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waarin opgenomen ’t Putje Mei 2016
- verschijnt sinds 1894 -

Souburgsche Courant

Zaterdag 4 juni verzorgen de Souburgsche Fanfare Vlijt en Volharding en de 
Heinekenfanfare uit den Bosch een dubbelconcert

Over de concerten van Vlijt en Volharding 
op 20 november (samen met vocaal ensem-
ble Voci Miste) en 9 april, door Jeugdorkest 
en Fanfare van de Souburgse vereniging 
was het publiek onverdeeld positief en het 
publiek is telkens weer verrast door de hoge 
kwaliteit die uit eigen dorp gebracht wordt 
en de klank van een fanfare in het sfeervolle 
kerkje. 
Zaterdag 4 juni is de Heinekenfanfare, net 
als het Souburgse orkest uitkomend in de 1e 
divisie van de landelijke bond KNMO, te gast 
bij de Souburgers. Fanfare Vlijt en Volharding 
op haar beurt zal in november in den Bosch 
aan een soortgelijk concert meewerken.
De Bossche Heinekenfanfare is als perso-
neelsorkest opgericht in 1956, kort na de 
vestiging van de brouwerij in de Brabantse 
hoofdstad en is ondanks de grote vaste 
sponsor een echte amateurvereniging, maar 
wel met een bijna professionele benadering 
van de muziekbeoefening. Sinds 2014 staat 
het orkest onder leiding van dirigent Chris 
Derikx, die op het Wereldmuziekconcours in 

2013 een van zijn andere orkesten, Fanfare 
St. Caecilia Puth, met liefst 95 punten naar 
het wereldkampioenschap in de 1e divisie 
voerde. Chris Derikx en Albert John Vervorst, 
de dirigent van de Souburgsche fanfare, zijn 
leeftijdgenoten. (beiden 1980). Het concert 
op is geprogrammeerd binnen het Vlissingse 
weekend voor de Amateurkunst (WAK), Het 
is pas onlangs aan het seizoensprogramma 
van Souburg Cultureel toegevoegd en staat 
dus niet in de eerdere aankondigingen. Het 
concert wordt mede mogelijk gemaakt door 
gemeente Vlissingen en door Begrafenison-
derneming Blom & de Ridder. 
Ook voor dit concert zijn de kaarten op 
bovengenoemde voorverkoopadressen ver-
krijgbaar en ook op de avond zelf aan de 
zaal. Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 
uur.
 
Voor meer informatie: 
www.chrisderikx.nl
www.albertjohnvervorst.nl
www.heinekenfanfare.nl

Verder in deze courant:

pag. 5

Onmenselijke situatie

pag. 8

Souburg Ritthem 
en omgeving

pag. 9

Een halve eeuw

Zaterdag 28 mei is het weer zover. De eerste van de twee markten voor 2016 zal 
dan gehouden worden in de winkelstraten van Oost Souburg. Georganiseerd 
door het AOS. In het altijd al gezellige centrum van Oost Souburg zullen die 
dag de straten worden omgetoverd tot een groot feest voor jong en oud. De 
Kanaalstraat en de Paspoortstraat zullen gevuld worden met kramen voor jong 
& oud en voor de kinderen zijn er diverse attracties en kinderspelen. Uiteraard 
ontbreekt de rommelmarkt voor de kinderen op de Karolingenburcht niet. Let 
op: de aangepaste regels betreffende de kinderrommelmarkt zijn nog steeds 
van kracht.

Afwisselend programma 
Karolingenmarkt

Niet alleen de plaatselijke winkeliers maar 
ook standhouders uit het gehele land zullen 
die dag naar Oost Souburg komen om ieder 
op hun geheel eigen manier hun verkoop-
waren aan de man proberen te brengen. 
Dit levert het nodige vertier op en uiter-
aard zijn er de nodige aanbiedingen waar 
de bezoekers hun voordeel mee kunnen 
doen. Het assortiment is ook dit jaar weer 
erg groot en voldoende gevarieerd. Het 
ambachtelijk produceren van onze streek-
producten en plaatselijke lekkernijen kunt u 
ook zien en natuurlijk ook hiervan proeven. 
De echte Zeeuwse babbelaars zullen zeker 
niet ontbreken. Diverse Souburgse en Rit-
themse verenigingen zullen zich natuurlijk 

ook weer promoten. Zij komen met een 
vernieuwend programma of uitvoering 
waarin zij hun kunsten vertonen. Te veel 
om op te noemen, dus zeker de moeite 
waard om een kijkje te komen nemen en de 
sfeer te proeven. Voor de inwendige mens 
wordt ook gezorgd want de horeca zal die 
dag zorgen voor een heerlijk hapje en een 
drankje. Vanaf 10.00 uur is de markt gra-
tis toegankelijk voor het publiek en zal tot 
ongeveer 17.00 uur duren. Voor het vol-
ledige programma kunt u terecht op de 
site van Souburg: www.souburg.nl. Zoals 
gebruikelijk zal er in het najaar nog een 
Karolingenmarkt gehouden worden. Deze 
staat gepland op zaterdag 10 september.

Dubbelconcert V&V 
met Heinekenfanfare

Dirigent Chris Derikx van de Heinekenfanfare

Fanfare Vlijt en Volharding op concours in België
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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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Verkeersmaatregelen: in alle soorten en maten

Rondom‘t Putje
Het slechtste wat een mens kan doen is achterom kijken dus ik ga echt niet met u zitten 
treuren om de leuke Koninginnedagvieringen die we hier vroeger op het Oranjeplein hadden. 
Treurigheid genoeg om ons heen dus ik ben er vierkant voor om eens lekker plannen te gaan 
maken voor de komende jaren. Zie het al helemaal voor me: multiculturele vrolijkheid in ons 
dorp op de dag dat ons aller reeds lang gekende of  nog maar kort geleden ontdekte koning 
jarig is. Op de allereerste plaats moet er lekker gegeten worden. Een Oranjeplein vol met 
kraampjes waar we kennis kunnen maken met wat de lievelingsgerechten van onze medebur-
gers zijn lijkt me een goed idee. En dan spelletjes uit allerlei landen, liedjes en muziek uit 
alle windrichtingen. Daar tussendoor dan mogelijkheden om in enkele woorden elkaar te leren 
begroeten in elkaars landstaal! Het lijkt me een geweldig idee. Nu nog de mensen vinden die 
zin hebben om daar gestalte aan te geven. Dat blijkt altijd het moeilijkste heden ten dage, 
vooral als er niets mee te verdienen valt! Maar daar zit hem nu juist de kneep: alles wat je 
leert verrijkt je. Zolang het positief  blijft en er geen bommen en andere gewelddaden aan te 
pas komen. Maar wie weet voorkom je dat juist als je elkaar wat beter gaat leren kennen en 
waarderen. En elkaar leert wat wel en niet kan, waar we allemaal gelukkig van worden, 
dat soort dingen. Natuurlijk weet ik het ook niet, 
het zijn allemaal problemen die een 
eenvoudig melkmeisje boven 
de pet gaan. Maar we 
kunnen met zijn 
allen best wel een 
poging wagen. 
Ik verheug me al 
op de erwtensoep 
van kikkererwten 
gecombineerd met 
een broodje köfte 
of  zoiets .En 
dat alles dan op 
oranje bordjes. 
Leuk hoor!

Melkmeisje

Wanneer je in een willekeurige plaats op een 
rotonde rijdt, kan het zijn dat het net anders 
is geregeld dan in uw eigen woonplaats. Het 
is even schrikken, maar het kan. Ook ver-
keerslichten zijn per gemeente verschillend 
afgesteld. Soms sta je in niemandsland te 
wachten dan weer schrik je als je zo maar 
onverwacht groen krijgt. 
Wat te denken van het toepassen van 30 kilo-
meterzones. Daar heeft iedereen van rechts 
voorrang en kunnen er geen voorrangsbor-
den aangebracht zijn. Althans, dat denkt je 

als weggebruiker. In zo’n zone is het regime 
langzaam rijden en iedereen van rechts heeft 
voorrang. 

Of wat denk je als er in een doorgaande weg 
plotseling een vernauwing zit, met zo’n hob-
bel daarin verwerkt, waarvoor je absoluut 
altijd moet stoppen, als er een tegenligger 
komt. Waar je steevast je duim omhoog 
moet doen, waarna je dik gas geeft om een 
opvolgende tegenligger vlug voor te zijn. 
Met andere woorden, een maatregel, die 

gemaakt is om de snelheid eruit te halen, 
maar die als neveneffect heeft dat ieder net 
sneller rijdt om de ander voor te zijn. En wat 
denkt u van verkeerspunaises. In Oost Sou-
burg zijn er twee aangebracht in de Amstel-
straat. 

Links rijden door de bocht is gewoonte 
geworden. Om maar niet te spreken van de 
verkeersdrempels. Die moeten aan bepaalde 
eisen voldoen. Het komt voor dat grond 
inklinkt, waardoor drempels meer de rol krij-
gen van ongemak bezorgers dan waarvoor 
ze echt bedoeld zijn.
De werkzaamheden worden goed voorbe-
reid op het stadhuis. Maar de uitvoering kan 
wel eens hoofdbrekens bezorgen. Eerst een 
bord 50 km en 10 meter later passeer je een 
bord 30 km. Een tijdelijke maatregel, die een 
definitieve maatregel vervangt. Maar het 
bord einde 30 kilometer passeer je meestal 
nooit. Tijdelijke maatregelen zijn goed om 
wegwerkzaamheden te begeleiden, maar als 
er geen toezicht is op plaatsing van borden 
dan krijg je situaties, waarbij fietsers de stoep 

worden opgestuurd. Soms kom je borden 
verplicht fietspad tegen, soms niet. 
Als weggebruiker wordt je soms tureluurs 
van al die verschillende maatregelen. Onzin? 
Rijd maar eens via de Spoorstraat en de Bur-
gemeester Stemerdinglaan naar de Ritthe-
msestraat. Optisch prachtig. Voor dagelijks 
gebruik niet bepaald succesvol. Natuurlijk, 
elke nieuwe situatie is even wennen. Maar 
wanneer de bedoeling van de wegbeheerder 
niet wordt gesnapt, doet ieder zijn ding. En 
dan wordt het gevaarlijk. 

