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 D’n Oek van ’t Pak’uus 

• Miss Teen Amber    blz   2 

• Mam, ik wil …            blz   3 

• Weer of geen weer    blz   4 

• Borsele 2030             blz   7 

• Don Bosco                 blz   8 

• De man van het 1e .. blz   9 

• Kerstkoorn                 blz 10 

• Door de bril van …     blz 11 

• In gesprek met …      blz 13 

• D’ouwe Dôôze           blz 14 

• Agenda      blz 15 

 

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 be-
gin april uit. Heeft u kopij voor 
de krant? Lever het voor be-
gin maart in via : 

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

 

Advertentie-tarieven: 

1/1 blad € 150 
1/2 blad €   75 
1/3 blad €   55 
1/4 blad €   40 

 

Wilt u D’n Oek van ‘t Pak’uus 
ook steunen?   
Voor slechts € 75 bent u 
“Vriend van de dorpskrant”. 
Uw vriendschap is ons goud 
waard.   
Stort nu direct op rekeningnr:   
NL60RABO 034 60 06 414. 
 
Uw logo komt dan op de 
Vriendenpagina.    

Meteen doen !    

Dorpskrant voor ’s-Heerenhoek  December 2019 Jaargang 29 

Dorpsraadnieuws 
De dorpsraad is in de afgelo-
pen periode twee keer bijeen-
gekomen, maar de afzonder-
lijke leden hebben ook diver-
se bijeenkomsten bezocht om 
een goed beeld te krijgen van 
hetgeen er allemaal speelt/
gaat spelen in het belang van 
ons dorp. 

 

Gesprekspunten in dorpsraad 
overleg afgelopen periode 
(12.09-07.11.2019): 

Gesprek met Zeeland Refi-
nery op 01.08. Zij hechten 
aan een goede verstandhou-
ding met de kernen die rond 
hun werkgebied liggen. Via 
nieuwsbrieven en een jaar-
lijks overleg proberen ze in-
formatie over te dragen inza-
ke vernieuwing, veiligheid, 
duurzaamheid/groene ener-
gie. Extra aandacht voor hun 
mogelijkheden tot sponsoring 
projecten die de leefbaarheid 
in onze kern bevorderen. 

Gesprek over energie-
neutrale dorpen 
(26.09.) Welke moge-
lijkheden hebben 
dorpsbewoners om bewuster 
met energie om te gaan, 
naast individuele aankoop 
van bijvoorbeeld zonnepane-
len op je eigen dak. 

Bijeenkomst RWS/R&B over 
fusie per 01.01.2020 en recy-
cling materialen bij renovatie 
huurwoningen. 

Rabo-clubsupport-
sponsoractie: dorpsraad deed 
voor het eerst mee en haalde 
€ 222,60 binnen dankzij de 
stemronde onder Raboklan-
ten.  

Opening ‘de drie klauwen’ 
N62-verbinding Goes<>Gent 
op 10.10. 

Kern met pit (Heidemij); we 
willen als opmaat voor de bij-
eenkomsten B2030 ons dorp 
meer op de kaart zetten; de 
moed niet opgeven! 

Marly 
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Voorlichting buiten-
dienst/Tonnie de Jon-
ge. Knelpunten: na-
tuurspeeltuin Amac-

terrein, beheer groenstrook 
Benedenstraat, gras maaien 
in de kernen (overlast gladde 
trottoirs), knotwilgen Blik-
hoek, maaien groenstroken 
Sloebossen, aanplant nieuw 
groen/ schouwronde door 
afdeling groenbeheer/ strooi-
en op belangrijke toegangs-
paden, onderhoud brandvij-
ver en fontein. Meer begrip 
kweken en wederzijds res-
pect zijn van groot belang 
voor een leefbaar en ver-
zorgd dorp. 

“Er komt een kroontje naar 
Zeeland.” 

Zo luidt de kop van een stuk-
je van Omroep Zeeland. En 
tot mijn verbazing zie ik dat 
degene die het kroontje heeft 
gewonnen bij de Miss Teen 
Universe Netherlands een 
echte ’s-Heerenhoekse is.  

Hier willen we meer van we-
ten en we maken een af-
spraak met Amber Joosen, 
de gelukkige eigenaar van dit 
kroontje. 

Als we plaats hebben geno-
men aan de keukentafel waar 
het kroontje en de 2 sjerps 
liggen te stralen, begint ze 
gelijk enthousiast te vertellen.  

Een klasgenoot van Amber is 
in 2018 Miss Teen Zeeland 
geworden, dit volgde ze een 
beetje en het leek haar ook 
wel leuk om daar een keer 
aan mee te doen. Via Insta-
gram werd ze dit jaar uitgeno-
digd om ook naar de casting 
van Miss Teen Zeeland te 
gaan. Hier kwam ze ook in de 
finale terecht maar, won he-

Miss Teen Amber 

Parkeerbeleid diverse plaat-
sen (Molendijk/
Willibrordusstraat) 

Kavel Molendijk 2/afbraak 
krot op korte termijn voor-
zien. 

Social sofa/ muurschildering 
in het kader van gemeente 
Borsele 50 jaar/ elke kern 
mag cadeau uitkiezen. 

B2030/ zie apart artikel. 

Taakverdeling dorpsraadsle-
den; elk raadslid zal contac-
ten onderhouden met vereni-
gingen en instanties in ons 

dorp om zo meer in-
zicht te krijgen. 

Website opzetten en 
in stand houden vanaf 
2020; goede samenspraak 
met Dorpskrant die als papie-
ren medium blijft! 

Overleg/ kennismaking met 
burgemeester Dijksterhuis op 
07.12 en wethouder 09.12. 
bespreking van knelpunten 
uit afgelopen jaar. 

laas niets. In september werd 
ze weer uitgenodigd via In-
stagram voor de casting voor 
Miss Teen Universe Nether-
lands.   

Na foto’s en een motivatie-
mail te hebben gestuurd 
kreeg ze te horen dat ze naar 
de casting in Utrecht mocht 
met 15 andere meiden. Dit 
was erg spannend. Niet al-
leen Amber moest laten zien 
waarom ze hier aan mee wil-
de doen, en waarom zij kans 
had om te winnen, ook haar 
moeder Ursula moest vertel-
len waarom haar dochter hier 
geschikt voor was. 

