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Overvol programma 
Karolingenmarkt Oost-Souburg

De kinderrommelmarkt op de Karolingenburcht  

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. 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 flink van 
zich laten horen. Diverse Souburgse en Rit-
themse verenigingen zullen zich natuurlijk 
ook weer promoten. Zij komen met een ver-
nieuwend programma of uitvoering waarin 

zij hun kunsten vertonen. Te veel om op te 
noemen, dus zeker de moeite waard om een 
kijkje te komen nemen en de sfeer te proe-
ven. Voor de inwendige mens wordt ook 
gezorgd want de horeca zal die dag zorgen 
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 volgen. 
Nog wel een vriendelijk doch dringend ver-
zoek van de organisatie en de Gemeente om 
na de rommelmarkt de overgebleven spulle-
tjes en afval mee naar huis te nemen en niet 
achter te laten op de Karolingenburcht
Voor het volledige programma kunt u terecht 
op de site van Souburg: www.souburg.nl. 

Het programma van ‘Souburg Ontmoet’
‘Elkaar ontmoeten’ staat op zaterdag 27 sep-
tember centraal. Een ‘Souburgse Uitmarkt’ 
waarbij veel groepen die in het dorp actief 
zijn zich met veel enthousiasme presenteren. 
Zij laten zien wat ze als vereniging of club te 
bieden hebben, en hopen daarmee de drem-
pel naar hun vereniging of club te verlagen.  

Het idee achter ‘Souburg Ontmoet’
Het is allemaal begonnen met de dialoog-
avond ‘Thuis in Oost Souburg’ die Rabobank 
Walcheren/Noord-Beveland in 2013 organi-
seerde. Een gesprek over de leefbaarheid in 
het dorp met een aantal Souburgers  van-
uit verschillende organisaties. Al snel bleek 
dat velen de wens hadden meer invulling te 
geven aan de Karolingische Burg; de Burg 

als ontmoetingsplaats voor alle Souburgers. 
Hierdoor ontstond het idee om een ontmoe-
tingsdag te organiseren op de Karolingische 
Burg, er zijn immers veel Souburgers die niet 
half weten wat hun dorp allemaal te bie-
den heeft op het gebied van sport, cultuur, 
muziek en vrije tijd etc.
Wat kunt u verwachten tijdens ‘Souburg Ont-
moet’? 
Een zeer gevarieerd programma, waarbij alle 
Souburgers worden uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen:
•	 	De	 Molukse	 vereniging	 Mae	 Uku	 houdt	

een modeshow en presenteert een lespro-
gramma. En, natuurlijk maken zij lekkere 
Molukse	hapjes;	

SOUBURG  ONTMOET  ELKAAR 
op de Karolingische Burg
Zaterdag 27 september 2014 van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 27 september a.s. staat de Karolingische Burg in het teken van het 
Souburgse verenigingsleven. Vele verenigingen, stichtingen en organisaties uit 
Souburg presenteren zich, geven demonstraties, voorstellingen en nodigen de 
Souburgers uit een kijkje te komen nemen.

» vervolg op pagina 2

Zaterdag 13 september is het weer zover. De laatste van de drie markten voor 
2014 zal dan gehouden worden in de winkelstraten van Oost Souburg. In het 
altijd al gezellige centrum van Oost Souburg zullen die dag de straten wor-
den 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.  

De Karolingische Burg  - foto Tonnie Joosse

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
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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

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.
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   Rondom‘t  Putje
Veranderingen horen bij het leven, het is een teken 
van beweging en dat is goed natuurlijk. Maar soms 
lijkt het wel of  we nu in een tijd leven waarin ook 
het goede moet worden afgebroken zonder dat er 
wordt gekeken naar wat de consequenties zijn. Het 
is natuurlijk logisch dat, wanneer je in een drukbe-
volkt gebied het ziekenhuis wil laten verdwijnen, er 
van elders in dit “gat” wordt gesprongen om ervoor 
te zorgen dat de bevolking zorg heeft dicht bij huis. 
Als je daar over gaat mopperen heb je je eigen daden 
niet begrepen. Ik ga ook veel liever naar een poli in 
Middelburg dan – als er geen auto tot mijn beschik-
king staat – te proberen met trein en bussen in het 
Goese ziekenhuis te komen. Dat is duidelijk. 
Maar soms zie je niet ineens wat de gevolgen zijn 
van maatregelen. Zo heb ik horen fluisteren dat de 
gemeente Vlissingen subsidies aan verenigingen 
wil afschaffen. Dat vind ik niet slim. Je haalt het 
cement van de samenleving weg, veel jeugd krijgt 
dan geen kans meer om te profiteren van wat het 
verenigingsleven aan vorming, educatie en sociali-
sering spelenderwijs biedt en dat kan dan in een 
later stadium nog wel eens lastig worden. Waar 
is dan het draagvlak voor de prachtige festivals 
in Vlissingen? Die gaan trouwens wel door mét 
subsidie, heb ik begrepen. 

Misschien wordt het toch eens tijd om eerst eens 
naar de basis te kijken en daar het geld aan uit 
te geven. Een gemeente moet eerst voor de eigen 
bevolking zorgen en die kan prima zonder grote 
festivals, maar niet zonder het verenigingsleven van 
iedere dag.
Over festivals gesproken: we hebben hier in Sou-
burg in september op de Karolingenburg, een ont-
moetingsdag voor alle verenigingen. Op initiatief  
van de Rabobank want die heeft wel begrepen hoe 
belangrijk cement is om de boel overeind te houden!

Melkmeisje

SOUBURG  ONTMOET  ELKAAR op
de Karolingische Burg Oost-Souburg

In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar de 
kwaliteit van de bomen. Er is gekeken naar 
de conditie en of zij de werkzaamheden en 
een verplanting zouden kunnen overleven. 
De bomen die dit aankunnen, zijn verplant 
en	tijdelijk	verplaatst	naar	de	Middelburgse-
straat. 
De gemeente heeft geprobeerd zoveel 
mogelijk van de bestaande bomen te behou-
den. Daar waar het straatwerk opgebroken 
moest worden voor het verplanten van de 
bomen, is dit weer hersteld. 
In de afgelopen periode zijn diverse werk-
zaamheden in de Burgemeester Stemer-

dinglaan uitgevoerd. Voor de zomer is DELTA 
N.V. met de werkzaamheden aan de kabels 
en leidingen voor het gas, water en elektra 
begonnen. Deze zijn verlegd en vervangen. 
De gemeente Vlissingen heeft de bomen die 
niet behouden konden worden gekapt.
De gemeente heeft een selectie gemaakt van 
een aannemer die het werk aan het rioolstel-
sel, groen en het wegdek gaat uitvoeren. 
Begin september starten de werkzaamheden 
aan het wegdek, riool en het groen. De aan-
nemer bepaalt in overleg met de gemeente 
de planning en werkvolgorde. Omwonen-
den ontvangen hierover nog informatie.

Werkzaamheden Burgemeester 
Stemerdinglaan begonnen

Impressie Burgemeester Stemerdinglaan (tussen de Lekstraat en de Amstelstraat)

•	 	Toneelvereniging	 S.T.E.C.	 laat	 bezoekers	
kennismaken met een eenakter en komt 
met een grimeur;

•	 	Er	 is	 een	 muziekoptreden	 van	 muziekver-
eniging Vlijt en Volharding en Philharmonie 
50 Plus; 

•	 	Modelvliegbouwclub	 Delta	 geeft	 vliegde-
mo’s;

•	 	Gymvereniging	 DIOS	 geeft	 workshops	 én	
demonstraties op een tumblingbaan;

•	 	Ringrijdersvereniging	 Souburg	 laat	 kinde-
ren ringsteken op een speciaal ‘kinderbaan-
tje’ en een paard invlechten;

•	 	Folkloristische	 dansgroep	 Medioburgum	
zorgt voor een vrolijke afwisseling met hun 
optreden.

•	 	Maak	kennis	met	de	activiteiten	van	de	Pro-
testantse Kerk/Open Haven  o.a. het project 
Praatpaal. Op de Karolingische Burg wordt 
die dag ook een stilteplek gecreëerd, een 
plek waar men tot bezinning kan komen.

•	 	Stichting	 “Christoforus”	 vraagt	 aandacht	
voor een project voor Zuid Sudan en ver-
zorgt de drankjes.

•	 	Aansluitend	is	een	gezellige	brocantekraam	
ingericht waar men huisgemaakte lekker-
nijen kan proeven en tussen leuke spulletjes 
kan snuffelen.

•	 	Voor	de	kinderen	is	er	een	springkussen.
•	 	En	natuurlijk	 is	ook	Stichting	de	Karolingi-

sche Burg vertegenwoordigd.

