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Ingebruikname Burgemeester
Stemerdinglaan
Er zijn wat vragen

Wanneer de architecten tekeningen van een nieuw project hebben getekend en
als het verantwoordelijke ambtenarencorps er naar heeft gekeken, worden de
plannen voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders en de
gemeenteraad. Daarna beginnen de inspraakrondes. De plannen kunnen nog
worden aangepast voordat er definitief besloten wordt. We denken dat procedures zo gaan. In 2014 ging de Stemerdinglaan op de schop. De oorspronkelijke
planning was 2013. Voor de zomer van 2015 werd het eerste deel in gebruik
genomen. De inwoners van Souburg konden nu zien hoe het geheel ging worden. Wanneer alles volgens plan verloopt, zal tegen volgend jaar de hele laan
worden opgeleverd. Hebben we dan een doorgaande weg, die beter, veiliger en
logischer is zoals de tekenaars ons hebben beloofd? We nemen de proef op de
som bij het eerste deel tussen de Spoorstraat en het Oranjeplein.
Wanneer er zoveel disciplines bij een megaproject als deze zijn betrokken, zou je denken dat over alles goed is nagedacht en dat
de uitvoerder het werk optimaal uitvoert.
Maar dat is niet zo. Wanneer je de kruising
Stemerdinglaan-Koopmansvoetpad met de
fiets oversteekt verwacht je als fietser toch
een geleidelijke verkeersveilige oversteek.
Nou, dat valt tegen. “Je houdt er wandelende nieren aan over!” merkte een Soubur-

ger op. Wegdekken sluiten niet vloeiend aan.
De kruising is op de tekentafel wellicht in
orde, in de praktijk nodigt hij niet uit er goed
gebruik van te maken. We zien dat in toenemende mate fietsers schuin oversteken.
Een rechte lijn is voor de fietsers nog steeds
de kortste verbinding tussen twee punten.
En dus is de situatie eerder veel onveiliger
geworden.
» vervolg op pagina 10

Intocht Sinterklaas, Recordpoging
langste Zwarte Pietenpolonaise
En daar hebben we jullie hulp bij nodig!!!

Een heel jaar lang hebben we moeten wachten, maar zaterdag 21 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. Uit betrouwbare
bron hebben we vernomen dat ze allemaal een nieuw pak aan hebben dit jaar.
Ook zullen zij er weer voor zorgen dat het nodige strooigoed aan de kinderen uitgedeeld zal worden. Maar dit jaar is er meer. Er zal een recordpoging
ondernomen worden om de langste Zwarte Pietenpolonaise van Nederland te
formeren. Kom allen en doe mee om dit record te vestigen in ons dorp!
Vanaf open zee komt hij via de sluizen in
Vlissingen het kanaal in. Onder begeleiding van de kapitein en zijn matrozen laat
hij zich mede door de vaarpieten veilig door
de bruggen van het Kanaal door Walcheren
varen. In tegenstelling tot andere jaren zal
hij wat eerder aanmeren aan de loskade. Te
weten: 12.20 uur. Hier zal hij ontvangen- en
welkom geheten worden door de Burgemeester van de gemeente Vlissingen. Sinter-

klaas zal ruim een half uur op de kade blijven
om de kinderen te begroeten en tekeningen
in ontvangst te nemen. Aansluitend zal hij de
Zwarte Pietenpolonaise inzetten in de verwachting dat alle kindertjes en hun ouders
mee zullen doen om dit record te vestigen.
De muzikale begeleiding zal dit jaar verzorgd
worden door de Zwarte Pieten band en het
dweil en fanfare korps Jonge kracht
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Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Don. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

Gespecialiseerd in
boedelopruimingen

Heeft u zelf goederen die een tweede kans
verdienen, dan horen wij dat heel graag.
U kunt hiervoor gebruik maken
van onze gratis ophaalservice.
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Verder in deze courant:
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Antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, speelgoed, serviesgoed
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Pas op. Er ligt zo maar een soort deksel op de plek waar je geacht wordt te fietsen.

1

Buurtpreventie

Werk in uitvoering

Nieuwe voorzitter
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Intocht Sinterklaas, Recordpoging
langste Zwarte Pietenpolonaise
Activiteiten en recordpoging:

Vanaf 12.00 uur zijn er op de loskade tal van
festiviteiten en activiteiten. Ook zal er warme
chocolademelk (met slagroom) verkrijgbaar
zijn. Tevens zal er veel muziek te horen zijn
waarop alle kinderen met hun ouders kunnen
dansen. Dit zal niet zo heel moeilijk zijn want
samen met de danseressen van DIOS zal de
kade één grote dansvloer worden. Vanaf de
kade zullen we een zo lang mogelijk stoet
formeren die uit moet monden in de grootste Zwarte Pieten polonaise van Nederland.
Vanaf de kade zal Sinterklaas direct rechtsaf
slaan de Bermweg in, aansluitend linksaf een
kort stukje Zeewijksingel door en direct weer
linksaf de Cornelis van Perenstraat in. Aan het
einde zal Sinterklaas rechtsaf gaan de Kanaalstraat in. Hier zal een jury aanwezig zijn om
de mensen in de polonaise te tellen en te
beoordelen of er een nieuw record gevestigd
is. En laten we er met zijn allen voor zorgen

Voor er kan worden opgebouwd moet er eerst worden afgebroken, dat is duidelijk. Kijk maar
naar de hoek van het Oranjeplein/Paspoortstraat. Daar is onze Souburgse Herberg verdwenen
en een beetje jammer is dat wel. Het was een bijzonder plekje, dat zelfs nog eens is genoemd door
een van onze beroemde schrijvers; ik meen Nicolaas Beets, maar ik kan het mis hebben. Het
was wel leuk geweest als het in stand had kunnen blijven maar soms is een spiksplinternieuw
begin ook wel heel aantrekkelijk. Ze zijn trouwens wel erg goed met afbreken in onze gemeente
maar misschien hoort dat wel een beetje bij deze tijd. Het lijkt wel of er een wind waait van
‘alles moet weg, we beginnen opnieuw’. En als dat dan niet vanzelf gaat, dan helpt de overheid wel een handje met allerlei regels, bezuinigingen en nieuwe plannen. Maar de allergrootste
veranderingen komen toch wel van allerlei gebeurtenissen in de wereld en dan heb je daar ook
mee te maken als je in een dorp in Zeeland woont. Als het aan de andere kant van de wereld
stormt, golft en rimpelt het bij ons. Het helpt dan niet als je vast wilt blijven houden aan wat
was, hoe graag we dat ook zouden willen. We zullen mee moeten
in de vaart der volkeren. Diep in mijn hart had
ik het toch wel fijn gevonden als die herberg had kunnen blijven op de een of
andere manier. En eigenlijk vind
ik het ook wel leuk als zwarte
Piet in ere wordt gehouden, al
mag hij van mij ook best zwarte
vegen van de schoorsteen hebben,
want dat is de traditie. Ik denk dat
de rest van de wereld geen idee heeft
hoeveel we van hem hielden als kind.
Is misschien ook wel een goed idee om
een beetje van dat gevoel in de discussie te gooien!

dat dit het geval is en dat we als Souburgers
de recordboeken ingaan. Als de recordpoging
geslaagd is zal Sinterklaas aan zijn tocht door
het dorp beginnen. Kanaalstraat, Paspoortstraat, Oranjeplein, Lekstraat, Gouwestraat,
Reggestraat, Amstelstraat en dan via de Diezestraat links naar speeltuin “de Souburgt”.
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 warme soep geserveerd worden
en worden er snacks gebakken. Dit feest zal
duren tot omstreeks 16.00 uur en mag je
zeker niet missen!

Melkmeisje

Dienst met en voor kinderen
Op zondag 22 november is er in Evangeliegemeente De Wijngaard (Kanaalstraat 8) een
dienst met en voor kinderen. Deze dienst wordt georganiseerd door KidZtime; KidZtime
bestaat uit twee jonge vrouwen die inmiddels al ruime ervaring hebben in het werken
met kinderen.
Zij spreken jong en oud aan met hun humor, liedjes etc. Iedereen is welkom!
De dienst begint om 10.00 uur, na afloop is er koffie, thee en fris.

