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Ondanks overvallen is Souburg
niet ineens een crimineel dorp

Souburg is niet opeens een crimineel dorp geworden, waar jeugdbendes
opereren die overvallen plegen. Dat is althans de overtuiging van 

politieteamchef Hans Saaman. 'Het handelt inderdaad om jeugdigen, maar
het gaat te ver om van bendes te spreken. 

Wat me wel zorgen baart is de leeftijd van 14-15 jaar waarop deze jongens
dit soort zware misdrijven plegen.'

(Advertentie)(Advertentie)
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Stichting Roemenie
voortdurend actief.

Melkmeisje Keetje
en haar gouden krullen.

Piet en Ineke en hun 
collectie cactussen.

Verder in deze courant:

TELEFOON

(0118) 41 81 10
FAX

(0118) 41 15 99
E-MAIL

notarissen@sauerenoonk.nl
WEBSITE

www.notarisshop.info

KANTOORADRES

Badhuisstraat 181
Postbus 181
4380 AD Vlissingen

'Gelukkig zijn er al arrestaties verricht en
hebben we hen in de peiling. Het politieon-
derzoek lijkt op een puzzel, die je samen
met bewoners kunt oplossen. Dat was bij
de overval op de bakker in West-Souburg
ook het geval. De een heeft dit gezien, de
ander hoorde iets en de derde herkende
iemand. Al die puzzelstukjes samen vorm-
den een vrij compleet beeld van de daders.
Het is vanzelfsprekend plezierig als zulke
overvallen snel worden opgelost. Niets is
vervelender dan als je ergens niet je vingers
achter krijgt'. 

Diefstallen
Van een heel ander kaliber zijn de diefstallen
de laatste tijd uit auto's in het dorp en
omgeving. Hans Saaman: 'Het is de dieven
met name te doen om navigatieapparatuur.
Dat je geen bezittingen van waarde moet
achterlaten in je auto is zo langzamerhand
tot iedereen doorgedrongen. Maar die kost-
bare apparatuur is minder gemakkelijk te
demonteren. Dat doe je één keer, misschien
twee keer en dan denk je al snel: het zal mij
niet gebeuren. Toch zijn die systemen goud
waard voor het dievengilde en deze lieden
zijn erg handig in het eruit halen ervan, dat
kan ik je verzekeren. Het veiligst zou zijn als
je, net als bij autoradio's, een frontje of zo
mee zou kunnen nemen, waardoor de hele
handel voor dieven waardeloos wordt. Maar
of er zulke systemen bestaan, weet ik echt
niet. Als ze er niet zijn, zouden ze snel
moeten worden uitgevonden.'

Voetbalkooi
Volgens de teamchef zit er in het plaatsen
van de voetbalkooi bij de school aan de
Dongestraat geen schot. 'Er zijn diverse
vergaderingen over geweest, maar de

belangrijkste groep, de voetballertjes zelf,
ontbrak veelal. En als er al iemand was, dan
konden we niet met hen tot zaken komen.
Woningbouwvereniging, Palladium,
gemeente, politie, buurtbewoners, allemaal
kwamen ze opdagen, maar er moet nu een-
maal een beheersplan voor de voetbalkooi
komen met iedereen samen. Binnenkort is
er weer een bijeenkomst en dan hoop ik dat
er ook jongelingen bij zijn die spijkers met
koppen slaan als het gaat over bijvoorbeeld
het 's avonds afsluiten van de kooi. Want zo
lang er geen beheersplan is, komt de voet-
balkooi er niet'. ■

Dorp staat in teken folklore
en Karolingenmarkt

Souburg staat vrijdag 2 en zaterdag 3 september in het teken van
Karolingenmarkt en folklore, met als hoogtepunt de gala-avond zaterdag

van de deelnemende folkloregroepen in de tent op de Karolingenburg, met
medewerking van het Schelde Loodsen Koor. Aanvang 19.30 uur, 

de toegang is gratis.
Vrijdag is er een muziekavond in dezelfde tent met optredens van de Deurdouwers, Bree
Bent New Generation en volksdansers. (19.30 uur). De toegang is eveneens gratis.
De Karolingenmarkt op zaterdag biedt honderdtwintig kramen van winkeliers, markt-
kooplieden en verenigingen. Toneelvereniging STEC staat er met een kraam waar kinderen
gratis geschminkt worden. Verder zijn leden van STEC actief met straatanimatie.
Medioburgum verzorgt het folkloreprogramma vanaf 13.00 tot 24.00 uur met internationale
groepen. Gezellige muziek is er ook, dankzij de Sambaband van Vlijt en Volharding. Verder

is er een grote rommelmarkt op de burcht en is er ringrijden op het Oranjeplein. ■

• Politie teamchef Saaman:...vrij compleet beeld...
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Rondom ’t PUTJE
Elk nadeel heeft zijn voordeel, dus nu heb ik
er het volgende op gevonden: ik mopper niet
meer maar ik zoek het voordeel. 
Bijvoorbeeld: 
1. Als ik al eens gemopperd heb over de
helling naast de Super (levensgevaarlijk!)
dan doe ik dat niet meer. Dat is een
voordelig ding. Niet alleen omdat je er mee
op de parkeerplaats kunt komen maar ook
omdat het kan worden gebruikt voor het
helling nemen tijdens rijlessen, voor skate-
borders en voor fietsende jeugd. Dat is leuk
om naar te kijken als je daar tegenover
woont, dus een voordeel en daar word je
gelukkig van.
2. Als ik al eens gemopperd heb over de
slechte verkeerssituatie in het centrum dan
doe ik dat ook niet meer. Wat het is al veel
beter nu en omdat het zo vervelend was
genieten we er nu veel meer van omdat het
is opgelost! Dus daar worden we ook
gelukkig van.
3. Te weinig water in mijn putje. Daar
mopper ik niet meer over want het ging
meteen zo veel regenen dat ik me er hele-
maal zonnig van ging voelen. Waarmee ik
maar wil zeggen: de een zijn regen is de een
zijn zonneschijn en dat geldt ook voor de
ander.
4. De watertoren. Als ik al gemopperd heb
over het verdwijnen van het renveldje dan
doe ik dat niet meer, want daar kon je niet
over klagen, alleen over de toren zelf als
monument en dan nog in de vakantie dus
dat was net als in Amerika. Ik mopper niet
meer maar voel me opgetild vanuit de
provincie naar het wereldgebeuren en dat

geeft veel vreugde voor een eenvoudig melk-
meisje.
5. Als ik al eens gemopperd heb over het
verdwijnen van allerlei gebouwen, dan doe
ik dat niet meer, want als je een zwembad
en een smidse weghaalt kan er van alles voor
terugkomen en houd je altijd nog iets om
nostalgisch over te doen. Als ze die bomen en
Pieter Louwerse maar laten staan, want
daar weet ik geen voordeel voor.

En zo kan ik nog wel even doorgaan maar
dat doe ik niet en dat heeft als voordeel dat
u als u het al vergeten bent er niet meer aan
herinnerd wordt,dus u blijft gelukkiger!
Misschien moet ik nou wel ophouden met
schrijven. Of hebt u liever dat ik u op de
voordelen blijf wijzen als u alleen maar
nadelen ziet?  U zegt het maar. O ja en wat
mezelf betreft, zie elders in dit nummer:
half water is toch ook altijd nog voor de helft
melk. Het is maar hoe je het bekijkt.

Melkmeisje

www.schinkeladviesgroep.nl
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Jacob Isaac Sandersestraat

Over de achtergrond van Jacob Isaac Sanderse is niet al teveel bekend. Hij
werd op 2 mei 1754 in Koudekerke geboren en verhuisde in 1806 naar Oost-

Souburg, waar hij het buiten Bergzigt tussen huize Abeelenburg en de
Souburgschen Berg betrok, zoals een landkaart uit die tijd aangeeft.

Onbemiddeld was hij zeker niet. Hij bezat tal van weilanden en bouwlanden,
in totaal 28 percelen, in Oost-Souburg. 

Op een lijst van hoofdelijke omslag tot suppletie (aanvulling) op de behoeften van de ere-
dienst van de hervormde gemeente in het dorp prijkt Sanderse in de derde klasse van de
tien klassen en werd hij geacht negen gulden bij te dragen. In de eerste klasse (twintig
gulden) zat slechts één persoon, in de tweede klasse (twaalf gulden) stonden vijf dorpelin-
gen vermeld. Ter vergelijking: dorpelingen in de tiende klasse betaalden een heffing van
vijfenzeventig cent.

Bij besluit van 12 oktober 1817 benoemde Koning Willem I Sanderse tot schout van de
gemeente Oost-Souburg. De functie van schout is te vergelijken met het burgemeester-
schap. Overigens werd Sanderse dat ook werkelijk in 1825 toen de functie van schout ge-
wijzigd werd in burgemeester.

Een gids van Walcherse gemeenten uit die tijd noemt Oost-Souburg 'een zeer aangenaam
gelegen kerkdorp. Driekwart uurs zuidwaarts van Middelburg. De straatweg van deze stad
naar Vlissingen loopt door het dorp en er is dus een gedurige doortogt van rijtuigen en voet-
gangers.'

Sanderse bleef in functie tot 1 januari 1835 toen de samenvoeging van de zelfstandige
gemeenten Oost- en West-Souburg een feit werd. Niet lang daarna, om precies te zijn op
28 oktober 1835, overleed hij

Omdat Sanderse de laatste burgemeester van Oost-Souburg was, besloot de gemeente-
raad van Oost en West op 20 februari 1948 een straat naar hem te vernoemen. In 1967 werd
de J.I. Sandersestraat uitgebreid met het grootste gedeelte van de toenmalige Nieuwstraat
en een gedeelte van de Braamstraat. Dit omdat de Nieuwstraat ook voorkwam in Vlissingen
en er verwarring zou kunnen ontstaan met twee Nieuwstraten binnen dezelfde gemeente-

grens. ■
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Vorig jaar werden wanden en dak
vernieuwd, kwam er een nieuwe toegang en
werd Bar De Belt aanzienlijk uitgebreid en
gemoderniseerd. Helaas moesten de
bezoekers in het zaalseizoen 2004-2005 de
wedstrijden vanachter glas volgen. De
afgelopen maanden zijn aan de zijde van de
spoorlijn zes nieuwe kleedkamers en een
behandelkamer gebouwd, is bovenop de
kleedkamers een tribune geplaatst en is de
vloer vernieuwd. Oost-Souburg beschikt nu
over een volwaardige accommodatie voor
de zaalsporten. 

'Meeliften'
Toen in 1998 de korfbalverenigingen Animo
en Zuidwesters fuseerden werd besloten
dat het clubgebouw van Zuidwesters zou
worden gesloopt en dat het clubgebouw
van Animo, de Zebra, het clubgebouw van
de nieuwe vereniging zou worden. Al snel
bleek het clubhuis, dat 't Fortuus was
gedoopt, te klein voor de groeiende vere-
niging. Op de bouwkundige staat was ook
wel wat aan te merken terwijl de eisen die
aan een clubgebouw gesteld worden steeds
hoger komen te liggen. Het bestuur van
Fortis besloot dan ook tot nieuwbouw aan
de noordzijde van Sporthal De Belt waarbij
'meegelift' kon worden bij de bouwwerk-
zaamheden aan de hal. De gemeente
Vlissingen nam het oude clubgebouw over
en verkrijgt door de sloop van de oude
kleedkamers enkele bouwkavels. Door deze

constructie was het voor Fortis, met uiter-
aard eigen kapitaal en veel zelfwerk-
zaamheid van de leden, mogelijk een fraai,
modern clubgebouw te realiseren. In het
clubgebouw bevindt zich een moderne
keuken en een grote bar. Er is gekozen voor
eigentijds meubilair in opvallend frisse
kleuren en het clubgebouw beschikt over
een professionele geluidsinstallatie.

