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Intocht Sinterklaas, 
een groot Dans- en discofeest

Aankomst
Met een lange reis voor de boeg is hij dit jaar 
vroeg vertrokken om op tijd aan te komen 
in Oost-Souburg. Je weet immers maar nooit 
wat voor weer het onderweg kan zijn. Storm 
en regen kunnen de reis vertragen maar hier 
kunnen de kinderen niet op wachten vindt 
Sinterklaas. Vanaf open zee komt hij via de 
sluizen in Vlissingen het kanaal in. Onder 
begeleiding van de kapitein en zijn matro-
zen laat hij zich mede door de vaarpieten 
veilig door de bruggen van het Kanaal door 
Walcheren varen. Om 12.50 uur zal hij aan-
meren aan de loskade. Hier zal hij ontvan-
gen- en welkom geheten worden door de 
Burgemeester van Vlissingen. Sinterklaas zal 
ruim een half uur op de kade blijven om de 
kinderen te begroeten en tekeningen in ont-
vangst te nemen. Aansluitend zal hij weer 
zijn ronde door het dorp maken op zijn paard 
Americo. Dit zal muzikaal begeleid worden 
door muziekkorps Vlijt en Volharding. 

Activiteiten
Vanaf 12.20 uur zijn er op de loskade tal van 
festiviteiten en activiteiten. Tevens zal er veel 

muziek te horen zijn waarop alle kinderen 
met hun ouders kunnen dansen. Ramona 
van Zweden zal deze activiteiten begeleiden. 
Aan het begin van de Kanaalstraat, op de 
kruising met de Bermweg / Spoorstraat zijn 
er ook diverse activiteiten voor de kinderen. 
Hier zal ook een Disco Piet zijn die met zijn 
geluidsinstallatie iedereen aan het dansen 
zal proberen te krijgen. Dit zal niet zo heel 
moeilijk zijn want samen met de danseres-
sen van DIOS zal het daar één grote dans-
vloer worden. DJ Piet zal vooruit aan de stoet 
doorrijden en in de Verlengde Kanaalstraat 
samen met DIOS een groot dansfeest in 
gang zetten. Komt allen en dans mee! 
Evenals vorig jaar is er ook weer een kleur-
plaat te downloaden vanaf de site van de 
speeltuin. www.speeltuindesouburgt.nl of 
gewoon ophalen ter plaatse bij de mede-
werkers. Deze kunnen jullie dan aan Sinter-
klaas of een van zijn Pieten overhandigen. 
En het zou leuk zijn als jullie hier de tent op 
de speeltuin mee zouden kunnen versieren. 
Aan het einde van de route gaat Sinterklaas 
namelijk weer naar de tent op de speeltuin. 

De Souburg-app: een 
virtueel ontmoetingspunt
Tijdens ‘Souburg Ontmoet’ op de Karolingische Burg 
heeft u er wellicht al iets van gezien: de Souburg-app; 
het virtuele ontmoetingspunt dat speciaal voor Souburg 
wordt ontwikkeld.  De start voor de app is gemaakt, er 
zijn goede ideeën geopperd en velen hebben enthousiast 
gereageerd op de plannen. 
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Een heel jaar lang hebben we moeten wachten, maar zaterdag 15 november is 
het dan eindelijk weer zover. Dan meert Sinterklaas na een lange zeereis weer 
aan langs de loskade in Oost-Souburg. Uiteraard komt hij met de pakjesboot en 
wordt hij vergezeld door een groep trouwe zwarte pieten. Deze zullen er weer 
voor zorgen dat het nodige strooigoed aan de kinderen uitgedeeld zal worden. 

De komende weken wordt verder gewerkt 
aan de realisatie van de app, met het streven 
om begin 2015 het eindresultaat aan u te 
kunnen presenteren. Want hij moet immers 
nuttig, bruikbaar, laagdrempelig én aantrek-
kelijk zijn.En daar hebben wij uw hulp bij 
nodig!

Kom naar de ideeën avond op dinsdag 
2 december!
Bent u net zo enthousiast als wij zijn over de 
Souburg app? En wilt u graag mee helpen 
aan de realisatie ervan? Wij zijn op zoek naar 
enthousiastelingen die samen met ons de 
app tot een succes willen maken!  Op dins-
dagavond 2 december organiseren wij een 
ideeën avond, om de huidige opzet van de 
app te toetsen en aan te vullen met thema’s 
die voor Souburg van belang zijn. Wij nodi-

gen alle enthousi-
astelingen uit op 
dinsdag 2 decem-
ber a.s. om 19.30 
uur in Wijkcentrum De Kwikstaart, Nagelen-
burgsingel 2, Oost-Souburg. 

Meld u aan voor het ‘gebruikerspanel’!
Heeft u geen behoefte aan een bijeenkomst, 
maar staat u wel positief- kritisch tegenover 
de app? Meld u zich dan aan voor het gebrui-
kerspanel! In de testfase van de nieuwe app, 
vragen we dan (digitaal) uw mening over de 
opzet. Heeft u vragen over “Souburg ont-
moet” of wilt u zich nog aanmelden voor 
deelname? Neemt u dan contact op met 
de initiatiefgroep souburgapp@gmail.com
Al deze informatie kunt u terugvinden op de 
website Souburg.nl
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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.

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg

CREATIVITEITSCENTRUM
’t ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12

4388 HD  Oost-Souburg  tel: 0118.461706
www.allergaartje.nl

I.v.m. ons 20 jarig bestaan, de hele maand november:

PAkJES AChTERGRoNd PAPIER 
(dit zijn losgemaakte blokken, zodat u van alles 1 vel heeft i.p.v een heel blok)

20% koRTING
oUdERE SERIE SNIJ EN EMboSSINGMALLEN 

20% koRTING

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
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En zo is het maar net. Dat realiseert gelukkig iedereen zich 
maar al te goed. En die overlast valt volgens de direct betrok-
kenen die aan de Stemerdinglaan wonen eigenlijk wel mee. 
We hebben goed contact met de werkmensen en ze doen 
hun stinkende best om de overlast samen met ons tot een 
minimum te beperken. Ze ruimen de gemaakte rotzooi goed 
op, komen ons tegemoet met loopbruggen om toch nog 
onze voordeur of oprit te kunnen bereiken en er is altijd wel 
een vriendelijk woord. 

Ook volgens de aannemer is er goed contact met de omwo-
nenden. Ze werken hier graag en er is begrip voor de situ-
atie. Natuurlijk is er wel eens gemopper of een ontevreden 
voorbijganger. Maar die zijn gelukkig op een hand te tellen. 
Het is voor niemand leuk maar samen maken we er het beste 
van. En als het straks helemaal klaar is zal iedereen heel erg 
tevreden terugkijken op deze periode. Dan zeggen we hope-
lijk met zijn allen: het is het waard geweest. Een kanttekening 
van de aannemer is wel dat er behoorlijk wat gesloopt wordt 
in de nachten en weekenden en ook wordt er nogal eens wat 
gestolen. Jammer en ook niet verwacht omdat de mensen zo 
gemoedelijk met elkaar omgaan hier. 