Welkom bij Restorank

Op vrijdag 20 november december is er een weer een maaltijd bij RestoRank (in de 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 gezinnen 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.

Samen zorgen voor een veilige buurt

Buurtpreventie souburg heeft nog plaats voor extra ogen
Het is hoog tijd dat het buurtpreventieteam in
Oost-Souburg uitbreiding krijgt. Het aantal inbraken is de laatste tijd weer flink toegenomen en de
praktijk wijst uit dat buurtpreventie helpt tegen
dat soort ondeugdelijke zaken. Opbouwwerker
Ted Nijssen van de stichting ROAT in Vlissingen,
die destijds aan de wieg stond van onder andere
het Souburgse team, is daar vast van overtuigd. Hij
deed die ervaring niet alleen op in Souburg, waar
vorig jaar zo’n team van de grond kwam, en in de
wijken Pauwenburg en Bossenburgh, maar ook in
de gemeente Bergen op Zoom waar hij meehielp
aan de totstandkoming van zo’n veertig buurtpreventieteams. Het principe is dat bewoners van een
dorp of wijk samen met allerlei instanties werken
aan een veilige en fijne buurt en de praktijk heeft
uitgewezen dat enkele paren extra ogen echt
helpen. Alleen al de aanwezigheid van patrouillerende vrijwilligers schrikt af. Het team waarschuwt
betrokken instanties, zoals de politie, waar dat
nodig is.

Onze

Pantoffels
Ted Nijssen is er van overtuigd dat buurtpreventieteams
echt meehelpen om een buurt veiliger te maken.

en er iets aan laten doen. Doe de risicotest
en laat op deze dagen u bloedsuikerwaarde
meten. Aan de hand van de uitslagen en
resultaten krijgt u adviezen en tips van de
medewerkers van de Apotheek. Kom langs
tussen 9.00 en 17.00 uur.

Vrijwillig

Leden van het buurtpreventieteam doen dit werk vrijwillig.
Ze wandelen of fietsen, op tijdstippen dat het hun uitkomt,
samen met een ander teamlid, door een bepaald gebied in
hun dorp en dat zijn dan bijvoorbeeld die straten waar veel
wordt ingebroken, de zogenaamde “hotspots”. Ze geven
aan de meldkamer van de politie door waar ze op welk tijdstip patrouilleren, te voet of op de fiets en wanneer ze iets
tegen komen dat verdacht is melden ze dat onmiddellijk.
Het is niet de bedoeling dat de teamleden ingrijpen. Ze zijn
er om onheil te voorkomen en in de praktijk blijkt dat te
werken. Ook waarschuwen ze hun dorps- of stadgenoten
als ze bijvoorbeeld een openstaande deur zien, een ladder
in de tuin of iets anders dat inbraakgevoelig is of zorg nodig
heeft.

v.a. €

Iedereen kan het doen

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

• Verspreidingsgebied
Oost- en West-Souburg
Ritthem/Vlissingen
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Ook

lijks te kunnen patrouilleren, maar dan moet er nog wel een
stel bijkomen hier in Oost-Souburg.”

Verschil in leefbaarheid

Buurtpreventie kan het verschil maken in de leefbaarheid
in de buurt. Er wordt samengewerkt met de politie, maar
ook met de gemeente, woningstichtingen en het jongerenwerk en de lijnen zijn kort. Een vrijwillige coördinator
- in Oost-Souburg is dat op dit ogenblik Erkan Polat - stelt
de routes samen, maakt roosters voor de medewerkers en
onderhoudt de contacten. Maar er is ook ruimte om zelf
een route uit te stippelen, mits het maar wordt doorgegeven aan de meldkamer.

Nuttig

Op het ogenblik is het aantal inbraken in Oost-Souburg
weer erg hoog dus het is het juiste moment om weer eens
aandacht te vragen voor de buurtpreventie, vindt Jethro
Bostelaar, die als opbouwwerker van de Stichting Roat lid
is van het Porthosgebiedsteam Vlissingen Oost, waaronder
ook Souburg en Ritthem vallen. ROAT is een afkorting van
Reach Out And Touch dat zich onder andere bezig houdt
met jongerenwerk en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Ook buurtpreventie is zo’n initiatief. En een heel nuttig
initiatief want, zo zegt de flyer van de gemeente Vlissingen:
“buurtpreventie is zorgen voor elkaar in een veilige buurt,
oog hebben voor medebewoners, voor iedereen, samenwerken, een schone buurt, goed voorbereid zijn, voorlichting krijgen en geven, inbraakpreventie, brandpreventie en
ondersteuning van gemeente, opbouwwerk, politie, jongerenwerk, woningstichting enz.” Zeg daar maar eens nee
tegen!

15,-

“Eigenlijk”, zegt Kees van der Blom, inwoner van OostSouburg, oud-voorzitter van de PSR en gedreven buurtpreventielid, “kan iedereen dit doen. Wanneer je zo’n vestje
of jas aantrekt en dan vervolgens je hond uitlaat in straten
waar extra toezicht nodig is, vang je twee vliegen in één
klap. Mensen die zich aanmelden, en dat kan iedereen zijn
van zestien jaar of ouder, zijn ook verzekerd. Er wordt altijd
met minstens twee man (of vrouw) gelopen, dus je loopt of
fietst nooit alleen en ook op tijdstippen dat het jou schikt.
Het mooiste is als er voldoende vrijwilligers zijn om dage-

tel: 0118.461706 • www.allergaartje.nl

Colofon

• Advertentieacquisitie
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

v.a. € 40,v.a. € 40,v.a. € 40,v.a. € 25,v.a. € 35,-

Jethro Bostelaar ( j.bostelaar@stichtingroat.com ), eveneens
opbouwwerker bij ROAT, is voldoende. Nieuwe medewerkers worden uitgenodigd voor een instructiebijeenkomst
en kunnen ook later nog meedoen aan workshops.

CREATIVITEITSCENTRUM
Hobby
en’tCReATIVITeITSCenTRUM
ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12, 4388 HD Oost-Souburg
‘T ALLeRGAARTJe

Souburgsche
Courant
• Redactie
lprevoo@zeelandnet.nl

Kees van der Blom (links) en Jethro Bostelaar maken zich sterk voor de buurtpreventie.

Dames Schoenen
Heren Schoenen
Dames Laarzen
Kinder Schoenen
Tassen

Diabetesweek
bij Apotheek Souburg
In de week 47 kunt u op 17 - 18 – 19 november geheel vrijblijvend uw bloedsuikerwaarde
laten meten bij Apotheek Souburg aan de
Cornelis van Perenstraat.
Meer dan 250.000 mensen diabetes zonder
dat ze het weten. Dat kunt u nu veranderen

Opruiming begint NU

“Het is belangrijk dat het initiatief vanuit de mensen zelf
komt”, denkt Ted Nijssen,” het moet niet van bovenaf worden opgelegd. Het gaat meestal zo dat mensen er genoeg
van hebben dat er in hun buurt zoveel wordt ingebroken;
vervolgens willen ze zelf iets doen om dat te voorkomen.
En dat kan door zich aan te melden bij de buurtpreventie.” Ook in Oost-Souburg. Een telefoontje naar de Stichting ROAT (468158) of een mailtje aan opbouwwerker

Rieker

Ineke Vervorst-van Loon

In bruin leer
Dichtbij mensen

Van: 0118 - 684 000 ■ www.zorgstroom.nl

Vlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118 - 461706
allergaartje@allergaartje.nl
• www.allergaartje.nl
dit jaar
weten de Sint
en zijn Pieten

€ 74,95

’t Allergaartje weer te vinden
In de maand maart komen er weer verschillende
voor leuke
cadeautjes.
nieuwe
artikelen
binnen, o.a van:

Voor:
EEN WONING

(VER)KOPEN
€ 40,- IN DEZE
TIJD IS WÉL MOGELIJK...

Pergamano
nieuwe grids | vellum
| patronenmappen
Dus voor
alle| hobbyisten,
maak
uw lijstjes
Marianne design | creatables | stempels | knipvellen
met leuke
cadeautjes
ons.
Nellie Snellen
| mallen | van
stempels

Wij helpen u graag!