Ik ben dan ook pleitbezorger voor simpele 
inrichting van straten en wegen, duidelijke 
scheidingen van belangen van weggebrui-
kers, geen architectonische hoogstandjes, 
maar een uitnodiging om goed en veilig 
gebruik te maken van onze straten, fietspa-
den en wegen. En een stringente handha-
ving. Die ontbreekt ten enenmale. De hui-
dige wegenverkeerswetgeving is gestoeld op 
de gedachte: “Geef je verstand voorrang!” 
maar wat als je dat niet gebruikt. Dan doet 
ieder zijn ding. Dat is pas gevaarlijk.

Tegelijk met de Karolingenmarkt op 28 mei 2016 organiseert de PGS een 
grootse rommelmarkt voor en rondom de kerk aan het Oranjeplein. Zowel bin-
nen als buiten in de tuin staan veel kramen en is er extra ruimte gemaakt voor 
een uitgebreide sortering spullen, boeken en CD’s. 

Grootse rommelmarkt 
protestantse gemeente Souburg

Economische handel is verboden tijdens de 
kinderrommelmarkt. De burcht zal afgeslo-
ten worden voor handelaren. Vooraf parke-
ren van voertuigen en kramen zal dan ook 
niet meer mogelijk zijn. 
Kinderen kunnen zich inschrijven via de 

website www.souburg.nl Vanaf 6.30 uur kun 
je dan het terrein op om je eigen kraampje 
in te richten. 
Neem a.u.b. overgebleven spulletjes en afval 
mee naar huis en laat deze niet achter op de 
Karolingenburcht. 

Rommelmarkt: alleen voor 
kinderen, vooraf inschrijven!

Deze keer zijn er diverse eetkamerstoelen, 
tafels, kleine meubels. Zelfs heeft de organi-
satie de beschikking over kleding en slaap-
kamerbenodigdheden. Bovendien is er een 
brede sortering aan boeken, muziekdragers 
en DVD’s. En zijn er video’s , die met de hui-
dige techniek kunnen worden omgezet naar 
CD’s. U kunt ook kennismaken met de voor-
raad hippe Elpees. Voor belangstellenden 

staat de koffie klaar in De Ark. Mensen met 
een rolstoel of rollator kunnen gemakkelijk 
naar binnen. Er is ruimte voor toiletgebruik. 
De kerk maakt van de gelegenheid gebruik 
bezoekers kennis te laten maken met het 
interieur en de mogelijkheden. Heeft u nog 
spullen, ze kunnen worden ingeleverd bij 
Geertje en Wim de Voogd en Ko Adriaanse. 
U bent meer dan welkom.

Wanneer je gebruik maakt van de straten en wegen in de gemeente Vlissingen 
kom je veel verkeerssituaties tegen waarvan je denkt “Is dit wel zo handig?” 
Als weggebruiker bent je gewend geweest aan recht toe recht aan straten, 
gewone haakse kruisingen en verkeersregels, die begrijpelijk waren. 
Niet dat je als weggebruiker er altijd naar leefde, maar de inrichting en gebruik 
van de straten en wegen waren tot voor een paar decennia helder. Is dat anno 
2016 nog steeds zo? Daarover zijn de meningen sterk verdeeld. Die liggen tus-
sen “Je moet doen wat moet volgens de wet tot ik zoek het zelf wel uit”. 
En, zo hoor je steeds vaker, de wegbeheerders van tegenwoordig denken 
veel meer vanaf de tekentafel dan vanuit de weggebruiker. Als je het goed 
beschouwt zijn de wegen nu zo ingericht, dat het eerder slechter voor het 
milieu is dan goed. We zien u denken.

Verkeerspunaises, links rijden door de bocht is hier gewoonte 
gewordenEen vernauwing in de weg

Karolingenmarkt in Oost-Souburg
Zaterdag 28 mei is het weer Karolingenmarkt in Souburg. Net als voorgaande jaren zal de 
kerk van Evangelie gemeente De Wijngaard, Kanaalstraat 8, haar deuren weer wijd open 
zetten. Op het voorplein is er een terras waar men gezellig koffie met gebak en/of fris-
drank kan nuttigen. In De Rank is er een verkoop van goede, gebruikte kleding en twee-
dehands kinderspeelgoed. Buiten staan kraampjes t.b.v. goede doelen- en zendingspro-
jecten. Verder is er de Snuffelmarkt zoals ieder jaar weer voorzien van een groot aanbod 
2e hands goederen, boeken en curiosa. De opbrengst gaat naar de projecten en de zen-
ding. Voor een ieder is er wat! Aanvang 09.00 uur. Sluitingstijd tussen 15.30-16.00 uur.

Vroeger was een uitvaart vrij overzichtelijk. Er was een strak program-
ma 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 bedrag 
dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke aspec-
ten.

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 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 dusda-
nig 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 in-
ziens 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@blomenderidder.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

Voor onze scherpe tarieven raadpleeg onze website.
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Verkeersmaatregelen: in alle soorten en maten

Wanneer je in een willekeurige plaats op een 
rotonde rijdt, kan het zijn dat het net anders 
is geregeld dan in uw eigen woonplaats. Het 
is even schrikken, maar het kan. Ook ver-
keerslichten zijn per gemeente verschillend 
afgesteld. Soms sta je in niemandsland te 
wachten dan weer schrik je als je zo maar 
onverwacht groen krijgt. 
Wat te denken van het toepassen van 30 kilo-
meterzones. Daar heeft iedereen van rechts 
voorrang en kunnen er geen voorrangsbor-
den aangebracht zijn. Althans, dat denkt je 

als weggebruiker. In zo’n zone is het regime 
langzaam rijden en iedereen van rechts heeft 
voorrang. 

Of wat denk je als er in een doorgaande weg 
plotseling een vernauwing zit, met zo’n hob-
bel daarin verwerkt, waarvoor je absoluut 
altijd moet stoppen, als er een tegenligger 
komt. Waar je steevast je duim omhoog 
moet doen, waarna je dik gas geeft om een 
opvolgende tegenligger vlug voor te zijn. 
Met andere woorden, een maatregel, die 

gemaakt is om de snelheid eruit te halen, 
maar die als neveneffect heeft dat ieder net 
sneller rijdt om de ander voor te zijn. En wat 
denkt u van verkeerspunaises. In Oost Sou-
burg zijn er twee aangebracht in de Amstel-
straat. 

Links rijden door de bocht is gewoonte 
geworden. Om maar niet te spreken van de 
verkeersdrempels. Die moeten aan bepaalde 
eisen voldoen. Het komt voor dat grond 
inklinkt, waardoor drempels meer de rol krij-
gen van ongemak bezorgers dan waarvoor 
ze echt bedoeld zijn.
De werkzaamheden worden goed voorbe-
reid op het stadhuis. Maar de uitvoering kan 
wel eens hoofdbrekens bezorgen. Eerst een 
bord 50 km en 10 meter later passeer je een 
bord 30 km. Een tijdelijke maatregel, die een 
defi nitieve maatregel vervangt. Maar het 
bord einde 30 kilometer passeer je meestal 
nooit. Tijdelijke maatregelen zijn goed om 
wegwerkzaamheden te begeleiden, maar als 
er geen toezicht is op plaatsing van borden 
dan krijg je situaties, waarbij fi etsers de stoep 

worden opgestuurd. Soms kom je borden 
verplicht fi etspad tegen, soms niet. 
Als weggebruiker wordt je soms tureluurs 
van al die verschillende maatregelen. Onzin? 
Rijd maar eens via de Spoorstraat en de Bur-
gemeester Stemerdinglaan naar de Ritthe-
msestraat. Optisch prachtig. Voor dagelijks 
gebruik niet bepaald succesvol. Natuurlijk, 
elke nieuwe situatie is even wennen. Maar 
wanneer de bedoeling van de wegbeheerder 
niet wordt gesnapt, doet ieder zijn ding. En 
dan wordt het gevaarlijk. 

Ik ben dan ook pleitbezorger voor simpele 
inrichting van straten en wegen, duidelijke 
scheidingen van belangen van weggebrui-
kers, geen architectonische hoogstandjes, 
maar een uitnodiging om goed en veilig 
gebruik te maken van onze straten, fi etspa-
den en wegen. En een stringente handha-
ving. Die ontbreekt ten enenmale. De hui-
dige wegenverkeerswetgeving is gestoeld op 
de gedachte: “Geef je verstand voorrang!” 
maar wat als je dat niet gebruikt. Dan doet 
ieder zijn ding. Dat is pas gevaarlijk.

