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Niet alleen de plaatselijke winkeliers maar 
ook standhouders uit het gehele land zullen 
die dag naar Oost Souburg komen om ieder 
op hun geheel eigen manier hun verkoop-
waren aan de man proberen te brengen. Dit 

levert het nodige vertier op en uiteraard zijn 
er de nodige aanbiedingen waar de bezoe-
kers hun voordeel mee kunnen doen. 

Zaterdag 14 september is het weer zover. De laatste van de twee markten 
voor 2013 zal dan gehouden worden in de winkelstraten van Oost Souburg. 
In het altijd al gezellige centrum van Oost Souburg zullen die dag de straten 
worden omgetoverd tot een groot feest voor jong en oud. De Kanaalstraat en 
de Paspoortstraat zullen gevuld worden met kramen en voor de kinderen zijn 
er diverse attracties. In de Verlengde Kanaalstraat zal een podium opgesteld 
staan waar div optredens gepland zijn van bekende Dj’s. Er is weer genoeg 
entertainment voor jong en oud. Verder zijn er enkele live optredens. Uiteraard 
ontbreekt de rommelmarkt voor de kinderen op de Karolingenburcht niet. Op 
vrijdag 13 en zaterdag 14 september is er op de Karolingenburg het Folklore 
Festival Walcheren van Medioburgum.

Enkele jaren geleden bij de herinrichting 
van de burcht is het al opgebracht in de 
raadsvergadering, maar tot op de dag 
van vandaag is er nog steeds geen tweede 
opgang die veilig genoeg is voor de kinde-
ren om alleen naar de Burcht te gaan. En we 
weten ook niet meer waar we aan toe zijn 
want het is allang stil van de kant van de 
Gemeente Vlissingen. 
Merel Schaap heeft in juni 2010 namens 
haar dochtertje Nikki (nu 9 jaar) en een 
heleboel andere kinderen uit de buurt een 
brief geschreven naar de Burgemeester & 
Wethouders of het mogelijk was dat er op 
het driehoekje in de Burchtstraat een paar 
speeltoestellen geplaatst konden worden. 
Ze waren aan het herinrichten en we dach-
ten dat dit een mooie plaats hiervoor zou 

zijn. Er zijn aan deze kant van Souburg niet 
zo heel veel speelmogelijkheden voor kin-
deren in die leeftijd, behalve de oude speel-
toestellen van de Willem Alexanderstraat. 
Maar deze zijn oud, versleten, vuil en ook 
nog eens gevaarlijk. Maar de Gemeente 
reageerde terecht negatief dat deze plaats 
veel te gevaarlijk zou zijn voor de spelende 
kinderen. Toen was het lange tijd stil. Maar 
na één jaar was daar opeens een brief van 
de Gemeente richting alle betrokkenen en 
omwonenden.  Een inspraakronde. Ze wilde 
een aantal speeltoestellen op de Burcht 
plaatsen. Yes, iedereen was blij en enthousi-
ast. We krijgen een mooi plekkie voor onze 
kinderen waar ze kunnen spelen. 

Burcht nog steeds niet veilig toe-
gankelijk voor spelende kinderen
De historische Burcht van Souburg ligt er niet verzorgd bij. Hoog gras, zwerf-
vuil en een deels kapotte omheining. De gebruikersmogelijkheden ervan zijn 
legio en divers. Een dergelijk mooie plek die maar zo weinig per jaar gebruikt 
wordt is echt zonde. Er kan veel meer gebruikt van gemaakt worden dan tot nu 
toe het geval is. 4 x Per jaar een groot evenement en de rest van het jaar ligt 
het er verlaten bij. Er is een mooi groot grasveld dat nog veel meer als speel-
plaats voor de kinderen zou kunnen dienen. Bovendien staan er enkele leuke 
speeltoestellen. Maar helaas is de toegang ertoe niet veilig voor kinderen die 
uit bepaalde delen van Souburg komen. Kinderen van nog geen 10 jaar kun je 
niet alleen over de drukke busbaan rond de Burcht erheen laten lopen. 
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Rondom‘t  Putje
Elk tijdperk heeft zo zijn eigen “waan” en die 
van nu zijn de bonnetjes lijkt wel. Overal is er 
gedoe om, in binnen en buitenland. Het gaat dui-
delijk om inkomsten, de enorme bergen geld die 
de handigen onder ons verzamelen en over de ver-
gissingen van een enkele bestuurder. En daartus-
senin is er een enorm gebied van niet op de goede 
manier aan geld komen. Je kunt je afvragen hoe je 
het beste de crisis te lijf  gaat,  maar het is in ieder 
geval goed dat we wakker zijn. Het blijft maar 
bewegelijk daar in het Vlissingse gemeentehuis, 
de sleur wil maar niet toeslaan!
Voor wat Souburg betreft wordt het de 
komende maanden een echte overbrug-
gingstijd, want we krijgen een nieuwe 
draaibrug tussen Oost naar West. Die 
nieuwe brug zal eind van het jaar klaar 
moeten zijn en die doet er veel korter over 
om te openen en te sluiten: 87 seconden in 
plaats van 117!! Nooit geweten dat het maar 
om secondes ging. Het lijkt net of  je er minuten 

lang op staat te wachten en het is nooit meer dan 
twee minuten geweest. Zo zie je maar, het draait 
toch allemaal om hoe je tegen iets aan kijkt. Dat 
zal wel met alles zo zijn! Daarom wens ik u 
van harte een heldere blik op de gebeurtenissen 
om u heen!

Melkmeisje

Rommelmarkt Open Haven 
op 14 september
Tijdens de jaarmarkt wordt er van 08.45 tot 16.00 uur een groots opgezette rommelmarkt 
gehouden. Het is tevens een boekenmarkt en een markt voor oude platen, LP’s, maar 
ook CD’s, DVD’s en video’s. De organisatie pakt nog grootser uit. De trouwe bezoeker 
is wel wat gewend. Ook deze ronde is er de koffi e met kersenwafel. De rommelmarkt 
blijkt steeds weer een ontmoetingsplaats te zijn voor jong en oud. 14 september is tevens 
monumentendag, dus u kunt tegelijkertijd een kijkje nemen in de mooie historische kerk 
van Oost-Souburg.

Maar er was een probleem. De weg 
ernaartoe was gevaarlijk voor de kinderen. 
Wederom een brief naar de Gemeente om 
het probleem aan te kaarten en het voorstel 
om mee te denken. Lange tijd was het weer 
stil en opeens verschenen er graafmachines 
op de Burcht en enkele dagen later waren 
er enkele speeltoestellen geplaatst. Het zou 
mooi zijn als er een extra overgang komt, 
waar we ook op gerekend hadden omdat 
we de problematiek toen al aangekaart had-
den, maar helaas is er nooit meer contact 
geweest met de Gemeente. 
Er zijn twee mogelijkheden om een extra 
overgang te maken. Maar die recht tegen-
over de Ritthemsestraat is wel de beste van 
de twee. Er ligt al een pad naar de dijk toe. 
En het is alleen voor voetgangers, dus de 
evt. omwonenden hoeven niet bang te zijn 
voor overlast van brommers etc. want die 
kunnen toch niet over de trappen. Maar tot 

die tijd kunnen Nikki met al haar vriendjes 
en vriendinnetjes nog steeds niet veilig naar 
de Burcht toe lopen vanwege de gevaarlijke 
situatie rondom de busbaan. Wij willen daar 
graag spelen maar zonder onze mama’s 
kunnen wij er niet komen. Er is ruimte 
genoeg om daar nog lekker te voetballen, 
vliegeren of andere spelletjes te doen. En 
de speeltoestellen zijn erg leuk. Liefst zou-
den we er nog een paar nieuwe bij willen 
want deze worden ook soms wel kapot en 
vuil gemaakt door de grote jongens. Deze 
schrijven dan allemaal slechte dingen op 
de toestellen en maken er soms een rom-
meltje van door alles neer te gooien en niet 
in de prullenbak te doen. Ik hoop echt dat 
Meneer de Burgemeester naar ons luistert 
en een mooie trap maakt. Want straks wil 
mijn broertje ook graag daar spelen en kan 
hij anders ook niet als de trap er niet komt, 
aldus Nikki.
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Vroeger was een uitvaart vrij overzichtelijk. Er was een strak programma 
en daar hield je je aan. Nu zijn de mensen steeds meer op zoek naar 
nieuwe rituelen rondom de dood. We zijn zelfbewuster geworden en 
er is veel meer aandacht voor de unieke persoon. Tegenwoordig staat 
juist de persoonlijkheid van de overledene, diens nabestaanden en zijn 
leven centraal. Het is een nieuwe ontwikkeling dat nabestaanden zoveel 
moeite doen om tot uitdrukking te brengen wat een overledene voor 
hen heeft betekend. 

Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uitvaart die helemaal past 
bij de overledene en diens nabestaanden. Voor de een is dat een inge-
togen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije 
leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.

Het is daarom fi jn te weten dat Blom en de Ridder uitvaartverzorging 
een onderneming is die garant staat voor persoonlijke ondersteuning 
voor, tijdens en na de uitvaartplechtigheid.

Wij vinden het belangrijk dat een vertrouwd iemand naast u staat en 
u stapsgewijs begeleid bij de vele keuzen die gemaakt moeten worden 
tussen overlijden en uitvaart. Niet alles hoeft meteen de eerste dag ge-
regeld te worden. Een mooi afscheid ontstaat in de loop van de dagen. 
Samen werken we aan een afscheid dat echt doorleeft is en waar u met 
goede herinneringen op terug kunt kijken. Door de kleinschaligheid van 
onze onderneming bent u steeds verzekerd van dezelfde persoon. Dit 
zowel voor tijdens als na de uitvaartplechtigheid.

Wanneer een overlijden niet onverwachts plaats vindt is er een moge-
lijkheid tevoren een wilsbeschikking in te vullen zodat de nabestaanden 
op de hoogte zijn of gebracht kunnen worden van de wensen van de 
overledene. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft kunt u een beroep op ons 
doen, dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. De gedachte dat de uitvaart 
geregeld is zoals de overledene het had gewild, kan veel troost bieden.

