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Karolingenmarkt samen met
Folklorefestival, twee dagen feest!

Medioburgum-Walacra organiseert festival voor 15e keer

Folklorefestival 
op de Karolingische Burg
Komend weekend, 11, 12 en 13 september, staat voor alweer de 15e keer de 
grote feesttent op de Karolingische Burg voor het jaarlijkse Folklore Festival 
Walcheren, dat altijd in het weekend van de najaars-Karolingenmarkt wordt 
gehouden.

» vervolg op pagina 2

Zaterdag 12 september is het weer zover. De laatste van de twee markten voor 
2015 zal dan gehouden worden in de winkelstraten van Oost Souburg. Deze 
keer niet zo maar een Karolingenmarkt zoals we gewend zijn met veel gezel-
ligheid, marktkramen en attracties. Nee, deze wordt grootser dan ooit en zal 
gecombineerd worden met het groots opgezette Folklorefestival. Vrijdagavond 
11 september begint het festival al in de grote tent op de Karolingenburcht. 
Twee dagen feest, met vooral veel muziek en dans. De Kanaal- en de Paspoort-
straat zullen op zaterdag weer gevuld worden met kramen. Voor de kinderen 
zijn er uiteraard weer diverse attracties. Uiteraard ontbreekt de rommelmarkt 
voor de kinderen op de Karolingenburcht niet.

Vrijdag 11 september is er een avondvullend 
programma van 19.00 uur tot 23.00 uur. 
Het Jeugdorkest Vlijt en Volharding speelt 
het openingsconcert bij de ontvangst van 
de groepen, waarna het folkloreprogramma 
in 2 blokken wordt verzorgd door achter-
eenvolgens De Hoolter Daansers uit Holten, 
de Westfriese Dansgroep Midwoud, De East 
River Line Dancers uit Wemeldinge en het 
Schelde Loodsenkoor. 
Zaterdag 12 september geeft ’s morgens om 
10.00 uur Fanfare Vlijt en Volharding een con-
cert en vanaf 11.00 uur speelt Amusements-
orkest “Humoresque” uit Middelburg.

Om 13 uur komen de Folkloregroepen in 
optocht vanaf de Karolingenmarkt naar de 
grote tent, waar om 13.25 de officiële ope-
ning van het grote festival plaatsvindt.
Naast de groepen van vrijdagavond treden 
op de Vlaamse Volkskunstgroep De Kege-
laar uit het Belgische Wilrijk, de Kindergroep 
Medioburgum-Walacra, Volksdansvereniging 
Mie Katoen uit Tilburg, Volkskunstgroep Rein-
tje Vos uit Stekene (België) Medioburgum-
Walacra en Smartlappenkoor Walacra uit Vlis-
singen. 
Het complete programma van het festival 
staat vermeld in Weekblad De Vlissingse Bode.

De wijkagent
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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.

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

20% korting op alle gordijnstoffen!

gratis gemaakt *
 *vraag naar de voorwaarden in de winkel

JUNI AANBIEDING

Kanaalstraat 40
4388 BN Oost-Souburg

0118-461287
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Rondom‘t  Putje
Heb dat altijd al een mooie uitdrukking gevonden: Zeg het met bloemen! En dat klopt ook zo 
helemaal bij allerlei gelegenheden. Maar wat moet je gaan denken als jou je bloemen worden 
afgepakt? U mag het zelf  invullen maar mij doet het enorm veel pijn dat onze bloembakken 
bij de entree van Souburg zijn verdwenen. Er bloeit nu alleen nog een verdwaald uitgezaaid 
petuniaatje aan de ingang bij de watertoren als herinnering aan de jaren dat we er wel voor ons 
gevoel eindelijk  helemaal bij hebben gehoord.

Die tijden zijn nu weer voorbij. Vlissingen heeft geen geld door onverstandig beleid in het verle-
den. Het gemeentebestuur moet bezuinigen dus halen ze de bloembakken weg. Niet in de stad 
daar staan er nog 52 volop te pronken, maar in de wijken en dorpen. En onmiddellijk voel ik 
me weer terug bij af: ze houden niet van ons, we zijn nog geen bloemetje waard. Maar het kon 
erger want de bloemen rond Pieter Louwerse op het Oranje-
plein hebben de bezuinigingsactie overleefd. 
En je kunt ook een bloembak adop-
teren, mét zorgcontract. Maar dat 
is dan wel zoiets als zelf  je bloe-
men kopen als je jarig bent.. We 
hadden er destijds bij de samen-
voeging al zo’n gevoel van: als je 
bij de gemeente Vlissingen hoort 
ben je nog niet jarig!

Melkmeisje

» vervolg van pagina 1 

Rommelmarkt Open Haven 
fancy fair en snuffelmarkt bij de 
Wijngaard op 12 september 2015
Tijdens de jaarmarkt wordt er van 08.45 tot 
16.00 uur een groots opgezette rommel-
markt gehouden bij de Open Haven. Het is 
tevens een boekenmarkt en een markt voor 
oude platen, Lp’s, maar ook Cd’s, Dvd’s en 
video’s. 
De organisatie pakt nog grootser uit. De 
trouwe bezoeker is wel wat gewend. Ook 
deze ronde is er de koffie met kersenwa-
fel. De rommelmarkt blijkt steeds weer een 
ontmoetingsplaats te zijn voor jong en oud. 
Een bezoek aan de rommelmarkt, waarvan 
de opbrengst weer goed wordt besteed, is 

tevens de mogelijkheid op de historische 
kerk van Souburg te bezoeken. 

Op het terrein van evangelie gemeente De 
Wijngaard in de Kanaalstraat wordt van 9.00 
uur tot 16.00 uur weer en een fancy fair en 
snuffelmarkt gehouden worden.  Er is volop 
tweedehands- kleding en -boeken en genoeg 
snuffelkoopjes. Ook zijn er zelfgemaakte lek-
kernijen te koop. Vóór het gebouw  is er een 
terras om te genieten van koffie/thee of fris-
drank met iets lekkers erbij.  De opbrengst is 
voor onze zendelingen.
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•  Redactie 

lprevoo@zeelandnet.nl
 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

Souburgsche
CourantDe AOS / activiteiten / 

evenementen kalender 
voor de komende periode tot de volgende editie. 

•	 12	September:		 Karolingenmarkt	en	Folklorefestival
•	 26	September:		 Baby	Boom	Walcheren
•	 17	Oktober:					 Info-	en	Demodag
•	 21	November:			 Vroege	vogelactie	
•	 21	November:			 Intocht	Sinterklaas

Plaatselijke winkeliers, maar ook standhou-
ders uit het gehele land zullen die dag naar 
Oost Souburg komen om ieder op hun 
geheel eigen manier hun verkoopwaren 
aan de man proberen te brengen. Dit levert 
het nodige vertier op en uiteraard zijn er de 
nodige aanbiedingen waar de bezoekers 
hun voordeel mee kunnen doen. Het assor-
timent is ook deze editie weer erg groot 
en voldoende gevarieerd. Het ambachte-
lijk produceren van onze streekproducten 
en plaatselijke lekkernijen kunt u zien en 
uiteraard ook proeven. Diverse Souburgse 
en Ritthemse verenigingen zullen zich ook 
weer promoten. Zij komen met een ver-
nieuwend programma of uitvoering waarin 
zij hun kunsten en activiteiten vertonen. Te 
veel om op te noemen, dus zeker de moeite 
waard om een kijkje te komen nemen en de 
sfeer te proeven. Voor de inwendige mens 
wordt ook gezorgd want de horeca zal die 
dag 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 via de 
geluidsinstallatie te volgen. 

Het Folklorefestival zal op vrijdag en zater-
dag gehouden worden. Diverse live optre-
dens beginnen vrijdagavond al in de tent op 

de Karolingenburcht. Vanaf 19.00 uur zijn 
er diverse concerten, optredens en demon-
straties te horen en te zien. Iedereen is van 
harte welkom om mee te zingen en / of te 
dansen. En dat gaat zaterdag overdag de 
gehele dag door. Niet alleen in de tent maar 
ook in de Kanaalstraat wordt er het nodige 
gedanst en gezongen. Vlijt en Volharding 
zullen vanaf 9.30 uur de markt muzikaal 
begeleiden met een concert van hun. Om 
13.00 uur is er een optocht, aansluitend zal 
om 13.30 uur de officiële opening volgen. 
Maar als de markt klaar is gaan de evene-
menten en optredens in de tent tot 23.30 
uur door. Het volledige programma kunt u 
terug vinden op de site van Souburg; www.
souburg.nl.

De regels en afspraken voor de rommel-
markt zijn zoals u al eerder heeft kunnen 
lezen in de krant van mei aangepast. De 
rommelmarkt is voor kinderen, dus niet voor 
professionele handelaren! De kinderen die-
nen zich vooraf in te schrijven via de web-
site en zich te melden op de Burcht vanaf 
6.30 uur met hun inschrijvingsbewijs. Nog 
wel een vriendelijk doch dringend verzoek 
van de organisatie en de Gemeente om na 
de rommelmarkt de overgebleven spulletjes 
en afval mee naar huis te nemen en niet 
achter te laten op de Karolingenburcht. 

