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

Souburgsche Courant

In het weekend van 9 t/m 11 september wordt in de grote feesttent op de 
Karolingische Burg het 16e jaarlijkse Folklore Festival Walcheren gehouden. Het 
festival valt als altijd samen met de najaars-Karolingenmarkt en de beide evene-
menten versterken elkaar in de aantrekkelijkheid voor het publiek.

» vervolg op pagina 6

Naast de organiserende vereniging Medio-
burgum-Walacra met haar dans- en folklo-
regroep en haar kindergroep treden op de 
Blokkerder Dansgroep uit West-Friesland 
(Noord-Holland), de Gorsselsche Boeren-
dansers uit Gelderland, Volksdansgroep “de 
Foekepot” uit Limburg, Amusementsorkest 
“Humoreske” uit Middelburg, het Westkap-
pels Koor, het Bruinisser Visserskoor, Volks-
dansgroep ’t Smoutpeerke uit het Belgische 
Gooreind, de eveneens Belgische Volkskunst-
groep Canteclaer en uit Hongarije Lochberg 
Tanzgruppe, een vereniging van Duitstalige 
Hongaren. 
Vrijdag 9 september is er een avondvullend 
programma van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Het Jeugdorkest van muziekvereniging “Vlijt 
en Volharding” speelt het openingsconcert 
bij de ontvangst van de groepen, waarna 
vanaf 20.00 uur De Blokkerder Dansgroep, 
het Bruinisser Visserskoor, de Gorsselsche 
Boerendansers, en de Lochberg Tanzgruppe 
optreden. 
Zaterdag 10 september is er op het podium 
in de feesttent van 10.00 tot 12.00 muziek 

van amusementsorkest Humoreske uit Mid-
delburg. Humoreske speelt lichte muziek; 
afwisselend dixieland-achtig, Nederlands 
repertoire en allerlei evergreens in afwisse-
lende stijl. Een echte uitnodiging om eens 
vanaf de Karolingenmarkt de feesttent bin-
nen te stappen.
’s Middags trekken vanaf 13.00 de deelne-
mende groepen in optocht door de Kanaal-
straat naar de Feesttent op de Karolingische 
Burg, waar om 13.25 de officiële opening van 
het Folklorefestival plaatsvindt. Van 13.30 tot 
17.00 uur wordt er dan doorlopend opge-
treden in de Feesttent èn in de Kanaalstraat. 
Van 15.00 tot 16.00 uur is er ook een optre-
den bij verzorgingscentrum “Zoute Viever”, 
zodat de bewoners daar ook iets van de sfeer 
kunnen meepikken.
Het avondprogramma start om 19.15 uur in 
de feesttent. Tot 23.00 uur treden dan alle 
voornoemde folkloreverenigingen op, met 
en voor elkaar, maar vooral ook voor het Wal-
cherse publiek.
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Sportweek

Kunt u mij de weg naar Engeland 
vertellen meneerKarolingenmarkt en Folklorefestival 

voor de 16e keer een gelukkig koppel

Medewerkers van de Souburgsche Courant 
helpen de gemeente en plakken een verwij-
zing naar Engeland weg.

Oost-Souburg weekendlang vol dans en muziek

Help de gemeente en doe mee aan de prijsvraag
Help de gemeente het laatste bord met de verwijzing naar Engeland te vinden. Waar 
in Oost of West Souburg staat het bord wat u ziet op de foto op bladzijde 3. Mail de 
straat of laan waar dit bord staat door naar dickschinkel@zeelandnetnet.nl. Uit de goede 
inzendingen worden drie winnaars geloot. Zij krijgen een viermeterlint met Souburgse 
puntvlaggetjes.

“Kunt u mij vertellen vanwaar de boot 
naar Engeland vertrekt?” Af en toe 
wordt deze vraag door argeloze fiet-
sers gesteld. Dat is niet vreemd wan-
neer je weet dat overal in Souburg 
fietsborden staan met de verwijzing 
naar deze boot. En dat terwijl de boot 
sinds lange tijd niet meer vaart. Deze 
tekst stond in de Souburgsche Cou-
rant van december 2012. 

Voor de Souburgsche Courant was dit reden 
voor een onderzoek. In de Kerklaan in West 
Souburg kwamen we het eerste verwijsbord 
naar de boot tegen. We volgen de richting 
die het bord wees. Het tunneltje onderdoor 
en jawel daar stond aan de West zijde van de 
brug een tweede bord. Hier is op een grove 
manier de verwijzing naar Engeland gecorri-
geerd. Aan de Oostzijde van de brug, bij de 
oude mannenbank, stond de volgende ver-
wijzing. Aan het eind van de Bermweg, op 
het fietspad vonden we de laatste verwijzing. 
Ook op andere plaatsen in Souburg vonden 
we de borden.
Diverse malen hebben oplettende burgers 
de gemeente hierover gebeld. Zij kregen te 
horen dat de gemeente het uit zou zoeken. 
De borden stonden er echter nog. 
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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.

Kanaalstraat 60  I  4388BP Oost-Souburg
t: 0118-462884  I  e: thielenoptiek@zeelandnet.nl

 Gratis glazen in uw 2e bril!
*vraag naar de voorwaarden
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Rondom‘t Putje
Komt er ineens een honderd jaar oude Souburgsche Courant op de 
redactietafel. Honderd jaar, dat is oud voor een krant. Voor een mens ook, 
al zijn er wel een paar die dat halen. Die komen dan uit een tijd dat er geen 
botox was om de boel jong te laten lijken. Want dat moet nu, jong blijven, al 
zijn we soms onder de indruk van wat oud en bejaard is. Neem bijvoorbeeld 
ons dorp: dat is intussen al weer zo’n 1140 jaar oud. Daardoor is Souburg 
ouder dan Vlissingen en dat willen we graag weten. Ouderdom dwingt dus 
soms respect af  maar velen van ons willen niet ouder worden en willen ook 
geen oude spullen of  ze moeten weer in de mode zijn. Het geeft allemaal te 
denken natuurlijk: wat is er leuk aan vernieuwing en wat aan ouderdom en 
in oorspronkelijke staat gebleven voorwerpen en huizen. Ik vraag me wel eens 
af  waar het omslagpunt ligt tussen iets verwerpelijks dat moet worden opge-
knapt met verf, stenen, nieuw hout, een facelift of  een botoxbeurt en iets of  
iemand waar we met respect en eerbied naar kijken of  luisteren. In ons dorp 
is bijvoorbeeld in al die jaren flink aan vernieuwing gedaan. De laatste facelift 
is te zien op de hoek van het Oranjeplein en de Paspoortstraat en dat is best 
een mooie opknapbeurt al is het nog steeds jammer van de oude herberg waar 
een heel verhaal aan vast zit. En intussen horen we ook al weer vijftig jaar bij 
de gemeente Vlissingen. Wie weet 
denken we daar over vijftig 
jaar wel heel anders over 
en gaan we het vieren 
als dat er honderd zijn 
geworden. De gemeente 
heeft nog vijftig jaar om 
de boel hier op te fleuren. 
Graag! Dat van die 
verdwenen bloembak-
ken zit me nog steeds 
dwars.

Melkmeisje

Welkom bij RESTORANK 
Na de zomerstop in de maanden juli en augustus is er op vrijdag 16 september is er een 
weer een maaltijd bij RestoRank (in de zaal De Rank achter het kerkgebouw van De Wijn-
gaard), 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 / 0118-465978.

Terras, snuffelmart en kledingverkoop
Zaterdag 10 september is het weer Karolingenmarkt in Souburg van 09.00 - 15.30 uur. 
Net als voorgaande jaren zal de kerk van Evangeliegemeente De Wijngaard , Kanaalstraat 
8, haar deuren wijd open zetten. Op het voorplein is er een terras waar men gezellig kof-
fie met gebak en/of frisdrank kan nuttigen. 

Dit was reden genoeg voor de Souburg-
sche Courant om uit te zoeken wie de bor-
den schoonhoud en beheerd. De gemeente 
gebeld. Daar bleek niemand te weten wie er 
over ging. Dan maar de ANWB gebeld. Zij 
konden ons volledig inlichten hoe het met 
de borden geregeld was. De borden ble-
ken in beheer te zijn bij de gemeente Vlis-
singen. Zij gaven ons zelfs de naam van 
de ambtenaar die er overging. Wanneer 
er borden veranderd moeten worden dan 
geeft de gemeente dit door aan de ANWB 
die dan nieuwe borden maakt. De kosten 
hiervan zijn voor de gemeente. Ook is het 
mogelijk om de borden met witte band af te  
plakken.