Wat kost een uitvaart?
De kosten van een uitvaart bepaalt u zelf. Het is van groot belang dat een uitvaart 
wordt verzorgd en geregeld naar het budget van de overledene en diens nabestaan-
den. Natuurlijk zijn er vaste kosten waarmee wij als uitvaartverzorgers mee te maken 
hebben zoals het bedrag dat de gemeente rekent voor een begrafenis of crematie.  

Wij kunnen al een keurig verzorgde 
uitvaart regelen voor € 3700,-

Tijdens een vrijblijvende voorbespreking of tijdens de bespreking na overlijden 
kijken wij samen naar het bedrag dat u wilt of kunt besteden. U bepaalt wat u
wel of niet wilt kopen terwijl de door u gewenste uitstraling van de uitvaart 
gewaarborgd blijft. Wat uw wensen en uw besteedbare bedrag ook moge zijn, 
onze persoonlijke begeleiding is absoluut gegarandeerd.

Zodra bij ons de melding van een overlijden binnen komt zijn wij er voor u. Het 
is belangrijk dat de nabestaanden de tijd krijgen om tot zichzelf te komen en het 
proces van afscheid nemen op een rustige manier kunnen beleven. Wij zorgen er-
voor, eventueel samen met de nabestaanden, dat de overledene op een respectvolle 
manier verzorgd wordt. Er kan natuurlijk ook gekozen worden voor een verzorging 
geheel door de nabestaanden. Vervolgens regelen wij een thuisopbaring of opbaring 
in een rouwcentrum.

* In overleg met de nabestaanden worden onder andere de bloemen, een eventuele 
 advertentie, rouwkaarten / brieven verzorgd  en invulling gegeven aan de 
 uitvaartplechtigheid.
*  Tevens doen wij aangifte van overlijden op het gemeentehuis.
*  Op uw verzoek kunnen wij een fotoreportage van de uitvaart verzorgen.

U kunt ook rekenen op een persoonlijke en professionele nazorg. Samen met u 
maken we een eventuele  dankbetuiging in de vorm van een advertentie en/of 
kaarten. Wij bemiddelen onder andere bij de keuze van een eventueel grafmo-
nument. Wanneer een crematie heeft plaatsgevonden kunnen we u adviseren in 
de vele mogelijkheden van asbestemming waardoor een  symbool de herinnering 
levend houdt.

Wanneer een mens een mens nodig heeft

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl      info@blomenderidderuitvaartverzorging.nl

Wij staan dag en 
nacht voor u klaar

Tel. 0118-415183
of 06-15528040

Pieter Louwersestraat 37
4388 EJ Oost-Souburg

Omdat kwaliteit telt:

Kanaalstraat 95
4388 BL Oost Souburg

0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl

Kanaalstraat 95 - 4388 BL  Oost Souburg
0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl

Kanaalstraat 95
4388 BL Oost Souburg

0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl
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Aanzicht vanaf de Kanaalstraat in de nieuwe situatie.

Volgende week wordt er eerst een beweeg-
bare pontonbrug geplaatst, zodat Oost en 
West Souburg met elkaar verbonden blijven. 
Na het gereedkomen van de pontonbrug 
wordt allereest de houten balk en het asfalt 
laag van de Draaibrug en de Aanbrug verwij-
derd. 23 september wordt gestart met het 
uithijsen van de bruggen en transport naar 
Hollandia te Ridderkerk. 
Zodra de pontonbrug operationeel is zullen 

de volgende bedieningstijden gelden:
9.47 uur, 14.47 uur en 19.47 uur. Na twee 
weken worden deze geëvalueerd.
Het is de bedoeling dat de noodbrug tot 
15 november blijft liggen. Dan is de oude 
opgeknapte brug klaar. De brug wordt bre-
der zodat er meer plaats is voor fi etsers en 
voetgangers. Het houten dek wordt vervan-
gen door een kunststof dek. De brug wordt 
ook wat sneller. 

Onderhoud Souburgse brug
De Souburgse brug verkeert  in een slechte staat. Groot onderhoud is nodig. 
De brug moet gezandstraald worden om de roest te verwijderen. Daarna kan 
hij opnieuw geschilderd worden. Vanwege de werkomstandigheden en milieu-
eisen wordt de brug van zijn plek gehaald. 

Overvol programma Karolingenmarkt 
Oost-Souburg
Het assortiment is ook dit jaar weer erg groot 
en voldoende gevarieerd. Het ambachtelijk 
produceren van onze streekproducten en 
plaatselijke lekkernijen kunt u ook zien en 
natuurlijk ook hiervan proeven. De muzikale 
omlijsting zal ook deze keer weer verzorgd 
worden door Hans Croon. Hij zal met zijn 
DJ’s iedereen van een passend stukje achter-
grond muziek voorzien. Een speciaal optre-
den staat deze keer gepland van zangeres 
Belinda. Zij zal meerdere malen op deze 
dag optreden. Covers van diverse bekende 
artiesten met een eigentijds repertoire. Adéle 
en Jennifer Lopez zijn zo maar enkele namen 
die bekend in de oren klinken. Belinda is 
oa bekend van de diverse talentenjachten 
en treed al jaren op bij Grauwrock. Diverse 
Souburgse en Ritthemse verenigingen zul-
len zich natuurlijk ook weer promoten. Zij 
komen met een vernieuwend programma 

of uitvoering waarin zij hun kunsten verto-
nen. Dit mag u zeker niet missen. Te veel om 
op te noemen, dus zeker de moeite waard 
om een kijkje te komen nemen en de sfeer 
te proeven. Voor de inwendige mens wordt 
ook gezorgd want de horeca zal die dag zor-
gen voor een heerlijk hapje en een drankje 
op hun terrassen. Vanaf 10.00 uur is de 
markt gratis toegankelijk voor het publiek en 
zal tot ongeveer 17.00 uur duren. Over de 
gehele markt is muziek te horen en zijn de 
live optredens via de geluidsinstallatie te vol-
gen. Nog wel een vriendelijk doch dringend 
verzoek van de organisatie en de Gemeente 
om na de rommelmarkt de overgebleven 
spulletjes en afval mee naar huis te nemen 
en niet achter te laten op de Karolingen-
burcht
Voor het volledige programma kunt u terecht 
op de site van Souburg: www.souburg.nl. 
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Fitness- en leefstijlclub Club VIEF start het sportseizoen met nieuwe edities van 
succesvolle leefstijl- en bewegingsprogramma’s. 

Nieuw leefstijlseizoen Club VIEF 
van start

Elke stap telt
De derde editie van het wandelprogramma 
‘Elke stap telt’ gaat dinsdag 1 oktober om 
9.30 uur van start in Ter Reede in Vlissingen. 
Met dit programma kunnen 55-plussers bin-
nen tien weken hun conditie verbeteren. 
De deelnemers gaan op eigen niveau, met 
behulp van een stappenteller en een loop-
schema, alleen en één keer per week samen 
met anderen wandelen. Daarnaast komen ze 
wekelijks samen om hun nieuwe loopschema 
op te halen en terug te blikken op de afge-
lopen week. De kosten voor ‘Elke stap telt’ 
zijn € 25,- inclusief elke week koffi e/thee, 
een interessante lezing over verschillende 
gezondheidsthema’s, gebruik stappenteller 
en opbouwplan.

Cursus valpreventie
Voorafgaand aan het wandelprogramma 
hebben de deelnemers de mogelijkheid om 
de eendaagse cursus ‘Val voor VIEF’ te vol-
gen. Op dinsdag 17 en 24 september om 
9.30 uur zijn de lessen waarin zij technieken 

leren om vallen te voorkomen. De cursus 
wordt gegeven in Ter Reede en kost € 10,-. 
Indien gecombineerd met ‘Elke stap telt’ is 
deelname gratis.

VIEF Leefstijl
Voor een gezonde levensstijl is bewegen 
in combinatie met gezonde voeding van 
belang. Het programma ‘VIEF Leefstijl’ staat 
hierbij stil. Een vitaliteitscoach en beweegin-
structeurs trainen de deelnemers en delen 
kennis over voeding en geluk. Het leefstijl-
programma is geschikt voor mensen met 
diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk of 
andere leefstijlproblemen. De nieuwe editie 
van VIEF Leefstijl start dinsdag 1 oktober. De 
trainingen zullen plaatsvinden op dinsdag 
van 13.00 tot 14.30 uur.

Voor meer informatie of om aan te melden 
voor één van de programma’s kunt u contact 
opnemen met Club VIEF via telefoonnum-
mer 0118 – 448 463 of door een e-mail te 
sturen naar clubvief@werktvoorouderen.nl.

Werkt voor Ouderen organiseert 
nieuwe cursussen 
Vanaf september organiseert Werkt voor Ouderen diverse cursussen en work-
shops voor senioren.

Zo kunnen geïnteresseerden wekelijks onder 
begeleiding een meditatiemoment onder-
gaan. Of aan de hand van wisselende the-
ma’s en bijzondere momenten hun eigen 
levensverhaal schrijven. Voor 55-plussers 
die graag hun geheugen willen trainen is 
de Geheugencursus zeer geschikt. De deel-
nemers leren aan de hand van verschillende 
oefeningen hun geheugen te trainen. 

Naast deze cursussen organiseert Werkt voor 
Ouderen ook de cursussen Valpreventie, 
Leren omgaan met de tablet en de Vriend-
schapscursus. De activiteiten vinden plaats 
in Ter Reede, Vredehofl aan 370 in Vlissingen.
Meer informatie over de cursussen en work-
shops is te vinden op www.werktvooroude-
ren.nl of via mevrouw M. Piscaer, recreatie-
organisator, telefoon 0118 - 448 448.

Co
lo

fo
n•  REDACTIE

teudi@hotmail.nl

•  ADVERTENTIE-ACQUISITIE
 Bert Paauwe, (076) 5998111
 b.paauwe@internetbode.nl

 Dick Schinkel, (0118) 490195
 dickschinkel@zeelandnet.nl

•  MEDEWERKERS
-  Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk
- Dick Schinkel
- Celina Rijk

Souburgsche
Courant

•  AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te halen bij 
Bruna Postkantoor in de Kanaalstraat, 
De Vrijbuiter in  de Paspoortstraat 
en de Primera in de Kanaalstraat. 
In Ritthem: Dierenspeciaalzaak van Lunteren. 