Rommelmarkt Open Haven 
fancy fair en snuffelmarkt bij de 
Wijngaard op 12 september 2015

Bij regelmaat zien we stukken voorbij komen 
die handelen over de wijkagent in de dorpen en 
meestal gaat het dan over de zichtbaarheid, of juist 
de onzichtbaarheid. Ook de lokale politiek heeft er 
doorlopend aandacht voor. in Oost-souburg houdt 
partij souburg Ritthem regelmatig openbare frac-
tievergaderingen en van de lokale politici horen 
we, dat daar de openbare orde en veiligheid en 
daarbij vanzelfsprekend ook de wijkagent de revue 
passeren. Vaak wordt er dan verwezen naar de 
voorganger van vele jaren terug. 

Heel wat dorpelingen zouden graag een Bromsnorfiguur 
terug zien in de straten. Hoe langer geleden, hoe meer het 
geromantiseerd wordt. Vergeten wordt, dat het fenomeen 
wijkagent gedurende lange tijd verdwenen was. De roep 
om terugkomst was echt niet alleen Souburgs of Ritthems. 
Landelijk is de vraag naar meer binding van de politie met 
de bewoners in de wijk steeds sterker geworden, nadat in 
de 90er jaren rijks- en gemeentepolitie tot één korps waren 
samengevoegd.
Lokale verbondenheid hoort bij ons land. Voor de burger 
is de wijkagent de meest vooruitgeschoven post van de 
Nederlandse politie. In Zeeland kwam de functie in 2009 
weer terug als wijkagent “nieuwe stijl”. Bij de installatie van 
de eerste 4 Walcherse wijkagenten gaf de toenmalige korps-
chef Letty Demmers, onze huidige burgemeester, aan dat 
de wijkagenten het gezicht van de politie zouden worden 
als het gaat om het contact met de burger; de schakel tus-
sen de wijk enerzijds en zijn politieteam anderzijds.

Op het politiebureau in de Vlissingse Breestraat/Molenstraat 
sprak onze redactie met wijkagent Ko de Jonge. In de func-
tie van wijkagent vervult Ko de regisseursrol in het hele zoge-
noemde gebied Vlissingen Noord/Oost. Dat omvat Oost-Sou-
burg, Ritthem, Westerzicht, West-Souburg en Vrijburg; een 
gebied met ca. 14.000 inwoners. Ko is een ervaren politieman, 
in dienst bij de politie Zeeland sinds 1998. Daarvoor was hij 
werkzaam bij defensie, was daar een paar keer op uitzendmis-
sies in het buitenland en vanuit dat werk strekt zijn ervaring 
veel verder, dan wat je van een doorsnee agent zou verwach-

ten. In de gemeente Vlissingen houden de 4 wijkagenten zich 
voor 80 % bezig met hun wijktaak en voor de overige 20% 
met algemeen politiewerk. Dat is een verdeling, die gebruikelijk 
is. Het draaien van algemene diensten is nodig om voeling te 
houden met alle aspecten van het werk. Het wijkwerk is een 
mix van preventie en handhaving. De wijkagent heeft zijn voel-
sprieten bij de BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) 
van de gemeente, de buurtpreventie en instellingen als ROAT 
(Reach Out and Touch), die het opbouw- en jongerenwerk voor 
haar rekening neemt. 
Hij schuift regelmatig, samen met GGD, huisarts en Orionis, 
aan bij een of meer van de gebiedsteams van Porthos, de 
organisatie voor welzijn, zorg en opgroeien. Porthos kent 5 
gebiedsteams binnen de gemeente. De uitvalslocatie voor de 
wijkagenten is tegenwoordig het bureau in Vlissingen. Aanwe-
zigheid van de agent in de wijkbus bij de periodieke bezoeken 
bleek niet effectief.

Kijkend naar het aantal gebiedsgebonden wijkagenten zie 
je meteen ook het probleem waar veel burgers en de lokale 
politiek doorlopend over klagen: In de gemeente Vlissingen 
zijn dat er 4 voor 80% op bijna 45.000 inwoners, ongeveer 
1 op 14.000 dus. De landelijke norm voor de capaciteit van 
de wijkagenten is vastgesteld op 1 agent per 5000 inwoners.
De politieorganisatie geeft aan, dat er voor Vlissingen, Souburg 
en Ritthem in totaal wel degelijk 9 mensen voorzien zijn voor 
het wijkwerk. Naast de 4 “wijkagenten geografie” beschikt 
het korps namelijk over thematische wijkagenten: 1 wijkagent 
horeca, 2 wijkagenten jeugd en 1 operationeel expert GGP 
(Gebiedsgebonden Politie). Een functie is momenteel vacant. 

Een afzonderlijke politiepost In Oost-Souburg is er allang 
niet meer. Werken vanuit bureau Breestraat(Molenstraat) in 
Vlissingen vraagt wat meer afstemming met de taken op 
locatie, maar heeft als voordeel het directere contact met 
collega’s en organisatie. Komt de wijkagent dan genoeg op 
straat? Dat zou eigenlijk meer moeten, maar binnen de hui-
dige omstandigheden, gebiedsspreiding en capaciteit wordt 
toch naar optimale zichtbaarheid gestreefd. Voor het “kennen 
en gekend worden” is het toegewezen gebied nu eenmaal 
erg groot. Om dan toch zoveel mogelijk preventief te kun-

nen werken en ook aandacht aan de handhaving te geven, 
zijn de contacten met de verschillende organisaties onont-
beerlijk. De enige tijd geleden opgestarte buurtpreventie 
kan daar ook een welkome partner in zijn, maar de omvang 
daarvan en daarmee ook de contacten en informatie-uitwis-
seling zou moeten toenemen en soepeler, vanzelfspreken-
der zijn.
Onlangs stuurde de raadsfractie van Partij Souburg Ritthem 
een brief aan de korpschef Nationale Politie, waarin de zorg 
werd uitgesproken over het beperkte aantal wijkagenten in 
de politie. PSR verwees daarbij ook naar die landelijke norm 
van 1 wijkagent op 5000 inwoners. De politieke vertegen-
woordigers benadrukken, dat men geen kritiek heeft op 
degenen, die er wel zijn, maar op het feit, dat we alleen al in 
Souburg en Ritthem 1,5 persoon te kort komen. Dat die ene 
overblijvende agent dan niet met zijn fiets aan de hand door 
de dorpen kan kuieren, mag duidelijk zijn.

Wijkagent Ko de Jonge gebiedsregisseur voor liefst 14.000 inwoners

De wijkagent

Deze zomer heb ik veel verschillende dingen gedaan: 
door de bergen gewandeld, gekanood, door het 
verdronken land van Saeftinghe  geploeterd, op ons 
Zeeuwse strand gelegen en zo nog veel meer. Ook 
ben ik actief geweest in het promotieteam van het 
Zeeland Nazomerfestival. Een aantal vriendinnen en 
ik deelden op verschillende evenementen in Zeeland 
flyers uit of we deden zadelhoesjes om de fietsen om 
het Zeeland Nazomerfestival te promoten. Tijdens dat 
festival zijn verschillende optredens op diverse plekken 
in Zeeland. Toen we weer aan het flyeren waren op 
het evenement “Vlissingen zingt” merkten we meteen 
de rivaliteit tussen Vlissingen en Middelburg. Middel-
burgers beginnen uit zichzelf niet snel daarover, maar 
als je in Vlissingen flyers gaat uitdelen laten ze maar al te graag hun mening horen over 
Middelburg. Zo zou de trein naar Vlissingen het enige goede zijn aan Middelburg en is Mid-
delburg eigenlijk Vlissingen-Noord. Het is opvallend hoe verschillend de burgers zijn en hoe 
anders zij naar deze steden kijken. Zoals ik het altijd ervaren heb, zit Souburg er midden in. 
De meesten hebben wel een voorkeur, maar verder genieten we volop van beide steden. 
Op de fiets ben je op veel plekken in Souburg net zo snel in Middelburg als in Vlissingen en 
kinderen gaan verdeeld over Middelburg en Vlissingen naar het voortgezet onderwijs. Ik ben 
blij dat we niet hoeven te kiezen, beide steden hebben hun charme.

Celina’s Column

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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Kijk in ieder willekeurig dorp om je heen en ze val-
len direct op. grote en statige woningen met een 
rijke uitstraling. Je weet dan onmiddellijk: dat moe-
ten wel mensen met geld en status zijn geweest 
die zich zo’n woning konden veroorloven. Over 
het algemeen worden dat soort mensen ook wel 
aangeduid als “notabelen” zoals de burgemees-
ter, de notaris, de rijke rentenier en de dokter. Die 
mensen woonden uiteraard ook in souburg. het is 
alleen opmerkelijk dat er in ons dorpje plotseling 
een aantal prachtige woningen in korte tijd achter 
elkaar verrees. Dat fenomeen speelde zich af rond 
het jaar 1900. 