De Courant nam contact op met de betref-
fende ambtenaar. Afgesproken werd dat de 
Courant alle locaties van de borden door 
zou geven waarna de gemeente in actie zou 
komen. We zijn nu een paar jaar verder en 
jawel hoor de tekst is op alle borden verwij-
derd. Sommige met witte of grijze band afge-
plakt. Bij andere zijn de rode letters verwij-
derd, je ziet hier alleen nog de afdruk van de 
letters, en bij andere zijn de letters gewoon 
weggekrast. Op een bord na. Dat bord is 
door de gemeente over het hoofd gezien. 
Het viel ons op dat de meeste fietsborden 
op Walcheren er netjes uitzien. Dat is in Oost 
en West Souburg net andersom. Veel borden 
zijn hard aan een schoonmaakbeurt toe.

Vervolg van voorpagina

Kunt u mij de weg naar Engeland 
vertellen meneer

Sinds kort heb ik mijn rijbewijs en al snel heb ik gemerkt 
dat de rijlessen in Zeeland niet helemaal representatief 
zijn voor de rest van Nederland. We waren naar Rot-
terdam aan het rijden en het werd een feest van krui-
sende snelwegen met meer dan twee banen. Toen ik 
dat eenmaal heelhuids doorstaan had, kwamen we de 
stad binnen. Het is erg onhandig als een stad, die je 
niet kent, opengebroken is door wegwerkzaamheden. 
Op zo’n moment beginnen de passagiers in de auto 
suggesties te roepen met waar ik wel heen moet. Dus 
ik, als Zeeuws meisje, zit daar achter het stuur in een 
opengebroken stad waar fietsers zomaar oversteken 
terwijl ik de goede weg moet zoeken. Als ik eenmaal 
verder rij langs de omleidingen blijkt het dat we totaal 
de andere kant op gaan dan gepland. Mijn vader zit naast me en roept dan dat ik moet 
draaien. Het is heel druk en als ik terug denk aan mijn omkeeroefeningen van rijles, zie ik dat 
zo’n gelegenheid zich niet voordoet. Toch moet ik keren, gewoon goed kijken wordt me ver-
teld. Ik keer om en tegelijkertijd roep ik: “Dit heb ik niet tijdens de rijlessen geleerd, pa!” Veilig 
aangekomen en een ervaring rijker hebben we van een dagje Rotterdam kunnen genieten.

Celina’s Column

Als mantelzorger besteed je veel tijd 
aan de zorg voor een ander. Maar hoe 
zorg je voor jezelf? Op een ontspan-
nen manier en met een dosis humor 
wordt er in 4 bijeenkomsten aan jouw 
welzijn gewerkt!

Vrijdag 9 september van 13.30- 15.30 uur, 
Porthos Vlissingen: ‘De spin in het web’ 
Op creatieve wijze wordt het web van jou, 
mantelzorger, in beeld gebracht. Wat heb je 
nodig om een ‘fitte spin’ te blijven?

Vrijdag 16 september van 13.30 -15.30 uur, 
Fitness Fitaal Oost Souburg: Na een intro-
ductie gaan we in de fitness ruimte prak-
tisch aan de slag. Heb je nog nooit aan sport 
gedaan? Geen probleem! Dan heb je nu 
mooi de gelegenheid het uit te proberen. 

Met beperkingen wordt rekening gehouden. 

Vrijdag 23 september van 11.00 -13.00 uur, 
Porthos Vlissingen: Op een speelse manier 
ervaren we de zin en onzin van goede voe-
ding. Daarna maken we een gezonde lunch 
die we samen opeten.

Vrijdag 30 september, van 13.30 -15.30 uur, 
Restaurant de Kanovijver, Vlissingen: Ontspan-
ning staat vandaag centraal. We leren enkele 
eenvoudige ontspanningstechnieken en 
maken een wandeltocht in de omgeving met 
aandacht voor ontspannende momenten.

Aanmelden bij Manteling: 0118-553530 of 
info@mantelingwalcheren.nl
Kosten gehele cursus inclusief koffie, thee en 
lunch: € 15,00

“Een cursus met een knipoog”

Fit en vitaal mantelzorgen

Engeland is met grijze band afgeplakt.
Op een grove manier is de verwijzing 
gecorrigeerd.

Help de gemeente en doe 
mee aan de prijsvraag!

Waar staat 
dit bord?

Karolingenmarkt weer samen met 
Folklorefestival!
Zaterdag 10 september is het weer 
zover. De laatste van de twee markten 
voor 2016 zal dan gehouden worden 
in de winkelstraten van Oost Souburg. 
Deze keer weer een Karolingenmarkt in 
combinatie met de Folklore dansgroe-
pen. Uiteraard staat de gezelligheid in 
combinatie met de marktkramen, en 
-kooplui voorop. Op de vrijdagavond 
begint het folklorefestival al in de 
grote tent op de Karolingenburg. Twee 
dagen feest, met vooral veel muziek en 
dans. De Kanaal- en de Paspoortstraat 
zullen op zaterdag weer gevuld wor-
den met kramen. 

Plaatselijke winkeliers, maar ook standhou-
ders uit het gehele land zullen die dag naar 

Oost Souburg komen om ieder op hun geheel 
eigen manier hun verkoopwaren aan de man 
proberen te brengen. Dit levert het nodige 
vertier op en uiteraard zijn er de nodige aan-
biedingen waar de bezoekers hun voordeel 
mee kunnen doen. Het assortiment is ook 
deze editie weer erg groot en voldoende 
gevarieerd. Het ambachtelijk produceren 
van onze streekproducten en plaatselijke lek-
kernijen kunt u zien en uiteraard ook proe-
ven. Te veel om op te noemen, dus zeker de 
moeite waard om een kijkje te komen nemen 
en de sfeer te proeven. Voor de inwendige 
mens wordt ook gezorgd want de horeca zal 
die dag zorgen voor een heerlijk hapje en 
een drankje op hun terrassen. Op zaterdag is 
de markt vanaf 10.00 uur gratis toegankelijk 
voor het publiek. 

Dit jaar bestaat Evangeliegemeente 
De Wijngaard in Oost-Souburg 40 jaar. 
Op zondag 11 september 2016 wordt 
dit gevierd. Het wordt een feestelijke 
dag waarin De Wijngaard God wil 
eren voor wat Hij heeft gedaan en nog 
steeds doet in deze gemeente. Het 
wordt een dag waarin dankbaarheid, 
verleden en toekomst centraal zullen 
staan. Een dag met allerlei activiteiten. 

’s-Morgens is er een speciale samenkomst, 
waarna er met de hele gemeente samen 
wordt gegeten. Tijdens die samenkomst 
wordt gecollecteerd voor projecten van 

Open Doors t.b.v. de christenen in Syrië die 
het door de oorlog erg moeilijk hebben.

’s-Middags zijn er allerlei activiteiten zoals 
zaalvoetbal en andere spelen/ sporten, 
speeddates om elkaar beter te leren ken-
nen; er is een wall of history en vooral ook 
de gelegenheid om bij te praten. Evangelie-
gemeente De Wijngaard nodigt met name 
ook oud-leden uit om deze dag of een deel 
ervan mee te maken. Iedereen is welkom in 
de ochtenddienst; wil je ook mee-eten en het 
middagprogramma meemaken, dan wordt 
gevraagd je van te voren op te geven via 
info@dewijngaard.nl.

De Wijngaard bestaat 40 jaar
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� 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
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BATAVUS.NL Samen uit. Samen thuis.

Meer � ets 
voor minder geld

Monaco E-go® Ltd.

Standaard uitgevoerd met Shimano Nexus 8 versnellingen 
en voorzien van 400Wh accu.

Melse Tweewielers
Vlissingsestraat 67, 4388HB OOST-
SOUBURG
telefoon 0118-465599, ,
mtweewielers@zeelandnet.nl
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Monaco E-go® Ltd.

Standaard uitgevoerd met Shimano Nexus 8 versnellingen 
en voorzien van 400Wh accu.

Melse Tweewielers
Vlissingsestraat 67, 4388HB OOST-
SOUBURG
telefoon 0118-465599, ,
mtweewielers@zeelandnet.nl

Adviesprijs e 2.149,-
Alleen bij uw

Batavus Premium Dealer: e 1.899,-

Melse Tweewielers
Vlissingsestraat 67, 4388 HB OOST-SOUBURG
telefoon 0118-465599 mtweewielers@zeelandnet.nl

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

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 

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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Kortgeleden werd mijn aandacht gevestigd op een 
herinneringsmedaille met het wapen van Souburg 
op de voorzijde en de vermelding “Sportweek 
‘59” op de achterzijde. Omdat ik pas in 1972 in 
het dorp ben komen wonen kwam het fenomeen 
“sportweek” me onbekend voor. Mijn interesse 
was dus gewekt. Dus gelijk maar in het archief van 
Souburg, de beeldbank en de krantenbank inge-
doken om het geheugen wat op te frissen. Die 
boden uitkomst. 

