekeurig ergens aan, om te 
zien en te horen wie nou onze dorpsgenoten zijn. 

 

Dit keer kom ik uit in de Werrilaan, bij 
het huis van Rinus en Gerry Rentmees-
ter. Gerry is geboren en getogen op       
’s-Heerenhoek.  

Rinus is geboren op het Knaphof en op   
4-jarige leeftijd ook verhuisd naar ’s-
Heerenhoek en wel te verstaan naar de 
Werrilaan. Waar zijn vader handel dreef 
in uien en aardappels. 

Toendertijd was er de jeugdsoos in de 
Jeugdhoeve. Hier hebben ze elkaar leren 
kennen. Nadat ze getrouwd waren gingen 
ze in Heinkenszand wonen. Hier werd 
hun eerste dochter geboren. 

Maar ze misten de gezelligheid en de rust 
van ’s-Heerenhoek. Zo keerden ze terug 
naar hun thuisbasis ’s-Heerenhoek. Wat 
voor hen ook echt als thuiskomen aan-

voelde. Hier werd tevens 
hun 2 e dochter geboren. 
Uiteindelijk na nog een 
paar keer binnen het dorp 
te verhuizen zijn ze nu al 
een lange tijd gesetteld 
aan de Werrilaan. 

Rinus kunnen we ook kennen vanuit de 
Jeugdhoeve waar hij meer dan 10 jaar in 
het bestuur heeft gezeten. Gerry heeft in 
het bestuur gezeten van de Showgirls. 

Nu is Rinus alweer een jaar met pensi-
oen en Gerry gaat deze maand met pen-
sioen. Maar vervelen gaan ze zich zeker 
niet. Ze hebben 4 kleinkinderen waar ze 
graag op passen. Gerry houdt van lezen, 
wandelen, knutselen en gaat graag naar 
het theater. 

Daarnaast werken ze ook graag in de 
tuin, dit komt goed uit want hun jongste 
dochter heeft een huis gekocht met gro-
te tuin waar veel werk inzit. 

Verder vinden ze het jammer dat het 
verenigingsleven veranderd is. Een su-
permarkt zou ook weer prettig zijn, al 
weten ze dat dit er waarschijnlijk nooit 
meer komt. 

Ook hopen ze dat de industrie niet teveel 
uitbreid naar ’s-Heerenhoek en dat het 

geen nadelige effecten gaat ge-
ven voor het dorp. Ze houden 
meer van het boerenland, en 
vinden het leuk om te zien als 
tijdens de oogst de trekkers 
door de straat rijden. Het hoort 
er echt bij. 

 

Rinus en Gerry bedankt voor 
jullie gastvrijheid. En geniet 
van jullie pensioen. 

Door de bril van Hanneke 
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Dorpskrant-woordzoeker 

Streep alle woorden in bovenstaand vierkant af: 
horizontaal, verticaal of diagonaal en bekijk de 
overgebleven letters voor de oplossing.  

                            Veel puzzelplezier ! 

Voor de volgende editie van de dorps-
krant vragen wij u in te sturen naar de 
redactie wat u opvalt in het dorp.  

Waar ergert u zich aan en hoe zou dat 
verbetert kunnen worden volgens u? 

Dit verzamelen we voor onze nieuwe ru-
briek “De kritisch noot”, zodat we elke 
editie een kritische noot kunnen plaat-
sen, positief en opbouwend voor het 
dorp.  

E-mail: rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

N.B. De redactie maakt een selectie van 
de ingezonden suggesties. Niet alles kan 
geplaatst worden. 

Nieuw 



 

7 

KERST - EVANGELIE  
Lucas 2 vers 1-20 

 
Toendertied liet keizer Augustus bekend mêeke dà de mensen over éel de waereld ‘eteld en 
op’eschreve moste worre. 
 
Dat tellen en opschrieven was voe de eeste keer toen à Cyrinus stad’ouwer was van Syrië. 
 