Toen de uitslag kwam bleek 
zij als 1

e
 finalist door te mo-

gen gaan. Tussen de  cas-
ting en finale zat 12 weken. 
In die 12 weken kreeg ze om 
de week training in Utrecht. 
Dit hield fotoshoots in, cat-
walk oefenen, make-up work-
shop, zelfverzekerdheid 
workshop en mediatraining. 
Alles om klaar te zijn voor de 
finale. Want Missverkiezing 
betekent niet alleen dat je 

mooi moet zijn, maar het 
gaat ook om hoe je als per-
soon bent. Na die 12 weken 
was op 1 december de finale. 
Deze dag begon al om 10 
uur ’s-ochtends, zo konden 
alle Missen in de make-up en 
werd het haar gedaan. Ver-
der deden ze een doorloop 
van de show. Om 16:00 be-
gon de echte finale. In de fi-
nale moesten ze een ope-
ningsdans doen, een sport-
wear ronde (i.p.v. de bikini-
ronde), een #-ronde. De # 
(hashtag) ronde is wat apar-
ter, hier moeten de Missen in 
30 seconden wat vertellen bij 

Contact en meer info: dorpsheerenhoek@zeelandnet.nl 
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De donkere dagen zijn weer 
aangebroken, dit is de tijd 
van het jaar dat veel mensen 
de kerstboom zetten of lamp-
jes buiten hangen. Zo ook 
Nico en Judith Kuijer, al-
leen maken zij er meer werk 
van dan de meeste andere 
mensen. Als je de Dregman-
straat in rijdt valt het huis ge-
lijk op. Het huis is prachtig 
versierd met lampjes, groen 
en de ramen zijn versierd 
met grappige kerstman-
netjes.  

Als ik bij ze binnenstap vallen 
de kerstboom en het open-
haard vuurtje op de tv gelijk 
op. Het is hier gezellig! Als 
we aan de koffie zitten ben ik 
benieuwd hoe ze erbij komen 
om het huis elk jaar zo te 
versieren. Nico vertelt dat ze 
22 jaar geleden zijn begon-
nen. Toen werkten ze bij de 
post en begonnen ze half no-
vember al met versieren van-
wege de kerstdrukte bij de 
post.  

Ze hadden in huis hele kerst-
dorpen gebouwd. Nu is de 
versiering rustiger en stijlvol-
ler. Het leukst vinden ze het 
om zelf dingen te maken, zo-
als het rasterwerk voor de 
ramen en de stellage voor de 
lampjes buiten. In het versie-
ren hebben ze een goede 

alle versiering zijn eigen ver-
haal en emotionele waarde. 

De lampjes in huis en buiten 
zijn geschakeld op een tijd-
schakelaar en afstandsbedie-
ning. Zodra het donker wordt 
gaan de lampjes automatisch 
aan. Het leuke vinden ze de 
reacties van mensen die langs 
lopen of rijden. Veel mensen 
blijven even staan om het huis 
te bewonderen.  

Mocht je het huis willen be-
wonderen, loop een keer de 
Dregmanstraat in, maar houd 
er rekening mee, na Oud en 
Nieuw ruimen ze alles gelijk 
op.  

En dan is het weer mooi ge-
weest tot de volgende kerst.  

verdeling. Nico is voor de ba-
sis en Judith is voor de de-
tails.  

Meestal gaan ze in november 
en december naar kerstmark-
ten om ideeën op te doen. 
Als ze wat bijzonders zien 
dan schaffen ze dit aan. Ik 
vroeg mij af of december 
speciaal is en dat blijkt ook 
zo te zijn. 2 december is na-
melijk hun trouwdag. Rond 
hun trouwdag gaan ze 
meestal richting Winterberg 
of Valkenburg. Ook omdat er 
veel kerstmarkten zijn. In 
Winterberg hebben ze een 
mininatuur huisje gekocht 
waar ze veel waarde aan 
hechten. Maar eigenlijk heeft 

Mam, ik wil langs die straat! 

een woord wat ze krijgen. 
Amber kreeg het woord Soci-
al Media. En een ronde waar 
ze zelf kleding voor moesten 
uitzoeken wat ze naar een 
sollicitatie aan zouden doen. 

Het allerleukste en emotio-
neelste was toch wel de ron-
de in galajurk. Deze mocht ze 
presenteren samen met haar 
vader Richard. Na alle rondes 
was het wachten op de jury 
uitslag. De uitslag wordt on-

derverdeeld in ‘special 
awards’. Dit is bijvoorbeeld 
een prijs als het publiek je het 
beste vindt. 

Na deze uitslag waar Amber 
niet tussen zat werd de top 5 
genoemd. En tot de grote 
verbazing van Amber zelf 
werd ze 2

e
.  

Nu vroeg ik mij af wat ze hier-
mee in de toekomst wil of 
kan. Maar zoals Amber zegt 
leverde het hele traject veel 

ervaring op. Ook zaten er in 
de zaal veel modellenbu-
reaus en is ze al gevraagd 
voor een andere Miss verkie-
zing.  

Daarnaast gaat ze na dit 
schooljaar hopelijk starten 
met de opleiding Mediaper-
former en filmacteur. Hier-
voor kan ze de opgedane er-
varing goed gebruiken. 
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Je moet vroeg opstaan, wil je 
hem zien. Je kent hem niet 
maar hij jou wel. 

Ik zal jullie snel uit de droom 
helpen. Het is onze kranten-

bezorger Aalbregt Ars. 

Hij woonde met zijn ouders in 
de Drieklauwenweg en om 
reden dat alle woningen en 
boerderijen voor de industrie 
( Sloegebied ) werden opge-
kocht verhuisde hij naar het 
dorp. 

Weer of geen weer hij be-
zorgt de kranten maar liefst 
zes dagen in de week. 

Je moet een ochtendmens 
zijn en vroeg uit je bed kun-
nen komen en  op tijd naar 
bed  gaan ook al is het boei-
end op de tv of  na een feest-
je vroeg naar huis. 

In het begin zo erkent Bert 
had hij er wel moeite mee. 
Het duurde even voor hij het 
juiste ritme gevonden had. 