Gymnastiekvereniging ‘Astrow’
Dat de viering van het eerste lustrum in 1951 van deze 
gymvereniging reden was voor een feestje mag duide-
lijk zijn. Dat het tevens aanleiding zou geven voor het 
organiseren van een sportweek is speciaal, zeker in de 
wetenschap dat deze sportweek gedurende zestien 
achtereenvolgende jaren in Souburg is gehouden. 
Er kwam een sportweekcommissie, bestaande 
uit afgevaardigden van sportverenigingen en de 
scholen. In de opstartfase waren er aanvan-
kelijk enkele financiële zorgen, maar een 
simpele begroting bood voldoende 
zekerheid om het evenement door-
gang te laten vinden.
De deelnemers waren in dat eerste jaar 
de signaalafdeling van Achilles uit Mid-
delburg, uit Vlissingen de voetbalver-
eniging EMM, de handbaldamesteams 
van Marathon en Walcheren , wielerclub 
Scheldemond en zwemvereniging Zeehond en uit 
Souburg zwemvereniging Luctor et Emergo, voet-
balvereniging RCS, ringrijderijvereniging Souburg, 
duivenhoudersvereniging De Luchtbode, een volleybal-
team, de vier lagere scholen in het dorp, het muziekgezel-
schap Vlijt en Volharding, het Rode Kruis en niet te vergeten 
de initiatiefnemer: gymnastiekvereniging Astrow.
Burgemeester A.H.S. Stemerding sprak op het bordes van 
het gemeentehuis aan de Kanaalstraat lovende woorden 
voor de organisatie maar vertelde ook dat het gemeentebe-
stuur altijd voor een goed sportklimaat had geijverd. Voor-
dat de postduivenvereniging de 200 duiven hun vrijheid 
bood, voorspelde hij nog dat binnen niet al te lange tijd de 
sportvelden gereed zouden komen.
Die dag werd het startsein gegeven voor de eerste wieler-
koers uit de geschiedenis van Souburg. Het bijna ander-
halve kilometer lange parcours liep over de Kanaalstraat, 
Bermweg, Dijkstraat, Zeewijksingel, J.I. Sandersestraat, 
Nieuwstraat, Braamstraat en wederom de Kanaalstraat. 
Volgens de krant trok de wielerkoers duizenden toeschou-
wers. Deze eerste wielerwedstrijd werd gewonnen door de 
Zeeuwse kampioen R. Inghels uit Sas van Gent. De koers 
vormde overigens het begin van een lange traditie van het 
wielrennen in het dorp. Later zou iedere Zeeuwse wielerlief-
hebber de wedstrijd kennen als Dwars door Souburg. 

Anton Geesink 
De organisatie ging niet altijd van een leien dakje, getuige 
een brief van de organisatie aan het Souburgse gemeen-
tebestuur in 1958. Enkele strofen uit de brief wil ik u niet 
onthouden:
“We deinzen als sportweekcommissie niet voor een beetje 
werk terug, als we maar weten, dat er van alle kanten volle 
medewerking wordt gegeven. We zitten krap in de centen 
en gelooft u ons, één of twee attracties minder en de sport-
week ligt op apegapen. ‘Ook erg !’ zult u tegenwerpen, 
‘dan maar geen sportweek, het leven in ons dorp zal toch 
wel doorgaan ook al is er geen sportweek’. U zult het met 

ons eens zijn, dat er in Souburg zo nu en dan 
eens wat op touw gezet moet worden, daar 
het anders maar een saaie boel is. De sport-

week van 1957 heeft een tekort opgeleverd van 
rond de honderd en vijf gulden. Gelukkig had-

den we die nog over van het vorige jaar, want anders 
hadden we het zelf bij kunnen leggen. We kloppen niet 
bij u aan om subsidie, we zullen wel wijzer zijn, met deze 
bestedingsbeperking waar alles op afgewimpeld wordt. 
Nee, dat is niet onze bedoeling; wij verzoeken u beleefd 
om uw volle medewerking voor de sportweek in 1958.”
Geen woord Spaans dus van de zijde van de organisatie. 
Of deze brief geschokte reacties heeft opgeleverd op het 
gemeentehuis betwijfel ik ten zeerste. Dat de gemeente 
best blij was met het evenement mag blijken uit het feit 
dat in de jaren zestig een bedrag van 175 gulden aan de 
organisatie beschikbaar werd gesteld.
In 1964 mocht burgemeester B.H.G. Ter Haar Romeny 
de kolossale wereldkampioen judo Anton Geesink op het 
gemeentehuis verwelkomen. Hij was bereid gevonden 
judodemonstraties te verzorgen tijdens de sportweek. Hon-
derden belangstellenden zagen dat Geesink letterlijk de 
vloer aanveegde met de Zeeuwse judoka’s. Toch moest de 
reus uiteindelijk het onderspit delven nadat alle Souburger-
tjes op Anton Geesink afstoven waardoor hij bedolven werd 
onder een lawine van in judopakjes gestoken kinderen. 

Cees Priem
Zoals gemeld was de wielerkoers niet uit de sportweek 
weg te denken. Traditioneel werd de wielerwedstrijd als 
sluitingsnummer van het evenement georganiseerd. In de 
wielerwereld had het een uitstekende naam met winnaars 
met aansprekende namen als René Pijnen en Rini Wagt-
mans. Nadat de sportweek in 1966 voor het laatst werd 
gehouden lukte het om een paar jaar later het wielernum-
mer toch weer op te tuigen. In 1969 mocht de Vlissingse 
politiecommissaris J. van Marion het startschot lossen van 
de in ere herstelde wielerwedstrijd. In dat jaar toonde Hen-
nie Gijsel zich de sterkte van het peloton, waarin ook Jan 
Raas en Toine van de Bunder meereden. 

Een jaar later meldde de PZC de verbijstering van het aan-
wezige publiek. De 19-jarige Cees Priem, die vanwege een 
reeks van overwinningen de Eddy Merckx van Zeeland 
werd genoemd, kreeg volslagen onverwacht een sportieve 
aframmeling. De totaal onbekende Martien Hazemans 
mocht na afloop de zoenen van rondemissen Jopie Davidse 
en Marjanne Pielanen in ontvangst nemen. 
Zou het nog eens gebeuren dat een peloton met renners 
als Tom Dumoulin, Chris Froome, Bauke Mollema en Nairo 
Quintana over de Burgemeester Stemerdinglaan raast? 
Hoop doet leven.

De sportweek van Souburg door Adri Meerman

De traditionele optocht van de sportweek. In het midden burgemeester Ter Haar Romeny.
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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
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Heerlijkheid  Ritthem
Medioburgum-Walacra 
Dans- en Folkloregroep Medioburgum-Wala-
cra is in 2014 ontstaan door het samengaan 
van de Dans- en Folkloregroep “Walacra” en 
Folkloristische Dansgroep “Medioburgum”. 
Met haar dansgroep brengt de vereniging 
oude dansen ten tonele, deels van Zeeuwse 
oorsprong, deels van buiten de provincie. 
Door de jaren heen kregen ook sommige 
van deze geïmporteerde dansen een Zeeuws 
karakter. Vooral bij optredens in het buiten-
land en bij het bezoek van Cruiseschepen aan 
de regio is de vereniging een ware Zeeuwse 
ambassadrice.

De groep treedt op in de traditionele dracht 
van het Middelburgse Ambacht met alle bij-
behorende sieraden. 
Naast het dansen houdt de vereniging 
nog een traditie in stand: op talloze mark-
ten en evenementen komt men de leden 
tegen die, in klederdracht, op ambachtelijke 
wijze de Zeeuwse Boterbabbelaars bakken. 
In juni dit jaar nam de groep deel aan de 
Europeade, een jaarlijks terugkerend evene-
ment dat deze keer in het Belgische Namen 
werd georganiseerd en waaraan liefst 160 
groepen met in totaal 4300 leden meewerk-
ten.

Vervolg van voorpagina

Karolingenmarkt en Folklorefestival voor de 16e keer een gelukkig koppel

Lochberg Tanzgruppe

Canteclaer

Westkappels Koor

Smoutepeerke

Foekepot

Humoreske

Gorsselsche Boerendansgroep

PlayInOrkest

Dit jaar wordt vooral in de podiumkunstsector het sterfjaar van William Shake-
speare (1616-2016) herdacht. Klein Theater ‘De Verwachting’ opent daarom in 
Shakespeariaanse stijl zijn deuren op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober.