De communicatie had volgens enkelen wel wat beter gemo-
gen vanuit de Gemeente. Die liet soms nogal eens te wen-
sen over of was in veel gevallen erg laat. Er zijn overigens 
wel infosessies geweest die men had kunnen bezoeken en 
diverse meldingen in de kranten. Niet iedereen is daar naar-
toe geweest of heeft het goed gelezen. Maar vooral over het 
tijdstip van aanvang van de werkzaamheden had wel beter 

gekund. Een bewoner kwam na zijn vakantie thuis en kon zijn 
auto en caravan niet meer op de oprit zetten omdat de werk-
zaamheden al begonnen waren en de straten open lagen. 
Dat betekende door de blubber de caravan leeghalen. En dat 
is ook voor veel andere mensen vervelend. De auto ergens 
anders in een straat geparkeerd en dan met vuile schoenen 
de auto in. Maar ja, dan maar even de matten uitkloppen en 
een keertje extra stofzuigen als het klaar is als de heilige koe 
weer op de oprit staat. 

Wat wel als erg onveilig wordt ervaren is de verlichting die 
vanwege de werkzaamheden uitgeschakeld is. Ik voel me 
soms daardoor onveilig als ik de hond uit moet laten en voel 
me daarbij niet prettig. Ik ruim het dan ook niet meer op 
wat de hond achterlaat maar loop snel door zodat ik weer 
in het licht kom. Dan moeten die mannen het maar met 
hun grote graafmachines snel onder graven. Maar ook het 
slechte beperkt toegankelijke wegdek is in de donker gevaar-
lijk omdat je niet weet waar en hoe de oneffenheden in de 
weg zitten of dat er machines en materiaal op de weg gepar-
keerd staat in de nacht. Ook de vele, en volgens sommigen, 
onnodig veel verkeersborden die niet verlicht zijn, veroorza-
ken onveilig situaties. Een persoon is zelfs tegen een afzetting 
aangefietst omdat deze aan de verkeerde kant van de weg 
stond. Levensgevaarlijk! Wel lachen dat er ook spelfouten te 
zien waren op de borden en niemand uit Souburg wist de 
weg te vinden naar de Kaneelstraat! 
Ook had er graag iemand gezien dat het zo was gebleven 
met die oude klinkers, gaten en putten in de weg. Lekker 
hobbelen en een goed moment om te weten wanneer de 

auto weer naar de garage moet. Want als je ergens goed kan 
horen of en waar er een rammeltje in de auto zit dan was het 
wel in de Stemerdinglaan. Voor de monteurs ook een goede 
graadmeter tijdens de proefrit of ze de storing goed hadden 
verholpen. 
En dan de discussie of de plannen goed uitgevoerd wor-
den volgens tekening. Das een hele gevoelige. Daar zijn de 
meningen heel erg sterk over verdeeld. Bij het aansnijden 
van dit onderwerp werd de sfeer soms direct anders. Onbe-
grijpelijk, dit slaat echt nergens op, hoe kunnen ze dit verzin-
nen, weggegooid geld. Dat zijn enkele negatieve reacties. 
Maar gelukkig waren er ook positieve. Het zal echt mooi zijn 
als het klaar is, veel veiliger, kijk maar naar de Bermweg die 
is ook heel mooi geworden en hopelijk wordt er dan niet 
meer zo hard gereden. Wat in ieder geval zeker een positieve 
ontwikkeling is is dat we gescheiden riolering krijgen. En dat 
is een hele goede ontwikkeling voor het milieu. Kortom deze 
discussie zal nog wel voort duren tot het moment dat het 
klaar is, en heel lang daarna…

   Rondom‘t  Putje
Je kunt het je afvragen: wat moet een mens in dit digitale tijdperk nog met een bibliotheek? Even googelen 
en je downloadt je lievelingsboek immers. Tenminste als je niet bejaard bent of  liever een boek in je handen 
houdt. En zulke mensen zijn er nog heel wat op dit moment. In feite loop je dus als gemeenschap enorm op de 
feiten vooruit als je meent dat je om geld uit te sparen maar gewoon de bibliotheek, een van de symbolen van 
onze beschaving en educatie, dicht kunt doen omdat toch iedereen een computer heeft. Het is eigenlijk wel een 
beetje net zoiets als de thuiszorg afschaffen als voorschot op het aanstaande overlijden van de clientèle. Wat 
cru uitgedrukt misschien maar zo zoetjesaan worden we allemaal wat steviger in het uitdrukken van onze 
gevoelens met al de kommer en kwel en narigheid die we krijgen voorgeschoteld. Daarbij is het sluiten van 
een bibliotheek natuurlijk maar een kleinigheid, dat geef  ik toe, maar het is wel tekenend voor de wind die 
er waait. Overigens, als er toch gekozen moet worden waar die ene, nog over te blijven, bibliotheek van de ge-
meente Vlissingen zich moet bevinden, zou ik altijd kiezen voor Oost-Souburg. Lekker centraal, met goede 
parkeermogelijkheden in de buurt en vlak bij het Ritthemse bos om op een bankje je pas verworven boek al-
vast in te kijken. Kun je als bewoner van de binnenstad natuurlijk komen met de ligging dicht bij het strand 
en dat is ook weer waar. Feit is dat er een kanaal loopt tussen beide locaties en dat het voor alle partijen lastig 
is bij elkaar op bezoek te gaan. En daarom komt de sluiting van de 
bibliotheek hard aan voor al diegenen die gewend waren in 
de eigen buurt richting bieb te gaan en daar op het gemak 
iets te lezen en een boek uit te zoeken. Dus hoe we het 
ook draaien of  keren: al die bezuinigingsmaatregelen 
gaan pijn doen, hoe dan ook. Het enige voordeel is 
dat komende generaties straks handen vol werk heb-
ben om de boel weer opnieuw op poten te zetten. Die 
hebben dan in ieder geval werk. Dat is dan weer een 
gedachte die me een beetje uit de put helpt!

Melkmeisje 

Intocht Sinterklaas, 
een groot Dans- en discofeest

Werkzaamheden Burgemeester Stemerdinglaan in volle gang, 
enkele reacties

De werkzaamheden aan de Burgemeester Stemerdinglaan 
vorderen.

Hier zullen uiteraard ook weer de nodige 
activiteiten georganiseerd worden. In de 
tent zal ook weer veel gedanst worden.

Route
Om 13.20 uur, nadat de trein voorbij is, 
zal Sinterklaas het spoor over steken en zijn 
tocht door het dorp beginnen. Kanaalstraat, 
Paspoortstraat, Oranjeplein, Lekstraat, Gou-
westraat, Dintelstraat, Dommelstraat, Hon-
testraat in en dan via de Diezestraat links 
naar speeltuin “de Souburgt”. 
NOTE: Route kan mogelijk iets aange-
past worden vanwege de werkzaamheden 
aan de Burgemeester Stemerdinglaan!! 
Dit is op het moment van schrijven nog 
niet bekend. Sinterklaas en zijn pieten zul-
len de tocht door Souburg eindigen bij

de speeltuin aan het Koopmansvoetpad. 

Feest en Disco op de speeltuin
Omstreeks 14.30 uur zal Sinterklaas samen 
met al zijn pieten op de speeltuin arriveren. 
Voor iedereen geldt hier: Gratis entree! Hier 
kunnen de kinderen tot en met 8 jaar met 
Sinterklaas of Americo op de foto. In de tent 
op de speeltuin zullen ook nog een aantal 
activiteiten voor deze kinderen zijn. 

Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, 
de vrijwilligers van de speeltuin zullen koffie 
en limonade verkopen. Tegen de koude zal 
er heerlijke soep geserveerd worden en wor-
den er snacks gebakken. Dit feest zal duren 
tot omstreeks 16.00 uur en mag je zeker niet 
missen!