Oalle mensen goenge op pad om d’r eigen te litten opschrieve, iedereen nî z’n eigen plekke 
 
Zo goeng ok Jozef op pad uut Galilea vanaf de plekke Nazareth nî ‘t land Judea, toet an de stad 
van David, ‘enoemd Bethlehem. Want ie was uut ‘t uus en geslacht van David 
 
Om z’n eigen te litten opschrieven mie Maria, dir à t’n mie op trouwen stoeng. En ze verwach-
ten een kleinen. 
 
En ’t kwam zo uut, toen à ze ginter wêere, dat ’t zo vaare was mie eur. 
 
En ze beviel van een jonge zeune, d’r eesten en ze pakten Um in, in stikken goed en lei Um in 
een voerbak want in ’t logement was t’r voe ulder gin plekke ‘ewist. 
 
Noe wêere d’r in die contreien schêepewachters die à dien nacht in d’n ‘oek bie d’r kooie 
schêepen de wacht ‘iewe. 
 
En aneens : dî stoeng d’r een iengel van den ‘Eere bie zulder en ze wiere omstrêeld deur de 
‘eerlijkheid van d’n ‘Eere; en ze wêere d’r op d’r dood van  
 
Mè d’n iengel zei tegen ulder : “Je motte nie benauwd weze, bin je wè goed, want ik komme 
julder goeie berichten brienge die à voe oalle mensen bestemd bin. 
 
Vandêege is julder Zaligmêeker gebore, Christus den ‘Eere, in de stad van David 
 
En dit zà voe julder een teken weze : julder zullen een kindje vinde dat à in’epakt is in lappen 
goed en het zà in een voerbak ligge. 
 
En aneens kwêem d’r bie den iengel een groot leger uut d’n  ‘emel, onderwiele à ze God preze 
en zoenge mie deze woorden : 
 
“ Eere voe God in d’n oogsten ‘emel en op aerde vrede en goeie gezind’eid voe de mensen “ 
 
En ’t viel zo uut, à de iengels van zulder wig ‘egêe wêere, vrom nî den ‘emel, dà de schêepe-
wachters tegen mekaare zeie : “Motte me noe toch mè ’s nie nî Bethlehem gekieke om ’s te 
zien wat à t’r gebeurd is, van wat d’n ‘Eere oans an’ezeid eit ? “ 
 
En ze è d’r eigen nog à ‘eweerd en ze vonde Maria en Jozef en ’t kind dat à in een voerbak lag. 
 
En toen à ze ‘t ‘ezien oa, gienge ze overoal vertelle over de diengers die à ze an ulder over dat 
kind verteld oa. 
 
En oallemille de mensen die atte dat ‘oorden stoenge te kieken van oalles dat à de schêepe-
wachters tegen ulder zeie. 
 
Maria bewaerden dirrom oal die woorden, ze sloot ze op in d’r arte en borg ze dî sêemen op 
 
En de schêepewachters gienge terug en onderwiele gavve ze God de eere en preze Um voa 
oalles dat à ze ‘ehoore en ‘ezien oa, volgens de ankondige die à zulder an’ezeid was. 
 
           Bertus Limonard, november 1999 
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Don Bosco 
- Ingezonden stuk - 

December op basisschool 
Don Bosco. 

Terwijl ik dit schrijf zitten 
we nog midden in de Sin-
terklaas perikelen. Wat 
blijft dat toch een leuk 
feest. De school is leuk ver-
sierd, de kinderen vinden 
het spannend. En er komt 
een heuse bruiloft aan. 
Twee Pieten vinden elkaar 
erg lief en gaven elkaar op 
5 december het ja-woord in 
het Dorpshuis. Uiteraard 
waren de kinderen van 
groep 1 t/m 5 daarbij uitge-
nodigd om dit mee te vie-
ren. De huwelijksvoltrek-
king werd door Sinterklaas 
zelf gedaan. Het werd een 
heuse receptie en de kinderen waren ge-
tuige van de huwelijksvoltrekking. 

Op de receptie werden liedjes gezongen 
en dansjes gedaan voor het bruidspaar 
en uiteraard ook voor Sinterklaas. Toen 
Sinterklaas en de Pieten weggingen, 
moesten ze eerst door een haag van 
kinderen en daarna in de mooi versierde 
auto…inclusief blikken aan de achterkant 
van de auto!! Het werd een onvergete-
lijk feest. 