De dag begint rond half vijf. 
Dan worden de kranten be-
zorgd. Rond vijf uur laadt hij 
de fietstassen en behalve op 
zaterdag kunnen meestal alle 
kranten mee. 

En rond zeven uur is hij 
meestal klaar en staat bij Re-
né Boonman op de Kuy-
persdijk de koffie klaar. 

René is trouwens degene die 
zo’n 6 jaar geleden  Bert op 
de vacature van bezorger 

wees. En 
tot op he-
den doet 
hij dit met 
volle 
overga-
ve. De 
winterpe-
riode zou 
hij het 

liefst overslaan. 
Soms koud en 
glad en met hand-
schoenen aan kan 
je geen kranten 
bezorgen. En als 
het regent moet hij 
ervoor zorgen dat 
de kranten niet nat 
worden anders 
wordt het pap en 
ieder wil en fat-
soenlijk leesbare 
krant. Een keer is 
hij in de Vermue-
straat eens flink 
onderuit gegaan. 
Liefdevol werd hij 
verzorgd door een 
mevrouw die hem 
binnen liet en 
zorgde voor een 
pleister. 

Hij heeft ook een 
voorkeur aan brie-
venbussen. Uiter-
aard de groene aan de weg 
zijn prima en ruim maar daar-
naast de bus waarvan je de 
klep omhoog kunt doen. 

Bert bezorgt maar liefst 7 
kranten: P.Z.C.,Telegraaf, 
Trouw, De Stem, Volkskrant, 
Algemeen Dagblad en op za-
terdag ook het NRC. 

Het overgrote deel van de 
mensen is trouw abonnee. 
Wel krijgt hij dagelijks een 
nieuwe bezorglijst. Ook ziijn 
werkgever is gebonden aan 
de AVG. Tot voor kort kreeg 
hij dagelijks een lijst met na-
men. Nu alleen nog de 
adressen en alleen een 
naam wanneer er een nieu-
we abonnee is. 

Het feit dat er haast nooit een 
klacht over hem wordt inge-
diend duidt erop dat hij zijn 
werk goed en trouw doet. Hij 
komt bijna nooit te laat maar 

is ook afhankelijk van degene 
die de kranten bij hem moet 
bezorgen. Hij krijgt ook regel-
matig complimentjes en dat 
doet hem goed. 

De ideale bezorgperiode is de 
zomer. Ik denk dat er dan 
meer krantenbezorger zouden 
willen worden. 

Bert. We hopen dat je nog 
lang de kranten in  ons dorp 
mag bezorgen en vinden het 
fijn in het leven van een kran-
tenbezorger te hebben mogen 
kijken. 

Weer of geen weer….. 
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Markt 
De ambulante handelaren staan van circa 15:15-17:00 uur op dinsdag op het kerkplein bij de 
kerk: 

Teun Moerland met vele soorten zalige vis en Groente - en fruithandel Fa. de Bruine met groen-
te en heerlijk vers fruit. Marco’s Bakhuys met lekker vers brood en banket. Komt u langs? 

Marco’s aangepaste openingstijden:  
 
Maandag 23 december 8:00 tot 12:00 uur 
Dinsdag 24 december alleen afhalen kerstbestelling 9:00 uur tot 12:00 uur 
Woensdag 25 december t/m vrijdag 27 december gesloten.  
 
Maandag 30 december 8:00 tot 12:00 uur 
Dinsdag 31 december beperkt assortiment en afhaalbestellingen van 8:00 tot 12:00 uur 
Woensdag 1 januari t/m vrijdag 3 januari gesloten.  

De groentekraam staat op dinsdag 24 december niet op de martkt, Vraag 

tijdig naar onze Kerst-bestellijst. We bezorgen uw bestelling op 24 december 
thuis. Ook op dinsdag 31 december staan we niet op de markt. 

 

De handelaren wensen u een fijne en smakelijke kerst toe en een gezond, 
gelukkig en liefdevol 2020!  

D’n Oek van ‘t Pak’uus   

is een uitgave van dorpsraad 
‘s-Heerenhoek en komt 3x per 
jaar uit.  

De krant wordt gemaakt door 
een onafhankelijke redactie: 

Eva Kramers     

Hanneke Boone                                                                                   
Hans van Dijk                             

Kees Rentmeester                       

Wannes Martens   

  

Bezorging: dorpsgenoten 

Redactieadres: v. Steestraat 
20   

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

Oplage: ca. 960 exemplaren 

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

Colofon 
- Ingezonden stuk - 

 

In november reed ik ’s-
avonds  op de Beeldhoeve-
weg en ik ben vreselijk ge-
schrokken! Zag ik plotseling 
iemand joggen. Hij of zij liep 
in donkere kleding aan de 
rechterkant van de weg. 

Levensgevaarlijk!!   

Mensen doe a.u.b. iets licht-
gevends aan of een lampje 
om. Een zwaailicht op je pet 
is overdreven maar ben zicht-
baar en loop links op buiten-
wegen, dan zie je het verkeer 
aankomen en kan je alsnog in 
de sloot duiken als 
het nodig is.  

 

Een erg geschrok-
ken automobilist. 

Joggen 

“Bierdulve” is 
met ingang 
van 1 januari 
2020 de nieu-
we naam van 
de Korenbeurs. 

De eigenaren van Oriënt 
Express, Achmed en Lot, 
huren vanaf die datum de 
Korenbeurs. De naam wordt 
gewijzigd in Bierdulve. 

Lot vertelde dat Oriënt Ex-
press vaak verzoeken kreeg 
waaraan ze niet konden vol-
doen omdat ze de ruimte er 
niet voor hadden. 

Het huren van de Koren-
beurs betekent ook goed 
nieuws voor het komende 
carnaval. Er hoeft nu geen 
tent meer gezet te worden 
en er kan zoals van ouds-
her weer gebruik gemaakt 
worden van de grote zaal. 

2020 
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De krant wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van  de vrienden van D’n Oek van ‘t Pak’uus:  

Paree BV Elektro Telecom, Timmerfabriek De Mol, Zeeland Refinery, BPG de Jonge, EPZ, Groentespecialist De 
Bruine, Studio K(n)apper, Frank van Craenenbroeck, Welkoop, Aziatische specialiteitenrestaurant Nieuw Paradijs, 
Cafetaria Paradijs, Korenbeurs Culinair, Vrijwilligershuis, Laurentius, RadiatCo, Dorpshuis De Jeugdhoeve en Mar-
co’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:  NL60RABO 034 60 06 414.    