Gebr. Baljeu

Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
0118-461525

Sinds 1903
Sinds
1903
100Jaar
jaar een
een Naam
ininSchoenen
100
Naam
Schoenen
Kanaalstraat 1 - Oost-Souburg - 0118-461525

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl • I www.schinkeldeweerd.nl
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Concert Vlijt en Volharding
en Voci Miste
Kanaalstraat 21-23 4388 BJ Oost-Souburg
0118-435058 info@hebbeswonen.nl

10.000 oude stenen

door Adri Meerman

Als je op hoge leeftijd nog moet verkassen naar
een ander onderkomen leidt dat vaak tot problemen. De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis
mag dan in oktober haar tachtigste verjaardag
hebben gevierd, ze voelt zich nog jong en springlevend. De verhuizing van het onderkomen aan
de Rehobothstraat naar wijkcentrum ‘De Kwikstaart’ onderging de kruisvereniging daarom
zonder noemenswaardige problemen. Eigenlijk
moet gezegd worden dat de afdeling Oost- en
West-Souburg/Ritthem sinds 2010 samen met
Middelburg, Veere en Arnemuiden de vier locaties vormen van de afdeling Walcheren. Daarom
was er dit jaar geen plaats voor een feestje. In de
vorige editie van deze krant stond een redactioneel stukje over de verhuizing van het Rode Kruis
met daarin een oproep om in deze uitgave een
stukje te plaatsen over de historie van het oude
pand achter de Paspoortstraat. Nou, bij deze dan.

De oprichting van de afdeling

Bank Napels
Vanaf € 799,-

Albert John Vervorst

De fanfare van Vlijt en Volharding onder leiding van Albert John Vervorst en
het vocaal ensemble onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest geven
op vrijdag 20 november een gecombineerd concert met overwegend klassieke
werken.

In diverse opstellingen en stoffen leverbaar!

Kleinmeubelen
& karpetten

De Historisch Kerk op het Oranjeplein leent
zich daar bij uitstek voor. De liefhebbers
komen volop aan hun trekken met werken
van Shostakovitch, Prokofjiev, Wagner, maar
ook Leonard Bernstein en een hoornconcert
van Gliere met als soliste Marion Ruissen
door het fanfareorkest en vooral ook met de
voor deze akoestiek zo geschikte a Capella
koorzang van Voci Miste (= gemengde stemmen). Het vocaal ensemble, dat al eerder
in de concertseries van Souburg Cultureel
optrad is een klein muzikaal gezelschap met
Zeeuwse achtergrond. De leden komen uit
Walcheren, Beveland, West-Brabant en Rotterdam. Dirigente Ineke Wijkhuijs-van den
Driest behoeft in Oost-Souburg geen introductie. Zij is al vele jaren als dirigente in en
buiten het dorp actief.

Kleinmeubelen vanaf €59,Karpetten vanaf €129,-

Het concert is tussengevoegd in het lopende
programma van Souburg Cultureel. Kaarten à e7,50, incl. koffie of thee, (Vrienden
Historische Kerk e6,-) zijn in de voorverkoop verkrijgbaar op de bekende adressen:
De Vrijbuiter, Primera Souburg en Primera
Vlissingen. Entreeprijs aan de zaal is e9,-.
Aanvang concert 20.00 uur: Kerk open om
19.30 uur

Kerstconcert Vlijt en Volharding

Op zaterdag 12 december geeft Vlijt en
Volharding met Fanfare, Slagwerkgroep en
Jeugdorkest haar jaarlijkse Kerstconcert in De
Wijngaard in de Kanaalstraat (het vroegere
Gereformeerde Kerkgebouw).
Aanvang: 19.30 uur.
Toegang e6,- Incl. koffie of thee.

Fauteuil€129,Baco
Eetstoel
Leverbaar
Leverbaar in
in diverse
diverse kleuren
kleuren
zolang
voorraad
strekt!
Vanaf
€ 538,-

In vergelijking met andere plaatselijke afdelingen van
kruisverenigingen kwam de oprichting van het Souburgse
Rode Kruis betrekkelijk laat. De plaatselijke afdeling van
het Groene Kruis kwam bijvoorbeeld al in 1904 tot stand.
In café “De Zwaan” kwam op 8 oktober 1935 een 25-tal
personen bijeen met als doel een plaatselijke afdeling
van het Rode Kruis op te richten. Dit gebeurde onder de
bezielende leiding van F. Leenhouts die dan ook direct als
voorzitter werd benoemd. Hij was al zeer betrokken in
het maatschappelijk leven van het dorp. Leenhouts was
al raadslid sinds 1927 en zou dat tot 1957 blijven. Vanaf
laatstgenoemd jaar tot de opheffing van de gemeente in
1966 was hij wethouder. Tot zijn overlijden in 1972 was
hij ere-voorzitter van de plaatselijke afdeling. Vanwege zijn
verdienste voor het Rode Kruis ontving hij de allerhoogste
onderscheiding en werd hij met Rode Kruis-eer begraven.
Hij is bij mijn weten ook de enige persoon die binnen een
dorpsgemeenschap maar liefst twee straten naar zich vernoemd kreeg.
Direct na de oprichting stelde het gemeentebestuur zich
coöperatief op en verleende de nieuwe afdeling toestemming om een lokaal van de bewaarschool te gebruiken
voor het geven van lessen in eerste hulp. Dat lokaal moest
wel worden gedeeld met de plaatselijke muziekvereniging.
Een maand later werd die toestemming alweer ingetrokken
omdat de openbare lagere school dit lokaal opeiste vanwege de toename van het aantal leerlingen. Het bestuur
moest dus naarstig op zoek naar een nieuwe locatie om de
lessen te geven. Op diverse plaatsen in het dorp deden die
mogelijkheden zich voor zoals in een lokaal van de ‘School
met den Bijbel’ aan het Oranjeplein en in café “De Zwaan”
aan de Vlissingsestraat om uiteindelijk te belanden in een
eigen lokaliteit aan de Paspoortstraat.

De stenenactie

Voci Miste

In 1949 kocht het Rode Kruis een pandje aan de Paspoortstraat dat jarenlang tot grote tevredenheid zou fungeren
als les- en afdelingslokaal. In het begin van de jaren zestig
vond het bestuur dat het gebouw niet meer aan de eisen
des tijds voldeed. Er moest danig verbouwd en gemoderniseerd worden. Het te verbouwen lokaal moest zelfs
geschikt zijn om te dienen als noodhospitaal.
Gezien de beperkte financiële middelen kwam penningmeester Thoma op een goed idee en plaatste een
advertentie in de PZC waarin 10.000 oude stenen werd
gevraagd. Dit leidde tot een groot succes en had tevens
tot gevolg dat de penningmeester bijna dagelijks ander-

De bouwwerkzaamheden in 1963

soortige bouwmaterialen op mocht komen halen.
Vrijwilligers meldden zich graag aan om hand- en spandiensten te verlenen bij de bouw. Het gebeurde regelmatig dat ook kantoormensen, volledig in kostuum met
stropdas, zich bij de opzichter aandienden.
Ga maar eens sleuven graven in je zondagse pak. In een
mum van tijd zagen ze er uit als kinderen die een dagje in
de modder hadden gespeeld, aldus Thoma in een interview destijds in de PZC.
Dat dergelijke ongeschoolde bouwvakkers weleens slachtoffer werden van hun ijver was te verwachten. Op een
keer verwondde iemand zich aan zijn hand en bloedde
flink. Het wemelde weliswaar van de Rode Kruiswerkers
maar nergens was er een verbandtrommel op de bouwplaats te bekennen.

