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 D’n Oek van ’t Pak’uus 

· Don Bosco  blz   2 
· In gesprek met ... blz   3 
· Koffie, …  blz   4 
· Help !   blz   5 
· Van de dorpsraad blz   6 
· Nieuwe Walk-inn blz   8 
· Door de bril van ... blz 11 
 
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, net voor de 
kerstvakantie. Heeft u kopij 
voor de krant? Lever het voor 
30 november 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 p/jaar als 
“Vriend van de dorpskrant”?  
Uw vriendschap is ons goud 
waard. Stort nu direct op    
rekeningnr:   
NL12 RABO 0128 5969 10  
t.n.v.  Stichting Dorpsraad 
‘s-Heerenhoek 

 

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek  September 2022 Jaargang 31 

Binnenkort wordt gestart met de bouw van 
de eerste 6 woningen op de hoek van het 
oude AMAC-terrein. Geen recht toe recht 
aan woningen maar een verdere verfraaiing 
van ons dorp op een plek waar tientallen 
jaren een deel van onze dorpsgenoten zijn 
brood verdiende. Hier een foto van andere 
tijden begin jaren 70, een plaatje van de 
sloop in januari 2019 en de huidige situatie. 

Uut d’ouwe dôôze 
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Don Bosco 
De scholen  

zijn weer begonnen! 

 
Maandag 5 september was 
het dan zover: de kinderen 
mochten na een heerlijke, 
warme zomervakantie weer 
naar school. 

 
Veel kinderen vonden het 
toch wel weer spannend. Bij 
een nieuwe meester of juf. 
Weer op tijd opstaan, de hele 
dag weer in de schoolbanken. 
Maar niet alleen voor de kin-
deren was het weer wennen, 
ook de leerkrachten moesten 
weer op tijd uit bed en op tijd 
op het werk zijn. 

 
Gelukkig zijn er geen vreem-
de dingen gebeurd in de va-
kantie en iedereen was weer 
gezond en wel op school. 
Een nieuw schooljaar, wat 
gaat het allemaal brengen? 
Krijgen we weer te maken 
met corona-maatregelen? 
Kunnen we de vervangingen 
opvangen? Allemaal vragen 
die op het ogenblik spelen. 
En die zeker een uitdaging 
zullen zijn. 

 
Maar gelukkig zijn er ook leu-
ke vooruitzichten dit school-
jaar: 

 
In het voorjaar komt er een 
groot project over Water. In 
2023 is het 70 jaar geleden 
dat de watersnoodramp was. 
Daar wordt uitgebreid bij stil 
gestaan, met vele activiteiten 
en een groot project.  

Wandelgroep ‘s-Heerenhoek 

 

In de gemeente Borsele zijn 
verschillende wandelgroepen 
actief. Ook in ’s-Heerenhoek.  

Wandelen is een mooie en 
gemakkelijke manier om aan 
uw dagelijkse portie bewe-
ging te komen. Het helpt u 
gezond te houden. Samen 
wandelen is gezellig en kan 
de extra motivatie zijn om 
toch op pad te gaan. Ieder-
een kan aansluiten. Er wordt 
rekening gehouden met het 
niveau van alle wandelaars. 
De wandelgroep wandelt on-
geveer één uur. Een vrijwilli-
ger bepaalt in overleg met de 
groep de route.  

Deelname aan de wandel-
groep is gratis. Aanmelden is 
niet nodig. U kunt gewoon 
mee komen wandelen.  

De wandelgroep wandelt op 
dinsdagavond (van april tot 
oktober), vertrek om 19.00 
uur bij de kantine van Ten-
nisvereniging ’s-Heerenhoek, 
aan Pastoor Fronhoffstr. 3b. 

 

Wandelt u mee? 

Wilt u meer weten, kijk dan 
op www.borselebeweegt.nl/
wandelgroepen of neem con-
tact op met Erwin Franse,  

tel: 06-38720728 

 

Waarbij u (uiteraard) wordt 
uitgenodigd om te komen kij-
ken. Maar daar volgt meer 
over, wanneer er wat meer 
informatie bekend is. 

 
De groep 8 leerlingen van het 
afgelopen jaar zijn nu scholie-
ren op het voortgezet onder-
wijs. Ook zij staan voor een 
grote uitdaging: het voortge-
zet onderwijs met vele leer-
krachten en nieuwe vakken 
en iedere dag naar Goes of 
Kapelle. Dat is toch anders 
dan naar school in je eigen 
woonplaats. 

 
Zij verrasten de school met 
een mooi afscheidscadeau: 
een tegel met alle namen van 
de kinderen erop. In de zo-
mervakantie is deze tegel 
door de gemeente Borsele op 
het schoolplein geplaatst.  

 

Het zou leuk zijn hier een 
heel pad van te kunnen 
maken (kleine hint voor 
de ouders van groep 
8 !!!!), zodat de namen 
van de kinderen, die bij 
ons op school zitten, voor 
altijd op het schoolplein 
blijven.  

