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  Sparen  

  Loop vrijblijvend
   bij ons binnen.  
Onze deur staat
voor je open.     

 Wij zijn er voor al je particuliere en 
zakelijke verzekeringen, 
het gehele jaar door.   
   Je kan bij ons een verzekering afsluiten 
voor de carnaval wagen incl. het trekkend 
voertuig.

Daarnaast kan je een extra verzekering 
afsluiten voor de deelnemers die meerijden 
of -lopen.     

 Wij wensen het hele Paerehat 
een fantastisch carnaval  
   Bel ons om je carnavalswagen te verzekeren 

 Wij wensen het hele Paerehat 
een fantastisch carnaval 
   Bel ons om je carnavalswagen te verzekeren 
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anekdotes over vroeger niet. Zoals bijvoorbeeld over 

onze horeca. Menig carnavalsvierder liet zijn gedachten 

gaan over ‘vroeger’. Dat hij of zij zich kon herinneren 

waar het wel eens een beetje uit de bocht was gevlogen 

en nog eens een nacht had geslapen met de wc-pot in 

de armen...Of enkele jaren geleden toen er tijdens de 

optocht een wagen tussen zat die confetti rond spoot 

alsof het niks was. Met heel wat luchtdruk zochten zij 

vanaf de wagen openstaande ramen of andere objecten 

op voor een confettibehandeling. Je kan er vanuit gaan 

dat er inwoners waren die niet gecharmeerd waren van 

deze ‘confettiwagen’. Vooral in de tuin kon iedereen er 

nog een heel jaar van genieten. De tolerantiegrens lag in 

het algemeen zeer hoog. Laten wij daar nu een voorbeeld 

aan nemen.

Nog een anekdote die toen ter sprake kwam. Op zondagmorgen, de dag 

van de grote optocht, was er een Stichtingslid, die de gewoonte had om 

met zijn fi ets door de grote zaal van de Jeugdhoeve te rijden. Dit keer 

werd hij echter betrapt door de beheerster. Zij verzocht hem dan ook 

vriendelijk zijn fi ets in de fi etsenstalling te zetten en dit in het vervolg niet 

meer te doen!

Wij staan wederom weer voor een grote uitdaging om alles weer volgens 

het draaiboek te laten verlopen. Ondanks dat wij de laatste jaren tegenslag 

hebben gehad is er toch nog een voordeel: wij hoeven niemand te leren 

hoe je Carnaval moet vieren. Zoek je nog informatie?

Bezoek www.paerehat.nl of onze social media op Facebook en Instagram.

Wederom alvast al onze dank aan alle vrijwilligers en bedrijven die op de 

een of andere manier de Carnaval in Paerehat een warm hart toedragen 

en de Carnaval helpen mogelijk te maken. Daar zijn wij uiteraard buiten 

gewoon blij mee, want zonder deze hulp is ons Carnaval niet mogelijk!

Groet  Ton Oosthoek

Me legge de lôôper uut.
Zou het nu dan toch weer eens de goede kant 

opgaan? Kunnen wij vooruitkijken naar weer eens 

een normale carnavalsperiode en dit al weer voor 

het 62ste jaar? Zo ja, dan moet de rode loper van 

de zolder.

Inmiddels heeft de Stichting alweer regelmatig bij 

elkaar gezeten om het draaiboek door te nemen, 

nieuwe plannen te maken en aanpassingen te 

verrichten. Om er eentje te noemen: wat dacht 

je van alle wettelijke regels waaraan je moet 

voldoen? Daarbij loop je steeds tegen de vraag 

aan: hoe was het voor corona, tijdens en hoe 

gaan wij verder na deze periode? Inmiddels zijn er ook weer al enkele 

evenementen in elkaar gezet: Oktoberfeest, 11-11, Oliebollenverkoop 

en Kwartettenbal. Wat betreft het Oktoberfeest. De belangstelling was 

weer overweldigend; dat had een mens nodig. Even lekker Nederlandstalig 

meezingen, drankje erbij en de zorgen zijn voor morgen.

Diezelfde zaterdagmiddag hebben wij voor de schoolkinderen een 

middagvullend programma georganiseerd. Ook zijn er toen een nieuwe 

jeugdprinses en jeugdnar gekozen. Esmee van Maldegem en Quinn Mulder 

zullen als jeugdprinses en als jeugdnar het volledige programma meedraaien 

vanaf 11-11 tot en met de Koenkelpotverbranding. Hun eerste optreden 

was dan ook op 11-11 om 11 over 11 en ik kan jullie verklappen dat is 

best spannend. Natuurlijk was prins Richard ook weer van de partij en 

stelde hier zijn volledig gevolg voor. Nieuw was Frank Traas als bestuurslid. 

Aansluitend zijn er ook twee gestopt: John Jansen en Dylan Voet. Dat 

betekent dat er weer vacatures ontstaan. Voor meer info, stuur een mailtje 

naar: info@paerehat.nl.

Het bleef dan ook nog lang gezellig deze avond. Er kwamen gelijk ook weer 

allerlei plannen en bouwtekeningen tevoorschijn. En zeker ontbraken de 
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waldor.nl

Wildemanshoekseweg 7a, 4436 RT Oudelande
T  +31(0)113 54 82 02   E  info@traveo.nl

SPECIALIST IN 
HET VERVOEREN 

VAN AGRARISCHE 
PRODUCTEN

binnen Europa

Molendijk 21, ’s-Heerenhoek
Tel. (0113) 35 12 56
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Circulair sloopwerk

Grond-, weg- en waterbouw

Asbestsanering

Bodemsanering

Infrastructuur

Recycling

Milieu & ruimte

Transport

Op- en overslag

Decommissioning

Beste dorpsgenoten,
Het motto van dit carnavalsseizoen is “Me legge de lôôper uut”.

Dit motto is natuurlijk niet zomaar gekozen. Vaak wordt er 

gesproken over de ‘rode loper’. De betekenis van de rode loper 

is dat iedereen welkom is, rood is ook een sjieke kleur. De kleur 

hebben we bewust weg gelaten uit het motto omdat carnaval vele 

kleuren kent. Tijdens carnaval is het vaak een bonte verzameling 

van kleuren wat alles tot een vrolijk geheel maak wat tijdens 

carnaval natuurlijk ook de bedoeling is.

Ook de mensen die tijdens de carnavalsactiviteiten aanwezig zijn 

is een bonte verzameling, mensen van jong tot oud, van klein tot 

groot, van dik tot dun, carnaval vierend vanaf baby tot mensen die 

pas op latere leeftijd kennis hebben gemaakt met carnaval.

‘Me legge de lôôper uut’: dit doen we ook echt voor iedereen, 

iedereen is welkom bij onze activiteiten. Ook als je nog niet 

eerder carnaval gevierd hebt zou ik zeggen, kom eens kennis 

maken met dit gezellige ‘dorpsfeest’. Hou je van cultuur? Ook dan 

ben je welkom, carnaval is nl. cultureel erfgoed.

Gezelligheid kent geen tijd, luidt een gezegde en dat is met 

carnaval in Paerehat ook zo. Het is immers niet alle dagen feest, 

maar met carnavalsactiviteiten in het Paerehat is dat zeker wel 

het geval. In de loop der jaren is er een eigen carnavalstraditie en 

–cultuur ontstaan. Een katholiek feest met een waardige invulling. 

Helaas wordt de loper voor de Willibrorduskerk opgerold in 

2023, ook voor de inmiddels traditionele carnavalsmis is de loper 

al opgerold, ondanks dat de kerk pas defi nitief in november sluit.

En niet te vergeten: me legge de lôôper uut voor nieuwe leden. 

Carnaval vieren is niet leeftijdsgebonden, ook voor de organisatie 

van dit feest is leeftijd niet belangrijk.  Als je maar enthousiast bent.

Voor diegene die het nog niet weten: carnaval is veel meer 

dan alleen hossen, dansen en drinken. Het is een periode van 

saamhorigheid, respect voor elkaar maar vooral samen

vieren (feesten!).

Alaaf, alaaf, alaaf

SPONSOR

Alaaf, alaaf, alaaf

Prins Richard
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Specialisaties:

 Onderhoud & APK
 Reparaties
 DSG- Tuning & Reparaties
 Schadeherstel

 Banden
 Trekhaken
 Airco-Onderhoud
 Accessoires

BEDRIJFSNAAMLEENDERT KRIJGER
Clara’s Pad 22  |  4451 HD Heinkenszand  |  T. (0113) 853 209

info@vakgarageleendertkrijger.nl |  WWW.VAKGARAGELEENDERTKRIJGER.NL
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Robotization
Camera
Weighing Technology

RMA-Techniek.nl

Wil je werken in een jong
en enthousiast team met zeer
afwisselde projecten? 
Kijk voor vacatures op 
www.rma-techniek.nl

Specialist in automatisering en machinebouw

Op zoek
naar een
baan?

RMA advertentie personeel 185x132.pdf   1   11/11/2022   13:14

Beste Paerehatters,
Carnavalsliefhebbers en anderen die de carnaval een warm hart toedragen.

Nadat we in 2021 nog een Elfde van de Elfde mochten organiseren werd het stil op carnavalsgebied, tot we vlak voor het carnavalsweekend eindelijk het verlossende bericht kregen: Carnaval kon doorgaan. Alle zeilen werden bijgezet en Paerehat toonde zijn veerkracht, het dorp was er klaar voor.Helaas kon niet alles zijn zoals we gewend waren, maar wat kon 

werd gedaan. En nu is het carnavalsseizoen 22-23 dan daar. Me legge de lôôper uut voe iedereen die op wat voor manier danook van de carnaval wil genieten.