Wanneer je gebruik maakt van de straten en wegen in de gemeente Vlissingen 
kom je veel verkeerssituaties tegen waarvan je denkt “Is dit wel zo handig?” 
Als weggebruiker bent je gewend geweest aan recht toe recht aan straten, 
gewone haakse kruisingen en verkeersregels, die begrijpelijk waren. 
Niet dat je als weggebruiker er altijd naar leefde, maar de inrichting en gebruik 
van de straten en wegen waren tot voor een paar decennia helder. Is dat anno 
2016 nog steeds zo? Daarover zijn de meningen sterk verdeeld. Die liggen tus-
sen “Je moet doen wat moet volgens de wet tot ik zoek het zelf wel uit”. 
En, zo hoor je steeds vaker, de wegbeheerders van tegenwoordig denken 
veel meer vanaf de tekentafel dan vanuit de weggebruiker. Als je het goed 
beschouwt zijn de wegen nu zo ingericht, dat het eerder slechter voor het 
milieu is dan goed. We zien u denken.

Verkeerspunaises, links rijden door de bocht is hier gewoonte 
gewordenEen vernauwing in de weg

Nostalgisch 
wonen 
op een 
historische 
buitenplaats 
in Souburg!

Binnenkort start de verkoop. 
Op de hoogte blijven? 

Schrijf nu in: 
www.hofstedevlugtenburg.nl

Kom vrijblijvend de 
maquette bekijken.

Kanaalstraat 41
Oost-Souburg
T (0118) 46 03 00
schinkeldeweerd.nl

Schinkel de Weerd 
Makelaardij

VANAF € 305.000,- V.O.N.

Hofstede Vlugtenburg:
•	 kwalitief	hoogstaande	architectuur	met	rijke	detaillering
• wonen aan een landschapstuin
• kleinschalige, klassieke en statige woomgeving
• zeer lage energielasten
• royale kavels: 325 - 1.300 m2

•	 ruimte	voor	individuele	wensen:	vrijstaande,	half	vrijstaande,	
 levensloopbestendige en mantelzorg woningen

Like Hofstede Vlugtenburg op Facebook.
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In december 2005 verscheen het boek 
‘Slopen of niet - de stadhuizen van Vlis-
singen’ waar ik met veel plezier mijn 
medewerking aan heb mogen verlenen. 
Een mooi project, opgezet ter gelegen-
heid van de renovatie van het Vlissingse 
stadhuis aan de Paul Krugerstraat. Het 
boek geeft een beschrijving van de 
stadhuizen die in Vlissingen hebben 
gestaan, dus ook de gemeentehuizen 
van Ritthem en Oost- en West-Souburg. 
Voor het verhaal over het gemeente-
huis aan de Kanaalstraat hebben we 
destijds een beroep mogen doen op 
Piet Leendertse die daar in 1966 werk-
zaam was en vanwege de herindeling 
ook de overstap moest maken naar de 
huisvesting aan de Paul Krugerstraat. 

De herindeling
Vijftig jaar geleden was ik als achttienjarig 
ventje al een jaar in dienst bij de gemeente 
Vlissingen als leerling-ambtenaar. In dat jaar 
gonsde het al van de geruchten dat vanwege 
de herindeling Souburgse ambtenaren zou-
den worden overgeplaatst naar hun nieuwe 
werkplek in het Vlissingse stadhuis. Wie zou-
den het zijn en waar zouden ze gaan werken? 
Dergelijke vragen leefden in omgekeerde 
richting uiteraard ook aan de Souburgse kant. 
Hier moet nog aan worden toegevoegd dat 
zij een uitermate bewogen geschiedenis ach-
ter de rug hadden. Na een strijd van meer 
dan twintig jaar werd het pas
in het begin van 1966 duidelijk dat het dorp bij Vlissingen 
zou worden gevoegd. Piet Leendertse moest de overstap 
ook maken. Zijn ervaringen, opgetekend in 2005, wil ik u 
niet onthouden:

De verhuizing
Enkele weken voorafgaand aan de herindelingsdatum van 1 
juli 1966 vond er overleg plaats tussen de gemeentesecre-
tarissen van Vlissingen en Souburg over de datum van de 
verhuizing. De toenmalige Vlissingse secretaris, bekend (en 
soms berucht) om zijn nadrukkelijk en bombastisch optre-
den, was van opvatting dat de verhuizing vóór 1 juli moest 
plaatsvinden, zodat de nieuwe gemeente op die datum 
gelijk goed van start kon gaan. De Souburgse secretaris, 
bekend als mild en enigszins timide, had daarmee inge-
stemd, wellicht mede omdat hij zelf niet mee moest verhui-
zen en met wachtgeld ging. De afspraak leidde tot verba-
zing en irritatie bij de Souburgse ambtenaren en ook bij de 
Souburgse inwoners. Het was uit psychologisch oogpunt 
bezien een onverstandige uitspraak. De loco-secretaris van 
Souburg heeft nog geprobeerd deze afspraak te wijzigen, 
maar intussen waren alle voorbereidingen met het verhuis-
bedrijf al geregeld, zodat de verhuiswagens op 30 juni in 
Oost-Souburg voor de deur stonden. 
De verhuizing had een chaotisch verloop. Omdat het werk 
in Souburg tot de laatste dag moest doorgaan, vooral 
omdat allerlei zaken nog vóór 1 juli moesten worden afge-
wikkeld, was er onvoldoende tijd geweest om bureaus en 
kasten geordend leeg te maken en zorgvuldig in te pak-
ken. Dat moest dus op 30 juni nog snel worden gedaan, 
terwijl de verhuizers erbij stonden om dozen of kisten mee 
te nemen. Zo werden tekenportefeuilles met stukken, die 
door de waarnemend burgemeester en waarnemend secre-
taris ’s morgens waren ondertekend, in een kist gegooid 

en vervolgens afgevoerd. De betreffende brieven moesten 
later vanuit het Vlissingse stadhuis worden verzonden.
In de loop van de dag werd het steeds leger in het gemeen-
tehuis en bleven de ambtenaren deels weemoedig, deels 
ook opstandig achter in het rommelige gebouw. Tot 
het moment dat discussie ontstond over de vraag of de 
beperkte drankvoorraad, die werd bewaard in een kast in 
de vergaderkamer van het college en waarvan alleen de 
gemeentebode een sleutel bezat, ook zou moeten ver-
huizen naar Vlissingen. Het antwoord was snel gevonden 
en de gemeentebode werd gesommeerd de voorraad op 
de resterende oude tafels te zetten. Al spoedig bleek deze 
voorraad onvoldoende en zag de gemeentetimmerman 
zich genoodzaakt met de gemeentelijke driewiel-bakfiets 
naar de plaatselijke drankenleverancier te gaan voor enige 
aanvulling. De factuur daarvoor is uiteraard naar het stad-
huis van Vlissingen gezonden en van daaruit ook betaald. 
Zo leverde de verhuizing voor sommige ambtenaren een 
dubbele kater op.

In het Vlissingse stadhuis
Op 1 juli 1966 vervoegden de Souburgse ambtenaren, 
voor zover deze overgingen, zich in het Vlissingse stadhuis 
bij de afdelingen, die voor hen van tevoren waren bepaald. 
Dit was zeker in de eerste weken erg wennen, door de 
grootschaligheid, de duidelijke verschillen in cultuur en 
de sterker voelbare hiërarchieke verhoudingen. Bovendien 
werden de kantoorruimten in het stadhuis, dat immers nog 
maar een jaar tevoren was geopend, als erg ‘clean’ erva-
ren in vergelijking met de meer rommelige ruimten in Sou-
burg. Ook schrokken de Souburgers enorm toen de eerste 
dag ’s middags om half één de eerste tonen van het carillon 
klonken en de medewerkers massaal de kantoorruimten en 

het gebouw uitrenden voor de lunchpauze. Op deze wijze 
was men dat niet gewoon, vijf of tien minuten later maakte 
niet uit en het begin van de lunchpauze hing vaak af van 
het gereed komen van bepaalde werkzaamheden. Maar…. 
binnen enkele dagen renden de Souburgse medewerkers 
mee.

De geleidelijke inpassing van de activiteiten van de voorma-
lige gemeenten was in het begin erg lastig omdat bureaus, 
kisten en dozen bij de verhuizing op verkeerde en soms 
tijdelijk onvindbare plaatsen waren terechtgekomen. Dit 
gevoegd bij het feit dat de Vlissingse ambtenaren verder 
gingen met hun eerdere werk en weinig gevoel hadden 
voor de noodzakelijke inpassing van de activiteiten van de 
twee voormalige gemeenten Ritthem en Souburg. Anekdo-
tisch in dit verband is het verhaal dat de moderne electro-
nische boekhoudmachine, waarover de afdeling financiën 
van Souburg al enkele jaren beschikte en de omvang van 
een bureau had, na de verhuizing kwijt was. Na onderzoek 
bleek dat deze op aanwijzing van een Vlissings ambtenaar in 
een hokje achter in een kelderruimte was neergezet, ‘want 
die gebruiken we toch nooit meer’. In Vlissingen werkte 
men namelijk nog met een ouderwets boekhoudsysteem 
met gebruik van brede typemachines met een zogenaamde 
‘voorsteek’. Na ingrijpen van enkele Souburgse ambtenaren 
is de boekhoudmachine op de afdeling financiën geplaatst 
en deze heeft vervolgens vele jaren ook tot volle tevreden-
heid van de Vlissingse ambtenaren dienst gedaan. 
Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat na een wat 
lastige beginperiode de integratie van de Souburgse mede-
werkers binnen het Vlissingse ambtenarenapparaat soepel 
is verlopen ondanks de ludieke plagerijtjes over en weer die 
nog een tijdje aanhielden

Een halve eeuw geleden door Adri Meerman

Voorpagina van de brochure uit december 1962

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

of service op locatie
•  sterreparatie zonder afspraak

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week

De Vrijbuiter in het Zeeuws
PasPoortstraat 26 oost-souburg



6 7

Kunstwerken
Dit jaar zijn er maar liefst 20 Ritthemers die 
hun creatieve werk graag laten zien aan 
belangstellenden. Het werk wordt geëxpo-
seerd in huis of in de tuin. Er zijn een paar 
speciale lokaties waar meerdere exposanten 
aanwezig zijn. In de Historische Kerk in de 
Dorpsstraat wordt keramiek en schilderijen 
van 4 verschillende kunstenaars tentoonge-
steld. Daar vlakbij, in de kassen van kwekerij 
Joyplant, vindt u naast schilderijen ook hout-
draaiwerk. Gedurende de dag zullen ook 
houtdraai-demonstraties plaatsvinden. In het 
Dorpshuis wordt informatie gegeven over 
workshops intuitief schilderen later dit jaar. 
Tevens zal Klein Theater de Verwachting het 
nieuwe theaterseizoen introduceren. In het 
oude gemeentehuis de Vijf Klavers, nu oefen-
lokaal van Brassband Onda, zijn zilveren siera-

den, klederdracht en beuktassen te bekijken.
 