Mee ? 
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Het moment waarop ik in ge-
sprek zou gaan met Jerom 
Rentmeester stond hij op het 
punt om voor een stage naar 
Polen te vertrekken.  

Tegenwoordig is het geen 
probleem meer om op af-
stand met elkaar te communi-
ceren, dus hebben we dat ge-
daan. 

Jerom wilde al van kinds af 
aan boer worden. Hij wist al 
heel jong de tractor en allerlei 
andere werktuigen te bestu-
ren. Geen wonder dat hij boer 
wil worden.  

Zijn vader Koert is boer en 
diens vader Kees, oom Miel 
en zijn opa Marien waren dat 
ook. Van zijn moederskant 
(Margreet) is haar vader Huib 
Driedijk en oom Rinus Drie-
dijk (Boerderij Spoorzicht bij 
Baarland) boer en diens va-
der Dies. 

Jerom zit op het Scalda Col-
lege in Goes  en volgt het vak 
expert-teelt speciaal voor de 
akkerbouw. Zelf heeft hij sa-
men met zijn vader een ge-
mengd bedrijf bestaande uit 
akkerbouw, 2-sterren be-
ter leven vleesvee en hij 
doet een stukje loonwerk. 

“Het is meestal leuk werk 
mede omdat het afwisse-
lend is. Je ziet de gewas-
sen van begin tot het ein-
de groeien en je weet dat 
het dan als voedsel wordt 
gebruikt. Daarnaast is het 
leuk om te werken met 
mensen uit verschillende 
bedrijfstakken.” 

Vader Koert runt het be-
drijf en naast zijn studie 
helpt Jerom waar hij kan.  

“Hoewel ik nog jong ben 
nemen we veel beslissin-
gen samen. Ik vind het 
fijn dat hij me bij alles be-

trekt. We doen ook loonwerk 
voor anderen, voor collega’s 
die niet over de nodige ma-
chines beschikken. Zo poten 
en rooien we aardappelen, 
dorsen we tarwe, persen we 
stro en doen we andere voor-
komende landbouwactivitei-
ten.” 

Ik vroeg of hij ook naar Stroe 
geweest was om te proteste-
ren.  

“Acties gaan de ronde via 
WhatsApp waar voornamelijk 
boeren in zitten. Om mee te 
doen hoef je alleen aan de 
voorwaarde te kunnen vol-
doen dat je tractor minimaal 
een snelheid van 40 km per 
uur kan rijden. Verder zijn er 
geen voorwaarden. Je rijdt 
op eigen risico. Wel probeer 
je met dezelfde groep heen 
en weer te rijden. Ik dit geval 
een groot deel van Zeeland.  

Het was een lange rit maar 
goed te doen. Ook de politie 
werkte mee. We kregen wel 
regels maar mochten het he-
le eind met de trekker over 
de snelweg. De sfeer was 

In gesprek met ... 
prima. Tenslotte reed ieder-
een met hetzelfde doel voor 
een betere toekomst voor de 
boer en niet om rotzooi te 
trappen.” 

Voor de duidelijkheid. Jerom 
is tegen acties waarbij boe-
ren en ook anderen afval op 
de weg gooien en dingen in 
brand steken. Met dergelijke 
acties kweek je geen begrip 
bij de burger. 

Jerom heeft een duidelijke 
mening over het stikstofbe-
leid en de politiek. 

Hij verwacht niet dat er direct 
naar de boeren wordt geluis-
terd. Wel verwacht hij dat de 
regels iets versoepeld zullen 
worden.  

“De hele stikstofproblematiek 
wordt bij de boeren gelegd, 
maar ik hoop dat het breder 
getrokken wordt. Als er vol-
gens de EU werkelijk een 
probleem is moet in ieder 
land hetzelfde beleid worden 
gevoerd, maar dan wel in ie-
dere sector en niet alleen de 
agrarische.  
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De agrarische sector is al ja-
ren bezig met vernieuwen en 
aanpassen om zo minder 
stikstof uit te stoten en we 
krijgen daarvoor weinig tot 
geen vergoeding terwijl o.a. 
vliegbewegingen na de coro-
na weer enorm toe nemen.  

In coronatijd was de uitstoot 
aanzienlijk minder. 

De politiek schuift alles op de 
boeren. Het zijn juist de boe-
ren die van de natuur hou-
den. Ten opzichte van het 
buitenland hebben wij teveel 
Natura 2000 gebieden. 

Tot nu toe luistert de politiek 
niet, ze komen met feiten en 
proberen hun eigen fouten in 
de doofpot te stoppen.  

Gelukkig dat minister Hoek-
stra een bommetje onder het 
akkoord heeft gegooid en dat 
het onderzoek van Remkes 
een ander licht op het stik-
stofbeleid geeft. 