Jeugd
Na de officiële heropening van de hal, geor-
ganiseerd door de gemeente Vlissingen,
verplaatsten de activiteiten zich naar het
sportveld. Daar waren hilarische momenten
tijdens "Goud van Oud"  een wedstrijd
tussen oud-spelers van Zuidwesters en
Animo.
De feestelijke opening van het clubgebouw

werd opgeluisterd door optredens van de
leden.
Zaterdag vermeldde (voor degenen die de
krant vandaag krijgen: vermeldt) het pro-
gramma activiteiten voor de jeugd, zoals
een korfbalclinic onder leiding van de beste
trainer van Nederland en begeleid door de
beste spelers van Nederland. Fortis 2
speelde vervolgens een wedstrijd tegen
PKC/CaféBar. 
Het Juliana Drum & Bugle Corps
marcheerde door Souburg en gaf een spet-
terende show op het korfbalveld. Daarna
het sportieve hoogtepunt: de wedstrijd
tussen Fortis 1 en PKC/CaféBar 1 met inter-
nationals als Mady Tims, Leon Simons, Wim
Scholtmeijer en Steven de Graaf.
Met een grote feestavond sloot Fortis de
ingebruikname van het clubgebouw af.
De zondag en maandag werden gebruikt
om uit te rusten, dinsdag wordt er weer
getraind. De competitie begint komende
zaterdag en de Souburgers zijn vanzelf-
sprekend welkom tijdens de wedstrijd.
Natuurlijk kunnen zij dan ook het nieuwe

clubgebouw bekijken. ■
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Sporthal De Belt heropend;
nieuw clubgebouw voor Fortis

Al aan het eind van de jaren negentig werd in de Vlissingse Sportraad de wens uitgesproken nieuwe kleedkamers
en een tribune te bouwen in de uit 1977 daterende sporthal De Belt. Bovendien waren de wanden en het dak aan
vernieuwing toe. Toch zou het nog tot aan de zomer van 2004 duren voor de renovatie kon beginnen en omdat de
hal in de winterperiode hard nodig was moest de verbouwing in twee fasen worden uitgevoerd. Inmiddels is de hal

feestelijk heropend, om precies te zijn op vrijdag 26 augustus. 
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Rode Kruis zoekt nieuwe cursisten
voor opleiding Eerste Hulp (EHBO)

De afdeling Oost-en West-Souburg/Ritthem van het Nederlandse Rode
Kruis is op zoek naar nieuwe cursisten voor de opleiding Eerste Hulp

(EHBO). Deze cursus is bestemd voor iedereen vanaf zestien jaar die wil
weten hoe iemand die eerste hulp nodig heeft, het beste geholpen kan wor-
den. Behalve het leren verbinden van verschillende wonden en het behan-

delen van diverse letsels wordt ook geleerd hoe te reanimeren. 

De cursus die uit ongeveer twintig lessen
bestaat, start half september en wordt
gegeven in het afdelingsgebouw in Oost-
Souburg op de donderdagavond. De cursus
wordt afgesloten met een examen en bij
goed gevolg ontvangt de cursist het EHBO-
diploma.
Jaarlijks moet een aantal herhalingslessen
worden gevolgd om de geleerde stof bij te
houden en het diploma te laten verlengen.
De lessen kunnen ook via de afdeling gevol-
gd worden en zijn gratis wanneer de cursist
besluit om Rode Kruisvrijwilliger te worden.
De afdeling verlangt van de vrijwilliger dat
hij/zij zich enkele keren per jaar inzet voor
het Rode Kruis. Dit kan zijn door een EHBO-
dienst te draaien bij een evenement,
bijvoorbeeld bij het ringrijden of bij een
sportevenement.

Ook heeft het Rode Kruis nog vrijwilligers
nodig voor een team dat opgeroepen wordt
wanneer bij een calamiteit niet gewonde
slachtoffers opgevangen moeten worden.
Een andere taak is het bieden van sociale
hulp aan ouderen en eenzamen die in een
sociaal isolement dreigen te raken. 

De kosten van de opleiding Eerste Hulp
bedragen € 97,50 inclusief het cursusboek-
je. 
Voor informatie of opgave kunnen geïnte-
resseerden terecht bij:
mw. J.M.E. de Laat-Schepens, tel. 0118-
460347.
Voor algemene informatie heeft het Rode
Kruis een website: www.rodekruis.nl of kan
men contact opnemen met Ella Kieboom,

tel. 0118-471764. ■

Rammekenshof weekend open
De Rammekenshof, de tuin voor liefhebbers van bloemen en planten aan de
Rammekensweg 11 in Ritthem is open in het weekend van zaterdag 10 en

zondag 11 september, van 10 tot 17 uur.

Ruud en Willeke Verschuur, die de tuin beheren, melden dat de rozen nog volop bloeien en
dat het nu de tijd is voor bessen en bottels. 'Vaste planten doen nog steeds hun best en de
siergrassen zijn op hun mooist. Diverse grijs- en bruintinten zorgen voor een fraaie omlijs-
ting', aldus het tweetal. 
Voor een bezoek aan de tuin vragen zij een bijdrage van twee euro per persoon. ■

Met de verkoop van de kerk en
mogelijk het Guusuus pand aan de
Kanaalstraat, is de Wereldwinkel op
zoek naar een eigen pand.  Het liefst

in een van de winkelstraten van
Oost-Souburg.

Na 15 jaar te hebben "ingewoond" bij het
Guusuus is de diepgewortelde wens een
eigen pand te bezitten weer helemaal
actueel. Momenteel is de winkel gehuisvest
in een grote huiskamer in het Guusuus
pand. Deze kamer wordt ook gebruikt voor
andere activiteiten, dus dient de winkel aan
het begin en het eind van een winkeldienst
eerst ingericht en aan het eind weer
opgeruimd te worden.
Omdat de huisvesting in verband met
eventuele verkoop een onzekere factor is
geworden een reden te meer om naarstig op
zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Tips
hiervoor zijn dan ook welkom bij Annemarie

Stern,  0118-471438.
Polsbandje
Momenteel is de actie 'Maak het waar,
armoede de wereld uit!' in de Wereldwinkel
van start gegaan.
Voor dit doel worden er witte polsbandjes
verkocht. Het is een onderdeel van het
Nederlands Platform Millenniumdoelen, een
samenwerkingsverband van vijfendertig
maatschappelijke en ontwikkelingsorgan-
isaties, met als doel de armoede in de
wereld vóór 2015 te halveren. Als teken hier-
van dragen vele bekende en onbekende
Nederlanders een wit polsbandje. Het
eerste bandje werd aan premier Balkenende
aangeboden. Bekende buitenlandse
dragers zijn onder andere Nelson Mandela,
Kofi Anan en Tony Blair.
De Wereldwinkel in Oost-Souburg is
geopend op dinsdag van 13.00-17.00 en op

zaterdag van 9.00 - 13.00. ■

Wereldwinkel wil graag eigen pand

Creativiteitscentrum
‘t Allergaartje

Vlissingsestraat 12
4388 HD Oost-Souburg tel: 0118.461706

www.allergaartje.nl
zaterdag 3 september jaarmarkt o-souburg

van 10.00 tot 16.00 uur met: o.a. magazijn verkoop
kwartjes dag alle art. 25 cent p. stuk

kramen met halve prijs artikelen.
4 stikkervellen voor 2 euro

Installatiebedrijf J. Dingemanse

Tijdens de Karolingenmarkt
aanbiedingen
op alle aanwezige kachels

Diablo zand-metallic

Ook Uw adres voor het 
vervangen van een oude
c.v.ketel

Paspoortstraat 9/Marnixplein 35 tel: 0118-461207

• Van links naar rechts: Jopie Leendertse, Annemarie Stern en Wil Vlot.
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AUTO SHOPPING CENTRE
www.dijkwel.nl/autoshoppingcentre

HET ADRES VOOR:
NIEUWE EN GEBRUKT AUTO’S / ONDERHOUD / APK / AIRCOSERVICE

Marie Curieweg 3 4389 WB Vlissingen, Tel.: 0118-488466
Rijksweg A58, Afslag 40 Oost-Souburg - Ritthem, Bij BP station

ALLES WAT UW AUTO NODIG HEEFT
DIJKWEL AUTO SHOPPING CENTRE

1 JAAR GRATIS AUTOWASSEN
B I J A A N K O O P V A N E E N A U T O  

Hét autobedrijf van
Oost-Souburg

Souburg voortdurend actief met hulp aan Roemenië

Nu scholenproject op stapel om 
doorgezakte bankjes te vervangen

De Stichting Roemeniëhulp Midden-Zeeland in Oost-Souburg zette zich met
assistentie van onder andere gulle Souburgers het afgelopen jaar bijzonder
in om de fondsen bij elkaar te krijgen voor de renovatie van een dagverblijf
voor meervoudig gehandicapte jongeren in Roemenië. Inmiddels is dit huis
officieel geopend. 'Een echte mijlpaal, maar we kunnen nog lang niet met

de armen over elkaar gaan zitten, want er blijft in Roemenië veel hulp
nodig", weet voorzitter Gideonse. 'Vooral in het onderwijs en in de zorg is

nog bijzonder veel achterstand.

'Zo zijn gebouwen en inrichting vaak zeer
slecht en ouderwets. We zijn in een school
geweest waar de houten bankjes nog staan,
die wij zestig jaar geleden ook op school
hadden. Daar is op zich niks mis mee,
alleen zijn heel veel van die bankjes zo ver-
sleten, dat ze zijn doorgezakt. Als je daar
een hele dag, soms met zijn drieën, op moet
zitten, is dat heel slecht voor je rug. Ook zal
een kind niet altijd even goed meer opletten
in de les, denk ik'. 
Ook de bureaus van de leerkrachten laten
veel te wensen over: vaak een oud gammel
tafeltje met een kleed erover en een oude
houten keukenstoel erachter. Kortom: de
Stichting Roemenië Hulp is een scholenpro-
ject gestart om fondsen in te zamelen voor
de transportkosten van schoolmeubeltjes
naar Roemenië.

