
1

waarin opgenomen ’t Putje December 2015
- verschijnt sinds 1894 -

Souburgsche Courant

Verder in deze courant:

pag. 2

Rona en Rinus Verhage

pag. 3

Rehoboth

pag. 9

Winkelen in kerstsfeer

Kerstboom én kerststal buiten...
Ook dit jaar doet de Protestantse gemeente de kerstboom weer de deur uit en 
wordt deze net als vorig jaar in de kerktuin neergezet. De kerk zorgt voor de 
verlichting. De versiering van de kerstboom laten we over aan alle Souburgers, 
jong en oud. 

Ook is de kerstman weer aanwezig die alle 
bezoekers trakteert op een mandarijntje, en 
hij wordt vergezeld  door het Dixielandkwar-
tet, dat sfeervolle muziek zal  brengen.
Op verschillende locaties zal er erwtensoep, 
chocolademelk en glühwein genuttigd kun-
nen worden. Actief Ondernemend Souburg 
doet alle moeite om het voor iedereen zo 
gezellig mogelijk te maken.
In de maand december zullen er door 
diverse ondernemers gratis kaarten uitge-
deeld worden aan het kopend publiek voor 
de concerten die georganiseerd worden in 
de Historische Kerk. Bij de supermarkt Jumbo 
wordt met extra koopavonden en acties 

ingehaakt op de wensen van het publiek. 
Met de mooie verlichting in de bomen is ook 
het Oranjeplein helemaal in kerstsfeer.

In deze Souburgsche Courant is als elk jaar 
weer een Kerstpuzzel geplaatst. Elders in dit 
blad vindt u de opdracht. Actief Onderne-
mend Souburg heeft diverse mooie prijzen 
beschikbaar gesteld. De Souburgse onderne-
mers doen weer op alle fronten hun best en 
creëren een gezellige sfeer, die de bewoners 
vast beweegt om in eigen dorp te winkelen 
en ongetwijfeld ook de mensen uit de omge-
ving zal verleiden om het knusse Souburgse 
winkelcentrum te bezoeken.

Bedoeling is dat de boom versierd wordt 
met zelfgemaakte kerstwensen. Er is plek 
voor een tekst waarin uitkomt wat Kerst 
voor mensen zelf betekent. Een mooie kerst-
wens of kerstgedachte die men met mede-
Souburgers wil delen kan ook! En natuurlijk 
is er ook plaats voor enkele regels over men-
sen aan wie in de kersttijd speciaal gedacht 
wordt. Daarbij kan het om levende maar 
evengoed om gestorven geliefden gaan. De 
vorm van een bijdrage is vrij. Uiteraard ver-
dient het aanbeveling versieringen ‘regen-
proof’ te maken...
Nieuw is dat dit jaar ook een kerststal in de 
tuin staat opgesteld. Deze kerststal zal het 
bekende kerst-verhaal verbeelden maar ook 
een link leggen naar de actualiteit. Dit jaar 
zullen in ieder geval Jozef, Maria en het kind 
een plek vinden in de stal. De komende 

jaren zullen de figuren uitgebreid worden 
met herders en  wijzen. Zolang die er nog 
niet zijn hopen we dat de bezoekers van de 
stal deze rollen zelf op zich willen nemen...

Vanaf 20 december tot en met 25 decem-
ber zal de kerktuin zijn opengesteld. Elke 
dag van 12.00-18.00 uur. Iedereen kan dan 
zijn of haar kerstboodschap of -wens in de 
boom hangen en een bezoekje brengen aan 
de kerststal. In deze week is ook een aan-
tal andere activiteiten in en rond de kerk 
gepland. Meer informatie over deze acti-
viteiten zal half december via lokale media 
bekend worden gemaakt. 

Voor algemene info kunt u terecht bij 
Leo Woltering, emailadres:  
dswoltering@zeelandnet.nl

Kerstpuzzel

Evenals voorgaande jaren zal Actief Ondernemend Souburg op zaterdag 19 
december 2015 een gezellige dag in Kerstsfeer organiseren. Op deze dag zal 
de straat aangekleed worden met kerstboompjes en de ondernemers leggen de 
rode loper voor u uit! Dit jaar wordt er weer groots uitgepakt met een levende 
Kerststal. De locatie zal zijn naast de Aldi.

Dit jaar wordt er weer groots uitgepakt met een levende Kerststal.

Voor 2016
De woorden van het voorbije jaar:
Wanhoop, Waarom en Willekeur
Gemeente Stuurloos 
Wereld ook

Zoveel roering in en om ons 
schijnbaar blijkbaar 
onbestuurbaar stad en land 
de wereld om ons heen

Maar in dit alles
is er net als toen
een antwoord:
de Mens van goede wil!

Ineke, december 2015

Kerstdiner bij RestoRank
Op vrijdag 18 december is er een Kerstdiner 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.
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Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.

Antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, speelgoed, serviesgoed
Heeft u zelf goederen die een tweede kans 

verdienen, dan horen wij dat heel graag. 
U kunt hiervoor gebruik maken 
van onze gratis ophaalservice.

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

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

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.
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Op een matig verlichte plek onder 
een volle maan staan Rona en Rinus 
Verhage ingewikkelde handelingen 
te verrichten aan een heel klein ‘nep’ 
elektriciteitsdoosje. Voor wie het 
weet is het gemakkelijk, maar het is 
best nog wel even zoeken hoe het 
in elkaar zit. En wie het verkeerde 
dekseltje weghaalt leest: Mispoes. En 
dan komt eindelijk het goede buisje 
te voorschijn met daarin strak opge-
rold de namen van alle cachers die 
de plek uiteindelijk hebben gevon-
den! Spannend zo’n zoektocht en 
daarom heel erg verslavend. Rona en 
Rinus weten daar alles van.

Het is gezond, het is leerzaam, het is span-
nend en ontspannend, het is leuk. Ook om 
met je kinderen en kleinkinderen te doen. 
Geocachen brengt heel veel kleur in je 
leven en je komt op plaatsen waar je anders 
nooit zou komen. Je kunt het op de hele 
wereld doen, waar je ook bent dus ook op 
vakantie, er is altijd wel een cache. Rona 
maakte er via een vriendin kennis mee. Na 
een jaartje besloot ze haar eigen account te 
maken onder de naam: Korona 57 en sinds 
haar man Rinus ook met veel enthousiasme 
mee doet heten ze: Team Korona 57. Onder 
die naam hebben ze in Souburg een zoge-
naamde multicach uitgezet, waarmee ze de 
geocachers langs achttien bijzondere plek-
ken van Souburg leiden en hen daarbij iets 
over de geschiedenis vertellen. Ze krijgen 
enthousiaste reacties van hun medegeo-
cachers. De Souburgse cache is een groot 
succes. 

Interessant
“We hadden er aanvankelijk geen idee van 
dat er zoveel leuks en interessants in Sou-
burg te zien en te weten is! Toen we ons er 
eenmaal in gingen verdiepen kwamen we 
van alles tegen en dat hebben we ook weer 
zoveel mogelijk in onze cache gestopt. Het 
blijkt dat hij ook voor kinderen heel erg leuk 
is, hij is dan ook niet zo heel erg moeilijk 
maar wel heel leerzaam. Je hebt vijf moei-
lijkheidsgradaties, in sterren aangegeven, 
die van ons is, zeg maar, anderhalve ster.”

Jammer
Alleen al op de kaart van Zeeland, die je 
kunt vinden op de geocachsite, wemelt het 
van caches in allerlei moeilijkheidsgraden. 
Het leuke is ook dat je op je eigen account 
zet welke je hebt gedaan en dat je op je 
eigen kaart daar meteen een overzicht van 
hebt. De vindplaatsen laten dan een smiley 
zien in plaats van een schatkistje en op de 
kaart van Rona en Rinus wemelt het daar 
al van. Ook Souburg heeft heel wat leuke 
caches. “Alleen zo jammer”, zeggen ze, 
”dat de gemeente Vlissingen het ineens 
nodig vindt om daar eigen regels en voor-
schriften aan te gaan verbinden.” Iedere 
cacher onderwerpt zich, door mee te doen, 
aan de algemene voorschriften die over 

de hele wereld gelden en waarmee wordt 
voorkomen dat er schade ontstaat. Je moet 
bijvoorbeeld voor je een cache uitzet altijd 
toestemming vragen aan de eigenaar van 
de grond of het gebouw. Als je het goed 
doet zijn de caches op het eerste gezicht 
niet te vinden. We snappen daarom niet 
waarom de gemeente Vlissingen daar dan 
weer eigen regels voor moet gaan ontwer-
pen. Die zijn zo streng dat de lol er van af 
is en dat je bijna geen mogelijkheden meer 
hebt. Je cachet lopend, fietsend of met de 
auto maar als je bijvoorbeeld lopend cachet 
is een afstand van 500 meter tussen de 
diverse vindplaatsen veel te groot. De nor-
male regels zijn 162 meter en dat is precies 
goed. We snappen niet waarom Vlissingen 

nu weer eigen voorschriften moet gaan 
maken.”Jammer, vinden ze, want ook voor 
toeristen is het cachen zo leuk. Het wordt 
hierdoor voor hen nu ook een stuk minder 
aantrekkelijk om naar Vlissingen te komen.

Veel zien en leren
Misschien heeft het succes van het geoca-
chen ook wel te maken met het gegeven 
dat mensen van hun eigen omgeving heel 
veel weten, prachtige plekjes en  gebouwen 
kennen, kortom heel veel waar je als bezoe-
ker of toerist gewoon niet komt, wat je niet 
kunt ontdekken zonder hulp. Als er op zo’n 
plek een cache wordt gemaakt, geniet de 
geoacher meteen van alles wat hij ziet en 
wat hij te weten komt.
Als Rinus alle foto’s laat zien wordt meteen 
duidelijk hoe waar dat is. Talloze plekken in 
steden en in de natuur met allerlei bijzon-
derheden laten zien hoe leuk het is om te 
geocachen. Hoe spannend het is, hoeveel 
fantasie en inlevingsvermogen je erbij nodig 
hebt, de magie van het spel en ga zo maar 
door. Wie het eenmaal te pakken heeft laat 
het nooit meer los. “Onze kleinkinderen 
vinden het ook zo leuk”, vertelt Rona, “ik 
maak het dan extra spannend door nog wat 
aanwijzingen erbij te verzinnen en er wat 
leuks of lekkers vlug bij te verstoppen!”

Rona en Rinus Verhage: “Geocachen is verslavend”

Voorschriften maken Vlissingen minder aantrekkelijk 
voor geocachende toeristen Ineke Vervorst

Rona en Rinus met een grote onder de grond gevonden cache in de vorm van een taart.