Er zal snel iets moeten ge-
beuren want veel boeren 
gaan het op deze manier niet 
lang volhouden met deze 
nieuwe regels waarbij de op-
brengsten lager worden en 
de kosten hoger worden.” 

 

 

Samen met een klasgenoot 
loopt Jerom momenteel stage 
bij een Nederlandse boer.  

“We wilden graag naar het 
buitenland. Deze boer ken-
den we want hij heeft in Baar-
land gewoond.  

De bedrijven in Polen zijn 
heel anders dan in Neder-
land. Het lijkt soms of hier de 
jaren stil hebben gestaan.  

Koffie, wandeling of spelletje? 
Oproep bezoekvrijwilliger 

Wilt u iemand uit het dorp blij 
maken door hem of haar af 
en toe een bezoekje te bren-
gen?  

Dan …              is Zorgzaam 
’s-Heerenhoek op zoek naar 
u! 

We zijn op zoek naar be-
zoekvrijwilligers in ’s-Heeren-
hoek. Er zijn een aantal men-
sen in het dorp die behoefte 
hebben aan af en toe een 
bezoekje.  

Het gaat om bijvoorbeeld een 
kopje koffie drinken, een 
wandelingetje maken of een 
spelletje doen. Lijkt u dit wat? 

Neem gerust vrijblijvend con-
tact op met het Vrijwilligers-
huis via tel. 0113-311999 of 
06-52560909. 

Al zijn we bij een groot be-
drijf, je ziet er nog veel ver-
ouderde machines. Over 
stikstof hoor je hier niets.” 

 

 

Jerom, succes met je studie 
en wij hopen dat je een goe-
de toekomst als boer mag 
hebben. 
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Op het plein bij de kerk: 

 

Vishandel Boone-
Moerland, met vele 
soorten zalige vis, 
van circa 15.30-
17.30 uur dinsdags. 

 

Maandag-, woensdag-, vrij-
dag- en zaterdag- ochtend:  

Marco’s Bakhuys 
met lekker vers 
brood en banket.  

Komt u ook 
langs?  

    

Koop op de markt en bij de 
lokale ondernemers ! 

 

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

Markt 

Colofon 
D’n Oek van ‘t Pak’uus komt 
3x per jaar uit.  

De krant wordt gemaakt door: 

Hanneke Boone, Eva Kra-
mers, Wannes Martens,                                                                            
Kees Rentmeester                       
  
Bezorging: dorpsgenoten 

Redactieadres: v. Steestraat 20   

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

Oplage: ca. 1000 exemplaren 

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

Help… in november 
Alzheimer Nederland zoekt 
collectanten in Borsele, 
want ... 
  
de cijfers liegen er niet om:  
1 op de 5 mensen krijgt de-
mentie.  
 
Dat betekent helaas dat we er 
allemaal mee te maken krij-
gen. Zelf of bij een dierbare.  
 
Alzheimer Nederland maakt 
wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk én zet zich in voor 
mensen met dementie en hun 
naasten. Maar daarvoor is 
geld nodig. De jaarlijkse col-
lecteweek van Alzheimer Ne-
derland speelt hierbij een be-
langrijke rol. Helpt u mee?  
  
In 2022 vindt de collecteweek 
plaats van 6 tot en met 12 
november. Dat lijkt nog ver 
weg. Toch zijn we al bezig 
met alle voorbereidingen.  
In de diverse dorpen van Bor-
sele kunnen we nog wel wat 
extra collectanten gebruiken.  
 
Wilt u één of meerdere 
straatjes collecteren?  
 
Zo kunt u écht het verschil 
maken. Als collectant draagt 

u bij aan een oplossing voor 
dementie. Samen halen we 
namelijk jaarlijks 2,4 miljoen 
euro op langs de deuren.  

 
 
Meld u nu 
meteen aan 
als collec-
tant!  
Onze plaat-
selijke col-
lecte-
coördinator 

José Uittenhoeve neemt dan 
vervolgens contact met u op 
om de mogelijkheden af te 
stemmen.  
 
Alvast hartelijk dank.  
  
Wilt u meer informatie of wilt 
u zich aanmelden, dan kan 
dit via 

Ellis Temminck 06-57590318 
of via e.temminck-smeets@ 
alzheimer-nederland.nl   
 
 
Hoe ga jij om met iemand 
met dementie? Doe de gratis 
online training op  
samendementievriendelijk.nl  
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Oplevering Marktstraat 

Met een vertegenwoordi-
ging van aanwonenden, 
wethouder Witkam en de 
projectleider van de ge-
meente hebben we de re-
constructie van de Markt-
straat informeel afgerond. 
Daarbij hebben met name 
de aanwonenden enige 
punten van kritiek geuit. 
Voor zover mogelijk gaat de 
gemeente met deze punten 
aan de slag.  