De Groente-specialist: 

tel. 06 -51109969   

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

Openingstijden Korenbeurs: 

ma t/m do 16-20 uur 

vr             14-23 uur 

za + zo       11-23 uur 

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

Studio K(n)apper: 

 

Maandag    : Gesloten 

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

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

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

          18:00-20:00 

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

Zaterdag   : 8:00-13:00 

Telefoonnummer 0113-351492 

Miranda , Eline , Kimberley en Mariska  

 

- HIER UW LOGO ? - 



 

7 

In 2015 heeft de gemeente-
raad van Borsele de notitie 
vastgesteld: 'Vooruitblik op 
Borsele 2030’.  

In deze notitie 
zijn streefbeelden geformu-
leerd voor de gehele ge-
meente. Beelden gericht op 
de toekomst van onze inwo-
ners, onze dorpen, het bui-
tengebied; kortom: ook voor 
ons ’s-Heerenhoek.  

Via het programma Borsele 
2030 bezoekt de gemeente-
raad ieder dorp in de ge-
meente om samen met de 
inwoners aan de slag te gaan 
om te werken aan het Borse-
le van de toekomst. 

Hoe ziet ‘s-Heerenhoek er in 
2030 uit? Hoe zorgen we er 
samen als inwoners, vereni-
gingen, ondernemers en ge-
meente voor dat het plezierig 
wonen en werken blijft in ons 
dorp?  

Op 5 november kwamen 
meer dan honderd (!) inwo-
ners opdagen om met burge-
meester en wethouders, ver-
gezeld van een aantal ambte-
naren van de diverse afdelin-
gen te praten over wensen, 
ideeën, dromen en voorstel-
len voor ‘s-Heerenhoek van 
de toekomst.  

Welke voorzieningen zijn er 
nodig? Hoe kunnen we er sa-
men voor zorgen dat de juiste 
zorg geleverd wordt in de toe-

De tafel van NU:  

wethouders praten 
over knelpunten die zo snel 
mogelijk aandacht verdienen; 
dit aan de hand van een foto-
plattegrond van ons dorp, 
waarop ieder zijn bevindingen 
kon aangeven. 

Al brainstormend kwamen alle 
op de tafel uitgespreide denk-
vellen vol te staan met nood-
kreten, hartenwensen en dro-
men.  Dat het niet alleen bij 
‘denken’ blijft, komt de volgen-
de -twee- bijeenkomsten aan 
de orde.  

Aanwezigen konden aange-
ven welke interesse ze heb-
ben om echt denkbeelden uit 
te werken.  

Op de laatste bijeenkomst la-
ten we hopelijk resultaten 
zien, die duidelijk maken dat ’s
-Heerenhoek een kern met pit 
is. Er is geld beschikbaar om 
realistische plannen om te 
vormen tot echte werkelijk-
heid. 

 

Heeft u na lezing van dit arti-
kel zin gekregen om mee te 
denken? U kunt zich nog op-
geven via borsele.nl/B2030 of 
zoek contact met de dorps-
raad ’s-Heerenhoek:           

Richard Gielens 06-22815618. 

Borsele 2030 
komst? Of is het enkel maar 
‘klagen’…. 

 

Wij, als bewoners weten  wat 
er nodig is in ons dorp, buurt 
of straat. Aan maar liefst ne-
gen tafels kregen we groeps-
gewijs vragen voorgelegd 
over: 

 

Duurzaamheid:  

zonnepanelen, water-
stof of elektrische au-
to’s? 

Zorg & welzijn: 

uitbreiding voorzienin-
gen. 

Sport & recreatie:  

kunnen clubs blijven 
bestaan of dreigt kaal-
slag? 

Imago:  

hoe denken we over ons 
dorp nu en in de toekomst? 
Kunnen we aantrekkings-
kracht opbouwen door win-
kels, middenstand en bedrij-
ven naar ons dorp te halen, 
die zorgen voor leefbaar-
heid? 

Verkeer en verbindingen:  

racebaan op Molendijk en 
Nassauweg, of ...? 

Werk & landbouw & natuur: 
gaat dat wel samen? 

Wonen:  

ruimte voor alle leeftijds-
groepen; seniorwoningen, 
zodat iedereen op ons 
dorp kan blijven wonen, 
als men dat wil. 

Onderwijs:  

elk kind verdient ontwik-
kelingskansen van 0-12 
jaar. 
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Eén van de door haar ge-
schreven boeken is Gips. Dit 
verhaal speelt zich af in het 
ziekenhuis. Hiervoor heeft 
Anna meegekeken met de 
artsen in het ziekenhuis. Eén 
van de artsen is haar eigen 
zus. Van haar heeft ze dan 
ook veel gehoord over hoe 
het er in een ziekenhuis aan 
toe gaat. Zo heeft ze, voor-
dat ze het boek 
“Haaientanden” schreef, 
eerst zelf de fietstocht ge-
maakt rondom het IJssel-
meer. Aan het eind van haar 
presentatie las ze ook nog 
voor uit het boek! 

Voordat we terug gingen, 
konden we allemaal nog een 
handtekening van haar krij-
gen. 

We vonden het heel leuk om 
een bekende schrijfster in 
het echt te ontmoeten! 

 

De afsluiting van de Kinder-
boekenweek op 10 oktober 
was druk en heel gezellig. 
Op het schoolplein en in de 
hal van de school stonden 
wel heel bijzondere voertui-
gen. In de klassen waren 
tentoonstellingen en er wa-
ren verschillende optredens 
in de groepen.   

Er werden leesboeken ver-
kocht en er kon ook worden 
meegedaan aan een puzzel-
tocht. Natuurlijk was er door 
de oudervereniging gezorgd 
voor een drankje en een 
hapje.  
Kortom, een heel geslaagde 
afsluiting van de Kinderboe-
kenweek. 