Historie
Aan het Louwerse’s Wegeling staan Old 
Timers opgesteld. Hier kunt u gelijk een 
bezoekje brengen aan de bunker waar een 
foto-expositie is ingericht over Historisch Rit-
them. Ook zijn er foto’s en attributen uit de 
Tweede Wereldoorlog. 

Open tuinen en muziek
Op 4 lokaties zijn prachtige open tuinen te 
bezichtigen. De tuin aan de Zandweg 58 
met keramiek en beeldhouwwerk. Aan de 
Rammekensweg zijn de tuin van Ramme-
kenshof en ’t Puntje geopend. In de tuin 
aan de Zuidwateringstraat vindt om 15.00 
uur een tuinconcert plaats door de Zeeuwse 
band Windbroke met Keltische muziek. 
Mocht het onverhoopt minder weer zijn dan 
vindt het concert plaats in het Dorpshuis. 
In de historische kerk kunt u trouwens om 
11.00 uur genieten van een koffieconcert 
verzorgd door Philharmonie 50 Plus.

Workshop tekenen en schilderen
Peter Paul Adriaansens geeft een gratis work-
shop voor beginners en gevorderden. Er 
kan geschilderd of getekend worden in de 
omgeving van de kerk, kwekerij Joyplant en 
Het Louwerses Wegeling. Aanmelden is niet 
nodig. Eigen gereedschap, materialen en 
krukje meenemen. Tijd: 11.00-15.00 uur.

Sjezenrijden
De hele middag vindt het traditionele sje-
zenrijden plaats. In prachtig versierde sjezen 
worden door de rijders in klederdracht de 
ringen gestoken.

Versnaperingen
In het Dorpshuis kunt u de hele dag terecht 
om iets te drinken of te eten. 

Kunstroute en Sjezenrijden 
in Ritthem

Ritthem in Beeld

Een foto van 1931 uit het archief van Wim de Meij. Op het hoekje van de Dorpsstraat en de 
Zandweg. Toen het gemeentehuis van Ritthem en nu in 2016 de Vijf Klavers, het repetitie 
lokaal van Brassband O.N.D.A. In 1931 had niemand in Ritthem een auto. Dat is nu wel 
anders.
Op de oude foto is goed te zien hoe smal de Zandweg was: men kwam pal voor het 
gemeentehuis uit en moest een slalom maken rechts langs het pand om de Zandweg te 
volgen. Het gemeentehuis is gebouwd in 1864. De boerin op de foto is Betje Schout, de 
vrouw van Aarnout Schout. Voor meer oude foto’s uit het archief van Wim de Meij, kijk 
eens op www.dorpsraadritthem.nl.

In het laatste deel van het programma 
2015 - 2016 biedt Souburg Cultureel 
nog twee concerten, beide voor de 
liefhebber van blaasmuziek en toch 
totaal verschillend. 

Zondag 29 mei is er om 11.30 uur in de 
Historische Kerk Souburg een lunchconcert 
door het blaaskwintet Consonant, dat in 
deze serie ook al eens optrad in september 
2014. Het kwintet heeft een instrumentale 

bezetting van fluit, hobo, klarinet, fagot en 
hoorn. Consonant speelt klassieke, romanti-
sche en hedendaagse muziek, deels specifiek 
gecomponeerd voor blaasensembles, bij de 
klassieke ook wel transcripties van andere 
instrumentaties. 
Kaarten voor dit concert zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar in Vlissingen bij Primera in 
de Lange Zelke en in Oost-Souburg bij Pri-
mera in de Kanaalstraat te Oost Souburg en 
De Vrijbuiter in de Paspoortstraat.

Souburg Cultureel sluit het 
seizoen af met blaasmuziek

Consonant Blaaskwintet verzorgt het lunchconcert

De Zeeuwse Motor Tour Club Free 
Birds organiseert op zaterdag 4 juni 
voor de 5e keer haar FreeBirds Zeeland 
Tour. Ook nu vertrekken ze weer vanaf 
de Karolingenburg. En ook nu weer is 
de start- en finishplek als evenemen-
tenterrein ingericht, compleet met 
muziekpodium en met diverse kramen 
met motorfietsgerelateerde zaken. 
Liefhebbers van blinkend chroom, 
stevige rockmuziek en een hapje en 
drankje kunnen er hun hart ophalen.

MTC FREE BIRDS, eerste lustrum 
voor club en Zeelandtoer

De Free Birds Tour op weg 
naar de Karolingische Burg

De Tourclub is op 10 mei 2011 opgericht in 
Oost-Souburg en is met 38 leden de groot-
ste motortourclub in Zeeland. In tegenstel-
ling tot de motorclubs - zonder ‘tour’ dus 
- die nog al eens negatief in beeld komen 
kennen de tourclubs ook vrouwelijke leden. 
Het gaat hen echt om het plezier van het 
rijden op een motorfiets en de gezelligheid 
van een club waarin de hobby gezamen-
lijk wordt beleefd geeft daar nog een extra 
dimensie aan. 
De FreeBirds Zeelandtour is een jaarlijks eve-
nement waar iedereen welkom is. Het eve-
nement op de Karolingische Burg is vrij toe-
gankelijk. Voor deelname aan de tocht wordt 
een vergoeding gevraagd van € 10 p.p. en  
€ 5 voor de duorijders.

Het programma op 4 juni ziet er als volgt 
uit: 10:30u-12:45u: Inschrijven & verzame-
len bikers 13:00u: Ride out Zeeland Tour 
16:00u: terugkomst via Kanaalstraat
De hele dag blijft het de Karolingische Burg 
gezellig met de diverse kramen en met 
live muziek van 4 bands op de podiumwa-
gen:11:00 - 12:30 Resolve.
13:00 - 14:00 Crosswise, 14:30 - 15:30 
Appendix, 16:00 - 18:00 Rebelstar.
Voor meer informatie: mtcf@mtc-freebirds.nl

Op zaterdag 25 juni, van 10.00-17.00 uur, vindt de 3e kunstroute plaats in Rit-
them. Net als eerdere jaren gelijktijdig met het Sjezenrijden dat start om 13.00 
uur in de Dorpskern. Aan de hand van een gratis brochure met plattegrond kan 
een culturele wandeling gemaakt worden door Ritthem. 

Klein Theater de Verwachting 
(Ons Dorpsleven) in Ritthem 
opent het nieuwe seizoen haar 
deuren en gaat ruim 30 voorstel-
lingen brengen. De Verwachting 
presenteert zich als hét huiska-
mertheater van Zeeland. In het 
oergezellige en intieme theater 
komen straks bekende namen 
waaronder Javier Guzman, John 
Buijsman, Debby Petter (…de 
vrouw van Youp van ’t Hek), 
Paulien Cornelisse. Daarnaast 
komen bijna alle aanstormende 
en prijswinnende cabarettalen-
ten zoals Martijn Kardol, Kirsten 
van Teijn, Martijn Hillenius en 
zijn er huiskamerconcerten van 
troubadours als Lucky Fonz, Flip 
Noorman, Elke Vierveijzer en Tim 
Akkerman (Di-Rect). Zelfs aan 
de baby’s en kleuters is gedacht 
met het ultieme ‘beleef’concert 
van Juf Felice & Trio Krul. Natuur-
lijk zal in het geheel onze eigen 
Zeeuwse Sien niet ontbreken. 
Een mooi programma dus voor 
elk wat wils. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op www.theaterdeverwachting.nl of www.theatersaanzee.
com voor informatie over de artiesten, data, tijden en prijzen. U kunt daar ook meteen kaart-
jes bestellen.

Verwacht in de Verwachting
Naast “Ritthem in Beeld” zal er vanaf nu een tweede vaste 
rubriek op de Heerlijkheid Ritthem pagina verschijnen: 
“Verwacht in de Verwachting”. In deze rubriek wordt u op 
de hoogte gehouden van het Cultureel programma in het 
nieuwe Theater de Verwachting en andere aktiviteiten in 
het Dorpshuis. 