'De schoolmeubeltjes krijgen we zo nu en
dan gratis aangeboden. De kosten voor
transport zijn zeer de moeite waard, want
deze meubeltjes zijn in Roemenië heel erg
duur en vaak geen haalbare kaart voor de
scholen. Die kosten wil de stichting bij el-
kaar brengen om de transporten te betalen.'
Mevrouw Gideonse, de fondswerver van de

stichting: "Scholen, maar ook andere
organisaties of bedrijven kunnen inhaken bij
de fondswerving. Een actie als een fancy-
fair, een sponsorloop, een opening van een
bedrijfsgebouw, een receptie bij een
jubileum, een bingoavond, noem maar op,
al dit soort geldopbrengende activiteiten
kunnen bijdragen aan ons scholenproject.'
Wil wil helpen kan haar bellen of emailen.
Het telefoonnummer is 0118 - 46 82 19,
email: roemhulpmidzeeland@12move.nl

Gezondheidszorg
In de gezondheidszorg zijn ook grote pro-
blemen. Toegezegde budgetten worden
plotseling bevroren. Aangegane verplichtin-
gen, vooral met bouwondernemingen, kun-
nen niet meer gestand worden gedaan. Dat
betekent in sommige gevallen al dat dure
medicijnen niet meer ter beschikking zijn in
de ziekenhuizen. Verbandmiddelen zijn zeer
schaars aan het worden. En ook investerin-
gen in nieuwe behandelapparatuur zijn
onmogelijk. Er dreigt in de Roemeense
gezondheidszorg, ook in de ouderen- en
gehandicaptenzorg, eerder een achteruit-
gang dan vooruitgang. Geen wonder dat de
stichting ook hierbij hulp gaat bieden. ■

Walchers Kerstkoor komt
vooral tenoren en bassen tekort

Over ongeveer anderhalve maand, om precies te zijn op maandagavond 10
oktober, begint het "Walchers Kerstkoor" weer met de repetities. Het pro-
jectkoor brengt al vele jaren met veel succes  kerstliederen ten gehore in

diverse verzorgingshuizen en op de Kerstzangavond in Souburg.

In drie maanden studeert het koor onder lei-
ding van dirigent Johan Ruijsink acht kerst-
liederen in. Iedere maandagavond van half
acht tot half tien wordt er in een gezellige
sfeer een degelijk en goedklinkend reper-
toire ingestudeerd.
Het koor heeft de afgelopen jaren een vaste
kern van zestig zangers en zangeressen
gekregen die ieder jaar weer terugkomen.
Maar mensen die graag zingen en eens

voor een jaar mee willen doen, zijn altijd
welkom. Zoals bij veel koren zijn ook bij het
"Walchers Kerstkoor" de tenor- en baspar-
tijen een probleem om in te vullen. Daarom
een oproep aan iedereen die graag zingt,
tenor of bas, en die zich niet een heel jaar
wil binden aan een vereniging.
Voor informatie over het koor kunt u bellen
naar Z. van Norden, tel: 462792 of mailen
naar zvannorden@tiscali.nl ■

✔ Voor autorijles bij u in de buurt.
✔ Lestijd 60 minuten i.p.v. 50 minuten.

✔ Dit voor maar 34,- euro p/u.
✔ Vraag naar onze lespaketten.

‘G E R A R D’

☎ 0118-46 81 57 O F 06-51 94 15 39

V E R K E E R S I N S T R U C T I E

Wassen zonder krassen
Ruime Shop

Wasstraat + Zelfwasboxen
Caravan Wasplaats

Marie Curieweg 1 - 5
Industriepark ‘Souburg’
4389 WB Oost-Souburg

• Het echtpaar Gideonse.



'Wat betekent dat toch in de titel
van de Souburgsche Courant? Die

zin 'waarin opgenomen 't Putje'. Wie
zoiets vraagt, is geen Souburger van
origine, want 't Putje was (en is nog)

een begrip bij veel dorpelingen.
Maar omdat er steeds meer 'import'
bijkomt in Oost- en West Souburg,

Ritthem en Groot Abeele is het goed
nog eens het verhaal rond het putje

te vertellen. 

Het ronde putje van Oost-Souburg (te vin-
den aan de Middelburgsestraat) is het decor
van een oude sage over een melkmeisje dat
haar klanten bedotte door half water, half
melk te leveren. Toen enkele Souburgers in
1984 het plan opvatten om een dorpskrant
uit te gaan geven, werd ervoor gekozen die
't Putje te noemen. Niet vanwege vele
ongerechtigheden die via dat putje zouden
moeten worden weggespoeld, maar omdat
het ronde putje zo'n belangrijke rol speelde
in het dorpsleven. 'Aan 't ronde putje drinkt
men wijn', leerde een Boeren Speelreisje al
in het Nieuwe Zeeuwsche Liederenboek van
omstreeks 1810. 

'Nog in het begin van deze eeuw was het
Ronde Putje een geliefde pleisterplaats voor
wie ging 'spelerijden' het gehele eiland
Walcheren rond. Vermoedelijk is de kuil
eens gegraven als drinkplaats voor vee en
paarden, maar niemand weet wanneer',
aldus W. Geldof in het Zeeuws Land- en
Tuinbouwblad van 7 april 1969. Hij merkt
erbij op dat de kuil nogal eens droog stond
en het waarschijnlijk aan haar folkloristische
karakter te danken is dat ze nog niet ver-
dwenen en dichtgegooid is.
Er gebeurden bij het putje trouwens ook
vreemde zaken. Wagenpaarden stonden er
's avonds onwrikbaar stil; kwam je er bij
nacht en ontij langs dat sprong er een
plaagbeest op je rug; soms dwaalden en
dansten er witte wijven en de late wandelaar
kon er een vrouw zonder hoofd of een witte
dame ontmoeten.

Maar het bekendst werd het putje toch
dankzij de vertelling van het melkmeisje. In
het boek Volksverhalen uit Noord- en Zuid-
Nederland, bijeengebracht en toegelicht
door dr. Tjaard W.R. de Haan, is het meest
complete verhaal te vinden, waaruit het vol-
gende:

In de buurt van Oost-Souburg woonde meer
dan honderd jaar geleden een melkmeisje
dat de melk aanlengde met water. Keetje,
de enige dochter van een hardwerkende
boer die maar drie koeien weidde, leurde
met de melk in Middelburg, waar zij elke

dag met de hondenkar heen moest. Ze zag
er pront uit, helder en welgezind en had
voor ieder een vriendelijk woord, maar toch
had zij een gebrek dat haar bijna noodlottig
werd. Ze was erg op haar uiterlijk gesteld,
veel meer dan andere meisjes van haar
leeftijd. Toen zij de duizend weken naderde
werd het mooi willen zijn een ware bezeten-
heid van haar. Op de kermis immers had zij
Eine leren kennen, de knappe zoon van een
welgestelde boer die wel dertig koeien
bezat. Hij woonde halverwege Oost-
Souburg en de stad Middelburg, bij De
Abeele waar ze elke dag langs moest. Daar
wisten melkmeisje en boerenzoon elkaar
dikwijls te vinden. Eén ding zat Keetje
dwars. Naast haar zilveren hoofdijzer zaten
koperen krullen en haar vader zou nooit en
te nimmer gouden krullen kunnen bekosti-
gen. En zij had nog wel verkering met Eine,
de rijkste boerenzoon uit de hele streek.
Vandaar dat Keetje op de gedachte kwam
haar melk met water te verdunnen om zo
geld te sparen voor de aankoop van gouden
krullen. Toen ze op een hete zomerdag
water dronk uit het ronde putje en ze zich
zeer verkwikt voelde, stond haar besluit
vast. Ze zou haar melk vermengen met dat
zuivere water. Het ging haar maar om de
toevoeging van een paar liter op een hele
emmer, niemand zou dat in de gaten
hebben. Maar wie eenmaal met bedriegerij
begint vervalt al spoedig van kwaad tot
erger. Het duurde niet lang of Keetje ventte

in de stad met melk waarin voor de helft
water zat. En als klanten mopperden dat de
melk er zo blauw uitzag, wist ze dadelijk een
verklaring. 'Och vrouwe, de blaarkop is niet
in orde en met dat schrale weer is de melk
ook niet zo vet'.

Zingend
Tenslotte had ze genoeg geld bij elkaar
gestolen om de vurig verlangde gouden
krullen aan te kunnen schaffen. Toen ze met
de hondenkar zingend naar huis terugreed,
had ze de krullen al aangedaan. En ze
dacht: als ik Eine nu maar tegenkom…
Natuurlijk kwam ze hem tegen en hij vond
haar met die gouden krullen ongewoon
mooi, het mooiste meisje van heel
Walcheren. Hij zoende haar dat het klapte.
Alles goed en wel, maar nu wilde zij toch
ook zichzelf eens bekijken hoe ze erop
stond met die nieuwe krullen. Ze spiegelde
zich in het vlakke water van het ronde putje.
Wat stonden die gouden krullen haar
prachtig. Het zonnetje blonk erin en het was
of ze vonken afgaven. Ze draaide haar
hoofd in alle richtingen en lachte luid, als
verliefd op haar eigen spiegelbeeld.
Grondeloos
Toen gebeurde het. Opeens schoten de
krullen los en ze vlogen het water in. Keetje
was een ogenblik te beduusd om iets te
doen, maar toen ze besefte wat er gebeurd
was, pakte ze een stok en probeerde de
krullen op te vissen. Maar wat kon een

boerendochter als Keetje uitrichten tegen
een wonderbron als het ronde putje, zo
grondeloos diep? En ze kon er ook niemand
bijhalen om haar te helpen. Plotseling was
het alsof ze een geheimzinnige stem
hoorde, die ruisend opklonk uit riet en
biezen: 'Wat van mij is, keert tot mij weer'.
Zo werd Keetje gestraft. En ze had haar les
goed geleerd. Nooit meer deed zij water bij
de melk of verzwaarde zij de boter. Zelfs niet
als de tijden slecht waren en het minder
goed ging op de boerderij. En haar Eine
kreeg zij toch, ondanks de koperen krullen
en haar eenvoudige afkomst. ■

• Het ronde putje omstreeks 1930. (Illustratie uit:
Nederlandse volkshalen, uitgeverij Kruseman,
1976).
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Hoe de Souburgsche Courant aan de ondertitel 't Putje komt

Melkmeisje Keetje verloor haar
gouden krullen in het water

(Advertentie) (Advertentie)
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DE VRIJBUITER
PASPOORTSTRAAT 26 OOST-SOUBURG

tel.: 0118-490426

Alle tassen op de kraam
€ 24,95
€ 16,50
€ 17,95
€ 19,95

nu 
€ 7,50

Kanaalstraat 33  Oost-Souburg

Delta Stoffenhuis

Tijdens de Karolingen markt
Op de Hele nieuwe Collectie stoffen

10% korting

Wat een reacties hebben wij gehad op onze nieuwe opening ”SUPER”
Wij willen iedereen bedanken die aan ons gedacht heeft in welke vorm dan ook.

(Advertentie)

(Advertentie)

Zo'n jaar of vier geleden kon Johan
Dane (46) uit de Spoorstraat nog

geen pasje dansen en zijn
echtgenote Miep (43) bracht het,
zoals ze zelf zegt, niet verder dan
een  "boerenfoxtrot". Maar in een
paar jaar kan veel gebeuren. Zo

werden zij in Zwolle kampioen stijl-
dansen in de categorie debutanten 3
waardoor ze promoveerden naar de
tweede klasse. Het echtpaar danste

zich zowel in de categorie
Standaard (ballroom) als Latin naar
de eerste plaats en dat is niet niks.
Topsport is het, zeggen ze allebei,
en het is ook een virus. Als het je

eenmaal te pakken heeft laat het je
niet meer los. 