Kerstpuzzel 2015
Nu 2016 met rasse schreden nadert, zijn er 
in uw familie- of kennissenkring ongetwij-
feld weer mensen die het goede voornemen 
hebben overtollige kilo’s kwijt te raken. Die 
mensen gaan vol goede moed een afvaltra-
ject in. Zo zou je cryptisch gezien het puz-
zelwoord kunnen noemen waarnaar wij deze 
keer op zoek zijn. Het is een elfletterig woord 
van een evenement dat afgelopen jaar in 
Souburg het levenslicht zag.
Vanwege doorslaand succes is het recept het-
zelfde als vorig jaar: zoek in de koppen van 
deze Souburgsche Courant naar afwijkende 
letters. Verzamel ze, zet ze in de goede volg-
orde (gebruik daarbij de tips uit de eerste ali-
nea) en zet het gevonden woord op de bon 
hieronder. U kunt uw oplossing in de groene 
stembus doen bij de Marskramer in de Pas-
poortstraat, waar u gelijk terecht kunt voor al 
uw kerst- en andere huishoudelijke inkopen. 
De stembus staat opgesteld voor de winkel, 
rechts naast de voordeur.

Ondernemersvereniging Actief Onderne-
mend Souburg heeft ook dit jaar weer mooie 
prijzen beschikbaar gesteld: 3 waardebon-
nen van respectievelijk € 75, € 50 en € 25, te 
besteden bij de aangesloten ondernemers. 
De Souburgsche Courant voegt daar nog 
een Souburgse vlag en een boekje van Jan 
Min Modaal (pseudoniem van Jac. Schinkel) 
met de titel ‘Oost-Souburg en omstreken’ 
aan toe.
De puzzelactie loopt tot en met 31 decem-
ber. Alleen originele bonnen uit de Sou-
burgsche Courant zijn geldig. De prijswin-
naars krijgen persoonlijk bericht en zullen in 
de volgende editie van deze krant bekend 
gemaakt worden.

   Rondom‘t  Putje
Alweer bijna kerst en oud en nieuw. Tijd om eens goed na te denken over wat er allemaal goed 
ging en wat er allemaal fout ging in het afgelopen jaar. En dat valt niet mee, want het is nogal 
wat en het meeste weet je natuurlijk ook niet want lang niet alles komt in de krant of  op de tv. 
Maar beter ook, denk ik dan, al zou het misschien wel goed zijn als er iemand met een gouden 
hart, een uitermate gezond verstand en een klare kijk op de toekomst de boel eens ter hand nam. 
Zou een hoop ellende schelen. Geen nare rapporten meer over het gebeuren in het gemeentehuis, 
geen geruzie in ons dorp waardoor ineens onze bloedeigen fanfare Sinterklaas niet meer binnen 
haalt en er ook al niet was met Koningsdag,  geen verkeerd geplande bouwwerken en geen angst 
meer voor het verdwijnen van ons NS-station (want je weet maar nooit tegenwoordig). En ook 
geen oorlog meer en mensen die moeten vluchten. Ik zou heel wat minder in mijn putje zitten 
als ik zou weten dat de boel op die manier zou worden georganiseerd maar vindt maar eens zo 
iemand die dan niet aan zichzelf  maar aan het algemeen belang denkt. Er stond  op de muur 
van de raadzaal in ons eigen voormalige gemeentehuis (nu Omroep Zeeland) een spreuk van 
Joost van den Vondel: “Indien  het gemeen u roept bezorgt het als uw eigen.” Wel een goede om 
mee het nieuwe jaar in te nemen. Vanuit mijn putje wens ik u fijne dagen!

Melkmeisje
Lever deze bon uiterlijk 31 december in bij
Marskramer, Paspoortstraat 36

Naam: ............................................................................................................

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

Woonplaats: ..................................................................................................

Tel.nr.: ............................................................................................................

Oplossing kerstpuzzel 2015:

✁

✁

Je moet je er even in verdiepen maar dan is het eigenlijk heel eenvoudig, het is schat zoeken op een moderne mantier: geocachen. Je 
hebt er niet veel voor nodig: met een computer en een telefoon kom je al een heel eind, hoewel een eigen GPS natuurlijk ook heel han-
dig is. Het is vijftien jaar geleden in Amerika begonnen: mensen verstopten in een waterdichte verpakking op een bijzondere plek, vaak 
in de natuur, een logboek, leuke voorwerpen, een door de hele wereld reizende travelbug enz. en gaven op de computer aanwijzingen 
hoe de plek gevonden zou kunnen worden via de aangegeven coördinaten. Met een hand GPS- en tegenwoordig ook via een app op 
de telefoon- kunnen de coördinaten worden uitgelezen en kan de plek worden gevonden. Het cache zoeken kan extra spannend en 
ingewikkeld worden gemaakt met raadsels, puzzels en andere aanwijzingen. Er zijn dan ook diverse moeilijkheidsgraden aangegeven 
bij de diverse plekken. Heb je de “schat”eenmaal gevonden, dan noteer je je cachenaam in het mee verstopte logboek, legt er even-
tueel zelf een eigen voorwerp bij of neemt de travelbug mee naar huis om hem te laten doorreizen naar een andere cache. Je hebt  de 
computer nodig om op www.geocachen.nl  of op www.geocaching.com  de site te vinden waar je alles wordt uitgelegd en waar je een 
persoonlijk en gratis account aan kunt maken. Op een kaart vind je alle caches in je eigen buurt maar ook die van over de hele wereld. 
Dat zijn er nog al wat en word je lid, dan krijg je er nog veel meer te zien.

De donkere maanden breken weer aan. Een feit waar veel mensen aan moe-

ten wennen. Van buiten gaan we naar binnen. Een periode waarin het vroeger 

donkerder wordt, de gordijnen dichtgaan en we op onszelf worden terugge-

worpen. Een moment van sti lte, denken en/of herdenken. De kaarsjes gaan 

aan, de kerstboom weer in huis……Voor velen ook een periode van samen-

zijn, voor anderen de confrontati e met zichzelf en het wennen aan het alleen 

zijn. 

Op 20 november hebben wij onze herdenkingsavond gehad, een avond 

waarin we sti lstonden bij de levens die gepasseerd zijn maar nog voort-

leven in ons hart. Een avond waar we, als medewerkers,  ook een steun 

proberen te zijn voor hen met de ti jd die nog komen gaat. Want dat valt 

niet mee, de eerste periode zonder je geliefde. Er is dan moeilijk plaats 

voor een periode van “viering” en het helder krijgen van de eigen, nieuwe toekomst.  

Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten doen, om ons heen kijken of er nog behoeft e 

is aan een steuntje. Soms kan het zo makkelijk zijn! Een telefoongesprek, een kaartje 

sturen of een bezoek brengen. We hopen dat u zich geroepen voelt, de ander te laten 

weten dat u er nog voor hen bent.   

Die gedachte past ook bij onze visie: Het gaat enkel om de mens, ieder met het eigen 

verhaal en het eigen leven. Ieder met een eigen mensbeeld. Denken aan de ander, 

vooral deze dagen, kan ervoor zorgen dat het missen wat dragelijker wordt. De dagen 

wat minder donker als iemand beseft  het niet alleen te hoeven doen. Dat wensen de 

medewerkers van uitvaartonderneming H. Jobse u toe, een goed 2016 een jaar waarin 

het niet alleen hoeft , een jaar van samen.  
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Op 20 november hebben wij onze herdenkingsavond gehad, een avond 

niet mee, de eerste periode zonder je geliefde. Er is dan moeilijk plaats 

voor een periode van “viering” en het helder krijgen van de eigen, nieuwe toekomst.  

DIENSTVERLENING VOOR HEEL ZEELAND
DIENSTVERLENING VOOR HEEL ZEELAND

UITVAARTVERZORGING H. JOBSE
0118-462205 

www.hjobse-uitvaart.nl  &  www.basisuitvaart-zeeland.nl Voor schilderwerk met verve!
Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878

Schildersbedrijf  
Kameleon

De E bike specialist van Oost-Souburg
10% Korting bij inlevering van deze advertentie op alle fi etstassen

Bij aankoop van een nieuwe fi ets, gratis een fi etstas naar keuze 
(m.u.v. kinderfi etsen, aanbiedingfi etsen en max € 50,-)

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

Offi cieel dealer van:
Gazelle
Bikkel Ibee
BSP
Haro-Premium-Titan
Bike-Fun kids
Alpina kids
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Onlangs kopten de media dat Letty Demmers ver-
kozen is tot voorzitter van D66. Daarom zal zij 
volgend voorjaar stoppen als waarnemend burge-
meester van Vlissingen en dus ook van Souburg. 
Zij volgde in 2013 burgemeester Roep op die was 
opgestapt. Er zal dus ongetwijfeld een procedure 
worden opgestart voor de benoeming van een 
nieuwe eerste burger. De nieuwe benoemde bur-
gemeester zal dan keurig tijdens een raadsverga-
dering worden geïnstalleerd. Vroeger ging een 
dergelijk gebeuren vaak gepaard met uitgebreide 
feestelijkheden.

Ambtstermijnen
De huidige ambtstermijn van een burgemeester bedraagt 
zes jaar maar kan één of meerdere keren met dezelfde peri-
ode worden verlengd. Wikipedia leert mij dat het Neder-
lands record ligt op 61 jaar.
Ook Souburg was kennelijk een plaats waar het voor een 
dergelijk ambtsdrager goed toeven was. A.H.S. Stemerding 
zat er 25 jaar (1937-1962), P.S. Buteux 32 jaar (1893-1925) 
en J.H. Paspoort van Grijpskerke bijna 40 jaar.
Laatstgenoemde burgemeester stierf op zijn buitenplaats 
Schoonenburg op 12 juni 1893, een paar dagen voordat 
hij zijn 40-jarig jubileum had kunnen vieren. Bij een onder-
zoekje naar deze oude buitenplaats vond ik in het archief 
een briefje uit 1895 van J.W. Paspoort, dat namens de fami-
lie was geschreven en gericht was aan het gemeentebe-
stuur van Souburg met de volgende tekst:
“In antwoord op uw schrijven van 31 augustus jl. betrek-
kelijk de buitenplaats Schoonenburg heb ik de eer u te 
berichten, dat het daarin gedaan verzoek voor geene inwil-
liging vatbaar is en dus voor mij daarop afwijzend wordt 
beschikt. De uitbundig gehouden feestvreugde in augustus 
1893 door de bevolking van Souburg aan den dag gelegd, 
gaf de familie Paspoort aanleiding voor die gemeente niets 
meer over te hebben”.
Wat de gemeente precies van de familie wilde is mij niet 
bekend. De bewuste brief trof ik helaas in de archieven niet 
meer aan. Het ligt echter voor de hand dat de familie zich 

heeft geërgerd aan de wijze waarop burgemeester Buteux 
als opvolger van de heer Paspoort op zo’n feestelijke wijze 
is onthaald.
 