Het kan niemand ontgaan zijn, iedereen heeft het gezien, is direct- of indirect betrokken, heeft er mee te 
maken of hinder van ondervonden. Afzettingen, omleidingen, parkeerproblemen, eenrichtingsverkeer of 
vuile schoenen allemaal voorbeelden die te maken hebben met de werkzaamheden. Maar iedereen is het 
er over eens: het moet nu eenmaal gebeuren. 
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•  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

AOS met veel acties de winter in
Iedere uitgave van deze krant besteden we aandacht aan de ontwikkelingen van het AOS. 
Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen. 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 22 November: ..Vroege Vogelactie
Zaterdag 20 December: ..............Kerstmarkt

“ Pieter Louwersestraat en de Padweg zijn aan de beurt”

Onderhoud straten en wegen

Na het bekend worden van de luxe herin-
richtingsplannen in 2004 van Plein Vier 
Winden in de binnenstad kwam er protest 
vanuit de Souburgse samenleving. Sou-
burgse organisaties wezen er op dat deze 
luxe herinrichting op dit moment geen juiste 
keuze was. Het achterstallig onderhoud 
moest nu maar eens aangepakt worden. 
Ook de politieke partijen en de gemeente-
lijke bestuurders beseften de noodzaak hier-
van. Inmiddels zijn veel straten opgeknapt. 
De Burgemeester Stemerdinglaan is nu aan 
de beurt. Dit is niet voor zijn tijd. Aan een 
groot deel van deze straat is sinds de jaren 

zestig, bijna vijftig jaar dus, niets gedaan.
De Souburgsche Courant heeft regelmatig 
aandacht besteed aan dit onderwerp. De 
laatste jaren deelde de courant regelmatig 
complimenten uit aan de gemeente waar-
bij wel steeds aangegeven werd dat we er 
nog niet waren. Met name de Pieter Lou-
wersestraat, de Padweg en de Middelburgse 
straat werden genoemd als straten die hard 
aan een opknapbeurt toe waren. Aan de 
eerste twee van deze straten wordt nu ook 
begonnen. Omwonenden hebben van de 
gemeente een schrijven ontvangen dat de 
werkzaamheden eind dit jaar starten.

Het was heel slecht gesteld met de staat van onderhoud aan straten en wegen 
in de gemeente vlissingen. dat kwam door het gemeentelijk beleid in de jaren 
80 en 90 van de vorige eeuw. Er werd namelijk vooral ingezet op het opknap-
pen en ook verluxen van de binnenstad ten koste van het regulier onderhoud.

Souburg Cultureel biedt een 
prachtig winterprogramma
we schreven het al vaker in deze krant. de stichting vrienden van de histori-
sche Kerk timmert na vele jaren nog steeds aan de weg. En hoe. Het bestuur 
slaagt er elk jaar weer in om een gevarieerd programma op te stellen. Met 
muziek, voordracht en kindervoorstellingen. voor elk wat wils.

Neem nu de komende winterperiode. Zowel de avondvullende voorstellingen als de lunch-
concerten mogen er zijn. Met als hoogtepunt het inmiddels vermaarde eindejaarsconcert 
van Matthieu van Bellen en vrienden. Er is een verschil tussen Londen en Oost-Souburg, maar 
niet in het spelen van de muziek. Die is bij Matthieu van Bellen universeel. En van uitstekende 
kwaliteit. Dat laat de opkomst elk jaar weer zien.
•  Zaterdag 15 november geven leerlingen van Marina Eckhardt een uitvoering met m.m.v. 

ZMGO gevold door een concert van Martina Eckhardt en Christina Blaha. 
•  Zondag 30 november is er een lunchconcert van het accordeonensemble Encore. 
•  Zaterdag 13 december kunt u het kerstconcert van het Walchers Koor en de muziekvereni-

ging ONDA uit Ritthem bezoeken. De toegang is gratis. 
•  Zondag 21 december is een kerstlunchconcert verzorgd door Voci Misty.
•  Dinsdag 30 decemberwordt het jaar afgesloten met het eindejaarsconcert. Matthieu van 

Bellen op viool, Floris Ontstwedde op trompet en Maria Prokefieva op de vleugel verzorgen 
deze avond, welke mede mogelijk is gemaakt door Damen Shipyards. Zo gaan cultuur en 
berdrijfsleven samen. 

•  Zaterdag 10 januari wordt het nieuwe jaar geopend met een avondvullend programma van 
het Veersch Scheepstuig. Inmiddels ook vertrouwde gezichten in Souburg. 

In 2003 deed de gelegenheid zich voor om 
naar een groter pand n.l.  Kanaalstraat 12 te 
verhuizen. Dit was tevens een start om naast 
de herenkleding ook dameskleding te gaan 
verkopen. In die 25 jaren hebben ze een 
naam weten op te bouwen die verder rijkt 
dan Souburg alleen.  Samen met Fenny, die 
al weer zo’n 13 jaar werkzaam is bij John’s 
Men & Women, staan zij alle klanten met 
advies en veel plezier te woord.

De kracht zit hem in de persoonlijke aan-
dacht , advies en service. Ook een vast beeld 
in de collectie van diversen merken is ver-

trouwd geworden voor hun klanten. Zij heb-
ben in die 25 jaar niet stil gezeten en zijn 
met alle ontwikkelingen in de markt meege-
gaan. Zo heeft John’s Men & Women ook 
een website met een webshop waarop een 
heel groot gedeelte van hun collectie staat 
afgebeeld en omschreven. 
Met uitzondering van kostuums en kolberts, 
want voor deze produkten hebben de klan-
ten echt een advies nodig. I.v.m. het 25 jarig 
bestaan zal John’s Men & Women een jaar 
lang iedere maand met een nieuwe actie 
komen. Reden genoeg om  eens bij John’s 
Men & Women binnen te stappen.

25 jaar John’s Men & Women
John’s Men & women viert op 1 oktober zijn 25 jarig bestaan.  1 Oktober 1989 
namen John en Janneke de Korte  de winkel aan de kanaalstraat 55 over, waar 
John al 12 jaar werkzaam was.

Ook dit jaar wil de Protestantse Kerk weer 
kerstpakketten verstrekken aan die inwo-
ners van Souburg en Ritthem die daarvoor 
in aanmerking komen. Het Leger des Heils 
voor Vlissingen en de Protestantse Kerk in 
Souburg zorgt voor de pakketten voor inwo-
ners van Souburg en Ritthem. Degenen die 
(langdurig) zijn aangewezen op alleen een 
minimumuitkering, WAO- of AOW uitkering 
komen er in principe voor in aanmerking.
Het is de bedoeling dat de kerstpakketten 
voor inwoners van Souburg en Ritthem wor-
den aangevraagd door middel van onder-
staand formulier. Dat kan worden gedepo-
neerd in de brievenbus voor de Ark naast 
de kerk aan het Oranjeplein. Doe er wel een 
kopie bij van de laatste bijboeking van uw 
uitkering of bericht hiervan. 
Beide dienen uiterlijk 25 november 2014 in 
ons bezit te zijn. Er kan ook een pakket voor 

een ander worden aangevraagd. Vermeldt 
dan wel, behalve het adres van degene die 
naar uw mening voor een pakket in aanmer-
king komt, ook uw eigen naam en tel.nr, 
zodat wij informatie bij u kunnen inwinnen.
De aanvraag geeft niet de garantie dat er 
daadwerkelijk een pakket wordt toegewe-
zen al is de kans daarop erg groot (in Sou-
burg). Over de uiteindelijke toekenning is 
geen discussie mogelijk. Indien een pakket 
zal worden verstrekt, krijgt men schriftelijk 
bericht met vermelding van datum, tijdstip 
en locatie.
Voorgaande jaren hebben sommige men-
sen automatisch een pakket ontvangen, dit 
is niet echt de bedoeling. Schroom niet een 
pakket aan te vragen, want de Protestantse 
Kerk hoopt al diegenen die er voor in aan-
merking komen met een mooi pakket te ver-
blijden.