Heerlijkheid          Ritthem

Dames schoenen 
Heren schoenen 
Jeugd schoenen 

Tassen 

ecco 
Damessandaal in bronze  leer   

   
 

€ 84,95 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

Ipanema 
    teenslipper 
 

€ 21,95 

Dames schoenen 
Heren schoenen 
Jeugd schoenen 

Tassen 

rieker 
Damessandaal in kleur taupe 

   
 

€ 59,95 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

rieker 
Damesslipper in kleur blauw 

   
 

€ 59,95 

KAROLINGENMARKT 
AANBIEDING

MAANDAG 23 MEI T/M ZATERDAG 28 MEI

10% KORTING OP

DAMES SCHOENEN
HEREN SCHOENEN
JEUGD SCHOENEN

TASSEN

RIEKER
DAMESSANDAAL IN KLEUR TAUPE

€ 59,95

Gebr. Baljeu

RIEKER
DAMESSLIPPER IN KLEUR BLAUW

€ 59,95

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

� Schadeservice
� Flexibele dienstverlening
� Onderhoud  
� Aan- en verbouw
� Renovatie en restauratie
� 24 uurs servicedienst
� Nieuwbouw

Industrieweg 5        
4382 NA VLISSINGEN        
0118 – 41 78 73
www.bouwbedrijfjoziasse.nl

� Schadeservice
� Flexibele dienstverlening
� Onderhoud  
� Aan- en verbouw
� Renovatie en restauratie
� 24 uurs servicedienst
� Nieuwbouw

Industrieweg 5        
4382 NA VLISSINGEN        
0118 – 41 78 73
www.bouwbedrijfjoziasse.nl

Rijwielhandel Boone
Buteuxstraat 45 Oost-Souburg     0118-460743     06-18268265

info@rijwielhandelboone.nl     www.rijwielhandelboone.nl

Vanaf heden de enige officiële
Gazelle dealer van Oost-Souburg 

Alle modellen op voorraad dus ruime keus 
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Buurtapps
In de gemeente Vlissingen ontstaan steeds 
meer buurtapps. Zeg maar de opvolgers 
van buurtpreventie, zoals dat jaren geleden 
is ingevoerd. Buurtapps verbinden mensen 
uit straten en wijken en delen van onze dor-
pen. Goede initiatieven, die opgevolgd die-
nen te worden. Voorwaarde is natuurlijk wel 
dat zowel de gemeente als de politie en het 
openbaar ministerie de voorwaarden schep-
pen. Het initiatief van burgers staat centraal. 
Overlast, inbraken en dergelijke zijn de reden 
voor het instellen van de apps. Als duidelijk is 
dat buurten en wijken zich via een buurtapp 
verbonden hebben, is het ook voor iedereen 
duidelijk, dat alle onvolkomenheden, afwij-
kingen van het normale patroon, uitzonder-
lijke belangstelling van lieden, wordt opge-
merkt. Door het aan elkaar EN aan de politie 
door te geven, verbreedt men de ogen en 
oren van buurt en wijk. En iedereen kan zien 
dat mensen deelnemen aan den buurtapp 
door middel van de bordjes, die door de 
gemeente worden geplaatst. Uiteraard is het 
goed dat de coördinator van een buurtapp 
een stevige afspraak heeft met de wijkagent 
en dat die er voor zorgt dat er ook direct 
opvolging is, als er meldingenzijn die er toe 
doen. 

App Buiten Beter
Sinds kort kunnen mensen situaties in de 
gemeente kenbaar maken aan het stadhuis 
via de App Buiten Beter. Als u situaties ziet, die 
niet goed zijn, die onderhoud vragen of die 
aanpassing vragen van bijvoorbeeld wegen, 
stoepen, verkeerssituaties, kunt u dit via deze 
app melden. De App is gratis te downloden. 
U maakt een foto van iets wat volgens u niet 
goed is, u beschrijft de locatie en geeft aan 
wat het probleem is en omschrijft wat vol-
gens u aandacht behoeft van de gemeente. 
Het is even proberen, maar als we als inwo-
ners aandachtpunten zoveel mogelijk mel-
den via de App, weet de gemeente waar ze 
haar prioriteiten moet leggen. En, we zeiden 
het al eerder als redactie, het beste behoud 
is onderhoud. De gemeente reageert per 
e-mail op uw klacht of aandachtpunt.

Renovatie omgeving Kromwegesingel 
en Vlissingsestraat
Het zal u niet zijn ontgaan. De wijken aan 
de Kromwegesingel en Vlissingsestraat zijn 
herboren. De woningbouwvereniging en 
de gemeente hebben de omgeving vol-
ledig gerenoveerd. Deels ook gesloopt en 
opnieuw opgebouwd. Het ziet er uitste-
kend uit. De straten heringericht, nieuwe 
woningen, van alle gemakken voorzien en 
parkeerplaatsen voor de bewoners. Dit hele 
project is niet voor zijn tijd. Integendeel. De 
bewoners mogen trots zijn op de inspanning 
van de opdrachtgevers. Natuurlijk blijven er 
vragen, maar in dit geval is de totale renova-
tie een nieuwe loot aan het woongenot van 
Oost-Souburg. En dat willen we ook een keer 
gezegd en geschreven hebben.

Uitbreiding Groot Abeele
Het is u bij het binnenrijden van Oost-Sou-
burg vanuit Middelburg zeker opgevallen. In 
Groot Abeele worden er een aantal nieuwe 
vrijstaande woningen gebouwd. Het ver-
rijkt Groot Abeele en het aanzicht wordt er 
beduidend mooier van. De oude schuren 
van de papierhandel van Kalouw krijgen op 
deze wijze een mooie vervanging. Fijn om te 
wonen en prettig om te zien dat de entree 
van Oost-Souburg, met het Kroonjuweel, 
een behoorlijke opwaardering krijgt.

Werkzaamheden omgeving Diezestraat 
en Amstelstraat
Ofschoon niet geheel volgens de planning 
die de gemeente aan de bewoners heeft 
gestuurd, Na de Hontestraat en de Die-
zestraat, gaan de graaf en herstelwerkzaam-
heden richting Amstelstraat en alle zijstraten. 
Niet voor zijn tijd overigens. Het wegdek van 
de straten is al geruime tijd slecht door ver-
zakkingen, ook de leidingen en rioleringen 
zijn aan vervanging toe. En het is goed om 
te zien dat alles stap voor stap wordt aange-
pakt. Natuurlijk loopt het wel eens mis, zeker 
als de omleidingsborden of niet worden aan-
gebracht, of niet goed zijn opgesteld. Dan 
wordt het voor niet Souburgers vaak een 
oud programma: “Ontdek je Plekje”. Voor 

de gemeente een voortdurend aandacht-
punt om voor de bewoners en bezoekers 
ter plaatse te controleren. Dat voorkomt bij 
zulke grote werken ongemak en onnodig 
geklaag op het stadhuis in Vlissingen.

Appartementengebouw Oranjeplein
Souburgers denken verschillend over de 
naderende oplevering van het apparte-
mentengebouw aan het Oranjeplein. In het 
algemeen ziet met het als een verrijking. De 
verkrotting was niet bepaald een plaatje. Het 
is natuurlijk even wennen, vier woonlagen 
tegenover de kerk. Maar we denken dat, als 
alles is opgeleverd en in gebruik genomen, 
dat het een verrijking is van het centrum van 
Oost-Souburg. En dat maakt ons nieuws-
giering naar de plannen voor de bouw van 
een zorgcentrum op de plaats van de oude 
Rabobank en Super De Boer. Over verkrot-
ting gesproken. Menig Souburger maakt 
zich nu zorgen over de staat van die gebou-
wen. En ook die zijn geen sieraad voor het 
centrum van het dorp. 

Onkruidbestrijding
We zien dat de gemeente met behulp van 
Orionis de nieuwe onkruidbestrijding heeft 
opgepakt. Het vraagt extra menskracht 
om het niet meer mogen gebruiken van 

bestrijdingsmiddelen op te vangen. Het 
zak uiteraard nog enkele jaren duren eer de 
gemeente de juiste methode heeft gevonden 
om het welig tierende onkruid doelmatig 
te bestrijden. Als inwoners kunnen we een 
handje helpen door voor de eigen voordeur 
de straat en stoep een beetje bij te houden. 
Het gros echter blijft de komende jaren aan-
dacht vragen van de afdeling On kruidbe-
strijding van de gemeente. We houden onze 
dorpen het liefst zo schoon mogelijk. Ver-
loedering helpt niemand. Bestrijding daar-
van is een zaak welke de gemeente dient te 
regisseren.

Bomen Stemerdinglaan
Ze staan er weer. De bomen aan de ver-
nieuwde Burgemeester Stemerdinglaan. 
Ingepakt en wel of gewoon vernieuwd. 
De noordelijke doorgaande weg van het 
dorp moet van een optisch mooie weg op 
de tekentafel worden omgebouwd tot een 
mooie laan. Groen past daarbij. De bomen 
moeten uiteraard deze zomer goed aan-
slaan. De gemeente let daar ook goed op. 
Als alles lukt, hebben we over een paar jaar 
een groene, waar doorheen het goed rijden 
is. We denken dat het ook gaat lukken. De 
inrichting van weg en paden is een andere 
zaak, maar de bomen maken in elk geval 
voor de bewoners veel goed.