Feest
De nieuw benoemde burgemeester Pieter Schelto Buteux 
werd in eerste instantie keurig en op eenvoudige wijze 
geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 15 augustus 
1893. Een aardig detail vormde de verwelkoming door de 
waarnemend burgemeester, de 83-jarige (!!) wethouder De 

Witte. Volgens een uitgebreid artikel in de Middelburgsche 
Courant gebeurde dat zonder enige vorm van feestelijk 
vertoon en wel hoofdzakelijk uit piëteit tegenover de nog 
in het dorp wonende weduwe van de heer Paspoort van 
Grijpskerke. 
Nog geen anderhalve maand later barstte het feestgedruis 
wel los. Alle inwoners kleedden zich in feestgewaad en op 
veel plaatsen verrezen erepoorten, versierd met prachtige 
bloemen. De nieuw benoemde burgemeester werd bij de 
grens van Groot Abeele opgewacht door een grote stoet die 
hem en zijn gevolg naar het dorp begeleidde. Een erewacht 
te paard, het muziekkorps van de dienstdoende schutterij, 
de feestcommissie in een rijtuig, de zangvereniging Uit-
spanning door Inspanning, het bestuur van de werkmans-
vereniging in een rijtuig en een tweetal triomfwagens. Op 
de eerste bevonden zich enkele meisjes in klederdracht en 
de tweede was ingericht als bakkerij. De berliner bollen 
werden gratis aan de kinderen in het dorp aangeboden. 
Het geheel werd afgesloten door de overige erewachters 
te paard bestaande uit ongeveer 100 ruiters, gesierd met 
oranje sjerpen. 
Op deze wijze werd Buteux aan het gehele dorp voorge-
steld. De rest van de dag was er een uitbundig feest met in 
de avond het onvermijdelijke vuurwerk.
Toch waren de plannen voor de feestviering aanvankelijk 
nog groter. Men had het voornemen een historische stoet 
te vormen die het bezoek van de Hertog van Bourgondië 
aan de Heer van Borssele moest verbeelden die in het kasteel 
van West-Souburg verbleef. De daarvoor benodigde kos-
tuums moesten echter komen uit een plaats waar besmet-
telijke ziekten heersten. Reden waarom de feestcommissie 
van dit plan moest afzien. Pieter Schelto Buteux zou dus 32 
jaar lang de burgemeester van Souburg blijven. 
De Vlissingse gemeenteraad heeft al een profielschets opge-
steld. Daarin staat onder meer dat de nieuwe ambtsdrager 
een verbindend leider moet zijn. Voorts is hij of zij bestuur-
lijk gevoelig, communicatief, daadkrachtig, probleem ver-
duidelijkend en doelgericht. Ik ben benieuwd.

De inhuldiging van een burgemeester door Adri Meerman

Het versierde Marnixplein in 1893

“Als je zoiets overkomt, kom je in een stroom-
versnelling terecht”, vertelt Dorien Blom. “Je 
wordt overspoeld door emoties, de tijd staat 
even stil en je moet snel beslissingen nemen. 
Dan is het belangrijk, dat je informatie krijgt 
over wat er mogelijk is.” Ze weet waar ze het 
over heeft; ze verloor zelf een te vroeg gebo-
ren kindje en juist omdat ze dit werk doet, 
ervoer ze hoe fijn het is om de weg te weten 
en de mogelijkheden te kennen. “We zijn 
met deze site begonnen om een helpende 
hand te bieden, niet uit commerciële over-
wegingen. De site is daarom helemaal zelf-
standig opgezet, al hebben we wel een link 
op www.blomenderidderuitvaartverzorging.
nl gezet. Er wordt tegenwoordig wel steeds 
meer aandacht besteed aan te vroeg gestor-
ven baby’s.  Er zijn bijvoorbeeld  heel kleine 
kleertjes te koop en wikkeldoekjes voor deze 
baby’s. Maar omdat er tot nu toe voor het 
afscheid verder alleen plaatselijk initiatieven 
zijn, willen we onze informatiesite ook lan-
delijk bekend maken. Het is een initiatief van 
ons waarmee mensen kunnen doen wat hun 
het beste lijkt. Al geven we natuurlijk ook 
van harte een stukje dienstverlening als daar 
om wordt gevraagd. Ik wil dat ook erg graag 
doen, vooral omdat ik zo goed kan begrijpen 
waar deze mensen dan doorheen gaan.”

Kistje
Dorien, die na de droevige gebeurtenis, ver-
rijkt door deze ervaring, weer voor honderd 
procent aan de slag ging in haar mooie werk 
noemt een klein voorbeeldje van het voor-
deel van de weg weten. “Bij mijn andere 
twee kinderen ging ik met een lege maxi-
cosi naar het ziekenhuis en met een volle 
weer naar huis. Nu wist ik twee dagen voor 

de bevalling dat mijn kindje was overleden. 
Ik ben met een leeg kistje naar het ziekenhuis 
gegaan en met een vol kistje thuis gekomen 
en dat was toch beter dan met lege han-
den, zoals zoveel ouders overkomt.” Het is 
belangrijk, vindt ze, dat je zelf kunt beslis-
sen. “Als je zelf niet van cremeren houdt en 
daar voor jezelf nooit voor zou kiezen is  de 
crematie van je baby misschien wel helemaal 
niet wat je zou hebben gewild. Maar omdat 
je vaak zo weinig tijd hebt kan het je overko-
men. Als je dan snel alle mogelijkheden kunt 
inzien kun je een goede beslissing nemen. 
En we geven ook nog wat tips voor de tijd 
erna, want ook dat is belangrijk weet ik uit 
ervaring.”

Dorien Blom geeft informatie op een speciale site

Afscheid nemen van je 
overleden vlinderbaby Ineke Vervorst

Tot voor kort moesten vrouwen die in een vroeg stadium van hun zwanger-
schap hun baby verloren het maar een beetje zelf uitzoeken. In het ziekenhuis 
werd er weliswaar zorgvuldig om gegaan met de gevoelens van de ouders, 
maar de praktijk was dat de kindjes door de meeste ziekenhuizen werden 
gecremeerd en uitgestrooid. Voor de ouders was er vaak geen gelegenheid 
meer om nog uitgebreid afscheid van hun kindje te nemen. Dorien Blom, sinds 
acht jaar directeur van Blom en De Ridder Uitvaartverzorging in Oost-Souburg 
wil daar iets aan doen met haar site: www.vlinderbaby.nl .Op deze site vinden 
ouders informatie over wat er mogelijk is en kunnen ze rustig overwegen welke 
manier van afscheid nemen het beste bij hen past.

Dorien Blom

Wie niet meedoet aan het U2 Pro-
jectkoor maar toch ook eens lekker 
Christmas carols wil zingen, kan al op 
zondagavond 20 december om 19.00 
uur in de kerk aan het Oranjeplein in 
Oost-Souburg terecht voor een Sing 
In. Iedereen is welkom. “In de kerst-
tijd worden allerlei activiteiten in en 
rond de kerk georganiseerd”, ver-
telt dominee Jolande. “Want we vin-
den het belangrijk dat de kerk zich 
laat zien.” En dan graag ook op een 
manier die bij deze tijd past. 

TOP 2000 dienst
Daarom ook wordt op zondag 27 decem-
ber om elf uur een TOP 2000 dienst geor-
ganiseerd in de kerk aan het Oranjeplein in 
Oost-Souburg. Fijn samen classic popsongs 
zingen! “Het is de bedoeling dat de kerkgan-

gers inspraak hebben in deze dienst door 
hun eigen top 3 in te leveren van de muziek 
die hen inspireert en dat kan natuurlijk van 
alles zijn. Op de radio is in die week een Top 
2000 te horen en wij willen iets dergelijks 
doen met een Souburgse Top 40. Het is de 
bedoeling dat mensen voor 15 december 
hun eigen top 3  inleveren of mailen naar: 

stemjetopdrie@outlook.com . Het zou fijn 
zijn als mensen er dan ook bijzetten, waarom 
juist deze drie nummers hen aanspreken of 
inspireren, dus wat het verhaal daarbij is 
voor hen persoonlijk. We stellen daar dan 
een top 40 van samen, die in de dienst 
wordt gebruikt. De U2 band speelt live 
enkele nummers en onze eigen popprofes-
sor Marius vertelt er een verhaal bij. En ook 
voor deze dienst is iedereen in Oost-Souburg 
van harte welkom.”

Sing In voor iedereen en kies je eigen top drie

Zingen en luisteren in de kerk

Buteux liet in 1894 deze burgemeesterswoning bouwen aan het Oranjeplein

Ome Henk: Kunst 
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 kunst bijvoorbeeld.

Wat is kunst?  Ome Henk heeft het opgezocht in het woorden boek. Het boek verstaat 
onder kunst: “het vermogen om op creatieve wijze uiting te geven aan emoties en of 
gedachten met als doel bij de toeschouwer en of toehoorder gevoelens van schoonheid, 
verbazing, verwarring en dergelijke op te wekken.”
“Dat lijkt duidelijk”, zegt Ome Henk. “Maar voldoet de pindakaas vloer van Wim T. Schip-
pers aan deze uitleg? Het is creatief. Is het een emotie? Ik denk niet dat het gevoelens 
van schoonheid opwekt. Dus een gevoel van schoonheid is criteria die niet altijd opgaat. 
Verwarring en verbazing zal het zeker opwekken.”
“Met zo’n uitleg ben je er nog niet,” vervolgt Ome Henk. ”Wanneer boer Harms zijn 
mestkar uitstort op het gemeenteplein en daar op vakkundige manier zijn mestvork in 
zet is het geen kunst. Terwijl het toch veel verbazing en verwarring zal veroorzaken. Maar 
wanneer een kunstenaar dit doet dan is het wel kunst.” 
Bij het afscheid van de expositieruimte Willem 3 legt een spreker het gebrek aan kunstbe-
sef in de gemeente Vlissingen uit. “Welk kunstbesef wordt hier eigenlijk bedoeld,” vraagt 
Ome Henk zich af. “In het verleden was er bijvoorbeeld veel ophef over de kunstobjecten 
op het Stadhuisplein. Veel inwoners vonden dat het geld (100.000 euro) beter besteed 
had kunnen worden.” 
“Wanneer gemeenschapsgeld aan kunst wordt uitgegeven wordt,” zegt Ome Henk, 
“dan mag je verwachten dat men kiest voor kunst die een draagvlak heeft onder een 
flink deel van de bevolking. In onze gemeente was dat niet altijd zo. Daarom vind ik het 
goed dat het Kunstbeleid op de politieke agenda staat.” 
Maar ja. Ome Henk heeft er niet veel verstand van. Soms vind hij zelfs dat Kunst ook iets 
ambachtelijks moet hebben. Kun je het gekker verzinnen?