Plugge senior en Plugge junior
De oudere Souburger kent nog wel de (inmiddels 
gesloopte) woning die burgemeester Buteux in 1893 aan 
het Oranjeplein liet bouwen. De rijke renteniers bleven 
niet achter met de villa Veldzicht aan de Middelburgse-
straat en de villa Schoonenburg aan de Burgemeester Ste-
merdinglaan.
Een notaris had Souburg in die tijd nog niet maar wel een 
dokter die zich hier in 1901 vestigde en er een prachtige 
woning liet bouwen.
Die dokter was Cornelis Evertsen Plugge. Op zijn dertigste 
slaagde hij voor zijn artsexamen en opende een huisart-
senpraktijk in Strijen. In 1901 verhuisde hij met zijn gezin 
naar Souburg, waar zijn vader, Jacobus Johannes Plugge, 
al een praktijk als huisarts voerde. 
Hiermee verkreeg het dorp na lange tijd zijn tweede huis-
arts. Plugge junior liet naast het huis van zijn vader een 
fors en statig pand bouwen op de plaats waar senior zijn 
koetshuis had.
Naast zijn functie als huisarts werd Cornelis Evertsen 
Plugge benoemd tot gemeentelijk geneesheer en ging een 
belangrijke rol spelen in de regionale medische wereld. Hij 
was oprichter van de afdeling Souburg-Ritthem van het 
Groene Kruis waar hij tevens jarenlang de voorzittersha-
mer hanteerde. Ook was hij betrokken bij de tuberculose-
bestrijding, de vereniging “De hygiëne van het kind” en 
het plaatselijke comité voor de hulp aan Belgische vluch-
telingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.  
In 1926 droeg hij zijn praktijk over aan dokter Huijsman, 
die overigens in 1932 een mooie dokterswoning liet bou-
wen aan de Kanaalstraat (huidige nummer 89). Een paar 
jaar eerder was er ook al een fraaie dokterswoning aan de 
Kanaalstraat verrezen. Op het huidige nummer 70 kunnen 
we nog steeds genieten van de dokterswoning van J.J.G. 
Pronk (later opgevolgd door J.S. Bloos).
Dokter Plugge junior vierde in mei 1935 zijn 40-jarig jubi-
leum, kreeg een feestdiner aangeboden door zijn collega’s 
en het fanfarekorps “Vlijt en Volharding” bezorgde de 

jubilaris een serenade. Twee weken later stierf hij aan de 
gevolgen van een kwaadaardig verlopen longontsteking.  
De bekende dominee L.C. Spijkerboer werd de volgende 
bewoner van de inmiddels tot pastorie van de Hervormde 
Kerk omgetoverde dokterswoning.

Sociale dienstverlening en bejaarden
In 1964 kocht het gemeentebestuur van Souburg het pand 
om het deels te verbouwen tot kantoor van de gemeen-
telijke sociale dienst en deels tot bejaardensociëteit. Uit 
praktische overwegingen werd de benedenverdieping 
uiteraard bestemd voor de bejaarden. In “De Windwijzer” 
van september 1965, het toenmalige voorlichtingsblad 
van de gemeente Souburg is een uitgebreide beschrijving 
te lezen. Hierin staat onder meer vermeld dat het bene-
denverdieping beschikt over een ruime voor- en achterka-
mer met biljart. Ook is er een serre met een zitje, waar de 
dames “zonder er te worden uitgerookt” gezellig kunnen 
verpozen. Tussen het groen en de bloemen in de grote 
tuin staan banken waar het goed rusten is.
De gemeentelijke sociale dienst was gehuisvest op de 
bovenverdieping. Daar bevonden zich de directeurs- en 
adjunct-directeurskamer, een ruime werkkamer voor het 
personeel, een vergaderzaaltje en een wachtkamer. 
Zowel het meubilair in de soos als in het kantoor is prak-
tisch en eenvoudig gehouden. Luxe is vermeden, zo ver-
meldt “De Windwijzer” voor alle zekerheid.

Tijdens de openingsplechtigheid schetste W.Joosse, de 
directeur van de sociale dienst, de geschiedenis van het 
pand als volgt: “De dokter verleende er lichamelijke bij-
stand, de predikant geestelijke bijstand, de sociale dienst 
de bijstand krachtens de Algemene Bijstandswet en aan de 
bejaarden wordt bijstand verleend in de vorm van recre-
atie”. 

Bed & Breakfast
Eind jaren zestig kocht het in Vlissingen-Oost gevestigde 
bedrijf Hoechst het pand voor de tijdelijke huisvesting van 
ingeleend personeel. Vanaf 1990 is het jarenlang gebruikt 
voor de opvang van pleegkinderen.
Linda Dijkstra, de vanaf 2004 terecht trotse eigenaresse 
van de tegenwoordig in het pand gevestigde Bed & Break-
fast  “Papillon” vertelde me dat de kinderen van dominee 
Spijkerboer een keer op bezoek waren geweest. Bij die 
gelegenheid schreef één der kinderen de geschiedenis van 
de woning op de muur van een zolderkamer.    
Zij vermoedt dat heel wat Souburgse kinderen de woning 
kennen uit de tijd dat hun vriendjes of vriendinnetjes er 
als pleegkind woonden. De druivenranken geven de grote 
tuin achter de Bed & Breakfast een Frans tintje. 
Mede om die reden heeft zij voor de naam “Papillon” 
gekozen. Linda Dijkstra dacht wellicht aan vlinders die ’s 
zomers, net als de gasten van haar mooie bedrijf, vrij van 
binnen naar buiten mogen fladderen. 

De dokterswoning door Adri Meerman

Kanaalstraat 103 anno 2015 

De documentaire ‘Voor de Stilte’ is donder-
dagavond 8 oktober te zien bij WVO Zorg. 
Voor de stilte is een toegankelijke documen-
taire over mensen in hun laatste levensfase 
in verschillende hospices in heel Nederland. 
In deze laatste maanden blijkt dat het leven 
hen meer te bieden heeft dan zij zelf had-
den verwacht. Documentairemaker Richard 
Dols weet de levens en worstelingen van de 
zeven bewoners op indringende wijze neer 
te zetten. Voor de Stilte heeft inmiddels al 
vele vertoningen in Nederland gehad. 

U kunt de documentaire op 8 oktober komen 
bekijken in Ter Reede, Vredehoflaan 370 in 
Vlissingen. Vanaf 18.30 uur bent u welkom 
en om 19.15 uur start de film. De toegang 
is gratis. Graag wel vooraf aanmelden via 
filmhospice@wvozorg.nl. Voor en na de film 
kunt u informatie krijgen over o.a. het hos-
pice van WVO Zorg. Ook zijn er boeken van 
Manu Keirse over verlies en rouw te koop.
Het hospice Ter Reede organiseert deze film-
avond in het kader van de Nationale Dag 
van de Palliatieve Zorg.

Landelijke hospice documentaire 
te zien bij WVO Zorg

De boom
Vorig jaar organiseerde de protestantse 
gemeente in onze woonplaats in de week 
voor Kerst voor het eerst de actie ‘Kerstboom 
Buiten’. In de kerktuin aan het Oranjeplein 
stond een boom opgesteld. Iedere Soubur-
ger kon in de week voor Kerst een eigen 
kerstgedachte of kerstwens in de kerstboom 
hangen. Souburgers, jong en oud, lieten 
elkaar delen in hun soms heel persoonlijke 
wensen en gedachten.

Ook een kerststal in 2015?
Het plan is om in de week voor Kerst naast 
de kerstboom voortaan ook een kerststal in 
de kerktuin neer te zetten. Een kerststal die 
het bekende verhaal verbeeldt en tegelijk 
een verbinding legt tussen dit verhaal en de 
tijd waarin wij leven. Gedacht wordt aan een 
zelfgemaakte kerststal met bijhorende figu-
ren (schaal 1:3). 
De stal zou elk jaar opnieuw gemaakt kun-
nen worden. De figuren voor de kerststal 
zouden, eenmaal gemaakt, elk jaar opnieuw 
dienst kunnen doen. Iedere Souburger die 
van knutselen houdt en creatief met naald en 
draad weet om te gaan is welkom om mee te 

doen met het maken van deze figuren. Ook 
niet- kerkleden zijn hiervoor nadrukkelijk uit-
genodigd! Zo wordt de kerststal een breed 
gedragen Souburgs project.

Het zal duidelijk zijn dat het maken van de 
kerstfiguren niet in een achternamiddag 
is gefikst. Vandaar dat we nu al, ruim voor 
Kerst, met dit plan komen. We gaan ervan 
uit dat de tijd tussen september en kerst 
nodig is om dit alles te realiseren. 
Wie mee wil helpen kan zich tot half sep-
tember aanmelden bij Leo Woltering. E-mail: 
dswoltering@zeelandnet.nl, tel. 0118-461 
441. Plan is om in de tweede helft van sep-
tember samen met hen die aan dit project 
mee willen doen concrete plannen te maken.

Kerstboom Buiten... met kerststal?
De Kanaalstraat circa honderd jaar geleden

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

Poefjes  
& hockers 

Vanaf € 69,- 
uit voorraad leverbaar 

Bijzettafels 
Vanaf € 59,- 

uit voorraad leverbaar 

 
 

Booglamp  
zwart-anctraciet 

Nu €159,- 
Van € 199,- 

Zolang de voorraad strekt! 