Me legge in Paerehat sowieso de lôôper uut de laatste tijd. Op het moment van schrijven wordt er volop gebouwd in de Blikken en er zijn her en der veel nieuwe mensen op het dorp komen wonen. Hopelijk voelt iedereen zich snel thuis en wie weet komen we jullie tegen bij een van onze activiteiten.

Activiteiten zijn er weer genoeg dit jaar. Het Oktoberfeest is weer geweest, op de Elfde van de Elfde zijn de Prins en zijn gevolg weer aan u voorgesteld: onze vertrouwde Prins Richard, bijgestaan door hofdames Roan en Denise, wederom een geweldige Raad van Elf, onze jeugdnar Quinn en jeugdprinses Esmee en met Frank Traas als welkome aanvulling is het bestuur er ook weer klaarvoor! De oliebollenverkoop is ook net achter de rug en we kijken uit naar de festiviteiten in het nieuwe jaar.

Wij wensen iedereen een mooi en gezellig carnaval toe en zien jullie graag tijdens het Kwartettenbal, de optocht of tijdens de feestavonden op het dorp.

De Veldwachters, Peter en Marcel

SPONSOR

De Vel dwachters
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De opticien op locatie

KĲK! BĲ HANNEKE
Hanneke Boone - van den Dries

06 188 40 167     info@kijkbijhanneke.nl
www.kijkbijhanneke.nl

TLK Service . Kruisweg 2 . 4434 NH Kwadendamme
0113-639 507 . 06-516 95 752 . info@tlkservice.nl

www.tlkservice.nl

TLK Service 
wenst Paerehat 

een fi jne carnaval!

Alle ingrediënten voor een GESLAAGD feest!

Me legge
de looper uut

Partyverhuur

AMZ en De Muynck Techniek

www.amz.nl  lwww.demuynck.nlTel. 0113 351 551

Verzorgde dagtochten
Meerdaagse reizen
Individuele reizen
Schoolreizen

Bedrijfswagenspuiterij
APK en Aircoservice
Industrieel spuitwerk
Truck en trailerservice
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Burgemeester Timansweg 6a
’s-Heerenhoek

Tel. 06-23465088

Mie Carnaval 
legge me de lôôper uut 

SPONSOR

Hallo Paerehatters,
Daar zijn wij weer “de hofdames” Roan en Denise.

Wat hebben wij vorig jaar genoten! Wie had dat verwacht, dat we (op 

een aantal corona regels na) op het laatste moment toch nog carnaval 

hebben kunnen vieren!! Wel een ander programma dan we normaal 

gewend waren, maar ik denk dat we wel mogen zeggen dat we alles uit de 

kast hebben getrokken.

Ook dit jaar zal alles weer uit de kast getrokken worden om er weer een 

mooi carnavals seizoen van te maken. Misschien weer anders dan dat we 

gewend zijn, maar waar we ook komen, de loper zal uit gegooid worden!!

11/11 was daar een mooie start van, wij hebben de loper uit gelegd in het 

cafè en nu hopen wij dat de bouwgroepen hun loper tijdens de optocht 

uit gaan leggen. Wat kijken wij er weer naar uit dat alle mensen van het 

dorp en omliggende dorpen naar de optocht komen kijken. Dat hebben 

wij de afgelopen jaren toch wel erg gemist hoor!

Dit jaar zijn er natuurlijk weer jeugdleden uitgekozen door de kinderen 

van de basisschool. Quinn en Esmee hebben al laten zien dat ze wel 

van een carnavals feestje houden. Wij wensen Quinn en Esmee erg veel 

plezier, geniet van elk moment want het vliegt voorbij!

Na 3 jaar zullen de Bellefl eurs de loper weer uitleggen voor de

50+ middag. Een middag vol getotter en de welbekende hilarische act van 

de raad van elf!

En dan hebben we natuurlijk ook nog het mooist versierde huis, straat en 

raam. Wat is het toch altijd mooi om te zien wat voor creaties er bedacht 

worden. Van iets kleins tot iets groots wij kunnen zeggen dat wij van alles 

genieten.

Ook dit jaar zal er weer een jury langs de huizen gaan om te 

beoordelen welke er het mooist versierd is. Leg allen jullie loper uit 

voor de prijs voor het mooist versierde huis, straat en raam!

Wij verheugen ons erop om iedereen weer te zien tijdens de carnaval 

maar ook tijdens alle evenementen die vooraf plaats zullen vinden.

3x Alaaf de Hofdames.

De Hofdames
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Kwekerij Zuiderwijk
’s-Heerenhoek

Verse Groenten en Fruit
Geopend ma.-wo.-vr. van 9.00 tot 17.00 uur

en za. 9.00 tot 13.00 uur

Tevens stalling voor caravan of camper!

Nassauweg 13 - Tel. 06-21924480

Kwekerij Zuiderwijk
Heinkenszand

Vanaf 15 april:
geraniums en perkplanten

Hangpotten en zakken potgrond

Geopend ma.-wo.-vr. van 9.00 tot 17.00 uur
en za. 9.00 tot 13.00 uur

Oudekamerseweg 14 > richting schaapskooi

Louwman Peugeot

www.louwman.nl/peugeot

De nieuwe Peugeot 408.
Binnenkort in onze showroom.

Pearyweg 11 4462 GT Goes
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  Jeugdnar    

Beste Paerehatters,

Ik ben Quinn Mulder en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op de Don Boscoschool in groep 8.

Mijn vader heet Niels en mijn moeder heet Anouk, ik heb ook nog een broertje en die 

heet Jesse. Mijn hobby’s zijn voetballen en judo. Dit jaar ben ik gekozen als jeugdnar van 

Paerehat en dat vind ik heel erg leuk. Carnavallen doe ik al van kleins af aan met veel plezier 

en ik heb ook al eens met de optocht meegedaan. Ik heb er al heel veel zin in, het lijkt 

me super gaaf om boven op de prinsenwagen te staan 

tijdens de optocht, hopelijk weer 

met veel publiek dit jaar. Ik hoop 

dat we een weekend tegemoet 

gaan vol feest en plezier en ik 

wens iedereen dan ook een leuke 

carnaval toe! 

Groetjes en 3x Alaaf

Jeugdnar Quinn

  Jeugdprinses    

Beste Paerehatters,

Dit jaar ben ik verkozen tot jeugdprinses. 

Ik ben Esmee van Maldegem en ik ben 12 

jaar oud. Mijn hobby’s zijn voetballen en 

natuurlijk carnaval vieren. Mijn vader heet 

Erwin en mijn moeder heet Bianca. 

Ik heb nog 1 oudere broer, Dylan. Van kleins 

af aan wilde ik al heel graag jeugdprinses 

worden en op die grote Prinsenwagen 

staan. Ik ben heel blij, dat mijn wens is 

uitgekomen! Samen met “de Vrolijke 

Misjes” heb ik verschillende keren 

meegedaan aan de optochten. Ook heb 

ik met vriendinnen meegedaan aan de 

playbackshows tijdens de bonte avond. 

Dat was altijd erg leuk om te doen, maar 

nu heb ik wel een hele bijzondere rol! 

Laten we er samen een super toffe en 

mooie carnaval van maken. Ik wens jullie 

alvast heel veel plezier!

3 x alaaf  

Jeugdprinses Esmee
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WIE ZIJN WIJ? 
Heftruckservice de Vlieger B.V. heeft meer 
dan 40 jaar ervaring op het gebied van 
interntransport materieel.
Wij zijn offcieel dealer van de merken 
STILL en HYSTER en bieden hoogwaardige 
intra-logistieke oplossingen aan. Wij heb-
ben een compleet productprogramma van 
vorkheftruck tot pallettruck en magazijn-
stelling tot fleet-management systeem.

Staat u voor een belangrijke logistieke 
uitdaging, dan willen wij u graag 
adviseren.

WIJ ZOEKEN MONTEURS!
Sleutel jij graag aan toonaangevende 
merken zoals STILL en HYSTER? Kom 
dan ons team versterken!

M

e leg
ge de lôôper uut!M

e leg
ge de lôôper uut!

PROEFDRUK

U heeft FMR Producties - LokaalTotaal opdracht gegeven tot het plaatsen van onderstaande advertentie in de gemeentegids van bovenstaande 
gemeente. De kleuren en resolutie van deze proefdruk kunnen afwijken van het uiteindelijke gedrukte resultaat. Indien u wijzigingen of correcties 
wilt laten doorvoeren, dan kunt u dit doorgeven per mail dtp@lokaaltotaal.nl of via faxnummer 0223 66 10 54.  Gelieve uw proefdruk goed door 
te nemen en alle wijzigingen in één keer door te geven. Als de proef akkoord bevonden is, ontvangen wij daar eveneens graag reactie op per mail. 
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www.fysiodebevelanden.nl

F y s i o t h e r a p i e
M a n u e l e  t h e r a p i e
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je vindt het bij SPAR

SPAR v.d. Dries
Oostvoorstraat 17

4491 EN  Wissenkerke
tel: 0113 37 24 66
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 Goededag alle 50+Paerehatters en alle andere lezers van deze 

paerehatse courant. Wat een ontzettend fi jn vooruitzicht. De 

50+ middag kan en mag weer zonder maatregelen (voor zover) 

eindelijk weer doorgaan. Na 3 jaar een zeer vervelend virus 

wat iedereen ontzettend in de weg stond, hebben wij weer 

ouderwets vergaderd. Nou vergaderd ………we hebben onze 

artiest van drie jaar terug van stal gehaald.Hij heeft zoveel 

geduld gehad dat wij nu de LOPER uitgelegd hebben omdat 

hij ons nog steeds in de agenda had staan. Nu nog een ander 

dingetje. Na zoveel tijd bleek in ene keer dat bij 2 van de

3 Bellefl eurs het jasje was gekrompen. We hebben onszelf 

dus maar in het nieuw gestoken en daar hoort een nieuwe 

foto bij. Na uren in de make-up gezeten te hebben om er wat 

appetijtelijk uit te zien En ja, we moesten ook nog langs de 

kapper. Inmiddels hebben wij er een heuse foto-shoot opzitten 

met een echte “hof” fotograaf, in dienst van onze prins Richard. 