“Die mooie taak is ons allen hier uit 
handen genomen terwijl bij Koninklijk 
Besluit het mij zelfs niet meer mogelijk 
wordt gemaakt deze hier te voltooien”

De Middenhof, 3 januari 1966
“Het is vandaag - 3 januari 1966 - precies drie 
jaar geleden, dat ik op een ijzig koude dag in 
het mooie raadhuis in Souburg als uw burge-
meester werd geïnstalleerd. Ondanks de kou 
van die winter zag het er allemaal zo zonnig 
uit. De zelfstandigheid van Souburg leek met 
de nieuwe burgemeestersbenoeming ster-
ker verankerd dan ooit tevoren. Opgewekt 
togen we aan het werk, gestimuleerd als het 
ware door de wens de argumentaties van de 
tegenpartij door daad en gebaar kansloos 
te maken. Voor mijzelf blijft vaststaan, dat 
Souburg zijn zelfstandigheid had kunnen 
behouden als half 1963 de behandeling van 
het wetsontwerp inzake de herindeling van 
Walcheren in de Tweede Kamer had kunnen 
plaats vinden.”
“We hebben het tegendeel gezien. Uitstel na 
uitstel deed broodnodige beslissingen ach-
terwege blijven. Een nieuw Kabinet en een 
nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, 
vergezeld van een Staatssecretaris met speci-
ale opdrachten… Deden zo langzamerhand 
het ergste vrezen. De 19e oktober 1965 was 
het dan zover, in fataliteit voor Souburg vele 
donkere dagen in het verleden overtreffend.”
“In onze sublieme ambtswoning ‘De Mid-
denhof’, zo ideaal van indeling en ligging, 
waren wij temidden van u en op Walcheren 
volmaakt gelukkige mensen. Van huis uit 
strandaanbidders en graag met het dorpsei-
gene meelevend, hadden wij wat het harte 
begeerde. Mijn burgemeesterstaak gaf mij 
handen vol werk, daarbij gesteund door amb-
tenaren, opzichters en buitenpersoneel. Het 
samenwerken met hen verliep in de grootst 
mogelijke harmonie. Met de beide wethou-
ders, de secretaris en de raadsleden werden 
individueel of collectief banden gesmeed die 

een voortijdig verbreken niet rechtvaardigen. 
Drie jaar bestuurlijke arbeid mag geen naam 
hebben. Ik had het gevoel nog maar net op 
temperatuur te zijn gekomen gezien het feit 
dat er binnen de structuur van de ontwikke-
ling van Z.O. Walcheren nabij de Sloe-activi-
teiten nog zo ontzaglijk veel was te doen.”
Mijn gedachten verwijlden deze dagen als 
vanzelfsprekend sterk bij de onvoltooide pro-
jecten omdat deze op de duur een stuk van 
jezelf zijn gaan worden. Van die bij uitstek 
Souburgse zaken zal ik nu afstand moeten 
doen en nemen.”
Getekend Burgemeester B.H.G. Ter Haar 
Romeny (hij was als burgemeester zeer actief 
op het gebied van het behoud van de zelf-
standigheid van Souburg).

Uit de oude doos: Bestuur in het 
Oost- en West-Souburg van 1966
Afscheid van de Souburgen door Rijnco-Jan Suurmond

(bron: ‘de windwijzer’ voorlichtingsblad van de gemeente Oost- en West-Souburg januari 1966)

Burgemeester B.H.G. Ter Haar Romeny. Foto 
genomen tijdens het bezoek van de Souburg-
sche Courant, in januari 2013, aan de oud 
burgemeester. 
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Onlangs kopten de media dat Letty Demmers ver-
kozen is tot voorzitter van D66. Daarom zal zij 
volgend voorjaar stoppen als waarnemend burge-
meester van Vlissingen en dus ook van Souburg. 
Zij volgde in 2013 burgemeester Roep op die was 
opgestapt. Er zal dus ongetwijfeld een procedure 
worden opgestart voor de benoeming van een 
nieuwe eerste burger. De nieuwe benoemde bur-
gemeester zal dan keurig tijdens een raadsverga-
dering worden geïnstalleerd. Vroeger ging een 
dergelijk gebeuren vaak gepaard met uitgebreide 
feestelijkheden.

Ambtstermijnen
De huidige ambtstermijn van een burgemeester bedraagt 
zes jaar maar kan één of meerdere keren met dezelfde peri-
ode worden verlengd. Wikipedia leert mij dat het Neder-
lands record ligt op 61 jaar.
Ook Souburg was kennelijk een plaats waar het voor een 
dergelijk ambtsdrager goed toeven was. A.H.S. Stemerding 
zat er 25 jaar (1937-1962), P.S. Buteux 32 jaar (1893-1925) 
en J.H. Paspoort van Grijpskerke bijna 40 jaar.
Laatstgenoemde burgemeester stierf op zijn buitenplaats 
Schoonenburg op 12 juni 1893, een paar dagen voordat 
hij zijn 40-jarig jubileum had kunnen vieren. Bij een onder-
zoekje naar deze oude buitenplaats vond ik in het archief 
een briefje uit 1895 van J.W. Paspoort, dat namens de fami-
lie was geschreven en gericht was aan het gemeentebe-
stuur van Souburg met de volgende tekst:
“In antwoord op uw schrijven van 31 augustus jl. betrek-
kelijk de buitenplaats Schoonenburg heb ik de eer u te 
berichten, dat het daarin gedaan verzoek voor geene inwil-
liging vatbaar is en dus voor mij daarop afwijzend wordt 
beschikt. De uitbundig gehouden feestvreugde in augustus 
1893 door de bevolking van Souburg aan den dag gelegd, 
gaf de familie Paspoort aanleiding voor die gemeente niets 
meer over te hebben”.
Wat de gemeente precies van de familie wilde is mij niet 
bekend. De bewuste brief trof ik helaas in de archieven niet 
meer aan. Het ligt echter voor de hand dat de familie zich 

heeft geërgerd aan de wijze waarop burgemeester Buteux 
als opvolger van de heer Paspoort op zo’n feestelijke wijze 
is onthaald.
 
Feest
De nieuw benoemde burgemeester Pieter Schelto Buteux 
werd in eerste instantie keurig en op eenvoudige wijze 
geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 15 augustus 
1893. Een aardig detail vormde de verwelkoming door de 
waarnemend burgemeester, de 83-jarige (!!) wethouder De 

Witte. Volgens een uitgebreid artikel in de Middelburgsche 
Courant gebeurde dat zonder enige vorm van feestelijk 
vertoon en wel hoofdzakelijk uit piëteit tegenover de nog 
in het dorp wonende weduwe van de heer Paspoort van 
Grijpskerke. 
Nog geen anderhalve maand later barstte het feestgedruis 
wel los. Alle inwoners kleedden zich in feestgewaad en op 
veel plaatsen verrezen erepoorten, versierd met prachtige 
bloemen. De nieuw benoemde burgemeester werd bij de 
grens van Groot Abeele opgewacht door een grote stoet die 
hem en zijn gevolg naar het dorp begeleidde. Een erewacht 
te paard, het muziekkorps van de dienstdoende schutterij, 
de feestcommissie in een rijtuig, de zangvereniging Uit-
spanning door Inspanning, het bestuur van de werkmans-
vereniging in een rijtuig en een tweetal triomfwagens. Op 
de eerste bevonden zich enkele meisjes in klederdracht en 
de tweede was ingericht als bakkerij. De berliner bollen 
werden gratis aan de kinderen in het dorp aangeboden. 
Het geheel werd afgesloten door de overige erewachters 
te paard bestaande uit ongeveer 100 ruiters, gesierd met 
oranje sjerpen. 
Op deze wijze werd Buteux aan het gehele dorp voorge-
steld. De rest van de dag was er een uitbundig feest met in 
de avond het onvermijdelijke vuurwerk.
Toch waren de plannen voor de feestviering aanvankelijk 
nog groter. Men had het voornemen een historische stoet 
te vormen die het bezoek van de Hertog van Bourgondië 
aan de Heer van Borssele moest verbeelden die in het kasteel 
van West-Souburg verbleef. De daarvoor benodigde kos-
tuums moesten echter komen uit een plaats waar besmet-
telijke ziekten heersten. Reden waarom de feestcommissie 
van dit plan moest afzien. Pieter Schelto Buteux zou dus 32 
jaar lang de burgemeester van Souburg blijven. 
De Vlissingse gemeenteraad heeft al een profi elschets opge-
steld. Daarin staat onder meer dat de nieuwe ambtsdrager 
een verbindend leider moet zijn. Voorts is hij of zij bestuur-
lijk gevoelig, communicatief, daadkrachtig, probleem ver-
duidelijkend en doelgericht. Ik ben benieuwd.

De inhuldiging van een burgemeester door Adri Meerman

Het versierde Marnixplein in 1893

Buteux liet in 1894 deze burgemeesterswoning bouwen aan het Oranjeplein
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De huidige voorzitter is Bram Louwerse die 
samen met penningmeester Simon Christi-
aansen en secretaris Pieter Veijgen het huidige 
dagelijkse bestuur vormt. “Het is leuk dat we 
ons jubileumjaar met dit concert samen met 
onze collega-muzikanten van het Senioren 
Orkest Zeeland kunnen starten. Het publiek 
kan dan ook kennismaken met het verschil in 
karakter tussen beide orkesten. Het senioren-
orkest is een harmonie. Wij zijn een philhar-
monie en dat betekent dat er bij ons plaats is 
voor strijkers. We hebben op dit moment zes 
violisten, maar het zou leuk zijn als die sec-
tie zou kunnen worden uitgebreid en er ook 
nog een contrabassist en een aantal cellisten 
bij zouden komen. Dan zou het filharmonisch 
karakter nog meer tot uiting kunnen komen. 
Dit orkest neemt juist daardoor een unieke  
plaats in tussen alle andere - grotendeels - 
blaas-orkesten in Zeeland.”
 