10% Knipkorting  
op 1 artikel naar keuze  

uit ons hele assortiment 
Niet geldig icm lopende acties  

en opruimingsartikelen, 
 lopende orders en reeds gekochte artikelen 

Geldig tot en met 31 oktober 2015 

15% Knipkorting  
op 1 artikel naar keuze  

uit ons hele assortiment 
Niet geldig icm lopende acties  

en opruimingsartikelen, 
 lopende orders en reeds gekochte artikelen 

Geldig tot en met 31 oktober 2015 

Patchwork sierkussens 50x50 cm 

Nu €18,95 
Van € 24,95 
Zolang de voorraad strekt! 

Heel de maand September!!!
15% korting op alle nieuwe Gazelle
stads-/trekking- en lifestyle fi etsen

BEZOEK ONZE WINKEL VOOR VAKKUNDIG EN EERLIJK ADVIES
Onderdelen-accessoires-onderhoud-reparatie-fietsverzekeringen-ijzerwaren

Rijwielhandel Boone
Buteuxstraat 45 Oost-Souburg     tel. 0118-460743     www.rijwielhandelboone.nl

De Dealer voor Oost Souburg 
en Ritthem van:
Gazelle
Bikkel Ibee
BSP
Haro-Premium-titan
Bike-fun kids
Alpina kids

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155
www.autotaalglas.nl/vlissingen

gratis ruitenwissers 
Goed zicht onderweg is belangrijk. 
Ga niet op weg met slecht functionerende 
ruitenwissers. U ontvangt op vertoon van 
deze advertentie bij Autotaalglas Vlissin-
gen gratis ruitenwissers* bij vervanging 
van uw voorruit.

*Actie alleen geldig bij Autotaalglas Vlissingen 
t/m 31 december 2015.

gratis ruitenwissers*inclusiefmontage
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Ze weten peter en anita boone van de gelijkna-
mige rijwielhandel in de Buteuxstraat goed te 
vinden in Souburg. “Toen we in mei 2014 gingen 
starten, hadden we er goede hoop op dat het zou 
gaan lukken”, aldus peter en anita. Ze hadden de 
winkel ingericht en de werkplaats geheel op orde 
gebracht. en er was een opslagplaats voor nieuwe 
en  tweedehands fietsen. Nu, meer dan een jaar 
later kijken ze meer dan tevreden terug. het was 
toch even afwachten, al waren ze dan wel bekend, 
omdat ze vanuit hun woning aan het Oranjeplein 
werkten. Nee, de Buteuxstraat was een schot in de 
roos. en ze zijn er trots op. 

De verkoop van stads- en dorpsfietsen, kinderfietsen en elek-
trische fietsen zit in de lift.  De introductie van de Bikkel elek-
trische fiets, een puur Hollands product, is aangeslagen. En 
er is veel vraag naar de BSP transportfiets. U weet het wel, 
de jeugd is er gek op. Een rek voorop en daarop een kratje, 
waar van alles in gaat. Een stevige fiets, kwalitatief prima in 
orde en ook weer van een Nederlands merk. De jeugd is er in 
elk geval gek op.  Daarnaast is Boone dealer geworden van 
Gazelle. Zowel voor de gewone fietsen als de elektrische. En 
ook daar is veel vraag naar. Het merk klinkt vertrouwd, vol-
doet aan de eisen van de klant en is prima te onderhouden. 

Peter Boone volgt de ontwikkelingen van de vooral elektri-
sche fietsen op de voet. Per persoon is elke fiets verschillend. 
En het is de individuele wens van de klant, die bepalend is 
voor de keuze. Juist mensen met een beperking, die nog 
graag fietsen, kunnen worden bediend. En ook het rijden 
met een elektrische fiets vraagt aandacht. Het gaat allemaal 
sneller, het rijgedrag verandert en dus moeten de remmen 
optimaal zijn. Peter en Anita wijzen er dan ook op dat berij-
ders van elektrische fietsen op de veranderde situaties moe-
ten letten. “Ik fiets als het moet even mee om op alles te 
wijzen”, zegt Peter. “Dat hoort ook bij het leveren van maat-
werk”. 

 Mensen die een nieuwe fiets willen hebben, kunnen kiezen 
uit de voorraad. En elke fiets mag uitgebreid worden uit-
geprobeerd. Rijwielhandel Boone pretendeert een complete 
fietsenwinkel te zijn. Er is voor elk wat wils. Met name ook is 

er aandacht voor kinderfietsen. “Je kunt niet vroeg genoeg 
beginnen om een kind een goede, degelijke fiets te geven”, 
aldus Peter en Anita, “Veiligheid is de basis.” Wat vooral voor 
Anita ook belangrijk is, betreft de accessoires. Zo hebben 
ze fietstassen in alle soorten en maten. Voor de boodschap-
pen de grotere maten. De verkoop is uiteraard belangrijk, 
nog belangrijker vinden ze de rol van de werkplaats die hun 

zoon Guido hoofdzakelijk voor zijn rekening neemt. Service 
moet gewoon goed zijn. De klanten weten dat. En afspraken 
nakomen. Als iemand een fiets brengt voor reparatie, moet 
deze zo snel mogelijk klaar zijn. En is het een lastig karwei, is 
er altijd de leenfiets met fietstassen voor de boodschappen. 
Om maar aan te geven dat alles voor de fiets gewoon goed 
geregeld moet zijn. 

Peter, Anita en Guido Boone voor hun winkel in de Buteuxstraat.

Rijwielhandel Boone inmiddels bekend in Souburg

Heerlijkheid         Ritthem

heel wat bewoners hebben zich afge-
vraagd of het ooit nog goed zou 
komen met “Ons Dorpsleven”. Na het 
vertrek van de vorige beheerder, nu 
precies een jaar geleden, stond het 
gebouw er somber en verlaten bij. 
Door tussenkomst van de Dorpsraad 
en met hulp van een eerdere uitbater 
konden de traditionele evenementen 
en feestjes toch plaatsvinden afgelo-
pen jaar. en nu gloort er licht aan de 
horizon: de mensen achter Theaters 
aan Zee zien mogelijkheden om het 
Dorpshuis te gebruiken voor cultu-
rele- en sociaal maatschappelijke acti-
viteiten.

Peter de Neef en Esther Rooker van The-
aters aan Zee hebben een business plan 
gemaakt en een bod gedaan op het pand 
van de gemeente. Daar werd positief op 
gereageerd en na goedkeuring door de Vlis-
singse gemeenteraad, is er inmiddels een 
aanbetaling gedaan voor de koop van het 
gebouw. Nu is het wachten op de “schone 
grond” verklaring die nodig is voor de over-
dracht van het pand. Intussen zitten Peter 
en Esther niet stil. Zij laten geregeld hun 
gezicht zien in Ritthem bij evenementen en 
zoeken contact met bewoners en verenigin-
gen om zodoende een indruk te krijgen van 
de behoeften die er zijn met betrekking tot 
het dorpshuis. Zo is er al gesproken met de 
kerkorganisatie over een samenwerking voor 
bijvoorbeeld optredens en uitvoeringen. 

Mooie plannen ontstaan. Peter en Esther 
proberen om weer een “huiskamer” te cre-
eren voor alle bewoners middenin Ritthem. 
Vriendelijk, gastvrij en voor gunstige Dorps-
huis prijzen. De gebruikelijke evenementen 

en feestjes kunnen plaatsvinden, de frituur 
blijft in bedrijf, open café avond, cursussen 
en workshops zijn welkom. Het idee om het 
fietscafé weer nieuw leven in te blazen, maal-
tijden kunnen er genuttigd worden. Daar-
naast maken Peter en Esther plannen om 
in 2016 langzaam op te starten met Cultu-
rele activiteiten via hun bedrijf Theaters aan 
Zee. Kleinschalige voorstellingen, optredens 
en uitvoeringen door bekende en minder 
bekende artiesten. Stuur een berichtje aan 
info@theatersaanzee.com met uw email- of 
huisadres dan ontvangt u de nieuwsbrief 
met updates en programmering. Dat het 

Peter en Esther serieus is blijkt wel uit het feit 
dat ze onderzoeken of het mogelijk is om 
boven het dorpshuis te gaan wonen!

Om al deze activiteiten te kunnen faciliteren 
moet er wel het een en ander gebeuren in 
het pand dat toch zichtbaar achterstallig 
onderhoud heeft. Dat zal gefaseerd moeten 
plaatsvinden. Het gebruik van het dorpshuis 
mag er niet onder lijden. Offertes en subsi-
dies worden aangevraagd en Peter en Esther 
hopen op hulp uit de gemeenschap. Finan-
ciële hulp is altijd welkom maar zeker ook 
fysieke hulp bij het opknappen van het pand. 

Extra handen zijn daarna ook welkom bij de 
dagelijkse bedrijvigheid zoals het bemannen 
tijdens de openingsuren

Nu deze “buitenstaanders” er gat in zien om 
Ons Dorpsleven nieuw leven in te blazen zou 
ik zeggen dat de bewoners niet kunnen ach-
terblijven. Doe een stapje naar voren en geef 
aan dat u een paar uur te besteden heeft. 
Samen kunnen we er voor zorgen dat de 
(huur en consumptie) prijzen laag blijven. 
Hoge verwachtingen zijn er van alle kanten. 
Nu eerst de overdracht en “Ons Dorpsleven” 
is weer van, voor en door ons!