Aanvraag kerstpakkettenAanvraagformulier kerstpakketten 2014

Naam ..............................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................

Postcode……………………………………………….. Geb.datum……………………………

Gezinssamenstelling: man/vrouw, … kinderen van … jaar, … jaar, … jaar, … jaar, … jaar. 

Sinds (datum) …………… aangewezen op een uitkering van Soc.Zaken, WAO, AOW e.d.

Registratienummer uitkering ............................................................................................

Souburg, ……………………………………………………………..(datum)

Handtekening ..................................................................................................................

✁

✁

Goede service bij AVA electro in Oost-Souburg 
al bijna 30 jaar een begrip!  
AVA electro is de specialist voor al uw grote en kleine huishoudelijke apparaten, televisies en 
audioapparatuur. Vanuit het pand aan de Kanaalstraat verzorgen zij op professionele wijze de 
verkoop en reparaties van al uw apparaten. Tevens hebben ze een grote hoeveelheid 
onderdelen op voorraad. In de afgelopen 30 jaar heeft het bedrijf een sterke organisatie 
neergezet, en heeft het actieve bedrijf een steeds grotere klantenkring en naam opgebouwd. 
Sinds vier jaar is er zelfs een nieuwe AVA keukenzaak geopend. Niet voor niets is hun slogan: 
AVA voor de beste service. Bezoek ook de nieuwe website: www.avaelectro.nl  

 

Service 
De kracht van AVA electro is makkelijk te 
omschrijven, en dat is de service. 
De verkopers hebben een grote vakkennis, en 
weten voor de meeste problemen een 
passende oplossing te bedenken. Ze 
adviseren u als klant voor de juiste aankoop, 
geheel naar uw wens, of het nu een 
koffiezetter of een nieuwe wasautomaat is.  
Ze verkopen ook bijna alle merken, en de 
deskundige bezorgdienst bezorgt uw aankoop 
kosteloos en snel bij u thuis. Grote 
huishoudelijke apparaten, televisies en 
audiosets worden uiteraard aangesloten en 
ingesteld, en u krijgt een duidelijke uitleg. Zelfs 
het ophangen van uw televisie of afzuigkap  
kan voor u verzorgd worden. Uiteraard hebben 
ze een servicedienst met eigen monteurs. 
_____________________________________  

AVA electro, Kanaalstraat 44 Oost-Souburg 
Telefoon 0118-471777, info@avaelectro.nl 
Dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag tot 17.00 uur 

AVA keukens, Kanaalstraat 22 Oost-Souburg 
Telefoon 0118-468697, info@avakeukens.nl 
Dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur 
Zaterdag tot 17.00 uur 

Miele 
Dat AVA electro beschikt over een uitstekende 
servicedienst en kennis is ook Miele niet 
ontgaan. Sinds een paar jaar is er het unieke 
Miele Innovation Centre in  het pand aan de 
Kanaalstraat. In deze aparte ruimte treft u 
nagenoeg het hele Miele assortiment aan. 
Miele en AVA electro is een perfecte 
combinatie. U bent van harte welkom om eens 
een kijkje te komen nemen. 

Keukens 
Doordat AVA ook de specialist op het gebied 
van inbouwapparatuur is, en de vraag naar 
nieuwe inbouwapparatuur steeds groter is 
geworden, hebben ze vier jaar geleden AVA 
keukens geopend. Op nog geen 100 meter van 
AVA electro vind u deze moderne en 
uitdagende winkel. Naast een ruime sortering 
aan inbouwapparatuur van vele merken, kunt u 
hier ook de mooiste en voordeligste keukens 
vinden. Alles geleverd met de bekende AVA 
service. Zowel uw nieuwe inbouwapparaat of 
uw nieuwe keuken kunnen zij vakkundig 
inbouwen en plaatsen. En ook voor een 
keukenrenovatie, zoals vervanging van een 
aanrechtblad, kraan of kast bent u hier op het 
juiste adres.  
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Postkantoor
De journalist van de Vlissingsche Courant was destijds niet 
zo te spreken over het nieuwe postkantoor dat in 1932 in de 
Verlengde Braamstraat (huidige Dijkstraat) was gebouwd: 
“Gister hebben wij voor het eerst, omdat wij er zijn moesten, 
ons nieuwe post- en telegraafkantoor eens opgenomen. Van 
buitengezien is het een mooi landhuis, dat bijvoorbeeld in 
de prachtige omgeving van Domburg heel wat beter tot zijn 
recht zou komen dan waar het nu staat, temidden van knol-
len, peultjes en kropsalade. De ruimte voor het publiek is er 
niets op verbeterd, wat wel het grootste ongemak was van 
het oude postkantoor. We zagen drie loketten, wat nog niet 
zeggen wil dat deze tegelijk geopend zijn. Bij drukte zal dit 
misschien gebeuren en is dit een verbetering. Onzes inziens 
alsdan de enige verbetering voor het publiek. De plaats waar 
het neergezet is, namelijk de Verlengde Braamstraat, is onge-
lukkig gekozen. Alles bij elkaar genomen geloven wij dat wij 
beter ons oude postkantoor aan de Kanaalstraat maar hadden 

mogen houden. Verandering is in dit geval geen verbetering.”

Anno nu laat de typerende rode brievenbus aan de voor-
gevel weinig twijfel bestaan over de vorige bestemming 
van het pand. Het deel van de woning dat tot postkan-
toor diende is nu echter omgetoverd tot speelkamer voor 
de kleinkinderen en buurtkinderen van de huidige eige-
naar, bewoner en bekend Souburger. Dick Schinkel geniet 
er samen met zijn vrouw van een welverdiend pensioen. 
Als ik een volledige opsomming zou moeten maken van 
diens activiteiten tijdens zijn werkzame leven is er voor mijn 
verhaal geen plaatsruimte meer. Ik beperk me dus maar tot 
een kort lijstje. Hij was eigenaar van een assurantiebedrijf 
en makelaardij, raadslid, bestuurslid van Nemidso, voetbal-
ler van RCS (763 doelpunten gescoord, 0 gele kaarten) en 
initiator van het herstel van de Karolingische Burg. Tegen-
woordig is hij onder meer de motor van de Souburgsche 
Courant, grootgrondbezitter en kasteelheer, hoewel de 
twee laatstgenoemde functies enige toelichting behoeven. 
Achter hun woning strekt zich een enorme tuin uit, deels 
bestaand uit het vruchtgebruik van de tuin van hun zoon, 
die daar aan grenst. Een bestuurder kwam een keer bij 
Schinkel op bezoek en was dermate onder de indruk dat hij 
de mogelijkheid opperde om daar de nieuwe brede school 
te vestigen. 