Theater de Verwachting Ritthem 
opent deuren

Veel Souburgers op de rol
Gerard heeft zorgvuldig alle op dit 
ongeval betrekking hebbende spul-
len verzameld evenals zijn achterneef 
Tonny Kraak, die een prachtig schilderij 
maakte van het schip en van Marinus 
Nieuwenhuize, ook zijn overgroot-
vader. Hij, Gerard en Hans, de broer 
van Gerard,hebben zich in de histo-
rie verdiept en heel wat paperassen 
boven water gehaald. Zo ook de mon-
sterrol, waarop onder andere de Sou-
burgers J.Oranje, J.Reijerse, P. en F.S. 
Wissekerke, M.v.Zweden en A.Gunst 
te vinden zijn. Er staan nog meer Sou-
burgers op de monsterrol, maar hun 
namen zijn niet goed te lezen omdat 
het allemaal handtekeningen zijn. De 
Koningin Wilhelmina, die post en pas-
sagiers vervoerde, zonk in het midden 
van de eerste wereldoorlog, naar de 
bodem van de Noordzee en volgens 
een bericht van duiker Vic Verlinden, 
die later op onderzoek uitging, is het 
bovenschip helemaal verdwenen.
Lezing op 10 november

Voor wie geïnteresseerd 
is in de gebeurtenissen in 
en rond de eerste wereld 
oorlog: Op 10 november 
houdt de oud-archivaris 
van de gemeente Goes, 
Allie Barth, een lezing over 
dit onderwerp in de his-
torische kerk in Oost-Sou-
burg. Na de pauze vertelt 
de duiker Vic Verlinden een 
en ander over het duiken 
in de Noordzee. Ongetwij-
feld zal het dan ook gaan 

over de ondergang van de Koningin 
Wilhlmina.

Tijdsbeeld
De oorspronkelijke Souburgsche Cou-
rant stamt uit 1894 en was dus al 22 
jaar oud. Hoe lang hij heeft bestaan 
weten we niet maar een feit is wel 
dat in Souburg, meer dan dertig jaar 
geleden, een doorstart werd gemaakt 
met een eigen krant die later ook Sou-
burgsche Courant ging heten. Destijds 
bevatte de krant veel Vlissings nieuws 
maar ook advertenties uit Souburg. 
In de krant van 1 augustus 2016 staat 
naast het droeve nieuws natuurlijk nog 
heel wat meer en geeft daardoor een 
goed tijdsbeeld.

Advertenties
Neem nou de advertenties: we vin-
den naast de overlijdensadvertentie 
van de heer Abrahamse, een zilveren 
huwelijksfeest,de verkoop van een kip-
penhok, de publieke verkoop in De 

Zwaan van een huis aan de Burcht-
straat en de advertentie van J. Wil-
lemse die ook het theelepeltje leverde 
dat Gerard Nieuwenhuize in de eerste 
klas kreeg uitgereikt ter gelegenheid 
van het veertigjarig bestaan van de 
Julianaschool. Boekhandel Van der Peijl 
bemiddelt in de verkoop van een kin-
derstoel en een stoelwagentje. Gerard 
herinnert zich nog dat destijds boek-
handel Huson nog vaak Van der Peijl 
werd genoemd. Intussen is de krant 
al zo vaak gelezen en al zo oud dat 
hij bijna uit elkaar valt. Honderd jaar 
bestaan valt ook voor krantenpapier 
niet mee.

Bouwactiviteiten op een van de 
verkochte kavels aan de Zandweg
Op de achtergrond de Westerschelde dijk

Bom op mailboot was ook een klap voor Souburg 
gerard nieuwenhuize is zuinig op de souburgsche courant van 1 augustus 1916

Het klein theater gaat zich in het Zeeuwse 
aanbod profileren als huiskamertheater met 
bijzondere kleinkunst, comedy en muziek-
voorstellingen. Hoe avontuurlijk en anders 
kan dit nieuwe theatertje starten met een try-
out van de voorstelling Richard III van William 
Shakespeare door Wart Kamps? 
Wart is o.a. bekend van het populaire caba-
retgezelschap Rooyackers, Kamps & Kamps 
maar ook als verdienstelijk toneelspeler bij 
het RO theater. Hij brengt een wel hele bij-
zondere versie van Richard III van Shake-
speare op de planken. Shakespeare schildert 
hem namelijk af als een verschrikkelijke vent. 
Reden te meer dat Richard III via Wart Kamps 
duidelijk wil maken dat dit hele verhaal van 
Shakespeare over hem niet klopt. Vastgesteld 
is dat sowieso alle stukken van Shakespeare 
vaak naar believen door regisseurs door de 
eeuwen heen naar eigen hand en waarheid 
werden gezet. Het is dan ook hoogste tijd de 
geschiedenisboeken in dit kader te herschrij-
ven en u krijgt de primeur. 

U kunt bij de feestelijke opening aanwezig 
zijn, al zijn de kaartjes in het klein theater 
natuurlijk beperkt. 

het is op een paar weken na een souburgsche courant van honderd jaar geleden. gerard nieuwen-
huize, geboren en getogen Oost-Souburger (Buteuxstraat) heeft hem zorgvuldig bewaard net zoals zijn 
grootvader geeraard. en dat was geen wonder want diens vader, de souburger Marinus nieuwenhuize, 
was een van de opvarenden van de mailboot “Koningin Wilhelmina” die op 31 juli 2016 op een mijn liep. 
Hij was één van de vijf. Een van de andere slachtoffers was Abraham Abrahamse ook uit Oost-Souburg. 
Van geen van beiden is ooit iets teruggevonden, zo berichtte de Souburgsche Courant die uitgebreid 
aandacht besteedde aan het ongeval en aan de herdenkingsdienst tijdens de begrafenis op het Vlis-
singse kerkhof van twee andere slachtoffers, die kort na het ongeval zijn overleden. 

Ineke Vervorst-van Loon

Gerard met de honderd jaar oude krant.

J.Willemse leverde het herdeningslepeltje 
van de jubilerende Julianaschool.

De Souburgsche Courant van 1 augustus 1916.

Ons advies is er snel bij te zijn en de kaar-
ten te bestellen via onze website www.thea-
tersaanzee.com of door een e-mail te sturen 

aan info@theatersaanzee.com. Bellen mag 
natuurlijk ook: (06) 83 70 72 80 (tijdens kan-
tooruren). 

Wart Kamps

Zondag 11 september wordt het drie-
daagse Souburgsche Folklorefestival 
afgesloten met een concertmiddag in 
de grote Feesttent. 

Fanfare, Jeugdorkest en Slagwerkgeroep van 
Vlijt en Volharding Oost-Souburg, Harmo-
nie Ons Genoegen Kapelle en de Konink-
lijke Harmonie Ons Genoegen uit Vlissingen 
geven concerten en, net als vorig jaar, wordt 
de muzikale zondagmiddag weer compleet 
gemaakt met de BurgPlayIn. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
13.00 uur  Fanfare Vlijt en Volharding Oost-

Souburg
13.35 uur  Koninklijke Harmonie Ons Genoe-

gen Vlissingen

14.10 uur Harmonie Ons Genoegen Kapelle
14.45 uur  Slagwerkgroep Vlijt en Volhar-

ding
15.10 uur Jeugdorkest Vlijt en Volharding
15.30 uur  Pauze waarin voorbereiding voor 

de Play In
15.50 uur Start Play In

Voor deze Play In wordt een groot HaFaBra- 
‘Play In’-orkest gevormd, dat onder leiding 
van dirigent Albert John Vervorst (openbaar) 
zal repeteren en aansluitend, van 17.00 tot 
17.45 uur, de concertmiddag besluit met een 
hopelijk massaal optreden. 

Alle actieve gevorderde muzikanten, zowel 
van verenigingen als individueel, zijn uitge-
nodigd om bij deze Play In aan te schuiven. 

Afsluiting Folklorefestival op zondagmiddag 

Concert en BurgPlayIn

Instrument (m.u.v. groot slagwerk) en lesse-
naar graag zelf meebrengen. Voor bladmu-
ziek wordt gezorgd. Eerder zijn muzikanten 
in de omgeving al aangeschreven via hun 
verenigingen. Voor wie dat heeft gemist is 
er altijd nog de mogelijkheid, zelfs tot ½ uur 

voor aanvang van de repetitie, om zich aan te 
melden. Deelname is gratis.