Souburg, Ritthem en omgevingConny den Heyer na reizen naar Calais

“Het is een onmenselijke situatie maar je kunt er altijd iets doen”

Ze is intussen twee keer geweest en dat 
viel niet mee. “Ik heb geprobeerd om me 
voor te bereiden op wat ik aan zou tref-
fen, maar dat kun je niet. Geen idee wat 
me allemaal te wachten stond; er wordt 
daar een verschrikkelijk ontmoedigingsbe-
leid gevoerd met waterkanonnen, traangas 
en ga zo maar door. Je hebt geen idee wat 
die mensen allemaal mee moeten maken, 

hoe ze leven tussen hoop en wanhoop met 
een tekort aan alles. Ik heb daarna een paar 
dagen nodig om bij te komen. Je realiseert 
je hier niet wat voor een vreselijke situatie 
het is voor die mensen. En denk eens aan de 
kinderen: die groeien daar in op en raken 
heel erg psychisch beschadigd. Ik denk dat 
er heel hard bewustwording nodig is: bij 
de mensen daar omdat ze geen idee heb-

Het komt uit de grond van haar hart: “Het is een onmenselijke situatie, uitzicht-
loos. Een hond in het asiel heeft het nog heel wat beter.” Conny den Heijer-Pols 
uit Oost-Souburg heeft dan ook niet het idee dat ze iets kan veranderen, maar 
sinds ze onlangs naar het vluchtelingenkamp in Calais reisde, heeft ze wel het 
gevoel dat ze in staat is geweest om te helpen. “Ik heb kilo’s aardappelen,uien 
en gember geschild en gesneden, met kinderen gespeeld, met mensen gepraat 
en stokbroden uitgedeeld.” Als het even kan gaat ze weer terug. Om Sofinee 
Harun te helpen, een Engelse dame van Maleise komaf, die bij een vakantiereis 
vorig jaar in september in het kamp terecht kwam met haar gezin en niet meer 
is weggegaan omdat er zo heel veel hulp nodig was. “Je kunt er rustig op de 
bonnefooi naar toe gaan, je kunt er met je id-kaart naar binnen en er is altijd 
veel te doen.”

door Ineke Vervorst

De eerste keuken

ben wat hun te wachten staat als ze aan dit 
avontuur beginnen, maar ook bij ons want 
de komende generaties zullen hun handen 
vol krijgen met de gevolgen van wat er zich 
nu afspeelt.”

Hoop en wanhoop
“Als daar iemand “Dougar” roept laten ze 
alles uit handen vallen en zetten het op een 
lopen. Ook als de ferry aankomt en een paar 
keer toetert vanwege een moeizame aanleg-
manoeuvre laait de hoop op. Maar telkens 
zie je dan dat het tevergeefs was en slaat 
de teleurstelling weer toe. Eigenlijk zouden 
ze in dat kamp met grote toeters die men-
sen uit moeten leggen dat het hopeloos is, 
dat de enige kans die ze hebben ligt in het 
zich laten registreren en officieel asiel aan-
vragen. Maar soms lukt het iemand om in 
Engeland te komen en dan wordt er gebeld 
en praat zich dat rond. Veel van die mensen 
hebben bijvoorbeeld familie in Engeland en 
willen met alle geweld daar naar toe. Het 
is zo tragisch als je ziet hoe teleurgesteld 
ze zijn als het weer niet is gelukt, als ze 
voor niets de zeven kilometer naar de ferry 
hebben gerend. Het is allemaal zo onmen-
selijk. Laatst zei iemand tegen me dat ik 
eens goed moest ruiken, er was weer met 
traangas geschoten. Dat doen ze als men-
sen door de bufferzone vluchten. De Franse 
CRS (Franse nationale Politie) schiet ze ook 
terug met enorme rubberen kogels. En als 
je dan ziet hoe ze daar leven, in caravans 
en tenten, het is gewoon verschrikkelijk dat 
dit gebeurt. Baby’s hebben bij de geboorte 
al een groeiachterstand, dat halen ze in die 
slechte omstandigheden nooit meer in.”

Huilende jongen
“Ik heb daar een jongen van 14 leren ken-
nen. Zijn ouders, zusje, broertje waren alle-
maal omgekomen bij een bombardement. 
Het ventje hielp in de keuken maar liet toen 

er “Dougar” werd geroepen de kookketel 
onmiddellijk uit zijn handen vallen, graaide 
twee appels mee en zette het op een lopen. 
Op weg naar huis hebben we hem opge-
pikt en naar de ferry gebracht maar het 
was loos alarm zo bleek en dus brachten 
we hem weer naar het kamp waar we hem 
op een kilometer afstand hebben afgezet. 
Want als ons autonummer wordt geregi-
streerd kom je er niet meer in. En dan zie 
je daar zo’n huilende jongen die eigenlijk 
geen kind meer is maar een volwassen man 
door de dingen die hij heeft meegemaakt. 
Er was ook een gezin dat is moeten onder-
duiken omdat ze werden bedreigd door de 
mensensmokkelaar, die meer geld wilde;die 
mensen kunnen niet terug naar Engeland 
omdat het paspoort van de man werd 
gestolen en vervalst door een neef. Het is 
allemaal zo intriest.” 

Hulp altijd welkom
Het vluchtelingenprobleem raakt ons alle-
maal, vindt Conny, het is allang niet meer 
iets dat zich ver weg afspeelt. In Baskens-
burg komt straks een asielzoekerscentrum 
voor 300 mensen met een vluchtelingensta-
tus. Conny voelt zich ook daar bij betrok-
ken. Ze ging al eerder aan het inzamelen 
voor Syrische vluchtelingen en voor haar 
reis naar Calais startte ze een sokkenactie 
die een groot succes werd. Als je die men-
sen eenmaal hebt gezien kan je dat nooit 
meer onberoerd laten, vindt ze. Al die wan-
hoop, onmacht en verdriet. Zo jammer dat 
er vaak ook misverstanden ontstaan omdat 
we ons niet genoeg in elkaar verdiepen. 
Maar voorlopig moet er ook nog van alles 
worden gedaan. Er is overal tekort aan: kle-
ding, voedsel, medicijnen. Geld is daarom 
altijd welkom via www.gofundme.com/kit-
chenincalais/donate. En wie met eigen han-
den iets wil doen: er moeten nog heel wat 
kilo’s uien worden gesneden!

Conny in de keuken

Burgemeester Demmers, wethouder Stroosnijder en Woningbouw directeur v.d. Wel 
bij de onthulling van een gedeksteen

Een toast op de nieuwe woning Aanvang werkzaamheden appartementengebouw

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

CREATIVITEITSCENTRUM 

‘t ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12, 4388 HD  Oost-Souburg,  tel: 0118.461706

www.allergaartje.nl

Tijdens de Karolingenmarkt op zaterdag 28 mei hebben wij 
weer Magazijnverkoop in de Vlissingsestraat op nr 18.

Vele aanbiedingen in de winkel zelf en een gratis workshop 
gegeven door José Joosten, 

voor vele klanten ook al een bekend gezicht.

Wij zijn op maandag 30 mei en 6 juni gesloten,
De rest van de week geopend van 09.30 tot 12.30 uur

En van 13.00 tot 16.00 uur Rijwielhandel Boone
Buteuxstraat 45 Oost-Souburg     tel. 0118-460743     www.rijwielhandelboone.nl

Offi  cieel dealer van:
• Gazelle
• Bikkel Ibee
• BSP  
• Kreidler fi etsen 
• Haro-Premium-titan
• Bike-fun Kids

 De E bike specialist van Oost Souburg 
Benieuwd of een elektrische fi ets iets voor u is. 

Op de Karolingenmarkt hebben wij een E bike testdag. 
Op deze dag kunt u geheel vrijblijvend elektrische fi etsen 
proberen van de merken : Gazelle, Bikkel Ibee, Kreidler

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
0118-461287

juni aanbieding ten cate
start vanaf 28 mei karolingenmarkt 

€ 5.00
korting 

op multipacks Ten Cate
m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen
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•  Redactie 

lprevoo@zeelandnet.nl 
dickschinkel@zeelandnet.nl

•  adveRtentie-
ACqUISITIE 
 Wiebe Keverkamp,  
(076) 5998111 
 w.keverkamp@internetbode.nl

 Dick Schinkel,  
 (0118) 490195 
 dickschinkel@zeelandnet.nl

•  MedeweRkeRs 
-  Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk
- Dick Schinkel
- Celina Rijk
- Lambert Prevoo 

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

•  veRspReidingsgebied 
Oost- en West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

Souburgsche
Courant

Koopjesmarkt in Oost-Souburg, 
uniek concept in Zeeland
Op zaterdag 16 juli zal voor de eerste keer in Zeeland een koopjesmarkt geor-
ganiseerd worden door de ondernemers van Oost-Souburg. Alle aangesloten 
AOS leden zullen met hun kramen de Kanaal- en Paspoortstraat  vullen. Maar 
niet alleen zij, er zullen ook diverse ondernemers en standhouders elders uit 
het land naar Oost_Souburg afreizen om hun waar aan te prijzen en te stunten 
met een specifiek product. Want dat is de opzet van de koopjesmarkt.

Elke 2e zaterdag wandeltochten 
Elke 2e zaterdag van elke maand wordt er nu ook wandeltochten van-
uit Mae Uku gehouden. Iederéén kan ook daaraan meedoen met rou-
tes die na inschrijving worden uitgereikt voor de 5, 10 en 15 kilo-
meters. Iederéén kan met de groep meewandelen, alleen of met z’n 
tweeën. Vertrektijden zijn intussen aangepast van 08.30-09.00 uur en 
wordt er dan toch wat toegevoegd aan de mogelijkheden qua bewegingsactiviteiten 
en om met meerderen te gaan wandelen in de (directe) omgeving van Oost Souburg.  
Voor meer informatie zie www.mae-uku.nl

Stunten met een super aantrekkelijke, een-
malige, korting of aanbiedingsprijs. Tussen 
10 & 16 uur zal er duidelijk op de kramen 
aangegeven staan wat de aanbieding van de 
dag is zodat de bezoekers in een oogopslag 
kunnen zien wat de aanbieding is en hoe 
aantrekkelijk deze dan wel is. Het zal slechts 
één specifiek product per standhouder zijn. 
En de ondernemers hebben mij verzekerd: 
het zijn mega kortingsaanbiedingen, zoals 
deze nog nooit zijn vertoond. 

Het is geen Braderie of Karolingenmarkt 
maar een op zichzelf staande actie met een 
uniek concept wat nog nooit in Zeeland is 
vertoont. Souburg heeft de primeur.