Bezoek het Trefpunt!
Centraal	 op	 de	 Karolingische	 Burg	 is	 een	
Trefpunt ingericht. Onder het genot van een 
kopje koffie kunt u daar het aanbod aan ver-
enigingen en clubs bekijken. 
Op het Trefpunt organiseert Rabobank Wal-
cheren/Noord-Beveland tevens een ‘vraag 
& aanbod’ hoek. Verenigingen, stichtingen, 
clubs en de bewoners van Souburg kun-
nen daar hun vraag, hun behoefte kenbaar 
maken. Wat missen zij nog? Waar is behoefte 
aan? En, wat hebben zij hun dorpsgenoten 
te bieden?
Deze ‘vraag & aanbod’ hoek is de officiële 
start van een app, die speciaal voor Souburg 
wordt	ontwikkeld.	Met	deze	app	krijgt	de	dag	
‘Souburg Ontmoet’ een virtueel vervolg, en 
werken de deelnemers verder aan  de verbin-
ding tussen Souburgse inwoners.

Meer informatie
Al deze informatie is nog eens na te lezen 
op www.Souburg.nl/evenementen/souburg- 
ontmoet
Hier wordt ook het programma vlak  voor 
aanvang bekend gemaakt.
Heeft	 u	 vragen	 over	 “Souburg	 ontmoet”	 of	
wilt u zich nog aanmelden voor deelname? 
Neemt u dan contact op met Ko Hamelink 
(email: jkhamelink@zeelandnet.nl  of tel: 
0118 471255)

De gemeente Vlissingen is in april begonnen met de werkzaamheden in de 
Burgemeester Stemerdinglaan. De herinrichting is een kwaliteitsimpuls voor 
de verkeersveiligheid en groene kwaliteit van de straat.
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Op zaterdag 13 september organiseert de 
Protestantse Gemeente Oost-Souburg  weer 
haar inmiddels bekende grootse Rommel- 
en Boekenmarkt. Net als vorig jaar rondom 
en gedeeltelijk in de kerk (de bij gebou-
wen). Het grootste gedeelte van onze Rom-
melmarkt speelt zich af in de mooie tuin. 
Elektra en curiosa wordt verkocht in de ont-
moetingshal en de kinderhoek stellen we op 
in de Ark, het gebouw achter de kerk. Voor 
de kerk staan twee boekenkramen. 
De kerk zelf is expositieruimte die dag en 
in het kader van monumentendag is de 

kerk te bezichtigen. Voor de kerk presen-
teert zich een nieuw fenomeen. Praatpaal. 
In een kraam vertellen mensen u wat deze 
activiteit inhoudt. In De Ark en op het ter-
ras daarnaast is er de inmiddels beroemde 
koffiehoek met koffie en wafel met warme 
kersen. Alleen daarom is het al de moeite 
waard om deze Rommelmark te bezoeken. 
Aanvang 08.45 uur en einde 16.00 uur. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Geertje 
en Wim de Voogd. Telefoon: 0118-464214 
en/of Ko Adriaanse, Telefoon: 0118-475850  
/06 12339954.

Rommelmarkt en Boekenmarkt 
13 september a.s.
Oranjeplein 2  Oost-Souburg  (kerk “Open Haven”)

Iets	goeds	kunnen	doen	voor	een	ander,	uw	vrije	tijd	op	een	nuttige	én	plezierige	manier	
besteden, nieuwe sociale contacten opdoen. Dat zijn een paar voordelen van vrijwilligers-
werk. Bij zorginstelling WVO Zorg zijn vrijwilligers van harte welkom. 

Vrijwilliger bij WVO Zorg
Verdeeld	over	onze	zorglocaties	in	Middelburg,	Oost-Souburg	en	Vlissingen	zetten	ruim	700	
vrijwilligers zich met veel enthousiasme in en vervullen taken die anders niet of nauwelijks 
gedaan kunnen worden. Het gaat vaak om de kleine dingen. Een praatje maken, wat per-
soonlijke	aandacht	geven.	Maar	hoe	klein	het	gebaar	ook	lijkt,	voor	onze	klanten	is	het	van	
grote waarde. 

Wat kunt u doen als vrijwilliger bij WVO Zorg?
Er zijn verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Zo kunt u als vrijwilliger:
•	 	assisteren	bij	activiteiten	en	uitstapjes;
•	 	helpen	en	ondersteunen	in	onze	verpleeghuizen;
•	 samen	met	de	klant	een	wandeling	maken;
•	 een	handje	helpen	in	onze	winkels;
•	 helpen	in	de	restaurants.
Een aantal vacatures vindt u in de vacaturebank voor vrijwilligers op onze website www.
wvozorg.nl 

Meer weten?
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Of heeft u vragen over de mogelijkheden van vrijwil-
ligerswerk bij WVO Zorg? Neem dan gerust contact op met de vrijwilligers-coördinator via 
telefoonnummer 0118 – 448 448 of mail naar vrijwilligerswerk@wvozorg.nl

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Souburgsche Courant
•  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
- Lambert Prevoo

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

•  veRspReidingsgebied 
Oost- en West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

Uitvaartverzorging
H. Jobse 

0118 46 22 05

www.hjobse-uitvaart.nl
www.basisuitvaart-zeeland.nl
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H. Jobse 

0118 46 22 05

www.hjobse-uitvaart.nl
www.basisuitvaart-zeeland.nlSOUBURG - MIDDELBURG

Industrieweg 5 Telefax 0118 - 41 78 99
4382 NA Vlissingen E-mail: contact@bouwbedrijfjoziasse.nl
Telefoon 0118 - 41 78 73 Website: www.bouwbedrijfjoziasse.nl

* vraag naar de voorwaarden in onze winkel

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 begeleidt 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.

Momenteel zijn budgetuitvaarten heel actueel.
Op zich is het natuurlijk een heel goede zaak dat er budgetuitvaarten worden
aangeboden. Maar is het eigenlijk niet zo dat iedere verzorgde uitvaart een bud-
getuitvaart zou moeten zijn?
Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging spreekt het voor zich dat bij iedere 
uitvaart die we verzorgen rekening gehouden wordt met het budget. Het be-
drag dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke 
aspecten.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol 
	 lk bedrag er  besteed gaat worden want onze  persoonlijke begeleiding 

is niet gerelateerd aan een bepaald bedrag.
Tegenwoordig zijn er veel mensen die ondanks het feit dat er voldoende fi nan-
ciële middelen zijn toch kiezen voor een goedkopere uitvaart, die mogelijkheid 
moet er dan ook gewoon zijn. De reden voor een bepaalde keuze is vaak heel 
persoonlijk en daarom voor ons ook van belang.
Wij doen er alles aan ervoor te zorgen  dat de keuzes welke gemaakt moeten 
worden bewust en weloverwogen zijn. Of het nu keuzes zijn die budget gerela-
teerd zijn of niet, iedere keuze is belangrijk en onze persoonlijke ondersteuning 
daarin staat los van het te besteden bedrag.
Door onze ruime ervaring kunnen we u zonder extra kosten te maken hier dus-
danig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belang-
rijke persoonlijke ervaringen en emoties. Het verlies van een dierbare moet ons 
inziens niet ten onder gaan aan zorgen over de kosten van een uitvaart. 
Samenvattend hoort het zo te zijn dat de klant in een voorbespreking duidelijke 
keuzes kan maken waardoor er na de uitvaartplechtigheid geen fi nanciële ver-
rassingen zullen zijn voor de nabestaanden.  Wanneer er geen sprake is van een 
voorbespreking maar het contact met ons pas plaatsvindt na overlijden mag er 
worden gerekend op duidelijke fi nanciële afspraken welke volledig bij de overle-
dene en zijn of haar nabestaanden passen. 