Voor meer informatie
medioburgum-walacra.nl 
en www.vlijtenvolharding.net
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Er was nog maar nauwelijks een blokje van 
vier woningen onder de kap gekomen of er 
rezen al moeilijkheden tussen het bouwbe-
stuur en het gemeentebestuur van Souburg. 
De aanleiding er toe waren enkele kritische 
vragen van het gemeenteraadslid J. Holthui-
zen Die luidden aldus; “Is het Burgemeester 
en Wethouders bekend dat in het oorspron-
kelijke plan van de Woningbouwvereniging 
een zodanige afwijking is aangebracht door 
de bekappingen dier woningen te verhogen 
wat tot gevolg zal hebben dat de maximum 
woninghuur F5,20 inplaats van F4,32 zal 
bedragen? Wanneer dit den Burgemeester 
bekend is bevat het dan waarheid dat het ini-
tiatief van hemzelf is uitgegaan. Zo ja; is dit 
onderwerp besproken en tot stand gekomen 
in een gecombineerde vergadering van B. 
en W., architect en de bestuursleden van de 
Woningbouwvereniging “
Verder wees hij nog op de ‘ onaangename 
gevolgen van dit besluit’. (huurverhoging) Hij 
wenste ook nog dat er stappen ondernomen 
zouden worden bij het Ministerie van Arbeid 
in Den Haag om verhoging van de huur te 
voorkomen. Aangezien de Burgemeester zelf 
niet aanwezig was werd besloten om dit punt 
aan te houden tot de volgende vergadering. 
In een vergadering van 16 januari 1922 legde 
de burgemeester een verklaring af van de 
stand van zaken. Hij verklaarde nadrukkelijk 
dat het onwaar was dat hij persoonlijk en 
zonder medeweten van anderen toestem-
ming gegeven had tot het verhogen van de 
kappen van de woningen. In een gezamen-
lijke vergadering van het Gemeentebestuur, 

het Bouwbestuur en de architect was beslo-
ten dat het wenselijk was om tot verhoging 
van de kappen over te gaan. Maar uitsluitend 
onder die voorwaarde dat het geen huurver-
hoging tot gevolg zou hebben. “Burgemees-
ter en Wethouders zijn daarin door het Bouw-
bestuur misleid”. Hij werd daarin bijgestaan 
door de beide Wethouders Jobse en Melse. Zij 
verklaarden “dat rond de Burgemeester een 
legende is ontstaan die volkomen onjuist is”. 
En dat het dagelijks bestuur (B. en W.) zich “in 
deze zaak niets te verwijten heeft”. Hiermee 
scheen de zaak opgelost te zijn maar het zou 
nog een héél lang “staartje” hebben.

Nieuwe problemen
Ongeveer een jaar later kwamen er al pro-
blemen met de financiering van het project. 
Toen kwam het bouwbestuur al met een 
verzoek om een extra bouwvoorschot van 
16.500 gulden wegens meerwerk. (verho-
ging van de kappen) Met als gevolg dat er 
opnieuw ellenlange discussies in de Gemeen-
teraad ontstonden over de schuldvraag en 
de ware toedracht. Volgens raadslid Cijsouw 
was er afgesproken om de kosten van de kap-
verhoging te dekken door bezuinigingen in 
het stratenplan. Er was ook nooit iets in de 
tekeningen of het bestek gewijzigd. Er stond 
ook niets van op papier; er waren enkel maar 
wat mondelinge toezeggingen of afspraken. 
De vragensteller Holthuizen verklaarde dat de 
kapverhoging de schuld was van het bouw-
bestuur en de architect. Maar B. en W. had-
den ook schuld want die had teveel op de 
architect vertrouwd. Waarom had men ook 

door J. Kaljouw

In het eerste deel van dit artikel (krant april 2016) hebben we kunnen lezen 
dat er na moeizame en langdurige onderhandelingen eindelijk een definitief 
bouwplan voor tweeënvijftig woningen totstand gekomen was. Dat waren de 
woningen die kortgeleden afgebroken zijn ten behoeve van de nieuwbouw in 
de wijk Kromwege (Vlissingsestraat/van Turnhoutstraat). Maar opnieuw zou-
den zich strubbelingen en vertraging tijdens de bouw voordoen.

een architect uit Hilversum genomen en het 
bouwbestuur werd steeds brutaler. Met meer-
derheid van stemmen werd dan ook besloten 
om aan het verzoek van het bouwbestuur 
geen gevolg te geven. Einde discussie; de 
secretaris had drie grote vellen van het forse 
notulenboek nodig om alles op papier te zet-
ten.

Faillissement
In de nieuwjaarsvergadering van 1924 ont-
stonden er opnieuw felle discussies in ver-
band met een nieuw verzoek van het Bouw-
bestuur om een bijdrage van 4700 gulden. 
Indien geweigerd dan ontstonden er proble-
men met het uitbetalen van de aannemers en 
dreigde er een faillissement. Volgens Lasoe liet 
B. en W. zich beetnemen door de architect. 
De architect en de aannemers wilden alleen 
maar beter worden van de kapverhoging. 
Jobse meende dat B. en W. de bouw direct stil 
hadden moeten laten leggen toen het eerste 
blokje van vier woningen klaar was.
Aanvankelijk voelde de Gemeenteraad er 
dan ook niets voor om aan het verzoek van 
het Bouwbestuur tegemoet te komen. Maar 
omdat de tekorten steeds hoger dreigden te 
worden besloot men noodgedwongen toch 
maar, met zes stemmen voor en vijf stemmen 
tegen, om aan het verzoek van het Bouwbe-
stuur gevolg te geven. Maar tot overmaat 

van ramp nam de Inspectie in Den Haag daar 
weer geen genoegen mee. En alsof dat nog 
niet genoeg was: er kwamen ook nog proble-
men met de verhuur van de woningen. 
Toen heel het project eindelijk gereedge-
komen was bleek ook nog een deel van de 
woningen moeilijk te verhuren te zijn. In eer-
ste instantie had men een huur van vier gul-
den tweeëndertig per week berekend. Dat 
was al vrij veel voor die tijd want er werden 
toendertijd al woninkjes verhuurd voor één 
gulden. Door de verhoging van de kappen 
kwam daar nog bijna één gulden bij. (fl5,20) 
Met als gevolg dat een deel van de woningen 
onverhuurd bleef. Toen ontstonden er natuur-
lijk nog grotere financiële problemen en werd 
de toestand helemaal kritiek en uitzichtloos.
Men had bij het vaststellen van de huur het 
gemiddelde loon van een arbeider berekend 
op vierendertig gulden(!) per week terwijl 
er nog talrijke arbeiders waren die niet veel 
meer dan een gulden op een dag verdienden. 
Uiteindelijk is de bouwvereniging er dan ook 
aan ten onder gegaan en moest er faillisse-
ment aangevraagd worden. Maar ondanks 
al die problemen en tegenslagen hebben die 
woningen toch nog bijna honderd jaar stand 
gehouden. En hoewel ik die hoge kappen 
nooit fraai gevonden heb, zullen er door de 
jaren heen talrijke gezinnen en alleenstaan-
den met veel plezier gewoond hebben.

Woningnood in Souburg
 Deel 2

Batterij- en reparatieservice 
bij John’s Men and Woman
Sedert het vertrek van Juwelier de Vos uit 
de Kanaalstraat kun je bij John’s Man and 
Women terecht voor batterijservices en 
kleine reparaties aan horloges en klokken. 
Een dienst, waarvoor je het dorp niet uit 
hoeft. En er is behoefte aan. In de winkel van 
John en Janneke de Korte staat een vitrine 
met Zeeuwse sierraden en horloges. Henk de 
Vos zorgt er voor dat batterijen worden ver-
vangen, klokken en horloges worden gerepa-
reerd. De Vos zorgt ervoor dat batterijen zo 
spoedig mogelijk worden vervangen. Grote 
reparaties neemt hij ook voor zijn rekening. 
Zo blijft de oud-juwelier met zijn kennis ver-
bonden aan Oost-en West Souburg en Rit-
them en zorgt John’s Men and Women voor 
de inname en teruggave. Een mooi stukje 
samenwerking en dienstverlening in één.

De Klok van de Kanaalstraat
Hoe prettig was het om in de Kanaalstraat te 
kunnen zien hoe laat het was. Bij Juwelier De 
Vos hing er een grote klok pontificaat de tijd 
te laten zien. We waren er als Souburgers en 
bezoekers aan gewend. Hebben we nu in de 
Kanaalstraat geen tijd meer? Jazeker. Tussen 
de Primera en de Snuffelwinkel De Burcht 
hangt weer een grote klok. Deze is van Chris 
Hanraads van Megabed. De eigenaar van de 
Snuffelwinkel wilde de klok graag op Sou-
burg houden. En dus heeft Hanraads de klok 
in de Kanaalstraat laten ophangen. Een mooi 
stukje service van Megabed en De Snuffel-
winkel. Blijven we als Souburgers toch mooi 
bij de tijd. En de Paspoortstraat? Nou, met 
de komst van de appartementen op de hoek 
met het Oranjeplein is de kerktoren iets min-
der in beeld. Dat is even wennen.