 

 

 
 
 

Don Bosco 
Kinderboekenweek 2019 

 

Op de Don Boscoschool 
wordt ieder jaar aandacht be-
steed aan de Kinderboeken-
week. Dit jaar was het thema 
Reis mee! waarbij voertuigen 
centraal stonden. Met een 
boek kun je elke reis maken 
die je wilt, een reis die je le-
ven verrijkt.  

 

De Kinderboekenweek werd 
dit jaar geopend op het 
schoolplein. Al voordat de bel 
ging liepen leerkrachten op 
het schoolplein met een rug-
tas of met een koffer. Juf Rita 
kwam op de fiets het school-
plein opgereden met een gro-
te tas. Nadat de kinderen het 
lied Reis mee! van de kinder-
boekenweek hadden gezon-
gen, werd er afgeteld van 10 
tot 0 en werd de Kinderboe-
kenweek geopend door het 
afschieten van partypoppers.   

 

In de klassen werden de kof-
fers en tassen van de leer-
krachten opengemaakt. Het 
bleek dat er nieuwe leesboe-
ken voor de kinderen in za-
ten.  

Naar aanleiding van een lees-
boek hebben de kinderen in 
de groepen 1, 2 en 3 tekenin-
gen gemaakt, waarmee zij 
een gouden of zilveren pen-
seel konden winnen. In de 
andere groepen hebben de 
kinderen een verhaal ge-
schreven over “Mijn droom-
reis”. Zij konden daarmee een 
gouden of zilveren griffel win-
nen. 10 oktober tijdens de af-
sluiting van de Kinderboeken-
week waren de winnende te-
keningen en verhalen ten-
toongesteld in de hal van de 
school. 

 

Groep 4 tot 
en met groep 
8 hebben in 
deze weken veel leeskilome-
ters gemaakt. Van iedere 
groep is het totaal aantal 

bladzijden bijgehouden en 
omgerekend naar leeskilo-
meters. Op de landkaart op 
de school was te zien waar 
elke groep naar toe kon rei-
zen.  

 

De kinderen van groep 6 gin-
gen vrijdag 4 oktober “Op 

reis” naar boekhandel De 
Drukkery in Middelburg. Die 
middag zou Anna Woltz daar 
zijn. Zij is de schrijfster van 
het kinderboekenweekge-
schenk “Haaientanden”.  

Ze vertelde ons dat ze al 24 
boeken heeft geschreven. 
Haar eerste boek heet “Alles 
kookt over”. Heel vaak gaat 
Anna eerst onderzoek doen 
voordat ze een boek schrijft. 
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De man van het 1e uur ... 

Een interview met Engel 
Reinhoudt. 

Engel kwam in gesprek met 
Piet Martens van de Dorps-
raad en daaruit ontstond in 
1990 de dorpskrant, waarvan 
de redactie gevormd werd 
door Engel, Hans van Dijk, 
Fred de Jonge, Bertus Limo-
nard en Wannes Martens. De 
eerste uitgave was een A4- 
tje met daarin uiteraard we-
tenswaardigheden voor en 
over het dorp.  

Engel beschikte over een 
computer, deed de lay–out en 
er werd gebruik gemaakt van 
de stencilmachine van de la-
gere school. 

Nu na bijna 30 jaar liet Engel 
weten mede om gezond-
heidsredenen te stoppen met 
zijn redactiewerk. 

Met veel plezier denkt hij te-
rug aan de vele gezellige ver-
gaderingen, de 1 aprilgrap-
pen, de rubriek      ‘waar- ge-
nomen?’ en de interviews. 

De vergaderingen waren altijd 
zeer gezellig. Het wel en wee 
van het dorp werd besproken 
en als er tijd overbleef wer-
den de onderwerpen voor de 
volgende krant besproken. 
De rubrieken  van de krant 

zijn in de  jaren gelijk geble-
ven: agenda, oude doos, 
nieuwe en bestaande onder-
nemers, vrijwilligers etc. 

Veel plezier had hij altijd met 
Bertus Limonard als zij op 
stap gingen naar iemand 
voor “in gesprek met“. Bertus 
was vrijmoedig en durfde al-
les te vragen. Engel schreef 
en Bertus vroeg. Bekende 
dorpsgenoten kwamen aan 
bot. Kaat, de echtgenote van 
Bertus, nam de taak na diens 
overlijden over. 

Engel, samen met zijn echt-
genote Corrie, verzorgde de 
rubriek “Waar genomen?”. In 
het dorp werd ergens een fo-
to genomen en je 
mocht raden waar 
het was. Er was een 
prijsvraag aan ver-
bonden. 

Ook deed hij mee 
aan de nachtelijke 
ontvreemding van 
een bankje. Het 
bankje stond eerst 
op d’n Oek van ’t Pak’uus. 
Ineens was het verdwenen 
maar het werd gevonden op 
een erf tussen ’s-Heerenhoek 
en Ovezande. Om het terug 
te halen werd vooraf een plan 
bedacht, een bankoverval. 
Het bankje moest een 
mooie nieuwe plaats krij-
gen in het dorp en zo ste-
vig verankerd dat het niet 
zomaar opnieuw wegge-
haald kon worden. Met 
bivakmutsen op ging de 
groep “Klein Verzet”  het 
bankje verplaatsen naar 
de huidige plaats naast 
het bushokje op de Mo-
lendijk. 

Een paar leuke herinne-
ringen aan de 1 april 
grappen. 

 
# Al lang voor het probleem 
van de eikenprocessierups 
landelijk speelde, had de re-
dactie al een oplossing. Bij 
Fred de Jonge van de Attent 
supermarkt kon je een flesje 
laten vullen met afwerend 
spul tegen de rups. Het goed-
je waarmee het flesje gevuld 
werd was zogenaamd be-
schikbaar gesteld door Jan 
Raas die als wielrenner wist 
hoeveel last je van die rups 
kon hebben. Als wielrenners 
zich ermee insmeerden had-
den zij er geen last van. En 
dat nu dat spul gratis te ver-
krijgen was voor dorpsgeno-
ten ….. Een enkeling liet zich 
foppen en kwam inderdaad 

met een flesje naar de 
winkel van Fred. 

# Op Palmzondag kon 
ieder in Café Heleen gra-
tis een palmpje komen 
halen. Er kwamen veel 
mensen op af en dachten 
een echt Palmbiertje te 
krijgen. Het bleek om een 
palmtakje te gaan. De 

caféhouder deed niet moei-
lijk. 