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

Kanaalstraat 95 - 4388 BL  Oost Souburg
0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl
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Kruisverenigingen
Aan het einde van de Negentiende Eeuw 
was het met de gezondheidszorg nog slech-
ter gesteld. Ondanks wettelijke maatrege-
len wilden de plaatselijke overheden weinig 
financiële middelen beschikbaar stellen om 
de situatie te verbeteren. Jacobus Penn, de 
toenmalig geneeskundig inspecteur van 
Noord-Holland, kon dit niet aanzien en 
startte met de wijkverpleging. Hij richtte 
daartoe het Witte Kruis op. In Hilversum ont-
stond in 1875 de eerste plaatselijke afdeling. 
Penn koos deze naamgeving in navolging 
van het Rode Kruis. Waar de laatste zich toen 
richtte op de verzorging van oorlogsslacht-
offers richtte het Witte Kruis zich op ziek-
tepreventie, verbetering van de algemene 
hygiëne	 en	 gezondheidsvoorlichting.	 Dit	
initiatief vond al snel navolging in het hele 
land. Vergelijkbare organisaties schoten als 
paddenstoelen uit de grond. In lijn met de 
verzuiling ontstonden er naast neutrale, ook 
kruisverenigingen op protestants-christelijke 
en rooms-katholieke grondslag zoals dat ook 
het geval was bij woningcorporaties of voet-
balclubs. 
Tevens ontstond er een groot kleurpalet 
in de wereld van de zorgorganisaties. Het 
Oranje Kruis hield zich bezig met de bevor-
dering van de EHBO. Het protestants-chris-

telijke Oranje-Groene Kruis, diens katholieke 
tegenhanger het Wit-Gele Kruis en het neu-
trale Groene Kruis deden aan wijkverpleging. 
Vooral in de jaren zestig van de vorige eeuw 
begon de verzuiling langzaam te verdwijnen 
en ontstonden er vaak fusies. De drie laatst-
genoemde verenigingen gingen in 1978 op 
in de Nationale Kruisvereniging. 
In België bestaat nog het Blauwe Kruis 
(bescherming van dieren en natuur) en in 
Nederland bestaat natuurlijk de zorgverze-
keraar het Zilveren Kruis.  

Souburg
Ons dorp bleef in die ontwikkeling niet 
achter. Ook hier ontstonden  kruisvereni-
gingen in alle kleuren en maten. Zo nam 
de	arts	C.E.	Plugge	in	1904	het	initiatief	tot	
de oprichting van de Souburgse afdeling 
van het Groene Kruis. Deze vereniging had 
onder andere als doelstelling de zorg voor 
moeder en kind, de prenatale zorg, kraam-
zorg, zuigelingenzorg en kleuterzorg. Aan-
vankelijk was deze kruisvereniging gevestigd 
in een gebouwtje aan de Ritthemsestraat.
In diezelfde straat verhuisden ze later naar 
een iets groter gebouw om in 1929 te ver-
huizen naar een onderkomen in de Pas-
poortstraat. In de vergaderingen van de 
Souburgse afdelingen van het Groene Kruis 

Het Gezondheidscentrum door Adri Meerman

Het Gezondheidscentrum aan de Cornelis van Perestraat in 1962 (foto Gemeentearchief Vlissingen)

Vrijwel iedere dag hoor of lees ik nieuws over de zorg in het algemeen of 
bezuinigingen op die zorg in het bijzonder. Heel vaak gaat het over de pro-
blematiek rond een walchers ziekenhuis, maar laatst trof mij een bericht over 
een souburgse zorginstelling. de ggd Zeeland heeft plannen ontwikkeld 
voor een nieuwe vorm van publieke gezondheidszorg. Daar horen uiteraard 
bezuinigingen bij. Om geld te besparen wil het bestuur een aantal consulta-
tiebureaus sluiten, waaronder mogelijk die in Souburg. 
hele generaties souburgers bezochten dit bureau aan de cornelis van pere-
straat met hun zuigelingen, peuters en kleuters. 
De gevel van het gebouw wordt gesierd met het woord “gezondheidscen-
trum” maar ik denk dat iedereen het gemakshalve “het consultatiebureau” 
noemde. wellicht zal de naam van het nieuwe gezondheidscentrum aan het 
ambachtsveld beter blijven hangen.

en Oranje-Groene Kruis kwam regelmatig de 
wens naar voren om in het dorp een eigen 
gebouw op te richten. 
In 1957 trok het bestuur  van het Groene 
Kruis de stoute schoenen aan en richtte een 
verzoek aan het Souburgse college van bur-
gemeester en wethouders. Al snel volgde 
eenzelfde verzoek van het Oranje-Groene 
Kruis. De gemeente achtte de stichting van 
twee gebouwen teveel van het goede en 
adviseerde een vorm van samenwerking. Dit 
vormde in 1960 de opmaat voor een nieuwe 
stichting	onder	de	naam	“Het	Gezondheids-
centrum”.	Als	doelstelling	werd	gekozen	het	
stichten, in stand houden en exploiteren van 
een gemeenschappelijk gebouw waarin alle 
taken de gezondheidszorg betreffen zullen 
worden uitgevoerd.  De gemeenten Souburg 
en Ritthem bleken bereid tot het garanderen 
van de benodigde geldleningen en nadat op 
29 juni 1960 de bouwvergunning was ver-
leend kon op zaterdagmiddag 10 februari 
1962	het	gebouw	aan	de	Cornelis	van	Peres-
traat worden geopend. Dit gebeurde door 
gedeputeerde A. Schout als vervanger van 
de	 Commissaris	 der	 Koningin	 De	 Casem-
broot, die wegens ziekte verhinderd was. 

Het gezondheidscentrum
Het kostte de gedeputeerde enige moeite 
om de nog stroeve deur te openen met een 
sleutel	 die	 Marjoke	 Huson,	 het	 dochtertje	
van een raadslid, hem keurig op een kussen-
tje had overhandigd.
Eenmaal binnen kon hij, gevolgd door de 
vele genodigden, het stijlvol en doelmatig 
ingerichte centrum bewonderen.
Het gebouw werd ontworpen door het 
architectenbureau Steen en Tuinhof uit Vlis-
singen. Het bleek uiteraard een enorme 
vooruitgang in vergelijking met het oude 
gebouwtje aan de Paspoortstraat.
Op de verdieping waren twee woningen 
ingericht voor de conciërges en hun gezin.
De ruime hal bevatte een ornament van 
beeldend kunstenaar H.W.G. Jansen uit Velp 
en de hal bevatte de wapens van Souburg 
en Ritthem.
Het kleuter-, kraam- en hoogtezonbureau 
kregen hun huisvesting op de begane grond. 
Ook was het centrum voorzien van twee 
magazijnen voor beide kruisverenigingen. 
Hoeveel Souburgse ouders met hun kroost 
zullen een bezoek aan dit centrum hebben 
gebracht? En hoeveel zullen er nog volgen?

KORTING! 
OP DE ZOMERCOLLECTIE 
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NAJAARSACTIE
3 verschillende modellen
diverse stoffen en kleuren

Actie geldig vanaf 1 september t/m 31 oktober 2014

Tijdens de karolingenmarkt zaterdag 13 september
hebben we nog meer leuke aanbiedingen !

Met trots kan Yarden & Slager Uitvaartzorg Wal-
cheren u de nieuwe afscheidsruimte “De Getijden” 
presenteren. Om deze ruimte te realiseren, zijn we 
de samenwerking aangegaan met de Adventkerk 
te West-Souburg. De afscheidsruimte, gelegen 
naast het Kerkgebouw, is helemaal nieuw ge-
bouwd en is een warme, lichte ruimte geworden 
die helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd.

Wanneer u afscheid wilt nemen in kleine kring, 
is het mogelijk om een dienst te houden in de 
afscheidsruimte. Dit geeft vaak een warmer 
gevoel dan in een grote zaal. Ook zijn er vele 
mogelijk heden voor catering, zoals een koffietafel 
na afloop. Wat de tijdsduur betreft zijn er geen 
beperkingen, dus u kunt het afscheid in alle rust 
laten plaatsvinden, zonder dat hier extra kosten 
aan verbonden zijn.

Ieder mens is uniek
De visie van Yarden & Slager Uitvaartzorg 
 Walcheren draait om het verzorgen van kwalitatief 
hoogwaardige uitvaarten, met respect voor het 
individu. Ieder mens is tenslotte uniek. Wij hopen 
te bereiken dat de nabestaanden op een persoon-
lijke en waardige manier afscheid kunnen nemen 
van hun dierbare. Yarden & Slager Uitvaartzorg 
Walcheren staat voor eerlijke tarieven en werkt zo 
transparant mogelijk.

Wij zijn er voor iedereen, ook wanneer u niet  
verzekerd bent voor de uitvaartkosten.

NIEUW GEOPEND: afscheidsruimte “De Getijden” 
van Yarden & Slager Uitvaartzorg Walcheren

WIJ BIEDEN VOOR IEDER BUDGET EEN PASSEND AFSCHEID

Uitvaartcentrum
Kerklaan 17 / 19
4386 AL Vlissingen

Kantoor
Van Doornlaan 29
4386 AH Vlissingen

simon.slager@yarden.nl
bel gratis 0800 1292
Direct 06 - 109 707 36

& SLAGER
Uitvaartzorg Walcheren

WWW.YARDEN-SLAGER.NL

De afscheidsruimte

De ontvangstruimte
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Woningbouw in Ritthem?
in 2009 is er aan de inwoners van Ritthem gevraagd of er behoefte was aan 
woningbouw in Ritthem. dit ter voorbereiding van het dorpsplan dat op 
initiatief van de Dorpstraad en samen met de bewoners in 2010 tot stand 
kwam. Daar kwam uit dat men een kleinschalige woningbouwproject  voor 
senioren en starters gerealiseerd zou willen zien.