Sinds een paar weken hebben de kin-
deren op de Don Bosco elke woensdag 
Atelier. Dit houdt in dat de kinderen uit 
diverse disciplines kunnen kiezen. De 
kinderen kunnen kiezen uit onder ande-
re: filosoferen, tekenen, drama, koken 
en nog veel meer andere disciplines. De 

kinderen ko-
men dan in 
aanraking met 
disciplines die 
meestal niet zo 
vaak in de klas 
worden gege-
ven. 

In de week van 
12 december 

mogen alle kinderen van de Don Bosco-
school en Kibeo een kerstwens ophan-
gen in de daarvoor bestemde wens-
boom. 

Ook kerstmis wordt weer op onze school 
gevierd. De kinderen krijgen een kerst-
diner op school. De meeste ouders ma-
ken iets voor de klas en dan is het ge-
zellig samen zijn in de klas. Ook dan is 
de school mooi versierd. 

De avond wordt afgesloten door een 
kerstviering in de kerk. Dit is het laatste 
jaar dat de kerk nog open is met de 
kerst, daar willen we zeker gebruik van 
maken. 

Het is altijd een mooie maand: decem-
ber. 

Langs deze weg wenst het team van ba-
sisschool Don 
Bosco iedereen 
hele fijne feest-
dagen en het 
allerbest voor 
2023. 

                   
Tom Roovers 
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Dorpsraad. Leden van de Dorpsraad zijn geen gekozen ver-
tegenwoordigers van de bevolking. De voornaamste taak van 
de Dorpsraad is het bijeenbrengen van standpunten, be-
spreekbaar maken van gevoelige onderwerpen en het zoeken 
van gemeenschappelijke belangen. Met als doel de leefbaar-
heid en vitaliteit van het dorp te vergroten. Daarbij is de 
Dorpsraad niet bepalend maar adviserend. 

Samenstelling. Voorzitter: Ria Boonman, Secretaris: Ri-
chard Gielens, Penningmeester: Arno Dominicus, Leden: Ru-
dy Visser/ Christian de Winter/ Ad Martens/ Rens Vermue/ 
Emmy vanderEndt, Adviseur: Rinus Knuit 

 

Uitbreiding website 

Inmiddels staan er enige foto’s op de 
nieuwe pagina Fotogalerij. Maar natuur-
lijk kunnen er nog meer bij. De pagina is 
voorlopig nog echt niet vol. Dus stuur je 
foto’s meteen naar info@heerenhoek.nl 

 

Superparkeerplaats vrachtwagens 
(Central Gate) 

Een van de toekomstige ontwikkelingen 
op het Sloepoortperceel is de aanleg van 
een super parkeer- en verblijfplaats voor 
400 vrachtwagens. Daarbij komen er ook 
overnachtingsmogelijkheden voor chauf-
feurs en andere noodzakelijke voorzie-
ningen.  

Bureau Juust heeft onderzocht welke lo-
caties mogelijk geschikt zouden kunnen 
zijn. Dat zijn er in eerste instantie 23 
stuks. Natuurlijk vallen een hoop locaties 
af. Zoals het er nu naar uitziet, is er een 
grote voorkeur voor de locatie Assel-
burgweg (dat is het gebied waar het 
hondentrainingsveld is). Momenteel is 
dat gebied in eigendom van Natuurmo-
numenten. Het is nog geen definitieve 
keuze. Mocht dit doorgaan dan vervalt 
de optie op het Sloepoortperceel. 

 

380 Kv-station in Sloegebied 

Vanuit windmolenparken op de Noordzee 
komt de energie uiteindelijk terecht in 
een 380 Kv station nabij de kerncentrale 
Borsele. Het bestaande station zit aan 
zijn maximale capaciteit. Daarom moet 
er een tweede 380 Kv station (en ook 
een verdeelstation) gebouwd worden.  

In een laatste bijeenkomst heeft Tennet 
(de verantwoordelijk voor de aanleg) 
twaalf voorkeurlocaties gepresenteerd. 