# Er was in het dorp een in-
braakgolf geweest. Wat doe 
je daaraan. De politie zou 
proefinbraken plegen om te 
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Kerstkoorn ? 
Rond de kerst zingen in de kerk weer 
verschillende kerstkoren.  

In de Goesche courant van 11 decem-
ber 1891 was sprake van een heel an-
der 'Kerstkoorn'. Het vragen van Kerst-
koorn werd toen namelijk verboden. 
Wat hier onder verstaan werd wordt 
duidelijk uit dit artikel uit 1882.  

kijken of huis en haard wel 
goed afgesloten waren.  Wil-
de je daar niet aan meewer-
ken dan moest je de sticker 
uit de dorpskrant knippen en 
die op je raam plakken. 

Engel doet het nu wat rusti-
ger aan. Wij zijn blij dat hij 
veel voor de krant heeft ge-
schreven waaronder ook veel 
kerstverhalen. Nu schrijft hij 
nog eens per maand in de 
PZC in de rubriek Streektaal 

waarin wekelijks het Zeeuws 
dialect wordt belicht.  

Engel heeft ruim 40 jaar met 
zijn Corrie in de Werrilaan 
gewoond. Nu woont hij sinds 
april in een mantelzorg-
woning aan de Kroonstraat 
in de tuin van dochter en 

schoonzoon 
Jolijn en Peter. 

 

Namens de 
dorpskrant:  

ENGEL,  

voor al die ja-
ren inzet voor 
de dorpskrant! 
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In deze nieuwe rubriek belt 
Hanneke aan bij een willekeu-
rige dorpsgenoot. 

 

Wie woont er allemaal op ’s-
Heerenhoek?  

Wie zijn die medebewoners 
van mijn 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 
bellen we willekeurig ergens 
aan, om te zien en te horen 
wie nou onze dorpsgenoten 
zijn. 

 

Rijdend door de nieuwbouw-
wijk (Blikken 2) kom ik in de 
Priemstraat terecht. Een 
straat met maar een paar hui-
zen, waar ze op dit moment 
druk bezig zijn om 2 nieuwe 
huizen erbij te zetten. 

We bellen aan bij het eerste 
huis. Er wordt open gedaan 
door Andries van Liere en ik 
mag  gelukkig binnenkomen.  

Andries woont hier samen 
met Esther Traas, Esther zal 
voor meerdere lezers geen 
onbekende zijn op het dorp 
als echte ’s-Heerenhoekse. 
Andries komt van oorsprong 
van Borssele maar heeft voor-
dat hij op ’s-Heerenhoek 
kwam wonen 8 jaar op 
Yerseke gewoond.  

Esther is actief bij de welpen, 
eerst 10 jaar als (gewone) lei-
ding, tegenwoordig als Akela. 
Ook heeft ze gymles gege-
ven, op de Don Bosco school 

stage gelopen en ze speelt in 
de fanfare.  Nu geeft ze les 
in Terneuzen op VSO Argo.  

Andries kan je vinden bij de 
Oranjevereniging in Borsse-
le, op de schietvereniging of 
als het goed weer is op de 
racefiets. Hij is werkzaam bij 
Van de Velde Installatietech-
niek in Yerseke. 

3,5 jaar geleden hebben ze 
het huis gebouwd in de 
Priemstraat. Eerst hadden ze 
wel naar bestaande bouw 
gekeken en naar woningen 
van een projectontwikkelaar, 
maar dat was toch niet wat 
ze zochten. Zo kwamen ze 
uit in de Priemstraat.  

Ik vroeg mij af of ze alleen in 
’s-Heerenhoek hadden geke-
ken voor huizen of ook op 
andere dorpen. Andries is 
hier gelijk duidelijk in, hij had 
geen keus. Esther wilde op ’s
-Heerenhoek blijven vanwe-
ge vrienden, familie en het 

verenigings-
leven. Daar-
om bleef het 
bij ’s-
Heerenhoek. 

Als ik vanuit 
hun keuken naar buiten kijk 
snap ik de keuze van deze 
straat. Het heeft een prach-
tig weids uitzicht. Ook vertel-
len ze dat er veel jonge ge-
zinnen wonen. Samen met 
de straten om de Priem-
straat heen organiseren ze 
elk jaar in september een 
buurtbarbecue.  

Met de vraag of ze iets mis-
sen op ’s-Heerenhoek, ge-
ven ze eigenlijk het ant-
woord… niets. Ze zijn blij 
met de bakker en slager en 
missen een supermarkt niet 
direct. Ze vinden juist dat ’s-
Heerenhoek erg centraal ligt 
en dat je daardoor snel 
overal bent.  

Door de bril van Hanneke 
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Deze 2 foto`s zijn 
op 2 december ge-
nomen door Piet 
Grim.  

De nieuwe brug bij 
het Sint Bavo wel-
penpad  is ge-
plaatst. Toevallig 
kwam Piet daar 
langs op het mo-
ment van plaatsing 
en dat leverde de-
ze plaatjes op. 

Nieuwe brug 
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het goed. Om onkruid in de 
bestrating te verwijderen 
wordt er geborsteld en/of ge-
brand. Om dit zo goed moge-
lijk te kunnen doen worden 
verkeersborden e.d. zoveel 
mogelijk in het gras gezet. Bij 
dat branden moeten ze na-
tuurlijk wel uitkijken dat je 
geen schutting of coniferen-
haag in de brand steekt  

Het onkruidgebeuren hebben 
Tonny en zijn ploeg redelijk 
onder de knie, het kost wel 3 
keer zoveel als vroeger want 
toen kon je met een liter 
Roundup heel ’s-Heerenhoek 
doen. Tonny is samen met 
een collega-voorman de on-
kruidcoördinator van de Ge-
meente Borsele. Verder is er 
nog werk aan de sportvelden 
en speeltuinen. Het groot on-
derhoud en inzaaien wordt 
uitbesteed. 

Gras wordt om de 
2 weken gemaaid 
maar niet overal, 
als het er natuurlijk 
moet zijn, dan 
wordt er maar 1 
keer in de maand 
gemaaid. Aan de 
rand van het dorp 
wordt zo weinig 
mogelijk gemaaid 
om een overgang 
naar het land-

In gesprek met …  
….Tonny de Jonge, woont in 
de Werrilaan en is getrouwd 
met Marlies Rijk.   