Nu, 6 jaar later, zal opnieuw een woningbehoefte inventarisatie plaatsvinden. Specifiek om 
te	bekijken	of	er	nog	steeds	behoefte	is	aan	senioren-	en	starterswoningen.	Mogelijk	kan	
dit resulteren in bouwaktiviteiten. De gemeente Vlissingen en de Dorpsraad van Ritthem 
hebben vragen opgesteld die uiteindelijk een compleet beeld moeten gaan geven van de 
woningbehoefte. De bewoners van Ritthem krijgen dit najaar een vragenlijst uitgereikt 
door de Dorpsraadleden met het verzoek om deze in te vullen. Na 2 weken zullen de lijsten 
ook weer opgehaald worden. Op deze manier hoopt de Dorpsraad weer een hoge respons 
te krijgen zoals dat ook gebeurde bij de enquete ter voorbereiding van het Dorpsplan. 

Heerlijkheid         Ritthem

’t Keuterhofje in “den Oosthoek”

De Zandweg, nu en toen: nauwelijks herkenbaar door het water, 70 jaar geleden. In het 
huis links op de foto woont nu de familie Eenennaam.

Ritthem in Beeld

Tijd	om	samen	met	Wim	de	Meij	op	bezoek	
te gaan bij een van bewoners van het gebied 
van	voor	de	inundatie	in	1944.	Mevrouw	Jans	
Stroo-de Groot blijkt een ijzeren geheugen te 
hebben en vertelt honderduit over haar jeugd 
in Ritthem en de tijd daarna als jonge vrouw 
na een noodgedwongen vertrek.
De	 ouders	 van	 mevrouw	 Stroo,	 Catharina	
Boon	 en	 Floris	 de	 Groot,	 kochten	 de	 boer-
derij van Ko de Visser en verhuisden op 1 
april	 1919	 naar	 het	 “keuterhofje”	 zoals	 dat	
toen aangeduid werd. Jans Stroo was toen 
6 weken oud. In totaal werden er 10 kinde-
ren geboren in het gezin de Groot waarvan 
er 8 de volwassen leeftijd bereiken. De kin-
ders	 waren	 er	 voor	 “het	 gemak”:	 Ze	 wer-
den geacht mee te werken op de boerderij 
zodra ze oud genoeg waren, vertelt mevrouw 
Stroo. Hoe haar ouders elkaar ontmoet heb-
ben weet ze niet: vader was dijkwerker in 
Koudekerke en moeder was huishoudster bij 

een	familie	aan	de	Oude	Veerseweg	in	Mid-
delburg. Waarom zij besloten om naar het 
hofje in Ritthem te verhuizen, weet zij even-
min. Dit betekende tenslotte dat vader een 
ommezwaai moest maken: van dijkwerker 
naar boer. Wellicht heeft het feit dat hij in zijn 
jongensjaren paardenknecht was, daar iets 
mee te maken gehad? In die tijd werden er 
geen vragen gesteld door de kinderen, het 
gebeurde gewoon.
Het hofje lag aan de Barentsweg die toen veel 
langer	was	en	uiteindelijk	vlak	bij	 Fort	Ram-
mekens uitkwam op de zeedijk. In het begin 
niet meer dat een modder- of zandpad en 
wat later voorzien van grind. Het landschap 
bestond uit een aaneenschakeling van akkers 
of	 “landjes”,	 vaak	 gescheiden	 door	 heggen	
of	rijen	struiken	en	bomen.		Mevrouw	Stroo	
vertelt dat zij naar school ging in Ritthem 
(van	 Openbaar	 net	 Christelijk	 geworden,	
door inmenging van dominee Sundermeijer 
en vader de Groot, respectievelijk voorzitter 
en penningmeester van het bestuur) en dat 
zij ’s zomers over de weg liep maar dat dat 
’s winters moeilijk was omdat het te mod-
derig was. Dan liepen de kinderen over een 
paadje	 van	 “landje	 op	 landje”	 via	 planken	
die over de sloten lagen. Dat vonden ze best 
eng omdat de plank smal en de te overbrug-
gen sloot best diep was. Bovendien waren 
de meisjes vanaf 6 jaar in dracht en hielpen 
de lange rokken ook niet mee. Dat pad is nu 
onderdeel van het Ommetje en eindigt op de 
Zuidwateringsstraat, vlak bij de plek van de 
oude school. 

De inundatie, het onderwater zetten van het 
gebied door de geallieerden om de Duitsers 
te verjagen in oktober 1944, betekende het 
einde van ’t Keuterhofje. De bewoners van 
Ritthem en omgeving hadden door middel 
van pamfletten opdracht gekregen om hun 

Graag nog een man erbij
Het enige dat nu nog ontbreekt is nog wat 
meer	mannelijke	inbreng.	“Er	is	ook	behoefte	
aan de manier waarop mannen met hun 
gevoelens	 omgaan”,	 zeggen	 Martina	 van	
Zalen-Arendse (49) en Jamie van der Heijde 
(22),  enthousiaste vrijwilligsters van Praat-
paal.	 	 Martina	 heeft	 een	 ruime	 ervaring	 in	
het jeugdwerk en Jamie kan bogen op haar 
studie maatschappelijk werk en onderwijsas-
sistente. Alle vrijwilligers krijgen nog regel-
matig	gerichte	scholing.	“Een	aantal	vrijwil-
ligers	heeft	onlangs	een	workshop	“Gedeeld	
Verdriet”	 gevolgd	 en	 daar	 werd	 nog	 eens	
benadrukt hoe belangrijk ook mannelijke 
inbreng is bij het verwerken van rouw en 
verlies. En daarom zoeken we nu nog een 
mannelijke	vrijwilliger!”	Voor	meer	informa-
tie: www.praatpaalsouburg.nl.
 
Ieder kind is welkom
“Praatpaal”	 werd	 aan	 het	 begin	 van	 deze	
eeuw opgericht in Ermelo. Een van de twee 
initiatiefneemsters had een tweeling verlo-
ren. Ze merkte dat door haar eigen verdriet 
haar andere kinderen te weinig aandacht 
kregen. En ook die hadden behoefte om te 
praten en hun verdriet te verwerken. En zo 
ging het balletje aan het rollen binnen de 
PKN (Protestantse Kerken Nederland). Intus-

sen zijn er in het hele land, inclusief Souburg, 
al	 weer	 vijf	 Praatpalen.	 	 Maar	 “Praatpaal”	
zoekt haar doelgroep niet alleen in kerkelijke 
kring. Ook hier, waar het in 2008 opgepakte 
initiatief in 2010 met financiële steun van de 
Rabobank gestalte kreeg, worden alle scho-
len benaderd en alle media ingeschakeld. 
Want	ieder	kind	is	welkom.	“Wij	zijn	wel	van	
de kerk, maar we zijn niet evangeliserend 
bezig. We gaan uit van wat het kind nodig 
heeft,”zeggen	Martina	en	Jamie.	“We	lopen	
een tijdje met hen mee en als we merken dat 
de problemen te groot zijn voor ons, hebben 
we iemand die ons adviseert en zo nodig 
gaan	we	met	de	ouders	praten.”

Telefoon
Er kunnen nogal wat omstandigheden 
zijn waardoor een kind in de knel dreigt te 
raken.	 In	 een	 kleurige	 nieuwe	 flyer,	 die	 zo	
breed mogelijk verspreid zal worden, komt 
een	aantal	punten	aan	de	orde:	“Omdat	 je	
ouders gaan scheiden of zijn gescheiden; als 
je je alleen voelt; als je bang bent voor iets of 
iemand; als iemand is gestorven en je mist 
die	persoon	erg	of	als	je	wordt	gepest	enz.”	
In een groepje wordt gepraat, getekend, een 
spelletje gedaan, geknutseld aan bijvoor-
beeld	een	‘gevoelsdoosje’,	bloemen	die	sym-
bool staan voor een overledene worden in 

een vaas gezet  of er wordt naar een gedicht 
of verhaal geluisterd.  En dat wekelijks, zo’n 
week of vijf, waarna met een etentje afscheid 
wordt genomen van elkaar en de kinderen 
een deels door henzelf gevulde map meekrij-
gen om thuis nog eens in te kijken. Soms is er 
ook	nog	een	“reünie”.	Zo	komt	binnenkort	
nog een groepje bij elkaar om tijdens het 
maken van cupcakes elkaar nog eens te spre-
ken. Kinderen praten  met elkaar in een vei-
lige omgeving over wat hen bezighoudt. De 
groepen worden themagewijs samengesteld 
en	 zo	 komt	 er	 nu	 ook	 een	 groep	 “Zelfver-
trouwen”,	want	ook	daar	is	behoefte	aan.		En	
mocht er buiten de wekelijkse bijeenkomst 
behoefte zijn om te praten, dan kan dat. Een 
van de vrijwilligers heeft altijd de praatpaal-

telefoon bij zich (06-81083003, bereikbaar 
tussen 9.00 en 20.00 uur en anders word je 
teruggebeld).