Uitgebreid vieren
“We gaan dit jubileum uitgebreid vieren”, 
vertelt voorzitter Louwerse. “Ook de rest van 
het jaar wordt er aandacht aan het jubileum 
besteed met onder andere een concert in 
Oost-Souburg. En er komt ook nog een fees-
telijk uitstapje voor de leden.” 
Die waren bij de oprichting allemaal vijftigers 
en zestigers maar inmiddels zijn de meeste 
leden  alweer een stukje ouder. Het oudste 
lid is negentig maar gelukkig is er ook nieuwe 
aanwas en is de jongste van de vijfendertig 
leden nog maar vierenvijftig. 
Het begon allemaal vijftien jaar geleden door 
een actie van Truus Wight die wethouder 
Poppe er op wees dat een orkest voor oude-
ren een prima besteding van gemeentegeld 
zou kunnen zijn. De gemeente Vlissingen zag 

er ook wel wat in en gaf groen licht en een 
financiële ondersteuning waarna het balletje 
heel snel ging rollen. Na een artikel in de PZC 
meldden zich al onmiddellijk zo’n vijfentwin-
tig leden aan en ook een dirigent was snel 
gevonden in de persoon van de inmiddels 
overleden goede bekende in de muziekwe-
reld: Rinus Kramer. Onder zijn leiding werd 
in het voorjaar van 2001 het eerste concert 
gegeven op de inmiddels gesloopte muziek-
kiosk in Zoutelande.

Van alle markten thuis
Sindsdien treedt de Philharmonie regelmatig 
op, vooral in bejaarden- en verzorgingshui-
zen. Het orkest is wat repertoire betreft van 
alle markten thuis, van swing tot klassiek, van 
blues tot pop, maar de dirigent houdt bij de 
samenstelling van het programma ook altijd 
rekening met de smaak van het doorgaans 
ook al wat oudere publiek. 
Voorzitter Louwerse, die in de vijf jaar dat hij 
lid is,  in het orkest liet zien dat hij ook van 
veel muzikale marken thuis is door achtereen-
volgens hoorn, saxofoon en nu tuba te spe-
len, hoopt dat het orkest nog een heel lang 
leven te wachten staat. “Al die senioren, die 
hier jarenlang met veel plezier musiceren of 
hebben gemusiceerd, bewijzen wel dat dit 
orkest bestaansrecht heeft. Hopelijk gaat de 
gemeente de subsidie niet helemaal afschaf-
fen; het zou erg jammer zijn als we daardoor 
niet zouden kunnen blijven bestaan. Maar 
voorlopig gaan we gewoon door op de vijf-
tien jaar geleden ingeslagen weg!” Wie eens 
een keer wil komen kijken en luisteren tijdens 
een repetitie is van harte welkom in De Blazer 
aan de Ritthemsestraat in Oost-Souburg. Van 
half drie tot half vijf wordt er gerepeteerd.

Concert samen met Senioren Orkest Zeeland

Philharmonie 50 Plus bestaat vijftien jaar Ineke Vervorst

Heerlijkheid         Ritthem

Foto’s rondom kerst 1947. Mevrouw Tavenier (Zandweg 17) bereidt het eten. 
Mevrouw Nee Cevaal-Bone (Dorpsstraat 32) met de net gebakken tulband. 
Kijk voor meer historische foto’s eens in het archief van Wim de Meij op 
www.dorpsraadritthem.nl.

Ritthem in Beeld

Aan de dijkopgang dicht bij cam-
ping Karnemelks Hoek kun je prach-
tig rondkijken en ervaren dat dit 
een bijzonder knooppunt is waar 
verschillende elementen samenko-
men: natuur, historie, bedrijvigheid 
en transport.  Op deze plek wordt nu 
een informatiepunt gerealiseerd. Het 
benodigde geld komt, via de Op-zuid 
subsidiepot, uit Europa en is bedoeld 
als recreatieve impuls ter stimulering 
van regionale ontwikkeling.

Realisatie en tijdsplan
Schepenspotters, wandelende en fietsende 
bezoekers van de Westerscheldedijk en het 
Ritthemse strandje hebben het stoere ronde 
bouwwerk inmiddels langzaam zien ont-
staan. Het doet denken aan een bastion en 
kan daardoor gelinkt worden aan Fort Ram-
mekens en Fort Zoutman. Later dit jaar of 
in het vroege voorjaar zal er een hangbrug 
gerealiseerd worden met aan het einde een 
kijkhut in de vorm van een nest. De hang-
brug komt aan het begin van het nieuw 
aangelegde toegangspad en strekt zich links 
de bosrand in richting de plas rond Fort 
Zoutman. Vanuit het takkennest tussen de 
bomen kun je de vogels bespieden.

Informatie
Het informatie-bastion zal uitvoerig beeldma-
teriaal krijgen waarbij de bezoeker het een en 
ander te weten kan komen over de natuur 
in en rond de Westerschelde: over de vogels 
en wat er zoal in het water en op het strand 
te vinden is. Bovendien is de Westerschelde 
belangrijk voor de bedrijvigheid aan de oevers 
en dient het als transportweg voor schepen 
van en naar de havens van kleine en grote ste-
den. Historisch gezien is er veel gebeurd: wis-
selende machthebbers, Spanjaarden, Engel-
sen en Fransen. En natuurlijk wat recenter de 
inundatie tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
de gevolgen voor het gebied.

Veranderingen
Zo is een gebied constant aan verandering 
onderhevig, nu nog steeds. Door de bouw 
van de marinierskazerne richting de bui-
tenhaven van Vlissingen verhuist bijvoor-
beeld nudistencamping Zeelandia naar een 
nieuwe stek: het bosachtige gebied tussen 
de Schone Waardinweg en de Westerschel-
dedijk. En de landbouwpolder aan de Zee-
dijkweg verandert wellicht ooit nog eens in 
een mooi (compensatie) natuurgebied. Maar 
voor nu een informatiepunt aan de dijk, ter 
lering en vermaak! Officiele ingebruikname 
wordt verwacht in het voorjaar 2016.

Informatie-bastion verrijst 
op de Westerscheldedijk

Deze maand bestaat de Philharmonie 50 Plus al weer vijftien jaar; in december 
2000 werd in De Blazer in Oost-Souburg de oprichtingsvergadering gehou-
den. Op 3 januari 2001 volgde de eerste repetitie en per 1 februari 2001 werd 
de officiële oprichtingsakte gepasseerd bij notaris Heuvelmans op ons dorp. 
Redenen genoeg, vinden bestuur en leden van het orkest, om dit uitgebreid te 
gaan vieren in 2015. Dat gebeurt allereerst met een concert op 17 februari in 
Ter Reede in Vlissingen samen met het Senioren Orkest Zeeland. De toegang is 
gratis. De Philharmonie speelt onder leiding van dirigent Bram van Overbeeke 
en voor het Senioren Orkest staat Lize de Hoog, lid van de Philharmonie 50 
Plus waarvan ze ook geruime tijd voorzitter was.

Het Senioren Orkest Zeeland. Foto: Leendert Verkerke

Peter en Esther de Neef, de nieuwe 
eigenaren en beheerders van ‘Ons 
Dorpsleven’ in Ritthem, zijn druk 
bezig met de voorbereidingen om het 
dorpshuis in Ritthem te gaan exploi-
teren. “Voor het theaterprogramma 
heeft de stichting een subsidiever-
zoek ingediend bij Fonds Podiumkun-
sten en zojuist hebben we te horen 
gekregen dat ons verzoek is geho-
noreerd” vertelt Esther enthousiast. 
Dat betekent dat er nu echt plannen 
gemaakt kunnen gaan worden voor 
het nieuwe theaterseizoen.  Aan een 
artiestennetwerk is geen gebrek. In 
december komt Youp van ’t Hek langs 
om een kijkje te komen nemen in 
het nieuwe dorpstheater. Het dorps-
huis zal straks ‘De Verwachting’ gaan 
heten naar de oude herberg die des-
tijds op dezelfde plek stond.

Peter en Esther zijn ambitieus maar over het 
verdienmodel zijn ze realistisch. Het pand 
kent veel achterstallig onderhoud en ze wil-
len het geschikt maken voor laagdrempe-
lige sociaal-maatschappelijke activiteiten, 
kleinschalige partijen, feestjes en een thea-
terprogramma. Bovendien willen ze er zelf 
gaan wonen. Dat vraagt om een aanzienlijke 
investering in tijd en geld voor bijvoorbeeld 
theater-technische aanpassingen en isolatie. 
“Vandaar ook dat wij proberen zoveel moge-
lijk in eigen hand te houden. We gaan veel 
zelf doen. Hopelijk met hulp van vrijwilligers 
die het leuk vinden om een handje te helpen 

en die onze plannen een warm hart toedra-
gen”, aldus Peter.
De overdracht van het pand heeft officieel 
nog niet plaatsgevonden. Het bodemon-
derzoek is afgerond, het onderzoeksrapport 
is beschikbaar en de gemeente Vlissingen is 
druk bezig de eigendomsoverdracht te rege-
len. Binnenkort verwachten ze een telefoon-
tje van de gemeente dat alles is geregeld om 
het gebouw echt in eigendom te krijgen. 
“We kunnen niet wachten en onze handen 
jeuken om het dorpshuis te gaan aanpak-
ken”, aldus Peter en Esther. Zij voelen zich al 
best thuis in het kleine dorp en genieten van 
het dorpse sfeertje in Ritthem. “Als we in het 
dorpshuis zijn, krijgen we vaak onverwachts 
bezoek van omwonenden die zich komen 
voorstellen en nieuwsgierig zijn naar onze 
plannen. Het voelt allemaal bijzonder goed.”

Peter en Esther hopen dat zich meer vrijwil-
ligers aanbieden om eens een paar uurtjes te 
komen helpen om het pand op te knappen. 
“Er moet veel gebeuren en we willen het 
liefst zo snel mogelijk beginnen. Zo hopen 
we dat we in het voorjaar officieel kunnen 
starten met onze activiteiten. We willen dat 
het dorpshuis een fris en gezellig uiterlijk 
krijgt en het omtoveren tot de warme huis-
kamer van Ritthem, waar het goed toeven is 
voor iedereen.”  
Heeft u een feestje te vieren of vindt u het 
leuk om ook een handje te helpen? Neem 
dan contact op met Peter en Esther de Neef 
via e-mail: info@theatersaanzee.com of tele-
fonisch: (06) 83 70 72 80.