Inmiddels zijn enkele van 
deze pijnpunten opgelost. 
Maar de veiligheid bij het 
parkeren nabij de wadi blijft 
een probleem. Dus zal de 
toekomst moeten uitwijzen 
in hoeverre de ingrijpende 
veranderingen en nieuwe 
inrichting ook daadwerkelijk 
een verbetering zal zijn. 

Super parkeerplaats 
vrachtwagens (Central 
Gate) 

Een van de toekomstige 
ontwikkelingen op het Sloe-
poortperceel is de aanleg 
van een super parkeer- en 
verblijfplaats voor 400 
vrachtwagens. Daarbij ko-

men er ook overnachtings-
mogelijkheden voor chauf-
feurs en andere noodzakelij-
ke voorzieningen.  

Bureau Juust heeft onder-
zocht welke locaties mogelijk 
geschikt zouden kunnen zijn. 
Dat zijn er 23. Maar er wordt 
nog geen voorkeur aangege-
ven voor een exacte locatie.  

Ondanks beloftes van North 
Sea Port hebben de dorps-
raad en de aanwonenden 
nog geen inzage gekregen in 
dit rapport. 

 

Overleg met de wethouder/ 
B&W 

Op 5 september hebben we 
overleg gehad met B & W 
van de gemeente Borsele 
over de Participatienota.   

 

Onderzoek warmtenet 

Vanuit de gemeente is er  
onderzoek gestart naar de 
mogelijkheid van het opzet-
ten van een warmtenet voor 
Lewedorp, Nieuwdorp,         
’s-Heerenhoek en Borssele. 
De bron die de warmte moet 
leveren is Zeeland Refinery. 
Aansluitkosten voor een wo-
ning zijn maximaal € 5000 
(wettelijk vastgelegd).  

De werkelijke kosten zijn 
echter veel hoger en die kos-
ten, 20 tot 30 miljoen, zijn 
voor de gemeente Borsele. 
Dus is het de vraag of een 
warmtenet mogelijk is? 

 

380 Kv-station in  

Sloegebied 

Vanuit windmolenparken op 
de Noordzee komt de ener-
gie uiteindelijk terecht in een 
380 Kv station nabij de kern-

centrale Borsele. Het be-
staande station zit aan zijn 
maximale capaciteit. Daar-
om moet er een tweede 380 
Kv station (en ook een ver-
deelstation) gebouwd wor-
den. Net zoals het plaatsen 
van de nieuwe hoogspan-
ningmasten is Tennet de 
verantwoordelijke daarvoor. 
Zij praten met zo veel moge-
lijk belanghebbenden, aan-
wonenden, dorpsraden en 
organisaties. Deze bijeen-
komsten moeten  leiden tot 
een voorstel welke locatie 
de voorkeur heeft. Volgens 
de huidige planning moet dit 
station in 2030 in bedrijf zijn. 

Meer informatie kunt u vin-
den op www.tennet.eu/nl/
projecten/station-omgeving-
sloegebied 

 

Tweede, derde kern-
centrale?: strategie 

Om als direct omwonenden 
van een tweede, en mogelijk 
derde kerncentrale niet op-
nieuw met lege handen te 
staan (wel de lasten maar 
niet de lusten), gaan we pro-
beren met de dorpsraden 
Lewedorp, Nieuwdorp en 
Borssele een front te vor-
men. Samen zijn we sterk. 
Dat deze kerncentrales er 
komen, accepteren wij. Het 
is bijna een voldongen feit. 
Dan beter onze energie te 
steken in de vraag: Hoe 
worden wij, als direct omwo-
nenden, daarbij gecompen-
seerd? En dan bedoelen wij 
niet in de aanleg van bij-
voorbeeld twee hectare bos! 

 

Heb je suggesties, opmer-
kingen of een reactie.  
Aarzel niet en mail naar  
info@heerenhoek.nl  

Van de dorpsraad 
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Nieuwkomersavond:  

Op donderdag 15 september 
kwamen ruim 30 nieuwe in-
woners van ons dorp samen 
in de Jeugdhoeve. Ze maak-
ten kennis met de dorpswet-
houder Marga v.d. Plasse, de 
dorpsraad, onze werkgroep, 
maar ook met de verenigin-
gen en organisaties die ons 
dorp kent. Weer een voor-
beeld van: kennismaken en 
je snel thuis voelen.  

Op dit moment bestaat de 
werkgroep B2030 uit de vol-
gende leden: Rita van ’t 
Westende, Leida Franse, An-
gelique Boekholt, Ruud de 
Jonge en Richard Gielens. 
De Facebookpagina wordt 
bijgehouden door Moniek 
van ’t Westende.  

Onlangs gaf Kees Rent-
meester aan dat hij heeft be-
sloten de werkgroep te verla-
ten. Lettend op de vele ande-
re werkzaamheden die hij 
binnen en buiten ons dorp al 
doet, hebben we alle begrip 
voor dit besluit. We willen 
Kees bedanken voor zijn in-
zet de afgelopen jaren. 