IK ben IK en ik ben TOF
Martina	 en	 Jamie	 geloven	 in	 wat	 ze	 doen.	
“Alle	 emoties	 mogen	 er	 zijn.	 Er	 wordt	 hier	
niet alleen gehuild, maar ook gelachen en 
soms gaan kinderen stralend de deur uit. 
Ouders vertellen ons ook vaak hoe hun kin-
deren	er	van	opknappen.”	Ze	mogen	er	zijn,	
daar in ’t Guus’uus maar ook daarbuiten. Een 
tekst op een grote spiegel tussen de ramen 
van	 de	 huiskamer	 spreekt	 boekdelen:	 	 “IK	
ben	IK	en	ik	ben	TOF	want	God	maakt	GEEN	
rommel”.

Ineke Vervorst

Doe en praatgroepen voor kinderen

Een “PRAATPAAL”in ’t Guus’uus

Jamie en Marina bij de “Praatpaal”, die regelmatig voor even van ’t Guus’uus naar een van de 
scholen verhuist.

als kind heb je het na een sterfgeval of een echtscheiding ook moeilijk. Maar 
het lukt je vaak niet om verdriet of boosheid te uiten of er over te praten. De 
volwassenen in je omgeving hebben het te druk met hun eigen problemen of 
ze zien niet hoe je loopt te tobben. al een aantal jaren wordt vanuit de pkn 
(protestantse kerken nederland) geprobeerd daar iets aan de doen. Ook in 
Oost-Souburg want na de zomer gaan ze in de prachtig opgeknapte huiskamer 
van ’t guus’uus in de kanaalstraat weer aan de slag met groepjes kinderen. 
Met praten en doen, luisteren en schrijven mogen kinderen onder deskundige 
leiding hun verdriet verwerken. dit initiatief van de protestantse gemeente in 
Oost-Souburg, met de veelzeggende naam “Praatpaal”, wordt gedragen door 
zeven vrijwilligers, een driekoppig bestuur, een coach en een adviseur. Omdat 
het een interkerkelijke groep is, zijn er ook vrijwilligers uit andere gemeentes 
bij betrokken.

wandelaars, met of zonder hond, maken veel gebruik van het beboste gebied 
rondom de kreek achter de zeedijk dat beter bekend is als “het Ritthemse bos”. 
niets doet vermoeden dat het landschap er vroeger heel anders heeft uitgezien.

huizen te verlaten en hoger gelegen gebie-
den op te zoeken zoals Nieuwland. Vader 
de Groot en zijn gezin wilden het huis niet 
verlaten uit angst voor plunderingen. Het 
gezin verbleef op zolder.  Jans was inmiddels 
al	getrouwd	met	Ko	Stroo	en	woonde	op	“	
’t	 Nieuwe	 Dorp”.	 Ko	 was	 bode	 en	 was	 op	
weg met een lading klompen van ’t Oude 
Dorp, Nieuw- en St Joosland naar Ritthem. 
De klompen kwamen net op tijd aan bij de 
3 winkels die Ritthem toen rijk was, voordat 
het water te hoog gestegen was. Gelukkig 
voor Ko; de voorgeschoten 800 gulden voor 
de	 lading	was	 zekergesteld!	Mevrouw	Stroo	
vertelt dat zij haar man ging roepen om nu 
toch snel naar huis te komen. Onderweg 
kwam zij molenaar Kleppe tegen die in onge-
loof naar het stijgende water keek en haar 
vroeg:	“Is	dat	noe	water?”	Zij	bevestigde	dit	
en rende snel door op weg naar huis. Door de 
tijdbommen overstroomde  het gebied niet 
meteen maar bij verrassing pas bij de tweede 
vloed. Ko en Jans vonden tijdelijk onderdak 
bij Leunis Goedhart wiens woning iets hoger 
gelegen was op ’t Nieuwe Dorp. De familie 
de Groot verliet alsnog de boerderij en vond  
onderdak	bij	oudste	dochter	Saar	die	 in	“	 ’t	
Paradiesje”	woonde.
De storm en springvloed van 19 januari 1945 

gaf de genadeslag. Jans zag  vanuit het zol-
derraam woningen instorten, meubelen dre-
ven voorbij. Verdronken vee werd in allerijl 
geslacht en in zout gezet om te bewaren. Op 
haar verjaardag 14 februari werd de onvermij-
delijke reis per boot gemaakt naar  het dro-
ger gelegen Nieuwland. De ouders van Jans 
vonden onderdak bij de familie Ouderman in 
Nieuwland. De kinderen sliepen allemaal op 
de graanzolder: Kleden over het graan en er 
kon geslapen worden. Terug naar het hofje 
in den Oosthoek, daar was geen sprake van. 
Alles was weggespoeld. Omdat de familie een 
onderduiker had gehad uit Biezelingen, werd 
besloten om in september te vertrekken naar 
Biezelingen: Wellicht was daar een plaatsje 
voor	ze.	Mevrouw	Stroo	vertelt	dat	zij	en	haar	
echtgenoot uiteindelijk in Welzinge een huis 
vonden.

Aanstaande oktober is het 70 jaar geleden dat 
het Westerscheldewater de sloten vulde, de 
straten en huizen onder water zette. Van het 
hofje is niets meer terug te vinden. Ergens op 
de	denkbeeldige	snijlijn	van	het	Meulpad	en	
verlengde Barentsweg moet het geweest zijn. 
Nu resten slechts een enkele foto en de verha-
len en herinneringen zoals die van mevrouw 
Jans Stroo-de Groot uit Ritthem.
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Deze vakantie ben ik voor het eerst zonder 
ouders met de trein op reis geweest. Hier-
door ben ik volkomen onervaren begon-
nen aan mijn tienertour. Dat is een actie 
voor jongeren, die kunnen dan drie dagen 
met de trein reizen en die mogen ze verde-
len over twee weken. Hiermee ben ik twee 
dagen	naar	Amsterdam	geweest	en	één	naar	
Utrecht,	samen	met	mijn	vriendje	Sem.	Met-
een de eerste dag naar Amsterdam kwamen 
we erachter dat onze dagkaart niet helemaal 
was wat we dachten. We hadden de dag 
daarvoor opgezocht hoe we het snelste van 
Oost-Souburg in Amsterdam kwamen. Dat 
was door over te stappen in Rotterdam, in 
een	trein	die	zich	“intercity	direct”	noemde.	
Die trein is blijkbaar van een andere maat-
schappij dan de NS en stopt bijna bij geen 
één	station.	Omdat	hij	zo	speciaal	was	moest	je	tien	euro	extra	betalen,	maar	dat	wisten	wij	
niet! De heenreis ging vlekkeloos, zonder conducteur of omroeper. Op de terugreis daaren-
tegen zaten we net in de trein toen werd omgeroepen dat je tien euro extra moest betalen 
voor deze trein. Sem en ik probeerden op ons in te laten werken wat net was gezegd, maar 
daar	kregen	we	niet	veel	tijd	voor,	er	kwamen	twee	conducteurs	de	coupé	binnenlopen.	Een	
norse man vroeg om ons vervoersbewijs en wij lieten onze tienertour dagkaarten zien. Hij liet 
een diepe zucht en leek geïrriteerd. Sem en ik probeerden zo dom mogelijk over te komen 
en hadden zogenaamd geen omroep gehoord. Gelukkig liet de conducteur ons voor deze 
keer reizen zonder die toeslag. De keer daarop zijn we maar niet overgestapt in Rotterdam. 

Celina’s Column

In het kader van de Karolingermarkt op 12 en 13 september 2014 organiseert 
Medioburgum/walacra een internationale volksdansmanifestatie op de karo-
linger burcht in Oost-souburg. een traditie. Maar dat past in de opzet van de 
nieuwe vereniging. een samengaan van Medioburgum en walacra. u mag 
dat evenement niet missen. dingeman de visser uit Oost-souburg en chris 
schouls uit Middelburg hebben er met hun mensen alles aan gedaan om het 
de bezoekers van de markt zo aangenaam mogelijk te maken. De lezer van 
onze krant wordt dan ook van harte uitgenodigd om zowel op vrijdagavond 
als op zaterdag de markt te bezoeken en te genieten van het geen de vereni-
ging te bieden heeft.