Het spel en de knikkers

Desondanks waren de werkzaamheden binnen enkele
maanden afgerond en kon er voorzichtig gedacht worden
aan een officiële opening. Die vond plaats op maandagavond 23 december 1963.
Kringcommissaris van het Rode Kruis mr. J.J. van der Weel
toonde zich bereid deze opening te verrichten in het bijzijn van de burgemeesters van Souburg en Ritthem. Hij
oogstte applaus bij zijn opmerking dat het nieuwe gebouw

de gemeente Souburg nog begeerlijker maakte in de ogen
van hen die de gemeente wilden opslokken. Een gemeenschap die zo’n gebouw neerzet is waard om zelfstandig te
blijven, zo voegde hij er aan toe.
De Souburgse burgemeester Ter Haar Romeny was zeer
onder de indruk van de stenenactie. Hij roemde het
samenspel tussen het Rode Kruisbestuur en de gemeente.
En omdat vooral het spel belangrijk was en niet de knikkers overhandigde hij aan voorzitter De Bruijn een knikkerzak met daarop geborduurd een rood kruis en het getal
van 4.300. Dit symboliseerde het bedrag in guldens dat
het Rode Kruis, afdeling Oost- en West-Souburg/Ritthem
mocht besteden voor de inrichting van de nieuwe huisvesting.
Ruim vijftig jaar later, tijdens de Karolingenmarkt van 12
september jl. liep ik er nog even binnen om te kijken naar
de spulletjes die in de verkoop stonden en om locatiemedewerkster Trudi Suurmond nogmaals te bedanken voor
haar inbreng om het archief van de plaatselijke vereniging
over te brengen naar het Gemeentearchief in de Hellebardierstraat.
Ik stond nog even in twijfel om een bod uit te brengen op
een zeer antieke rolstoel. Iets weerhield me. Achteraf had
ik het gezicht van mijn vrouw weleens willen zien als ik
met het ding was binnengestapt. Hoewel…?

Celina’s Column
De feestdagen komen er aan en van mijn werkgever
mocht ik samen met mijn collega’s een kerstcadeau
uitzoeken. Sinds kort werk ik als receptioniste bij de
Zoute Viever en werk dus net als mijn moeder bij WVO
Zorg. We konden dus gezellig met z’n twee als collega’s een kerstcadeautje uitzoeken, hoe leuk is dat! Speciaal voor deze uitzoek gelegenheid was er een soort
markt met keuze mogelijkheden opgezet. We konden
uit zo veel verschillende dingen kiezen, van speelgoedtipi’s tot pannensets en van sieraden tot leesboeken.
Mijn moeder en ik zijn dus eerst bijna een uur lang
rondjes blijven lopen voordat we een keuze konden
maken. Veel kerstpakketten bestonden uit een pakket
van meerdere dingen zoals vier boeken of crèmepjes
met zeepjes en luchtjes. Op die manier begon mijn
moeder vanuit twee pakketten haar eigen pakket samen te stellen. Ik mocht haar afwasmiddel wel hebben als zij een boek kreeg, dat was een grapje gelukkig. Na lang twijfelen en
overwegen waren we er eindelijk uit, we hebben beide ons eigen pakket gekozen. Natuurlijk
mag mama mijn kookboek wel gebruiken en ik mijn handen wassen met haar handzeep,
maar haar afwasmiddel mag ze houden! We zijn in ieder geval heel blij met ons kerstpakket.
Fijne feestdagen iedereen!

Bank Brussel
Vanaf € 699,-

autoruitschade?

Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270

• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
of service op locatie
• sterreparatie zonder afspraak

O Ost -s Ouburg
de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

In diverse opstellingen en stoffen leverbaar!
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Heerlijkheid

Ritthem
Nieuwe voorzitter bij KV Atlas

Het complex rond 2008. Nog redelijk intact.

Oud wijkt voor nieuw. Enige melancholie is niet te onderdrukken.

Kangoeroe welpen
op het veld bij KV Atlas

Nieuwe toekomst voor de herberg

Werk in uitvoering

Terwijl kangoeroe Buster rondsprong
op een parkeerplaats op Staten Island
in New York op zaterdag 17 oktober, renden er een aantal kangoeroe
welpjes rond op het sportveld van
KV Atlas. Buster was ontsnapt uit een
tuin in New York, waar je blijkbaar
kangoeroes als huisdier mag houden,
de welpjes in Ritthem waren onder
leiding van Atlas trainster Diane de
Bruijne bezig met spelletjes om kennis te maken met korfbal.

Sinds enkele weken gaapt er een gat tussen het Oranjeplein en de Rehobothstraat. Waar de laatste decennia de oude herberg langzaam zijn strijd
tegen het verval leek te hebben opgegeven, is plaats gemaakt voor de bouw
van 14 levensloopbestendige appartementen. Een schot in de roos als het gaat
om de behoefte aan dit soort woonruimte in de markt. BM Projectontwikkeling
realiseert samen met bouwbedrijf Kambier uit Koudekerke.
Makelaar Marianne de Weerd geeft aan
dat er nog maar 1 van de appartementen
te koop is, zo gretig vonden ze aftrek bij
de kooplustigen. De belangstelling voor dit
soort woningen is bij de toenemende vergrijzing groot. Dat meldden we ook al in het
artikel over hof Kromwege. Waar we steeds
ouder worden en langer zelfstandig blijven
functioneren is het prettig om in het centrum te wonen. Dicht bij alle voorzieningen,
zonodig inclusief zorg.
Niets dan positiefs daarover. De naam klinkt
en oogt heldhaftig: Het Poorthuys. Goed
voor de herkenbaarheid, maar niet direct
met een historische achtergrond. Men zou
verwantschap met de Paspoortstraat vermoeden, maar die is vernoemd naar Marinus Cornelis Paspoort, heer van Grijpskerke
en Poppendamme, burgemeester van Oosten West-Souburg van 1835-1852 en een
poort heeft er nooit gestaan.
Bij het zien van de geplande bouwhoogte
was het wel even schrikken. Weer iets meer
een stads aanzien voor de dorpskern en
daarmee komen we ook bij de keerzijde, die
deze ontwikkeling voor sommigen heeft.
Met de sloop van de oude woning van Joost
Bakker, het karakteristieke witte pand op de
hoek van Oranjeplein en Paspoortstraat, is
weer een stuk van het dorpsgezicht verdwenen. Bij heel wat Souburgers zal dat met de
nodige weemoed zijn gebeurd. Niet alleen
vanwege het gebouw, dat met de 2 raadselachtig kromme balken, chassisbalken van
een oude vrachtwagen, als spanten in de
gevel nog de zichtbare sporen van herstelbouw na de oorlog droeg. Weemoed vooral
ook vanwege de centrale functie in het sociale leven in Souburg.
Wie heeft er niet zijn dorst gelest en de sfeer
geproefd op het binnenplaatsje bij Joost
Bakker tijdens het ringrijden, dat tot 2010
altijd op het Oranjeplein werd gehouden. In
die tijd hoefde er nog niet voor een Dixy te
worden gezorgd. Iedereen ging gewoon bij
Bakker naar de WC en hij zorgde, dat alles
spic en span bleef. De jongste generatie
weet al niet anders, dan dat Koninginnedag in de speeltuin “de Souburght” wordt
gevierd, maar toen de Oranjevereniging
nog “Souburgs Burgerzin” was, was dit
pand de uitvalsbasis voor de kinderspelen
en de zeskamp, die de hele Koninginnedag
door op het Oranjeplein werden gehouden.
Alle attributen voor die spelen lagen in de
schuur, het restant van de vroegere kolen-

Met veel genoegen laat het bestuur van
Atlas weten dat een van haar leden, namelijk
Dominique Cevaal, zich beschikbaar heeft
gesteld voor het voorzitterschap van KV
Atlas. Verheugend omdat sinds de oprichting in 1947, Dominique de eerste vrouwelijke voorzitter zal worden in bijna 70 jaar.
Dominique, met haar 27 jaren waarschijnlijk ook de jongste voorzitter ooit, is al vanaf
haar 6e jaar lid van Atlas. Ooit begonnen
bij de welpen en uiteindelijk nu nog steeds
korfballend bij het tweede team. Zij vertelt dat je op de basisschool destijds in de
middenbouw aangemoedigd werd door juf
Mary om toch vooral te gaan korfballen en
lid te worden van Atlas. Nu de school helaas
verdwenen is uit Ritthem zal er op andere
manieren naar jonge leden gezocht moeten
worden. Dat zal een van de focuspunten zijn
van de nieuwe voorzitter Dominique en zeer
belangrijk voor Ritthem: voldoende jeugdteams om de vereniging levend en gezond
te houden.
KV Atlas kan trouwens ook als voorbeeld
dienen voor de emancipatie binnen directies en besturen van verenigingen en grote

opslag die er al in de 19e eeuw was, keurig
opgeslagen en door vrijwilligers onderhouden om elk jaar weer tevoorschijn te worden
getoverd.
Aanvankelijk zijn er plannen ontwikkeld, om
een lookalike van de oude herberg neer te
zetten. Wat massaler, maar wel met hetzelfde aanzien.