De activiteiten van Actief 
ondernemend Souburg
De jaarmarkt staat voor de deur en voor de 
activiteiten leest u zeker het hoofdartikel in 
deze uitgave. Actief Ondernemend Souburg 
organiseert het festijn jaarlijks tweemaal. 
De uitvoering is in handen van Euromarkt 
St. Christoffel uit Hoogerheide. Zij doen dit 
nu een paar jaar tot volle tevredenheid van 
het bestuur. De winkeliersvereniging hoopt 
hiermee nog jaren te kunnen door gaan 
en zo een traditie in de kern van Oost-Sou-
burg in ere te houden. Maar de vereniging 
doet meer. Recent is er gesproken met de 
gemeente Vlissingen over onderwerpen, 
die Oost- en West-Souburg en Ritthem aan 
gaan. Wat te denken van het onderwerp 
hondenpoep. In het winkelgebied is dit 
een ergernis. En niet alleen daar, maar ook 
elders in de kernen. In samenwerking met 
de gemeente wordt middels posters gewerkt 
aan het terug dringen van de overlast en 
doet de vereniging een beroep op de hon-
denbezitters hieraan actief bij te dragen. De 
Vereniging heeft aandacht gevraagd voor de 
plaatsen van de laad- en losplaatsen. Door ze 
te verplaatsen naar een logische plek in de 
Kanaalstraat, kan het gebruik beter worden 

geregeld. Ook de invalidenparkeerplaats kan 
hierbij een betere plaats toegewezen krijgen. 
Er is bij de gemeente ook aandacht gevraagd 
voor de kruising Paspoortstraat-Kanaalstraat. 
Deze is gevaarlijk en gevraagd is hiervoor een 
oplossing te bedenken. En is de gemeente 
voorgelegd om bij evenementen de Karolin-
genburcht vooraf beter te maaien, zodat het 
gebruik prettiger wordt. Het overleg tussen 
AOS en de gemeente is constructief. Daar 
hebben we allemaal ons voordeel aan. Ove-
rigens meldt zij dat verenigingen, clubs en 
belangenverenigingen hun boodschap kwijt 
kunnen op info@souburg.nl. Of een link leg-
gen met de websites. Dat geeft meer inzicht 
en overzicht van alle activiteiten in de ker-
nen. Het bestuur is trots te melden dat het 
aantal leden groeit. En dat er een nieuwe 
softwarewinkel in de Kanaalstraat bij komt. 
Kortom, een eigen kernwinkelgebied levert 
een bijdrage aan de activiteiten in Oost- 
West Souburg en Ritthem.

Burgernet wordt steeds belangrijker
Wie is aangesloten op burgernet krijgt op de 
meest uiteenlopende momenten een bericht 
over een verdachte situatie, over personen, 
weggelopen personen, vermiste personen en 
ongewenste situaties. Burgernet is een initi-
atief van de politie en roept burgers op om 
mee te kijken om zo verdachten, maar ook 
vermiste mensen te kunnen opsporen. Een 
even ingenieus als simpel concept. Wij zijn 
daarbij de ogen en oren van de politie en we 
dragen bij aan onze eigen veiligheid en we 
helpen mensen waar dat wordt gevraagd. En 
waarom zouden we niet? Soms is het weleens 
lastig als er meerdere telefoons in huis zijn, 
maar uitgangspunt is helpen waar het kan. Er 
komen al steeds meer buurt-whatsapps, bur-
gernet hangt daar als een paraplu overheen. 
En je kunt als gebruiker zelf je regio instellen. 
Heb je als Ritthemer niets met Westkapelle, 
kun je het zelf allemaal beperken. En laten 
we eerlijk zijn, met alle informatie over inbra-
ken, insluipingen, roofovervallen is het toch 
prima het web over criminelen te sluiten? 
Dat doen we met zijn allen. 

De straten worden zichtbaar 
vernieuwd
We houden u graag op de hoogte van de 
voortgang van de herstellingsoperatie van 
onze straten en stoepen. De Diezestraat 
is bijna klaar, De Lingestraat vordert. In de 
omgeving van de Kromwegesingel en de 
Zeeënbuurt vordert het werk. Het gaat niet 
snel. Dat kan ook niet. Want alles moet wor-
den uitgegraven, nieuwe leidingen worden 
gelegd en dan alles opnieuw bestraat. De Ste-
merdinglaan nadert de afwerking, volgend 
voorjaar ziet alles er iets frisser uit in Oost-
Souburg. Toch vragen we bij de gemeente 
Vlissingen aandacht om de afwerking en het 
onderhoud daarna goed op de kaart te zet-
ten. Het lijkt een open deur in trappen, maar 
we wijzen erop dat goed onderhoud het 
beste boud is van ons visitekaartje, straten, 
stoepen, fietspaden en pleinen.

Souburg, Ritthem en omgeving

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

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

 De E bike specialist van Oost Souburg 
In de maand september opruiming van overjarige fi etsen

Kortingen oplopend tot wel -30%
Loop eens binnen en informeer hiernaar

Bezoek onze winkel voor vakkundig en eerlijk advies
Onderdelen - accessoires - onderhoud - reparatie - fi etsverzekeringen - ijzerwaren

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 5 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 10 SEPTEMBER

10%
KORTING OP

• DAMES SCHOENEN
• HEREN SCHOENEN
• JEUGD SCHOENEN
• TASSEN

RIEKER
DAMESENKELLAARS

€ 69,95

Gebr. Baljeu

FLUCHOS
HERENSCHOEN

€ 109,95

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

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

aanbieding
Karolingenmarkt

panty’s

herensokken

damessokkenlegging
s

maillots

beenmode
 halve prijs!

m.u.v. de basiscollectie

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg

tel. 0118-461287

20% korting op alle gordijnstoffen!

gratis gemaakt *
 *vraag naar de voorwaarden in de winkel

JUNI AANBIEDING

Kanaalstraat 40
4388 BN Oost-Souburg

0118-461287

aanbieding
KarolingenmarKt

beenmode
halve prijs!

aanbieding
Karolingenmarkt

panty’s

herensokken

damessokkenlegging
s

maillots

beenmode
 halve prijs!

m.u.v. de basiscollectie

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg

tel. 0118-461287

aanbieding
Karolingenmarkt

panty’s

herensokken

damessokkenlegging
s

maillots

beenmode
 halve prijs!

m.u.v. de basiscollectie

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg

tel. 0118-461287
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TRUGKIEKE
DE WIJKAGENT
In december 2014 schreven wij een stukje in 
deze Courant over de wijkagent. We schre-
ven toen o.a.: “Tijdens diverse gelegenheden 
van de gemeenteraad heeft de PSR vragen en 
bedenkingen geuit over de inzet van de wijk-
agent voor Oost - Souburg en Ritthem. De 
antwoorden waren duidelijk, maar geven toch 
geen goed gevoel”.
Hoewel wij hele goede gesprekken hebben 
gehad met de wijkagent en met de teamchef 
Walcheren van de Politie, zijn wij nog steeds 
niet tevreden met de zichtbaarheid van de 
wijkagent! Laat duidelijk zijn dat dit geen ver-
wijt is aan de aan Souburg en Ritthem toege-
wezen wijkagent Ko de Jonge. Integendeel, wij 
hebben goede contacten met Ko en hij is altijd 
bereid om met mensen in gesprek te gaan en 
om daar waar mogelijk problemen op te lossen 
of te helpen. Het mankement zit nog steeds in 
de zichtbaarheid op straat en dus ook in het 
persoonlijke contact met een Politie functio-
naris. Er zijn inmiddels meerdere wijkagenten 
voor Walcheren beschikbaar en deze mensen 
doen allemaal hun best, maar volgens de PSR 
worden de beschikbare agenten opgeslokt in 
het grote geheel van de nieuwe Politie Zee-
land- West Brabant. Mogen wij als grootste 
dorp samen met Ritthem en West Souburg 
goed voor minstens 14.500 inwoners eisen dat 
er politie zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig 
is in onze dorpen? Wat de PSR betreft JA dus!
De burgemeester kan volgens de wet letterlijk 
aan de Politie opdragen waar de prioriteiten 
liggen. Hij gaat over de Politie inzet op straat! 
Wij zullen burgemeester Van den Tillaar vragen 
om weer meer prioriteit bij de wijkagent op 
straat te leggen.

De PSR wil onze agent zichtbaar op straat zien 
en zal zich blijven inzetten voor agenten die 
in onze dorpen op straat aanwezig een aan-
spreekbaar zijn!
 