Jullie zien nu dus in full-color het resultaat van onze (en die 

van de fotograaf) inspanningen…………Wij gaan voor jullie op 

zaterdag 11 februari De LOPER uitleggen, bij de Jeugdhoeve. 

De zaal gaat om 13.00 uur open en het programma begint om 

13.30 uur jullie krijgen allemaal een klein Lopertje in de vorm 

van een programma van de middag, met een consumptiebon. 

Hopelijk tot ziens na zo’n lange tijd,

De Paerehatse Bell efleurs

SPONSOR

De Paerehatse Bell efleurs

Bell  efleurs
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Kwekerij Sluishoek
Jurjaneweg 5
4454 PS Borssele
www.kwekerijsluishoek.nl

Open: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Traas en Ovaa

Noordland 7 • 4451 RP Heinkenszand
0113 - 612 322 • www.traasenovaa.nl

Infra

  &
Sport

Carnavalskleding
en -Artikelen

vindt u bij

Fa. W. Rijk
EXTRA CARNAVALS-KOOPAVONDEN

donderdag 9 en vrijdag 10 feb.,
en donderdag 16 en vrijdag 17 feb.

Dorpsstraat 76 - Heinkenszand - Telefoon: 0113 - 56 13 01

2taartsnesseirdnAretseemegruB
4441 AP Ovezande 

0113-21 57 97
ln.seccusatled@ofni

www.deltasucces.nl

De specialist in
Audi,
Seat, 
Skoda 
en Volkswagen

Noordweegseweg 16a
4458 AT ‘s-Heer Arendskerke
info@autoservicedenhollander.nl
Tel. 06-23161638
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Davey Rentmeester  |  06 - 21181290
www.chiptuningzeeland.nl

Brandstofbesparing van 5% tot 10%*

Vermogenswinst van 20% tot 40%*

Betere rijprestaties en meer souplesse

* Verschilt per merk - model - motor

SPONSOR

Lieve mensen uit de Zak en Butendiekers. Met pijn in ons hart 

moeten wij vertellen dat: wij, de Doeboerderie, vertrekken.

Er schijnt ook zo’n programma te zijn, maar dat is “ik 

vertrek” en ja, met de beesten erbij is het toch echt “wij, de 

Doeboerderie “ vertrekken.

Dat het zover is gekomen zal ik jullie eens voorzichtig uitleggen.

Tijdens de bouw en de carnaval zelf drinken wij nog wel eens 

een biertje.
Dat biertje samen met wat degelijke carnavalsvoeding, zoals een 

kapsalon, loempia, patatje oorlog en onze basis, een 3 dagen 

gerijpt bonensoepje, gaat gisten. Net als een triple in de fl es, 

maar dan in het lijf. Dat komt er dan op een gegeven moment 

weer uit, niet zo fris en een uitstoot probleem schijnt.

Zelf voelen we meer iets van opluchting na zo’n bevalling.

We hebben wel het één en ander geprobeerd om de uitstoot te 

verlagen. Zo hebben we de ergste uitstoter naar “Down Under” 

Australië gestuurd en onze mascotte is wat dikker geworden 

door een tactisch geplaatste kurk. Niet genoeg schijnt. Ook 

het feit dat onze laatste aanwinst van 5 maanden een echte 

goorpoeper is helpt niet mee.

Nu is de gemeente  bij ons geweest en die wil wel onze stikstof 

rechten kopen. Kan die ook weer wat huisjes bouwen of een 

mooie parking voor vrachtwagens. Dus hebben wij de knoop 

door gehakt en “ wij , de Doeboerderie” vertrekken.

Schiphol daar waren we niet welkom. Was iets met trekkers 

over de snelweg. Daarom hebben we onze eigen charterkist 

gebouwd. De vliegende Ark uit het Paerehat.

Waarheen, dat is de vraag ? Waar legt men de loper voor ons 

uit?
De vrouwen neigen meer richting de Alpen omdat daar ene 

Anton woont.
De mannen gaan meer voor het boeren in Midden Amerika.

Daar schijnt een vriendelijk plantje te groeien met een hoge 

opbrengst per hectare.
De keuze is reuze en wat dat brengt gaan we jullie laten zien.

En wat de toekomst ook mag brengen, zo’n vliegtuig kan ook de 

andere kant op vliegen hé.

De Doeboerderie

De Doeboerderie vertrekt!

De Doeboerderie
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Me legge
de lôôper uut
voe nieuwe
collega’s!

Op zoek naar een uitdagende baan!
Stuur je sollicitatie naar:
timmerfabriek@demol.nl

Schouwersweg 104,
4451 HT  Heinkenszand
T. (0113) 56 12 71

SPONSOR

De Sint is nog mé net uut’t land,
mo t’r a wee een stiksje komme voe in de Carnavalskrant,

Dan komme bie oans ok de eerst vraegen,
bouwe me dit jaer wee mae’s an een B waegen?
Of doe me toch as lôôphroep mee dit jaer?
Dan binne me mie’t bouwen nog wat vlugger klaer.

Me stonde toch a nie bekend voe oans lange werk,
een weagen in vier weken, dirin binne me éél sterk.
Hin meanden stae verkleume in een kouwe schûre,
Liever die tied lekker voe de kachel en bouwe op’t leste uure.

’T Za dit jaer niet vee aars weze,
me eh nog nie vee ideeën opeleze.
Oanze inspiratie mot oaltied even hroeie,
Me hôôie wat in de hroep en dan laete me’t even broeie.
Me heve d’r een slienger an en me pakke de weagen en wat out,
een paer schroeven, een bitje tuf en wat verve, ‘t klienkt oal best 
vertrouwd.

En kunnen me dit jaer nie in de vertrouwde schûre zohezegd,
dan kunne me langs de Paerehatse waeterhang noe ok terecht. 
Wat á dat betreft is’t oal dus best ok,
d’r is alléén nog hîn inspiratie éh.
Wan op’t motto een lôôper uutrolle,
di ku’j nog oale kanten mie uutbolle.

De carnavalsstichting mo wé kosten gae maeke, di kunne je op vertrouwe,
want oans éh noe a drie jaer de publiekspries en dan meuge me de beker 
ouwe.
Dat dieng kriege ze nie mî terug,
(me wete ‘m eigenluk ok niet te vinden, zo vlug)

Eh jolder die wegversmallingen op de diek à ezie?
Oanze Niels die zag ze nie.
En Rob oh dikke pretten,
op de foto mie Rob Jetten,
Wat is t’r mie Peter an den ând?
Ie zit constant in ’t buutenland
En ’t kan nogah verkere,
William z’n vrouwe gae ’t durpsuus op Ternisse behere.
Over de rest is nie vee biezonders te schrieve in de boeken,
me kunne we zegge da’j de nieuwe nar nie bie oans mo komme zoeke.

Me breie ’t zô mè tot een end,
mè wat a me gae doe is nog niet bekend.

Tot in d’n optocht,  De Liefhebbers

De Liefhebbers
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Douglas Goes
Lange Kerkstraat 16

4461 JH Goes

 Tel. 0113 - 22 87 14

0113 565758

info@afa.nl

www.afa.nl

Adfranse Automatisering b.v., Daniëlsweg 8, 4451 HP Heinkenszand

Uw beste kennis in de regio!
Gespecialiseerd in VOIP,

netwerk- & systeembeheer

Computer,
tablet & printer

reparatie
Voor zowel zakelijk

als particulier

www.ZAOASFALT .nl
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albert-jan remijn
liechtensteinweg 10
4455 ST Nieuwdorp

Tel: 0113 - 301283
Mob: 06 - 22262048

info@redivoabs.nl
wwwww.redivoabs.nl

APK-verzorging  banden & velgen
import  onderhoud  reparatie  service

SPONSOR

Hallo Paerheat!

Eindelijk ziet ’t er wé nî uut da de lôôper uut ligt voe carnaval 
2023! Dat betekent wé een weekend vol feêst, lekker hoss’n 
en natuurluk d’n optocht. De Spruutjes è dîrrom d’n kopp’n in 
november bie mekoare hestôkke. Conclusie: Me hî d’r wé an 
starte. Nî ’n weeke bouwe bliekt da me toch wè vee emist è d’n 
ofgelôpen jaeren. Dîrrom een ode aan ’t bouwen van een waegen.

Ûût ’t werk vlug eten en nî de schuure. Vervolgens mî z’n oall’n 
overlegge, toch zeker wè ’n uure. Hou ’t kleiner, we è nie vee tied. 
Dus duurt ’t nog ghîn kwartier voe à de waegen uut proportie 
schiet. Nî zeven rubb’n te è verzeagd, noe eindelijk de hoeie 
meate. Dan nog even ofwerke mî wat plaet’n.
Oalles mag ’n bîtje krom en scheaf weze (lees carnavalesk). De 
sfeer is hôed en mè bin lekker op dreef. 