Het oude gebouw in betere tijden:

Toch nog een behandeling met respect: De oudhollandse pannen worden voorzichtig verwijderd.
Klaar voor een 2e leven op een ander monument.
Foto: Tonny Joosse

Iedere zaterdag vindt er een kangoeroeklub
training plaats bij KV Atlas. De Kangoeroe
Klup komt voort uit de Gigakangoeroeklupdagen, een initiatief vanuit het KNKV
(Koninklijk Nederlands Korfbalverbond)
bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 7
jaar oud die op deze manier kennis kunnen
maken met korfbal.
De naam ‘Kangoeroe Klup’ is gekozen
omdat de kangoeroe veel overeenkomsten
heeft met vaardigheden die horen bij de

korfbalsport, zoals snelheid, wendbaarheid
en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes
bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel
– een veilige en warme plaats – voor de jongste leden!
De Kangoeroe Klup is niet gericht op het
aanleren van korfbaltechnieken en het spelen van wedstrijden. Uiteraard maken veel
spelvormen wel een vette knipoog naar het
korfbal.
Na de herfstvakantie vindt de kangoeroekluptraining plaats op woensdag van 16.00
-17.00 uur in de sporthal aan de Cornelis van Perestraat in Oost-Souburg. Vanaf
maart vinden de trainingen weer plaats op
het sportveld in Ritthem en ook op woensdagmiddag. Alle kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 7 jaar zijn van harte welkom.
Vindt uw kind het leuk om ook eens mee te
doen, neem dan even contact op met Diane
tel. 0118-475004 of loop eens langs om een
kijkje te nemen.

De Stichting Dorpsraad Ritthem meent dat
Cobelfret geen vergunning moet krijgen
voor de plaatsing van antihagelkanonnen
ter bescherming van de auto’s die het transportbedrijf aan de Ritthemsestraat parkeert
in afwachting van doorvoer. De dorpsraad
meent dat met het gebruik van de systemen,
die schokgolven veroorzaken om hagelbuien
te voorkomen, ten onrechte een ondernemersrisico wordt afgewenteld op de inwo-
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ners van Ritthem die ernstige geluidshinder
zullen ervaren. De dorpsraad trekt overigens
in een brief aan het college van Burgemeester en wethouders de effectiviteit van
de systemen in twijfel. Cobelfret zou zo’n
30.000 auto’s op een terrein van honderd
hectare tegen hagelschade willen beschermen. Tot nu toe worden de hagelkanonnen
voornamelijk gebruikt om hagelschade aan
fruitbomen te voorkomen.

Ritthem in Beeld
Tot aan 1944 waren er twee toegangswegen naar Ritthem: een via de Zandweg en een via
de Loodweg. Beiden hadden een toegangsweg over de leiding. Na de inundatie, de dijkdoorbraak in 1944 om de Duitsers te verdrijven, hadden eb en vloed 16 maanden vrij spel.
De twee bruggen hebben het in 1946 begeven en daardoor verdwenen ook de twee
toegangsmogelijkheden naar Ritthem. Vandaar dat er snel een noodbrug werd geplaatst
over de leiding op de Zandweg. De brug op de Loodweg is nooit meer hersteld. Op de
foto’s van 1946 en 2015 ziet u de boerderij op Nieuwerve rechts op de achtergrond.
Voor meer historische foto’s uit de verzameling van Wim de Mey, kunt u het fotoarchief
bekijken op de website van de Stichting Dorpsraad Ritthem www.dorpsraadritthem.nl

18e Atlas Rammekensloop 2016
Op zaterdag 31 januari 2015 vond de 17e
Rammekensloop plaats. Door de leden van
KV Atlas georganiseerd en met succes! Een
steeds groeiende groep wandelaars geniet
van Ritthem en omgeving. Bij de atleten liepen 74 personen de 5 km en 303 personen
de 10 km met winnaars respectievelijk Rob
de Pagter in 0:18:54 en Remy Vasseur met
een tijd van 0:34:31.
In 2016 zal Jos Broeke het startschot geven
op zaterdag 6 februari om 14.00 uur. De
wandelroute en gevarieerde trimlopen zal de
lopers weer leiden over schelpenpaden, de
Westerscheldedijk, door het Ritthemse bos

bedrijven: een mooie evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in het
bestuur. Van de zes bestuursleden zijn er drie
vrouw: voorzitter Dominique Cevaal, secretaris Seran de Witte en technische commissie
in de persoon van Diane de Bruijne. Ga zo
voort, korfballend Atlas. De enige gemengde
sport van Nederland en dat geldt dus niet
alleen voor het gemengd douchen!

Hagelbericht

Als koffiehuis/ herberg in 1898.

Het kwam vast door de crisis op de woningmarkt, maar dat plan is uiteindelijk niet van
de grond gekomen. De ligging, ingebed tussen andere panden die ook op zijn minst aan
een opknapbeurt toe waren, hielp daarin
ook niet mee. De projectontwikkelaar heeft
dat onderkend en het naastgelegen pand
van de familie Nijland en het vroegere Rehoboth, dat door vertrek van de daarin gevestigde Jeans Inn vrijkwam, verworven en in
het nieuwe plan opgenomen. Rehoboth,
ook al zo’n plek waar menigeen de nodige
herinneringen heeft liggen, maar daarover
een volgende keer. Het hoofgebouw, vroeger parochiehuis van de Hervormde Kerk,
blijft als casco staan en gaat plaats bieden
aan een aantal parkeerplekken en bergruimtes. De bijgebouwtjes zijn samen met de
woonhuizen ten prooi gevallen aan de slopershamer. Als alles straks klaar is heeft dit
stuk dorp een heel ander aanzien en van de
herberg en Rehoboth resten ons slechts de
foto’s en de verhalen. Die komen in een volgend nummer uitgebreider aan bod en we
roepen de lezer vooral op om daar weer stof
voor aan te dragen.

Dominique Cevaal

en boerenland. Startpunt is bij KV Atlas aan
de Zuidwateringstraat 5 te Ritthem. Sportievelingen die zich willen inschrijven kunnen dat doen via www.rammekensloop.nl.
Voorinschrijving tot 3 februari kost 4 euro en
inschrijven aan de kassa 5 euro.
Na afloop is het eerste drankje voor rekening
van KV Atlas. Om van de inspanning te herstellen, kunnen de deelnemers zich te goed
doen aan een assortiment Belgische bieren
en gefrituurde snacks. Gezondere alternatieven zijn natuurlijk ook verkrijgbaar!
Voor vragen kunt u terecht bij info@rammekens.nl
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Ondernemers AOS gaan weer
drukke maanden tegemoet
Onze actieve ondernemers van het
dorp hebben de afgelopen maanden
niet stilgezeten. Steeds waren er wisselende acties in het dorp ten gunste
van onze inwoners waar iedereen van
mee kon genieten en profiteren. Ook
voor de komende maanden staat er
weer veel te gebeuren.
Als we de afgelopen maanden bekijken
waren er iedere maand leuke aanbiedingen
of demonstraties van producten of apparaten. Maar ook daarbuiten waren er diverse
activiteiten die (in)direct via het AOS georganiseerd of ondersteund worden. Denk bv
maar eens terug aan de Rommelroute begin
oktober. Voor de eerste keer werd de rommelroute in ons dorp door de inwoners zelf
georganiseerd. Een daverend succes dat
bijna niet te evenaren lijkt. Ruim 300 mensen hadden zich ingeschreven en overal was
het gezellig druk in het dorp. Vanuit tuintjes,
garages maar ook zelfs vanuit de kofferbak
werden de spullen aangeboden en verwisselden ze snel van eigenaar. Dit zal zeker een
vervolg krijgen in 2016.
Daarnaast is er nog het nodige te melden
van onze ondernemers. Zo gaat Juwelier Vos

De kerk van Oost Souburg

er mee stoppen. Per 1 januari sluit hij zijn
deuren. Voor de opruiming en aanbiedingen
kan iedereen nog twee maanden terecht.
Zijn pand is inmiddels al verkocht dus van
leegstand is geen sprake. En dat is nu net
iets waar we in Souburg trots op mogen
zijn. Want als enige dorp on Zeeland is er
geen leegstand van winkelpanden. Dat is
op enkele dorpen en zelfs de meeste steden wel anders. John’s Men & Woman heeft
sinds 1 november een geheel vernieuwdeen gemoderniseerde website. Ook aan de
bereikbaarheid wordt volop gewerkt. De
straten worden onderhouden of vernieuwd,
er wordt veel gesnoeid, het spoor aangepast
en enkele oude panden worden gesloopt of
gerenoveerd.
Hieronder vind u nog de activiteitenkalender
voor de komende feestmaanden:
• 21 november: Vroege Vogel Actie, van
09.00 tot 11.00 uur Extreem hoge kortingen.
• 21 november: Intocht Sinterklaas, Aankomst 12.20 uur aan de loskade.
• 19 december: Souburg in Kerstsfeer, Swingende Kerstman, live muziek, hapje /
drankje.