Ambitieus zijn ze allebei: ze hebben
intussen dansschool Bras in Middelburg,
die hen tot deze hoogte wist te brengen,
verruild voor privé-lessen van het bekende
dansechtpaar Toine en Willy Daas, twee
keer per week in Noordhoek (vlakbij
Moerdijk). "Dan zijn we pas laat thuis, maar
dat hebben we er wel voor over!" En daar
blijft het niet bij: regelmatig gaat in de
Spoorstraat de eettafel aan de kant en wor-
den er passen geoefend en een keer per
week zijn Johan en Miep ook in een zaaltje
in West-Souburg te vinden om nog eens
extra te trainen, want ze willen wel vooruit.
Nog een promotie en dan volgt het
prachtige werk in echte ballroomkleren,

vertelt Miep stralend. Intussen heeft ze al
wel een echt jurkje voor de Latindansen
aangeschaft.
Wonderwel
Het begon allemaal zo'n drie en een half
jaar geleden, toen hun beide kinderen op
eigen benen gingen staan en ze allebei in
plaats van afzonderlijk te gaan sporten het
wel leuk vonden om samen iets te gaan
doen. Leren dansen leek hen wel een goed
idee, want daar brachten ze niet veel van
terecht tot nu toe en dus gingen ze naar
dansschool Bras in Middelburg om wat
danspassen te leren. Het ging wonderwel
en van het een kwam het ander. Ze wonnen
af en toe wat en voor ze het wisten deden
ze mee aan de landelijke wedstrijden van de
NVAD (Nederlandse Vereniging van
Amateur Dansers) en werden ze
Bondskampioen. Dat was het sein om er vol
voor te gaan: op naar wedstrijden in een
weer hogere bond NADB (Nederlandse
Algemene Danssport Bond) zoveel en zo
hard mogelijk trainen en zo hoog mogelijk
mikken, want dat is het leukste.
"We genieten hier enorm van en je krijgt ook
nog eens een ongelooflijk goede conditie",
vertellen ze. 'We hebben allebei heel veel
aan sport gedaan maar dit slaat werkelijk
alles. Ze noemen het in Engeland dan ook
topsport op hoge hakken en dat is een
goede benaming!' 
Wie beide Souburgers wil volgen (in het
najaar doen ze mee aan de volgende wed-
strijd) kan dat ook doen via hun eigen site:
www.johanenmiep.nl ■

Souburgs echtpaar: ‘Topsport op hoge hakken’

Miep en Johan Dane Kampioen stijldansen

Wie  van de voorstellingen van
STEC houdt kan alvast zaterdag 5

en 12 november in de agenda
zetten, want dat speelt STEC weer
een komedie. Beide avonden vanaf
acht uur is in De Zwaan de komedie
"Glimmen" te zien, geschreven door

Christa Warmerdam.
Vier vriendinnen gaan voor een gezellig
weekend naar Groningen. Ze krijgen
autopech en moeten overnachten in een

oud vervallen hotelletje. Hotel "Glimmen",
waar een receptionist werkt die zo uit een
griezelfilm weggelopen lijkt. Als een van de
vier vrouwen iets uit de auto gaat halen
komt ze niet terug en de anderen  worden
ongerust. Een tweede gaat op onderzoek
uit. De andere twee vrouwen drinken zich
moed in. De eerste twee blijken gegijzeld te
zijn en komen samen met de gijzelnemers
terug in het hotel. De rest is voor het publiek
om te gaan bekijken. ■

STEC speelt twee 
avonden komedie 

‘Glimmen’

Vanaf 22 september tot en met 15
december is er op de donderda-
gavond een schaakcursus voor

beginnende en enigszins gevorderde
schakers, zowel mannen als
vrouwen, georganiseerd door
Schaakklub Souburg (SKS) in

samenwerking met de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond.

Er zijn dertien instructieavonden van 19.00
tot 20.00 uur om de speelsterkte te ver-
hogen. Te leren vallen bijvoorbeeld
matzetten met koning en toren tegen koning
alleen, hoe te verdedigen tegen mat, wat
een penning is en simpele eindspelregels.
De precieze cursusinhoud wordt aangepast
aan het kennisniveau van de cursisten.
Kennis van de spelregels is wenselijk maar
geen vereiste. Indien nodig worden de spel-
regels voorafgaand aan de cursus op een
aparte avond uitgelegd.
De cursus wordt gegeven door
gediplomeerde KNSB-trainers in het gebouw
van Schaakklub Souburg aan De
Deckerestraat 1 in Oost-Souburg. De kosten

voor deze cursus bedragen slechts tien euro,
waarvoor de deelnemer een werkboek ont-
vangt en gedurende de looptijd van de cur-
sus deel mag nemen aan de interne com-
petitie van SKS.
Op de website www.sksouburg.net is uitge-
breidere informatie over de cursus en SKS te
vinden. Bij de stand op de Karolingenmarkt
kan er geschaakt worden en is natuurlijk ook
verdere informatie over de cursus te krijgen.

De schaakklub Souburg zoekt het
antwoord op de volgende vraag:

Wat kan een Dame niet wat alle andere
schaakstukken wel kunnen?

Er zijn twee prijzen beschikbaar: Een  prijs
voor het meest originele antwoord en een
prijs voor het (schaaktechnisch) juiste
antwoord. Men kan het antwoord inleveren
bij de stand op de Karolingenmarkt of voor 3
september mailen naar sks@zeelandnet.nl 
Om 16.00 uur worden de prijswinnaars op
de markt bekend gemaakt ■

Schaakclub start met
uitgebreide cursus

OOppeenn  mmeeddiioo  NNOOVVEEMMBBEERR  aaaann  ddee  bboouulleevvaarrdd  vvaann  SSoouubbuurrgg

TTrraaiinneenn  vv..aa..   € 2277,,5500  ppeerr  mmaaaanndd!!!! !!

Fitness Fitaal
Dynamoweg 10, 4382 WZ Vlissingen

www.fitnessfitaal.nl email: info@fitnessfitaal.nl



DOCKUMER SKOTSPLOECH
De Dockumer Skotsploech is op 31 maart 1992 opgericht. De leden

ervan dragen kleding uit de periode 1850 - 1860 en hun dansen komen
uit deze periode of iets later. De kleding is nagemaakt naar voorbeelden

uit die tijd. Veel sieraden en andere zaken zijn echter origineel. De
groep danst polka's, walsen, mazurka's en nog veel meer. Ze treedt

regelmatig op, niet alleen in het binnenland maar ook in het buiten-
land. Zweden, Denemarken, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk werden

aangedaan.
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PROGRAMMA GALA AVOND

19.30 uur: Opening door de voorzitter Dingeman de Visser
Aansluitend zullen het Nederlandse en Belgische
volkslied klinken.

19.45 uur: Medioburgum
20.00 uur: Dockume Skotsploech
20.25 uur: Schelde Loodsenkoor
20.50 uur: De Wasschappelse Heiploeg
21.15 uur: Pauze
21.30 uur: De Boezeroenen
21.55 uur: Wiej Schotst Vedan
22.20 uur: Schelde Loodsenkoor
22.45 uur: Medioburgum
23.00 uur: Gezellig samen onder begeleiding van de

muzikanten van de verschillende groepen.

(Advertentie)(Advertentie)

MEDIOBURGUM
De folkloristische dansgroep Medioburgum komt uit Middelburg, de

hoofdstad van de provincie Zeeland, en bestaat al meer dan 110 jaar. De
groep draagt originele Zeeuwse klederdracht die van plus minus 1870

dateert en het "Middelburgs Ambacht" wordt genoemd. De sieraden die
hierbij gedragen worden, zijn van goud en zilver. Het streven van de

vereniging is het in stand houden van de klederdracht en het behouden
van de traditionele Zeeuwse dansen. De vereniging telt 25 leden. Elke

woensdag oefenen de leden in het clubhuis van Fortis.

WIEJ SCHOTST VEDAN
In de Gelderse Achterhoek ligt het dorpje Barchem, de plaats waar in
1968 de Folklorische Dansgroep "Wiej Schotst Vedan" is opgericht.

Sindsdien laat de groep op enthousiaste en ongedwongen wijze mensen
in binnen- en buitenland kennismaken met de folklore uit de streek. Dit
gebeurt door zang , dans en presentatie van de klederdracht. De groep

treedt op in de kleding zoals boeren in de regio die omstreeks 1900 droe-
gen. Een aantal muzikanten met harmonica en accordeon verzorgt de

muziek. Op festivals in heel Europa is de groep met veel
succes opgetreden.

KWALITEIT VAKMANSCHAP SERVICEde

JEANSZAAK
van

ZEELAND

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND

03 - 09 2005
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DE BOEZEROENEN
De Boezeroenen komen uit Kuringen dat in België ligt. Deze

Volkskunstgroep draagt de Vlaamse volkskunst uit in al haar facetten.
De groep is opgericht in 1976. De Boezeroenen hebben verschillende

groepen van jong tot oud. Op dit moment zijn er honderd actieve
leden. Elk jaar organiseren zij een internationaal folklorefestival. De

demonstratiegroep die de Vlaamse dansen tentoon spreidt, bestaat uit
een dans- en muziekgroep.

WASSCHAPPELSE HEIPLEOG
De Wasschappelse Heiploeg is opgericht op 1 mei 2000 tijdens de voor-

bereiding van de eerste Wasschappelse Dag op 20 mei 2000. De heiploeg
wil het vroegere handheiwerk in stand houden en demonstreren op de

wijze zoals dat eeuwenlang op de Westkappelse zeewering is uitgevoerd.
De groep bestaat uit vijftien mannen in de leeftijd van 28 tot 62 jaar. Per

keer komt een deel daarvan in actie: circa negen heiers en een kaptein. De
kaptein staat aan de staart van de heistelling en geeft de groep heiers

opdrachten. Met behulp van zang wordt het ritme aangegeven. De
Wasschappelse heiploeg wordt bij de demonstraties ondersteund door

een voorman die bij de te heien palen staat. Zijn taak is het om erop
toezien dat de palen op de juiste wijze de grond in gaan.

Scheldeloodsenkoor
Het Scheldeloodsenkoor is opgericht op 27 april 1971 in Vlissingen door
Albert Veldkamp, de huidige erevoorzitter. Loodsen kenden gevarieerde

vrijetijdsbesteding zoals zeilen, voetballen, toneelspelen en cabaret
maken. In 1971 kwam daar dus ook het zingen in koorverband bij. Bijna

zeventig leden zijn loods of loods geweest op de Westerschelde. De
leeftijd van de koorleden varieert van begin dertig tot de zeventig jaar.

Het repertoire bestaat uit seasongs en shanties, kortom de zee-
mansliedjes die op oude zeilschepen werden gezongen om het een-
tonige zware werk te verlichten. Tot het zwaardere werk rekende de

bemanning het zetten en het weghalen van de zeilen, het anker-
hieuwen, het werken met lenspompen en het dek schrobben. In de
spaarzame vrijetijd werden verboden ballades gezongen. De teksten

waren veelal dubbelzinnig van karakter.
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VOOR UW NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUD

(Advertentie)

(Advertentie)

SUURMOND
elektrotechnisch aannemingsbedrijf en

speciaalzaak in huishoudelijke apparaten en verlichting

Kanaalstraat 21-23 Oost-Souburg
T 0118 - 461218 F 0118 - 461003
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Eigenlijk zou iedere plantenliefheb-
ber even moeten gaan kijken op 3
september, maar dan zou het wel

erg druk worden in de tuin van
Braamstraat 34. Piet en Ineke van de

Vrede houden dan open huis voor
wie hun verzameling cactussen en
vetplanten wil komen bekijken. De
voorzitter van Succulenta Zeeland,

de provinciale afdeling van de
Nederlands/Belgische vereniging
van liefhebbers van cactussen en
vetplanten, kan in zijn tuin en kas
een indrukwekkende verzameling

cactussen en rotsplanten laten zien.
En vlak dan ook de vetplanten niet

uit waarin zijn vrouw Ineke zich
heeft gespecialiseerd, zoals de grote

hoeveelheid levende steentjes die
een lust voor het oog is. De verenig-
ing zelf heeft al een open weekend

gehad op 20 en 21 augustus,
waaraan het echtpaar ook meedeed.