Volksdansen op Karolingenmarkt

Op vrijdagavond 12 september treden er 
twee dansgroepen op in de tent op de 
Karolinger Burcht. Een groep uit Losser en 
een groep uit Zwitserland. En er treedt een 
smartlappenkoor op. Scharretjoe uit Vlissin-
gen. Dat evenement zal plaats hebben tus-
sen 20.00 en 23.00 uur.  Op zaterdag 13 
september treedt tussen 10.00 en 12.00 uur 
het	 Juliana	 Muziekkorps	 uit	 Middelburg	 op	
met het programma Humoreske. De naam 
zegt het al. Vanaf 10.30 uur zullen de dans-
groep de Grutmolen uit Axel en Het Werke 
uit Genk optreden. Internationaal dus. 
Mooier	kan	het	niet.	
Na de lunch gaan alle groepen in optocht 
door het dorp. Dat trekt de nodige aan-
dacht. Van 13.340 uur tot 17.00 uur treden 
alle groepen op in de tent en op de Karolin-
ger markt. Ook is er een kindergroep te zien. 

Deze	bestaat	uit	 jeugdleden	van	Mediobur-
gum/Walacra. Beide groepen zijn samen 
gegaan, waardoor er op Walcheren weer een 
volksdansgroep is van ongeveer 30 leden. 
Op zaterdagavond is er een gala avond, 
waar	 ook	 shantykoor	 De	 Dekzwabbers	 uit	
Terneuzen zullen optreden. En alle koren en 
deelnemers doen ook daar hun best weer. 
Het moet een groot feest worden, waarbij 
iedereen wordt uitgenodigd. De nieuwe ver-
eniging heeft 2000 programmaboekjes laten 
drukken, die op de bekende adressen zijn te 
verkrijgen. Daarin zit een bon voor een gratis 
kopje koffie. 
Ook de toegang tot het evenement is gratis. 
Het belooft weer een fijne bijdrage te wor-
den aan de tweede markt in Oost-Souburg. 
De organisatie heeft er alles aan gedaan om 
de bezoekers te plezieren. 

Werkt voor Ouderen wordt WVO Zorg
Zorgorganisatie werkt voor Ouderen 
verandert haar naam en heet vanaf 
maandag 12 mei 2014 wvO Zorg.

Jan de Graaf, directeur van WVO Zorg, 
over de gedachte achter de nieuwe naam: 
‘Wanneer je beperkt wordt door ziekte of 
ouderdom is het juist belangrijk om zoveel 
mogelijk verbonden te blijven met men-
sen die je dierbaar zijn en de wereld om 
je heen. In onze zorg hebben wij hier veel 
aandacht voor. Bij het ervaren en uitdragen 
van die verbondenheid hoort dan ook een 
naam waar klanten en medewerkers, jong 
of oud, zich thuis bij voelen. Juist omdat 
nu onze huisstijl wordt aangepast, is dit 
een goed moment om onze naam te ver-

anderen met behoud van onze identiteit.’ 

Over WVO Zorg
WVO Zorg is een zorgorganisatie in de regio 
Walcheren met zorgcentra, thuiszorg en 
een breed scala aan zorg- en welzijnsgere-
lateerde diensten. Verspreid over Vlissingen, 
Middelburg	 en	 Oost-Souburg	 heeft	 WVO	
Zorg een centrum voor verzorgd wonen, 
zeven zorgcentra en zes woonzorgcentra. 
Daarnaast levert ze thuiszorg op heel Wal-
cheren. De zorg- en welzijnsgerelateerde 
diensten lopen uiteen van huishoudelijke 
hulp, gastvrije dagopvang, tijdelijk verblijf 
in wijkpensions, revalidatie en maaltijdser-
vice tot boodschappenservice, cursussen en 
uitstapjes.

Samen sterker

Een
hypotheek

nodig
en meteen
weten wat
mogelijk is.

Bereken het zelf in het 
Rabobank Hypotheekdossier.

Ga naar rabobank.nl/hypotheekdossier of bel voor het 
maken van een afspraak (0118) 42 79 50

Plannen om een huis te kopen of te verbouwen? Dan wilt u graag 

weten wat financieel mogelijk is. Met het Rabobank Hypotheekdossier 

kunt u gemakkelijk berekenen hoeveel u kunt lenen en wat u 

daarvoor per maand betaalt.

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

Voor overige concerten, prijzen en verdere 
mededelingen zie www.historischekerksouburg.nl

Wilt u op 
de hoogte 

blijven
van het  

belangrijke 
werk van de 

stichting?
Meld u dan 
aan voor 

onze
nieuwsbrief 

of word 
donateur.

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

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

!

!

!

!

Profiteer van de voorverkoop via onze website 
of onze voorverkoopadressen in Souburg en Vlissingen 

Primera Oost-Souburg - De Vrijbuiter - Primera Vlissingen

www.historischekerk.souburg.nl
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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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Ik doneer jaarlijks (aankruisen wat van toepassing is):

 € 12,50  € 15,-  € 20,-  € ......

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

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

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

E-mailadres:   ............................................................................................
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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. 
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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
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Souburg Cultureel is de naam waaronder de Stichting Vrienden van de Historische 
Kerk Souburg haar culturele activiteiten aanbiedt. Dit al voor het achtste seizoen. 
Ook voor dit seizoen zijn wij er weer in geslaagd een groot aantal optredens te 
organiseren, met een ruime keuze mogelijkheid in muziek en kleinkunst voor 
jong en oud. Wilt U op de hoogte blijven van onze activiteiten, wordt dan vriend 
van de Historische Kerk Souburg.  Voor vrienden is er bij iedere voorstelling een 
aantrekkelijke korting.  Voor aanmelding als vriend of verdere informatie kunt u 
mailen naar vriend@historischekerksouburg.nl, of de bon invullen van de folder.

Progamma voor seizoen 2014/2015 (wijzigingen voorbehouden)
Zondag 28 september  Lunchconcert met het Consonant blaaskwartet met hedendaagse 

romantische muziek.
Zaterdag 11 oktober  Uitvoering Accordiola
Zondag 12 oktober   Kinderlunchvoorstelling voor kinderen tot ongeveer 8 jaar met Pagetti
Zondag 26 oktober    Lunchconcert met Sopraan Gerda Schraven  en de Litouwse pianiste Olga 

Tkacenko.
Zaterdag 8 november   Premiére Piet Brakman met zijn lustrumprogramma “Er is zoveel nog niet 

verteld’’
Zaterdag 15 november  Marina Eckhart met leerlingen, gevolgd door concert van Marina  Eckhart en 

Christian Blaha
Zondag 23 november  Lunchconcert met accordeonensemble Encore
Zaterdag 13 december Kerstsamenzang met Walchers Kerstkoor
Zondag 21 december Kerstlunchconcert met Voci Miste
Dinsdag 30 december  Eindejaarsconcert met Mathieu van Belle viool , Floris Onstwedder trompet 

en Maria Prokofieva vleugel. mede Mogelijk gemaakt door Damen Shippyards.                                       
Zaterdag 10 januari   Nieuwjaarsconcert door het Veerse Scheepstuig dit wordt mede mogelijk 

gemaakt door VBL
Zondag 25 januari    Lunchconcert met Sing at Sea
Zaterdag 7 februari   Slán met Keltische muziek
Zondag 22 februari   Lunchconcert met Inspiration Gospelkoor
Zondag 8 maart         Kinderlunchvoorstelling Entre Dos voor kinderen tot ongeveer 8 jaar
Zaterdag 14 maart    Het Roosevelt College Choir
Zondag  29 maart      Lunchconcert met Cantando
Zaterdag 11 april       Floris Onstwedder trompet  en Maria Prokofieva vleugel                                  
Zondag 26 april          Lunchconcert met folkband Windbroke
Zaterdag 9 mei          Belgische muziekgroep  The Quest
Zondag 31 mei           Lunchconcert met violisten Mei-Lin en Quitijn van Heek Zij worden begeleid 

door Wllie den Hollander op de vleugel
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De brug was echt aan een opknapbeurt 
toe. Dat stond voor ieder buiten kijf. En de 
provincie zou de provincie niet zijn als ze 
niet tegelijkertijd de brug zou herindelen. 
Bijvoorbeeld de voetgangers van de fietsers 
scheiden. En een nieuw veilig wegdek aan-
brengen. De kuilen tussen de bewegende 
delen wegnemen, egaliseren. Het stond 
in de plannen en die werden netjes uit-
gevoerd. En de noodbrug? Nou, daarover 
waren de meningen in de Souburgen rede-
lijk verdeeld.  Van een onding tot een leuke 
lage verbinding. Een onding was het omdat 
je er als fietser moest lopen. De borden 
geboden	dat.	Maar	veel	fietsers	hielden	zich	
daar niet aan. Tot woede van veel mensen. 
Anderzijds waren er veel mensen, die er 
van genoten zo laag over het water te fiet-
sen. Wel opletten voor de metalen lassen, 
maar het had wat. Voor die categorie was 
het een feest over de brug te fietsen. Het 
is maar net hoe je het bekeek. En de nood-
brug had een geweldig voordeel. Daar-
over waren alle Souburgers het wel eens. 
Maar	drie	 keer	op	een	dag	open.	 	Als	dat	
nou eens het hele jaar door zo kon gaan. 
Alleen openen voor de beroepsvaart en als 
er dan zo nodig een pleziervaarder door 
moet, dan maar gelijk en niet meer voor 
elk	 jachtje	 een	brug	openen.	 	Maar	goed.	
De nieuwe brug ligt er en we zijn tevreden, 
of toch niet?  Een aantal gebruikers maakte 