‘ Vol verwachting’ over de  
toekomst van ‘Ons Dorpsleven’

Informatie-bastion Westerscheldedijk

Ter voorbereiding op de komst van de marinierskazerne: nieuwe afslag naar de Landbouwweg 
vanaf de Ritthemsestraat. Op de achtergrond de bouw van het nieuwe bedrijfspand voor de Dreu 
Onions.

De Philharmonie 50 Plus

Peter en Esther de Neef

SOUBURG - MIDDELBURG

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

• 4 avonden in de week open tot 21.00 uur

• Binnen 1 of 2 dagen terecht

•  Elke vrijdag vrijblijvend inloop-

spreekuur van 09.00 t/m 10.00 uur

Afspraak maken? Dat kan!
Paspoortstraat 28, Oost-Souburg
Tel.: 0118-850938 / 06-19639923
E.: info@fysiocare-oostsouburg.nl 
W.: www.fysiocare-oostsouburg.nl

NIEUW

• Algemene fysiotherapie

• Specialist in nek/schouder klachten

•  Claudicatio intermittens therapeut 

(etalagebenen)

• (Sport) revalidatie begeleiding

• Bekkentherapie
•  Oedeemtherapie/

lymfedrainage
• Osteopathie
• Oncologisch fysiotherapie
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De voorverkoop van vuurwerk start na Sin-
terklaas. Op 29 december start de feitelijke 
verkoop. De laatste dag is 31 december, 
als de winkel sluit. De verkoop via internet 
is gestart. Daar zit veel voorbereiding aan. 
Het thema dit jaar richt zich op het gebruik 
van de veiligheidsbril. Daar wordt meer aan-
dacht aan besteed. De branche doet dit om 
te voorkomen dat met name kinderen en 
jongeren ongewild onaangenaam met vuur-
werk in aanraking komen. Laat vooral kin-
deren wennen aan het gebruik van de bril. 
Oogartsen pleiten niet voor niets al jaren 
voor het uitbannen van vuurwerk. Het kan 
volgens de branche ook anders, namelijk zo 
veilig mogelijk omgaan met vuurwerk. Dan 
blijft het leuk. Verder brengen de verkopers 
van vuurwerk onder de aandacht dat na 
gebruik de rommel opgeruimd moet wor-
den. Voorkom dat er overlast ontstaat door 
gebruik van vuurwerk. Dit jaar zijn er nieuwe 
pakketten samengesteld. 
“We bieden grotere pakketten aan tegen 
een gereduceerde prijs. Er zijn diverse soor-
ten vuurwerk bij elkaar gebracht, zoals pij-
len en cakes, dit jaar voor het eerst met 2.0 
kilogram kruit. Nieuw is ook de oildrum met 
17 shots. Dit allemaal in de vorm van een 

oildrum. Het moet allemaal sierlijk zijn. En 
deze pakketten zitten in de populaire prijs-
klasse”. Verder wijst De Vrijbuiter er op dat 
via internet zwaar en ondeugdelijk vuur-
werk wordt gekocht. Vanuit Oost-Europa 
en China komen ze illegaal binnen. Daar 
heeft de branche geen vat op, maar zorgt 
wel voor onnoemelijk veel overlast. Er wordt 
dan ook voor gepleit om niet het legale en 
goedgekeurde vuurwerk aan banden te leg-
gen, maar het zware en ondeugdelijke vuur-
werk te bestrijden. Daar zit de ellende. Dat 
de branche er veel aan gelegen is om het 
vuurwerk van goede kwaliteit te houden, 
blijkt uit het uit het assortiment nemen van 
bepaalde vuurpijlensoorten. Nieuw is daar-
bij het knetterlint, niet te verwarren met de 
vuurwerkrol. Vanaf eind november zijn Kees 
en Marja al bezig om hun showroom in te 
richten. Mensen kunnen kijken wat ze willen 
hebben. Op de website van De Vrijbuiter is 
alles inzichtelijk gemaakt en kan men nu al 
kiezen uit zo’n 25 aanbiedingen. “Er is voor 
elk budget mooi en veilig vuurwerk te koop. 
En… als iedereen zich aan de regels houdt 
en een veilig gebruik voorop stelt, kan het 
weer een geweldige oudejaarsnacht wor-
den”, aldus Kees en Marja Schroevers.

Kees Schroevers. Voor elk budget is er mooi en veilig voorwerk te koop.

Ook dit jaar veel belangstelling 
voor vuurwerk

Juwelier De Vos in de 
Kanaalstraat stopt

De vader van de heer De Vos had in Mid-
delburg een juwelierswinkel. In 1975 begon 
Henk de Vos in de Kanaalstraat zijn eigen 
winkel. Met de kennis en kunde, welke hij 
bij zijn vader had opgedaan, was het tijd 
zelf te beginnen. Voor de heer De Vos is het 
juweliersvak een mooi vak. Mensenwerk 
is het vooral en dat geeft altijd de nodige 
afwisseling. Henk de Vos: “Het maken en 
repareren van sieraden, horloges en klok-
ken, kettingen en hangers is fijn om te 
doen. En voor wat betreft de sierraden is het 
werken met goud en zilver een precies kar-
wei. Maar dat deed en doe ik dan ook met 
heel veel plezier. Je maakt iets, repareert iets 
en de klant gaat met een tevreden gevoel 
weg”. De heer de Vos voelt zich een allroun-
der. Zijn klanten komen uit Souburg en Rit-
them, Middelburg en Vlissingen. Maar ook 
van buiten Walcheren. Een goed teken. De 
broer van Henk de Vos had tot voor enkele 
jaren een juwelierswinkel in Middelburg, 
overgenomen van zijn vader. Zo ging dat in 
de juweliersfamilie.
In 2001 is de winkel aan de Kanaalstraat 
verbouwd en aangepast aan de tijd. De 
vraag naar klokken nam langzaam af en 
de sierraden werden moderner. “Toen we 
begonnen was er nog veel vraag naar gra-
naat en bloedkoralen. Dat is in de loop van 
de jaren sterk afgenomen. Was zijn vader 

nog bezig met klederdrachtsieraden, nu is 
de vraag naar moderne sieraden veel groter 
en gerichter. Het vak is moeilijker gewor-
den, maar dat hoort bij de tijd”, aldus De 
Vos. Vanaf deze zomer is de familie De Vos 
aan het afbouwen met een opheffingsuit-
verkoop. Uiteraard moet de winkel leeg zijn 
als ze stoppen. De aanloop is tot het laatst 
toe groot. En ook de vraag naar reparatie 
van horloges en klokken. De Vos en zijn 
echtgenote zullen de winkel en de aanloop 
zeker missen. De kontakten met de klanten 
waren warm. Dat hoort ook bij Souburg. 
Maar waar moet de Souburgerg terecht 
voor kleine reparaties? “We hebben met 
John en Janneke De Korte afgesproken dat 
zij de verzoeken voor reparaties aannemen. 
Zij zorgen er voor dat de te repareren siera-
den of uurwerken naar mij komen. Belang-
rijk is ook de batterijservice, die we op deze 
wijze voortzetten. En dat is op verzoek van 
veel klanten zo geregeld. Betreft het klok-
ken en dergelijke reparaties, dan betrek ik 
mijn broer erbij, die in Ovezande nog repa-
raties doet. Op die manier zijn we toch nog 
betrokken bij onze klanten. En dat is best 
prettig”. Het is goed te kunnen vermelden 
dan het kleine reparatiewerk kan worden 
aangeboden bij Johns Men & Women. Zo 
blijven deze mogelijkheden op het dorp. En 
Henk de Vos is daarmee Souburg niet uit.

Loop medio november de winkel in van De Vrijbuiter in de Paspoortstraat in 
en je waant je in de wereld van Sinterklaas, Kerst en Oudjaar. Bij Kees en Marja 
Schroevers wordt het een periode van hard werken. Alles moet op tijd in orde 
zijn en de klanten moeten een goed assortiment aantreffen. Verkoop van vuur-
werk doet de Vrijbuiter al heel lang. Dan heb je inmiddels wel ervaring opge-
daan. En toch is het elk jaar weer spannend. Zo ook dit jaar weer. “Je moet je 
er als verkoper van vuurwerk van bewust zijn dat elk jaar weer de eisen zeer 
scherp zijn en dat de vuurwerkbranche er alles aan doet om het zo goed moge-
lijk uit te voeren”, aldus Kees Schroevers.

De juwelierszaak van De Vos in de Kanaalstaat stopt

Met kerst stopt de familie De Vos hun juwelierszaak in de Kanaalstraat in Oost-
Souburg. Ze hebben er dan ruim 40 jaar op zitten. Een hele tijd. En het juwe-
liersvak was voor hen al die tijd een uitdaging. Een fijn beroep, in een prettige 
werkomgeving. Met het vertrek van Juwelier De Vos is de laatste juwelierswin-
kel uit Oost-Souburg verdwenen. Een aderlating op dit gebied. Zeker. Maar ook 
in deze branche verandert er veel. En toch zal er altijd vraag blijven naar goed 
vakwerk. Ook dat is zeker. De heer en mevrouw De Vos kijken met genoegen 
terug op hun zaak en hun klanten, die niet alleen uit Oost-Souburg kwamen, 
maar ook uit de wijde omtrek. Na de sluiting van hun winkel zullen ze niet stil 
vallen, maar het wordt wel wat rustiger. 

Met de bouw van het ´Poorthuijs´, 
waarvan na de aankondiging in ons 
novembernummer het fundament 
alweer voltooid is, zal het gebouw 
´Rehoboth´ nog slechts een beschei-
den rol als garage en opbergruimte 
resten. Het werd in 1905, nog enkele 
jaren voor de in 1973 gesloopte Juli-
anaschool, op terrein van de voor-
malige buitenplaats ´Doornlust´ 
gebouwd; oorspronkelijk als bewaar-
school. Enkele jaren later werd het 
door de Diaconie van de Hervormde 
Gemeente in gebruik genomen als 
verenigingsgebouw. 

Volgens een bericht in ‘De Zeeuw’, het 
Christelijk Historisch Nieuwsblad voor Zee-
land, was de opening in november 1907 een 
genoeglijk samenzijn. “Het nieuwe lokaal 
staat onder beheer van de Hervormde Dia-
conie en onder opzicht van de heer M. Jozi-
asse. De zaal biedt plaats voor 250 bezoe-
kers met aan het eind een ´tribune´, die met 
twee schuifdeuren afgesloten kan worden.” 
schreef de krant. Het gebouw werd gebruikt 

voor uitvoeringen van muziek en zang, voor 
vergaderingen en voor de zondagsschool. In 
de vijftiger jaren vond er een grote opknap-
beurt plaats en de heropening op 3 oktober 
’59 was opnieuw een genoeglijk samenzijn. 
Met een concertje door muzikanten van ́ Vlijt 
en Volharding´ en met zang en toespraken 
werd door een volle zaal gevierd, dat er weer 
een geschikte accommodatie was voor aller-
lei kerkelijke en dorpse activiteiten, inclusief 
bruiloften en partijen. 