Kasteel
In die circa 100 meter lange tuin bevindt zich een forse 
bakstenen muur, voorzien van stevige steunberen. Om bin-
nen de ommuring de tuin door te laten lopen is er een ope-
ning gemaakt. De diverse inslagen van granaten herinne-
ren onmiskenbaar aan de strijd in 1944. Bovenaan de muur 
bevinden zich nog balkijzers en inkepingen voor het plaat-
sen van balken. Dit zou kunnen duiden op het feit dat het 
bouwsel niet is afgebouwd vanwege de oorlogsomstandig-

heden. Uit onderzoek blijkt dat de toenmalige brandstof-
fenhandelaar J.I. Risseeuw in 1940 vergunning kreeg voor 
de bouw van een stenen omheining bij zijn loodsen voor 
kolenopslag. Nader onderzoek heeft geen licht kunnen wer-
pen op de aanwezigheid van de balkijzers en een mogelijk 
plan om de muur te overkappen. De argeloze bezoeker, die 
met de muur en steunberen wordt geconfronteerd moet 
zich bijna in de middeleeuwen wanen. Dat de kleinkinderen 
regelmatig bezoeker zijn van dit aangrenzende eldorado 
mag duidelijk zijn. Hun fantasie wordt bovendien gevoed 
door de spannende verhalen die Schinkel nog regelmatig 
aan de kinderen vertelt. Enkele jaren geleden leidde zo’n 
verhaal tot het plan om een echt kasteel te gaan bouwen 
analoog aan het Playmobil-kasteel van de Valkenridders. 
Samen met zijn kleinkinderen werd er ontworpen, funde-
ringen gelegd, met bakstenen gesjouwd en gemetseld. De 
bouw is al aardig gevorderd en de contouren van het kas-
teel inclusief slotgracht en ophaalbrug zijn al goed zicht-
baar. Schinkel laat voorzichtig doorschemeren dat de naam 
van het kasteel wellicht “Sutburgh” zal worden, de oude 
naam voor Souburg.

Bende
Tijdens de bouwactiviteiten fungeert hij als de grote baas. 
Hij staat in de omgeving bekend als de grote O.P.A. Zijn 
spannende verhalen hebben in de buurt van de Dijkstraat 
ook geleid tot de oprichting van de “Bende van de Zwarte 
Hand”. Nadere informatie is mij hierover niet verstrekt, 
maar mocht u ooit met een kind worden geconfronteerd 
met een afbeelding van een zwarte kruisspin op zijn hand, 
dan weet u waar de grote leider woont.

Over een postkantoor, een kasteelheer en een geheime bende door Adri Meerman

De contouren van het kasteeltje zijn al goed zichtbaar.

Meer dan een week geleden herdachten we het feit dat walcheren zeventig jaar geleden werd bevrijd 
op de Duitse bezetter. Het is goed om te melden dat de belangstelling voor dit deel van de geschiede-
nis nog zo levend is. in de media wordt veel aandacht besteed aan de strijd om de westerschelde. die 
begon met de bevrijding van antwerpen op 4 september 1944 en eindigde op 28 november 1944, de 
dag dat het eerste geallieerde schip de haven van Antwerpen binnen kon varen. Maar ook de vele oor-
logsmonumenten, nog bestaande Duitse verdedigingswerken en musea dragen bij om de herinnering 
aan deze tijd levend te houden. in de tuin van ons voormalige postkantoor aan de dijkstraat staat nog 
een muur die niet geheel ongeschonden uit die gevechten tevoorschijn kwam. 

Het postkantoor in de verlengde Braamstraat.

Heerlijkheid         Ritthem

Duurzaam Ritthem

Wat gebeurt er al?
In Ritthem worden, soms zonder dat je het 
beseft, al veel duurzame concepten in de 
praktijk gebracht. Natuurlijk wordt glas en 
plastic in gescheiden containers ingezameld. 
Sinds anderhalf jaar kunnen Ritthemers ook 
hun overtollige pondjes oud frituurvet kwijt 
in de vetcontainer wat niet alleen bijdraagt 
aan een schoner mileu maar ook de clubkas 
van KV Atlas ten goede komt.  Sinds jaar en 
dag wordt in Ritthem door de leden van 
Brassband Onda oud papier opgehaald en 
wordt dus zelfs deze Souburgse Courant 
gerecycled.
Volgend jaar zal ook de grootse rommel-
markt weer plaatsvinden die iedere 3 jaar 
wordt georganiseerd door Onda en Atlas. 
Hier vinden veel gebruikte spullen een 
tweede leven en verdwijnt er zo dus minder 
op de grote afvalhoop.
In de Dorpsstraat gaan de prachtige “vin-

tage” straatlantaarns na 11 uur ’s avonds 
op halve kracht. Aan de Zuidwateringstraat 
heeft de gemeente de lantaarnpalen vervan-
gen door exemplaren met Led verlichting. 
Steeds meer particulieren in Ritthem ontdek-
ken dat zonnepanelen niet alleen bijdragen 
aan een schoner milieu maar dat de panelen 
ook daadwerkelijk rendabel zijn en er dus 
geld bespaard kan worden!
Een duurzamer Ritthem gaat niet alleen over 
een beter mileu maar ook om de algehele 
leefbaarheid. In Ritthem kun je al vele jaren 
geen boodschappen meer doen. Een aantal 
senioren in Ritthem doet aan car-pooling om 
op vrijdagmiddag samen boodschappen te 
gaan doen. Minder uitstoot en meer plezier!

Delta Verbindt Sport
KV Atlas start binnenkort samen met Delta 
een actie waarbij bestaande en nieuwe Delta 
(3-in1) klanten ervoor kunnen zorgen dat er 
op het uitmuntend gelegen schuine dak van 
de korfbalclub 20 zonnepanelen komen te 
liggen.  De vereniging zou zo een groot deel 
van de benodigde electriciteit uit zonne-
energie kunnen gaan halen.

Werkgroep Duurzaam Ritthem
Natuurlijk kan er nog veel meer  gedaan 
worden, zeker als de Ritthemers de handen 
ineen slaan. Vanuit die gedachte is eerder dit 
jaar op initiatief van de Dorpsraad, de Werk-
groep “Duurzaam Ritthem” in het leven 
geroepen.  Touwtrekker van de werkgroep is 

de “man met de Noorse trui”, Friedy Geeve. 
Geen onbekende in Ritthem: jarenlang was 
hij voorzitter van de Dorpsraad.  
Het doel van de werkgroep is niet zozeer 
om direct een windmolen midden in het 
dorp te plaatsen. Ook is er geen doelstelling 
geformuleerd om over 5 jaar volledig ener-
gie-neutraal te zijn. De Werkgroep inventari-
seert wat er in Ritthem mogelijk zou kunnen 
gebeuren, welke kleinschalige projecten kans 
van slagen hebben, en wat de animo binnen 
Ritthem is om samen aan duurzaamheid bij 
te dragen.  Juist in kleine dorpskernen blijken 
initiatieven rondom duurzaamheid goed te 
werken. Gestart in met name de provincie 
Friesland is al een groot aantal dorpen bezig 
met duurzaamheidsprojecten. De werk-
groep in Ritthem heeft zich allereerst laten 
leiden door de brochure: ”Vijftig ideeën voor 
duurzame dorpen”  van het Zeeuws Klimaat-
fonds. 
De brochure  is beoordeeld op toepasbaar-

heid voor Ritthem, waarbij voor de individu-
ele Ritthemers mogelijkheden zijn en waarbij 
ook collectieve activiteiten een rol kunnen 
spelen. Daarbij kan gedacht worden aan 
zonnepanelen (op grote daken), een repair 
cafe, stimuleren gebruik lokale (bio) pro-
ducten, bijenhotels of een duurzame bouw-
markt. Er is inmiddels een startnotitie opge-
steld die goedgekeurd is door de Dorpsraad. 