Dan tied voe ’n fl esje bier, dat è me verdient. De tweêde is 
onderweg via d’n dorstigste vriend. Noe even plakk’n, mie je 
anden in de liem. Iedereen krieg kouwe kletsen, da’s unaniem. 
Tijdens de klus worre de nieuwste carnavalhits mie een grap 
bekriteseert. Natuurlijk ôk meezinge, want de ouwe hits worden 
ôk zeker geëerd.  

De waegen mô nog starte, dat wor wè ope. Mè nî drie kear has 
is’t tik en lôpen. Nî stik of wat fl essen komme d’r steeds sterkere 
verhalen van verschillende Spruut’n.
Dus wordt ’t tied à me de schuure voe vandaege gae slute.

Voe noe gae me nog de leste zet an de karre geve. We zië julder 
waarschijnluk wè bie d’n optocht in ’t Paerehat!

3x Alaaf!

De Spruutjes

De Spruutjes

De Spruut jes

De Spruutjes
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KWALITEIT IS
DE BASIS!

NEEM CONTACT OP VOOR
EEN OFFERTE OP MAAT.

SCHILDERSBEDRIJF VAN SCHOONHOVEN
BUYS BALLOTSTRAAT 52

4462 AR GOES

Tel: 06-38407826
gertvanschoonhoven@hotmail.com



2023-21

Oude Polderdijk 1  -  Baarland

PLAN UW AFSPRAAK OP STUDIOKNAPPER.NL

Zwake 7
4451 HH Heinkenszand
Tel. 0113-561634
Fax 0113-563494

www.bloemisterij-wisse.nl

Hoeiendag aollemille,

Hezie de verhaderaevond oranje kleurde, za me vee has motte heve 
om in februari over de rôôie lôôper te kunne... in februari zu me 
verzuchte.. dat was op ’t Noppertje..

Vorig jaer è me de kleine optocht over e slôôge... voe à de polonaise 
behon, mè dan bin je toch nie zo hôed opewermt. Di ’n tegen bin 
oaze keeltjes bie de bierkantus hôed opewermt.

Mè hôed bie wat à me dan noe uut de de schuure te voorschijn 
motte komme.. dat is nog iets wi à oans nog us over de teakentaefel 
motte bûûge..

Wan hi me as boeren.. kouboys of paters die a de kerk verkôpe.. 
en wat doe we dan bie “oanze” kabouters? Want die è me d’r 
ondertussen ok à eal wat mie vee bouwenergie.
Mocht je noe dienke zo ’n uusje is echt wat voe de Puut’n.. de 
ideeënbus sti helukkug wee an de Fransjesweg..

En we bin natuurlijk stikke blie te ôôren da d’r zovee hroepen wee 
meë doe.. zo à me d’r een môôie hrôôte optocht van kunnen maeke, 
de prins kunne spreke.. en mie z’n aoll’n ’n polonaise kunne maeke die 
rôôie lôôper waerdig is. 

Alaaf, De Puut’n.

SPONSOR

De Puut ’n

De Puut ’n
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Jumbo is de
Goedkoopste
Bij jou in de buurt!Bij jou in de buurt!

DA’S LEUK 

BOODSCHAPPEN 

DOEN

Bij jou in de buurt!Bij jou in de buurt!

Dankzij onze Laagsteprijsgarantie weet je 
zeker dat je nooit te veel betaalt voor je 
dagelijkse boodschappen. Daar kun je op 
vertrouwen.  En mocht je toch nog ergens 
anders in de buurt een artikel tegen een
lagere vaste prijs vinden? Dan passen wij 
die prijs aan en krijg je dat arikel gratis. 
Zo is én blijft Jumbo elke dag  
Euro’s Goedkoper

Kijk voor de spelregels van 
de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com

Heinkenszand, Stenevate 2
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MEUBELEN       TAPIJT     GORDIJN      ZONWERING  
     PVC EN LAMINAAT VLOEREN

               WWW.TOTAALWONENDEJONGE.NL 

R U B E N  D E  J O N G E

T O T A A L  W O N E N

‘ S - H E E R E N H O E K

Vlieg me us binnen in oanze vernieuwde showroom !
Het adres voor:

Grondverzet

Machinaal afreien

Drainage en rioolreiniging

Verhuur kunststofrijplaten

Mobiel 06-22698739

H  oondert V.O.F. kraan en verhuurbedrijf
werrilaan 77 4453 VL ’s-Heerenhoek

www.hoondertverhuur.nl

SPONSOR

Hallo,

Ja hoor, hier zijn we weer met een “stiksje” voor het boekje.
Het kan, mag en zal weer gebeuren. De grote optocht lopen op zondag in het Paerehat.  Dekinderoptocht bekijken op zaterdag. De prins en zijn gevolg zijn zo blij dat ze er een loper voor uit gaan leggen.

Nou, wij kennen heel veel lopers, traploper, hardloper, marathonloper, veldloper, koploper, rode loper, maar welke loper ze hier nu mee bedoelen?

Er is nog een soort loper en daar horen wij “De Stokers” bij.
Wij zijn met hopelijk heel veel anderen, de “optochtlopers”. Natuurlijk is het ook heel fi jn als we langs veel mensen mogen lopen.Hoe en met welk idee wij de optocht gaan lopen daar moeten wij nog over nadenken, ideeën verzamelen en verder uitwerken. We laten de spanning nog even wat verder oplopen!

Dan zijn we zondag 19 februari 2023 weer te zienen leggen we de loper uit…….

Groetjes,

De Stokers

De Stokers

Me legge de lôôper uut 
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www.safetysecurityzeeland.nl

SPONSOR

De Krotekokers
De krotekokers hebben dit jaar weinig te melden!

Zijn druk met allerlei dingen: gezin, studie, verhuizen!

De eerste krotekokers zijn opa&oma geworden, dus wie 

weet nieuwe aanwas voor de toekomst.

De grote vraag voor 2023 is gaan wij de loper uitrollen??? 

Wie weet zien we elkaar tijdens de optocht….

Beste Paerehatters!

De Hapsnurkers willen wel/willen niet…  Zullen we ’t nog een keertje doen/zullen we stoppen? De beslissing is moeilijk na 

zovéél jaren mee lopen in de optocht. Is meelopen nog steeds leuk nu onze groep zoveel kleiner geworden is? Gaan we de loper 

nog uitrollen of moeten we hem juist oprollen? We breken ons brein hierover…  Hoe dan ook zien we elkaar tijdens de optocht! 

Al is het als publiek of als …..

We wensen iedereen

een super gezellig

carnavalsweekend toe

met een prachtige optocht!

Carnavalsgroet, 

De Hapsnurkers

2023-25

De Hapsnurkers
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Dagelijks geopend
van 8.30 tot 17.30 uur

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

 www.carnavalskledingzeeland.nl

Volg en like ons op                       

’S-HEERENHOEK
Werrilaan 67  -   tel.: 0113 - 35 16 51
’S-HEERENHOEK

Werrilaan 67  -   tel.: 0113 - 35 16 51

Carnavalskleding!
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Eindelijk! Me meuge wee! En di rolle mè d’n lôôper voe uut!

Ni un aantal jaeren van stille stae, gae oans wee an d’n gank. De LEO’s bin wee bie mekaere ekomme, en è ’n leuk idéé verzonne! Op ’t moment van schrieven binne me druk an’t bouwen, en nog an’t bedienken wat à me bie d’n optocht gae sjouwe. Me kriege links en rechts de vraege, wete julder nog wè ‘oe à dat mot ’t bouwe van zo’n waegen? Schaenbear dienke de mensen dat oans ni ’n paer jaer niks doe dat vergéété binne. Me oans è dat probleem glad nie, voordien wiste me ’t ok nie oe à dat most. Me ete tenslotte niet voe niks Lomp En Onhandig. 1 ding kan ik je melde de bouw verlopt as ’n trein. Me ôpe da julder d’r net zo vee zin in è as oans! Dan zië we mekaere bie d’n optocht!

3x alaaf!

Bouwteam L.E.O.

SPONSOR

Leo
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 Op zoek naar een originele, maar ook betaalbare invulling van uw feest of evenement?
                                  Wij adviseren, ontzorgen en verzorgen!

                             Alles onder 1 dak; 
        van geluidsinstallatie tot lichtshow en DJ, 
             van installeren tot programmeren 

                                                    van statafel tot decoratie en animatie.
  

           Gegarandeerd een feest om mee te werken!

                  One stop shop voor uw event !

Post Audio Company Het Feest Sound Support events
Hulsterweg 75e (repetitieruimtes)

4587 LG Kloosterzande
06-31926692 0114-691480 06-50610618

www.jouweventpartners.nl                          hetfeestuithulst@gmail.com

SPONSOR

Ode an St-Will ibrordus
Sint Willibrordus voe joe is dit gedicht,
nae oal die jaeren voel ik me di toe verplicht.
Bie ‘t krieken van de dag, ‘t ochtendgloren,
zie ik je kolossale schip mie gotische raemen en je prachtige 
toren.

Je neogotisch altaar, ‘t urgel en je pilaeren iesseluk groôt,
schilderijen van de kruûsweg, de christelijke beelden en je glas in 
loôd.
Je vertel me à jaeren en ik mô zegge nie vaak mis,
wî a de wind vandaen komt en oe laete at ‘t is.

In joe bin d’r a vee edopt, evurmd, begraeve en etrouwd,
voe die rites bin je uuteindeluk deur Theo Asseler in 1874 
ebouwd.
De dames links, de heren rechts, de rest op ‘t koor,
de requiems, in Paradisum, Kyrie en Agnes Dei, in ‘t gehoor.