Bejaardenwoningen annex dienstencentrum

Uit de oude doos: Zorg in het
Oost- en West-Souburg van 1965

(bron: “de windwijzer” voorlichtingsblad van de gemeente Oost- en West-Souburg november 1965)

De kerk van de hervormde gemeente in Oost Souburg heeft een lange en
bewogen geschiedenis achter de rug. Bisschop Dirk van Verdun schrijft in een
oorkonde uit 1250 dat de kerk in dit jaar is gewijd op verzoek van Peterus
Willemszoon van Subburgch. De kerk is waarschijnlijk gebouwd op de fundamenten van een veel oudere kapel. Zowel de kerk en de oudere kapel waren
ondergeschikt aan de kerk van West Souburg.
Het gebouw stamt, evenals vele andere kerken op Walcheren, uit de vroege Gotiek. Een
van de belangrijkste kenmerken van deze
bouwstijl is de toepassing van de enorme
steunberen aan de kerk en toren. Andere
eigenschappen zijn de indeling van het
gebouw, de spitsbogen en de toepassing
van Catharinavensters.
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“Wil men de bejaarden zo lang mogelijk
hun zelfstandigheid laten behouden dan
dient men er allereerst voor te zorgen dat er
woningen worden gebouwd aangepast aan
hun behoeften en mogelijkheden.”
“De laatste maanden staat de bejaardenzorg
in onze gemeente extra in de belangstelling.
Dit is mede het gevolg van de voltooiing van
enkele belangrijke objecten op dit gebied.
Ik wil noemen de bejaarde sociëteit in de
Kanaalstraat (locatie huidig nummer 103) en
de bejaardenbank. Een nieuwe stap op dit
terrein werd gezet met de eerste steenlegging (13 september 1965) van het complex
van 40 bejaardenwoningen annex Dienstencentrum aan het Oranjeplein. Uit het
feit dat voor de veertig te bouwen woningen vooraf al 73 aanvragen zijn ingediend
is sprake van zeer behoorlijke belangstelling.
Bij het ontwerpen van het plan voor de 40
woningen is ernstig rekening gehouden met
behoeften en mogelijkheden. Het behoeft
verder geen betoog dat een verdiepingswoning niet de ideale woongelegenheid
is voor een bejaarde. Trappen klimmen op
oudere leeftijd is over het algemeen zeer
bezwaarlijk. Bij het ontwerpen van het plan
is het bouwen van verdiepingswoningen
een belangrijk punt van overleg geweest. De
oplossing werd gevonden door in het plan
zogenaamde monoliften op te nemen waardoor de bewoners van de bovenverdieping
zonder bezwaar de galerij kunnen bereiken.”
“Het dienstencentrum-idee is afkomstig
uit de Scandinavische landen. In Souburg
wordt het Dienstencentrum ingebouwd

Beeldenstorm

In augustus 1566 trokken beeldenstormers
vanuit Middelburg en Vlissingen het platteland in. De schout van Souburg, Adriaen
de Deckere en zijn vrouw Pieternella van
Turnoult sloten zich bij de beeldenstormers
aan. Dit was niet zo verstandig van Adriaan
en zijn vrouw. De regering in Middelburg
stuurde Jan Turck naar Souburg, die de kerksieraden ongeschonden in ontvangst wist
te nemen. De schout en zijn vrouw werden

bij het complex bejaardenwoningen doch
de dienstverlening blijft niet beperkt tot de
bewoners van het complex doch richt zich
tot alle Souburgse bejaarden. Er was een
kamer voor de maatschappelijk werker(ster),
voor de conciërge, een grote en kleine
recreatiezaal, een biljartzaal, een hobbyruimte, centrale badkamer en keuken. Er zijn
gedachten dat de keuken dienst gaat doen
voor verstrekking van warme maaltijden aan
bejaarden buiten het centrum in de vorm
van de zgn. ‘Tafeltje dekje Actie’.”
“De omschrijving voor het dienstverleningscentrum: stelt zich in dienst van bejaarden
met als hoofddoel het bevorderen van een
zolang mogelijk zelfstandig blijven van de
bejaarden.”
“ Vanuit het dienstencentrum zijn er medische-, hygiënische-, sociale-, culturele-en
huishoudelijke voorzieningen. De huishoudelijke voorziening: huishoudelijke hulp (van
hulp bij de was en bij kleine karweitjes tot
meer omvattende, zij het uiteraard tijdelijke,
gezinshulp), warme maaltijd verstrekking in
geval van ziekte, boodschappendienst, huishoudelijke voorlichting en persoonlijke verzorging. Al deze genoemde voorzieningen
dragen bij dat de bejaarden zolang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen handhaven. Al met al zal het dienstencentrum door
een scala van voorzieningen het zo nodige
gevoel van zekerheid en veiligheid bieden en
zal in belangrijke mate de voortijdige vlucht
naar een bejaardenhuis afnemen.”
Rijnco-Jan Suurmond

gevangen genomen en na een langdurig
onderzoek werden ze veroordeeld tot de
strop. De aanklacht luidde, dat hij het vernielende werk had aanschouwd zonder iemand
te straffen. Zijn vrouw en hun 18-jarige
dienstbode Neelken Jansdochter, geboren
op Abeele, werden ervan beschuldigd de
“beeldenbrekers” naar Souburg te hebben
geroepen en hen te hebben geholpen bij de
vernielingen van de beelden. Het echtpaar
werd in Middelburg opgehangen en ze worden beschouwd als de eerste slachtoffers van
de hervorming in Oost Souburg. Naar beide
echtlieden is een straat vernoemd.
Oude Souburgers weten te vertellen dat bij
springvloed, en als de torenklok gelijk loopt
en twaalf uur slaat, je het geweeklaag van
Adriaan en Pieternella, op de kruising van
de van Turnhoutstraat en de Deckerestraat,
kunt horen.

Ome Henk: Politiek, Complex
en Ingewikkeld
Ome Henk heeft een uitgesproken mening. Een mening die hij niet voor
zich kan houden. Zeker niet op verjaardagen en wanneer hij langst de lijn
op de sportvelden staat.
Over politiek bijvoorbeeld. Ome Henk is een aantal jaren politiek actief geweest. wHij zat
in de gemeenteraad. “In het begin begreep ik een aantal dingen niet” zegt ome Henk.
“Toen ik net in de gemeenteraad zat vroeg ik me regelmatig af waar men het over had.
De onderwerpen werden meestal ingewikkeld of complex genoemd.”
“Ik ging er van uit dat de onderwerpen ook ingewikkeld en complex waren” vervolgt
ome Henk, “totdat er een onderwerp aan de orde kwam waar ikzelf vanuit mijn oude
beroep veel verstand van had.” Een aantal raadsleden voerde het woord en noemde het
onderwerp weer complex en ingewikkeld. Terwijl het volgens mij heel eenvoudig was.”
“Een aantal maanden later was ik met vrienden aan het fietsen en kreeg een lekke achterband. De band vervangen vond ik erg lastig. Ik heb een fiets met vierentwintig versnellingen, moet je weten, en zo’n achterband repareren vind ik helemaal niet makkelijk. Zelfs
complex en ingewikkeld. Voor een van de vrienden was de reparatie een koud kunstje.”
“Nu begrijp ik het,” concludeert ome Henk, “wanneer er in de politiek gesproken wordt
over complex en ingewikkeld dan bedoelen ze eigenlijk dat ze er geen verstand van hebben”.
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- Advertentie -

Aanvraag kerstpakketten
Ook dit jaar wil de Protestantse Kerk
weer kerstpakketten verstrekken aan
die inwoners 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 inwoners 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 worden aangevraagd door middel
van onderstaand formulier. Dat kan worden
gedeponeerd 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

Hulp in Huis

dienen uiterlijk 25 november 2015 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 aanmerking
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 toegewezen al is
de kans daarop erg groot ( in Souburg). 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 mensen 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 aanmerking komen met een mooi pakket te verblijden.