Tonny zijn vader is Huub de 
Jonge,  die had vroeger een 
meubelzaak in Heinkens-
zand. Zijn moeder  was Cor-
rie Capello. Marlies, Tonny 
zijn vrouw komt van Ovezan-
de. Tonny en Marlies zijn de 
ouders van 2 kinderen en 
trotse grootouders van Joliza, 
een prachtige klein-dochter.  

Tonny wordt in de volksmond 
gemeentewerkman genoemd 
maar de officiële benaming 
is: voorman groenvoorzie-
ning; dat is voor 4 dorpen te 
weten ‘s-Heerenhoek, Le-
wedorp, Nieuwdorp en Bors-
sele. 

Hij is eerst be-
gonnen in Hein-
kenszand en 
daarna bij Ar-
jaantje de Jon-
ge  op ’s-
Heerenhoek, 
dat was in 
1982. In dat jaar 
is hij ook ge-
trouwd en in de 

Werrilaan gaan wonen. Hij 
was toen alleen werkzaam op 
’s-Heerenhoek. Eerst hebben 
ze nog een tijdje vanuit het 
Protestantse kerkje gewerkt. 
Dat kerkje is afgebroken en 
verhuisd naar het Openlucht-
museum in Arnhem. Op een 
gegeven moment zijn die dor-
pen als werkgebied, vanwege 
de kosten, samengevoegd  
en is gekozen voor de ge-
meentewerkplaats in de Pak-
huisstraat. (De voormalige 
werkplaats van Leen Pee-
ters) 

Tonny geeft als voorman al 
ruim 30 jaar leiding aan 4 
mensen, wat hij zich 10 jaar 
geleden niet voor kon stellen 

maar nu  is hij 
een halve dag 
bezig met zijn 
mail weg te wer-
ken. Het is niet 
zijn favoriete 
werk maar hij 
vindt het prach-
tig hoe het alle-
maal digitaal 
gaat want we 
moeten naar de 
digitale toe-
komst.  

Tonny doet ook 
nog begrafenissen, niet op ’s-
Heerenhoek maar wel in de 
andere dorpen. Als het nodig 
is krijgt hij een seintje en 
graaft hij met behulp van een 
minikraantje het graf. Op de 
dag van de begrafenis moet 
hij zijn zwarte pak aan, bege-
leidt dan de begrafenisstoet 
op het kerkhof en moet  het 
gegraven graf aanwijzen. Het 
onderhoud van de begraaf-
plaatsen Borssele en Nieuw-
dorp wordt ook gedaan door 
Tonny en zijn ploeg.  

Het groen in de dorpen zoals 
de verschillende plantsoenen, 
blokjes en de boomspiegels 
worden ook gedaan. Hier wor-
den voornamelijk vaste plan-
ten en heesters in gezet. Er 
wordt  zoveel mogelijk voor 
gezorgd dat om de paar 
maanden iets in bloei staat. 
De aanplanting gebeurt in 
goed overleg met af-
deling Woonomge-
ving.   

Ze  mogen niet meer 
met gif spuiten en 
daarom krijgen de 
boomspiegels ook 
vaste planten. 

Een boomspiegel is 
niet direct een gunsti-
ge plek voor planten 
maar b.v. asters doen 
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In december 1963 werd het vol-
gende gemeld in de PZC:  

 
“Heel 's-Heerenhoek heeft de 
afgelopen veertien dagen met 
man en macht gewerkt aan het 
gereedmaken van een kerststal 
in de open lucht. En het resul-
taat heeft de stoutste verwach-
tingen overtroffen.  

In het Zeeland van boven de 
Westerschelde is deze kerststal 
in de open lucht volkomen 
uniek. 's-Heerenhoek heeft niet 
alleen gezorgd voor een pri-
meur maar ook zijn de beno-
digdheden vrijwel huis aan huis 
geheel belangeloos bijeenge-
gaard.  Het initiatief is uitge-
gaan van het hoofd der school, 
de heer Hegeman die ook het 
ontwerp maakte. Bijzondere 
hulp heeft hij hierbij gekregen 
van de heren Thomas Vreeke, 
Lou van t Westeinde, Ko van 't 
Westeinde, Rinus Rentmeester 
en Mijnheere.  

Het damescomité zorgde voor 
de aankleding der beelden. 
Heel 's-Heerenhoek heeft een 
navolgingswaardig voorbeeld 

D’ouwe Dôôze 

schap te krijgen. Zout strooi-
en in de winter komt er ook 
bij. Ze hebben bij de ge-
meente nu een kleinere 

vrachtwagen die op moeilijke 
plekken kan komen.  

Tegenwoordig zijn op ver-
schillende dorpen, waaronder 
’s-Heerenhoek zogenaamde 
bladkorven geplaatst waar de 
mensen zelf hun bladeren 
kunnen brengen. Dit is een 
proefproject. 

Tonny is ook nog water-
coördinator.  Als het droog is 
wordt in overleg met zijn col-
lega van de andere dorpen 
een tractor met een soort 
gierkar geregeld om de boel 
water te geven. Hij heeft nog 
een taak als invaller voor de 
ongediertebestrijding. Als de 
reguliere “rattenvanger ” ziek 
is of op vakantie, moet hij in-
vallen voor Kapelle, Goes, 

Noord-Beveland en Borsele. 
Tegenwoordig moeten de 
ratten gevangen worden  in 
een soort val. Naar aanlei-
ding hiervan de opmerking 
van Tonny: de mensen moe-
ten hun verstand gebruiken 
en niet zomaar eten buiten 
gooien, anders dan toch 
maar ’s avonds nog oprui-
men, want daar komen de 
ratten op af!   