Informatie bijeenkomst inwoners
Binnenkort ontvangen inwoners van Ritthem 
een uitnodiging  voor een openbare vergade-
ring rondom het thema Duurzaam Ritthem. 
Daarbij zal het thema ingeleid worden, zijn 
er sprekers uitgenodigd en wil de werkgroep 
met inwoners brainstormen over mogelijke 
projecten. De werkgroep denkt dat er veel 
belangstelling zal zijn en verwelkomt ieder 
idee. Of dat nu gaat om regentonnen of een 
windmolen op z’n kop in de Westerschelde 
om getijde-energie op te wekken!

Duurzaamheid  is de laatste jaren een veel besproken onderwerp. Onder duur-
zaamheid valt niet alleen de discussie over windmolens en het nut daarvan: 
Eigenlijk alles wat bijdraagt aan “maatschappelijk verantwoord leven”, mileu, 
omgeving en toekomstgericht denken heeft met verduurzaming van de samen-
leving te maken. Hoe laten de huidige generaties de aarde achter voor toekom-
stige generaties?

Enquete woonwensen 
in Ritthem
De door de Ritthemers onlangs ingevulde vragenformulieren 
zijn inmiddels in de computer verwerkt. Van alle inwoners 
ouder dan 16 jaar heeft 61% de enquete ingevuld. Dat is een 
mooi resultaat.
Het blijkt dat er wel degelijk behoefte is aan extra woningen 
in Ritthem: starters-, senioren- en gezinswoningen maar ook is 
door een aantal mensen aangegeven dat zij behoefte hebben 
aan een bouwkavel. Bijna 20 mensen willen de komende 5 jaar 
binnen Ritthem verhuizen. En nog eens 10 personen verwach-
ten tussen de 5 en 15 jaar op zoek te gaan naar een ander huis 
binnen Ritthem. Voor de Dorpsraad en gemeente Vlissingen 
reden om verder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
voor een kleinschalig bouwproject.
Momenteel krijgen de ingevoerde gegevens een nadere ana-
lyse zodat straks duidelijk is wat de exacte behoeften zijn maar 
ook wat er aan bestaande woningen vrij zou komen.

ZonnepanelenLokale (biologische) producten Vetcontainer

De fanfare en het jeugdorkest van de 
souburgse Muziekvereniging “vlijt 
en volharding” repeteren sinds april 
onder leiding van dirigent Albert-
John vervorst. de dirigent nam na het 
Stuiverconcert in april het stokje over 
van steven de looze.

Albert John, geboren in Oost-Souburg in 
1980 en tegenwoordig wonend in Roo-
sendaal, begon zijn muzikale carrière als 

6-jarige bij de Souburgse vereniging en was 
eerder al 10 jaar dirigent van het Jeugdor-
kest en de Fanfare. Die periode sloot hij in 
2009 af met de deelname aan het Wereld 
Muziekconcours in Kerkrade. Op dat pres-
tigieuze concours werd in de 1e divisie een 
score van 80 (van de 100) punten, een eer-
ste prijs, behaald.
Albert John is een veelgevraagd en dus druk-
bezet musicus. Als componist en arrangeur 
voert hij veel opdrachten uit en daarnaast 
werkt hij als leraar slagwerk aan de Zeeuwse 
Muziekschool. Hij is dirigent van de fanfares 
“Sempre Crescendo” uit Middelharnis en 
“Sint Cecilia” uit Zijtaart en van harmonie 
“Ons Genoegen” uit Kapelle. 
Ondanks de volle agenda hoefde V&V niet 
lang aan te dringen, toen men Albert John 

vroeg of hij de leiding van beide orkesten 
weer op zich wilde nemen. Bij het Konings-
dagconcert en de daaraan voorafgaande 
mars door het dorp spatte het enthousi-
asme er als vanouds van af en ook tijdens 
het festival “Souburg Ontmoet”, 27 sep-
tember op de Karolingische Burg kon heel 
Souburg weer genieten van een concert 
van slagwerkgroep, jeugdorkest en fanfare 
onder leiding van Albert John Vervorst en 
slagwerkinstructeur Bart van der Vaart. Het 
fanfareorkest komt bij concertwedstrijden 
uit in de 1e divisie en nam op 1 november 
j.l. deel aan het door de Zeeuwse Muziek-
bond georganiseerde KNMO-concertcon-
cours in Terneuzen. 
Het Souburgse korps haalde een dikke eerste 
prijs met 86,5 punt, met ruime voorsprong 

de hoogste score van alle deelnemende 
orkesten. In voorbereiding op het concours 
gaf het orkest op 18 oktober een concert 
in Ouddorp, samen met de Zuidhollandse 
toporkesten “Sempre Crescendo” uit Mid-
delharnis en “de Hoop” uit Stellendam. 
Zaterdag 25 oktober verzorgde V&V samen 
met Koninklijke Harmonie “Ons Genoegen” 
een Try Out-concert in de O.L.Vrouwekerk 
in Vlissingen. Ook het Vlissingse orkest 
nam, in de 4e divisie Harmonie, deel aan 
het concours in Terneuzen. In 2015 zullen 
beide orkesten opnieuw samenwerken; dan 
bij het 125-jarig bestaan van Ons Genoe-
gen. 
Wilt u meer weten over dirigent en orkest? 
Kijk dan op http://www.albertjohnvervorst.
nl en http://www.vlijtenvolharding.net .

albert-John vervorst weer dirigent fanfare vlijt en volharding

Terug op het oude nest

Albert-John Vervorst

Grootse Rommelmarkt

recycling glas en plastic

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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WAT IS ER AAn DE hAnD MET hET 
WATER In DE ZOuTE VIEVER?
Zo rond het weekeinde dat op 19 sep-
tember begon, kwamen er steeds meer 
klachten over stankoverlast en dode vis-
sen in de omgeving van de Zoute Viever 
aan de Lekstraat in Oost Souburg. 
De Zoute Viever? Jazeker, de vijver aan 
de Lekstraat die iedereen nu de lekvijver 
noemt, heet eigenlijk de Zoute Viever. In 
dit artikel spreken wij dus over de vijver 
en niet over het  naar de vijver genoemde 
verzorgingshuis aan de Dongestraat.
Het aantal dode vissen nam per dag toe 
en de stank die door de vijver werd ver-
oorzaakt was vaak ondraaglijk en vele 
mensen uit de wijde omgeving hebben 
letterlijk gezondheidsklachten als hoofd-
pijn, misselijkheid en benauwdheid erva-
ren. Ramen en deuren moesten dicht-
gehouden worden, om de stank zoveel 

mogelijk buiten te houden! De Partij Sou-
burg Ritthem (PSR) hoorde ook van deze 
klachten en diverse partijleden hebben de 
stank ook zelf ervaren. 
De PSR heeft voorafgaand aan de raads-
vergadering van 25 september 2014 
schriftelijke vragen gesteld aan het col-
lega van B&W. De vragen waren als volgt:

Geachte college,
In de regionale pers wordt melding 
gemaakt van vissterfte in de Lekvijver aan 
de Lekstraat te Oost Souburg. Vissterfte in 
deze vijver is een regelmatig terugkerend 
fenomeen. De Partij Souburg Ritthem 
heeft hierover de volgende vragen:
•  Sinds wanneer is het bij de gemeente-

lijke organisatie bekend dat er vissterfte 
in de Lekvijver is?