✁

Aanvraagformulier kerstpakketten 2015
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.

Naam...............................................................................................................................
Adres................................................................................................................................
Postcode……………………………………………….. Geb.datum……………………………

Samen krijg je meer voor elkaar, ook in huis.
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.............................................................................................

www.wvozorg.nl | 0118 - 448 301

www.partijsouburgritthem.nl

Asielbeleid

Er zijn reguliere/permanente Asielzoekerscentra waar mensen hun procedure afwachten of
als ze een verblijfsvergunning hebben, wachten
op een huis. Maar er is inmiddels ook op allerlei
plekken noodopvang, deze is voor een beperkt
aantal jaren. Gemeenten verzorgen ook crisisopvang die in principe voor 72 uur beschikbaar
is. Elk jaar krijgen gemeenten door het Rijk een
taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. De gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte.
In de gemeente Vlissingen is de sporthal Baskensburg aangewezen voor crisisopvang. Crisisopvang is voor 72 uur, maar gezien de hoge
uitvraag kan dit oplopen tot dagen of weken.
Gezien de korte duur wil de Partij Souburg Ritthem geen specifieke eisen stellen. De enige restrictie voor ons is de maximale duur van twee
weken.
Als we spreken over noodopvang stelt de PSR
dat dit kleinschalige opvang is voor maximaal
200 personen voor een maximale termijn van
drie jaar. Voorop staat het communiceren met
de omgeving waarin de noodopvang gevestigd
gaat worden en met de gemeenteraad.
Als we het hebben over een Asielzoekerscentrum (AZC) is de afspraak dat er een evenwichtige verdeling over Nederland en Zeeland moet
komen. De centrumfunctie van de gemeente
Vlissingen is al jarenlang een belastende factor
en kost ons veel geld. Als Vlissingen tot een AZC
moet overgaan dan eerst de gemeenteraad
informeren en direct opvolgend communiceren
met de omgeving waar het AZC gevestigd zal
worden. Draagvlak genereren en communiceren zijn erg belangrijk. Voor de PSR is ook hier
200 het maximum aantal.
Het huisvesten van Statushouders mag niet leiden tot verdringing op de sociale woningmarkt.

We zijn blij dat het kabinet recent heeft besloten
dat er eenvoudige woonruimte komt voor statushouders in de vorm van noodwoningen of
verbouwde kantoorpanden. Voor de PSR blijft
ook hier het uitgangspunt evenwichtig verdelen over Nederland en Zeeland. Aangezien er
momenteel al geen evenwichtige verdeling is in
Zeeland a.g.v. de centrumfunctie die Vlissingen
vervult betekent dit dat de PSR zich m.b.t. het
huisvesten van statushouders terughoudend zal
opstellen.
Alex Achterhuis.
alex.achterhuis@zeelandnet.nl

verband kan bijdragen om de sociale veiligheid
en sociale samenleving in wijken te vergroten.
De voorlichtingsbijeenkomst moest stimuleren dat bewoners alert zijn. De pakkans moet
omhoog. Altijd melden is dus cruciaal. Om die
reden heeft de politie een team woninginbraken geformeerd. De aanpak van woninginbraken heeft lokaal dus echt prioriteit.
Rijnco-Jan Suurmond.
rjsuurmond@zeelandnet.nl

Zorgen over de brandweerzorg?

Toen ik in 1980 naar mijn eerste cursus voor de
vrijwillige brandweer van Vlissingen ging, leerde
ik dat de brandweer met 9 man (toen nog uitsluitend mannen) op een autospuit uitrukte.
De brandweerkazerne in Oost Souburg werd
bijna geruisloos gesloten. Toen ik inmiddels bij
de beroepsbrandweer van Vlissingen werkte,
gingen wij terug naar een bezetting van 6 personen op een tankautospuit. De wereld was te
klein, dit bestond niet, dat was gevaarlijk! Echter bleek het goed te functioneren. Eind jaren
’90 werd in Vlissingen de 24 uurs bezetting met
beroepspersoneel afgeschaft en niet veel later
volgde Middelburg ook. De Stadsgewestelijke
Brandweer werd gevormd en een kazerne voor
Ritthem en Oost Souburg was weer een feit! Dit
was het directe gevolg van het besluit om de 24
uurs bezetting af te schaffen. Zo zie je maar, dat
er in enkele tientallen jaren veel kan gebeuren.
Nu is de afgelopen jaren het project “Maatwerk in Brandweerzorg” door de veiligheidsregio Zeeland uitgevoerd. Het resultaat is dat er
in Zeeland enkele kazernes moeten sluiten en
dat er met maatwerk per locatie gekeken wordt

Inbraakpreventie

Dagelijks vinden er 240 woninginbraken plaats.
Dit blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken 2014 van het Verbond van Verzekeraars.
Behoorlijke cijfers. Voor de gedupeerden is zo’n
inbraak heel ingrijpend. Naast de materiele
schade is er namelijk vooral sprake van emotionele schade. Gevoelens van onveiligheid, angst
en zelfs slapeloze nachten en ziekte kunnen de
overhand krijgen. In de Week van de Veiligheid
organiseerde de PSR in samenwerking met de
gemeente Vlissingen een avond inbraakpreventie. De politie was breed aanwezig en vroeg
aandacht voor het melden van verdachte zaken.
U mag daar 112 voor gebruiken. Zonder de
hulp van mensen uit buurten kan de politie niet
succesvol inbrekers oppakken. Ook het verzoek
tot aansluiten bij Burgernet. Ook dat is bijdragen aan veiligheid in uw woon- en werkomgeving, evenals het opzetten van een groepsapp
in uw woonomgeving. Elkaar snel informeren
als zich wat voordoet. Buurtpreventie in team-

Raadslid Alex Achterhuis

Raadslid Sjaak Vermeulen

naar de meest effectieve manier van incidentbestrijding. Op zich geen slechte zaak, maar soms
voor de betrokkenen wel een erg zure zaak.
Toch moeten wij de veiligheidsregio de gelegenheid bieden om het project tot een succes
te maken. Evaluaties kunnen aanleiding geven
tot bijstelling en aanpassing van de genomen
maatregelen.
Voor de gemeente Vlissingen zijn er niet zoveel
veranderingen door het project “Maatwerk in
Brandweerzorg”. Dezelfde voertuigen blijven
uitrukken vanuit de bestaande kazernes in Vlissingen en Oost Souburg/ Ritthem en ook aan
het aantal vrijwilligers wordt niet getornd.
Mogelijk dat er op de kazerne Vlissingen een
dagbezetting komt, zodat er nog snellere uitruktijden voor Vlissingen gehaald kunnen
worden. Voor de langere termijn volgt er nog
een onderzoek of er in de binnenstad nog een
kazerne bij moet komen. Daarnaast is bekend
dat met alleen aandacht voor incidentbestrijding, de veiligheid niet toeneemt. Een rookmelder bijvoorbeeld, kan meer veiligheid opleveren
dan een snellere uitruk van de brandweer.
Kortom, over de brandweerzorg in de gemeente
Vlissingen hoeven wij ons voorlopig geen grote
zorgen te maken. De PSR blijft echter wel alert!
Sjaak Vermeulen.
jlver@zeelandnet.nl
Hebt u nu ook een vraag over uw leefomgeving
en krijgt u de indruk dat er niets gebeurt, neem
dan contact op met de Partij Souburg-Ritthem
of kom naar onze openbare bijeenkomst op
dinsdag 15 december.
www.partijsouburgritthem.nl

Raadslid Ger Blom

Raadslid Rijnco-Jan Suurmond

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

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

✁
» vervolg van pagina 1

Ingebruikname Burgemeester
Stemerdinglaan

Schildersbedrijf
Kameleon

Er zijn wat vragen

We nemen u mee naar de Steenwijkstraat.
Mocht u als fietser de Stemerdinglaan direct
willen oversteken om linksaf te slaan, gaat
dat niet lukken. U moet schuin naar rechts
om dan scherp naar links te moeten sturen.
Handig? Nee. Maar u maakt dan gebruik van
een uitrit van een woning om op het fietspad
te komen.
En dan de kruising Lekstraat-Oranjeplein. We
hebben gekeken wat de bedoeling van de
wegbeheerder is. Normaliter zijn de fietspaden of betegeld of rood van kleur. Hier zijn
ze zwart. Inmiddels zijn er fietsjes op de klinkers aangebracht. Ben je niet bekend, zoek je
naar de rijweg, fietspad of voetpad. Op het
Oranjeplein gaat alles in elkaar over. Borden
ontbreken, er liggen wel punaises, maar die
zijn eerder verwarrend. Onduidelijk voor de
weggebruiker.