de redactie attent op de indeling. Komend 
vanaf Oost-Souburg ben je als voetganger 
beschermd door een railing. Komend vanaf 
West-Souburg ben je als voetganger slechts 
beschermd door een blokjesscheiding. En, 
er maken onbedoeld toch nog veel fietsers 
gebruik van het voetgangersdeel richting 
Oost-Souburg. Als je uit het tunneltje komt, 
zie je twee pijlen op het wegdek. Nu is de 
rechter pijl bedoeld voor de voetgangers, 
maar fietsers nemen soms toch de rechter 
pijl. Als er dan voetgangers lopen, hebben 
ze – zeker in het donker – geen erg in de 
blokjes, waardoor een valpartij geen uit-
zondering is. De bedoeling van de wegbe-
heerder is voor de gebruiker niet duidelijk. 
De redactie van deze krant pleit er dan ook 
voor om op het wegdek geen pijlen, maar 
een fiets op het rode wegdek en een voet-
ganger op het zwarte wegdek aan te bren-
gen. In beide kanten. Dat verduidelijkt. We 
zullen het de provincie zeker melden. Wie 
er in ieder geval deze zomer met plezier 
gebruik hebben gemaakt van onze nieuwe 
brug is onze jeugd. Duiken, springen, plon-
zen vanaf de brug of de paaldelen. Schit-
terend. Daar kan geen zwembad tegenop. 
We zullen maar denken dat dit een mooie 
bijbedoeling is geweest van onze provincie. 
Nu nog een acceptabel openingsbeleid en 
iedereen is tevreden. Na de aanpassingen 
dan natuurlijk.

Nieuwe Souburgse brug 
is een plaatje

www.partijsouburgritthem.nl 

ZORG IN dE dORPEN
Inwoners moeten zich meer gaan inspannen voor hun 
zorgbehoevende ‘buren’. Er moet meer burenhulp 
komen, mensen moeten meer participeren. Dit lijkt 
een simpele boodschap maar de verandering naar een 
samenleving waarin een ieder aanmerkelijk meer eigen 
verantwoordelijk neemt voor zijn leven zal de nodige tijd 
in beslag nemen.
Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. 
De gemeente krijgt meer taken maar tegelijkertijd wordt 
flink bezuinigd op het budget. Iedereen wil een goede 
kwaliteit van het leven voor zichzelf en zijn naasten. Als 
we uitgaan van de eigen kracht van mensen, kunnen we 
bijvoorbeeld ondersteuning en zorg beter, sneller, slim-
mer en noodzakelijk goedkoper organiseren. Als je hulp 
nodig hebt, zoek je die eerst in je eigen omgeving. De 
gemeente is er wanneer dat niet of onvoldoende lukt. 
‘Oost-Souburg voor Elkaar’ is een proef om de zorg 
anders en beter te organiseren. Team ‘Oost-Souburg 
voor Elkaar’ bestaat uit acht gedreven en ervaren profes-
sionals uit verschillende disciplines. De teamleden van 
‘Oost-Souburg voor Elkaar’ zullen altijd stimuleren dat 
inwoners zoveel mogelijk zelf hun oplossing organise-
ren. Eventueel met hulp van mensen uit de eigen omge-
ving. Indien nodig aangevuld met tijdelijke of meer 
langdurige inzet van professionele hulp. 
Toekomstbeeld: inwoners, organisaties, bedrijven en de 
gemeente hebben elkaar hard nodig om ondersteuning 
en	de	zorg	SAMEN	te	organiseren.	Zo	kan	iedereen	zo	
lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving.

INTEGRALE LEEFBAARHEId
De rijksoverheid dwingt gemeentes d.m.v. bezuinigin-
gen om op een andere, lees goedkopere, manier te gaan 
werken. Echter een goedkopere manier betekent niet 
dat het per definitie ook slechter moet worden. Het kan 
wel eens goed zijn om bestaande routines te doorbreken 
en met een frisse creatieve blik tot een ander plan van 
aanpak te komen. 

De PSR is van mening dat het idee om in de wijken met 
wijkteams te gaan werken niet verkeerd is. Wijkteams 
hebben kortere lijnen en kunnen snel acteren. PSR is er 
voorstander	van	om	naast	het	“sociaal	/	medische”	wijk-
team	 ook	 een	 “veiligheid	 en	 onderhoud”	 wijkteam	 te	
hebben. Een team bestaande uit mensen die in de wijk 
het dagelijks onderhoud verzorgen (beplantingen / losse 
stoeptegels / zwerfvuil / overlast etc) en waar je als bur-
ger met problemen naar toe kunt gaan. Ze zijn bereik-
baar op hun vaste uitvalsbasis in de wijk. Door bijv. deze 
uitvalbasis te combineren met die van de medische wijk-
teams zijn kosten te besparen. 

Regelmatig overleg tussen wijkteam en wijkbewoners 
moet resulteren in een verbetering van de leefbaarheid 
en veiligheid tegen minder kosten. Ook de wijkagent 
zal regelmatig moeten aanschuiven in dit overleg zodat 
ook het punt overlast en veiligheid vast op de agenda 
staat. Wel is het cruciaal dat er een vertegenwoordiging 
is van de wijkbewoners zodat in gezamenlijkheid plan-
nen gemaakt en uitgevoerd kunnen worden.

De PSR is van mening dat we alle zeilen bij moeten zet-
ten om te voorkomen dat a.g.v. opgelegde bezuinigin-
gen de leefbaarheid in de dorpen achteruit gaat. Dit 
laatste kan alleen lukken als we allemaal iets bijdragen, 
uw inzet is cruciaal. Dit laatste klinkt erg dramatisch 
maar bedenk dan dat vele kleintjes een grote maken, en 
dan	valt	het	wellicht	toch	weer	mee.	“Een	klein	beetje	
van	mezelf	en	een	beetje	van	de	gemeente”	en	de	inte-

grale leefbaarheid blijft gehandhaafd, gaat er wellicht 
zelfs op voorruit.

OP dRIFT GERAAKT!
Begin augustus 2014 ontving de PSR-fractie een alar-
merende berichten van inwoners uit Oost Souburg. Het 
bericht	ging	over	het	evenement	“Drifting	by	the	Sea”	
dat op 2 en 3 augustus jl. gehouden werd op het voor-
malige Olau – Line terrein aan de Oosterhavenweg te 
Vlissingen. 

Dit terrein ligt op een steenworp afstand van Oost- Sou-
burg en met de toen heersende wind werden rook, reuk 
en geluid in de richting van Oost- Souburg geblazen. 
Tot ver in Oost-Souburg (o.a. Burgemeester Stemer-
dinglaan en rivierenbuurt) was de geur van verbrand 
rubber en het geluid van de automotoren en het driften 
goed waarneembaar. In de Zeeënbuurt, de Vlissingse-
straat en de omgeving van de Kromwegesingel moet de 
overlast het grootst geweest zijn.

In het verkiezingsprogramma van de PSR staat duide-
lijk	geschreven:	“Het	milieubeleid	moet	gericht	zijn	op	
het	verkrijgen	van	een	leefmilieu	met	schone	lucht”	en	
“moet	er	op	gericht	zijn	dat	geluidshinder	wordt	voorko-
men”.De	PSR	is	voor	activiteiten	binnen	onze	gemeente,	
maar de PSR is tegen overlast! 

In de afweging van vergunning verstrekking voor acti-
viteiten moet een heldere afweging plaatsvinden tussen 
het belang van onze gemeente en haar inwoners en de 
overlast die een evenement voor onze inwoners veroor-
zaakt. Dit is in belangrijke mate van toepassing als er 
sprake is van een afweging waarbij milieu en gezond-
heid een belangrijke rol spelen.

De fractie van de PSR is tegen voortzetting van dit eve-
nement op deze locatie. Overlast en gezondheid wegen 
zwaar in deze beslissing.