Maar speciaal voor de bezoekers
van de Souburgse jaarmarkt stellen
ze hun tuin nog een keertje open.

Het is een heel mooie, interessante hobby,
dat ziet ook de niet-kenner onmiddellijk. En
er zijn vast veel meer liefhebbers van cac-
tussen, vet- en rotsplanten dan er nu lid zijn
van Succulenta, daar zijn Piet en Ineke van
overtuigd. Vandaar dat ze best wat reclame
willen maken voor hun hobby en de verenig-
ing, waarvan je al voor een euro per maand
lid kunt zijn, het verenigingsblad ontvangt en
tijdens de clubbijeenkomsten in

Heinkenszand jezelf maandelijks kunt ver-
rijken aan informatie  en aan plantjes en
zaaigoed tijdens de onderlinge ruilbeurzen.
Eens per jaar wordt er met zijn allen een reis-
je gemaakt om ook eens buiten de provincie
te gaan kijken wat collega liefhebbers te
bieden hebben.

Wat anders dan sla
Voor Piet en Ineke begon het allemaal zo'n
jaar of dertien geleden. Voor die tijd hadden
ze in hun tuin een moestuin en een druiv-
enkas, maar de druiven deden het niet meer
zo best, stukjes van de tuin vroegen met hun
zonnige en droge karakter om een andere
aanpak en Piet wilde ook wel eens wat
anders dan sla in zijn kas. Dus maakten
druiven en slaplantjes geleidelijk aan plaats
voor succulenten en na een bezoek aan een

open dag van de vereniging was het echt-
paar helemaal verkocht, werd lid en Piet
werd later zelfs eerst penningmeester en
later voorzitter. Intussen werd de kas ver-
vangen door een groter exemplaar en groei-
de het aantal cactussen, vetplanten, rots-
planten en allerlei variaties daarop. Een zo'n
variatie is de caudexvorm, een plantensoort
die zijn voedsel in een knol opslaat en die
ook wel door de wind voortgejaagd over
woestijnzand raast. Zoals bijvoorbeeld de
olifantspoot, een plant die in die rustvorm er
ook werkelijk uit ziet als de voet van een
olifant waaruit na de rust stengel en
bladeren tevoorschijn komen.

Levende steentjes
Het Souburgs echtpaar viel  helemaal voor
de vormen en variaties van al deze planten.
Ineke raakte gefascineerd door bijvoorbeeld
de levende steentjes, waarvan zij binnen de
vereniging de grootste verzameling heeft. Ze
heeft ze heel toepasselijk geplant tussen de
stenen die ze van vakanties en tochtjes
hebben meegebracht. "Ik had ze eerst in
potjes staan, maar heb ze nu in de aarde
gezet want speciaal voor de Open Dagen
hebben we de kas nog eens heringericht."
De cactussen van Piet hebben dit voorjaar
voor het grootste deel al in bloei gestaan,
maar ook nu nog prijken er kleurige exem-
plaren tussen de veelvormige stekelige
planten. Bijna liefkozend wijst hij op de
soms minuscule kleurige of bijna onzicht-
bare in schutkleur uitgevoerde bloei van
sommige exemplaren. "In het voorjaar is het
hier één kleurenzee. Het is altijd weer mooi
om te zien hoe na de rustperiode zo'n cac-
tus, die soms al helemaal verschrompeld is,
weer gaat bloeien", vertelt hij. "Die rust
hebben ze wel heel hard nodig. Mensen ver-
geten dat en snappen niet dat hun cactus
die bij aankomst in huis zo mooi bloeide, het
later niet meer doet als ze hem boven de
verwarming laten staan. Maar zo'n plant
heeft in de wintermaanden een koele, droge
plaats nodig, zoals op een slaapkamer. Voor
de lidcactus weten de meeste mensen dat
wel, maar voor een andere cactussoort geldt
dit ook."

Herkomst
Eigenlijk moet je naar de natuurlijke
omstandigheden kijken en dat wordt al min-
der moeilijk als je weet dat cactussen eigen-
lijk niet in Europa thuishoren en allemaal
afkomstig zijn uit Midden- en Zuid Amerika.
De vetplanten komen uit Afrika en dat is dan
weer een handige weet. Voor meer weetjes
kunnen de nieuwsgierigen  terecht op:
www.succulenta.nl 
En dat de planten het ook goed doen in de
Zeeuwse grond kunnen belangstellenden
behalve in de Braamstraat (altijd welkom)
ook gaan bekijken  in de Vlindertuin in
Kwadendamme."En zoekt u nog een
b(l)oeiende hobby? " zo adverteert de
Zeeuwse afdeling. Dan zijn "cactussen min-
der prikkelig dan u denkt!"  (Tel.467423). ■

Midden in           Souburg
Piet en Ineke van de Vrede tonen hun succulenten tijdens jaarmarkt

Indrukwekkende collectie
cactussen en vetplanten

37-41

(Advertentie) (Advertentie)



11

Muziek maken voor peuters in
de Blazer

Bij muziekvereniging Vlijt en Volharding kunnen ook de allerkleinsten al
muziek komen maken. Op donderdag 15 september begint "juf" Truus

Wight weer met de les voor de twee- tot vierjarigen. Deze begint om tien
uur in De Blazer, Ritthemsestraat 45 en ouders 

of grootouders mogen meekomen.
Wie alweer een kleuter is, dus al vier jaar, mag blijven komen. Elke tweede en vierde vri-
jdag van de maand is er voor hen muziekles in de Blazer om 16.00 uur, maar dan pas

vanaf de maand oktober. Wie zin heeft kan langskomen in De Blazer om eens te kijken op
14 oktober of telefoneren met juf Truus. (464614). Wie al in groep drie zit of nog ouder is

kan naar de blokfluitles. Ook daarover kan worden getelefoneerd met juf Truus.

Bejaardenbank meer in 
gebruik dan voorheen 

Een jaar geleden nog was het vechten met
de rug tegen de muur voor het behoud van
de bejaardenbank', herinnert Ko Filius de
Souburgers. 'Alles werd uit de kast gehaald
om 'm te behouden. En met succes, want
de bank werd verplaatst en staat nu in het

talud van de spoordijk. Deze verhoogde
plek is bijzonder mooi en biedt prachtig
uitzicht op de molen. Dat ook de Souburgse
jeugd de bank weet te waarderen, bewijst
deze foto van Kees v.d. Kreke'. ■

AVA ELECTRO
Kanaalstraat 44
Oost-Souburg
tel. (0118) 471777

AVAAVADE SPECIAALZAAK
VOOR AUDIO, VIDEO,

TELEVISIE,
HUISHOUDELIJKE-
EN PERSOONLIJKE

VERZORGINGS-
APPARATEN

Aangesloten bij EURONICS
Snelle en goede service

gratis thuisbezorgen
deskundig advies

Vers v/h mes
Jong Belegen

Kaas
Kilo

€ 4.99
(geldig maandag 29 aug. t/m  

zaterdag 3 sept.)

de VRIEND’S
KAAS-SNOEP-REFORM

Kanaalstraat 26
4388 BM Oost-Souburg
telefoon: 0118 469272

Openingstijden:
maandagmiddag 

t/m zaterdag
van 8.00 u. - 18.00 u.

Wij zijn de officiële

GAZELLE - BATAVUS

dealer van Oost-Souburg,

Kanaalstraat 32,

tel.: 0118-475499

Kijk ook eens op:
www.bikecentrum.nl
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100 jaar Onda
Historische optocht in Ritthem

Op donderdag 1 september komt er een
feesttent op het sportveld. De vrijdagavond
is vanaf 19.00 uur gereserveerd voor de
jeugd. Op zaterdag 3 september vinden van
13.15 tot 14.15 uur locatieconcertjes plaats.
Op diverse, voor de toeschouwers soms
verrassende plekken in het dorp, spelen
muzikanten van de Zeeuwse Muziekschool
en enkele Vlissingse artiesten. Tussen 14.30
en 15.30 uur trekt een historische optocht
door het dorp: natuurlijk gaat de

dorpsveldwachter met de fiets aan de hand
voorop, gevolgd door ONDA, aangevuld
met twee extra tamboers en schoolkinderen
uit de tijd van Ot en Sien.
Natuurlijk is er een prijs voor de meest origi-
nele kledij. De optocht eindigt op het
sportveld.
Vanaf 16.00 is er een receptie in de tent op
het sportveld, gevolgd door een reünie.
Het jubileumslotconcert is op zaterdag 19
november. ■

Tijdens de Karolingenmarkt staat
onze kraam weel vol met koopjes.

Zoekt u een kado van Habo, Selecta of Papo, 
dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Kado-winkelPaspoortstraat 13
Oost-Souburg

Tel.: 0118 - 479980

• Feest in Ritthem ONDA bestaat 100 jaar. Hier ONDA op een foto uit 1931.

Schildersbedrijf Kameleon
Noorderbaan 54 / 4386 CB / West-Souburg

Tel.: 0118-430618 / 06-21260878

Voor schilderwerk met verve!

WIST U DAT DE hubo MEER IN HUIS HEEFT
DAN ALLEEN  EEN KOMPLEET ASSORTIMENT

DOE-HET-ZELF ARTIKELEN ?
MAATWERK ! SCHUIFDEURKASTEN, BINNENZONWERING, 

BUITENZONWERING, HOUT- EN PLAATMATERIAAL, VERF,
GLAS, HORREN, DEUREN, VLOEREN, ETC.