Toekomst voor het Dorpshuis in Ritthem

Peter en Esther in het dorpshuis met leden van de Dorpsraad, foto gemaakt door Bo van Scheyen

De Stichting Dorpsraad Ritthem zet zich 
in voor het behoud en verbetering van de 
leefbaarheid in Ritthem.  Onderwerpen als 
behoud dorpshuis, woningbouw, mariniers-
kazerne, buitengebied en verkeer en veilig-
heid staan regelmatig op de agenda voor 
interne- en openbare vergaderingen.

Nadat Christel Klapwijk had aangegeven als 
secretaris te stoppen in 2015, zijn de ove-
rige leden op zoek gegaan naar een nieuwe 
secretaris. Per 1 augustus hebben  zij Melvin 
Dijke bereid gevonden om de funktie over te 
nemen. De Dorpsraad is blij dat er iemand 
binnen de geledingen is die de jongeren-
groep in Ritthem vertegenwoordigt. 

Melvin woont al heel wat jaren op Ritthem 
en is ook aktief binnen het bestuur van KV 
Atlas. Hij heeft aangeven dat het meer zicht-
baar maken van de Dorpsraad en het verbe-
teren van de communicatie met de bewo-
ners een van zijn aandachtspunten zal zijn. 
Social media zoals Facebook en Twitter zul-
len daar ook een rol in gaan spelen.
Na bijna 30 jaar lid te zijn geweest, heeft ook 
Jos Broeke aangegeven te stoppen met de 
Dorpsraad. Daarom zijn zij op zoek naar nog 
iemand die zich in wil zetten voor en mee wil 
denken over Ritthemse zaken. Heeft u inte-
resse neem dan even contact op met voorzit-
ter Dolf Snel tel 475970 of de nieuwe secre-
taris via melvin@dijke.nu of 06-53209391.

Nieuwe secretaris voor de Dorpsraad Ritthem

Melvin Dijke

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg

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



8 9

Of je een kraan open zet: zo stromen de woorden er 
uit als je Jeanet Kreeft-de Fouw (59) vraagt waarom 
ze toch altijd, daarbij geholpen door haar al even 
enthousiaste man Jan (60), rommelmarkten organi-
seert aan huis, kleding verkoopt in allerlei bejaarden- 
en andere tehuizen en zo blij is met afgedankte maar 
weer goed op te knappen rollators en rolstoelen. 
het is allemaal voor het goede doel en als er straks 
op 3 oktober een Rommelroute wordt gehouden op 
Souburg doen ze, met dat zelfde goede doel voor 
ogen,weer van harte mee.

Het is allemaal begonnen met een vakantie op Kreta al heel 
lang geleden. Al 37 jaar geleden verloor Jeanet  haar hart aan 
Griekenland en dus ging  ze Grieks studeren aan de ZVU . 
Sindsdien is Griekenland haar vakantiebestemming. Dat ver-
anderde niet toen ze dertig jaar geleden met haar Jan trouwde. 
Integendeel: Kreta werd hun huwelijksreisbestemming. Ze 
maakten er vrienden in Katikiès (vlakbij Heraklion) en ze maak-
ten ook kennis met de plaatselijke bevolking. Zo ontdekten ze 
dat veel ouderen, vooral demente bejaarden,  heel veel te kort 
komen; ze hebben het er echt slecht. En dus besloten Jeanet 
en Jan een klein beetje te gaan helpen. Intussen doen ze dat al 
weer een jaar of tien. Op allerlei manieren proberen ze geld in 
te zamelen en aan spullen te komen en als het even kan gaat 
er ook een deel van hun eigen verdiensten naar toe. “Onze 
vriendin, die altijd zorgt dat geld en goederen goed terecht 
komen, heeft het ook zo moeilijk. Ze zorgt voor haar demente 
moeder van 89 maar het is daar nu bloedheet en ze heeft 
geen airco; daar hebben wij nu voor gezorgd.”

Vlaggetjes en spullen
En zo proberen Jeanet en Jan te doen wat ze kunnen. Het is 
daarom heel gewoon als zo nu en dan de ruimte rond hun 
huis aan de Vlissingsestraat vol staat met allerlei spullen, die 
ze hebben gekregen om te verkopen voor het goede doel. En 
ook op 3 oktober doen ze weer mee, nu ter gelegenheid van 
de rommelroute waarover ook overbuurman, erg enthousiast 
was. “Hij is van plan zelfgemaakte spullen te koop aan te bie-
den, want hij is een enorme creatieveling”. Samen gaan ze 
hun omgeving met vlaggetjes versieren. Wel een beetje hoog 
want anders kan de bus er niet onder door. Die rommelmark-

ten komen voor het grootste deel op Jeanet haar schouders 
omdat Jan, vanwege hartklachten, niet veel meer mag en kan 
doen. Maar hij verleent waar maar mogelijk hand- en span-
diensten. “We merken wel dat rommelmarkten steeds minder 
aantrekkelijk worden. Mensen kunnen tegenwoordig voor een 
paar centen al heel veel kopen bij winkels als de Action.” En 
dat was de reden dat Jeanet nu meer aandacht besteed aan de 
verkoop van tweedehandskleding. 

Verkoop van tweedehandskleding
Ook daar rolde ze vanzelf in al was de aanleiding minder leuk 
want elf jaar geleden sloeg de borstkanker toe bij Jeanet. Dat 
betekende jarenlang ellende met als uitkomst dat ze niet meer 
voor de volle honderd procent mocht werken. Nu draait ze 
nog 32 uur per week als administratief en logistiek medewer-
ker. Dat betekent een dag per week over om de dingen te 
doen die haar nieuwe energie geven. Jaap Berrevoets van Ter 
Reede, waar ze altijd al kwam helpen, vroeg haar om op de 
maandelijkse markt te gaan staan en Jeanet besloot het eens te 
gaan proberen met tweedehandskleding. Dat was meteen een 
daverend succes en nu staat ze regelmatig  in allerlei bejaar-
denhuizen zoals Bachtenpoorte, de Gouwe Tuin, het Theo van 
Doesburgcentrum maar ook in Mariaoord in Hansweert. “De 
kleren verkopen we voor een euro per stuk. Het geeft enorm 
veel voldoening om te zien hoe blij mensen dan zijn met hun 
“nieuwe” spullen voor zo weinig geld. Eigenlijk snijdt het mes 
naar drie kanten: de kopers zijn er blij mee en met het geld 
kunnen wij weer anderen helpen. Wat er over is gaat na afloop 
meteen door naar een andere kledingbeurs voor een goed 
doel. Dat doen we ook met de spullen die we van de rom-
melmarkten over hebben, die geven we aan de Kikawinkel in 
Oost-Souburg. We gooien niks weg, maar we komen ook niet 
een volgende keer met dezelfde spullen weer terug.”

Waardering
“De dankbaarheid van de mensen in Griekenland is ook zo’n 
enorme beloning”,vertelt Jan “en daar hebben wij dan ook 
weer zoveel vreugde van. Het geeft je het gevoel dat je wordt 
gewaardeerd.” We zijn zoveel mogelijk bezig om anderen te 
helpen. We hadden bijvoorbeeld net een rommelmarkt tijdens 
de vuurwerkramp in Enschede, daar hebben we toen meteen 
het geld naar toegestuurd. In het verleden stuurden we ook 

kleding naar Roemenië. Nu richten we ons voornamelijk op 
Griekenland waar we regelmatig naar toe proberen te gaan. 
Dit jaar is het er niet van gekomen omdat Jan verschillende 
keren vanwege hartproblemen in het ziekenhuis heb gelegen. 
Het is zo fijn om te zien dat die Griekse mensen zo blij zijn als 
je ze helpt. Hij kan ze niet zo goed verstaan, dat kan Jeanet 
beter, maar je ziet de dankbaarheid. Omdat mijn vader een 
heel handig iemand was die van alles kon en mij veel heeft 
geleerd, ben ik ook een Manusje van alles geworden. Dus als 
er iets kapot is kan ik voordoen hoe het gerepareerd kan wor-
den. En we krijgen ook van bijvoorbeeld de Zorgwinkel hier op 
Souburg de ingeruilde rollators en rolstoelen en die kan ik dan 
opknappen. We hebben wel eens zo’n 16 rollators naar Grie-
kenland kunnen sturen. Dat doen we dan per vliegtuig; van 
Transavia, die ook meewerkte, mochten we per persoon één 
rollator meenemen en daar hebben we toen allerlei vrienden 
en kennissen bij ingeschakeld! Het fijne is ook dat we zeker 
weten dat de spullen en het geld goed worden besteed. Het 
is heerlijk om te kunnen helpen al gaat het soms maar om 
kleine dingen. Maar we leven hier in Nederland in een weg-
gooimaatschappij en wij kunnen daar dan nog iets goeds mee 
doen. Dat geeft enorm veel voldoening.”

Alle beetjes helpen
Jeanet en Jan Kreeft weten wel raad met wat er over is

Jeanet Kreeft: “Alle beetjes helpen”.

Zo 27 sept 11.30 uur
Lunchconcert elsewhere
een band van vijf ervaren Zeeuwse 
muzikanten. Voor hun repertoire put 
elsewhere uit de rijke schatkamers 
van blues, pop en jazz.