•  Welke acties is de gemeente na de eer-
ste melding gestart

•  Welke actie is ondernomen om de vis-
sterfte te stoppen?

•  Doet de gemeente nu al onderzoek of 
botulisme, bacteriën of virussen tot de 
vissterfte geleid hebben? Zo, ja wan-
neer is hiervan de uitslag te verwach-
ten?

•  Zijn er problemen voor de volksge-
zondheid?

•  Is contact met de dode vissen gevaarlijk 
en zo ja, wat doet de gemeente er aan 
om dit contact door bijvoorbeeld kin-
deren te voorkomen?

•  Wanneer gaat u het water in de vijver 
verversen en nieuwe vis uitzetten?

Tijdens de raadsvergadering van 25 sep-
tember heeft het college mondeling 
geantwoord. De verantwoordelijke wet-
houder Dick Verboom vertelde de raad 
dat er al diverse acties waren uitgezet en 
dat formeel het Waterschap Scheldestro-
men de verantwoordelijke partij was. Het 
waterschap kon ook geen directe oorzaak 
aanwijzen en verwachtte toen dat het 
allemaal vanzelf over zou gaan. Inmiddels 
weten wij beter. De wethouder zegde toe 
dat hij formeel bestuurlijk contact zou 
opnemen met het waterschap. 

De PSR had in haar vragen al aangegeven 
dat er nader onderzoek uitgevoerd moest 
worden en dat het water zelfs ververst 
zou moeten worden. Dit werd afgedaan 
met de mededeling dat dit niet nodig 
zou zijn. Mede op aandringen van de 
Partij Souburg Ritthem is er uiteindelijk 
toch nader onderzoek gedaan en toen 
bleek uit watermonsters dat het water 
morsdood was. Er zat 0% zuurstof in het 
water. Geen wonder dat de vissen gestor-
ven zijn en dat het water stonk! Er werd 
geprobeerd om de toplaag van het water 
weg te zuigen, zonder resultaat. Toen 
werd er met een tankwagen “vers” water 
uit een andere watergang gehaald en in 
de Zoute Viever gepompt, zonder resul-
taat. Beluchters werden geplaatst, zonder 

resultaat. Uiteindelijk is de vijver leegge-
pompt en voorzien van “vers” water uit 
een andere watergang. Op maandag 20 
oktober was dat karwei geklaard. Op deze 
maandag is er ook nog met een tankwa-
gen water in de vijver gespoten en nu 
maar hopen dat het euvel verholpen is!
De gemeenteraad heeft er tijdens de ver-
gadering van 16 oktober op aangedron-
gen om voorlopig geen vis in de vijver uit 
te zetten en eerst de situatie in de gaten 
te houden. De wethouder zegde toe dat 
hij zich zou inzetten om te voorkomen 
dat er weer vis uitgezet zou worden. Het 
Waterschap gaat de komende maanden 
zeer regelmatig watermonsters nemen 
om zo de waterkwaliteit in de gaten te 
houden. 

De PSR fractie heeft de wethouder ook 
nog gevraagd om samen met het Water-
schap een draaiboek op te stellen, voor 
het geval dat deze situatie zich weer voor 
doet. Wij hopen hiermee dat het dan 
geen drie weken duurt voordat de situ-
atie opgelost is. De wethouder heeft toe-
gezegd dat er een draaiboek komt.
De Partij Souburg Ritthem is tevreden 
met het uiteindelijke resultaat al was er 
wel enige aandrang voor nodig om het 
resultaat te bereiken.

Sjaak Vermeulen,
Fractie Partij Souburg Ritthem

- Advertentie -

Wethouder Albert Vader Raadslid Alex Achterhuis Raadslid Sjaak Vermeulen Raadslid Ger Blom Raadslid Rijnco-Jan Suurmond 

www.partijsouburgritthem.nl 

17-11-2014 
Openbare fractievergadering PSR
Op maandag 17 november 2014 houdt de Partij Souburg Ritthem in gebouw De Kwik-
staart in Oost Souburg een inloopbijeenkomst met de wethouder, gemeenteraadsfractie 
en bestuursleden. Heeft u vragen of opmerkingen voor onze wethouder, fractie of bestuur? 
Loop dan gerust binnen! De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.00 uur.

Wat kan je allemaal doen op een dag dat de 
tunnel naar Terneuzen gratis is? Ik ging met 
mijn moeder, zusje en vrienden een puzzel-
tocht rijden in Zeeuws-Vlaanderen. Dan zit 
je dus in ons geval met z’n vijven in de auto 
de weg te zoeken. We hadden nog nooit 
meegedaan en dachten in eerste instantie 
dat we dat wel even deden. Toen we daar 
eenmaal kwamen kregen we een heel boek-
werk aan spelregels. Naar mijn mening was 
het ingewikkelder dan wiskunde. Maar we 
waren er toch, dus  konden we net zo goed 
maar gewoon meedoen. De bedoeling was 
om met de aanwijzingen die we gekregen 
hadden het goede bordje te vinden met een 
letter of cijfer erop. Die moesten we dan 
noteren. Heel de puzzeltocht bestond uit 
instinkers. Wij als groentjes in de puzzeltochtgroep trapten natuurlijk overal in. We reden af 
en toe verkeerd, maar echt verdwaald waren we niet. Gelukkig maar want heel die puzzel-
tocht ging ook nog eens op tijd! In totaal zouden we er ongeveer twee en een half uur over 
doen, wij deden er een uur langer over. Op het einde waren we moe van het lange zitten en 
schor van het schreeuwen. We waren immers wel heel fanatiek. Blijkbaar werd dat beloond, 
want we werden toch nog 9e van de 34 in de beginnersgroep. 

Celina’s Column

Grote O.P.A.
In het artikel “Over een postkantoor, 
een kasteelheer en een geheime 
bende”, op bladzijde vijf in deze 
courant, staat dat opa samen met 
zijn kleinkinderen een kasteel aan 
het bouwen is. Tijdens deze bouw-
activiteiten is hij uitgeroepen tot de 
grote baas. De grote O.P.A. 
De Souburgsche Courant heeft 
een nader onderzoek uitgevoerd. 
En wat blijkt, overal waar kleinkin-
deren zijn lopen grote O.P.A.’s en 
zelfs grote O.M.A.’s rond. Onze 
redacteur buitenland  ontdekte 
zelfs in Pisa een verwijzing naar 
een grote O.P.A. Een verwijzing naar een grote OPA bij de toren van Pisa.

Kanaalstraat 21-23  4388 BJ Oost-Souburg  0118-435058  info@hebbeswonen.nl  www.hebbeswonen.nl     

 
 
 
 
 
 
 
 
Gezelligheid in uw huis …  
nu het weer vroeg donker is… 
 
Alle woon accessoires 

3 halen 2 betalen 
• Acties geldig tot en met 31 december 2014 
• Vraag naar de voorwaarden in de winkel 

Eetstoel 
vintage in diverse kleuren, 
diverse stiksels in rug mogelijk, 
frame metaal gelakt. 
Snel leverbaar! 
 