ADVIES ! GOEDE EN EERLIJKE VOORLICHTING
METEN ! AL HET MAATWERK GRATIS BIJ U THUIS OPGEMETEN
MONTAGE ! NAAR KEUZE VAKKUNDIG VOOR U GEMONTEERD

DE BEZIGE HAND
BUTEUXSTRAAT 12  

4388 CW   OOST-SOUBURG TEL. 461241 
WOENSDAG GESLOTEN

Spullen voor Spaanse honden 
Windhonden in Spanje wacht vaak een
akelig levenseinde. Gelukkig zijn er
mensen die zich hun lot aantrekken . Zo
ook de stichting Galgo Rehoming
Foundation die vanuit Schore hulp biedt en
pleeggezinnen voor de honden
zoekt.(www.galgorehoming.nl )U kunt mee-
helpen door een financiële bijdrage

(rabobank 36.86.09.936) maar ook door
bijvoorbeeld oude dekens, halsbanden,
riemen, voeding, medicijnen en ontsmet-
tingsmiddelen niet weg te gooien. Ze kun-
nen in Spanje nog prima dienst doen voor
de honden. U kunt ze  afgeven op
Vlissingsestraat 145. ■

Gert Dorleijn, afkomstig uit Souburg
(1968), maar intussen wonend in

Arnemuiden, is op zoek aanvullende
informatie om zijn stamboom verder

uit te pluizen. 'Ik heb veel belang-
stelling voor genealogie. Een

achterneef heeft ooit een uitgebrei-
de stamboom gemaakt. Zelf probeer

ik nog extra gegevens te vinden
zoals foto's, kadastrale kaarten en

dergelijke,'aldus Gert.
Zijn - overleden - vader is geboren in de
Paspoortstraat 24. Zijn oma, Wilhelmina

Dorleijn-Koppejan,  had daar een manufac-
turenwinkel. Na de Tweede Wereldoorlog
werd deze overgenomen door de heer
Jakobsen.
'Ik bezit maar weinig over de winkel van
vóór de oorlog: één foto (naast de bekende
ansichten van de Paspoortstraat) en een
inboedelbeschrijving. Zijn er misschien nog
oudere Souburgers die foto's hebben met
die winkel, oude rekeningen of bonnetjes, of
misschien herinneringen?', vraagt hij. 
Gert Dorleijn is te bereiken via tel. 602761 of
per email: gdorleijn@zeelandnet.nl ■

Informatie gezocht over
manufacturenwinkel Paspoortstraat
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Een vertrouwd adres voor

alle zaken rondom uw woning

Kanaalstraat 39, 4388 BJ Oost-Souburg,Tel: (0118) 46 03 00, Fax: (0118) 46 97 46
E-mail: info@schinkeldeweerd.nl, Internet: www.schinkeldeweerd.nl

PENTAX IST DL 
DIGITALE SPIEGELREFLEXCAMERA
Digitale spiegelreflexcamera met verwisselbare objectieven,
DDL-lichtmeting en geïntegreerde DDL-flitser, Roestvrijstalen
chassis met kunststof behuizing. 6,31 megapixels, 3-punts
DDL-autofocussysteem (SAFOX VIII), Aut. belichting, sluiter-
tijd- endiafragma-voorkeuze, handmatig, 1/4.000–30 sec.,
infrarood afstandsbediening, ingebouwde automatische
flitser en 18 programmeerbare functies. Uw oude lenzen
kunnen ook op de IST DL worden gebruikt.

PENTAX OPTIO 50 
Dit is echt een digitale gezins- camera. 5,0 Megapixels, 
3x optische zoom. Weinig poespas en eenvoudig in gebruik. Van 199.- voor:

348

159

PromodagPromodag
OP ZATERDAG 3 SEPTEMBER IS ER EEN

EXPERT VAN PENTAX AANWEZIG 
DIE UW VRAGEN BEANTWOORDT EN DE

PENTAXPRODUCTEN PRESENTEERT

op 3 september

Tuurlijk alleen bij Verschoore…

Van 749.- Nu:

PENTAX OPTIO 750Z 
Deze digitale camera is uitermate
geschikt voor de kritische fotograaf
die niet te veel spullen met zich mee
wil nemen. 7.0 Megapixels, 

hoge kwaliteit en
5 x optische zoom. 

Van 1199.- 
BODY+
18-55 mm en 
50-200 mm 
objectief. 

PRIJS
COMPLETE KIT:

999

94400-014

TEXTIEL
Kanaalstraat 40
(0118) 46 12 87
Oost-Souburg

Vloerkleden 160/240
van 69,00

voor 49,00

Dorpsplatform vergadert weer in oktober

Het dorpsplatform Oost-Souburg
heeft  weer heel wat onderwerpen
op de agenda staan voor de ver-

gadering van 11 oktober.  Wie daarin
mee wil praten is van harte welkom:
het platform heeft ook nog ruimte

voor nieuwe leden en dan vooral uit
het centrum of de zeestratenbuurt.

De afgelopen tijd kregen vooral de begraaf-
plaats en de veranderingen rond de water-
toren de aandacht. Het dorpsplatform
betreurt het dat het niet eerder is betrokken
bij de plannen rond de Souburgse begraaf-
plaats en heeft het gemeentebestuur in een
brief gevraagd toch nog eens te bekijken of
kan worden gekozen voor uitbreiding in
plaats van ruiming. Voor wat betreft de
watertoren wordt de inspraakprocedure
afgewacht.

Moeite waard
Het dorpsplatform is niet blij met de nota
burgerparticipatie. Het vindt dat de inspraak
van de bevolking daarin niet goed genoeg
geregeld wordt en zal daar zeker nog op
terug komen.
Het is absoluut de moeite waard om naar de
vergadering te komen; ook zaken als de
plannen voor het Ambachtsveld, de voet-
balkooi en de geluidswal komen aan de
orde en natuurlijk wordt er gepraat (of
gemopperd) over de manier waarop het ver-
keer door ons dorp circuleert. En als er
nieuws is over het Oranjeplein of Souburg
Noord komt dat ook aan de orde.
Wie meer wil weten kan contact opnemen
met de secretaris J.van Damme, 463092 of
eens even kijken op de site van het dorp-
splatform: www.platformsouburg.nl ■

Inspraak niet goed geregeld
in nota burgerparticipatie

Lied voor het renveldje bij de watertoren

Van boterbloemen wil ik zingen
goudgeel stralend in het sierlijk gras 
dat bloeit met zaad veelvormig fijn als kant
van witte madelieven en kamille naast de brand- 
netels die zich waardig met baarden van groene bloei daartussen dringen.

Van mooie bomen wil ik zingen
ze staan zo stevig in het groen, het geel, het wit
ik weet het nu, ze moeten straks verdwijnen
dit hele plekje moet gaan wijken voor de schone schijnen
want dat gaat in dit leven heel vaak zo met echte mooie dingen.

Van leven, licht en liefde wil ik zingen
en dan moet ik alles bergen in mijn herinnering
dit groene plekje vol van leven op mijn netvlies laten staan
zodat ik altijd naar dit stukje paradijs weer terug kan gaan
om daaraan terug te denken zodat ik toch een beetje nog van binnen zing.

Ineke, 12 juni 2005

John’s Men & Women uit de Kanaalstraat is voor het komend seizoen de  sponsor voor de
uitgaanskleding van de eerste selectie van RCS. Vreemd dat  John’s Men & Women in het
verleden nooit benaderd is, daar het ons toch leuk  leek om het eerste van RCS uniform te
kleden.  
Vanaf nu is het er toch van gekomen de 1e selectie van  RCS te voorzien van kleding die
gedragen wordt bij uit – en thuiswedstrijden. Na de resultaten van het afgelopen seizoen
leek het ons ook leuk om mee te werken aan een professionelere uitstraling van de club.
De selectie wordt voorzien van nieuwe Jacks, t-shirts, sweaters en spijkerbroeken, geheel
aangepast aan de RCS kleuren. 

John’s Men & Women

• Eerste selectie van RCS in het uitgaansteneu



'De wereld om ons heen verandert
met de dag', signaleert de Archipel-

basisschool De Tweemaster.
'Nieuwe technologieën doen hun
intrede. Het is soms moeilijk die

ontwikkelingen bij te houden. Wie
kent nog de tijd zonder de compu-
ter; het likt alweer zo lang geleden.

Voor onze kinderen lijken computers
echter totaal geen geheimen te ken-

nen. Zij groeien er mee op, zoals
hun ouders opgroeiden met "elec-

tro". Tot enkele jaren geleden kende
niemand nog een digitale camera.
Nu zijn die zelfde camera's net zo

gewoon als het "rits-rats-klik"-
toestelletje van de jaren zeventig.

Foto's worden niet meer ontwikkeld
door de fotograaf op de hoek, we

bestellen ze vanuit ons vakantieland
met een paar muisklikken via inter-
net en als we thuis komen liggen ze

op de mat, of halen ze af op een

moment dat het ons uitkomt en
waar het ons uitkomt.'

'Voor menigeen wordt het steeds moeilijker
deze ontwikkelingen bij te houden. De
kinderen……, die lijken het vanzelf te kun-
nen. Drie keer kijken ze naar een apparaat,
drukken de verschillende knoppen in en
zonder gebruiksaanwijzing te hebben
gelezen lijken ze de werking van ervan te
herkennen en aan te voelen. Waar vol-
wassenen vaak bang zijn deze apparaten te
gebruiken, is het voor de nieuwe generatie
een uitdaging om ze op te pakken. 
Dit biedt veel mogelijkheden om juist met
kinderen nieuwe technieken verder te ont-
dekken. Het onderwijs krijgt daardoor een
volledig nieuwe impuls.

Oude gebruiken
Op "De Tweemaster" worden de nieuwe
technieken gebruikt om oude gebruiken
nieuw leven in te blazen : 
* Een spreekbeurt in groep 8 is geen spreek-

beurt meer, zoals we die in de 'effe
checke' reclames van "echt rund- en
kalfsvlees" zien. Kinderen maken er een
presentatie van met beeld en geluid en
gebruiken daarvoor de computer om het
met de beamer aan de klas te presenteren.

* Een werkstuk in groep 8 is geen papieren
werkstuk meer dat alleen de juf of meester
van de klas leest. Het werkstuk gaat digi-
taal en wordt op internet geparkeerd,
zodat iedereen die dat wil, het kan inzien.

* Maar een werkstuk van groep 7 kan ook
zijn het maken van een reportage met de
digitale camera en de opnames daarna
bewerken op de computer, zodat een kort
en compact verslag ontstaat.

Behalve dat het ontzettend stimulerend en
motiverend is, leren de kinderen er ook nog
een heleboel van: ze moeten samenwerken,
afspraken maken, voorbereiden, over-
leggen, keuzes maken, hoofd- en bijzaken
van elkaar scheiden, interviews voorberei-
den en alles weer verwerken tot een com-
pact geheel, dat voor anderen interessant is
om te lezen, bekijken of aan te horen. De tijd
gaat door, de ontwikkelingen eveneens. Wij
moeten er voor zorgen dat onze kinderen op
hun toekomst zijn voorbereid ! En daarvoor
gebruiken we naast het taal- en rekenboek
tegenwoordig ook een computer, digitaal
fototoestel en een digitale camera.

Hoogbegaafd
In het onderwijs verdienen 'voorlopers' eve-
nals 'achterblijvers' extra aandacht. Alle
kinderen hebben immers recht op ontplooi-
ing van hun talenten. Dat achterblijvers en
afhakers extra ondersteund moeten wor-
den, behoeft tegenwoordig niemand meer
te verdedigen. Met voorlopers ligt dat iets
gecompliceerder. Lange tijd was de belang-
stelling voor begaafde kinderen erg mager,
tot ongeveer twintig jaar geleden. Sinds die
tijd is 'hoogbegaafdheid'  in de vakbladen
en vooral in de media een belangrijk onder-
werp. Liever wordt er gesproken over
"begaafden".
Begaafden vormen geen erg grote groep.
Op een school van bijvoorbeeld vierhonderd
leerlingen, komen zo'n acht à tien begaafde
leerlingen voor, maar dat aantal kan per
school nogal verschillen. Uit deze getallen
blijkt dat we ervan uitgaan dat ongeveer
twee procent van de kinderen begaafd is en
dat komt neer op zo'n 35.000 in het gehele
basisonderwijs.
Het lijkt erop te duiden dat begaafdheid een
probleem zou zijn. Integendeel, het is alleen
maar plezierig als je merkt dat je bijvoor-
beeld vlot kan leren, mooi piano kan spelen
en kan putten uit een uitstekend geheugen.
Als er zich wel problemen voordoen moet
de oorzaak ervan vooral gezocht worden in
de wijze waarop de omgeving met die
begaafdheid omgaat. In de eerste plaats is
dat het gezinsmilieu en in de tweede plaats
de school.
Het is aan de scholen daarom te werken
aan een passend "begaafden-beleid". Meer

begaafde kinderen zijn gebaat bij verdieping
van de stof, het zelfstandiger doornemen
van de stof en bijvoorbeeld ook het verder
stimuleren van de denkontwikkeling. Dat
alles binnen de schoolse omgeving, om
zodoende elk kind de gelegenheid te geven
zich zo optimaal mogelijk te kunnen
ontwikkelen.