Buiten tijd doorbrengen met 
zijn kleindochter en tuinieren, 
heeft Tonny nog een grote 
hobby en dat is fietsen. Niet 
zomaar een rondje rijden 
maar echt fietsen. In het 
voorjaar heeft hij een rondje 
gedaan via Kortgene naar 
Woensdrecht, daarna door 
naar Antwerpen en via Bres-
kens naar Middelberg en dan 
via Zierikzee en de Oester-
dam naar huis; een totaal 
van 400 km, hij was hier te-
recht trots op.  

gegeven van burgerzin en 
samenwerking.”  
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Agenda 
We vragen iedereen activitei-
ten te melden die de komen-
de maanden in ‘s-
Heerenhoek plaatsvinden. U 
kunt de activiteiten mailen 
naar de redactie voor een 
gratis vermelding:  

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl 

 

14 december komt de carna-
valsstichting met heerlijke 
oliebollen langs de deuren. 
Met de koop van deze heerlij-
ke oliebollen steunt u de car-
naval op het dorp. 

 

Op Oudjaar, dinsdag 31 de-
cember a.s. organiseren de  
schutters een traditionele 
Oudjaarschieting op de lig-
gende wip met leuke prijzen. 

Daarnaast houden ze een 
verloting met verrassende 
prijzen ten bate van de 
Verenigde Schutterssociëtei-
ten van ’s-Heerenhoek. 

Ze schieten op een overdek-
te liggende wip aan de Hee-
renstraat bij eetcafé Oriënt 
Express. 

De aanvang is om 14.00u, 
inleggen (€ 7,50) graag om 
13.45u, iedereen kan en mag 
meedoen, het eindigt om 
17.00u. De verenigingen zor-
gen voor pijlen en bogen. 

De organiserende schutters-
verenigingen en Achmed & 
Lotte verwelkomen jullie 
graag om het jaar 2019 sa-
men af te sluiten en de ka-
chels in de aanbouw zullen 
weer branden. 

  

Graag tot ziens op Ouwejaer,  

Namens de Verenig-
de  Schutterssociëteiten van 
’s-Heerenhoek, de organisa-
tie Henk, Herman en Rinus  

 

Van 2 tot 20 december wordt 
de Welkoop gerestyled.  

De winkel wordt anders inge-
richt zodat er plaats is voor 
meer producten. Zo wordt de 
keuze groter en is het mak-
kelijker om in bepaalde 
gangpaden een seizoensge-
bonden thema te presente-
ren zoals de kerst, de carna-
val of tuinmeubelen. 

Waarschijnlijk is de officiële 
opening in de tweede helft 
van maart. Houd de website 
van de Welkoop of de lokale 
weekbladen in de gaten voor 
meer informatie. 

 

Carnaval 

Voor de carnaval is er op 
donderdag 20 februari een 
koopavond om leuke acces-
soires of kleding te kopen. 

www.carnavalskledingzeelan
d.nl staat vol met het assorti-
ment, meer informatie en na-
tuurlijk de afteller voor de 
carnaval. 

 

 

Carnavalsbeurs  
17 januari 14.30 - 20.00 uur 
en  
18 januari 10.00 - 11.30 uur 
 
Kleding inleveren voor de kle-
dingbeurs kan in de week er-
voor bij Marion Steenbakker 
( Kapelaan Koningstraat 16).  
 
 
Rommelroute 20 juni  
Wilt u zich alvast voor de rou-
te aanmelden, dat kan, via  

annaenjanna@zeelandnet.nl 

 
 
 

 

Muziekvereniging St.Caecilia 
te `s-Heerenhoek is op zoek 
naar muzikanten, jong en 
oud, welkom voor alle blaas-
instrumenten en slagwerk. 

Zowel leerlingen als ervaren 
muzikanten.  

Inlichtingen elke maandag 
vanaf 19.00 uur tijdens de 
repetitie in de Jeugdhoeve, 
kom eens vrijblijvend kijken 
en luisteren! 

Verdere inlichtingen: 0113-
352257 Piet Grim of per e -
mail p.grim.ars@kpnplanet.nl 

 

Alle donateurs hartelijk dank 
voor u bijdrage in 2019. 
Mocht u het vergeten zijn of 
de flyer niet meer hebben:  

Bankrekening : 
NL98RABO  0346017564 ad-
viesbedrag  5,00 euro 

t.n.v. muziekvereniging 
St.Caecilia    donatie 2019 

 

Wandelen vanuit ons dorp. 

Elke dinsdagavond om 19.00 
uur wandelt een groep vanaf 
de kantine van de tennisver-
eniging. Zin om mee te 
gaan? Meer info op 
www.borselebeweegt.nl  
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De Koenkelpot 
De 11

e
 van de 11

e
 is weer geweest. Dit keer weer met 

een nieuwe, hele bekende prins: Richard Hazen zal 
deze taak weer op zich nemen. 

Wij zijn harstikke blij dat Richard dit weer wil doen en 
kijken uit naar een heel mooi jaar. Ook is op deze 
avond ons motto bekend gemaakt “me zette oanze 
schoeren d’r onder”.  
Hopelijk zien we tijdens de optocht weer veel mooie 
creaties met dit motto als thema erin. Natuurlijk zijn er 
dit jaar ook weer nieuwe jeugdleden, net als vorig jaar 
hebben we weer 2 dames Elisa raas als jeugdnarrin 
en Lieke van ’t westeinde als jeugdprinses.  

14 december zullen we weer met heerlijke oliebollen 
langs komen over het dorp. Vanaf 09.00 kunt u ons 
verwachten. 

Op oudejaarsdag is er in de kantine van de Patrijzen 
een gezellig samen zijn om wat te drinken op het ou-
de jaar en om het nieuwe jaar te vieren. Video’s van 
de carnaval e.d. zullen worden vertoond. 

Verder zullen er dit carnavalsseizoen nog vele activi-
teiten verzorgd worden, houd hiervoor onze Face-
book pagina en website goed in de gaten. 

Tot ziens bij onze activiteiten!! 
 

Vanaf deze plaats wil de redactie van D’n 
‘Oek van ‘t Pak’uus graag alle bezorgers van 
de dorpskrant bedanken voor het rondbren-
gen van de dorpskrant. 

Een aantal keer per jaar zorgen zij ervoor dat 
u de krant in de bus krijgt en daar zijn we 
heel blij mee. 

Bedankt 

De activiteiten van de KBO/Soos: 

 

19 december Kerstviering 

27 december Spelenmiddag 

7 januari, 4 februari, 3 maart en 

7 april bingo 

KBO/Soos 