Van € 169,= p/st. 

NU € 129,= p/st. 
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GEZELLIGHEID IN UW HUIS...
NU HET WEER VROEG DONKER IS...

ALLE WOON ACCESSOIRES

3 HALEN 
2 BETALEN

EETSTOEL 
VINTAGE IN DIVERSE KLEUREN, 

DIVERSE STIKSELS IN RUG MOGELIJK. 
FRAME METAAL GELAKT. 

SNEL LEVERBAAR!

VAN €169,- P/ST.

NU €129,- 
P/ST.

Tafelen aan design tafel STRAK 
Leverbaar in  div. kleuren en maten
(ook als salontafel mogelijk)

Nu bij bestelling 
15% korting

Kanaalstraat 21-23 4388 BJ Oost-Souburg
0118 435 058 www.hebbeswonen.nl

Tijdens de karolingenmarkt
Zaterdag 31 mei a.s.

hebben we diverse leuke acties !

alle woonaccessoires
3 halen 2 betalen

* Goedkoopste artikel is gratis
* Niet geldig op complete sierkussens.

* Deze actie geld op alle eetkamerstoelen

Relaxed aan uw vakantie beginnen?
Profiteer nu van relax lage prijzen 
op alle relax - en comfort stoelen!

Acties geldig vanaf zaterdag 24 mei t/m 30 juni 2014

Stoelendans  actie
6 eetstoelen halen 5 betalen !

Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Co
verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v.
collectie nachtkleding, de voordeelverpakki
seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is 

it’sGRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 
TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde
seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*
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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
Tel. 0118-461287

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

Uitvaartverzorging
H. Jobse 

0118 46 22 05

www.hjobse-uitvaart.nl
www.basisuitvaart-zeeland.nl
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SOUBURG - 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

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl
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Heel wat Souburgers hebben “De 
bommenlegger van Ritthem gezien” 
maar hoe is het nu met ernst, conny 
en Bob? De Souburgse familie Den 
Heijer kwam in september van dit jaar 
opnieuw in de schijnwerpers te staan, 
maar deze keer op een heel wat posi-
tievere manier dan op die kwade dag 
begin oktober 2011 toen ze werden 
opgepakt omdat ze bommen zou-
den hebben laten ontploffen op het 
strand in Ritthem. 

Dat dat niet waar was weten we nu alle-
maal. De echte daders werden opgepakt, 
maar intussen was de hele familie Den 
Heijer in een nachtmerrie beland. Hoe het 
hun is vergaan is op een bijzonder integere 
manier verfilmd in: “De Bommenlegger van 
Ritthem” van filmmaker Patrick Bisschops. 
De documentaire ging op 13 september 
van dit jaar in première op Film by the Sea 
en was de daaropvolgende maandag te zien 
bij de NCRV. Wie het heeft gemist: De Bom-
menlegger van Ritthem wordt uitgezonden 
door Omroep Zeeland in december.

Blij met de documentaire
“We zijn heel erg blij dat deze documen-
taire is gemaakt,”vertelt Conny (53), “want 
die laat duidelijk zien dat we er helemaal 
niets mee te maken hadden.” Haar man 
Ernst (63) maakt in de film gewag van het 
stempel dat ze voor altijd op hun voor-
hoofd zullen mee moeten dragen naar 
aanleiding van hun arrestatie, maar, zegt 
Conny: “Door het uitkomen van deze film 
zijn we nu de schaamte voorbij. We maken 
ook hele mooie dingen mee. Vreemde men-
sen spreken ons aan om ons te vertellen 

hoe erg ze het voor ons vinden en we krij-
gen ook post uit het hele land, brieven vol 
medeleven.”Ook met zoon Bob (23) gaat 
het goed. Hij maakte enorme indruk aan 
het einde van de film door het hele nare 
gebeuren toch op een positieve manier te 
benaderen.

Acht maanden opnames
Acht maanden lang is de filmploeg van 
Cobos Film in Amsterdam in opdracht van 
de NCRV een week per maand aan het fil-
men geweest in Souburg en Ritthem. “Dan 
waren ze zeker een dag of vijf bij ons en 
voor ze echt zijn gaan filmen hadden we al 
heel wat met ze besproken. Dan ontstaat 
er een vertrouwensband, de ploeg werd 
kind aan huis. Ernst: “Er zitten natuurlijk 

best wel beelden in de film die je er eigen-
lijk niet in wilde hebben en we hadden ook 
wel de mogelijkheid om aan te geven dat 
we bepaalde delen te erg vonden. Maar we 
hebben besloten dat we wilden laten zien 
wat zoiets met je doet en dat betekende 
ook dat we onszelf moesten laten tonen 
zoals we zijn. Dat blijkt sympathie te heb-
ben opgewekt. Dat was niet de bedoeling 
maar dat is fijn om te merken.”

Prijs
De documentaire geeft de kijker een heel 
indringend beeld in wat er in de familie 
omgaat en wat er is gebeurd. De arresta-
tie en de hechtenis daarna, de processen 
en wat er nog meer volgde, namen nacht-
merrieachtige proporties aan. “Wanneer 

iemand deze manier had bedacht om ons 
eens flink te treffen dan is hij daar voor 
honderd procent in geslaagd” zegt Ernst. 
Dat het drietal en ook hun omgeving iets 
heel ingrijpends is overkomen laat de film 
op een prachtige manier zien. Het is dan 
ook geen wonder dat hij de Lions Club Film 
Award heeft gewonnen.

Verwerken
De opnames en het vertellen voor en zon-
der camera bleek in die acht maanden ech-
ter ook  een heel verwerkingsproces in gang 
te zetten. Dat er veel verwerkt moest wor-
den blijkt uit het vertoonde maar er is nog 
heel veel meer dat niet aan bod is gekomen. 
Zoals de akelige kou in de cellen van Toren-
tijd. Met een ventilatiesysteem dat koude 
lucht blaast terwijl de buitentemperatuur 
al een heel eind naar beneden was gegaan. 
Je bent met te zomerse binnenkleding bin-
nengebracht en daar wordt de eerste dagen 
niets aan veranderd en voor de nachten zijn 
twee dekens niet toereikend. “Mensen den-
ken dat het er een hotel is, maar dat is het 
beslist niet,”vertellen Ernst en Conny. Ze lij-
ken er wat overheen te komen nu; het gaat 
beter sinds de film is vertoond en ze zijn 
vrijgepleit. Maar feit is nog wel dat Conny, 
die gewend was veertig uur per week te 
werken, nog steeds op zoek is naar een 
nieuwe baan en zo is er nog wel wat meer 
aan nare nasleep.
Maar een feit is ook dat ze allemaal weer 
met opgeheven hoofd door het dorp lopen. 
Dankzij de documentaire. “Want we hoe-
ven ons niet te verstoppen, we hebben het 
niet gedaan en dat heeft nu iedereen kun-
nen zien!”

Ineke Vervorst

Familie Den heijer na “De Bommenlegger van Ritthem”
“We kunnen weer met opgeheven hoofd door het dorp lopen”
Film van Bisschops in december bij Omroep Zeeland

De familie Den Heijer zoals ze aan de maaltijd te zien zijn in de documentaire 
van Patrick Bisschops (foto NCRV).

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

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

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

DE VRIJBUITER 

Ruime

sortering

AGENDA’S &

KALENDERS

2015

AGENDA’S &AGENDA’S &

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