Ik herinner me oal die kearen da‘k in je oute banken mocht zitte,
zonder naemen te noemen warre dur zelfs die á dî in konne pitte.
As misdinaer deur ‘t middenpad mie wieroôk, ‘t kruûs en ‘t 
wiewaeter, mie plezier op ‘t jongerenkoor mé dat was jaeren 
laeter.

Voe vee Paerehaters en voe mien bluuf je ’n icoon,  mie 
herinneringen aan Ko Koster, uusoudster Katrien en Pastoor 
Kroon.

‘T ABC van ‘t geloôf is Gods woord dat is bekend,
Mè die woorden worre deur steeds minder mensen herkend.

Dat is dan ôk de reden da deur de parochie in wiesheid is beslôte 
da je deuren vanaf 2023 voe eeuwig en eeuwig wôre geslôte.
Ik gelôve nie da je as religieus gebouw za voortbestaê,
en vraege me of oe à ’t in de toekomst bie je vadder za gaê?

Desalniettemin bluuf je ‘n baeken in de Zak van Zuud-Beveland 
of à je noe kom van Ovezande, Kwidamme of Einjeszand.
‘T maekt nie uut welke landen ak bezoeke of wi ak zit,
mè iedere keer ak thuus komme bin ik blie da je d’r nog staet.

Amen.

De Buurman
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Vrijdag 3 februari 2023
18:00 uur Collecte
21:00 uur  Inschrijfavond in 

Partycentrum de Geveltjes

Zaterdag 4 februari 2023
22:00 uur  Bouwersbal in Partycentrum 

de Geveltjes

Zaterdag 11 februari 2023
13:30 uur 50+ middag in de Jeugdhoeve

Vrijdag 17 februari 2023
13:00 uur  Start carnaval Onthulling van 

“Jikke” op het Kerkplein
13:15 uur  Schoolcarnaval in de 

Jeugdhoeve.
15:15 uur Einde schoolcarnaval.
18:45 uur  Bonte avond, kindercarnaval 

met songfestival en 
kleurwedstrijd in de Feesttent 
Kiekieris

21:00 uur  Carnavalsbals in Paerehat, in 
Kiekieris, de Geveltjes

21:30 uur  Retro Neuzenbal in de 
Jeugdhoeve

Zaterdag 18 februari 2023
14:30 uur  Vertrek van de kinderoptocht bij 

de Jeugdhoeve.
15:15 uur Kinderbal in “de Jeugdhoeve”.
21:00 uur  Carnavalsbals in Paerehat, in 

Kiekieris, de Geveltjes, feesttent 
Kiekieris, feesttent Kerkplein

Zondag 19 februari 2023
13:30 uur Start van de grote optocht.
17:00 uur  Einde optocht. Aansluitend 

prijsuitreiking op het Kerkplein
  Uitslag dinsdag 21 februari op 

www.paerehat.nl
21:00 uur  Carnavalsbals in Paerehat, in 

Kiekieris, de Geveltjes, feesttent 
Kiekieris, feesttent Kerkplein.

Maandag 20 februari 2023
15:00 uur  Kieltjesbal in Kiekieris voor de 

lagere school jeugd.
21:00 uur  Carnavalsbals in Paerehat, in 

Kiekieris, de Geveltjes, feesttent 
Kiekieris, feesttent Kerkplein.

23:11 uur  Ceremonieel verbranden van 
de Koenkelpot als afsluiting 
Carnavalsseizoen 2023 op het 
Kerkplein.

  Daarna volop gelegenheid om 
het feesten voort te zetten.

Voor horeca evenementen zie de 
betreffende advertenties:

- blz 24 Feesttent Kiekieris
- blz 28 Kiekieris/de Geveltjes
- blz 57 Feesttent Kerkplein
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Borssele

En 7 pensionkamers

Onze openingstijden zijn:

Ma t&m do   11.45 -13.30
                      16.30 -23.00
Vr & za        11.45 -13.30
                      16.30 -23.30

Tevens mobiele frietwagen
En feesttentverhuur

Ooststraat 2 Borssele
Tel.0113 351670

Buiten openingstijden
06 52025180

Ik kies voor 
vertrouwd onderhoud

De voordelen van Autovakmeester
•   24 Maanden garantie op onderdelen en arbeid
•  Onderhoud en reparatie van alle merken
•  Uitsluitend gebruik van A-merkonderdelen
•  Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie
•  Goed opgeleide en servicegerichte technici
•  Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

DE RUYTER

Schouwersweg 1A
4451 HS Heinkenszand
T  0113 - 563 151
autovakmeester.nl/de-ruyter

www.kraanverhuurzeeland.nl
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Waste treatment and recycling services
Martens Renewables

Waste treatment and recycling services
Martens Renewables

“Me legge de looper uut!”

2022//2023

Martens Renewables
Spanjeweg 2
4455 TW Nieuwdorp
Portnr 8614 The Netherlands
www.martenscleaning.nl

Clean seas,
your choice, 
our mission

“Me legge de looper uut!”“Me legge de looper uut!”“Me legge de looper uut!”“Me legge de looper uut!”“Me legge de looper uut!”“Me legge de looper uut!”“Me legge de looper uut!”“Me legge de looper uut!”^“Me legge de looper uut!”“Me legge de looper uut!”^

Na een aantal jaren van rust, kunnen we eindelijk de 

carnavalswagen weer van onder het stof halen! De verf is 

van zolder, de bouwplaats ingericht en het bier staat koud. 

De Bende van Ellende is klaar voor de carnaval! Net als 

onze wagen hadden wij ook wat opstart problemen, maar 

we hebben gelukkig weer wat kunnen bedenken om te gaan 

bouwen met z’n allen. Wat dat is blijft natuurlijk nog even 

geheim. Maar neem je zwemkleren mee ...

We hopen jullie allemaal weer in ‘t Paerehat te zien van het 

jaar! Alaaf!

De Bende van Ell ende

SPONSOR

Zwemkleren meenemen!

De Bende van Ell endeDe Bende van Ell ende
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HOUTKADE 18      4463 AC GOES
(0113) 27 11 47

WWW.HARINGMAN-BETON.NL
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Koop nu de originele Leuntje en Merien producten op onze website:

SPONSOR

XQ6 de BOENKZOENKEN
De Boenkzoenken wiste lang nie of ze van de jaere mee zouwe 
doe mie de n’optocht. We wille wè mè me binne nog à in 
confl ict mie oans eihen. Mè vraehe oans of of oanze durps- en 
‘streek’genoten oans nog wè wille? Binne ze oans nie liever kwiet 
as rieke? Want is t’r in die 35 jaeren carnavalsoptocht nie te vee 
hebeurd wat à tehenwoordig ’t daglicht nie verdraehe kan? Me 
zate d’r echt wè mie tot à Mark oans ut idee brocht om julder 
wee rechte in de ôôhen te kunne kieken.

Dirrom van de Boenkzoenken een dikke vette: SOLLY!

-  an de vieverhanzen, voe ’t bruut betreëe van ulder habitat;
-  voe ’t valselijk beschuldehe van fi etsers da die oallemille mè in ut 

wilde wig zouwe kusse;
-  an eihenaeren van môôie statige Paerehatse voorhevels die bie 

excursies deur japanners ongegeneerd bekeke wiere;
- an oalle jaloerse mènsen di wee neffen;
- de schandalihe anname da vrouwen boeren nodig zouwen è;
-  misdaden tehen de dierelijkheid voe ’t schiete van Paerehatse 

bruune reetjes (en aare kleuren herten);
-  willekeurig doch ni voorkeur bekeure van ni nu bliekt 

onschuldige tippelaars(tippelaren);
- sowieso an oalle kloons voe ut smadeluk verheliek;
- ut julder van de onderkant bekieke;
-  a special internatsjional solly to all saved in red overalls dressend 

stucksitting longbearded Chilian mineworkers ‘all in the world’ 
for re-uniting them with their wives (and family) in Sealand;

-  an mannen voe ’t illehaal oftappe van ulder zuuver zeeuws zaed 
mie vee (te) zwaer nie gecertifi ceerd bouwgereedschap, en hun 
partner(s);

-  an de luuzehuus voe ’t nie op schôôt neme van julder mè wè 
van juldere moeders;

-  voe ut schofferend jureren en verregaand geruststellen van 
kandidaten deur juryleden bie de opnames van het programma 
‘IKOLS’ (onderzoek lopt nog).

En zo kunne me nog wè jaeren deurgae. Hè lekker, dat lucht op.
O ja herstelbetalingen doe me nie an. Tenslotte nog een fotootje 
d’r bie van oans kriengetje. Speciaal voe à je oans tehenkom
en wil anheve da je de XQ6 natuurluk anvaerd.

Hoeie Carnaval, bluuf hezond en ouw’t luchtig!

Sol ly!

De Boenkzoenken
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 A NEW BLITZ
IS BORN
 DE NIEUWE OPEL ASTRA

WWW.VANMOSSEL.NL

Adv. 1-4 pag. New Astra.indd   1 17-12-2021   10:21
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De Rouwdouwers hebben van ’t jaar weer fl ink moeten peinzen 
over de carnaval, wordt het weer een grote of gaan we is wat 
kleiner. De club die doordeweeks thuis is wordt alsmaar kleiner, 
dus een grote wagen zat er van ’t jaar niet in. Kleiner bouwen, 
dat is nog een hele klus. Elke dag komt er wel een idee om een 
grote kar aan te kleden en dan weer met de A-categorie mee te 
doen: “een grote pop d’r achter, of nog een grote kar”. Na enige 
realisatie dat carnaval toch elke week weer een weekje dichterbij 
komt gaan we toch maar verder met het idee voor de B-wagen. 
We gaan onze wagen weer proberen mooi te maken en ons best 
doen om op 19 februari in de B-categorie de loper uit te kunnen 
rollen! 