Van deze locatie zijn er drie over geble-
ven die nader bekeken en onderzocht 
worden. Volgens de huidige planning 
moet het station in 2030 in bedrijf zijn. 

 

Sloegebied, 

de meterkast van Nederland 

Onder de noemer ‘Samen zijn we ster-
ker’ werken de dorpsraden van Borsele, 
Nieuwdorp, Lewedorp en ’s-Heerenhoek 
innig samen. Met als doel optimaal ge-
compenseerd te worden door de nieuwe 
ontwikkelingen die gebeuren en gaan 
gebeuren in het Sloegebied. Dat gebied 
wordt straks de meterkast van Neder-
land. En zeker de omliggende dorpen 
ondervinden daarvan de lasten. En met 
een compensatie bedoelen we niet een 
paar extra bomen of een nieuwe wipkip 
in de speeltuin. Nee, iedere bewoner 
heeft de lasten dus ook de lusten. Dan 
kan je bv. denken aan gratis aansluiting 
op een warmtenet, gratis elektriciteit. 
Daarnaast een soort steunfonds waar je 
subsidie kan aanvragen als je een idee 
wilt uitwerken. 

 

Groen Structuur Plan 

Op 30 november was er een bijeenkomst 
voor de omwonenden van het gebied 
rondom de oude begraafplaats. Wat nu 
nog een soort ‘woestenij’ is, wil de ge-
meente straks een groenzone van ma-
ken. Vanaf de rotonde bezien wordt het 
eerste gedeelte ingeplant met bomen en 
struiken. Tevens komt daar ook een 
wandelpad.  

Van de dorpsraad 
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Achter de begraafplaats komen fruit- en 
notenbomen waar een ieder de vruchten 
van mag plukken. Jan van de Bosch, be-
woner van het oude spoorhuis, had al 
een zeer zinvolle opmerking betreffende 
het wandelpad. Als geheel had hij voor 
het plan de volgende opmerking: “Erg 
netjes”. En daar was iedereen het wel 
mee eens. 

 

Samenwer-
king dorps-
raad en 
B2030 

Tot op he-
den functio-
neerde de 
dorpsraad 
en de werk-
groep B2030 
afzonderlijk 
van elkaar. 
Terwijl er 
juist een 
hoop raak-

Aandenken aan de kerk 
Op 5 november 2023 sluit de 
H.Willibrorduskerk in ons dorp definitief 
de deur voor kerkelijke vieringen. 

Natuurlijk zijn er mensen die een aan-
denken aan deze kerk willen hebben om-
dat ze er bijvoorbeeld gedoopt, ge-
trouwd zijn of om welke reden dan ook. 

Er zijn tastbare herinneringen.  

Zo is nog steeds het schitterend boek 
“De Parel van ’s-Heerenhoek” te koop.  

Daarnaast is er een mok met daarop de 
afbeelding van de kerk en een mok met 
het Mariaraam.  

De mokken kosten € 7 per stuk. 

Zowel  het boek als de mok(en) zijn ver-
krijgbaar via koster  

Kees Rentmeester  

na een kerkdienst te verkrijgen of na af-
spraak via 06-10170143.  

Leuk als kerstpresentje, verjaardagca-
deau of jubileumgeschenk. 

vlakken en gezamenlijke doelen zijn. 
Door meer samen te werken staan we 
nog sterker. En daar profiteren dan weer 
alle inwoners van.  

Wij zeggen: win-win. 