Miskende talenten
Tegenwoordig zijn er heel veel mogelijkhe-
den. Ook de uitgeverijen lijken zich inmid-
dels te hebben gestort op dit onderdeel. In
de onderbouw kunnen leerlingen worden
uitgedaagd met speciale ontwikkelingsma-
terialen te werken, in de middenbouw kun-
nen begaafde leerlingen meer gebruik
maken van de computers en in de boven-
bouw is er verdere uitbreiding door onder
andere. de mogelijkheid tot het volgen van
extra lessen in vreemde talen, anders dan
Engels. En de nieuwe media maakt de
mogelijkheden alleen maar groter.
(Hoog)begaafde kinderen zijn vaak "misken-
de talenten". Zij kunnen zich anders gaan
gedragen (onderpresteren, enzovoorts), om
juist aandacht te krijgen. Daarom is een
tijdige onderkenning en extra aandacht voor
het sociaal-emotionele aspect erg belang-
rijk. Een veilig klimaat met duidelijke regels,
waar volop uitdaging is voor elk kind.
Kinderen moeten zich vooral veilig voelen
om tot de best mogelijke prestaties te kun-
nen komen. Dat geldt natuurlijk voor alle

leerlingen, ongeacht hun ontwikkeling. Op
"De Tweemaster" volgen begaafde kinderen
daarom "pluslessen", waarin een mix is
terug te vinden van die elementen en die
deelterreinen waarop het kind meer kan dan
het gewone. ■

‘Tweemaster’ gebruikt nieuwe technieken om oude gebruiken nieuw leven in te blazen

Taalonderwijs niet meer alleen uit boekjes

Colofon

•Redactie
Dongestraat 70 • 4388 VN
frabrink@wxs.nl

•Advertentie-acquisitie
Dijkstraat 19 • 4388 CJ
Oost-Souburg • tel.: (0118) 490195

•Medewerkers
- Kees v. d. Blom, tel.: (01118) 490414
- Dick Schinkel, tel.: (0118) 490195
- Ineke Vervorst-van Loon
- Frans van den Brink
- Melkmeisje

• Grafische verzorging
Marinissen Publishing Support,
Koudekerke

• Afhaaladressen
Gratis exemplaren zijn af te halen bij
Bruna Postkantoor in de Kanaalstraat
De Vrijbuiter in de Paspoortstraat. 

• Verspreidingsgebied
Oost- en West-Souburg, Middelburg
zuid, Westerzicht en Ritthem. De
krant verschijnt in een oplage van
9.900 exemplaren

• Kopij
Redactionele kopij en (zaken-) nieuw-
tjes voor de volgende Souburgsche
Courant kunnen uiterljk 25-10-2005
bij de redactie via e-mail aangeleverd
worden in Word. Niets uit deze uitga-
ve mag worden overgenomen zonder
toestemming van de redactie. Mocht
u rechten menen te hebben op in deze 
Souburgsche Courant gebruikte
illustraties, dan verzoeken wij u con-
tact op  te nemen met de redactie.

• Bezorging
De Courant niet otnvangen? kijk eerst
of er bij uw buren ook niet bezorgd is.
Indien dit zo is wilt u ons dan bellen
(0118-490195). Geef uw straatnaam,
huisnummer en postcode op. Wij
gaan dan ons best doen dat er alsnog
bezorgd wordt. Bij Ja Nee en Nee Nee
adressen mogen we niet bezorgen.

Souburgsche
Courant

De Sambaband van muziekvereniging Vlijt
en Volharding uit Oost-Souburg is ontstaan
uit de slagwerkgroep van deze vereniging.
Een aantal jaren geleden ontstond het idee
om tijdens een carnavalsoptocht in 's-
Heerenhoek eens niet als traditionele drum-
band mee te lopen, maar het eens over een
heel andere boeg te gooien. Door gebruik te
maken van allerlei verschillende slagwerkin-
strumenten, o.a. snaretrommen, timbales,
bongo's, trio-troms en verschillende

effectinstrumenten zoals de a-go-gobells en
de cowbells krijgt het geheel een bijna tro-
pische uitstraling. De opzwepende ritmes en
solo's zorgen ervoor dat het publiek moeilijk
stil kan blijven staan bij het horen en zien
van deze muzikanten.
De Sambaband speelde al eerder met suc-
ces op verschillende plaatsen in Zeeland en
is dus nu weer te zien op de
Karolingenmarkt. ■

Sambaband Vlijt en Volharding

Braybent New Generation
De Braybent New Generation is begin 2004
opgericht. Het idee voor de band is
opgedaan door de "Braybent the Original",
die ongeveer tien jaar geleden bestond. De
naam is afkomstig van door Jeroen de Bree
die tenorsaxofoon speelde in de eerste
Braybent. In de New Generation zit daarom
uiteraard een plaatsvervanger: de zoge-
noemde "Fakebray", tevens de 'aanvoerder'
van de band. 
De muzikanten uit de Braybent zijn allen
jeugdige leden van Vlijt en Volharding. De
meesten spelen in de fanfare en het jeug-
dorkest. Zo zijn zij bij elkaar gekomen om de
Braybent New Generation op te richten.
Het doel van de Braybent is feestjes met

muziek nóg feestelijker te maken. Sterker
nog: hoe later en enthousiaster het feestje,
hoe harder en enthousiaster het concert.
Het genre van de Braybent is vrij afwisse-
lend, maar altijd vrolijk. Van carnavalmuziek
tot disney, van marsjes tot jazz. Zelfs een
concourswerk voor een heuse fanfare is
door de Braybent omgetoverd tot een
vrolijke meezinger. De persoon die dit alles
waarmaakt voor de Braybent is de hoorniste
Marion Ruissen. Zij arrangeert al bestaande
liedjes zodat ze op zijn Braybents gespeeld
kunnen worden. De Braybent New
Genenaration treed vrijdag avond 2 septem-
ber op in de tent op de Karolingenburg. ■
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Subsidies

(Advertentie)

FRACTIE

Geerard  Eckhardt
Burchtstr. 23 
4388 JJ Oost Souburg 

telefoon:
0118-462903 
e-mail:
gjeckhardt@zeelandnet.nll

Maaike Walraven
Schans 8
4388WC Oost Souburg

telefoon:
0118-460803 
e-mail:
maaikewal@zeelandnet.nl

Dick Schinkel
Dijkstraat 19 
4388 CJ  Oost Souburg 

telefoon:
0118-490195
e-mail:
dickschinkel@zeelandnet.nl

Lou Waterman
Vesting 21
4388WJ  Oost Souburg  

telefoon:
0118-462850 
e-mail:
lfwaterman@zeelandnet.nl 

Begraafplaats
Onlangs werd de nota begraafplaatsen besproken. Een werkgroep is bezig geweest om te
kijken naar de huidige toestand en plaatsen van de begraafplaatsen. Voor Souburg bleek
dat er de komende tijd ruimtegebrek zou optreden. Graven zouden geruimd moeten wor-
den. Hierbij zouden de kindergraven, volgens afspraak, ontzien worden. Volgens informatie
was de nota besproken met belanghebbenden en de dorpsraad. In principe konden we
akkoord gaan met de renovatie van de begraafplaats. Tot bleek dat een aantal inwoners niet
op de hoogte was van de plannen en problemen had met de voorgestelde ruimingen of ver-
plaatsingen. Partij Souburg Ritthem heeft direct de wethouder hiervan op de hoogte
gebracht en gevraagd om voordat de plannen uitgevoerd zouden worden gesprekken te
hebben met belanghebbenden. De wethouder heeft dat toegezegd. 
Hieruit blijkt maar weer dat het belangrijk is de officiële informatie van de gemeente te lezen
zodat men tijdig op de hoogte is en nog kan reageren voordat plannen uitgevoerd worden.
(Hierbij vragen wij ons wel af of de Faam het juiste blad is om deze informatie te ver-
strekken.)
Voor betrokkenen is het pijnlijk om een en ander achteraf te horen. Nadien werden we nog
steeds benaderd door inwoners die moeite hebben met de plannen tot ruiming van de
graven en ons verzoeken te bekijken of er elders ruimte gevonden kan worden om de
begraafplaats uit te breiden. Ook dat zullen we met de wethouder bespreken en kijken of
het tot de mogelijkheden behoort. 
Tijdens de renovatie van de begraafplaats zullen de paden opnieuw bekeken worden. Een
aantal paden is moeilijk begaanbaar. Te modderig bij slecht weer of slecht begaanbaar door
grindstenen. We krijgen hier regelmatig reacties over van mensen die de begraafplaats
bezoeken. 

Jaarmarkt
3 september staat Partij Souburg Ritthem met een kraam op de jaarmarkt.
In de kraam kunt u meedoen met een gratis prijsvraag. Uit de goede antwoorden worden
drie winnaars geloot. De prijs is een rondvlucht boven Souburg en Ritthem.
Tijdens de markt willen we zoveel mogelijk in contact komen met de burger en zijn of haar
wensen. En natuurlijk ook om leden te werven. Op dit moment hebben we 125 leden. 

Verkiezingen raadsperiode 2006-2010
Het bestuur van de PSR is druk bezig mensen te zoeken die op de verkiezingslijst willen
staan. Op de lijst hebben we lijsttrekkers en lijstduwers. Lijsttrekkers zijn leden die ook als
raadslid gekozen willen worden. Lijstduwers zijn leden die wel op de lijst willen staan, en
daarmee de partij ondersteunen, maar niet als raadslid gekozen willen worden. Wilt u op de
lijst staan of weet u iemand die u geschikt vindt om op de lijst te staan neem dan contact
op met een van de bestuursleden.