•  VERSPREIDINGSGEBIED
Oost- en West-Souburg
Ritthem/Vlissingen
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De schoolvakantie is voorbij. Veel mensen zijn 
weggeweest. Wij ook. Mijn vader vindt het 
blijkbaar heel grappig om met een puber op 
vakantie te gaan. Je hoort vaak dat mijn leef-
tijdsgenoten ruzie hebben met hun ouders, 
maar mijn vader vindt het grappig hoe ik op 
dingen reageer. Meestal tot ergernis van mij. 
Vakantie met het gezin is meestal bedoeld 
om extra tijd met elkaar door te brengen. 
Wij spelen dan spelletjes. Nou, ik hoef het 
komende jaar geen “Kolonisten van Katan” 
meer te spelen. Ook is het de bedoeling 
om cultuur te snuiven. In dat geval is Italië 
fantastisch. Oude steden en kastelen, maar 
vooral het eten. Niet dat je overal lekker kan 
eten. We hebben ook genoeg plekken gehad 
waar het eten niet zo was als we hoopten. 
Maar dat heb je overal natuurlijk. En dan na 
alle vakantie dingen gedaan te hebben zoals 
zwemmen, shoppen en ijsjes eten, moet je 
weer naar huis. En eigenlijk vind ik het altijd 
wel weer fi jn om naar huis te gaan. Alleen 
het idee van boeken kaften als je thuis bent 
is iets minder.

 Celina’s Column

Debora Karman heeft na bijna 3 jaar reizen, wonen en werken in Indonesië haar 
eigen bedrijf opgericht met een handgemaakte tassenlijn en bijpassende acces-
soires. Op deze manier kon ze iets terug doen voor de mensen op Bali. Fairtrade 
productie, dat moest de basis worden. Samenwerken met familiebedrijfjes en 
het inhuren van tailors die werken in de thuisindustrie. Een ideale combinatie 
van Zeeuws Schortenbont en Indonesisch handwerk om een nieuw product 
op de markt te zetten en tegelijk een Zeeuwse traditie in stand te houden. 

Indah Bags, fairtrade tassen 
gemaakt op Bali van Zeeuws 
Schortenbont

Indah Bags is een nieuw Zeeuws merk met 
handgemaakte leren tassen en accessoires. 
Allen gevoerd met Zeeuws schortenbont 
en geproduceerd op Bali, Indonesië. De 35 
jarige Oost-Souburgse begeleidt hier een 
paar keer per jaar de Fairtrade productie. 
Zij werkt hiervoor intensief samen met ver-
schillende familiebedrijfjes. De naam van het 
merk (Indah) betekent ‘mooi’ in het Indone-
sisch. Debora, ”Met Indah Bags zorgen we 
dat een aantal kleermakers en lederbewer-
kers in Indonesië een deel van het jaar vast 
werk heeft. Zo hebben zij een basissalaris om 
hun gezin te kunnen onderhouden. Want 
een vast inkomen is in Bali nog lang niet voor 
iedereen vanzelfsprekend.” 
En wat prettig is, ze werken van huis uit door 
hun zelf te bepalen werktijden en uiteraard 
op onze bestelling”. We zorgen voor een 
voorschot om het leer en de producten in 
te kopen. Alles in eigen hand organiseren 
en zelfstandigheid creëren. Ze worden dus 
zeker niet in grote fabrieken aan de lopende 

band geproduceerd. 
Schortenbont werd vroeger onder andere 
gebruikt voor het maken van rokken voor 
de Zeeuwse klederdracht. Deze stof is mooi 
én stevig, dus ideaal als tassenvoering. Te 
verkrijgen in een hartjesmotief in zwart. De 
kleine herencollectie is gevoerd met zwart 
visjes-schortenbont. Van ‘business bag’ (vol-
doende ruimte voor je laptop of tablet), vrije 
tijd of uitgaan en zelfs de populaire telefoon-
hoesjes met vakje voor je ov chipkaart of 
bankpas, alles is te verkrijgen. Alle Indah tas-
sen en accessoires zijn dus niet alleen mooi 
om te zien maar zeker ook praktisch en func-
tioneel in gebruik. Verkrijgbaar in meerdere 
kleuren leer. De volledige collectie is op inter-
net terug te vinden, maar voor een klein deel 
van de kleurrijke collectie (sleutelhangers en 
een voorbeeldtas) en om het kwaliteit hand-
werk en leer te ervaren, kunt terecht bij De 
Sierspeld in Oost-Souburg. Hier wordt ook 
een deel van het schortenbont ingekocht 
voor Indah Bags.

Productieoverleg in Bali.

AVA keukens  
Kanaalstraat 22

Oost-Souburg
tel: 0118-468697 

GEEN
BTW!

Alleen tijdens de Karolingenmarkt
zaterdag 14 september

op alle inbouwapparatuur.

www.avakeukens.nl

Bezoek ti jdens de
Karolingenmarkt

onze winkel
voor nog meer
  voordeel!

Septemberactie
Bij aanschaf 

van een
complete keuken

een Miele 
inbouwvaatwasser

CADEAU
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Van lelijk eendje naar mooie grote 
zwaan
J.D.P. de Smit, de toenmalige gemeente-
architect, kreeg opdracht om het plan 
te ontwerpen. Het bleek voor hem geen 
eenvoudige opgaaf. Pas na inlevering van 
zijn derde ontwerp kreeg hij de benodigde 
goedkeuring. Het was dan ook het meest 
geslaagde ontwerp. De stenen romp van 
het oude gebouw gebruikte hij als basis 
voor het nieuwe verenigingsgebouw.
Op maandagmiddag 27 februari 1950 was 
de offi ciële opening en kon burgemeester 
Stemerding trots de vele autoriteiten en 
genodigden zijn nieuwe verenigingsge-
bouw laten zien. 
De grote zaal kon maar liefst 400 bezoekers 
herbergen. De wanden van die zaal kregen 
een eikenhouten betimmering, vervaar-
digd in de timmerfabriek van de Koninklijke 
Maatschappij “De Schelde”.
Achter het ruime en moderne podium 
werd een aantal kleedkamers gebouwd. 
De ruimte onder het toneel kon worden 
gebruikt voor opslag en als kelder voor de 
centrale verwarming.
Achter in de zaal verrees een fi lmcabine 
met een forse 16 mm-geluidsfi lmprojector. 
Er was zelfs al een fi lmcommissie benoemd, 
die de meest geschikte fi lms voor de Sou-

burgers moest gaan uitzoeken. Achter de 
grote zaal werd een kleinere zaal gebouwd 
voor het houden van repetities en kleinere 
evenementen. Aan de zijde van de Krom-
wegesingel bevond zich de woning van de 
conciërge en een aantal vergaderlokalen. 
Een ruime lichte foyer completeerde het 
gebouw.
Boven de hoofdingang aan de Vlissingse-
straat werd een gebrandschilderd raam 
geplaatst met een afbeelding van een 
zwaan.
De eerste conciërge was de heer P.W. Marijs, 
afkomstig van het Vlissingse verenigingsge-
bouw Concordia.

Een begrip in Souburg
Er zullen volgens mij weinig Souburgers zijn 
die sinds die tijd nog nooit in het Zwaantje 
zijn geweest. Kwam de ene bezoeker voor 
een toneelvoorstelling, de ander zal voor 
een cursus, vergadering, bruiloft, concert of 
tentoonstelling zijn gekomen.
In mijn tienerjaren leerde ik het Zwaantje 
kennen als (Vlissingse) bezoeker van een 
dansfestijn met medewerking van The 
Nightrevellers.
Later evalueerde de naam via een beatbal 
en popshow naar jongerencentrum. Voor 
de jeugd in de omgeving werd het een 

begrip. Bands uit de 
omgeving, zoals The 
Skylights en Flarth, tra-
den er regelmatig op.
Ik beschik nog over 
een ietwat verkreukeld 
exemplaar van een lid-
maatschapskaart van 
de fanclub “New For-
mation”, een band die 
vaak op de zondagmid-
dag in het Zwaantje 
speelde.
Zelfs de bekende 
Haagse formatie “Super 
Sister” kwam naar Sou-
burg voor een optre-
den.
Van jongerencentrum 
werd het uiteindelijk 
wijkcentrum, dorpshuis 
en buurthuis.
In het begin van de 
jaren zeventig werd 
het Zwaantje offi cieel 
in gebruik genomen 
door de vier christe-
lijke jeugdorganisaties. 
Om dit te vieren trad 

Het Zwaantje door Adri Meerman

Het is dit jaar precies 65 jaar geleden dat in Souburg de stichting “De Een-
dracht” werd opgericht. De belangrijkste doelstelling: de totstandkoming 
van een nieuw en deugdelijk verenigingsgebouw voor het zwaar geteisterde 
dorp. Het stichtingsbestuur, onder voorzitterschap van burgemeester A.H.S. 
Stemerding, had het oog laten vallen op het oude café “De Zwaan” aan de 
Vlissingsestraat. In 1948 was het gebouwtje tijdelijk in gebruik bij een aan-
nemingsbedrijf en verkeerde in een desolate staat. De stichting kocht het 
gebouw en verstrekte opdracht om een plan op te stellen om Souburg en de 
Souburgers weer een volwaardig verenigingsgebouw te geven.

op zaterdagavond 13 maart 1971 de band 
“Bridge” op, bestaande uit Dave van Rog-
gen, Charles Bukkens en Henk Feij, bekende 
namen uit de toenmalige Vlissingse 
muziekscene. Ik kijk er met enige nostalgie 
op terug. Dat mag als je zelf ook 65 jaar 
bent geworden.
Uiteindelijk bleek de verbouwing van 1950 
niet meer opgewassen tegen het moderne 
gebruik. Zowel in 1981 en 2003 volgden 
ingrijpende verbouwingen.
Niets herinnert meer aan het oude Zwaan-
tje. Ooit de bekendste herberg, koffi ehuis 
en uitspanning van het dorp. Een plaats 
waar, behalve gedronken en gegokt, enorm 
veel werd verhandeld.
Het was bij uitstek de locatie waar nota-
rissen uit de omgeving publieke veilingen 
organiseerden. Huizen, hofsteden, molens, 
kaphout, meubels, vee of manufacturen 
veranderden in het Zwaantje van eigenaar.  