- Advertentie -

Hij ligt er al enkele maanden. De gerenoveerde, zeg maar gerestaureerde brug 
tussen Oost- en west-souburg. prachtig geschilderd, heringericht en weer klaar 
voor een hele lange periode. En daar was die renovatie toch voor bedoeld. Dat 
we als souburgers weer een vaste verbinding hadden tussen west en Oost. 
En als de brug open is voor de scheepvaart, dan weet de wachtende bezoeker 
welk deel van Souburg aan de overkant ligt. Prachtig gewoon. Dat mogen we 
met zijn allen gerust hardop zeggen. Het heeft allemaal wat moeite gekost. 
want de brug moest weg naar de werkplaats en er werd een noodbrug gelegd. 
Maar nu? nu gaat alles weer als van ouds.

De gerestaureerde brug tussen Oost- en West- Souburg.

Iedere uitgave van deze krant besteden we 
aandacht aan de ontwikkelingen van het 
AOS. Er zijn blijkbaar weinig noemenswaar-
dige ontwikkelingen want er is geen input 
op ons verzoek van het bestuur gekomen. 
Toch willen we u de activiteitenkalender voor 
de komende maanden niet onthouden. Voor 

verdere informatie over deze dagen kunt u 
altijd bij een van de winkeliers binnenlopen. 

Zaterdag 13 September .....Karolingenmarkt 
Zaterdag 18 Oktober ..........Info / Demodag
Zaterdag 22 November ...Vroege Vogelactie
Zaterdag 20 December ...............Kerstmarkt

AOS met veel acties het najaar in
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toe. Dat stond voor ieder buiten kijf. En de 
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het een feest over de brug te fi etsen. Het 
is maar net hoe je het bekeek. En de nood-
brug had een geweldig voordeel. Daar-
over waren alle Souburgers het wel eens. 
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nou eens het hele jaar door zo kon gaan. 
Alleen openen voor de beroepsvaart en als 
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er in ieder geval deze zomer met plezier 
gebruik hebben gemaakt van onze nieuwe 
brug is onze jeugd. Duiken, springen, plon-
zen vanaf de brug of de paaldelen. Schit-
terend. Daar kan geen zwembad tegenop. 
We zullen maar denken dat dit een mooie 
bijbedoeling is geweest van onze provincie. 
Nu nog een acceptabel openingsbeleid en 
iedereen is tevreden. Na de aanpassingen 
dan natuurlijk.
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welk deel van Souburg aan de overkant ligt. Prachtig gewoon. Dat mogen we 
met zijn allen gerust hardop zeggen. Het heeft allemaal wat moeite gekost. 
Want de brug moest weg naar de werkplaats en er werd een noodbrug gelegd. 
Maar nu? Nu gaat alles weer als van ouds.

De gerestaureerde brug tussen Oost- en West- Souburg.
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AOS. Er zijn blijkbaar weinig noemenswaar-
dige ontwikkelingen want er is geen input 
op ons verzoek van het bestuur gekomen. 
Toch willen we u de activiteitenkalender voor 
de komende maanden niet onthouden. Voor 

verdere informatie over deze dagen kunt u 
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Wave Hairstyling 
Kanaalstraat 73  

4388 BK Oost-Souburg 

t: 0118 - 49 02 22 

w: www.wavehairstyle.nl

e: info@wavehairstyling.nl 

10% korting 
Bij Wave Hairstyling!

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u 10% korting op een 

behandeling naar keuze. 
Max 1 bon p.p. 

(M.u.v. de dinsdag, niet in combinatie met 
andere acties) Actie geldig tot 1-9-2014





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

DE VRIJBUITER 

Kom zaterdag proeven 

van de Zeeuwse producten!

 CREATIVITEITSCENTRUM  
 ’t ALLERGAARTJE
 Vlissingsestraat 12 - 4388 HD - Oost-Souburg  
 tel: 0118.461706     www.allergaartje.nl

Aanbiedingen tijdens de Karolingenmarkt 
op zaterdag 13 september

Wij hebben ook weer magazijnverkoop 
in de garage op nr. 18

Pakje vierkante kaarten
Kerstkleuren á €1,00

Nu 3 voor €2,00

Mettler borduurgaren 10% korting.

Knipvellen á €0,65
4 voor €2,00

Transparante stikkers
4 voor €1,00

Multigrid Pergamano 10% korting

Hobbydotsstikkers á €0,65
3 voor €1,75

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

Dames schoenen 
Heren schoenen 
Jeugd schoenen 

Tassen 

carmens 
In bruin of zwart  leer   

   
 

€ 119,95 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

Tamaris 
In Rood leer 
   
 

€ 99,95 

KAROLINGENMARKT AANBIEDING
MAANDAG 8 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 13 SEPTEMBER

10% KORTING OP

Gebr. Baljeu

Tamaris
In Rood leer
  

€ 99,

In rood leer

In bruin of zwart leer 50% 

OOST-SOUBURG
kanaalstraat 43
voorheen bruna

GEHELE 
COLLECTIE

DI 9 SEPT T/M ZA 13 SEPT
GEOPEND 9:30 - 17:30

* ZA 13 SEPT KAROLINGENMARKT

 
DEZE 

WEEK
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dit jaar bestaat stec, de “souburgse toneel –caba-
retvereniging, 65 jaar. stec bruist van activiteit en 
de vereniging zegt, dat dat vooral te danken is aan 
het nooit aflatende enthousiasme en de inzet van 
al haar leden en aan de grote belangstelling en 
steun van de Souburgse gemeenschap. Voorzitter 
kees wielemaker en Regisseur René de Jonge bena-
drukken, dat voor een vereniging als stec die steun 
van de gemeenschap onmisbaar is. Zonder de bij-
dragen van de vele donateurs en subsidie van de 
gemeente Vlissingen is het in stand houden van 
zo’n vereniging niet mogelijk. stec laat het lustrum 
niet zomaar voorbij gaan. wie jarig is trakteert, dus 
iedereen wordt van harte uitgenodigd op één van 
de twee geprogrammeerde najaarsvoorstellingen 
samen met stec dit feest te komen vieren. 

Voor die najaarsuitvoeringen op zaterdag 8 en 15 novem-
ber	heeft	STEC	gekozen	voor	het	stuk	“Inclusief	ontbijt”.	Dit	
is een podiumsoap met eigentijdse verwikkelingen waarin 
iedereen wel iets van zichzelf kan herkennen. De toeschou-
wer wordt meegenomen naar de laatste ochtend van een 
(kerst) arrangement in een klein hotel gelegen op de Veluwe. 
Alle gasten genieten van het laatste ontbijt alvorens ze weer 
naar huis gaan. Tijdens de feestdagen is het deksel goed op 
de pot blijven zitten, maar deze ochtend klapt het er af…

Voor wie niet zo lang wil wachten of alvast een voorproefje 
wil	nemen:	STEC	 is	ook	vertegenwoordigd	op	zaterdag	27	
september	 tijdens	het	evenement	“Souburg	ontmoet”.	Op	
deze	 dag	 zal	 o.a.	 een	 eenakter	 worden	 opgevoerd.	 Meer	
informatie over dat evenement kunt u vinden op de website 
www.souburg.nl.

Wie zelf wil toneelspelen of liever zijn creativiteit kwijt wil 
in	 het	bouwen	 van	het	decor	 is	 altijd	welkom,	want	 STEC	
kan altijd nieuwe leden gebruiken. Wilt u meer informatie, 
kijk dan eens op www.stec.nu of stuur een e-mail naar stec@
zeelandnet.nl. 

Op de website is het ook mogelijk kaarten te reserveren voor 
de voorstellingen in november. Verdere kaartverkoop bij de 
bekende	 voorverkoopadressen	 of	 aan	 de	 zaal	 “de	 Zwaan”	
te Oost-Souburg voor aanvang van de voorstellingen. Zaal 
open om 19.30 uur, aanvang voorstelling om 20.00 uur.

Souburgse toneelvereniging STEC viert 65-jarige jubileum

STEC in de voorstelling “Abseilen” in 2013

40 jarig jubileum STEC in 1989

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

autoruitschade?
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
•  gratis vervangend vervoer 

of service op locatie
•  sterreparatie zonder afspraak

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week

 

SUURMOND 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

elektrotechniek 
PLATANENSTRAAT  43         
4388 PB   OOST-SOUBURG 
 
TEL.  0118 - 47 24 59 
 

E-MAIL: suurmondelektro@zeelandnet.nl 
WEBSITE: www.suurmondelektro.nl 
 
 

 KNIP DEZE ADVERTENTIE UIT EN HANG HEM IN DE METERKAST 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  - 
 
 

 

�

�

PLATANENSTRAAT 43
4388 PB OOST-SOUBURG

Tel.: 0118 - 47 24 59

Mob. 06 - 51 02 14 85

E-MAIL: suurmondelektro@zeelandnet.nl
WEBSITE: www.suurmondelektro.nl

HANG DEZE ADVERTENTIE IN DE METERKAST