Zo 11 okt 11.45 uur
kinderlunchvoorstelling voor 
kinderen van 4-12 jaar
theater Zwuf met de voorstelling: 
Joris en de draak.
Deze sage van sint Joris en de draak gaat 
over de strijd tussen goed en kwaad. 
Denk aan het verschil tussen iets 
stelen of juist iets cadeau geven.

Zo 25 okt 11.30 uur
Lunchconcert Lezzom
Lezzom is een 15-koppig mannenensemble 
dat een gevarieerd a capella-
repertoire ten gehore brengt.

Za 14 noV 20.00 uur
Concert. Mind the Gap
Mind the Gap experience... avantgardistische 
extravaganza... een muzikale beleving 
die schuurt, knalt en ontroert!
klassieke composities, gecompleteerd 
met electronica, pop en eigentijdse 
jazz. Korte, filosofische teksten van 
roelof Meijer doorkruisen de muziek 
en meteen wordt het volgende stuk 
alweer ingezet, want er is alweer een 
nieuw verhaal dat verteld moet worden! 
Mind the Gap experience is een razende, 
eclectische machine die geen middel 
schuwt om haar publiek te verbazen....
Mind the Gap experience bestaat uit musici 
actief in o.a. het residentie orkest, het 
koninklijk Conservatorium en het pop/rock 
circuit.  De combinatie van drie klassiek 
opgeleide musici en een alternatieve 
zangeres leidt tot intrigerende ontmoetingen 
tussen uiteenlopende muziekstijlen.

Zo 29 noV 11.30 uur
Lunchconcert a quadrant
Het duo a Quadrant brengt ‘anglo-
americana’: songs, tunes en melodieën 
van beide zijden van de atlantische 
oceaan. soms dicht bij huis, dan weer van 
verre, uitgestrekte of mistige streken. en 
menigmaal ontmoeten die streken elkaar in 
een oorspronkelijke muzikale verstrengeling.

kerstconcertweekend 18, 
19 en 20 december
Vrijdag en zaterdag is de toegang gratis, 
vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

VriJ 18 DeC
inloopconcerten
19.00 uur: kerstconcert 
leerlingen Marina eckhardt
20.00 uur: kerstconcert 
Jeugdorkest Vlijt en Volharding
21.00 uur: kerstconcert Cantate Domino

Za 19 DeC
inloopconcerten
10.30 uur: kerstconcert 
gospelkoor inspiration
11.30 uur: kerstconcert 
gospelkoor sheborim
12.30 uur: kerstconcert combo 
Vlijt en Volharding
13.30 uur: kerstconcert tequero
14.30 uur: kerstconcert elsewhere
15.30 uur: kerstconcert Lezzom
20.00 uur: kerstsamenzang met 
het Walchers kerstkoor

Zo 20 DeC 11.30 uur
kerstlunchconcert verzorgd 
door sing@sea
Dit ca. 80 leden tellende koor staat onder 
leiding van Hans v.d. Broeke en wordt 
begeleid door pianiste Jeanine Janse.

Wo 30 DeC 20.00 uur
eindejaarsconcert Floris onstwedder
De zeer getalenteerde en inmiddels, zowel 
in binnen- als buitenland, veel gevraagde 
trompettist Floris onstwedder stelt een 
ensemble samen van jonge veel belovende 
talenten en zorgt voor een gevarieerd en 
kwalitatief hoogwaardig concert. Mede 
mogelijk gemaakt door Damen shipyards

toegangsprijs: € 17,50 
Voorverkoop: € 15,- / € 12,50 (vrienden)

Za 9 Jan 20.00 uur
nieuwjaarsconcert 
scheldeloodsenkoor
Het repertoire bestaat uit “seasongs en 
shanties”, de zeemansliedjes die op oude 
zeilschepen werden gezongen om het 
eentonige zware werk te verlichten. De teksten 
waren veelal dubbelzinnig van karakter.

ZaterDaG 16 Jan 20.00 uur 
nieuwjaarsconcert Concertina
De Zeeuwse accordeon vereniging 
“Concertina” geeft haar nieuwjaarsconcert.
toegangsprijs: € 7,50 / € 6,- (vrienden)

Zo 31 Jan 11.30 uur
Lunchconcert Mayn shtetl sas
Zes enthousiaste muzikanten uit sas van Gent 
en omstreken die klezmermuziek spelen. 
Mayn shtetl sas bestaat sinds oktober 2006.

Zo 14 FeBr 15.00 uur
nooit te oud ( to be happy)
Marjan Berk en Bill van Dijk maken een 
programma waarin hilarische, schokkende, 
ontroerende en oorspronkelijke gezongen 
en gespeelde levenservaringen van 
beide ‘ouwe troopers’ langstrekken. 

toegangsprijs: € 22,50 
Voorverkoop: € 18,50 / € 16,50 (vrienden)

Zo 28 FeBr 11.30 uur
Lunchconcert Bart de Graaf
oorspronkelijk afkomstig uit Middelburg, 
speelt een pianosolo-repertoire variërend 
van barok tot en met de twintigste eeuw. Bart 
studeerde aan het Brabants conservatorium 
in tilburg en studeerde daar twee maal af.

Do 10 Mrt 20.00 uur
Dubbelconcert Maarten peters 
en Margriet eshuijs met het 
programma “Vuur”
Grote liedjes, klein gespeeld. twee 
heel bijzondere stemmen, twee 
uiterst muzikale soulmates. 
Vuur is een concert van twee solisten 
die de mooiste bezielde singer 
songwriter liedjes samen zingen.

toegangsprijs: € 22,50 
Voorverkoop: € 18,50 / € 16,50 (vrienden)

Zo 13 Mrt 11.45 uur
kinderlunchvoorstelling 
tobias kindershow
Goochelshow en ballonnenartiest 
voor kinderen van 3-10 jaar. 

Zo 20 Mrt 11.30 uur
Lunchconcert Maarten termont 
singandsongwriter
Maarten is altijd fan geweest van het 
genre singer-songwriter of vroeger in 
nederland bekend als troubadour een 
niet vaak meer gebruikte oude term 
voor iemand die in z’n eentje liedjes 
vertolkt die hij zelf muzikaal begeleidt.

Zo 24 apr 11.30 uur
Lunchconcert Zeeuws 
Byzantijns koor srétenje
Het Zeeuws Byzantijns koor srétenje 
(=ontmoeting) is uniek voor Zeeland 
en is één van de circa 20 koren in 
nederland, die russisch-orthodoxe 
kerkmuziek uitvoert, naast vrolijke en 
ook melancholieke volksliederen.

Zo 29 Mei 11.30 uur
Lunchconcert Consonant
Consonant is de eer te beurt gevallen 
om het seizoen 2015/16 van souburg 
Cultureel te mogen besluiten. 
Consonant is een blaaskwintet dat 
op een zeer hoog nivo hedendaagse, 
romantische- en klassieke muziek brengt.

Souburg Cultureel

‘souburg Cultureel’ is de naam waaronder de onafhankelijke 

stichting Vrienden van de Historische kerk souburg haar culturele 

activiteiten aanbiedt. al weer voor het negende seizoen. Het 

nieuwe seizoen brengt weer een zeer afwisselend programma. 

Muziek, theater en goochelkunst. programma’s voor jong én oud. 

voor iedereen is er wel een aantrekkelijk optreden te vinden.

kaarten zijn ook via www.historischekerksouburg.nl te 

bestellen. Voor deze kaarten geldt het voorverkooptarief!

We zien u graag bij een van onze activiteiten!

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):

m € 12,50 m € 15,- m € 20,- m €   ....................................................

naam: (m Dhr. m Mw. m Fam.)  .........................................................................................

adres:  ......................................................................................................................................

postcode, plaats:  ....................................................................................................................

e-mailadres:  ............................................................................................................................

"

Ja
prijzen (tenzij anders aangegeven):
in de voorverkoop: € 12,50 / € 11,- (vrienden)
aan de zaal: € 15,- (nb: één tarief)
Lunchconcerten (incl. lunch): € 9,- / € 7,50 (vrienden)

Cultureel programma 2015-2016 

UITVAARTVERZORGING H.JOBSE

Naast het verzorgen van uitvaarten, houden wij ons ook bezig met

andere aspecten rondom uitvaartzorg. Vanaf 1 oktober starten wij met onze

gedachtenispagina. Van elke overledene (uiteraard met uw toestemming) 

wordt dan een gedachtenispagina aangemaakt. Mensen kunnen dan

online hun condoleance plaatsen of een virtueel kaarsje branden. U kunt het

beheer van deze pagina zelf uitvoeren maar mag dit ook uit handen geven 

aan de uitvaartverzorger. Hoe deze pagina eruit gaat zien, kunt u ook zelf 

bepalen. Op deze pagina is er ruimte voor een levensloop, foto’s en of 

fi lmpjes, de aankondiging van het overlijden, de plaats en locati e van 

de uitvaartdienst en begrafenis of cremati e (makkelijk voor belangstel-

lenden). Deze gedachtenispagina wordt doorgaans kenbaar gemaakt 

via een regel toe te voegen aan de advertenti e. Via een muisklik is 

de pagina toegankelijk voor hen die dit wensen. Dus geen moeilijkheden 

met wachtwoorden en inlogcodes. De uitvaartverzorger kan u hierover voorlichten

en houdt rekening met uw privacy. De wereld wordt steeds digitaler en wij hopen

hiermee weer een extra stuk dienstverlening aan ons bedrijf toe te voegen.