Geschiedenis
Vroeger was de straat, waaraan het 
Zwaantje was gelegen, onderdeel 
van de verbinding tussen de steden 
Vlissingen en Middelburg. De straat 
heette toen ook gewoon de “straat-
weg van Vlissingen naar Middel-
burg”. 
In het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw begon de straatweg bij 
de Rammekenspoort in Vlissingen 
en liep via Souburg en Abeele naar 
Middelburg.
Vooral in de achttiende eeuw moet 
dit een prachtige bomenrijke weg 
zijn geweest.
Er wordt gezegd dat de bomen zo 
dicht op elkaar stonden dat wan-
delaars tijdens een regenbui droog 
van Vlissingen naar het Zwaantje 
konden lopen.
In die tijd was geheel Walcheren 
nog een eldorado. In het prach-
tig groene landschap stonden 
tal van mooie buitenplaatsen en 
zogenaamde uitspanningen. Dit 

waren pleisterplaatsen waar de paard en 
wagens vaak stopten en de reizigers iets 
konden nuttigen.
In Souburg waren dat La Belle Vue in Abeele, 
het Jagertje op de hoek van het Oranjeplein 
en de Paspoortstraat en het Zwaantje. 
Tijdens de Franse tijd veranderde het Wal-
cherse landschap dramatisch. De Fransen 
lieten vele buitenplaatsen met de grond 
gelijk maken vanwege militair-strategische 
redenen.
Daarna begon het langzame en gestage 
herstel. Walcheren werd weer de tuin van 
Zeeland. De inundatie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de herverkaveling na de 
oorlog verwoestten het landschap opnieuw.
Nu, bijna zeventig jaar na dato, groeit Wal-
cheren weer tot een toeristische trekpleis-
ter.
Zelfs de Fransen, zo las ik laatst, hebben 
Walcheren weer ontdekt.

Het Zwaantje tussen 1920 en 1930

Plattegrond van Souburg in 1873

Uitvaartcentrum H. Jobse

Telefoon 0118 46 22 05
www.hjobse-uitvaart.nl

Bachweg 2 | 4337 XD  Middelburg Sandenburghlaan 2a | 4351 RL  Veere



VOOR RIJLESSEN:                                    

•  Auto (B)  
37,50 / uur                         

•  Automaat (B)  
40,- / uur 

•  Auto aanhangwagen (B-E)  
37,50 / uur 

•  Caravantraining   
25,- / uur                

T.  06-48264407 
E.  info@brink-rijopleidingen.nl
I.  www.brink-rijopleidingen.nl

Eerlijke prijzen
Hoog slagingspercentage!   

€ 33,- per 50 min.

€ 35,- per 50 min.

EEN WONING 
(VER)KOPEN IN DEZE 
TIJD IS WÉL MOGELIJK...
Wij helpen u graag!

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl • I www.schinkeldeweerd.nl

Voor schilderwerk met verve!
Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878

Schildersbedrijf  
Kameleon

Spectaculaire
aanbiedingen!

● FIETSEN    

● REPARATIES  

Kinder fi etsen � Dames-Heren fi etsen 
Elektrische fi etsen

Kanaalstraat 75 4388 BK Oost-Souburg 
Telefoon: 0118-475499

www.alfredsbikecentrum.nl
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Het Hof Vlugtenburg is van oorsprong een 
hofstede, welke bestond uit een herenhuis, 
tuinmanswoning en een boerderij. In 1829 is 
de huidige boerenwoning gebouwd, samen 
met de – inmiddels gesloopte – schuur en 
het koetshuis/wagenhuis. De oorspronkelijke 
hofstede lag achter het huidige Vlugten-
burg, de bebouwing, welke u kunt zien, als u 
via de Schroeweg van of naar Oost-Souburg 
gaat. De bestaande bebouwing vormt een 
verwijzing naar de oorspronkelijke plaats 
van de hofstede. Ofschoon oud en monu-
mentaal is het Hof Vlugtenburg geen (gere-
gistreerd) monument, maar heeft wel een 
monumentale uitstraling. Ten aanzien van 

de culturele waarden is aangegeven dat de 
bestaande gebouwen zeer waardevol zijn. 
Niet zozeer vanwege de authenticiteit van 
de gebouwen, maar als verwijzing naar de 
aanwezigheid van het voormalige Hof Vlug-
tenburg en in die zin naar de geschiedenis 
van een stukje Zeeland. 

De ligging is voor Oost-Souburg zeer uniek. 
Aan de rand van het dorp Oost-Souburg 
aan de Schroeweg, welke een oude ver-
binding vormt met Middelburg. En er lig-
gen aan de weg nog enkele boerderijen en 
een landhuis, welke de omgeving landelijk 
maken. Vlugtenburg ligt in een overgangs-

zone van bebouwing naar landbouwgebied. 
De secundaire bestemming, welke er op 
rust is wonen, kleinschalige bedrijvigheid, 
kantoren, maatschappelijke doeleinden en 
recreatieve doeleinden. Dat geldt voor de 
hoofdgebouwen, bijgebouwen en erf- en 
terreinafscheidingen. Alles moet met elkaar 
in harmonie worden opgebouwd. Belangrijk 
is dat de boerderij wordt behouden. 

Belangstellenden moeten er rekening mee 
houden dat restauratie, dan wel herbouw als 
voorwaarde wordt meegegeven. Suggesties 
voor het terugbrengen van de historische 
landschapselementen bij de tuininrichting 
kunnen als een pre worden meegenomen 
evenals het een min of meer openbaar karak-
ter geven aan de onderdelen van het hof. En 
initiatieven, die een positieve bijdrage leve-
ren aan het historische karakter genieten de 
voorkeur. 
Marianne de Weerd: “Het gaat om een 
oppervlakte van 21.342 m2 in totaal. De hui-
dige bebouwing bedraagt 584 m2. Een hele 
uitdaging, maar voor Oost-Souburg meer 
dan waard om te ontwikkelen. En dat doen 

we graag met belangstellenden. De moge-
lijkheid is ook aanwezig dat een deel van 
het perceel kan worden gekocht. Die vraag 
ligt voor belangstellenden uiteraard open en 
kan worden voorgelegd aan de verkopende 
instantie. Om een invulling te geven zijn er 
naast wonen mogelijkheden te over. Het 
ontwikkelen van een theetuin, speelgelegen-
heid voor kinderen, een pluktuin, Bed en 
Breakfast, het zijn mogelijkheden die kunnen 
worden betrokken bij de aankoop. Zeker aan 
deze kant van het kanaal liggen er kansen 
te over om in te vullen. Daarbij komt dat de 
combinatie van wonen, ondernemen en his-
torisch landschap een zeer aantrekkelijke is.”
Zodra de gemeente en de makelaardij de 
voorbereidingen hebben afgerond, zullen de 
procedures voor inschrijving worden opge-
start, wordt er een kijkdag georganiseerd 
en zal de benodigde informatie beschik-
baar komen. Heel belangrijk wordt op welke 
wijze belangstellenden kijken naar het Hof 
Vlugtenburg. Belangstellenden kunnen alle 
beschikbare informatie krijgen bij makelaar-
dij Schinkel/De Weerd in de Kanaalstraat in 
Oost-Souburg.

Boerderij hof Vlugtenburg komt in de verkoop

De nu nog statige, maar inmiddels verlaten en toch enigszins vervallen boer-
derij Hof Vlugtenburg aan de Schroeweg 2 in Oost-Souburg komt te koop. De 
gemeente Vlissingen heeft aan makelaardij Schinkel-De Weerd in Oost-Sou-
burg gevraagd het proces van de verkoop op te starten en te begeleiden. “Een 
hele eer”, aldus Marianne De Weerd. Het Hof Vlugtenburg is in Oost-Souburg 
een begrip. “Een boerderij, waarop vele jaren het landbouwbedrijf is uitgeoe-
fend, eigenlijk midden in de polder lag en nu, sinds de bewoners enkele jaren 
geleden de deuren achter zich hebben gesloten, geschikt wordt geacht om er 
een nieuw hof te vestigen. Een idee, dat in deze tijd erg uitdagend is, maar past 
binnen de ontwikkeling van het gebied Souburg-Noord. 
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Heerlijkheid         Ritthem

Brood en Spelen in 
´Ons Dorpsleven´
Het is alweer een paar jaar geleden dat de bewoners van Ritthem via de broodservice 
brood van bakker Bliek konden bestellen en ophalen in Ritthem. Eerst vanuit een garage-
box bij Filius en later bij dierenspeciaalzaak van Lunteren. De beheerder van het Dorpshuis, 
Albert  van der Meule heeft de draad weer opgepakt. Op woensdag en zaterdag kan er 
weer brood afgehaald worden vanaf 8.00 uur ‘s morgens. Bestellingen kunnen de dag 
tevoren vóór 12.00 uur, via een formulier in de brievenbus gegooid worden. Betaling 
gebeurt bij afhalen. Klanten kunnen ook brood en andere lekkernijen voor de geldende 
aanbiedingen van Bliek bestellen en sinds kort ligt er een boek met foto’s ter inzage zodat 
er ook taarten en gebak gekozen en besteld kan worden. 
In het najaar staan de volgende culturele aktiviteiten op het programma:
14 september Optreden van het Vlissingse zangkoor “Zokantook”
12 oktober Zeeuwse avond met optredens van “Zeeuwse Sien” en het duo “Pier en Co”. 
Tijdens deze avond wordt er “Zeeuws Boerenland” bier geschonken voor de liefhebbers.
2 november Country avond met optreden van Country band “Connected”
Op 15 november wordt het Dorpshuis “Ons Dorpsleven” offi cieel geopend en wordt de 
Stichting Dorpshuis Ritthem aan de bezoekers voorgesteld. Vanaf die datum kan men 
ook weer slapen in het Dorpshuis: bed & breakfast “het Oude Dorpshuis” is dan klaar 
voor gasten. Voor de Tweede Werelddoorlog konden passanten ook al in dorpsherberg 
“de Verwachting” overnachten. De herberg werd toen gerund door Wed. J. Wesdorp, op 
dezelfde plek. 
Voor tijden, entree en andere details bezoek de website van het dorpshuis: www.onsdorps-
leven@yolasite.com