 

Nieuwe leden 

Heb je belangstelling om 
mee te denken, of eens vrij-
blijvend kennis te maken met 
alles wat te maken heeft op 
het gebied van:  zorg/welzijn 
en het imago van ’s-Heeren-
hoek? Laat het ons weten. Je 
bent van harte welkom. 

Burendag 

Burendag is een jaarlijks te-
rugkerende dag in Nederland 
waarop de buurt gezellig sa-
menkomt en waarbij mensen 
iets goed doen voor de buurt. 
Landelijk is burendag op de 
4e zaterdag in september. 

Voor buurten is het mogelijk 
om al vanaf half juni een 
aanvraag tot maximaal € 350 
in te dienen bij het Oranje 
Fonds om Burendagplan te 
kunnen uitvoeren. Misschien 

een idee voor volgend jaar?  

Samen voor elkaar 

Binnenkort starten we met 
momenten waarop men sa-
menkomt om bijvoorbeeld 
ongedwongen een bakje kof-
fie drinken. Er zijn tal van 
ideeën voor activiteiten voor 
en door dorpsbewoners. Lijkt 
het je wat om samen met  
B2030 een activiteit te orga-
niseren, neem dan gerust 
contact op via samen-voor-
elkaar@zeelandnet.nl of 06-
51816843. Via onze Face-
book-pagina “‘s-Heerenhoek 
roept u maar” lees je er bin-
nenkort meer over.  

Facebook: 

's-Heerenhoek roept u maar 
is een Facebookpagina be-
doeld voor inwoners en per-
sonen die betrokken zijn bij  
's-Heerenhoek. De pagina 
wordt goed bekeken en telt 
op dit moment 753 leden.  
Wij willen zaken/bedrijven er 
op wijzen dat nieuwe  pro-
ducten of leuke 
(incidentele) activiteiten via 
de Facebookpagina bekend 
kunnen worden gemaakt.  

Website Heerenhoek.nl 

In overleg met de dorpsraad 
worden er plannen gemaakt 
voor een eigen tabblad van 
B2030 op 
www.heerenhoek.nl  

Er is een pagina toegevoegd: 
“Fotogalerij”. Het is de be-
doeling dat hier foto’s komen 
te staan die ’s-Heerenhoek in 
al zijn diversiteit laat zien. Je 
kan je foto’s sturen naar:  

info@heerenhoek.nl 

Dorpsgids 

Voor nieuwe bewoners van 
ons dorp hebben we een 
dorpsgids gemaakt met infor-
matie over alle wetenswaar-
digheden in en om ons dorp. 
We hopen dit gidsje in het 
najaar uit te kunnen geven.  

B2030 

Burendag bankje 

In de woninkjes achter de 
Jeugdhoeve woont Ben Vie-
nerius. Hij organiseert regel-
matig iets voor de bewoners  
zoals een barbecue. Dit om 
er zo een fijne buurt van te 
maken en te houden. Zo 
schreef hij het Oranje Fonds 
aan voor de Burendag. He-
laas waren de pakketten op 
maar….  niet getreurd. Hij 
mocht een wens uitspreken. 
Het werd een parkbankje bij 
de hoofdingang. Dat viel wat 
duur uit. Beveland Wonen 
vond het een dergelijk goed 
idee dat ze het tekort maar 
ook de plaatsing voor hun 
rekening namen. 

Ben hoopt dat het op 25 sep-
tember ingewijd kan worden 
tussen 10.00 en 17.00 uur 
onder het genot van een bak-
je koffie. Iedereen uit de Blik-
ken is welkom. 

Geweldig initiatief.              
Bedankt Ben!  

Bankje 
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Jullie zullen het vast ook wel 
hebben gehoord. Er was een 
grande opening van Walk-inn 
op 6 augustus. 

Nou wilden we toch graag 
weten, wie heeft de Walk-inn 
overgenomen en wat zijn ze 
allemaal van plan? 

Ik maak een afspraak met 
Jeanine de Mos – Mos. 

Op een mooie vrijdagochtend 
word ik in het restaurant 
(want dat is het nu) vriende-
lijk begroet door Jeanine. On-
der het genot van een bakje 
koffie vertelt ze hoe ze te-
recht is gekomen bij de Walk-
inn. 

Voor degene die Jeanine niet 
kent ze woont al jaren op     
’s-Heerenhoek. Ze is als kind 
verhuisd van Den Haag naar 
’s-Heerenhoek en heeft daar-
na haar jeugd op het dorp 
doorgebracht. Haar moeder 
heeft zelf nog een tijdje in ca-
fé Heleen gestaan. Zelf  kan 
je Jeanine kennen vanuit het 
cafetaria en de pizzeria. Bij 
de carnaval hielp ze altijd 
achter de bar bij Café de Ori-
ënt. Bij deze baantjes groei-
de ook de liefde voor de ho-
reca. Samen met haar man 
Patrick en 3 kinderen zijn ze 
het restaurant begonnen. 