Het wordt nog een hele strijd om de carnavalswagen af te krijgen 
aangezien we vandaag (30 december) pas klaar beginnen te raken 
met de constructie… We werken het best onder tijdsdruk, dus 
reken er maar op dat wij weer met een mooie wagen aan de 
start staan van de optocht! We hebben weer erg veel zin in een 
carnavalsweekend waar weer alles kan en mag! Graag willen we 
John de Winter bedanken voor het mogen bouwen in zijn schuur 
ook willen we alle vrijwilligers die de carnaval en onze wagen 
mogelijk maken erg bedanken!

3x alaaf,

De Rouwdouwers

De Rouwdouwers!
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Landbouwmachines maken, dát is ons terrein.
VSS Machinebouw is een Nederlandse fabrikant van landbouwmachines.Van ontwikkelen tot productie, van grond-
bewerking tot oogsten. Ieder seizoen verdient nu eenmaal zijn specifieke aandacht. Onder de merknamen VSS 
Agro en VSS AMAC bieden wij u het meest complete programma aan op het gebied van landbouwmachines.

Uienteelt
Aardappelteelt
AMAC onderdelen

Vorendrukkers
Cultivatoren
Woelers

Voorjaarsbewerking
Onkruidbestrijding
Aardappelselectie

MACHINEBOUW
ENGINEERING
CONSTRUCTIE
TECHNISCHE HANDEL

Ovezandseweg 6a
4436 RE Oudelande
+31 (0)113 - 567050
info@vssmachinebouw.com
www.vssmachinebouw.com

Café De Zak
hoofdstraat 67 -  ovezande

open: 
vrijdag 16.30 - 02.00
zaterdag 14.00 - 02.00
zondag  15.00 - 20.00 

Telefoon: 06-57944999
info@rijlesben.nl

RIJLESBEN.NL
Diverse pakketten mogelijk

AUTOBEDRIJF       AUTORECYCLING       AUTO ONDERDELEN

VRIELINGWEG 1 | 4433 RV | HOEDEKENSKERKE

WWW.AUTOBEK.NL

AUTOBEDRIJF       AUTORECYCLING       AUTO ONDERDELEN

VRIELINGWEG 1 | 4433 RV | HOEDEKENSKERKE

WWW.AUTOBEK.NL
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Noord Kraaijertsedijk 2
4458 NJ ‘s-Heer Arendskerke
06-30082308 of 06-21515552

Verkoop van: biologische eieren en 
biologische producten

Vanaf het voorjaar biologische 
pluktuin met biologische tulpen 

en veldbloemen

BIOLOGISCHBEDRIJFBLOK.NL

SPONSOR

Geachte lezer, beste carnavalsvierders,

 Wij willen maar gelijk met de deur in huis vallen met een 
alarmerend bericht. ‘s-Heerenhoek en omgeving kent van 
oudsher een bloeiend vereni gingsleven met een diversi teit aan 
mogelijkheden voor jong en oud. Wil men dit behouden, wat 
wij van ganser harte hopen, is een overdracht aan volgende 
generaties noodzakelijk. Dit geldt natuurlijk ook voor een 
carnavalsoptocht. Na een aantal jaren zonder optocht ten gevolge 
van corona en weersomstandigheden mogen we nu weer bouwen 
en hopen dan ook op vele nieuwe enthou siaste bouwers/ optocht 
deelnemers. Maar vaak ontbreekt hen aan een bouwplek.
Het probleem is het stukje vertrouwen tussen bouwploeg en 
schuur eigenaar.

Daarom willen wij de mensen met een klein beetje ruimte in de 
schuur oproepen om jonge bouwers een kans te geven is het niet 
dit jaar dan wel volgend jaar.
Wij zijn er van overtuigd dat zij uw vertrouwen niet zullen bescha-
men. Tevens is het een eenvoudig en doeltreffend stuk public 
relation voor uw zaak.
Nu een meer persoonlijke noot. Wee à heeft er zin in en is extra 
gemotiveerd om de schuur in Lewe dorp in te duiken en 10 weken 
lekker te gaan knutselen. Dat alweer voor het 32e jaar en zolang 
wij er plezier in hebben en gezond blijven bluuve me deur tottere. 

Wij hopen dat er weer veel gebouwd en gesjouwd gaat worden. 

Wee Á legt in ieder geval de loper voor U  uit en hopen jullie dan 
ook te zien bij de optocht op 19 februari in Paerehat.    

Tot Wee Á 

Wee�á
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Nieuwbouw of 
renovatie plannen?
Bij Hoondert kunt u terecht 

van idee tot realisatie. 

Liever zelf aan de slag?
Dan hebben wij alle producten 

in huis om u hierbij te helpen.

Laat u 
adviseren
en scan de 
QR-Code!

Oudelandseweg 24  -  Heinkenszand

Lasertechniek voor uw promotie!
Graveren en snijden van diverse materialen. Ontzettend veelzijdig, breed inzetbaar. 
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Veerweg 73, 4471 NB Wolphaartsdijk
T. 06 - 11291655
E. info@muralt.nl  |  www.muralt.nl

Beste paerehatters,

Carnaval 2022 was eigenlijk maar een half carnavalsjaar. We mochten 
dan gelukkig wel carnaval vieren in februari, maar zonder optocht, 
voorpret, klussen en schilderen sta je toch een beetje “droog” in 
het café. De aanloop ontbrak en ook de rode loper lag niet uit. 
De zondagmiddag doorbrengen op het garagepad en een potje 
golfen in de voortuin…het kon beter. De borrel in de Jeugdhoeve 
daarna maakte veel goed, maar we misten de lol en spanning van 
de zondagochtend en de optocht, de pastamaaltijd na afl oop en het 
haasten naar de prijsuitreiking. Hopelijk gaan we dat dit jaar beter 
doen! De rode loper wordt al uitgelegd door de carnavalsstichting. 
Alleen waar zouden ze hem leggen? Het durp in? In de bierdulve? 
Op het kerkplein? Bie de kapper? Bie Kee? Op d’n oek bie Cas? Bie 
de Nagelstudio? Waar zou de rode loper ons brengen? En dan de 
optocht…een idee verzinnen…klussen…ouwehoeren…schilderen…
hobbyen…zouden we het nog kunnen? Na al die jaren zonder 
optocht gaan we ons ideeënboek afstoffen, de keukentafel en de 
schuur opruimen, de voorraad verf en klusmateriaal eens onder de 
loep nemen en natuurlijk nagaan wie er mee wilt doen. Want ook bij 
‘t Za Wè Gae lag de afgelopen jaren de loper uit. 1 van de leden van 
’t Za Wè Gae had zoveel tijd over doordat hij niet moest klussen, dat 
hij niet 1 maar misschien wel 3 nieuwe leden heeft aangedragen! Dat 
belooft wat! Wij leggen de loper alvast uit naar de schuur, zodat die 
binnenkort weer naar carnaval ruikt en er hopelijk weer iets leuks 
over de loper gaat in de optocht!

Tot dan!

3 x Alaaf

’t Za Wè Gae

’t Za Wè Gae
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BEDRIJFSKLEDING
HORECAKLEDING

PROMOTIEKLEDING
NOORDLAND 29  4451 RP HEINKENSZAND - CAPELLO.NL  

ME LEGGE DE LÔÔPER UUT

SPONSOR
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Hans en Mattie de Visser  |  T. 0113 - 56 29 44

Bouwers van Goede(n) Huize(n)

0113 333 040
info@goetheer-huissoon.nl
Biezelingseweg 2A, 4421 KN Kapelle-Biezelinge

v
a
a

Vee leut wee oallemille!

pluresproventusmedia.nl
pluresproventus

+31 6 11 44 72 47 

Me rollen graag de 

lôôper voe je uut!

Gooi die lôôper mè uut!

De Drûûloren komme wee vanuut de Pikpot ni ut 

Paerehat.
Ni wat stille jaeren deur de covid bin me wee druk 

mie un plan bedienke .
Wat gi me dit jaer is bouwe en è me oal wè genoeg 

tied.
D’n ènen is druk an de klus in ‘n uus en d’n are die 

krieg ‘n kleinen.
Mè me konne ‘t toch nie laete om wat te doe. Dus 

binne me wee van start. Wat? Ja das een vreage voe 

joe en ’n wete voe oans. We zouwe zegge; kom kieke!

Tot bie de carnaval, alaaf! De Drûûloren.

Drûûloren
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wenst Paerehat een spetterende carnaval! 

Dorpsstraat 60a Heinkenszand          (0113) 644 398                  www.rplusmakelaardij.nl 

SPONSOR
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BRASSERIE
DE PANHOEVE

GEZELLIG ETEN EN DRINKEN

Arendstraat 2b
4458 AS ’s-Heer Arendskerke

T. (0113) 30 82 52
info@depanhoeve.nu
www.depanhoeve.nu

Hoeiendag,

Nou, ‘ier binne me awee or. Of à me wee een stikje voe ’t boekje 

woue schrieve. En of à me een bitje langer stikje woue schrieve as ’t 

voorgaende jaer, wan dat was toen een bitje an de korte kant. Tsja, ze 

kunne ut kriege zo à ze wille, eej. Dus me binne d’r mè wee us hôed voe 

hezitte.
Zo zachtjes an binne me die beker van de publiekspries wè een bitje beu 

an ‘t raeken. Ut zou leuk weze à ’n aar die noe een stuitje op de kaste 

kon zette. Dan kunne oans d’r wee us een heranium of een behonia voe 

in de plekke zette. Da’s veel leuker toch? Mè hoed, ut ziet’r voe dit jaer 

hôed uut wat a d’n optocht betreft. We zullen dan ok us hoed nae motte 

hedienke wat à me dit jaer kunne hedoe. De opvliegers binne me zo

zachtjes an wè deur’eene en oanze ‘ondjes è me inmiddels terug’evonde. 