Veel sportverenigingen, zeker in de kleine 
dorpen, hebben het moeilijk. Hoewel KV 
Atlas in Ritthem nog altijd een levendige 
en gezonde club is, wordt ook hier gezocht 
naar mogelijkheden om nieuwe activiteiten 
aan te bieden aan nieuwe doelgroepen. Het 
is al jaren lang een wens om op het sport-
terrein een natuurijsbaan te creëren.  In het 
verleden is dit zonder succes geprobeerd. 
Gezien de enorme aantallen bezoekers die 
van heinde en verre komen schaatsen op 
het plasje bij de Groene Landweg, is een 
speciale ijscommissie in het leven geroepen 
om nog eenmaal te onderzoeken hoe een 
super-ijsbaan bij Atlas gerealiseerd kan wor-
den. Het plan ligt er nu maar het bestaande 
grasveld moet daarvoor op de schop. Op 60 
cm diepte wordt zeil geplaatst en nieuwe 
drainage die water afvoert naar een cen-
traal punt. De grond wordt teruggestort en 
nieuw gras wordt ingezaaid. In het najaar 
kan de drainage afgesloten worden en kan 
het regenwater verzameld worden zodat er 
bij de eerste vorst een prachtige ijsbaan ligt 
waarop niet alleen gezwierd en gehockeyd  
kan worden maar ook de snelle noren hun 

baantjes kunnen trekken. Een minimale ijs-
laag is dan voldoende om veilig te kunnen 
schaatsen.

Voorintekening gestart
Echter, het kan vriezen en het kan  dooien 
en om de nodige werkzaamheden uit te 
voeren, is een investering vereist waarvoor 
de club aanvankelijk niet alle risico alleen 
kan dragen. Daarom is een actie gestart om 
in de voorverkoop 4500 dag-tickets voor 
slechts 1� per stuk te verkopen (aan de baan 
gaat een kaartje 2,50� kosten). De tickets 
worden per 10, 20, 30, 40 of 50 stuks ver-
kocht, staan niet op naam en zijn onbeperkt 
geldig. Voorintekening kan via de website 
www.RitthemOnIce.nl. Zodra het streef-
bedrag is bereikt, gaat de schop de grond 
in, en krijgen de voorinschrijvers de tickets 
afgeleverd. Atlas hoopt natuurlijk dat dit 
nog dit najaar het geval zal zijn, zodat er 
wellicht deze winter al geschaatst kan wor-
den op een verlichte ijsbaan met fantastisch 
ijs, uitgebreide koek en zopie faciliteiten en 
toiletten.
Laat de vorst maar komen!

Landschapsbeheer Nederland organiseert voor de 13 keer de landelijke natuurwerkdag. 
Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 2 november. Dankzij duizenden vrijwilligers krijgt de 
natuur weer een opknapbeurt en onder professionele begeleiding worden er heel wat wilgen 
geknot, wandelpaden onderhouden en gebieden opgeschoond. Belangrijke klussen omdat 
planten en dieren zo weer de ruimte krijgen.
Heerlijk om, wellicht samen met uw kinderen, bezig te zijn in de natuur met als gemeen-
schappelijk doel het onderhouden van de mooie natuur om ons heen. Vindt u het leuk om 
als vrijwilliger een paar uur mee te werken in of rondom Ritthem: geef u op via  de website 
www.natuurwerkdag.nl Daar vindt u meer informatie over locatie, contactpersoon en tijden. 

Natuurwerkdag 2013 in Ritthem Ritthem on Ice

Deze foto is gemaakt in 1945 in de Zuidwateringstraat voor de school die links nog net 
zichtbaar is. Rechts de boerderij van L. Barents en daarna de huizen  van P. Machielse en 
Peters. Wie weet de naam van de man die de boot voort trekt?

Ritthem in Beeld

Overtollige pondjes (frituur)vet 
kwijtraken?
Bij KV Atlas in Ritthem staan al lange tijd de gemeentelijke containers zodat bewoners op 
milieuvriendelijke wijze van hun glas en plastic afkomen. Atlas zou geen echte sportvereni-
ging zijn als je daar ook je overtollige pondjes vet niet kwijt zou kunnen. Sinds enige weken 
staat er dan ook een vetcontainer waar frituurvet (in afgesloten plastic fl acon) ingeleverd kan 
worden. Wanneer de bak vol is, wordt deze door de fi rma Rotie omgewisseld waarna het vet 
gerecycled wordt, bijvoorbeeld tot biobrandstof. Vet door de gootsteen levert veel schade op 
terwijl de recycling ons milieu ten goede komt. En dat niet alleen: Het frituurvet dat u achter-
laat in onze gele vetcontainer, levert Atlas weer geld op: En ook dat is goed, dan kan de club 
haar leden in beweging blijven houden.

Hoewel het pas september is, kan Atlas voorzitter Cees van der Woude niet wachten tot het ijs er ligt.



Paspoortstraat 26  |  4388 BH  Oost-Souburg  |  T. 0118 - 490426  
vrijbuiter@zeelandnet.nl

DE VRIJBUITER 

Alles op de kraam
50% kor ting!!!
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Hubo De Bezige Hand
Buteuxstraat 12, Oost-Souburg 

Tel 0118 461241 woensdag gesloten

De eerste de beste

Onze winkel
uitgebreid assortiment, 
vakkundig advies

Onze werkplaats
professioneel op maat

Onze montage
naar keuze 
vakkundig gemonteerd

kasten
horren
deuren
vloeren
sleutels
mengverf
sierbeslag
hout/plaat
zonwering
ijzerwaren
werkbladen
schuifdeuren
radiatorkasten
raamdecoratie
veiligheidsbeslag

Voor 
vakwerk

in 
maatwerk
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*vraag naar de voorwaarden.

Whirlpool wasmachine
Energieklasse A+, 
6 kg, 1400 toeren. 

Van € 449,-  voor   € 369,-

Whirlpool wasmachine
Energieklasse A+++,
7 kg, 1400 toeren, 
koolborstelloze motor, 
display. 

Van € 579,- voor   € 499,-

Bosch wasmachine
Energieklasse A+++, 
8 kg, 1400 toeren, 
Aquastop, display,
10 jaar motor garantie. 

Van € 749,- voor   € 649,-

AVA Electro  
Kanaalstraat 44

Oost-Souburg
tel: 0118-471777

info@avaelectro.nl 

Bauknecht 
warmtepompdroger
Energieklasse A-40%, 
8 kg, display. 

Van € 799,- voor   € 649,-

Miele wasmachine
Energieklasse A+, 6 kg, 
1600 toeren, display. 

Van € 1199,- voor   € 1099,- 

Bosch condensdroger 
Energieklasse B, 7 kg,
RVS trommel, 
8 jaar fabrieksgarantie*.
 

Van € 549,- voor   € 449,-

Samsung wasmachine
Energieklasse A+++, 7 kg, 
1400 toeren,
 Aquastop. 

Van € 599,- voor   € 499,-

Bauknecht wasmachine
Energieklasse A+++, 
7 kg, 1400 toeren, 
koolborstelloze motor, 
display. 

Van € 749,- voor   € 599,-

DE SCHOONSTE

PRIJZEN*

TIJDENS DE 

KAROLINGENMARKT

op zaterdag
14 september.

www.avaelectro.nl

€ 1099,- 

Bezoek ti jdens de
Karolingenmarkt

onze winkel
voor nog meer
  voordeel!

 8 jaar fabrieksgarantie*

Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.

Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.

Antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, speelgoed, serviesgoed

Heeft u zelf goederen die een tweede kans 
verdienen, dan horen wij dat heel graag. U kunt 

hiervoor gebruik maken van onze gratis ophaalservice.
Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.

Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Don. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

A58 - afrit 40 - Ritthem / Oost-Souburg (bij BP station)

www.autodijkwel.nl

Bedrijvenpark Oost-Souburg - Marie Curieweg 3
4389 WB - Vlissingen - Tel. 0118 - 48 84 66

• APK voor € 29,- all-in!
• Onderhoud
• Reparatie, aircoservice
• Ook lease voor elk merk
• Verkoop van jonge occasions

in onze kraam:   Ten Cate dames- en herenondergoed

vanaf € 2,50 

Triumph Beha's – nu € 10,=

Nachtkleding 
(iets verkleurd)

nu € 10,=

KAROLINGENMARKT

AANBIEDING

Kanaalstraat 40

Oost-Souburg

0118-461287

Fantasie Panty's 

van €9,95 nu € 5,=
Kanaalstraat 40  ▪  Oost-Souburg  ▪  0118-461287
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SOUBURG - MIDDELBURG

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl
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Praatpaal Souburg start in de maand okto-
ber weer met een groep voor kinderen van 
wie de ouders gescheiden zijn. In deze groep 
kunnen kinderen praten met andere kinde-
ren die dit ook hebben meegemaakt. Samen 
kom je soms op goede ideeën. En er wordt 
niet alleen gepraat: er worden vooral ook 
leuke dingen gedaan zoals knutselen, luis-
teren naar liedjes, samen een verhaal lezen, 
een spelletje doen en als afsluiting gezellig 
samen eten. 

De groep is voor kinderen van groep 3 t/m 
5 of 6 t/m 8.

De groep komt 6 keer bij elkaar, 1x per 
week. Welke middag het wordt gebeurt in 
overleg met ouders en kinderen. We starten 
na de herfstvakantie. Tijdstip: van 15.45 tot 
17.15 uur.

Praatpaal gaat uit van een aantal kerken op 
Oost- en West-Souburg, maar staat open 
voor iedereen – of je nu gelovig bent of niet.