Uiteindelijk koos ze toch voor 
een baan in de zorg. Eerst in 
de gehandicaptenzorg en nu 
werkt ze nog bij SVRZ in de 
ouderenzorg.  

Hoe kom je er dan op om ook 
nog een restaurant te begin-
nen? Zoals de meeste men-
sen op ’s-Heerenhoek wel 
weten is er wat verschuiving 
van eigenaren geweest in de 
bierdulve. En Jeanine vond 
het een uitdaging om haar 
werk in de zorg te gaan com-
bineren met een restaurant.  

Binnen een week was dit dan 
ook beslist en geregeld om  
Walk-inn over te 
nemen.  

Ze ging samen 
met haar man Pa-
trick druk aan de 
slag om het res-
taurant op te 
knappen. Binnen 2 
weken hebben ze 
het prachtig veranderd in een 
sfeervol restaurant. Met een 
mooie buitenruimte achter.  

Omdat de verbouwing zo 
voortvarend ging zijn ze al 
half juli open gegaan, en was 
6 augustus de officiële ope-
ning.  

Het concept van het restau-
rant is anders dan de andere 
eetgelegenheden. Omdat 
Jeanine haar hart bij mensen 
met een beperking ligt wil ze 
deze mensen een baan aan-
bieden in het restaurant. Eerst 
voor in de keuken en later ook 
in de bediening.  

Ze werkt hiervoor samen met 
verschillende instanties en 
scholen. Ook is het de bedoe-
ling dat ze straks een leer- 
en werkbedrijf wordt voor 
leerlingen met een leer-
achterstand.  

Op dit moment staat haar 
man Patrick in de keuken. 
Hij heeft een passie voor 
koken en ook meerdere 
cursussen hiervoor ge-
volgd.  

Op dit moment kan je van 
woensdag t/m zondag de 
Turkse keukenschotels 
bestellen voor afhaal en in 
de zaak eten. Dit omdat 
de Orient Express nog 
dicht is.  

Voor de Hollandse keuken 
kan je er vrijdag t/m zon-
dag terecht. 

Nieuwe Walk-inn 
Ze zijn geopend van woens-
dag t/m vrijdag van 15.30 uur 
t/m 22.00 uur.  Zaterdag van 
14.30 uur t/m 22.00 uur. 

Zondag van 11.30 uur t/m 
22.00 uur.  

Ook voor feesten, 
vergaderingen en 
high-tea kan je er 
terecht. En geluk-
kig zijn ze straks 
met de carnaval 
ook gewoon open 
als café.  

Voor in de toe-
komst heeft ze nog veel plan-
nen voor het restaurant, maar 
ook om een zorgwoning te 
starten. 

We wensen Jeanine en Pa-
trick heel veel succes met het 
bedrijf. En je zult ons vast en 
zeker een keer daar vinden 
om heerlijk te eten. 

Mocht je contact met ze op 
willen nemen kan dat via on-
derstaande gegevens: 

0113-308782 en                  
06-83272601,  

info@eetcafe-walkinn.nl, 
www.eetcafe-walkinn.nl 

Of houd de facebookpagina  
“’s-Heerenhoek roept u maar” 
in de gaten.  
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Kerk dicht in 2023.  

De kogel is door de 
kerk….onze Heilige Willibror-
duskerk zal op zondag 5 no-
vember 2023 (Willibrordzondag) 
haar kerkelijke status verlie-
zen. Deze datum is na over-
leg met parochiebestuur en 
bisdom gekozen. 

Heel nadrukkelijk zeggen we 
niet: de kerkdeuren voorgoed 
sluiten, want het zou ‘zonde’ 
zijn als we zo’n beeldbepa-
lend historisch rijksmonument 
voorgoed zouden afsluiten 
voor ons dorp. In en (zeker 
rond) de kerk speelden/
spelen zich veel zaken af, die 
niet allemaal de volle aan-
dacht krijgen (of erger nog: 
verdienen). Het zal veel men-
sen misschien een zorg zijn, 
dat de kerk sluit, maar een 
beduidend deel (vooral oude-
ren) hebben het er moeilijk 
mee. ‘Hun’ kerk, toch niet 
een van de meest beschei-
den bouwwerken in de Zak 
van Zuid-Beveland, verliest 
het van beduidend kleinere 
katholieke broertjes en zusjes 
in Ovezande, Heinkenszand 
en Kwadendamme.  

Hoe kan dat? 

Geld speelt de hoofdrol in dit 
besluit; de kerk kan haar las-
ten niet langer meer dragen 
door de inkomsten die ze ont-
vangt vanuit de parochie. 

Ook al doen 
parochianen/
kerkgangers 
hun uiterste 
best om we-
kelijks 
(collecte) of 
jaarlijks (actie 
Kerkbalans) 
bij te dragen.  