Die stront die à overoal in ’t Paerehat lig, is nog wè een hroat probleem. 

Me zoue wille da de mènsen d’r eigen stront us een kear op zoue ruume. 

Me ouwe mè môed. Vadder binne me wè ‘estopt mie de bootcamp. Ut 

‘elpt toch nie, dus wirrom moeiluk doe? Ja, die muziekdoasjes ware wè 

stikleuk om te doen. Mè weet je wat a dî ut probleem bie was? D’r ston 

toen zo verschrikkeluk vee wind, dat die karre oalmè tehun oanze ‘ielen 

anree. Dî è me nog weken last van ‘ehad, dat meuge julder best wete.

Dî motte me dus voe ‘t kommende jaer rekening mie ‘ouwe. Me zitte 

momenteel nog in de ‘broeifase’, oftewel me wete nog nie wat à ‘t gae 

worre dit jaer. Me zulle d’r nog us een portje op motte neme. Over ’t 

algemean komme dî de beste ideeën uut voort. Mochte julder nog leuke 

ideetjes è, avast voe ’t volhunde jaer dan, stier ze dan mè deur. Dat kan 

via sosjal media of hewoon even belle, dat mag ok natuurluk.

En aars komme je oans vast wè tehun op ’t durp, ist nie in de bierdulve, 

dan misschien in de kerke of op ’t zwarte plein. Dat kom vast wè hôed.

Op ’t moment è me hin tied mî om nog mear te vertellen. We motte noe 

echt an de slag om oanze act in mekoare te hae zetten. Wan oans doe 

oaltied oales alleanig, ( nou ja.. de mannen ‘elpe soms ok wè ’n bitje mee 

or) en me è ok hin sponsers eej.. dus je behriept wè da me oaltied de 

aanbiedingen voe ‘out en spiekers en zo in de haten motte ‘ouwe. (weet 

iemand trouwens wî a de port in de aanbieding is?) Oh ja, je motte ut 

dit jaer ok nog mie een ouwe foto doe. Vorig jaer is t’r hin nieuwe foto 

’etrokke.  Afi jn, me zie julder wee wè stae bie d’n optocht of op ’t durp.

Hroetjes van de   TwÎ Pronte Wuuven

TwÎ Pronte Wuuven
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Timmerfabriek Interieurbouw
WONDERGEMWONDERGEM

 
 

 Internationaal transportbedrijf vanaf 1924 
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info@canuck.nl
+31 113 565656
www.canuck.nlDISPENSING EQUIPMENT

.nl

SPONSOR

12+ Feestbeesten opgelet!
Zet 10 februari in je agenda! SooSTouR 
organiseert in samenwerking met de JongerenRaad 
en de Borselse carnavalsverenigingen een 
carnavalsfeest speciaal voor jongeren. Het 
carnavalsfeest is bedoeld voor jongeren van 12 tot 
en met 16 jaar.
Tijdens onze feesten staat het plezier en de 
beleving van onze bezoekers voorop. We 
organiseren dit op een veilige en verantwoorde 
manier. Zo zijn deze feesten ook altijd alcohol, 
energy en rookvrij. Om dit waar te borgen is er 
bij de ingang een blaasactie om indrinken tegen 
te gaan, verzorgd door 1NUL1 (powered by 
Emergis preventie). Verder zullen zij de jongeren 
op een ongedwongen en laagdrempelige manier 
voorlichting bieden over alcohol en drugs. 

Na twee succesvolle edities, gaan we dit jaar naar ‘t 
Kraaienist oftewel Lewedorp! Aan de muziek zal het niet liggen, de avond zal aan elkaar gedraaid worden door DJ Detag en DJ Roy!

Kaarten zijn voor €5,- te koop via onze website; www.soostour.nl. 
Check onze website en socials voor meer informatie.

We hopen jullie te zien op 10 februari in Lewedorp! 

Tot dan!   Team SooSTouR!
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SCHOUWERSWEG 11  -  4451 HS HEINKENSZAND
Tel: 0113- 568466  -  E-Mail: c.h.t@hetnet.nl

Me legge de
lôôper uut!

Me legge de lôôper uut !!
Dat doen wij een heel jaar lang voor u. 

Bij ons is service iedere dag belangrijk !!

Stationsweg 10, Heinkenszand, 0113561203
www.profilebliek.nl

         

8

AANNEMINGSBEDRIJF VAN SABBEN

Ambachtsweg 6
4458 DA ’s-Heer Arendskerke
tel. 0113-563551
vansabben@zeelandnet.nl
www.aannemingsbedrijfvansabben.nl

BUITENRIOLERING

MACHINAAL STRAATWERK

GRONDWERK

GRAVEN BOUWPUTTEN

DRAINAGE

KABEL- EN LEIDINGWERK

HOUTEN DAMWANDCONSTRUCTIES

AANLEG RECREATIETERREINEN

ONKRUIDBESTRIJDING

GLADHEIDBESTRIJDING

ZAAIEN- ROOI EN SPITWERK

DELVEN EN RUIMEN VAN GRAVEN
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0113 56 19 42  |  burodriedijk.nl

Design Drukwerk Digitaal

Installatiebedrijf
J. Dingemanse

Lokale- en Centrale verwarming
Gas- en waterfilter
Sanitair - dakwerk

Marnixplein 35
4386 AA West-Souburg

Tel. 0118-461207
Fax 0118-461326

Beukenstraat 56  |  4462 TT  Goes  | +31 113 213030
Noorwegenweg 1 | 4538 BG  Terneuzen | +31 115 642700
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bouwgroep peters
SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

WWW.BOUWGROEP-PETERS.NL

CAFÉ-PENSION

”De Goede Verwachting”
22 slaapplaatsen | Twee biljarts

Beleefd aanbevelend! FAMILIE DE KOK

Burgemeester Vermetstraat 2 - Lewedorp - Tel. 0113-612204

Beleefd aanbevelend! FAMILIE DE KOK

Burgemeester Vermetstraat 1 - Lewedorp - Tel. 0113-612204

CAFETARIA ”’t Kraaiehoekje”
Voor de betere snacks!

    Uw garantie 

voor comfortabel

        wonen!

Uw vertrouwde specialist voor
Sanitair- en verwarmingsinstallaties 

Gas, water, airco en elektra

Dakbedekkingen en loodgieterswerk

Onderhoud en serviceBEL: 0113 561386

Buurtgemak
Toby van Liere

Hoofdstraat 47, Ovezande - T. 0113 655289

Supermarkt
Tom Verbeek
A de koningstraat 1, Kwadendamme

T. 0113 649208
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slapen....
      jaap de jonge

Zonnebloemstraat 61, Goes
Van der spiegelstraat 63, Goes

Tel.: 0113 - 215729N.V. EPZ
Zeedijk 32, 4454 PM Borssele

Met een kerncentrale en een windpark zijn wij een 
unieke werkgever in Zeeland.
Wij maken schone, klimaatneutrale stroom en dragen 
daarmee bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

Wij zoeken o.a.

Technische MBO’ers

Kijk voor alle vacatures met functiebeschrijvingen en 
contactpersonen op EPZ.nl

Bus schema

Let op! Vertrek Molendijk bushalte!
Carnavalsstichting de Koenkelpot laat in samenwerking met de AMZ Borssele,

als extra service in het carnavalsweekend bussen rijden om het carnavalsvierende publiek
van en naar ’s-Heerenhoek te vervoeren.

Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande bushaltes, m.u.v. Baarland.

Tijdens deze 3 dagen rijden er 3 lijnen:

GOES - ’S-HEERENHOEK
LEWEDORP - ’S-HEERENHOEK

via Nieuwdorp!

KAPELLE - ’S-HEERENHOEK
NS Station Kapelle!

Kaartjes kunnen gekocht worden in de bus bij de chauffeur,

retourtjes kosten € 15,- p.p. en een enkele reis € 10,- p.p.

LET OP!
ER KAN NIET BETAALD WORDEN MET MUNTEN!

BETALING CONTANT OF PIN

Opstapplaatsen zie: www.paerehat.nl
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Administratieve automatisering

Voor een goed glas bier,
Een eenvoudige lunch

Of een complete maaltijd
Bent u van harte welkom bij:

’s-Heer Hendrikskinderen

Ook is het mogelijk om recepties, 
reünies, vergaderingen of partijtjes

te reserveren.

Voor vrijblijvende informatie
kunt u bellen naar:

Tel. 0113 - 215866
info@cafedeoranjeboom.nl

Volg ons op:

Café-Restaurant
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SPONSOR
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PROFFESIONEEL OP
WEG MET EEN
LICHTGEWICHT
BEDRIJFSWAGEN-
INRICHTING VAN
ALUCA!

Neem contact met mij op!

walter@apcbv.com

06 15302380

CARROSSERIEBOUWERS
VAN FORMAAT

�����������������������������

Me le�e de Lôôper
uut voe insecten

&
B�

B�

Biedt insecten een veilige plek in uw 
(bedrijfs-)tuin waar ze zich kunnen 
terugtrekken, voeden en voortplanten. 
Puzzel uw eigen insectenhotel samen 
met Buzzle! Keuze uit diverse 
modules en formaten.