Mochten er nog standhouders zich aan wil-
len melden voor deze dag (mits ze voorne-
mens zijn om een stuntprijs te hanteren voor 
een van hun producten) dan kunnen deze 
zich nog aanmelden via het AOS of op de 
website: www.souburg.nl

Deelnemers aan een van de wandeltochten

- Advertentie -

www.partijsouburgritthem.nl 

ASIElBElEID Op Z’n VlISSInGS

Na de uitspraak van bondskanselier Merkel 
dat Duitsland hulp aan vluchtelingen belooft 
“waar dit nodig is” (augustus 2015) begonnen 
er onlusten in Duitsland rondom AZC Heide-
nau bij Dresden. Deze onlusten sloegen al snel 
over naar Nederland, denk aan de onlusten bij 
het AZC Overberg in Utrecht en aan Oranje 
waar woedende inwoners de weg blokkeren 
naar het asielzoekerscentrum.
Voor de PSR reden genoeg om eind augustus 
dit onderwerp intern op de agenda te zetten. 
Uitgangspunt bij onze interne discussies (eerst 
met de fractie, later met de leden) was een 
evenwichtige verdeling over Europa, Neder-
land en Zeeland. Vanuit die solidariteit wil de 
PSR nu meedenken, meepraten en meewerken 
om de taakstelling van 2500 asielzoekers over 
Zeeland te verdelen. Evenwichtig verdelen 
over de 13 gemeenten uit zich het best door 
2500 te delen door 13 met als resultaat 200 
personen per Zeeuwse gemeente. Daarnaast 
hebben we in Vlissingen te maken met een 
sociaal zwakke structuur, zijn we al sterk verte-
genwoordigd in de maatschappelijke opvang 
en hebben we een lege portemonnee, vandaar 
de keuze voor een maximale periode van 3 jaar 
waarbij alle kosten voor de Rijksoverheid zijn. 
Simpel, eerlijk en draagvlak genererend. 
Onze achterban was het met de fractie eens 
en op 16 september 2015 hebben we het PSR 
standpunt openbaar gemaakt door het op 
onze website te plaatsen.
Al snel waren we als PSR van mening dat we dit 
onderwerp ook bespreekbaar moesten maken 
in de gemeente Vlissingen. We werden hierin 
gesteund door de oproep van de directeur van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau die 19 sep-

tember opriep om de burger beter te betrek-
ken bij de besluitvorming.
Onze pogingen om de discussie in de open-
baarheid te trekken zijn echter op niets uitge-
lopen. We hebben een paar keer geprobeerd 
om een discussie uit te lokken door in de open-
baarheid vragen te stellen in de gemeenteraad 
van 17 december 2015 en in de adviesraad 
van 14 januari 2016. Het resultaat was een 
toezegging van Burgemeester Demmers dat 
het college de raad en de bevolking niet wil 
confronteren met besluiten maar dat de bevol-
king goed geïnformeerd moet worden en dat 
de raad gaat besluiten. Een echte inhoudelijke 
discussie kregen we echter niet van de grond.
De enige mogelijkheid om publiekelijk (genu-
anceerd) te communiceren was dan ook via 
onze website en daar zijn vanaf 16 september 
regelmatig updates en aanvullingen geplaatst, 
iedere keer als het nieuws daar aanleiding toe 
gaf.

Ondertussen komen er steeds meer berich-
ten in de krant dat grootschalige opvang niet 
werkt. In de Volkskrant van 22 februari 2016 
pleiten 2 burgemeesters voor kleine locaties, 
van vijftig tot honderd asielzoekers. Bovendien 
moet meteen met scholing en werk worden 
begonnen, ook al hebben de vluchtelingen 
nog geen status. Dan krijgen de vluchtelin-
gen een gezicht en gaat de gemeenschap hen 
omarmen. Een standpunt waar de PSR fractie 
vol achterstaat.

In de PZC van 24 februari staat dat de 13 
Zeeuwse burgemeesters en de Commissaris 
van de Koning (CdK) blij zijn dat de onder-
grens van 300 is losgelaten. Deze COA eis was 
in Zeeland niet haalbaar. Iedereen moet in 
beweging komen, ook het COA, aldus de heer 
Polman. Er komen signalen dat er in de eerste 
week van maart duidelijkheid komt. Wat de 
PSR betreft een duidelijk signaal . Ook wij zien 
liever 8 locaties van 25 personen dan 1 locatie 
met 200 personen. Dat is beter voor verhuur-
ders, beter voor de spreiding over scholen voor 
het integratieproces. Reden voor de PSR om 
artikel 34 vragen te stellen aan het college met 
de vraag wat de opvatting is van het College 
en wanneer het college nu met een communi-
catietraject gaat starten. 
Als gevolg van deze vragen komt er op 25 
februari 2016 voor het eerst een standpunt van 
de PSR in de openbaarheid (PZC), maar verder 
blijft het angstvallig stil.
Op 24 maart ontvangen de colleges in Zee-
land een brief van de CdK met het verzoek 
voor 15 mei met een voorstel te komen waarbij 
getoetst is op haalbaarheid en draagvlak. En 
dan gebeurt waar de PSR al die tijd al bang 
voor was. In plaats van een open dialoog te 
starten met de raad en met de burgers wordt 
alles achter gesloten deuren besproken. Welis-
waar democratisch besloten maar tegen de zin 
van de PSR. Het resultaat heeft u in de krant 
kunnen lezen. Het college heeft een concept 
besluit genomen voor een AZC op Baskenburg 

voor 300 plaatsen voor 5 jaar. Op de vraag 
waarom 300 plaatsen is het antwoord dat het 
COA anders de business case niet rond krijgt 
(draagvlak is schijnbaar geen item meer). Op 
de vraag waarom er geen openbaar debat 
komt krijgen we te horen dat dit op korte ter-
mijn niet kan i.v.m. de veiligheid. En als we 
vragen waar de toezegging blijft dat er een 
raadsdebat komt met een raadsbesluit krijgen 
we te horen dat het een collegebevoegdheid 
is. De toezegging van burgemeester Demmers 
wordt door de waarnemend burgemeester aan 
de kant geschoven, en alle wijze opmerkingen 
die eerder door de burgemeesters en de CdK 
in de krant zijn gezet worden genegeerd. Vlis-
singen doet het weer op zijn Vlissings en ziet 
later wel wat de consequenties zijn. Regeren is 
vooruitzien kennen we schijnbaar nog steeds 
niet in Vlissingen.

Er rest voor de raadsfracties nog slechts het 
indienen en voorlezen van een zienswijze, dit is 
gebeurd op 12 mei j.l. Geen debat in de open-
baarheid maar we mogen op papier schrijven 
en voorlezen wat onze mening is. Wat de PSR 
betreft minachting van de gemeenteraad. De 
PSR is van mening dat de gemeenteraad in 
een voor inwoners toegankelijke setting haar 
mening over dit nieuwe beleid hoort te geven 
en daarop volgend een democratisch besluit te 
nemen. Maar ja, het heeft niet zo mogen zijn, 
blijkbaar behartigen toch alleen de lokale par-
tijen het lokale belang.

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

Vlissingsestraat 67, Oost-Souburg,  tel: 0118 46 55 99

Tassen 

20% korting

ACTIE: FIETSPOMP van € 15,95 voor € 8,95

Bij aankoop nieuwe fiets: 
Gratis 3 jaar casco ENRA Verzekering

Keuring voor alle topmodellen/merken
Gecertificeerd E-Bike adres

Restant regenkleding voor de helft van de prijs

Levering van alle topmodellen/merken
Zonnebril op sterkte v.a. € 59,-

Kanaalstraat 60  I  4388BP Oost-Souburg
t: 0118-462884  I  e: info@thielen-optiek.nl

Schinkel Adviesgroep, Kanaalstraat 33 en 37, Oost-Souburg, tel. 0118-464455
www.schinkeladviesgroep.nl

OOST-SOUBURG - Schinkel 
Adviesgroep in Oost-Souburg 
bestaat uit Schinkel Assu-
rantiën, de RegioBank en De 
Hypotheekshop. Met zeven-
entwintig werknemers op de 
loonlijst werd het pand aan de 
Kanaalstraat 37 te krap. Daar-
om is De Hypotheekshop naar 
nummer 33 verhuisd.

DOOR ELLEN DE VRIEND

Schinkel Adviesgroep financiële 
dienstverleners bestaat drieën-
veertig jaar. Daarnaast is er Schin-
kel de Weerd makelaardij, waar 
vier mensen werken. 
De twee aparte bedrijven werken 
nauw samen en zijn gevestigd in 
hetzelfde pand. “Binnen Schin-
kel Adviesgroep kunnen we de 
klant die via de makelaardij een 
huis koopt ook hypotheekadvies 
aanbieden en de benodigde ver-
zekeringen”, legt directeur Erik 
Dellebeke uit. “Met de RegioBank 
hebben we een bank in huis waar 
iedereen even binnen kan lopen 
voor advies. De RegioBank is heel 
anders dan de grote traditionele 
banken met een servicenummer 
in Amsterdam. Als klanten ons 
bellen kennen de medewerkers 
hen en is de dienstverlening zeer 
persoonlijk. We bieden alle mo-
derne bankproducten van betalen 

tot sparen, lenen en beleggen. 
Het enige wat we niet hebben is 
kasgeld.”