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

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

Fiets je van de Lekstraat naar het bedoelde
nieuwe fietspad richting Spoorstraat, pas dan
goed op. Er ligt zo maar een soort deksel op
de plek waar je geacht wordt te fietsen. En
als voetganger moet je goed oppassen waar
je loopt. Wat vooral opvalt, is dat de kruising
Oranjeplein-Lekstraat niet eenzelfde wegdeklaag heeft. We weten dat door veelvuldig
gebruik het wegdek inklinkt en met de verschillen daarin wordt dat eerder gevaarlijk.

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

www.autodijkwel.nl
A58 - afrit 40 - Ritthem / Oost-Souburg (bij BP station)
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In de uitvoering stellen we tevens vast dat
alle hoeken en bochten zijn afgewerkt met
scherpe hoekstenen. Nergens zijn logische
afgeronde hoeken te zien, die veiliger zijn
voor de weggebruiker. Wat we ons vooral
afvragen is op welke wijze toerzicht wordt
gehouden op de uitvoering. Putdeksels in
het nieuwe wegdek kennen tot 2 centimeter hoogteverschil. De aansluiting drempels
en betegeling met asfalt kan soms vervelend
zijn als je er geen erg in hebt. En we stellen
vast dat nieuw ingelegde drempels als kapot
gereden zijn (Amstelstraat).
Nieuwe werken zijn ingrijpend. Dat is
genoegzaam bekend. En je moet het uiteindelijke resultaat zien. Maar kritisch als
we zijn kan het zeker zo zijn dat alles wordt
gedaan om een weg als deze zo duurzaam
mogelijk te laten zijn. Dat is in de toekomst
kosten beheersend. Het beste behoud is
onderhoud, is een bekend spreekwoord.
Als onderhoud achterwege blijft ontstaan er
problemen. Die zijn we tegengekomen op
de omleidingswegen. Of het nu de Amstelstraat, Diezestraat, Middelburgsestraat of
Molenweg betreft, de staat van het wegdek
is nergens acceptabel te noemen. We vragen
ons af of de gemeente deze onbedoelde bijeffecten heeft ingecalculeerd.

Wanneer een mens een mens nodig heeft
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 ingetogen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije
leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.
Het is daarom fijn 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 geregeld 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 mogelijkheid 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 budgetuitvaart 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 bedrag dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke
aspecten.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol
welk 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 financiële 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 gerelateerd 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 dusdanig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belangrijke 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 financiële verrassingen 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 financiële afspraken welke volledig bij de overledene en zijn of haar nabestaanden passen.

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
Kanaalstraat

95

Kanaalstraat
- 4388 BL Oost Souburg
4388Kanaalstraat
BL Oost 95
Souburg
- 4388 BL Oost
4388 0118
BL
Oost 95
Souburg
0118 46 14
51 46 14 51

0118 46 14
www.beatrixbloemschikken.nl
0118 46 14 51

Soub

51

www.beatrixbloemschikken.nl
www.beatrixbloemschikken.nl
www.beatrixbloemschikken.nl

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl

info@blomenderidderuitvaartverzorging.nl
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Ofﬁcieel dealer van:
Gazelle
Bikkel Ibee
BSP
Haro-Premium-Titan
Bike-Fun kids
Alpina kids

HET IS ZÓ
2016!
Schaf nu uw

De E bike specialist van Oost-Souburg
Nu gratis verlengde garantie (totaal 4 jaar) tot 31-12-2015

KALENDER en/of
AGENDA aan!

Op Gazelle Panasonic en Impulse E bike’s
BEZOEK ONZE WINKEL VOOR VAKKUNDIG EN EERLIJK ADVIES
Onderdelen-accessoires-onderhoud-reparatie-fietsverzekeringen-ijzerwaren

DE VRIJBUITER

Rijwielhandel Boone
Buteuxstraat 45 Oost-Souburg

tel. 0118-460743

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

www.rijwielhandelboone.nl

Walcherse Dans- en Folkloregroep weeklang op tournee

Medioburgum-Walacra trad op in Zweden
De Dans- en Folkloregroep Medioburgum-Walacra - sinds juli 2014 zijn beide
verenigingen onder deze naam samengegaan - heeft begin augustus een busreis naar Zweden ondernomen waar werd deelgenomen aan de 52e Europeade
in Helsingborg. Voor de Walcherse vereniging was dit de 7e keer.
Maandag 3 augustus vertrok men in de
vroege ochtend uit Oost-Souburg richting
Duitsland om in Travemünde met de nachtboot naar Trelleborg in Zweden te varen.
Vandaaruit ging het richting Helsingborg.
Behalve de deelname aan het internationale
festival was er voor de Zeeuwse dansers ook
tijd om nog iets van het land te zien. Op de
mooiste plaatsen hebben ze gepicknickt,
aan alle kanten omgeven door water. De
Europeade is een internationaal folkloristisch
dans-, zang-, en muziekfestival. Aan dit festival doen groepen uit 35 landen mee; zo’n
230 dans-, zang- en muziekgroepen, jong en

oud, in totaal 6500 mensen. Deze mensen
slapen allemaal in scholen en/of gymzalen
op zelf meegebrachte luchtbedden.
Donderdag 6 augustus verzorgde het Walcherse gezelschap zijn eerste optreden in de
stad Helsingborg, gevolgd door deelname
aan de officiële opening door zo’n 90 groepen van de Europeade, ’s avonds in de Helsingborg Arena die was gevuld met duizenden toeschouwers.
Een enorme organisatie, zeker als je bedenkt,
dat de deelnemers ook van eten en drinken
werden voorzien.
Op vrijdag 7 augustus was er een grote
Optreden in Helsingborg

optocht door de stad met deelname van alle
groepen. Een zeer kleurrijk gebeuren met
kostuums en muziek uit al die Europese landen. In de arena verzorgden de zangkoren
Helsingborg Arena een indrukwekkend spektakel. Bij de ontvangst door de Burgemeester van de stad op zaterdag kwam men veel
bekenden van vorige jaren tegen en ondanks
al die verschillende talen werd het een groot
verbroederingsfeest, ook al moest dat vaak
met gebarentaal als het ook met Engels of
Duits niet meer lukte. Medioburgum-Walacra verzorgde die dag nog 2 optredens in de
stad, waarvan een op Sofiero Castle, een kasteeltje met schitterende bloementuinen. De
Walcherse groep had ook daar veel bekijks
in ons Zeeuwse klederdracht en specifieke
Zeeuwse dansen. Zondag 9 augustus werd
de thuisreis weer aanvaard en maandag de
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10e kwam men tevreden terug in Souburg.
De Europeade wordt elk jaar in een ander
land gehouden. Volgend jaar van 20 t/m 24
juli 2016 is dat in Namen, België. Namur dus
en dan moet er toch weer Frans gesproken
worden.
Zo dicht bij huis mag de Walcherse groep
misschien ook op supporters vanaf Walcheren rekenen, In het weekend van de Karolingenmarkt, 11, 12 en 13 september timmerde de folklorevereniging weer in eigen
streek aan de weg met het groot Walcherse
Folklorefestival in de tent op de Karolingische Burg. Op 11 en 12 traden daar voor
veel publiek dansgroepen en koren uit alle
windstreken op en het weekend werd zondag 13 september voor een bomvolle tent
afgesloten met een concertmiddag en Play
In van Vlijt en Volharding.
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