Op 20 november houden wij onze nabestaanden avond. Deze avond, die begint om 

19.30 uur, is dit jaar voor een ieder, die behoeft e heeft  aan herdenking, vrij toegan-

kelijk. Dus ook als de uitvaart niet verzorgd is door onze onderneming bent u van 

harte welkom. Onze medewerkers dragen gedichten voor en noemen de namen van 

de overledenen. Ook worden er herinneringskaarsen aangestoken die u na afl oop mee 

naar huis mag nemen. Muzikale medewerking wordt dit jaar verleend door organist en 

pianist Flip Markwat. Wilt u deze avond bijwonen of wilt u dat wij een naam noemen? 

Laat ons dit weten via de e-mail: hjobse@hjobse-uitvaart.nl. U kunt dit doorgeven tot 

18 november. 

Dan onze spreekuren, deze worden heel aardig bezocht, maar het mag alti jd beter! 

Wij houden ons bij u aanbevolen. Voor korte vragen of onduidelijkheden kunt dan

binnenlopen in ons uitvaartcentrum in Veere of Middelburg. Exacte data staan

vermeld op onze website of facebook pagina. Bent u niet in de gelegenheid een

spreekuur te bezoeken? Wij zijn alti jd bereid u te woord te staan. Het is ook geen 

enkel probleem een huisbezoek in te plannen. Mocht u informati e willen dan zijn we

uiteraard bereid een informati epakket op te sturen. Voor de goede orde: het

verplicht u tot niets. Het is juist belangrijk om u goed te laten informeren. En daarom 

zijn wij er, voor u!

Naast het verzorgen van uitvaarten, houden wij ons ook bezig met

andere aspecten rondom uitvaartzorg. Vanaf 1 oktober starten wij met onze

gedachtenispagina. Van elke overledene (uiteraard met uw toestemming) 

wordt dan een gedachtenispagina aangemaakt. Mensen kunnen dan

online hun condoleance plaatsen of een virtueel kaarsje branden. U kunt het

beheer van deze pagina zelf uitvoeren maar mag dit ook uit handen geven 

aan de uitvaartverzorger. Hoe deze pagina eruit gaat zien, kunt u ook zelf 

bepalen. Op deze pagina is er ruimte voor een levensloop, foto’s en of 

de pagina toegankelijk voor hen die dit wensen. Dus geen moeilijkheden 

met wachtwoorden en inlogcodes. De uitvaartverzorger kan u hierover voorlichten

0118 46 22 05
WWW.HJOBSE-UITVAART.NL

WWW.BASISUITVAART-ZEELAND.NL
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PARAATHeiD AmBuLANceS 
eN cAO AcTieS
Als wij met spoed een ambulance nodig heb-
ben, dan bellen wij 112. Zo simpel is dat. Als 
de dokter het nodig vindt om een ambulance 
te bellen, dan belt hij deze. Zo simpel is dat. 
Dat bellen lukt nog wel en de alarmcentrale 
zal u te woord staan. Het is echter de vraag 
of er een ambulance bij u in de buurt beschik-
baar is. Het zou zo maar kunnen zijn dat er een 
ambulance uit de Bevelanden, uit Schouwen 
of zelfs uit Zeeuws Vlaanderen moet komen 
om de gevraagde hulp te verlenen. Hoe komt 
dit vraagt u zich af? Dat komt door de vak-
bondsacties voor een betere ambulance CAO! 
Prima deze acties, want iedereen mag knok-
ken voor betere beloning en betere arbeids-
omstandigheden. De politie is hiermee veel in 
het nieuws, maar de ambulancemedewerkers 
veel minder. Ondanks het feit dat de acties 
legitiem zijn, maakt de Partij Souburg Ritthem 
(PSR) zich zorgen. Waarover? Over de paraat-
heid van ambulances op Walcheren. Het is 
inmiddels gebleken dat deze paraatheid niet 
meer 24 uur per dag en 7 dagen per week 
gegarandeerd kan worden. Wij zonden het 
college van B&W onderstaande vragen:
1.  Momenteel zijn er vakbondsacties aan de 

gang voor een betere CAO voor de Ambu-
lancewereld. Deze acties zijn ook in Zeeland 
gaande. Zijn er binnen de ambulancezorg 
op Walcheren al problemen ontstaan met 
de paraatheid van de ambulance uitruk? 

2.  De PSR wil van het college horen of de ver-
scherpte CAO acties die vanaf maandag 08 

juni ingaan, de paraatheid van ambulances 
op Walcheren kan beïnvloeden? 

3.  De PSR wil graag van het college horen of 
de paraatheid op Walcheren een risico is 
voor onze inwoners? 

De PSR blijft de veiligheid voor onze bewoners 
in de gaten houden en wij zullen constant 
aandacht vragen voor dit soort vraagstukken.

Sjaak Vermeulen
jlver@zeelandnet.nl

ReNOVATie, iNSTANDHOuDiNg 
OF SLOOP?
In de PZC hebben we dit jaar diverse keren 
kunnen lezen over renovatie of sloop van 
negen huurwoningen aan de Lambrechtsen-
straat te Ritthem. Het eerste artikel van 23 april 
geeft weer dat wooncorporatie Woonburg de 
woningen gaat renoveren. De woningen zijn 
redelijk oud, zouden vervangen kunnen wor-
den door nieuwbouw maar dat gebeurt niet. 
De verwachting is dat de woningen over tien 
tot vijftien jaar echt op zijn en klaar voor de 
sloop. Tot die tijd moeten ze het uithouden 
met een renovatie. Je mag aannemen dat zo 
een uitspraak berust op een gedegen onder-
zoek van de wooncorporatie naar de kosten 
van gedeeltelijke renovatie en dus de haal-
baarheid ervan. Op 10 juli een artikel met 
de kop dat de negen huurwoningen worden 
gesloopt. De renovatiekosten zouden uitko-

men op 40.000 euro per woning en dat is voor 
de directie van Woonburg te gortig. De uit-
spraak van de directie van Woonburg in april 
over renovatie was dus niet onderbouwd door 
enig onderzoek. Vreemd voor een wooncorpo-
ratie als je uit ervaring weet wat de gevolgen 
van sloopdiscussies zijn. In augustus een artikel 
dat de bewoners van de woningen woest zijn 
over de sloop van hun huurwoningen. Dat is 
begrijpelijk als renovatie lange tijd het gesprek 
is geweest. 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Vlissingen heeft op 7 
juli 2015 ingestemd met de Prestatiekrant 
2015 als derde voortgangsrapportage van de 
gemaakte prestatieafspraken met de wooncor-
poraties. In die Prestatiekrant staat onder actu-
ele ontwikkelingen op pagina 9 het volgende 
over de Lambrechtsenstraat:
“In 2014 en 2015 zijn er drie bijeenkomsten 
geweest met de bewoners van de woningen 
aan de Lambrechtsenstraat 50 t/m 66 in Rit-
them. Samen met de bewoners stellen we een 
toekomstvisie op voor de uit 1947 daterende 
kleinere gezinswoningen. De meeste huidige 
bewoners wonen erg naar hun zin en hebben 
geen behoefte aan nieuwbouw. Wel bestaat er 
behoefte aan enige verbetering en moderni-
sering. Door een adviesbureau is onderzoek 
gedaan naar de huidige bouwkundige staat 
van de woningen en de mogelijkheid tot 
verbetering. Vooral optrekkend vocht is een 

terugkerend gebrek. De mogelijkheden voor 
een volledige renovatie zijn onderzocht, maar 
stuiten vooral op hoge kosten in relatie tot ver-
vangende nieuwbouw. Om de bewoners nog 
een tijdje aangenaam hier te laten wonen, 
worden nu de mogelijkheden onderzocht om 
de woningen nog 10 tot 15 jaar in stand te 
houden. Woonburg verwacht rond de zomer 
samen met de bewoners tot een conclusie 
hierover te komen.”
Een groot deel van de wijk Hof Kromwege in 
Oost-Souburg is recent volledig gerenoveerd. 
De woningen in de Deckerestraat en Willem 
Alexanderstraat waren ook gedateerd. Over-
leg met de bewoners en Woonburg gaf door 
samenwerking een prachtig resultaat. 
De PSR gaat ervan uit dat wooncorporatie 
Woonburg, de gemeente Vlissingen en de 
bewoners van de huurwoningen in de Lam-
brechtsenstraat in Ritthem er samen uitko-
men. Een mooi eindresultaat zou zijn: in stand 
houden voor de komende tien tot vijftien jaar.