Ouderwets
“Bij Schinkel Adviesgroep wer-
ken we eigenlijk nog op een, 
voor tegenwoordige begrippen, 
ouderwetse manier. We gaan nog 
gewoon naar de klanten thuis toe. 
We zorgen voor een persoonlijk 
contact en werken met korte lij-
nen. Wij kennen onze klanten nog 
echt en kunnen hen van A tot Z 
ontzorgen als dit gewenst is. Onze 
adviseurs voeren ook ’s avonds en 
op zaterdag gesprekken als andere 
tijden moeilijk zijn. 
Onze medewerkers hebben stuk 
voor stuk een opleiding van het 
hoogste niveau. Ook de medewer-
kers van de binnendienst.”

Hypotheekshop
Doordat de branche de laatste ja-
ren weer floreert, werd de ruimte 
van Schinkel Adviesgroep aan de 
Kanaalstraat 37 te krap voor de ze-
venentwintig medewerkers. Toen 
het pand van Fastworld Computers 
op nummer 33 vrij kwam, aarzel-
den Dellebeke en mededirecteur 
Marcel Janse niet lang. “Het nieu-
we bedrijfspand is ongeveer hon-
derd vierkante meter groot en de 
zeven medewerkers van onze Hy-
potheekshop hebben er voldoende 
ruimte voor hun bureaus en de ba-
lie. Ook zijn er twee spreekkamers. 
We hebben nog even overwogen 
om de Hypotheekshop naar Vlis-
singen te verhuizen, maar we voe-
len ons toch te veel verbonden met 
Oost-Souburg.”

Hypotheekshop Souburg nu 
in eigen pand

Schinkel  Adviesgroep kr i jgt  er  een adres bi j

Erik Dellebeke.                                                          FOTO ELLEN DE VRIEND

UITVAARTVERZORGING H.JOBSE

Is er voldoende ruimte voor emoti es, vragen wij ons weleens af? 

Emoti es zijn persoonlijk, de ene uit ze wel, de ander wat minder goed. Wij als 

uitvaartverzorgers hebben hier begrip voor. We leven, samen met u, naar dat 

moeilijke moment van afscheid toe, al beseff en we dat wij slechts aan de 

zijlijn van dit verdriet staan. Betrokkenheid met gepaste afstand, dat is 

nodig om als hulpverlener op een betrokken maar toch professionele 

manier het werk te kunnen doen. Tegenwoordig hebben we zes werkdagen 

om de uitvaart voor te bereiden. Momenten waarop we samen 

diverse zaken kunnen bespreken (de kist kan uitgekozen worden, de 

tekst voor rouwbrief of advertenti e in de krant, de ruimte waar het 

afscheid plaats vindt en natuurlijk de invulling van de afscheidsdienst 

zelf), u heeft  dan voldoende ti jd om over deze zaak na te denken. Bij 

begraven de keuze uit een (nieuw) eigen of algemeen graf. Bij cremeren heeft  u langer 

de ti jd om na te denken wat de as bestemming zal zijn. Het is nogal wat, wat we willen 

bespreken in een periode waar u wel wat anders aan uw hoofd heeft . Dat is het 

spanningsveld waarin wij werken, maar wat tevens de uitdaging voor iedere 

uitvaartverzorger is.  Niet alles hoeft  op dezelfde dag als de bespreking van de 

uitvaart. U krijgt van de uitvaartverzorger ook alti jd een boekje wat kan dienen als 

leidraad voor de afh andeling van een nalatenschap. Hierin staat duidelijk vermeld wat 

prioriteit heeft  en wat nog even kan wachten. Zo is het bijvoorbeeld in de dagen naar de 

uitvaart toe belangrijk dat u zich bezighoudt met de invulling van de uitvaartdienst en 

kan de afmelding bij allerlei instanti es (ziektekosten, sociale verzekeringsbank) nog 

even wachten. Als u twijfelt kunt u natuurlijk ook alti jd met uw vragen bij ons terecht.  

Enkele weken na de uitvaart ontvangt u een brief met daarin uitleg over ons nazorg-

traject. Soms is het fi jn om te praten wat u zoal bezighoudt, uw gevoelens rondom het 

alleen zijn, het verlies of de verwerking daarvan.  Of  de uitvaart die geweest is of juist 

de toekomst, al ziet die er nog wat misti g uit. Onze nazorgconsulent kan handvatt en 

aanreiken om het nieuwe leven vorm te geven. Misschien heeft  u prakti sche vragen, 

of is niet alles verlopen zoals u dat zich had voorgesteld, ook dat mag u bespreken 

met onze nazorgconsulent. Heeft  u  gespecialiseerde hulp nodig? Dan verwijst hij u 

door naar maatschappelijk werk of psycholoog. Uiteraard allemaal in samenspraak 

met u. Op deze manier proberen wij een emoti onele gebeurtenis, samen met u, 

prakti sch vorm te geven, met ruimte en aandacht voor alles. Mocht u over bovenstaande 

onderwerpen informati e willen, neem dan gerust contact met ons op. 

UITVAARTVERZORGING H.JOBSE
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moeilijke moment van afscheid toe, al beseff en we dat wij slechts aan de 

zijlijn van dit verdriet staan. Betrokkenheid met gepaste afstand, dat is 

nodig om als hulpverlener op een betrokken maar toch professionele 

manier het werk te kunnen doen. Tegenwoordig hebben we zes werkdagen 

begraven de keuze uit een (nieuw) eigen of algemeen graf. Bij cremeren heeft  u langer 

onderwerpen informati e willen, neem dan gerust contact met ons op. 

0118 46 22 05
BACHWEG 2, 4337 XD MIDDELBURG

WWW.HJOBSE-UITVAART.NL

WWW.BASISUITVAART-ZEELAND.NL
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Zaterdag 30 januari jl., het regent al 
een hele morgen en omstreeks half elf 
gingen we boodschappen doen in het 
dorp. Op goed geluk ging ik zelf maar 
naar de wijk om te kijken of Oom Piet 
Tuasuun thuis is. Ik zie hem binnen 
druk bellen met iemand en ons oog-
contact was al genoeg. Met de tele-
foon in de hand deed hij de deur al 
voor mij open, terwijl ik aanstalten 
maakte om op de deurbel te drukken.

Oom Piet woont in de lage huurhuizen - 
twee blokken – midden in de wijk. Hij had 
net de vrouw van Mauro aan de lijn. Ze 
zouden Oom Piet weer straks ophalen om 
samen de zaterdag door te brengen. Mauro 
en zijn broer Renato wisselen elkaar af en 
hebben onderling afgesproken wekelijks de 
dag met hun oom Piet door te brengen. 
’s-Avonds wordt er dan ook gewoon bij hun 
thuis gegeten en bij voorkeur aardappelen 
ofwel frietjes. Oom Piet eet liever geen rijst 
en geeft duidelijk de voorkeur aan de Hol-
landse pot, overgehouden ook van vijf jaar in 
de kost in Rotterdam, waar hij bij een auto-
fabriek aan het werk was aan de Waalhaven, 
samen ook met nog wat andere Molukkers 
uit IJsseloord/Capelle. Terwijl de autofabriek 
al tegen een bankroet opbokste was tegelijk 
sprake dat we – de bewoners - van het kamp 
(vliegveld) naar de wijk zouden verhuizen en 
op voorspraak van Oom Bob Souhuwat kon 
uiteindelijk ook Oom Piet mee in de 1-per-
soons-huisjes aan de Prins Hendrikstraat in 
Oost Souburg.
Ook in de bouw was hij in die tijd aan het 
werk. Met de fiets naar Middelburg om zich 
in de ochtenduren te melden bij de kop-
pelbaas/aannemer en van daaruit met het 
werkbusje naar Kapelle-Biezelinge om daar 
reparaties uit te voeren aan het kerkgebouw. 
Daar ging natuurlijk wel een sollicitatie aan 
vooraf…. Eerder een test ter plaatse waarbij 

je een bankje in elkaar timmerde en jawel: ze 
waren zo onder de indruk van mijn product 
dat ik gelijk werd aangenomen. Met de juiste 
en aantoonbare gereedschap kreeg je zelfs 
een bonusje bovenop je loon. En natuurlijk 
had Oom Piet de juiste gereedschap, want 
als timmerman kan je niet zonder je zaag, 
schaaf, beitel en hamer. Maar ook hierin 
kwam er een eind en dat had zijn voorman 
ruim van te voren aangekondigd zodat 
Oom Piet een snipperdag opnam om bij de 

Schelde in Vlissingen te solliciteren, waarin 
ze vroegen of hij hoogtevrees had…….. 
Natuurlijk had hij geen hoogtevrees, want 
in de Molukken beklom hij dagelijks de klap-
perbomen en had daar verder geen last van. 
En gelukkig maar, want oom Piet werd aan-
genomen als kraanmachinist op het Schelde-
terrein in Vlissingen. 
Oom Piet is nu ook erelid van de Asteroï-
den vanwege zijn betrokkenheid vanaf de 
oprichting van deze Zeeuwse badminton-

club, waar in deze jaren zeventig (‘73/74) 
met trots kenbaar werd gemaakt dat ze de 
meeste jeugdleden in de gelederen had.

Met de ‘werkgroep schoonmaak’ maakt 
oom Piet samen met anderen het Mae Uku 
wijkgebouw spic- en-span op elke maandag-
middag en op donderdagmiddag is hij er  
– steevast - ook te vinden bij het spontane 
kaartclubje, waar nog steeds voor ‘een appel 
en ei’ wordt gespeeld……!

93-jarige vrijwilliger Oom piet Tuasuun

Deelnemers aan de Oom Piet Tuasuun (OPT) bokaal 26-03-2016

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

Truien €25,- T-Shirts €9,95de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg
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Kanaalstraat 4, 4388 BM Oost-Souburg, Tel. 0118-461270

Bij inlevering van deze advertentie
10% KORTING op uw aankoop*
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