ONS hUIShOUDBOEKJE
In de zomerperiode van 2014 was de gemeen-
teraad actief bezig met mogelijkheden om te 
bezuinigen. De urgentie om snel bezuinigings-
maatregelen te nemen was heel duidelijk. De 
Zomernota 2014 was een feit. Van Schelde-
kwartier tot decentralisaties en van sport tot 
cultuur. Om de gemeente Vlissingen weer 
financieel gezond te maken moet het roer 
daadwerkelijk om. De artikel 12 status is aan-
gevraagd. De komende jaren moeten we terug 
naar de wettelijk verplichte taken. Ook de 
ambtelijke organisatie zal moeten bijdragen. 
De organisatie moet worden aangepast aan 
het nieuwe pakket van taken. Het zittende col-
lege heeft de durf om deze taak grondig op te 
pakken. Heel vervelend, maar wel noodzakelijk.
Om te komen tot noodzakelijke bezuinigingen 
moeten harde keuzes worden gemaakt. Anders 
denken over de aanpak van leefbaarheid in de 
wijken en een versnelde inhaalslag voor de rio-
lering om de voeten droog te houden in de 
toekomst. Meer cultureel ondernemerschap en 
meer inbreng van de sportverenigingen voor 
het onderhouden van hun accommodaties. 
Binnenkort gaan we de saneringsbegroting 
opstellen en moeten er vooral op het traject 
sport, cultuur en organisatie nog forse slagen 
gemaakt worden. De afgesproken bezuinigin-
gen moeten uiterlijk in 2019 volledig gereali-
seerd zijn.

ZORG IN DE DORPEN
Vanaf de startdatum 1 januari 2015 is de Zorg 
heel anders georganiseerd. Dat is voor veel 
mensen best lastig. De Rijksoverheid heeft veel 
taken aan de gemeenten overgedragen. Meer 
taken, maar ook minder geld. Dat gaat niet 
goed samen kunt u zeggen. Concreet betekent 
het dat de Zorg op een vernieuwende manier 
georganiseerd moest worden. Dat merkt u 
o.a. aan het nieuwe Zorgloket bij Porthos, 
bij de Huishoudelijke Hulp en bij de Persoon-
Gebonden-Budgetten. Ook in de Jeugdhulp 
zijn noodzakelijke vernieuwingsslagen ingezet.
Inwoners moeten zich meer gaan inspannen 
voor hun zorgbehoevende ‘buren’. Er moet 
meer burenhulp komen, mensen moeten meer 
participeren. Dit lijkt een simpele boodschap 
maar de verandering naar een samenleving 
waarin een ieder aanmerkelijk meer eigen 
verantwoordelijk neemt voor zijn leven zal de 
nodige tijd in beslag nemen.
Toekomstbeeld: inwoners, organisaties, bedrij-
ven en de gemeente hebben elkaar hard nodig 
om ondersteuning en de zorg SAMEN te orga-
niseren. Zo kan iedereen zo lang mogelijk mee 
blijven doen in de samenleving.

ASIEl EN VlUChTElINGENBElEID
Een evenwichtige verdeling over Europa, 
Nederland en Zeeland. Vanuit die solidariteit wil 
de PSR meedenken, meepraten en meewerken 
over het aandeel specifiek voor Zeeland van de 
in Europa aanwezige stroom van vluchtelingen. 
De PSR wil niet langer machteloos toekijken hoe 
mensen verdrinken in de Middellandse Zee. 
Om die reden staat opvang in de regio hoog 

in ons vaandel. Voorkom dat mensen de over-
steek wagen en lever opvang met de hulp van 
de VN, inclusief scholing en zorg, in de regio. 
Het opnemen van een deel van de vluchtelin-
gen evenredig verdeeld over Zeeland is nood-
zakelijk. De CdK heeft hier nog iets te doen. 
Het lokale draagvlak voor asielbeleid blijft erg 
belangrijk. Opvang moet wat de PSR betreft in 
kleinschalige opvang, wij denken dan aan 200 
mensen. Het vinden van huizen voor statushou-
ders is steeds moeilijker. Veel andere woning-
zoekenden vinden ook slecht een woning. Een 
nieuwe systematiek voor woningtoekenning 
c.q. verdeling kan hieraan bijdragen. De PSR 
ziet voor de Rijksoverheid een directe taak om 
inzet te plegen op de volgende terreinen: hoe-
veel woningen moeten beschikbaar komen, 
hoeveel uitkeringen komen erbij en wat moet 
aan extra zorg geleverd worden. Dan gaat het 
wat de PSR betreft zeker ook om de financiële 
zekerheid die het Rijk daarbij moet bieden.

SChOlEN IN OOST-SOUBURG
Al meer dan vijftien jaar is er sprake over ver-
nieuwing van scholen in Oost-Souburg. Eind 
2014 dacht het college dat de gemeenteraad 
een besluit zou gaan nemen. Maar na het Rijks-
monument de Karolingische Burg verdween 
ook de locatie Bermweg uit beeld. Er lijkt wei-
nig zegen te rusten op de vernieuwbouw van 
de scholen voor de Tweemaster/Kameleon en 
de Burcht-Rietheim. Nu is er de belofte voor 
besluitvorming voor 31 december 2016. In 
september zal de PSR het college bevragen 
over de stand van zaken in dit veel te lang 
lopende dossier.

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

Souburg cultureel gaat tiende 
seizoen in

Met trots presenteren het bestuur en 
haar vrijwilligers weer een goed gevuld 
en gevarieerd programma. Zoals de 
vrienden en bezoekers van de stichting 
gewend zijn, staan bij elk evenement 
een aantal vrijwilligers klaar om alles in 
goede banen te leiden. Al bijna tien jaar 
draagt de stichting bij aan het behoud 
en het onderhoud van de historische 
kerk in Souburg. Een prestatie, waarbij 
alle betrokken partijen baat hebben. 
In maart 2017 wordt er aan het jubi-
leum extra aandacht besteed. Dan is er 
elk weekend een concert, muziek van 
eigen bodem en een jeugdvoorstelling. 

Maart geeft een wisselend programma 
te zien met Iers/Keltische muziek, 
Zuid-Amerikaanse muziek, Marion van 
Iwaarden geeft acte de présence. Piet 
Brakman is er weer en de jeugd krijgt 
een bijzonder lunchconcert. Kortom, 
bezoekers kunnen dit jubileumseizoen 
hun hart ophalen. Iedereen is welkom, 
meer dan dat zelfs. Het zal u niet ver-
bazen dat de stichting nog steeds erg 
blij is met een groeiend aantal vrienden. 

Wilt u meer weten? Bezoek dan de web-
site van de Stichting Vrienden van de 
Historische Kerk Souburg.

Rommelroute & burendag, koopjes, 
gezelligheid en dit jaar een leuk 
eindfeest

In andere steden en dorpen wordt een rommel-
route al jaren georganiseerd. Vorig jaar dacht de 
initiatiefneemster Maryjane, waarom zou dit dan 
niet kunnen in Oost-Souburg? Ze begon gelijk te 
bellen en informatie in te winnen. Iedereen was 
gelijk positief en enthousiast. En de Gemeente 
wilde graag meewerken en steunde dit initiatief. 
Dat geeft wel een lekker gevoel. Zoveel mensen 
als er meededen overtreft dan wel alle verwachtin-
gen. Natuurlijk zit je er niet voor niets, je wilt van 
je oude en overbodige spulletjes af. Waar iemand 
anders weer zijn of haar voordeel mee kan doen. 
Maar de gezelligheid op straat en saamhorigheid 
die er die dag is ontstaan vond ik het leukste om te 
zien. Het leek wel een burendag, iedereen was op 
straat, snuffelde bij elkanders spulletjes en praatte 
met elkaar. Vandaar dat we nu voor deze datum 
hebben gekozen en dit samen laten vallen om 
zo nog meer mensen samen op straat te krijgen. 
En ben je toch onderweg, kijk dan ook eens in de 
tuin van de kerk op het Oraneplein. Daar worden 
diverse baby kleertjes en speelgoed aangeboden. 

Zaterdag 24 september is het dan eindelijk zover. 
Dan kan iedereen vanaf 9 uur zijn tweede hands 
spullen aanbieden vanuit zijn eigen tuin, oprit of 
garage. Maar het aanmelden via de site is wel 
belangrijk. Via de site komen dan alle adressen in 
een overzichtskaart te staan die te downloaden is. 
Zo weet je waar iedereen zit en langs welke stra-

ten je wilt lopen of fietsen. We streven naar een 
gezellige dag, dus versier je kraam of standje met 
bv ballonnen of verlichting. Maar wees vooral ook 
creatief en organiseer spelletjes, mini workshops of 
andere leuke activiteiten. Dat kan individueel maar 
natuurlijk ook zeker samen met de buren of de 
gehele straat. En vooraf reclame maken in je straat 
zal ook zeker helpen. 