Rijnco-Jan Suurmond 
rjsuurmond@zeelandnet.nl

Hebt u nu ook een vraag over uw leef-
omgeving en krijgt u de indruk dat er 
niets gebeurt, neem dan contact op met 
de Partij Souburg-Ritthem of kom naar 
onze openbare bijeenkomsten.
www.partijsouburgritthem.nl

Raadslid Alex Achterhuis Raadslid Sjaak Vermeulen Raadslid Ger Blom Raadslid Rijnco-Jan Suurmond 

Het gebouw van het Rode Kruis staat inmid-
dels bij makelaardij Schinkel/de Weerd in de 
verkoop. Het dameskoor “Binaeh Zuuver”, 
dat er repeteerde, is verhuisd naar “de Bla-
zer” aan de Ritthemsestraat en repeteert 
daar op donderdagavond.
De cursussen en trainingen voor de Rode 
Kruisvrijwilligers zijn vanaf september in de 
Kwikstaart. Voor de trainingsmaterialen is 
daar ook opslagruimte gevonden. De ove-
rige inventaris, waaronder zelfs antieke spul-
letjes, is in het oude gebouw achtergebleven 
en wordt verkocht. Men hoopt op een totale 
leegverkoop Karolingenmarkt. De opbrengst 
komt uiteraard de activiteiten van het Rode 
Kruis ten goede en na de markt kan de ver-
eniging dan meteen het gebouw leeg ople-
veren. Niet alleen meubelen, maar ook ser-
viesgoed en apparatuur gaan in de verkoop. 
Tijdens de Karolingenmarkt op zaterdag 12 
september is het gebouw de hele dag open. 
Niet alleen via de vertrouwde ingang op 
Rehobothstraat 3, maar ook via de wat ver-
borgen voordeur op Paspoortstraat 2, naast 
ruitersportzaak “Sissi”. Velen zullen het niet 
weten, maar behalve het bekende lokaaltje 
omvat het gebouw nog de gevel en zolder 
van een oud woonhuis, verscholen achter 
de bebouwing van de Paspoortstraat. Het 
kunstige metselwerk is vanuit de Paspoort-
straat nog net voor een deel te zien. In een 
volgend nummer willen we graag iets meer 
vertellen over de historie van dat pand. Dan 
moet er natuurlijk wel genoeg bekend zijn 
en we roepen de lezers op, wetenswaardig-

heden erover aan de redactie te melden. 
Wat wel al beken is: Het Rode Kruis kocht 
in 1949 het woonhuis en heeft er de grote 
zaal aangebouwd. In de loop der jaren bood 
het Rode Kruis ook onderdak aan een kerk-
genootschap, gemengd koor Soli Deo Gloria 
en Jeugdkoor Zuiderstemmen.

Het Rode Kruis, locatie Oost- en West-Sou-
burg/Ritthem, sluit een mooie periode af 
en kijkt met frisse moed naar de toekomst 
in “de Kwikstaart”. Nieuwe vrijwilligers 
zijn van harte welkom en men is ook nog 
op zoek naar een nieuwe locatiecoördina-
tor. Voor inlichtingen kunt u bellen: Ben 
Bosman 0118-464703; Trudi Suurmond 
06-38655498.

souburgse afdeling verlaat na 66 jaar de Rehobothstraat

Het Rode Kruis verhuist
een nieuwe mijlpaal in het bestaan van het Rode kruis in Oost-souburg. Jaren-
lang ontplooide het plaatselijke Rode kruis, eerst als zelfstandige afdeling 
Oost- en West-Souburg en sinds 2010 als een van de 4 locaties van afdeling 
Walcheren, haar activiteiten in het vertrouwde eigen verenigingsgebouw aan 
de Rehobothstraat. per 1 september is men verhuisd naar wijkcentrum “de 
Kwikstaart” aan de Nagelenburgsingel.

Hoe meer mensen er aan meedoen als ver-
koper, hoe groter de route door Souburg 
wordt. Bewoners kunnen buurten bij de 
buren, snuffelen naar leuke spulletjes, maar 
ook de buren en de buurt meer leren ken-
nen. Uiteraard zijn ook mensen van buiten 
Souburg welkom om door de straten te 
lopen. Bezoekers kunnen met een plat-
tegrond de rommelroute bewandelen of 
fietsen. De organisatie hoopt op veel aan-
meldingen. Het is de bedoeling dat het een 
vrolijke festiviteit wordt. Vlaggetjes, ballon-

nen, kraampjes, rommelmarktspulletjes, 
leuke activiteiten, koekhappen, spelletjes, 
raadwedstrijden, knutselen, workshops, 
gezellige corners waar je heerlijk kunt zitten 
en wat kunt eten of drinken, vossenjacht, 
cupecakes maken, armbandjes of oorbellen 
maken noem maar op worden zeer op prijs 
gesteld. Wees creatief! Alleen, met de buren 
of de gehele straat!
Voor meer informatie: Kijk op facebookpa-
gina Rommelroute Oost-Souburg of rom-
melroute@zeelandnet.nl

Op zaterdag 3 oktober is er in Oost-Souburg van 10 uur tot 16 uur een rom-
melroute door het gehele dorp. Bij de rommelroute in Oost-Souburg kunnen 
de bewoners hun 2dehands spullen vanuit hun tuin verkopen.

Rommelroute door Souburg

Restorank start weer 
op 25 september
Elke 3e vrijdag van de maand (alleen in september op de 4e) is er de mogelijkheid om 
lekker en gezellig te eten bij RestoRank (in zaal De Rank achter het kerkgebouw van De 
Wijngaard), Kanaalstraat 8.  Het is bedoeld voor mensen die misschien wat krap bij kas 
zitten of het gezellig vinden om niet alleen of met zijn tweeën te hoeven eten. Ook gezin-
nen met kinderen zijn welkom; per persoon betaalt u € 2,50, maximaal voor een gezin  
€ 7,50 Graag tijdig opgeven: restorank@gmail.com  of bij 0118-465132.

Hulp in Huis

Ik help mijn moeder regelmatig bij het 
huishouden. Maar met een gezin en
een drukke baan, kom ik vaak tijd te kort. 
Schoonmaken? Boodschappen doen? 
De was? Particuliere hulp biedt uitkomst.
 
Samen krijg je meer voor elkaar, ook in huis.

www.wvozorg.nl | 0118 - 448 301

Dames schoenen 
Heren schoenen 
Jeugd schoenen 
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Tamaris 
Damesenkellaars       

€ 89,95 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 
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Zondag 13 september verzorgt 
muziekvereniging Vlijt en Volharding 
in de grote tent op de Karolingische 
Burg een concertmiddag met doorlo-
pend optredens van Slagwerkgroep, 
Jeugdorkest en Fanfare en met als gast 
de jeugdslagwerkgroep van muziek-
vereniging euterpe uit heinkeszand. 
De concertmiddag begint om 13.00 
uur en er is onderleiding van albert 
John Vervorst en Bart van der Vaart 
non stop muziek tot 17.00 uur.

Play in voor iedereen
Om 15.30 uur wordt er rond de fanfare van 

V&V een groot HaFaBra-“Play In”-orkest 
gevormd, dat onder leiding van dirigent 
Albert John Vervorst de concertmiddag 
besluit met een hopelijk massaal optreden. 
Alle actieve gevorderde muzikanten, zowel 
van verenigingen als en individueel, zijn 
uitgenodigd om bij deze Massed Band aan 
te schuiven. Wil jij meespelen: Instrument 
(m.u.v. groot slagwerk) en lessenaar graag 
zelf meebrengen. Voor bladmuziek wordt 
gezorgd. 
De concertmiddag maakt deel uit van de 
viering 700 jaar Stad Vlissingen en wordt in 
dat kader mede mogelijk gemaakt door het 
organiserende comité van de gemeente Vlis-

singen. Het overgrote deel van de festivitei-
ten vindt plaats in Vlissingen zelf, maar Vlijt 
en Volharding geeft met dit concert aan, dat 
Oost-Souburg toch iets meer aan het jubi-
leum doet, dan alleen maar de feestvlag 
vanaf de kerktoren te laten wapperen. 
V&V maakt met de concertmiddag de blaas-
muziek en het multi-percussionwerk van de 
slagwerkgroepen voor iedereen toegankelijk. 
De concerten (en overigens ook het volks-
dansen) op de Karolingische Burg vorig jaar, 
in het kader van “Souburg Ontmoet”, zijn bij 
deelnemers en publiek zo goed in de smaak 
gevallen, dat “Vlijt” het zonde vond om op 
de editie van 2016 te wachten. Mediobur-

gum-Walacra had ook wel oren naar een 
verlengd festival en heeft het initiatief volop 
ondersteund. De vereniging stelde de grote 
feesttent ter beschikking en verzorgt ook 
deze zondagmiddag het horecagedeelte. 

het folklorefestival 2015 krijgt een vervolg op de zondagmiddag

Fanfare en Folklore in goede Harmonie

Fanfare V&V op Souburg Ontmoet, 25-9-2014

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

DE VRIJBUITER 

Kom onze Zeeuwse

producten ruiken en pr
oeven !

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

CREATIVITEITSCENTRUM

’t ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12, 4388 HD  Oost-Souburg 

tel: 0118.461706 • www.allergaartje.nl

Tijdens de jaarmarkt op 12 september 
 GEEN Magazijnverkoop

WEL veel aanbiedingen in de winkel. 
 

AANGEpASTE opENINGSTIJdEN 
In de week van 14/9 tot en met 19/9:

GESLoTEN op maandag 14/9
en de andere dagen sluiten wij om 16.00 uur.

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

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