 
Heb je suggesties, opmerkingen of een 
reactie. Aarzel niet en mail naar                       
info@heerenhoek.nl  
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Uit de oude doos komt deze 
keer een ansicht uit 1920 van 
de Heerenstraat.  
Aan de linkerzijde het winkel-
tje (met de fles boven de 
deur) van Nelis van Casteren 
met daarnaast loodgieter Tho-
mas de Hond die per 1 januari 
1920 als lantaarnopsteker 
voor ons dorp 70 gulden per 
jaar ontving. 
De veertigplussers onder ons 
zullen zich nog goed de 
snoepwinkel van Piet(je) Bos 
herinneren. Piet en Kee had-
den negerzoenen, Bazooka 
Joe kauwgom, trekdrop en 
eetpapier maar ook punaises en Ren-
nies. Vaak moest Kee vanuit keuken of 
huiskamer komen of had ze de deurbel 
niet gehoord. Menig kind heeft met bon-
zend hart toen al wat snoep in zijn zak 
gestoken.  
Piet Bos had in 1931 de 'zaak in kruide-
nierswaren en drogisterij', een winkeltje 
van 3 bij 3 meter met in het midden een 
gangetje van 1 meter breed, overgeno-
men van Nelis van Casteren. In de tijd 
dat de Jumbo's en LIDL's er nog niet 
waren had elk dorp zo zijn eigen 'super'. 
Uit deze advertenties uit 1910 blijkt dat 
het toen nog geen enkel probleem was 
om 'geneesmiddelen', etenswaren en 
vergif in 1 ruimte te verkopen. Nelis 
verkocht o.a. katjesdrop, wormkoekjes 
en Abdijsiroop voor borstlijders, Fosters 
nierpillen maar ook Jachtwater(?). Dit 
laatste zou een alcoholisch aftreksel van 
Staverzaad (van de plant Ridderspoor) 

zijn om on-
gedierte op 
het hoofd 
(o.a. luis) 
te verdrij-
ven.  

 

Uut d’ouwe dôôze 

Dat het de winkel voor de wind ging 
blijkt wel uit het volgende 'redactionele 
artikel' in de Nieuwe Zeeuwse Courant 
van 1914.  

Waar je bij Pietje Bos vaak je zakgeld 
van een dubbeltje of kwartje besteedde 
ging onze 
jeugd ook 
vroeger bij 
Nelis al 
met een 
cent om 
snoep.  

 

Er waren 
WEL 28 ar-
tikelen 
waar Nelis 
Hoofd-
agent van 
was!  
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Zoals de meeste ondernemers van ons 
dorp wenste ook Nelis van Casteren alleen 
familie, vrienden en begunstigers veel heil 
en zegen voor 1910.  
W. Braamse was toen Huurkoetsier,       
M. Grimmick deed naast zijn café in rij-
wielen en pluimgedierte en Jan Raas deed 
niet in fietsen maar wel in Goud en Zilver. 

Mijn naam is Hester de Poorter, partner 
van Ludo en moeder van 2 kinderen van 
27 en 24 jaar en van 2 bonuskinderen 
van 22 en 18. Sinds 1,5 jaar wonen wij 
met veel plezier in de Prins Hendrik-
straat 2 in dit dorp. Ik ben een creatief, 
empathisch, liefdevol, betrokken en in-
teger persoon met veel liefde in me die 
ik graag deel. 

Mijn moeder had samen met haar part-
ner een eigen uitvaartonderneming, 
waar mijn passie is begonnen. Samen 
gaven we de laatste zorg en van haar 
heb ik dus geleerd hoe je met respect 
en piëteitsvol een overledene kan en 
mag verzorgen en hierbij ook de nabe-
staanden te betrekken om ze zo bij te 
mogen staan bij het laatste afscheid. 

De dankbaarheid die je krijgt is bijzon-
der en verwarmd steeds weer. Ik stel 
me integer op om zo troost en hulp te 
mogen bieden in de voor familie zo 
moeilijke periode. 

Sinds de start van 
het crematorium in 
Goes heb ik mogen 
werken als algemeen 
medewerker waarbij 
ik alle voorkomende 
werkzaamheden 
mocht uitvoeren, 
denk daarbij aan het 
verzorgen van over-
ledenen, vaak ook met familie, rouwbe-
zoeken begeleiden, het bedienen van au-
dio en PowerPoint in de aula en ik sprak 
opnieuw met familie als zij hun dierbare 
weer op kwamen halen in de memento. 

Daar ontstonden vaak mooie gesprekken, 
over wie de overledene was, wat die voor 
de familie betekende en ook waar ze van 
hielden in het leven, dansen, muziek, 
bloemen, het bos, de zee, dieren noem 
maar op. Sinds begin december ben ik nu 
voor mezelf begonnen onder de naam “Ik 
hou je vast “. 