Om het allemaal in goede banen te leiden is het 
belangrijk dat we ons allemaal aan de (veiligheids) 
regels houden en de gemaakte afspraken nako-
men. Lees deze aandachtig door via de website, 
iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn kraam 
met spullen. Nieuw dit jaar is het eindfeest. Alle 
deelnemers en bezoekers zijn uitgenodigd om 
vanaf 16.00 uur nog wat gezellig na te praten of 
om andere verkopers te ontmoeten aan het veld 
tussen de Stuart Makkersstraat, Padweg, Witte 
Zeestraat en de Bermweg.

Neem je eigen stoel mee en wat te drinken / eten. 
Diverse bands zullen daar geheel kosteloos optre-
den om met wat muziek het feest compleet te 
maken. En voor de kinderen is er een activiteit. Om 
21.00 uur zal het programma beëindigd worden.

Website: http://communities.zeelandnet.nl/
route-oost-souburg/bestanden. 
Contact: rommelroute@zeelandnet.nl

vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd, om te kijken of het aanslaat. nou het was 
een daverend succes als ik terug kijk hoe de dag verlopen is. Zoveel aanmeldingen op 
voorhand en dan nog alle mensen die zich niet aangemeld hadden maar wel met een 
tafel in de tuin zaten, of gewoon op het gras met een kleedje. Geweldig om te zien. Dus 
ook in 2016 gaan we dit voortzetten. Alleen zullen we wel moeten rekenen op nog meer 
aanmeldingen. niet erg, we kunnen het hebben, alleen is het wel belangrijk dat ieder-
een zich vooraf inschrijft en aanmeld via de website. En de afspraken en regels doorleest.

24 september is het weer zover. Voor 
het tweede jaar op rij zal er in de Kerk 
aan het Oranjeplein, een Baby Boom 
worden georganiseerd. Volgens Debby 
Dé leukste zwangerschap-, en Baby-
beurs in Zeeland. Ben je zwanger, of 
zojuist bevallen (thuis of in het zieken-
huis), dan moet je deze beurs bezoe-
ken. Alle informatie hieromtrent is op 
een van de 30 stands te vinden. Maar er 
zijn ook demo’s, verschillende professi-
onele instanties die voor ondersteuning 
en advies kunnen zorgen in de weken 

voor de bevalling, maar zeker ook erna. 
Tot aan de peuterleeftijd aan toe. Maar 
vergeet vooral jezelf niet. En er zijn twee 
echte workshops. Debby krijgt dit jaar 
gelukkig ondersteuning van Ellen en 
Mariëlle. Alleen is een beurs van deze 
omvang met deze uitstraling niet meer 
te organiseren. Neem de kinderen 
gerust mee. In de tuin van de kerk staat 
een springkussen en de kinderen kun-
nen worden geschminkt. 

De kerk is geopend van 10 tot 15 uur.

Baby Boom, de beurs voor 
(aanstaande) jonge gezinnen

Op vijfentwintig september 2016 gaat het programma van de stich-
ting Vrienden van de Historische kerk Souburg van start met een 
lunchconcert van Philharmonie 50plus. Het is het seizoen van het tien-
jarig bestaan van de stichting.

KOMT U RUIMTE TEKORT?

Koop een garageplaats incl. berging     
in het volledig vernieuwde Rehoboth-
gebouw voor slechts € 17.500 k.k.!

Dichtbij huis
Rehobothstraat - Oost-Souburg

Per direct 

beschikbaar!

Kijkdag: zaterdag 10 september tussen 10:00 en 11:00 u.
Loop gerust even binnen om een kijkje te nemen!

Interesse? Bel de makelaar!
T  0118 - 460 300SCHINKEL DE WEERD MAKELAARDIJ

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
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Jongeren betrekken bij wat er in de 
wereld gebeurt. Dat kun je op veel 
manieren doen. De Souburgse domi-
nee Jolande van Baardewijk zoekt het 
in de muziek, want, zo is te lezen in 
het onlangs door haar en haar vader 
geschreven boek over aangeboren 
en overgedragen liefde hiervoor: 
“Muziek ligt aan de oorsprong en 
is een deel van alles wat goed, waar 
en schoon is.” Die woorden komen 
van Plato die muziek een mentaliteit 
noemt.

Muziek verbindt, vertolkt gevoel, kan een 
middel zijn om ergens aandacht voor te 
vragen. Dat laatste was het geval bij het tot 
stand komen van het U2 projectkoor Wal-
cheren: mensen betrekken bij de millenni-
umdoelen van de Verenigde Naties. Jonge-
ren bewust maken van wat er in de wereld 
aan de hand is en samen kijken wat je er aan 
kunt doen. 

Vijf geslaagde optredens
Intussen is het project afgerond en kunnen 
de koorleden terugkijken op vijf geslaagde 
optredens voor zeker 2200 toehoorders in 
totaal. Op 23 januari 2015 trad het U2koor 
voor het eerst op in de St.Jacobskerk in Vlis-
singen. Een groot aantal jongeren bezette 
daar de kraampjes waarin aandacht werd 
gevraagd voor de problemen in de wereld 
om ons heen. Daar ging een aantal avonden 
in het Guusuus in Oost-Souburg aan vooraf 
om jongeren bewust te maken van de millen-
nium- of ontwikkelkingsdoelen. Er kwam bij-
voorbeeld een Eritrese jonge vrouw, uit een 
gezin dat ooit naar Nederland was gevlucht, 
vertellen hoe het is om huis en haard te moe-
ten verlaten en ook Jolandes eigen dochter, 
die veel ervaring heeft met ontwikkelings-
samenwerking, kwam een avond praten. 

Boek over: Baarmoederblues en cradlerock

Ds.Van Baardewijk gelooft in de verbindende kracht van muziek

Ds.Van Baardewijk met het door haar en haar vader geschreven boek.

Armoedebestrijding, de beschikbaarheid van 
schoon drinkwater en medische zorg, zijn 
een paar van de ontwikkelingsdoelen. “Voor 
2030 heeft de Verenigde Naties ook weer 
heel wat VN ontwikkelingsdoelen geformu-
leerd”, vertelt Jolande.

Voldoening
De ervaring van dominee Van Baardewijk is 
dat jongeren zich tegenwoordig niet graag 
meer voor lange tijd willen vastleggen maar 
wel vol enthousiasme meedoen aan een pro-
ject. “Jongeren laten zich ook niet zo snel 
meer verantwoordelijk maken bij voorbaat, 
maar als het moment daar is zijn ze er en dan 
zijn ze er ook voor de volle honderd procent. 
Na een hele middag achter de kraam staan 
en een concert geven, wilden enkele jonge 

mensen ’s avonds weer terug naar hun kraam 
in plaats van uit of naar huis te gaan. Dat is 
toch geweldig. Ik kijk dan ook met heel veel 
voldoening terug op dit project.”

Zingen rond het kampvuur
Het is de ervaring van de Souburgse domi-
nee dat muziek een enorme kracht heeft 
om mensen te verbinden. Dat hoopt ze ook 
weer mee door te gaan tijdens een “kamp-
vuursing” op 25 september ‘s avonds in de 
tuin van de kerk aan het Oranjeplein. Ieder-
een is welkom, maar wie wil zitten en wat 
nuttigen moet dan wel zelf voor een stoeltje 
en een hapje en drankje zorgen. Meespelen 
mag ook; daar is volop ruimte voor bij de 
kampvuurband. Maar dan ook wel het eigen 
instrument meenemen.

Boek
Muziek loopt als een rode draad door het 
leven van ds. Jolande van Baardewijk. Dat 
wordt ook heel erg duidelijk in het boek 
“Baarmoederblues en Cradlerock” dat ze 
samen met haar vader Kees van Baarde-
wijk, het levenslicht deed zien bij Calbona 
Uitgeverij. Vader en dochter vragen zich in 
dit boek om beurten af of muziek met de 
paplepel wordt meegegeven of dat je die 
wordt bijgebracht door de omgeving waar 
je in opgroeit. Het is een leuk, gemakkelijk 
leesbaar boek geworden waarin terloops ook 
nog eens muziekkennis wordt opgefrist of bij-
gebracht. Op 16 juli presenteerde de schrijf-
ster het boek in de Drukkerij in Middelburg 
en sindsdien is het ook in de boekhandel te 
koop. Een aanrader!

Ineke Vervorst-van Loon

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

Karolingenmarkt
10 september

Alle zeeuwse boeken

op de kraam 50% korting

DE VRIJBUITER
Paspoortstraat 26 Oost Souburg

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

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg

10
jaar

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