In de tachtiger jaren ging het beheer over 
in particuliere handen, maar de gezelligheid 
bleef. Veel Souburgers hebben goede herin-
neringen aan de gastvrijheid van de altijd 
goedlachse Jeannet Schout, die met echtge-
noot en ouders een receptie ook echt tot een 
feest wist te maken. Tijdens de Karolingen-
markten was het er altijd, met de muziektent 
op de stoep voor het gebouw, heel gezellig. 
Menigmaal hebben we onze huidige bonds-
coach Danny Blind met Souburgse vrienden 
aan de bar kunnen vinden. Helaas voor het 
dorp verloor het gebouw de functie als feest-
zaal rond de eeuwwisseling. De Jeans In, de 

Een vol Rehoboth bij de heropening 3-10-1959

Een eeuw Rehoboth in vogelvlucht

succesvolle kledingzaakformule van Jean-
net’s broer André, kwam ervoor in de plaats. 
Met boeiboorden in spijkerbroekkleur staat 
het nu te wachten op zijn nieuwe functie als 
bijgebouw van het ´Poorthuis´. 

Voor wie nog eens wil namijmeren over de 
geschiedenis van Rehoboth: Er zijn prachtige 
foto’s met bijhorende verhalen te vinden op 
www.fotositesouburg.nl en www.vlissingen-
dronk.nl Met dank aan Fotosite Souburg.
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Souburgsche
Courant

Coenraedt van Meerenburgh is dit 
jaar 10 jaar dichter. Wekelijks geeft hij 
in zesregelige gedichten uiting aan 
zijn verbazingen, verzuchtingen en  
ergernissen. In zijn voorwoord noemt 
Frank van Pamelen dit terecht ‘een 
huzarenstukje’. Met deze snelsonnet-
ten treedt Coenraedt in de voetspo-
ren van oud-Dichter des Vaderlands 
Driek van Wissen (1943-2010). 

De jubileumbundel 10 jaar snelsonnetten 
bevat een selectie van zijn allerbeste snel-
sonnetten, waarvan de meeste eerder ver-
schenen op www.gedichten.nl. Geen enkele 
wereldleider, BN’er of local hero is veilig  
voor Coenraedts literaire fileerkunst. Kortom: 
10 jaar snelsonnetten is een múst voor 
elke poëtisch ingestelde nieuwsvolger en  

staat garant voor een hoog ‘Oh ja!-gehalte’.

De bundel is verkrijgbaar 
vanaf 15 november 2015
De officiële presentatie van de bundel is 
op Oudejaarsdag tijdens de inmiddels tra-
ditionele Oudejaarsshow in Boekhandel De 
Drvkkery, Markt 51, 4331 LK Middelburg. 
De Oudejaarsshow met Tilburger Ko de Laat 
vindt voor de achtste keer plaats en begint 
om 14:00 uur. Coenraedt van Meerenburgh 
(Oost-Souburg 1967) begon in 2005 gedich-
ten te schrijven. Met vormvaste verzen won 
hij twee keer de poëziewedstrijd De Raad-
selige Roos in Venray, en hij was tweemaal 
laureaat van de Culturele Centrale Boontje 
in Sint-Niklaas (B.). In 2012 verscheen zijn 
vertaling van de Shakespeare sonnetten bij 
uitgeverij Liverse in Dordrecht.

Coenraedt viert feest met jubileumbundel ‘10 jaar snelsonnetten’

Coenraedt van Meerenburgh heeft in mei 2006 en november 2008, in de Souburgsche Courant 
en onder het pseudoniem Marcel van den Driest, zeer interessante artikelen geschreven over de 
Souburgse kinder- en geschiedschrijver Pieter Louwerse (1840-1908) met als titel “jeugdschrijver 
tussen Brave Hendrik en Pietje Bell. Op de foto Coenraedt voor het monument van Pieter Louwerse 
uit de courant van 2006. Bent u geïnteresseerd in deze artikelen mail dan naar dickschinkel@
zeelandnet.nl en wij zenden u een PDF van deze Souburgsche Couranten.
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- Advertentie -

www.partijsouburgritthem.nl 

ROnDJE STEMERDInglAAn
De laatste fase van de herinrichting van 
de Burgemeester Stemerdinglaan nadert 
de voltooiing. Wanneer er geen onver-
wachte belemmeringen zullen optreden 
zal voor de kerst de weg volledig geasfal-
teerd en open zijn voor alle verkeer. Aan 
een turbulente periode, met de nodige 
obstakels, komt dan een einde.
Dat wil niet zeggen dat alles dan ook 
daadwerkelijk klaar is. Diverse bomen die-
nen nog teruggeplaatst te worden en ook 
de rest van het groen moet t.z.t. inge-
plant worden.
Verder zijn er nog een aantal knelpunten, 
die ook bekend zijn bij de gemeente en 
de aannemer, welke nog bekeken moeten 
worden en waar nodig opgelost dienen 
te worden.

Bij de Partij Souburg Ritthem zijn er de 
afgelopen periode een aantal klachten/
opmerkingen van burgers binnen geko-
men. De PSR heeft deze doorgezet naar 
de gemeente en de aannemer en een 
aantal zaken is inmiddels opgelost. De 
rest wordt bekeken tijdens de eindople-
vering.

Wat de “deksels” op diverse plaats-
ten betreft, dit heeft te maken met het 
feit dat hier ondergrondse containers 
geplaats worden. Dat er in de vorige edi-
tie van de Souburgsche Courant gewag 
van is gemaakt, inclusief foto, dat er zo 
maar een deksel op de plek ligt waar je 
geacht wordt te fietsen, is natuurlijk niet 
juist. Op die bewuste foto kan men zien 
dat het fietspad er naast loopt en er niet 
overheen loopt.

Het kruispunt bij de Lekstraat/Oranjeplein 
is behoorlijk veranderd en het gewen-
ningsproces zal hier dan ook groot zijn. 
Na vele jaren is dit nu een gelijkwaardige 
kruising geworden. Vooral voor de fietsers 
geeft dit toch de nodige problemen. Er 
zal dan ook meer gedaan moeten worden 
aan de duidelijkheid van de fietsstroken. 
Op diverse plekjes zijn fietsafbeeldingen 
en z.g. “knopen” aangebracht maar dat 
geeft niet overal duidelijkheid en werkt 
zelfs verwarrend. Zeker wanneer men 
vanuit het Oranjeplein oversteekt en 
rechtsaf de Lekstraat in wil fietsen. Verder 
laat de afscheiding van voetpad/fietspad/
rijweg, waar momenteel de oliebollen-
kraam staat, behoorlijk te wensen over en 
geeft dit heel vaak zeer gevaarlijke situ-
aties. Dit zijn allemaal heel belangrijke 
knelpunten waar zeker goede oplossin-
gen voor gevonden dienen te worden. 
Wat de situatie bij de oliebollenkraam 
betreft is de PSR al in gesprek met de 
gemeente voor een betere oplossing.

Uiteraard zal de PSR ook een vinger aan 
de pols houden voor de rest van de knel-
punten en de klachten/opmerkingen van 
de burgers zoveel mogelijk steunen.
Het gehele project is heel ingrijpend 
geweest met toch, ondanks diverse goed-
bedoelde maatregelen, behoorlijke over-
last. Maar het uiteindelijk resultaat daar 
gaat het eigenlijk om. We moeten de 
komende tijd nog even geduld opbren-
gen tot alles zoveel mogelijk opgelost is. 

Maar echt alles tot ieders tevredenheid 
oplossen zal heel moeilijk zijn en waar-
schijnlijk een “utopie” blijven.

Ger Blom
ghj.blom@kpnmail.nl
 
ARTIKEl 12
Een gemeente met een ‘artikel 12’- status 
staat onder curatele van het Rijk vanwege 
een structureel slechte financiële positie. 
De rijksoverheid geeft uit het gemeente-
fonds extra geld in ruil voor streng toe-
zicht.
Doordat veel gemeenten een afkeer 
hebben van de status van ‘artikel 12’ – 
gemeente, vragen ze in geval van financi-
ele nood te laat om hulp. Uit ervaringen 
blijkt achteraf dat het steeds maar uitstel-
len van het aanvragen van ‘artikel 12’ de 
financiële problemen in de gemeente 
heeft vergroot. Het leidende motief ach-
ter ‘artikel 12’ is door de tijd heen het-
zelfde gebleven: de behoefte aan een 
vangnet voor gemeenten die in de finan-
ciële problemen zitten.

Het aantal ‘artikel 12’ gemeenten is 
gedaald van 143 in het eerste uitkerings-
jaar 1967 naar 4 in 2010. Deze daling is 
in de jaren 70 het sterkst geweest. Vanaf 
2000 heeft het aantal zich gestabiliseerd 
rond het aantal van vier. Een beter finan-
cieel verdeelstelsel en het verdwijnen van 
veel kleine gemeenten zijn twee hoofdre-

denen voor de daling. De provincies heb-
ben een rol als financieel toezichthouder 
en zien erop toe dat alle gemeenten in de 
provincie er financieel gezond voorstaan. 
Het is immers de wettelijke taak van de 
provincie, te voorkomen dat gemeen-
ten in een uitzichtloze financiële positie 
terechtkomen.

Hoe ‘erg’ is de ‘artikel 12’- status eigenlijk? 
Je hoort wel eens de luchtige opmerking 
dat het Rijk alle betalingen uiteindelijk 
toch wel goedkeurt. Het gaat dan alleen 
om betalingen voor het hoogst noodza-
kelijke. Leuke dingen zijn niet meer aan 
de orde. Het wachten op betere tijden 
is dan geen alternatief omdat de ellende 
blijft meeslepen. Er dient uiteindelijk weer 
een reëel perspectief op een financieel 
gezonde positie te zijn. 
Als het goed is heeft de gemeenteraad 
recent het ‘artikel 12’ - rapport van de 
inspecteur ontvangen. Tijdens het schrij-
ven van dit artikel was het nog niet 
beschikbaar. Dit rapport zal volgens de 
planning in de raadsvergadering van 
februari 2016 gepresenteerd worden.