Krantenbericht uit 1931: 

Nieuwe onderneemster 
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Aan de hand van een wol-
len deken die ik vond van 
mijn overleden zwager ont-
stond het idee om daar iets 
van te maken waar al zijn 
naasten troost uit zouden 
kunnen halen. Dat werden 
dus 6 kussens die ik met 
veel liefde naaide en zo 
ontstond voor mij het idee 
hier meer mee te gaan 
doen. 

Een kledingstuk, een de-
ken, ik vermaak ze tot iets 
persoonlijks waar troost en 
warmte uit gehaald kan 
worden. Voor kinderen 
maak ik bijvoorbeeld een 
sjaal of een T-shirt van de 
stof, voor een knuffelbeer, 
zodat ook zij nog iets tast-
baars hebben. 

 

De as van een overledene 
kan ik verwerken in epoxy.  
Epoxy is een giethars die 
hard wordt onder een UV- 
lamp of na uitharding van 
24 uur. Hier kun je voor-
werpen in gieten om ze te 
conserveren.... bewaren....zoals bloe-
men uit een rouwstuk....een ring....iets 
wat je ten toon wilt stellen zonder er 
mee te pronken. Bijvoorbeeld een klein 
strandtafereelschilderijtje waar in het 
zand de as zit verwerkt, of een vlinder 
waarbij het in de vleugels in 1 van de 
lagen zit. 

Zomaar wat ideetjes, maar de mogelijk-
heden zijn oneindig en zeker bespreek-
baar. 

 

Vanaf januari ga ik samen met een oud 
collega/ vriendin een maatschap aan 
waarbij we ons beschikbaar stellen om 
de complete laatste zorg aan overlede-
ne te mogen geven.  

Dit prachtige werk zit namelijk in je en 
laat niet los. De maatschap krijgt de 
naam “In goede handen “. 

 

Ik ben te bereiken via  

hesterdepoorter@ikhoujevast.nl of tele-
fonisch via 06-41614127  
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A je noe dienkt à dat gin 
mooi strêetje was, mie 
ôol die ‘uusjes an ‘t angen 
van de diek.  

Rechts begon je mie 
Jôone Laeze, Kôotje de 
Keunik en zo, dan de 
schuure van Pier Pree, de 
post, Kees Traas den 
tractor, Diengenis de Jon-
ge en ‘t café van Lautje 
toet an Wullem Bakker.  

En an d’aare kant Kôotje 
Visser,  de Spar en dan 
Jan en Jaap, vadderop 
Bart Bos de klompekap-
per mie Siene van de hei-
lige familie, Wullem Slik-
weg op nummer 9 toet an 
Persêen Pree en den ‘oek 
van ‘t pak’uus. 

 

Onderan ‘t durp wêere d’r 
zukke mooie ‘ofjes, mie 
ier en deer een peere-
boom. 

Op werme zummerêevens 
kon je op d’n diek mie de 
buuren voor de deure op 
een stoel zitte, een bitje 
breie, keezen ete en wat 
ouwoere onder mekaare.  

 

Mè de tieden verandere 
en d’r kwam ‘n burge-
meester die à dat mè een 
ouwe troep von, dus dat 
zootje most wig, ‘t stoeng 
ok ôollemille in de wegt 
voe ‘t verkeer. D’r moste 
auto’s deur en bussen, de 
weg most een meter of 

De Kuupersdiek 
wat verbreed worre. Mè 
om ‘t een bitje gezellig te 
mêeken kwam d’r gos op 
d’n diek, nie zomè ge-
woon gos, nee, ielke 
weeke maaie, een soorte-
ment gazon dus en d’r 
kwêeme boomen. Mè ja, 
à je boomen eit, ei je 
blaeren, ‘t is ok nooit 
goed ! 

 

Mè noe wat aars, noe 
wordt ‘r vee te ‘ard 
‘evloge mie auto’s over de 
Kuupersendiek, dî git de 
gemeente wat an doe, de 
weg een bitje smaller en 
noe à ze toch bezig gin, 
zulle ze ‘t meteen mè 
goed anpakke. 