Opgeven kan bij Rianne Steenbeek, tel. 
0118 - 470031 of via het mobiele nummer 
van Praatpaal: 06 – 810 830 03. Kijk ook op 
www.praatpaalsouburg.nl 

Praatpaal Souburg 
start een doe- en praat

Op verschillende plaatsen waren 
er tegels losgekomen van het 
monument. En het Putje lag 
vol plastic afval. In mei is het 
moment opgeknapt en ook is het 
plastic afval uit het Ronde Putje 
verwijderd. Er liggen alleen nog 
wat limonade- en bier blikjes. Dat 
laatste is tegenwoordig moeilijk 
te voorkomen. Een deel van de jeugd gooit zijn afval overal. Deze rommelmakers zouden het 
verhaal van het Melkmeisje eens moeten lezen. Het is een moralistisch verhaal waarin verkeerd 
gedrag uiteindelijk gestraft wordt.

Monument ’t Melkmeisje

Het monument is gedeeltelijk opgeknapt. Er ontbreken nog wat tegels.

In de Souburgsche Courant 
van april deed ons melk-
meisje een oproep om wat 
te doen aan haar monu-
ment en aan het plastic 
afval in het Ronde Putje.

Op een paar blikjes na is ’t Ronde Putje schoon.

Wist u dat …….
Al komt u nog zo vaak in de Kanaalstraat of de Paspoortstraat, er zijn vast nog 
dingen te vertellen over de Souburgse middenstand die u nog niet wist. En 
juist deze kleine dingen maken het zo de moeite waard om in Souburg je bood-
schappen te doen of je zaken te regelen.
 

•  Wist u bijvoorbeeld dat als je bij Mies een bosje bloemen koopt om cadeau te doen, je 
een leuk kaartje gratis mag uitzoeken?

•  Wist u dat je bij Perspectief fotografi e ook pasfoto’s kunt laten maken en dat het laten 
maken van een leuke familiefoto bij Perspectief fotografi e helemaal niet duur hoeft te zijn?

•  Wist u dat u indien u kleding koopt bij John’s Men & Women, het vermaken gratis is? Ook 
hebben zij nu een webshop!

•  Wist u dat naaimachinehandel en handwerkzaak “De Sierspeld” ook de Zeeuwse fi etsbel 
“Belle Knoppe” verkoopt?

•  Wist u dat de kaas van De Vriend veel lekkerder en goedkoper is dan verpakte kaas en dat 
je bij De Vriend ook terecht kunt voor allerlei smakelijke cadeautjes?

•  Wist u dat ze je bij Megabed niet alleen aan een betere nachtrust kunnen helpen? Ze heb-
ben ook iets tegen zadelpijn, een Tempurfi etszadeldek!

•  En wist u dat Schinkel Adviesgroep dit jaar 40 jaar bestaat? Naamgever Dick Schinkel 
startte 40 jaar geleden met een assurantiebemiddelingskantoor. Door de jaren heen wer-
den zeer veel Souburgers onder meer aan verzekeringen en leningen geholpen.

•  Wist u dat de mensen van de Notariswinkel ook aan huis komen als het voor cliënten 
lastig is vanwege een lichamelijke belemmering of ouderdom om naar het kantoor te 
komen en dat de Notariswinkel iedere tweede en vierde donderdagavond van de maand 
ook open is?

•  Wist u dat parkeren in Oost-Souburg vrij is?
 
Kortom, de Souburgse middenstand heeft van alles te bieden en soms nog 
meer dan je wist.
 

Middenstandsvereniging Nemidso
Oost-Souburg



2013 - 2014Souburg Cultureel

Do 19 sept 19.45 uur | Spetterende seizoensopening met Rob de Nijs 

- Van Alle Tijden. Met in het voorprogramma: coverband Elsewhere.

Prijs in de voorverkoop: € 30.00

Prijs aan de de zaal: € 35.00

Zo 29 sept 11.30 uur | Lunchconcert met Trequartone. 

Muziekensemble speelt renaissance en barok muziek.

Za 12 okt 20.00 uur | The Blue Jeans Big Band. Deze band speelt 

repertoire van jazz en bekende big band melodieën olv Dick Broers.

Zo 13 okt 11.45 uur | Kinderlunchvoorstelling. Voorstelling 

Biggetje Basje is voor kinderen van 3- 8 jaar.

Zo 27 okt 11.30 uur | Marius Roeting, lezing met beeld 

en geluid over bekende melodieën en teksten met 

verrassende achtergronden en verwijzingen.

Za 16 nov 20.00 uur | Dubbelconcert van Cedar Creek en A 

Quadrant. Concert met country , western en folk muziek.

Zo 1 dec. 11.30 uur | Lunchconcert met Meet5Reed.

Zeeuws saxofoonkwintet speelt muziek van alle tijden.

Za 14 dec 20.00 uur | Kerstsamenzang met Walchers kerstkoor.

Deze avond is gratis toegankelijk.

Zo 22 dec 11.30 uur | Kerstlunchconcert met de Ruyterstadsingers.

Dit sfeervolle concert is een jaarlijkse tradtie.

Ma 30 dec 20.00 uur | Eindejaarsconcert met Mathieu van Bellen.

Prijs in de voorverkoop: € 15.00 (vrienden € 12.50) 

Prijs aan de zaal: € 17.50.

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door Damen Shipyards.

Za 11 jan 20.00 uur | Piet Brakman met zijn 

programma ’t is Stlle Waor ‘t Nie Waojt.

Zo 26 jan 11.30 uur | Lunchconcert met Guimar, 

veelbelovende jeugdige zanger van het levenslied.

Za 08 febr 20.00 uur | Lenny Kuhr met het programma “Wie ben je?”

Prijs in de voorverkoop: € 19.00 

Prijs aan de zaal: € 22.50 

Zo 23 febr 11.30 uur | Lunchconcert met VES.

Een mannenkoor uit Sint-Laurens met een breed 

repertoire aan liederen, a capella gezongen.

Activiteitenkalender

Za 08 maart 20.00 uur | Duchess of Swing

Een all ladies big band afkomstig uit Breda spelen 

bekende jazz en musical nummers.

Za 15 maart 20.00 uur | De belgische groep Borsalino 

brengt het musicale verhaal ‘Aanvallen!’ in het kader van 

het feit dat 100 jaar geleden de 1e wereldoorlog begon.

Zo 16 maart 11.45 uur | Kinderlunchvoorstelling.

Voorstelling van kinderboekenschrijver Thijs Goverde 

met cabaret voor kinderen van 5- 10 jaar.

Zo 30 maart 11.30 uur | Lunchconcert met pianist 

Roel Praas en de Deense bariton Jørgenson.

Vr 11 april 20.00 uur | de Mattheus Passie.

Een ode aan de legendarische ‘Matthaüs Passion’.

Met de populaire zangeres Pearl Jozefzoon en Jan Rot als verteller.

Muzikale omlijsting door Tango Extremo.

Prijs in de voorverkoop: € 22.50 

Prijs aan de zaal: € 27.50 

Zo 27 april 11.30 uur | Lunchconcert Elsewhere 5 ervaren 

zeeuwse muzikanten brengen een programma met blues 

als basis en uitdagende verkenningen naar jazz en pop

Zo 25 mei 11.30 uur | Lunchconcert met Musica Cordis.

Een gemengd vocaal ensemble met repertoire 

van de 15e t/m de 20e eeuw.

foto: William Rutten 

Wilt u op de
hoogte blijven

van het  
belangrijke werk 
van de stichting? 
Meld u dan aan 

voor onze
nieuwsbrief 

of word 
donateur.

✂
✂

Voor in uw agenda

“Souburg Cultureel” is de naam waaronder 
de Stichting Vrienden van de Historische 
Kerk Souburg haar culturele activiteiten 
aanbiedt. Al weer voor het zevende seizoen.

Het nieuwe seizoen brengt weer een
afwisselend programma. Muziek, poppen-
spel en clownerie. Programma’s voor jong 
én oud. Voor elk wat wils

De historische kerk van 
Souburg is een multifunctioneel 
gebouw. Er kan burgerlijk 
worden getrouwd (aanvragen 
op het stadhuis Vlissingen), 
er kunnen symposia en 
studiedagen worden 
gehouden, concerten worden 
gegeven en jubilea worden 
gevierd. Als u op zoek bent
naar een geschikte ruimte,
neem dan gerust contact op
met Tobias Meijers,
tel. 0118-462738. 

Kijk voor de meest actuele informatie ook op: 
www.historischekerksouburg.nl 
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Souburg CultureelMultifunctioneel

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en korting

ontvangen – word dan vriend, vul de bon in en doe hem in de bus bij:

Johan Put, Rehobothstraat 10, 4388 BE Oost-Souburg, 

of mail naar: vriend@historischekerksouburg.nl  

natuurlijk word ik vriend van de historische kerk van Souburg. 

Ik doneer jaarlijks (aankruisen wat van toepassing is):

 € 12,50  € 15,-  € 20,-  € ......

Naam:   .....................................................   ( Dhr.  Mw.  Fam.)

Adres:   .......................................................................................................

Postcode, plaats:   .....................................................................................

E-mailadres:   ............................................................................................



Souburg Cultureel

Cultureel programma 2013-2014
wijzigingen voorbehouden

www.historischekerksouburg.nl

‘Souburg Cultureel’ is de naam waaronder de Stichting 

Vrienden van de Historische Kerk Souburg haar culturele 

activiteiten aanbiedt. Al weer voor het zevende seizoen.

Het nieuwe seizoen brengt weer een afwisselend 

programma. Muziek, poppenspel en clownerie. 

Programma’s voor jong én oud. Voor elk wat wils.

De prijzen dit seizoen (tenzij in de folder anders aangegeven): 

Zaterdagavondconcerten 

In de voorverkoop: € 12,50 / € 11,- (vrienden)

Aan de zaal: € 15,- (nb: één tarief!).

Lunchconcerten 

In de voorverkoop € 9,- (inclusief lunch!), vrienden € 7,50. 

Voor lunchconcerten zijn i.v.m. de catering de kaarten 

alleen in de voorverkoop verkrijgbaar!

Kaarten zijn ook via www.historischekerksouburg.nl te 

bestellen. Voor deze kaarten geldt het voorverkooptarief!