Het geloofsleven/beleven is 
zodanig veranderd, dat veel 
inwoners de kerk alleen 
maar kennen van de buiten-
kant. Voor hen heeft de kerk 
als geloof vooral iets afsto-
tends. ‘Ze hebben er niks 
(meer) mee’! 

De parochiekerncommissie 
(beheerder van het gebouw) 
wil het zeker niet laten aan-
komen op een stille afgang. 
Zij zullen niet alleen tot de 
sluitingsdatum de kerk op de 
kaart willen houden, maar 
ook in aanloop naar de slui-
ting wegen zoeken om dit 
gebouw een zinvolle functie 
te laten behouden. 

Hoe? Dat is nog open, want 
al zijn kerkelijke vieringen 
niet langer meer toege-
staan…andere (passende) 
activiteiten mogelijk wel: 
concerten, tentoonstellin-
gen… geen probleem, maar 
een oktoberfeest (met alco-
holische kenmerken) zeker 
niet!  

Wie mee wil denken over de 
toekomstmogelijkheden van 
dit unieke monument wordt 
van harte uitgenodigd! 
Naast een geldelijke bijdra-
ge voor het behoud van het 
gebouw (Vriend van Willi-
brord) kunt u dus ook mee-
denken. Meer weten: 

info@rksheerenhoek.nl  of 
Richard Gielens,  

secretaris parochiekern      
’s-Heerenhoek;  

tel. 06-22815618.  

Eindelijk is het dan zover, we 
zijn met een aantal cliënten 
verhuisd naar de Werrilaan! 
Daar zit nu een woonlocatie 
voor kinderen en (jong) vol-
wassenen met een of meer-
dere beperkingen  
 
Dat de verbouwing zo lang 
zou gaan duren hadden wij in 
elk geval nooit voorzien. Het 
had ook gevolgen voor wie er 
zou komen wonen, we heb-
ben hierdoor nieuwe keuzes 
moeten maken. Onze jongste 
bewoners zijn nu 9 en 
10  jaar en de oudste is begin 
20. Overdag gaan ze meestal 
naar de dagbesteding in 
Heinkenszand. Ze zijn de wo-
ning al helemaal aan het ont-
dekken, alle ruimte voelt 
soms als een doolhof voor ze 
merken wij. Maar dat gaat he-
lemaal goed komen. Zoveel 
ruimte om te spelen en te ont-
dekken is heerlijk voor ze. Af-
hankelijk van hoeveel financi-
eel nog mogelijk is bij KIO 
zullen wij de woning laten 
schilderen en de tuin herin-
richten als leuke speelplek 
voor de bewoners. Maar voor 
nu zijn wij al ontzettend blij 
dat wij gewoon wonen kun-
nen aanbieden in onze villa!  
Dit najaar willen wij de wo-
ning ook nog een keer open-
stellen voor de buurt om een 
kijkje te komen nemen naar 
hoe het geworden is. 

 
Met vrien-
delijke 
groet, 
 
Mary Korten 
Bestuurder 

Kerk Verhuisd 

Foto van KIO ‘s-Heerenhoek Fotobron: Kerkfotografie.nl 
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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, RadiatCo, Dorpshuis De Jeugd-
hoeve 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 rekeningnr:  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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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 televi-
sieprogramma ‘Man bijt Hond’ 
bel ik willekeurig ergens aan, 
om te zien en te horen wie 
nou onze dorpsgenoten zijn. 

 

De Dorpskrant komt binnen-
kort weer uit, dus ik ga eens 
een rondje doen over het 
dorp. 

Nou loop ik in de Laustraat en 
daar valt één huis direct op. 
Er zijn hier meerdere nieuw-
bouwhuizen, maar deze heeft 
wel een heel bijzondere voor-
tuin. 

Vanaf een tuinbank kijken ver-
schillende knuffeldieren mij 
aan. Dit wekt mijn nieuwsgie-
righeid. Waarom zitten die 
daar? En natuurlijk wie is de 
eigenaar van deze schattige 
knuffels. 

Nadat ik heb aangebeld doet 
er een enthousiaste vrouw 
open en ik mag gelijk binnen-

komen. Deze vrouw is Anja 
Hagenaars, 60 jaar, en zij 
woont ondertussen alweer 3 
jaar in ’s-Heerenhoek. 

Tijdens het koffiezetten, ver-
telt ze eigenlijk al van alles. 
Ze is zelf geboren in Vlissin-
gen, daarna is ze met haar 
zoon (toen 7 jaar) verhuisd 
naar Hoedekenskerke. Hier 
heeft ze 15 jaar met plezier 
gewoond. Ook was ze hier 
actief op school en bij de 
oranjevereniging.  

Hierna heeft ze nog een aan-
tal  jaren in ’s-Gravenpolder 
gewoond. 