 

Voe de café’s onderan 
durp is t’r eigenlijk te wei-
nig plekke om te parke-
ren, dus à ze noe d’n diek 
ofgrêeve en dî een muure 
messele, kriege ze dî on-
der an d’n diek twî keer 
zovee parkeerplekke. 

 

O, wacht ‘s even, zegge 
de café-ouwers, dat kom 
goed uut, op oanze ter-
rasjes voor de café’s zitte 
de mensen oaltied in de 
koelte, d’r kom gin zun-
netje. Dus noe à t’r ruum-
te komt, kunne me an d-
overkant wè têefeltjes en 
stoelen zette, leuke ter-
rasjes, net as in Goes op 
de mart. 

Ja mè, zu je zegge, dan 
zitte de mensen zo in de 
zunne; dat is gin punt, 
want dan zette me ge-
woon parasols tegen de 
zunne. 

Snap je ? Ikke toevallig 
nie. 

 

Mè goed, de gemeente is 
nog nie klaer, op den ‘oek 
van ‘t pak’uus wille ze 
noe een wienkel gebouwe 
mie nog een weun’uus, 
net as an d’aare kant te-
genover Kee van den 
Durpel, ok een wienkel-
tje. Voe ‘t zicht, zegge 
ze, d’r motte wè auto’s 
en bussen deurkunnen, 
mè op ‘t gemak, net as 
vroeger. 

 

Het bin nog mè plannen, 
d’r mô  nog vee nêe-
edocht worre. D’r zoue 
bievoorbeeld ok gewoon 
uusjes an d’n diek  kunne 
komme mie ofjes en pee-
rebompjes. Nie zo ard 
vliege op d’n diek en voor 
de café’s lekker in de 
koelte een kommetje kof-
fie drienke. 

 

 

Kaat Martens | Bertus Li-
monard, februari 1998 
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De krant wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Vrienden van D’n Oek van ‘t Pak’uus:  

Totaalwonen Ruben de Jonge, Paree BV, Timmerfabriek De Mol, Zeeland Refinery, BPG de Jonge, 
EPZ, SONJA, Studio K(n)apper, Frank van Craenenbroeck, Welkoop, Simon Smits, Laurentius, Radi-
atCo, Dorpshuis De Jeugdhoeve, Vrijwilligershuis en Marco’s Bakhuijs. 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 reke-
ningnr: NL12 RABO 0128 5969 10 en mail uw logo naar de redactie.    

De laatste dorpskranten zijn digitaal 

te bekijken en te downloaden via 

www.heerenhoek.nl 

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 
Eline, Kimberley en Mariska  

www.esperanto-nederland.nl 

HIER UW LOGO ? 

Voor € 75 bent u 
Vriend van D’n Oek 

van ‘t  Pak’uus.  
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Heeft u een activiteit op het dorp in de 
planning staan die u met het dorp wilt 
delen? Geef het door via de mail aan: 
rentmeester-fr@kpnplanet.nl  De vol-
gende uitgave verschijnt in 
april. 

 
 
Activiteiten kalender: KBO/Soos 
 
Bingo : 
12 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april  

Kerstviering: 22 december 
 
 
Activiteiten kalender: B2030 

07-12-2022       Wens-kerstboom in de 
tuin van de pastorie (tot 6 januari) 

07-12-2022       Koffie en Klets * 

21-12-2022       Kerststukjes maken *  

04-01-2023       Koffie en Klets * 
(Nieuwjaar) 

01-02-2023       Koffie en Klets * 
(Boeken ruilen) 

01-03-2023       Koffie en Klets * 

16-03-2023       Cursus “Bieden” (het 
Zeeuwse kaartspel) in Walk-Inn 

29-03-2023       Paasstukjes 
maken * 

*in De Geveltjes 

 

 
Activiteiten kalender: Koenkelpot 

21-01-2023 Kwartettenbal (Geveltjes) 
03-02-2023 De collecte op het dorp 
03-02-2023 Inschrijfavond Walk Inn 
11-02-2023  50+ middag (Jeugdhoeve) 

 
17 t/m 20 februari is het carnavalsweek-
end met zaterdag kinderoptocht en zon-
dag de grote optocht. 

De carnavalsmis gaat niet door.  

Agenda 