We zien u graag bij een van onze activiteiten!Ja

foto: Milan Goldbach
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Profiteer van de voorverkoop via onze website of onze voorverkoopadressen in Souburg en Vlissingen

- Primera Oost-Souburg - De Vrijbuiter - Primera Vlissingen

2013 - 2014Souburg Cultureel

Do 19 sept 19.45 uur | Spetterende seizoensopening met Rob de Nijs 

- Van Alle Tijden. Met in het voorprogramma: coverband Elsewhere.

Prijs in de voorverkoop: € 30.00

Prijs aan de de zaal: € 35.00

Zo 29 sept 11.30 uur | Lunchconcert met Trequartone. 

Muziekensemble speelt renaissance en barok muziek.

Za 12 okt 20.00 uur | The Blue Jeans Big Band. Deze band speelt 

repertoire van jazz en bekende big band melodieën olv Dick Broers.

Zo 13 okt 11.45 uur | Kinderlunchvoorstelling. Voorstelling 

Biggetje Basje is voor kinderen van 3- 8 jaar.

Zo 27 okt 11.30 uur | Marius Roeting, lezing met beeld 

en geluid over bekende melodieën en teksten met 

verrassende achtergronden en verwijzingen.

Za 16 nov 20.00 uur | Dubbelconcert van Cedar Creek en A 

Quadrant. Concert met country , western en folk muziek.

Zo 1 dec. 11.30 uur | Lunchconcert met Meet5Reed.

Zeeuws saxofoonkwintet speelt muziek van alle tijden.

Za 14 dec 20.00 uur | Kerstsamenzang met Walchers kerstkoor.

Deze avond is gratis toegankelijk.

Zo 22 dec 11.30 uur | Kerstlunchconcert met de Ruyterstadsingers.

Dit sfeervolle concert is een jaarlijkse tradtie.

Ma 30 dec 20.00 uur | Eindejaarsconcert met Mathieu van Bellen.

Prijs in de voorverkoop: € 15.00 (vrienden € 12.50) 

Prijs aan de zaal: € 17.50.

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door Damen Shipyards.

Za 11 jan 20.00 uur | Piet Brakman met zijn 

programma ’t is Stlle Waor ‘t Nie Waojt.

Zo 26 jan 11.30 uur | Lunchconcert met Guimar, 

veelbelovende jeugdige zanger van het levenslied.

Za 08 febr 20.00 uur | Lenny Kuhr met het programma “Wie ben je?”

Prijs in de voorverkoop: € 19.00 

Prijs aan de zaal: € 22.50 

Zo 23 febr 11.30 uur | Lunchconcert met VES.

Een mannenkoor uit Sint-Laurens met een breed 

repertoire aan liederen, a capella gezongen.

Activiteitenkalender

Za 08 maart 20.00 uur | Duchess of Swing

Een all ladies big band afkomstig uit Breda spelen 

bekende jazz en musical nummers.

Za 15 maart 20.00 uur | De belgische groep Borsalino 

brengt het musicale verhaal ‘Aanvallen!’ in het kader van 

het feit dat 100 jaar geleden de 1e wereldoorlog begon.

Zo 16 maart 11.45 uur | Kinderlunchvoorstelling.

Voorstelling van kinderboekenschrijver Thijs Goverde 

met cabaret voor kinderen van 5- 10 jaar.

Zo 30 maart 11.30 uur | Lunchconcert met pianist 

Roel Praas en de Deense bariton Jørgenson.

Vr 11 april 20.00 uur | de Mattheus Passie.

Een ode aan de legendarische ‘Matthaüs Passion’.

Met de populaire zangeres Pearl Jozefzoon en Jan Rot als verteller.

Muzikale omlijsting door Tango Extremo.

Prijs in de voorverkoop: € 22.50 

Prijs aan de zaal: € 27.50 

Zo 27 april 11.30 uur | Lunchconcert Elsewhere 5 ervaren 

zeeuwse muzikanten brengen een programma met blues 

als basis en uitdagende verkenningen naar jazz en pop

Zo 25 mei 11.30 uur | Lunchconcert met Musica Cordis.

Een gemengd vocaal ensemble met repertoire 

van de 15e t/m de 20e eeuw.

foto: William Rutten 
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bekende jazz en musical nummers.

Za 15 maart 20.00 uur | De belgische groep Borsalino 

brengt het musicale verhaal ‘Aanvallen!’ in het kader van 

het feit dat 100 jaar geleden de 1e wereldoorlog begon.

Zo 16 maart 11.45 uur | Kinderlunchvoorstelling.

Voorstelling van kinderboekenschrijver Thijs Goverde 

met cabaret voor kinderen van 5- 10 jaar.

Zo 30 maart 11.30 uur | Lunchconcert met pianist 

Roel Praas en de Deense bariton Jørgenson.

Vr 11 april 20.00 uur | de Mattheus Passie.

Een ode aan de legendarische ‘Matthaüs Passion’.

Met de populaire zangeres Pearl Jozefzoon en Jan Rot als verteller.

Muzikale omlijsting door Tango Extremo.

Prijs in de voorverkoop: € 22.50 

Prijs aan de zaal: € 27.50 

Zo 27 april 11.30 uur | Lunchconcert Elsewhere 5 ervaren 

zeeuwse muzikanten brengen een programma met blues 

als basis en uitdagende verkenningen naar jazz en pop

Zo 25 mei 11.30 uur | Lunchconcert met Musica Cordis.

Een gemengd vocaal ensemble met repertoire 

van de 15e t/m de 20e eeuw.

foto: William Rutten 

www.historischekerk.souburg.nl

Do 19 sept 19.45 uur |
Spetterende seizoensopening met Rob de Nijs 
-Van Alle Tijden.
Met in het voorprogramma: coverband Elsewhere. 
Prijs in de voorverkoop: € 30.00 
Prijs aan de de zaal: € 35.00
 
Zo 29 sept 11.30 uur | Lunchconcert met Trequartone. 
Muziekensemble speelt renaissance en barok muziek. 

Za 12 okt 20.00 uur | The Blue Jeans Big Band.
Deze band speelt repertoire van jazz en bekende
big band melodieën olv Dick Broers. 

Zo 13 okt 11.45 uur | Kinderlunchvoorstelling. 
Voorstelling Biggetje Basje is voor kinderen van 3- 8 jaar. 

Zo 27 okt 11.30 uur | Marius Roeting, lezing met
beeld en geluid over bekende melodieën en teksten
met verrassende achtergronden en verwijzingen. 

Za 16 nov 20.00 uur | Dubbelconcert
van Cedar Creek en A Quadrant. Concert met country, 
western en folk muziek. 

Zo 1 dec. 11.30 uur | Lunchconcert met Meet5Reed. 
Zeeuws saxofoonkwintet speelt muziek van alle tijden. 

Za 14 dec 20.00 uur | Kerstsamenzang met
Walchers kerstkoor. Deze avond is gratis toegankelijk. 

Zo 22 dec 11.30 uur | Kerstlunchconcert
met de Ruyterstadsingers. Dit sfeervolle concert
is een jaarlijkse tradtie. 

Ma 30 dec 20.00 uur | Eindejaarsconcert
met Mathieu van Bellen. 
Prijs in de voorverkoop: € 15.00 (vrienden € 12.50) 
Prijs aan de zaal: € 17.50. 
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door
Damen Shipyards. 

Za 11 jan 20.00 uur | Piet Brakman
met zijn programma ’t is Stlle Waor ‘t Nie Waojt. 

Zo 26 jan 11.30 uur | Lunchconcert met Guimar, 
veelbelovende jeugdige zanger van het levenslied. 

Za 08 febr 20.00 uur | Lenny Kuhr
met het programma “Wie ben je?” 
Prijs in de voorverkoop: € 19.00 
Prijs aan de zaal: € 22.50 

Zo 23 febr 11.30 uur | Lunchconcert met VES. 
Een mannenkoor uit Sint-Laurens met een breed 
repertoire aan liederen, a capella gezongen. 

Za 08 maart 20.00 uur | Duchess of Swing 
Een all ladies big band afkomstig uit Breda spelen 
bekende jazz en musical nummers. 

Za 15 maart 20.00 uur | De belgische groep Borsalino 
brengt het musicale verhaal ‘Aanvallen!’ in het kader van 
het feit dat 100 jaar geleden de 1e wereldoorlog begon. 

Zo 16 maart 11.45 uur | Kinderlunchvoorstelling. 
Voorstelling van kinderboekenschrijver Thijs Goverde 
met cabaret voor kinderen van 5- 10 jaar. 

Zo 30 maart 11.30 uur | Lunchconcert met pianist 
Roel Praas en de Deense bariton Jørgenson. 

Vr 11 april 20.00 uur | de Mattheus Passie. 
Een ode aan de legendarische ‘Matthaüs Passion’. 
Met de populaire zangeres Pearl Jozefzoon
en Jan Rot als verteller. 
Muzikale omlijsting door Tango Extremo. 
Prijs in de voorverkoop: € 22.50 
Prijs aan de zaal: € 27.50 

Zo 27 april 11.30 uur | Lunchconcert Elsewhere
5 ervaren zeeuwse muzikanten brengen een programma 
met blues als basis en uitdagende verkenningen naar jazz 
en pop 

Zo 25 mei 11.30 uur | Lunchconcert
met Musica Cordis.  Een gemengd vocaal ensemble
met repertoire van de 15e t/m de 20e eeuw.

Foto: William Rutten

Foto: Milan Goldbach

ruitschade?
sterreparatie zonder afspraak

• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
• gratis mobiele dienst

sterreparatie zonder afspraak

 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828

Arke Vlissingen  • Walstraat 189 • 4381 GR Vlissingen 
• Tel. 0118 417710 • vlissingen@arke.nl

Last Minutes
 De scherpste prijzen!

• Walstraat 189 • 4381 GR Vlissingen 
• Tel. 0118 417710 • vlissingen@arke.nl
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www.partijsouburgritthem.nl 

Waterovelast in de Burgemeester Stemerdinglaan.