Ik vraag mij af wat haar dan 
eigenlijk naar ’s-Heerenhoek 
bracht. Nou had ik al wel wat 
hulpmiddelen zien staan in 
het huis en dit blijkt eigenlijk 
de grootste reden voor de 
verhuizing. 

Door lichamelijke klachten 
zocht ze een levensloopbe-
stendige woning. Op goede 
dagen lukt stukjes lopen nog 
wel, maar op slechte dagen is 
Anja afhankelijk van 
haar rolstoel en 
scootmobiel. Sommige 
mensen zullen haar 
vast en zeker wel eens 
door het dorp zien rij-
den.  

Nou had Anja de pech 
dat  toen de huizen 
werden opgeleverd (3 
jaar geleden) de coro-
na begon. Alle infor-
matieavonden e.d. 
over het dorp gingen 
niet door.  

Door een minder leuke 
reden, namelijk man-
kementen aan de pas 
gebouwde huizen, 
kreeg ze gelukkig 
daardoor al wel snel 
een goed contact met 

de buren.  
Wat ik zelf 
niet had ver-
wacht, is dat 
de buren niet 
alleen 65-
plussers zijn, maar eigenlijk 
van alle leeftijden.  

Verder gaat ze hier naar de 
kerk (zolang die nog open is) 
en heeft ze zich hier gelijk  
ingezet door het parochieblad 
rond te brengen en 1x in de 
maand een gebedsbijeen-
komst op te zetten.  

Voor het reumafonds heeft ze 
ook gecollecteerd. Het viel 
wel op dat veel huizen geen 
deurbel hebben. Ze dacht zelf 
dat dit alleen in de polder 
voorkwam.  

Wat opvalt is hoe gezellig het 
huis is aangekleed. Ze vertelt 
mij haar grote geheim en dat 
is dat ze alles zelf maakt. 
Doordat ze al lang thuis zit 
moet ze creatief zijn om het 
huis gezellig aan te kleden. 
En praktisch in te richten. Het 
maakt niet uit hoelang ze 

Door de bril van Hanneke 
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 over iets doet. Als het klaar is 
kan ze er trots op zijn. Zelf 
heb ik wat ideeën opgesto-
ken van haar interieur.  

Maar nu weet ik eigenlijk nog 
niet het antwoord op mijn 
eerste vraag. Waarom die 
knuffels nu buiten staan. Anja 
moet hierom lachen, want ze 
weet dat meer dorpsbewo-
ners zich dit afvragen.  

Het begon in Hoedekensker-
ke, toen ze op haar 37e een 
rolstoel en scootmobiel be-
gon nodig te hebben. Ze was 
toen nog overblijfmoeder op 
school. En het leek haar leuk 
om de scootmobiel wat op te 
pimpen. Ze begon knuffels 
aan de mandjes te bevesti-
gen, zodat het er wat gezelli-
ger uitzag. 

Toen ze 3 jaar geleden hier 
kwam wonen, vond ze de  
voortuin wat saai. Zo kwam 
het idee om de knuffels daar 
in te zetten. Daarnaast geven 
knuffels een vrolijkheid en 
zachtheid mee, in een wereld 
die dat helaas niet altijd is. 
En ik ben het met haar eens. 
Het is een gezellig aange-
zicht. Ze worden meestal 
eens in het half jaar vervan-
gen voor nieuwe exemplaren 
omdat ze dan toch wel wat 
verkleurd zijn.  

Ze zegt dat ik even met haar 
mee moet komen en ze laat 
de wc zien, normaal niet de 
plek waar de meeste mensen 
trots op zijn, maar ik snap 
haar direct. Op de wc 
hangen allemaal knuffels die 
van de Lidl gespaard zijn. 
Door hulp van anderen heeft 
ze de series allemaal com-
pleet. Ik denk dat als ik hier 
naar de wc ga, ik er de ko-
mende uren niet meer vanaf 
kom. 

Zijn er nog dingen die ze mist 
in ’s-Heerenhoek?  

In Hoedekenskerke ging ze 
heel graag naar de toneelver-
eniging. Bij een uitvoering 

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 volgende uitgave ver-
schijnt net voor de Kerst. 

 

Burendag: 
24 september 
 
 
KBO/Soos bingo : 
4 oktober,  
1 november, 6 december 

kwam hier 
heel het 
dorp naar-
toe. Dit zou 
ze leuk vin-
den als dit 

in ’s-Heerenhoek werd ge-
start. 

Met Koningsdag zou ze het 
leuk vinden als het hele dorp 

Agenda 

 
 
KBO/Soos Kerstviering: 
21 december 
 
KBO/Soos Oudejaars-
spelenmiddag: 
28 december 

wordt versierd. Het ziet er 
dan toch allemaal wat feeste-
lijker uit. Verder geniet ze 
van haar zoon en 2 kleinkin-
deren.  

 

Anja, bedankt voor je gast-
vrijheid. En mochten mensen 
nog knuffels over hebben: je 
kan altijd bij Anja aanbellen. 