Bestuur Partij Souburg Ritthem:
Voorzitter: Kees v.d. Blom  Bermweg 7 0118-490414  cw.blom@wxs.nl
Secretaris: Anneke Zwigtman Schans 9  0118-462883  jazc@zeelandnet.nl
Penningmeester: Dick Schinkel Dijkstraat 19   4388 CJ  Oost Souburg   0118-490195  
Huib v.d. Hiele Zuiderbaan 29  4386 CK West Souburg   0118-464940 huib.jos@planet.nl
Cor de Voogd  Abeelseweg 16 4335 JX  Middelburg  06-23471445 
Frans Verdaasdonk Dongestraat 72 0118-471770 franing@zeelandnet.nl

De afgelopen maanden is de finan-
ciële huishouding van de gemeente
onder de loep genomen. Op alle
manieren is gekeken waarop
bezuinigd kon worden. Het resultaat
zal tijdens de begrotingsbehandeling
in november besproken worden. Ook
de evenementen werden bekeken of
daarop bezuinigd kon worden. Wat
ruim de pers heeft gehaald is het film-
festival Film by the Sea. Maar ook
Souburg heeft zijn evenementen die
dan niet met name zijn genoemd maar
waar wel naar gekeken is of daar ook
op bezuinigd kon worden. En dan
bedoelen we o.a. de Highland Games
en het dansfestival van Medioburgum.
Evenementen die relatief weinig sub-
sidie ontvangen van de gemeente, maar wel
belangrijk voor Souburg zijn. Deze festivals
zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot echte
publiekstrekkers en Partij Souburg Ritthem

vindt het belangrijk dat er ook cultuur-
voorstellingen in Souburg gehouden wor-
den. We zullen ons dan ook sterk maken dat
genoemde evenementen in de toekomst
hun subsidie behouden.

• Niet bezuinigen op Souburgse evenementen. Deze evene-
menten krijgen nu naar verhouding al weinig subsidie. 

Voorjaarsnota
De besprekingen over de voorjaarsnota zijn weer achter de rug. De grote vraag is:
er moet bezuinigd worden, maar hoe? Lastenverhoging is de weg van de minste weerstand,
bezuinigen is moeilijker, maar ook voor een gemeente noodzakelijk. Als men thuis minder
inkomsten heeft, dient men ook te kijken op welke posten bezuinigd moet worden.  
Voor de Partij Souburg Ritthem is het onderhoud van straten en wegen een belangrijk punt.
Na jarenlang te weinig onderhoud gepleegd te hebben waren we blij dat wethouder T.
Verhage dit voorjaar een notitie schreef waar onderhoud nodig is en wat dat moest gaan
kosten. Een groot bedrag is nodig, maar helaas door de tekorten die dit en volgend jaar
verwacht worden is de notitie niet meer besproken in de raad. Voor de Partij Souburg
Ritthem reden een motie in te dienen waarbij we voorstellen vanaf 2007 een miljoen euro
per jaar te oormerken voor onderhoud.  
Het geld komt uit het grondbedrijf dat vanaf 2007 geacht wordt flink over te houden.
We vinden dat belangrijker dan het opnieuw bestraten van Arsenaalplein, Zeilmarkt en de
Ruyterplein. Deze pleinen zijn dertien jaar geleden opgeknapt. Het opnieuw inrichten is pure
luxe. De PSR heeft dan ook een motie ingediend om het opknappen van deze pleinen pas
na 2010 uit te laten voeren. De motie is met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen
aangenomen. De motie ten aanzien van het onderhoud kreeg 14 stemmen voor en 14 stem-
men tegen en is aangehouden.

De afgelopen maanden is weer een aantal wegen herbestraat in Oost Souburg. O.a. de
Julianastraat, Regentessestraat en Beatrixstraat. De straten liggen er weer mooi bij, alleen
geven de hoeken problemen met de daar gesitueerde parkeerplaatsen. Vrachtwagens,
waaronder de vuilnisauto, kunnen de bocht niet nemen zonder over het trottoir te rijden als
er auto's dicht bij de hoek geparkeerd staan. Daardoor zijn de pas gerenoveerde straten
alweer beschadigd, wat jammer is. We hebben contact opgenomen met de verkeers-
deskundige van de gemeente Vlissingen om het probleem te bekijken en te proberen hier-
voor een oplossing te vinden.

Straten

(Advertentie)
Bestuur (PSR)

Pret en overlast 
na hoosbui
Spelevaren op de
Burgemeester
Stemerdinglaan na de
wolkbreuk van zaterdag-
morgen 20 augustus. 
Als er veertig jaar weinig
onderhoud aan straten
wordt gepleegd, kan veel
regen naast pret ook flinke
overlast geven.

De gemeente Vlissingen bestaat uit de stad Vlissingen, de dorpen Oost- en West
Souburg en Ritthem en het buurtschap Groot Abeele. Ten aanzien van de stad en de
dorpen staat dit ook zo vermeld in het raad- en collegeprogramma. De meeste college-
en raadsleden houden zich dan ook aan deze formulering. In ambtelijke stukken wordt
deze formulering regelmatig vergeten en heeft men het alleen over de stad Vlissingen.
Dit zagen we al in de woonvisie en nu ook weer in de startnotitie wonen, zorg en welzi-
jn. Partij Souburg Ritthem zal daarom het college erop blijven wijzen dat de gemeente
meer is dan alleen de stad Vlissingen. Binnenkort komt de nota burgerparticipatie
waarin men zegt de burger, en dus ook de dorpelingen, serieus te nemen. We hopen
dat in deze nota de omschrijving wel juist is.

Meer dan alleen stad

Verkiezingen 2006
De factie (raadsleden) van Partij Souburg Ritthem is nauw betrokken bij het schrijven van
het nieuwe verkiezingsprogramma. Hoewel er veel van de punten uit het oude programma
zijn gerealiseerd is er nog veel te doen. We vragen de lezers van de Souburgsche Courant
met de fractie mee te denken bij de samenstelling van het nieuwe programma. Zijn er
zaken waarvan u vindt dat ze beter geregeld moeten worden of heeft u nieuwe ideeën,
meld dit dan aan een van de raadsleden van de PSR, het liefst via mail, we kunnen dan
zien of deze in het programma opgenomen kunnen te worden.
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Mijnheer Prikkebeen woont in
Groot Abeele. Niet de ‘antieke’

Prikkebeen, voor wie vlinders van-
gen in zijn net de allergrootste pret

was, maar de moderne versie
ervan, die er alleen op uit is vlin-

ders en insecten een nog
plezieriger leefomgeving te bezor-
gen. Hoog tijd om kennis te maken
met de man die alleen qua uiterlijk

wel iets wegheeft van de
Prikkebeen uit het jeugdboek van

vroeger. Anton Baaijens is de
naam, sinds 2002 eigenaar van het
gelijknamige insectenonderzoeks-
bureau. Aanvankelijk was hij er één
dag actief voor, maar inmiddels is
het aantal opdrachten zo gegroeid
dat hij er twee dagen per week aan

moet besteden. Wie in hem de
groenteman herkent die bij de

'grote Albert Heijn' werkt, zit op het
juiste spoor, want daar is hij drie
dagen in de week aan de slag.

Anton Baaijens had altijd al een passie
voor bijna alles wat vleugels heeft. Met
name voor vlinders en libellen, voor hom-
mels, wilde bijen, zweefvliegen en
sprinkhanen. 'Nee, niet voor muggen. Die
vormen een wereldje apart. Net als de
vogels, waarvan ik toch te weinig afweet
om er goed onderzoek naar te kunnen ver-
richten. Maar met mijn specialiteit is werk
genoeg te doen. Want vlindersoorten zijn
er in Zeeland wel dertig en verder komen er
enkele honderden bijen- en wespen-
soorten voort, meer dan honderdvijftig
soorten zweefvliegen en ook nog eens
tientallen soorten sprinkhanen.'

Hij heeft genoeg opdrachten in portefeuille
om voorlopig vooruit te kunnen. Voor de
agrarische natuurvereniging Goes brengt
hij acht jaar lang de vlinder-, sprinkhanen
en insectenpopulatie in beeld in de Goese

heggen. Voor Natuurmonumenten inven-
tariseert hij de kleine gevleugelde bewon-
ers van de Zeepe duinen in de kop van
Schouwen. Voor Staatsbosbeheer is hij
actief in de afgraving bij Valkenisse. 'Een
heel interessant project dat dit jaar van
start is gegaan. Er zijn steeds minder
gebieden met stuifzanden. Bijna alles
wordt vastgelegd met helm, maar daar-
door komen wel de insectensoorten in het
gedrang die in zanderige bodem nestelen.
Staatsbosbeheer heeft nu in de afgraving
zo'n stuifzandgebied gecreëerd en daar
heb ik al diverse zeldzame diersoorten
waargenomen.' Alsof dit alles nog niet
genoeg is voor een eenmansbedrijf, houdt
Anton zich verder nog bezig
met het voor het Waterschap
Zeeuwse Eilanden inventaris-
eren van de insectenpopu-
latie in ecologisch beheerde
wegbermen en werkt hij mee
aan de boekenserie 'Fauna
Zeelandica' van de Stichting
Het Zeeuwse Landschap.
Meer dan twintig delen
moeten er verschijnen en de
nieuwste is kortgeleden gep-
resenteerd: over dagvlinders.

Hobbysfeer
Of ik nog iets in de omgeving
van Souburg doe? Zeker wel,
maar dat valt in de hob-
bysfeer. Ik ben onderdeel van
een Nederlands netwerk dat
de vlinderstand in de gaten
houdt en daarvoor speur ik
wekelijks van april tot en met
september het talud van de
spoorlijn en de kanaaldijk hier
in de buurt af.'

Behalve onderzoekswerk
geeft Anton Baaijens ook
adviezen voor een betere
inrichting van bijvoorbeeld
bermen en stelt hij beheers-
maatregelen voor, zoals

maaien op bepaalde tijdstippen. Om op die
manier steeds meer gevleugelden een
prettige biotoop, de plaats waar een dier of
een plant geheel in zijn omgeving is
ingepast, te bieden. In zijn achtertuin
schiep hij een mini-wereldje op zich door
gaten met een verschillende doorsnee te
boren in een oude meerpaal. Zijn bijenflat
heeft inmiddels flink wat verschillende
'huurders'. 

Verkeerd spoor
Wie denkt dat een toch licht verstedelijkt
dorp als Souburg minder insecten zou her-
bergen dan een willekeurig buitengebied
zit op een verkeerd spoor. 'Veel vlinder-

soorten komen meer in de Souburgse
tuinen voor dan erbuiten. Zoals het
boomblauwtje en de gehakkelde aurelia.
Maar ook qua insecten is er een bont leven
in het dorp. Ja, ook wespen. Veel mensen
vinden dat maar enge agressieve beesten
en toch doen ze prima werk. Het zijn echte
jagers, die heel wat ongedierte vangen.
Maar inderdaad, met name eind augustus,
begin september worden ze vervelend.
Hun nest loopt ten einde en ze hoeven niet
zoveel voedsel meer aan te slepen voor de
larven. Bovendien doet de temperatuur
een stapje terug en daarmee neemt het
aantal insecten af. Zodat de wespen zich
vol overgave op limonade en taartjes
storten.'

Heel wat mensen verdedigen zich tegen de
plaag met speciale wespenvangers, gevuld
met zoetigheid. Zielig? 'Welnee', reageert
Anton Baaijens. 'Ik kan me heel goed
voorstellen dat ze dat doen en bovendien
zijn er wespen genoeg. Ze ver-
menigvuldigen zich zelfs extra dankzij ons
mensen, want we hebben heel wat fruit
voor ze in onze tuinen en boomgaarden'. 
■

Moderne Prikkebeen eigenaar
insectenonderzoekbureau in Groot Abeele

Anton Baaijens heeft passie voor
bijna alles wat vleugels heeft

• In zijn achtertuin schiep Anton Baaijens een mini-wereldje op zich door gaten met een verschillende doorsnee te boren in
een oude meerpaal. Zijn bijenflat heeft inmiddels flink wat verschillende 'huurders'.