Rijnco-Jan Suurmond
rjsuurmond@zeelandnet.nl

Hebt u nu ook een vraag over uw leefom-
geving en krijgt u de indruk dat er niets 
gebeurt, neem dan contact op met de 
Partij Souburg-Ritthem.
www.partijsouburgritthem.nl

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

RegioBank blijft in dorpen 
en kleine steden

Steeds meer banken in Nederland 
sluiten hun regionale kantoren. 
Vooral in dorpen en kleinere steden. 
Terwijl veel mensen graag een bank 
in de buurt willen. Een bank waar ze 
gewoon even binnen kunnen lopen 
voor een vraag of advies. En waar ze 
hun geldzaken regelen zoals zij dat 
willen. Daarom heeft RegioBank Zelf-
standig Adviseurs door heel het land.

Klanten kiezen zelf hoe ze hun geldzaken 
regelen. Iedereen kan bij RegioBank binnen-
lopen. “Wij zijn het kantoor om de hoek. Bij 
ons kunnen klanten hun geldzaken regelen 
zoals zij dat willen. Op kantoor, thuis via 
internet of onderweg via onze Mobiele App. 
En dat kost de klant niets extra’s. Ook niet 
voor papieren bankafschriften of overschrijf-
kaarten. Klanten kunnen bij ons terecht voor 
betalen, sparen, alles. We nemen de tijd voor 
persoonlijke aandacht. Gewoon, een goed 
gesprek met een kop koffie. Op deze manier 
kunnen we echt advies op maat geven,” 
zegt Erik Dellebeke, Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank in Oost-Souburg.

RegioBank kiest bewust voor kantoren 
in dorpen en kleine steden. Want in heel 
Nederland verdienen mensen een bank in 
de buurt. Zo kunnen klanten hun geldzaken 
regelen met iemand die ze kennen en die 
weet wat er speelt in hun omgeving. “Wij 
vinden het belangrijk om dichtbij onze klan-
ten te staan en om advies op maat te geven. 
Voor alle bankzaken is het heel prettig dat 
mensen niet ver hoeven te reizen naar hun 
bank,” zegt Erik Dellebeke van RegioBank in 
Oost-Souburg.
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijke 
bank bij u in de buurt en wilt u meer weten 
of vrijblijvend kennismaken? Loop dan bin-
nen bij Schinkel Adviesgroep, Kanaalstraat 
37 in Oost-Souburg. U kunt natuurlijk ook 
bellen via 0118-462020. 

Schinkel Adviesgroep is als Zelfstandig Advi-
seur van RegioBank een onafhankelijke tus-
senpersoon. Naast de producten van Regio-
Bank adviseren en bemiddelen zij ook in 
producten van andere aanbieders. Behalve 
voor spaar- en betaalproducten; daarin 
bemiddelen zij exclusief voor RegioBank.

Nel de Vries, Erik Dellebeke en Jolanda de Graaff. Medewerkers van de Regiobank

Mijn moeder en ik doen al een jaar mee aan een leuk, 
muzikaal project: het U2 projectkoor. We werken met 
ongeveer 75 mensen aan dit project om in januari een 
concert te geven. Veel mensen reageren verrast als ik 
vertel dat je U2 liedjes kan zingen met een koor. Soms 
klinkt het dan ook erg klassiek voor U2, maar we pro-
beren te voorkomen dat de liedjes te klassiek worden. 
Mijn moeder en ik hebben beide geen koorervaring, 
net zoals veel mensen in het U2 koor. Daardoor gaat 
het instuderen van een lied soms moeizaam, maar we 
vinden het nog steeds erg leuk! Veel mensen zijn dan 
ook bij het koor gegaan omdat ze nu eenmaal van de 
U2 liedjes houden en daardoor blijft er veel enthou-
siasme. Jongeren kennen tegenwoordig hun liedjes 
nauwelijks, ik moet dan ook vaak uitleggen wie ze zijn. Mensen zeggen dan ook vaak tegen 
me: ‘Goh, wat leuk dat je met je moeder meegaat.’ Nou, laten we die gedachte voor eens en 
voor altijd de wereld uit helpen, want mijn moeder gaat namelijk met mij mee naar het koor. 
Ik vind het nooit erg om de jongste te zijn bij zulke activiteiten, het U2 koor is gewoon heel 
leuk en ik kijk uit naar het concert op zaterdag 23 januari in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen.

Celina’s Column

Inloophuis 2e Kerst
Op 26 december  is er in Evangeliegemeente De Wijngaard, Kanaalstraat 8 te Oost-
Souburg een inloophuis van 15.00 uur tot 19.00 uur. Het inloophuis is in de Rank, een 
ruimte achter het kerkgebouw (ingang ook via Kanaalstraat 8). Iedereen is welkom voor 
een kop koffie of thee met iets lekkers, voor een stuk gezelligheid, een praatje of een 
spelletje. Mee-eten kan ook: dan graag je even aanmelden bij tel.: 0118- 464410 of 
tonia1960@zeelandnet.nl 

Onze Opruiming begint  NU  

Dames Schoenen       v.a. € 40,-  
Heren Schoenen       v.a. € 40,- 
Dames Laarzen        v.a. € 60,-   
Kinder Schoenen       v.a. € 25,-  
   Pantoffels    v.a. € 10,- 

Mephisto Schoenen     v.a.€ 100,- 

Van: 
 € 89,95 
Voor: 

 € 50,- 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

Rohde  Damesenkellaars 
In rood of zwart 
suede 
waterdicht  

Rohde 

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

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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Op zaterdag 23 januari 2016 is het zo ver. Na een 
jaar flink repeteren treedt het Projectkoor U2 Wal-
cheren op in de St.Jacobskerk in Vlissingen. Vorig 
jaar nam, de toen nog kersverse, dominee Jolande 
van Baardewijk van de Protestantse Gemeente 
Oost-Souburg het initiatief voor dit koor dat met 
een achttal songs van de bekende band U2 aan-
dacht wil vragen voor acht millennium ontwikke-
lingsdoelen van de Verenigde Naties. En om dat 
nog eens extra te onderstrepen wordt op diezelfde 
middag in de Jacobskerk een millenniummarkt 
ingericht met twaalf kramen voor goede doelen.

Het is de bedoeling dat deze kramen door jonge mensen 
worden bezet. De markt kan vanaf drie uur bezocht worden. 
Zanger Theo van Teijlingen uit Westkapelle zal ‘s middags 

een optreden verzorgen. Om half zeven gaat de kerk open 
voor het concert, dat om half acht begint. De entree is vijf 
euro. De kaarten kunnen nu al besteld worden via Gospel At 
Sea: http://www.gospelatsea.nl/index.php/shop.

Jongeren nodig voor de kramen
Ds. Jolande van Baardewijk is erg enthousiast over het pro-
ject. “We hebben heel 2015 uitgetrokken om hier aan te 
werken en het is gelukt. We kunnen begin 2016 het resul-
taat laten horen. We hopen nog wel wat aanmeldingen van 
jongeren rond de twintig te krijgen voor de bemanning van 
de kramen op de markt. De diverse organisaties hebben zelf 
wel mensen maar het is de bedoeling dat we jonge mensen 
bewust betrekken bij de goede doelen om hen zo kennis te 
laten maken met de zorg die overal in de wereld nodig is. Ik 
hoop van harte dat er zich nog enkelen aan zullen melden. 

We merken ook dat het voor jongeren lastig is om op de 
lange termijn te plannen; alles gaat snel tegenwoordig en 
daarom vinden ze een dag van tevoren aanmelden nog tijd 
genoeg. Maar dat is in dit geval een beetje lastig organiseren 
dus hopen we dat er zich gauw een paar enthousiastelingen 
melden via jeugddiaconie@pgos.nl. Dan komen ze terecht 
bij onze steun en toeverlaten: Martina van Zalen en Monique 
Poortvliet van de jeugddiaconie.

Succes
Het U2 Projectkoor Walcheren was meteen al een groot suc-
ces met zeventig leden die onder leiding van dirigent Moritz 
Benschop aan de slag gingen. Het aantal is inmiddels door 
allerlei oorzaken als studie, verhuizing, moederschap en 
gebrek aan tijd een beetje geslonken maar het is hoogst-
waarschijnlijk dat er straks toch altijd nog zo’n zestig jeug-
dige zangers op het podium staan. Ze zullen worden bege-
leid door de millenniumband die bestaat uit leadgitarist Hans 
Heijmans, gitariste Bo Blijlevens, Martijn Maas op de drums 
en Henk ten Hove op basgitaar. Het bijzondere is dat één van 
hen slechthorend is en een ander blind, maar dat hen dat 
er niet van weerhoudt schitterende muziek te maken. Drie 
bandleden werkten al eerder samen met deze dirigent.

goede doel
“Het leuke is ook”, zegt dominee Jolande, “dat er in het koor 
plaats is voor geoefende en ongeoefende zangers. Daardoor 
kan wie dat wil meedoen aan dit bijzondere evenement dat 
een combinatie is van muziek en goede doelen zoals de 
bestrijding van armoede. 
De bekende Zeeuwse zanger Theo van Teijlingen, die ‘s mid-
dags optreedt, past ook helemaal bij dit streven. Hij stuurt de 
opbrengst van zijn optredens naar Oeganda als ondersteu-
ning van het werk van zijn zus in een tehuis dat aanvankelijk 
voor aidswezen was opgezet, maar dat nu als opvanghuis 
functioneert onder de naam Amecet.
Iedereen is welkom op 23 januari in de Jacobskerk: vanaf 
15.00.
De acht U2 songs die ’s avonds uitgevoerd worden, zijn: 
Pride (in the name of love), When love comes to town, Yah-
weh, I will follow, Gloria, Love and peace, I still haven’t found 
en als hekkesluiter: ‘Forty’, psalm 40 in de uitvoering van U2.

Op 23 januari in de Jacobskerk

U2 Projectkoor Walcheren treedt op

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

DE VRIJBUITER 

EEN FLITSEND 
NIEUWJAAR 
VOOR GROOT EN KLEIN! 

VOOR VUURWERK 
moet je bij DE VRIJBUITER zijn! 

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!

Warme huissokken/
2-pack Noorse sokken
van € 7.95/7.50
NU € 5.95

SINTERKLAAS AANBIEDING

2-pack Thermosokken
van € 11.=
NU € 8.95

2-pack dames of herensokken/
All round sportsokken
van € 6.50/5.95
NU € 4.50

Kanaalstraat 40   
Oost-Souburg

tel. 0118-461287

KERST aanbiEding

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

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