Voorlopig ontwerp herinrichting 
Burgemeester stemerdinglaan
De inspraak- en openbare fractiebijeenkomsten met dit 
thema werden druk bezocht. We hebben toen en ook 
daarna veel reacties ontvangen. We willen u 1 reactie 
van een bewoner niet onthouden. Hij heeft een uitge-
breide enquête onder de bewoners van de Burgemees-
ter Stemerdinglaan en gedeeltelijk de zijstraten gehou-
den. Gezien de reacties van velen onder u verwoordt hij 
heel helder hoe een groot deel van de Souburgers over 
dit onderwerp denkt.
“Het voorlopig ontwerp is als een bom ingeslagen bij 
bewoners en gebruikers van de Stemerdinglaan. Het is 
zonder enig vooroverleg met hen door de gemeente 
geparachuteerd, Voor u, zonder u .Gevolgen zijn o.a. 

verkeersdoorstroming wordt onzeker, verkeersveilig-
heid neemt af, belangrijke parkeergelegenheid ver-
dwijnt. Maar bovenal: een mooie laan wordt ingeruild 
voor een weg” aldus de inzender 
Het vervangen van de huidige infrastructuur (twee 
gescheiden banen) door een eenbaansweg, met een 
inrichting zoals o.a. de Bermweg, vindt bijna niemand 
een goed plan. Ook de PSR vindt dit een verkeerd plan, 
zelfs al zou de gemeente er wat voordeliger mee uit 
komen - wat nog maar de vraag is. De PSR ondersteunt 
de kritiek van de insprekers op bovengenoemd plan en 
zal dat in de commissie en gemeenteraad aan de orde 
stellen. Ondertussen hebben we geluiden gehoord 
vanuit het stadhuis dat het gepresenteerde ontwerp 
drastisch op de schop is gegaan. Dinsdag 3 septem-
ber, na de B&W vergadering, is het aangepaste plan 
waarschijnlijk openbaar gemaakt. Het ziet ernaar uit 
dat de ingediende inspraakreacties en de reacties tij-
dens de presentatie van het ontwerp in de Kwikstaart 
wel degelijk hun nut hebben gehad. We zijn benieuwd 
naar het aangepaste ontwerp en hopen dat hiermee de 
ingediende inspraakreacties overbodig zijn geworden.
Wellicht kunnen we u op onze volgende openbare frac-
tie (16 september 19:30 in de Kwikstaart) meer infor-
matie over het aangepaste plan tonen. U kunt nog 
steeds uw mening laten blijken op de website van de 
PSR.
Zie www.partijsouburgritthem.nl bij Polls.

parkeren kroonjuweel
Op 12 augustus begon weer een nieuw schooljaar en 
zo ook bij het Kroonjuweel. Het afgelopen jaar heeft 
de school bij de gemeente kenbaar gemaakt dat er te 
weinig parkeerplaatsen waren. Vooral ’s morgens bij het 
brengen van de kinderen kunnen er problemen ont-
staan. De gemeente heeft begin deze maand betonnen 
“ruggetjes” geplaatst langs de groenstroken. Hierdoor 
kan er niet meer geparkeerd worden aan die zijden, ter-
wijl ook de toegangsweg naar het Meiveld smal gewor-

den is. Door eigen 
waarneming is gecon-
stateerd dat de eerste 
schooldag redelijk rus-
tig is verlopen. 
Mede door het mooie 
weer waarschijnlijk 
waardoor veel ouders 
met de fiets kwamen. 
De oplossing van de 
gemeente is dat leer-
krachten iets verder 
weg van de school par-
keren, schooltijden aanpassen of ouders verplichten om 
op de fiets te komen.

karolingenmarkt
Tijdens de Karolingenmarkt op 14 september is de PSR 
uiteraard weer aanwezig.
We hopen u te mogen begroeten aan onze kraam.
De informatie die we daar van u krijgen, over alles wat 
Souburg, Ritthem, Abeele en de gemeente Vlissingen 
betreft is voor ons van groot belang. We zijn dan in 
de gelegenheid, in aanloop naar de verkiezingen van 
maart 2014, een verkiezingsprogramma op te stellen 
waarin u zich herkent.
Uw wensen en ideeën vormen de basis onder het motto 
“De gemeente meer dan een stad alleen”. 

Raadslid
Alex Achterhuis

Zuidwateringstraat 3e 
4389 TT Ritthem
0118 - 473808
E-mail: alex.achterhuis@ 
zeelandnet.nl

Raadslid/Fractievoorzitter
Lou Waterman

Vesting 21
4388 WJ Oost-Souburg 
0118 - 462850
E-mail: lfwaterman@ 
zeelandnet.nl

Raadslid
Geerard Eckhardt

M.A v.d. Puttestraat 11 
4388 LA Oost-Souburg 
0118 - 462903
E-mail: gjeckhardt@ 
zeelandnet.nl

Raadslid 
Ger Blom

Burchtstraat 13
4388 JJ Oost-Souburg
0118 - 604267
E-mail: ghj.blom@ 
kpnmail.nl

Commissielid
Frans Verdaasdonk

Dongestraat 72
4388 VN Oost-Souburg
0118 - 471770
E-mail: franing@ 
zeelandnet.nl

Raadslid
Anneke Zwigtman

Schans 9
4388 WC Oost-Souburg
0118 - 462883
E-mail: jazwigtman@ 
zeelandnet.nl

Commissielid
Albert Vader

Dongestraat 54
4388 VN Oost-Souburg
06 3967 3304
E-mail: avader@ 
zeelandnet.nl

Wethouder 
Lambert Prevoo

Ritthemsestraat 3
4388 JM Oost-Souburg
0118 - 463369
E-mail: lprevoo@ 
zeelandnet.nl

- Advertentie fractie -
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Ook dit najaar zijn er weer twee uitvoerin-
gen. Op zaterdag 9 en 16 november is er  
gekozen voor het stuk “Abseilen”. Dit stuk 
gaat over drie vriendinnen die een weekje op 
vakantie zijn in de Ardennen. Lekker relaxen 
was het doel van de vakantie. Twee van de 
dames hebben ook hun dochter meegeno-
men. Als er plotseling tijdens hun verblijf een 
abseiler in de tuin valt, is het direct met de 
voorgenomen rust gedaan. De onaangekon-
digde komst van deze vreemdeling zet een 
reeks gebeurtenissen in gang die de hechte 
vriendschap en soms wat benauwende fami-
lieband ernstig op de proef stelt. Een jaren-
lang verborgen geheim dreigt aan het licht 
te komen. Hoe zich dit verder ontwikkeld 
zult u zelf moeten gaan beleven. “Abseilen” 
is een toneelstuk dat gaat over vertrouwen 
en verraad, liefde en hoop, zorg en onbe-
zorgdheid, lef- en lafheid. Een alledaags 

menselijk verhaal wat heel dichtbij komt met 
een verbijsterend mooie afl oop.

STEC kan altijd nieuwe enthousiaste leden 
gebruiken. Als je mee wilt komen toneel-

spelen zal er eerst gekeken worden of je ook 
voor een bepaalde rol geschikt bent en in 
aanmerking kan komen. Tijdens een “klik” 
gesprek zal dit snel genoeg blijken en afge-
wogen worden. Wil je meer informatie, kijk 

dan eens op de website www.stec.nu Via de 
website is het ook mogelijk om alvast kaar-
ten te reserveren voor de voorstelling op 9 & 
16 november. Beide optredens beginnen om 
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Najaarsuitvoering ‘STEC’
Wat is STEC? Een klein stukje plant 
waaruit een nieuwe plant kan groeien? 
Nee, dat schrijf je met een k. STEC is 
een toneelvereniging en de afkorting 
staat voor “Souburgs Toneel En Caba-
ret”. En in de volksmond “bekt” het 
ook wel lekker. Wat doe jij in je vrije 
tijd? “Ik speel bij STEC!” Deze Sou-
burgse toneelvereniging is opgericht 
in 1949.  Ze hebben twee maal per 
jaar een productie die wordt opge-
voerd in wijkcentrum “de Zwaan”. 
STEC is een zeer hechte, gezellige 
maar kleinschalige vereniging met 
ongeveer 20 trouwe leden waarbij op 
de vaste repetitieavond heel veel gela-
chen wordt. Maandagavond wordt er 
in “De Blazer” serieus geoefend op 
de verdeelde rollen. Want het publiek 
wil een leuk, goed toneelstuk zien. 
De mensen komen tenslotte voor een 
gezellig avondje uit.

Groepsfoto voorstelling ‘Het veilige nest’ 2013

Hobby en-
CReATIVITeITSCenTRUM
‘T ALLeRGAARTJe

In de maand maart komen er weer verschillende 
nieuwe artikelen binnen, o.a van: 

Pergamano  |  nieuwe grids  |  vellum  |  patronenmappen

Marianne design  |  creatables  |  stempels  |  knipvellen

Nellie Snellen  |  mallen  |  stempels

Vlissingsestraat 12  •  4388 HD Oost-Souburg  •  Tel. 0118 - 461706 
allergaartje@allergaartje.nl  •  www.allergaartje.nl

Let op: Op 7 september hebben wij een demo en workshop 
van José Joosten. Ook hebben wij die dag magazijnverkoop in de 
Vlissingsestraat op nr 18. Dus niet tijdens de jaarmarkt op 14 september.

Daar is alles voor € 0,25 Of 5 voor € 1,00
ook veel aanbiedingen in de winkel op deze dag

in de week  van 23 t/m 28  september 
en maandag 30 september sluiten wij elke dag om 16.00 uur.

Hobby en-
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In de maand maart komen er weer verschillende 
nieuwe artikelen binnen, o.a van: 

Pergamano  |  nieuwe grids  |  vellum  |  patronenmappen

Marianne design  |  creatables  |  stempels  |  knipvellen

Nellie Snellen  |  mallen  |  stempels
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www.allergaartje.nl

Buteuxstraat 20, 4388 CW Oost-Souburg, T. 0118-463017, M. 06-43275288

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs
staat al ruim 28 jaar voor kwaliteit

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerkingWave Hairstyling 

Kanaalstraat 73  

4388 BK Oost-Souburg 

t: 0118 - 49 02 22 

w: www.wavehairstyle.nl

e: info@wavehairstyling.nl 