KOERIERSBEDRIJF

Lewedorp
06-52355457

Toon Rooze
amrooze@zeelandnet.nl

Zaagmolenstraat 6
4461 BL GOES
Tel. 0113 - 22 34 49
E-mail: RTVW@zeelandnet.nl
Website: rtvdewitte.nl

Televisie- en geluidsapparatuur
Wij leveren en installeren uitstekende televisie- en 
geluidsapparatuur van o.a: 
Lg Oled - Samsung Qled - Yamaha - Monitoraudio etc.

Wasmachines, koelkasten en diepvriezers
Wij leveren betrouwbare wasautomaten en drogers - 
koel- en vriesapparatuur (inbouw en vrijstaand) van o.a. 
Miele, Siemens, Liebherr, AEG, ETNA, LG enz.
Wist u trouwens dat met een nieuwe koelkast of 
diepvriezer een groot bedrag op uw energierekening 
kunt besparen? In deze tijd van dure energie een meer 
dan goede investering.

Radio-TV de Witte
Leverancier van de betere 

audio- video- en witgoedmerken

• Advies aan huis of in onze showroom.
• Reparatie en installatie door eigen 

technische dienst.
• Levering en reparatie door heel Zeeland 

sinds 1986.

Gespecialiseerd in totaaloplossingen van 
beeld en geluid in uw huis, zowel in 
nieuwbouw als bestaande bouw.

Zaagmolenstraat 6
4461 BL GOES
Tel. 0113 - 22 34 49
E-mail: RTVW@zeelandnet.nl
Website: rtvdewitte.nl

Televisie- en geluidsapparatuur
Wij leveren en installeren uitstekende televisie- en 
geluidsapparatuur van o.a: 
Lg Oled - Samsung Qled - Yamaha - Monitoraudio etc.

Wasmachines, koelkasten en diepvriezers
Wij leveren betrouwbare wasautomaten en drogers - 
koel- en vriesapparatuur (inbouw en vrijstaand) van o.a. 
Miele, Siemens, Liebherr, AEG, ETNA, LG enz.
Wist u trouwens dat met een nieuwe koelkast of 
diepvriezer een groot bedrag op uw energierekening 
kunt besparen? In deze tijd van dure energie een meer 
dan goede investering.

Radio-TV de Witte
Leverancier van de betere 

audio- video- en witgoedmerken

• Advies aan huis of in onze showroom.
• Reparatie en installatie door eigen 

technische dienst.
• Levering en reparatie door heel Zeeland 

sinds 1986.

Gespecialiseerd in totaaloplossingen van 
beeld en geluid in uw huis, zowel in 
nieuwbouw als bestaande bouw.

Zaagmolenstraat 6
4461 BL GOES
Tel. 0113 - 22 34 49
E-mail: RTVW@zeelandnet.nl
Website: rtvdewitte.nl

Televisie- en geluidsapparatuur
Wij leveren en installeren uitstekende televisie- en 
geluidsapparatuur van o.a: 
Lg Oled - Samsung Qled - Yamaha - Monitoraudio etc.

Wasmachines, koelkasten en diepvriezers
Wij leveren betrouwbare wasautomaten en drogers - 
koel- en vriesapparatuur (inbouw en vrijstaand) van o.a. 
Miele, Siemens, Liebherr, AEG, ETNA, LG enz.
Wist u trouwens dat met een nieuwe koelkast of 
diepvriezer een groot bedrag op uw energierekening 
kunt besparen? In deze tijd van dure energie een meer 
dan goede investering.

Radio-TV de Witte
Leverancier van de betere 

audio- video- en witgoedmerken

• Advies aan huis of in onze showroom.
• Reparatie en installatie door eigen 

technische dienst.
• Levering en reparatie door heel Zeeland 

sinds 1986.

Gespecialiseerd in totaaloplossingen van 
beeld en geluid in uw huis, zowel in 
nieuwbouw als bestaande bouw.
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Me legge de
lôôper uut 

Rol jie de lôôper voe oans uut?!

Een klein onderzoek op internet laat ons zien dat de loper uitrollen 

betekent: iemand gastvrij ontvangen.

Dat is iets wat ons als carnavalsstichting als muziek in de oren klinkt!

Gastvrij ontvangen worden om vervolgens jullie prachtige creaties te 

bewonderen voor het mooist versierde huis/straat/blok/raam.

Oproep aan een ieder ons te verbazen met zijn creaties, knutsel 

vaardigheden en andere creatieve uitspattingen.

Kleine tip een geel blauwe loper (clubkleuren) kunnen wij zeker 

waarderen!

We willen jullie vragen de week voor de carnaval al jullie creaties aan ons 

te tonen! Zo kunnen we met zijn allen lekker lang genieten van al het 

moois in ons dorp!

Geen tijd om te versieren?

Zo’n mooie Paerehat vlag wappert prachtig aan je gevel! Nog niet in je 

bezit spreek dan één van onze leden aan of stuur een mailtje naar

info@paerehat.nl

3x ALAAF! En succes met de voorbereidingen!

Mooist versierde huis / straat / raam

SPONSOR
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NU RIJKL A AR 
VANAF € 53.690

KOM NAAR DE MAZDA-DEALER
Kijk voor een vestiging in de buurt op mazda.nl

. Stijlvol Japans design; zowel exterieur als interieur

. E�  ciënte Plug-in Hybride; tot 63km elektrisch rijden

. Krachtig met 2.500kg trekgewicht

DE VOLLEDIG NIEUWE MAZDA CX-60 
CRAFTED IN  JAPAN. 

Mazda CX-60 2022 vanaf € 53.690. Gemiddeld verbruik Mazda CX-60 2022 van 1,5 liter 
per 100 km / 66,7  km per liter / CO2-uitstoot van 33 g/km. De vermelde WLTP waarden 
voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de 
WLTP-testmethodiek. Genoemde prijzen zijn incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken, 
excl. metallic/mica lak en opties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke 
specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.
mazda.nl.

DRIVE  TOGETHER

Davey Rentmeester  |  06 - 21181290
www.agrituningzeeland.nl

Brandstofbesparing 
van 1 - 4 liter per uur*

Vermogenswinst 
van 15% tot 25%*

* Verschilt per merk - model - motor

 Chiptuning
 EGR wegschrijven
 Roetfilter wegschrijven
 AdBlue uitschakelen

Whisky- en Bier Specialist
Meer dan 600 soorten

op voorraad

Dam 1a
4461 DZ  Goes

T. (0113) 85 39 56

i n f o @ b i e d e b o l l e . n l
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Electro Techniek
Audio & Light

Carnaval

FOODCOURT

GRATIS

ENTREE

IN DE TENT!
Kerkplein, Paerehat

ENTREE

plein, Paere

20+

2023

special guest

Zondag Avond 20:00

Maandag Avond 20:00

Party DJ Harryy DJ Har

Zaterdag Avond 20:00Zondag Middag 11:00

20+

20232023

P

Zater
Zond

SPONSOR
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Iemand nodig voe je:

Adminis� atie,
Ja�  ekening,

Aangifte,
L� en,

of een hoed advies . . .

Oans Legge 
de lôôp�  uut

Tijd voor Simonse & Geus

Mr. Dr. Meslaan 1
4451 AJ  Heinkenszand
0113 24 43 77

Postbus 84
4450 AB  Heinkenszand

info@simonse-geus.nl
www.simonse-geus.nl
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Zeedijk 7 | 4435 NR Baarland
T: 0113-639 226

info@scheldebrasseriedelanding.nl
www.scheldebrasseriedelanding.nl

Landingsweg 1 | 4435 NR Baarland
T: 0113-639226 (keuze 2)
info@eeterijscheldos.nl
www.eeterijscheldos.nl

Gezellig met het 
gezin uit eten

Info@eventserviceyerseke.nl
T. 06-23101985

Ieder feestje
is uniek!

Nog volop tijd voor u tuin.
Wij adviseren u graag

kwekerij
"WESTHOF"

Jack en Peter van ’t Westeinde
Westhofsezandweg 3, 4444 SM ’s-Heer Abtskerke

op 2 km van Heinkenszand
tel: 0113-561219   fax: 0113-563399

E-mail: westhof@walnoten.nl
Loon- en grondverzetbedrijf Smits BV
Westdorpseweg 3  |  4435 RM Baarland  

info@smitsgrondverzet.nl  |  0113 639 684  |  06 22 80 14 95 

Grondverzet Verhuur Slootonderhoud

WWW.STEKETEE.NL

WWW.STEKETEE.NL



Paree B.V.
Werrilaan 8
4453 CC ‘s-Heerenhoek
0113 - 35 24 40

InTec Installatietechniek
Kloosterweg 16
4421 PV Kapelle
0113 - 78 30 01

IT  KLIMAATTECHNIEK  SANITAIRTECHNIEK  BEHEER
INDUSTRIËLE AUTOMATISERING  ELEKTRO  BEVEILIGING  TELECOM

werkenbijparee.nl werkenbijintec.nl

Hartelijk dank aan:
• Stichting Wielercomité ’s-Heerenhoek
• Dorpshuis ”De Jeugdhoeve”
• J. Hoondert en Zn.
• Sagro
• Gemeente Borsele
• Het Goeie Adres
• Sonja Pedicure
• Familie Boonman
• J.W. Hament
• Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek
• v.v. De Patrijzen

Bijzonder dank aan alle adverteerders en bouwgroepen
die hebben bijgedragen aan de uitgave van dit carnavalsboekje




