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

Souburgsche Courant

Het kan bijna nergens op een dorp maar in Oost-Souburg wel, je kunt bij ons 
naar de notaris. Al weer vijftien jaar intussen. Nu zijn notaris Marianne Heuvel-
mans en haar “De Notariswinkel” niet meer weg te denken als steunpilaar voor 
alle notariële zaken waar de gewone man en vrouw mee te maken heeft maar 
ook voor het verenigings- en dorpsleven. Want dat draagt ze een warm hart toe. 
Er is altijd ruimte aan de deur van het notariskantoor voor aankondigingen van 
activiteiten op het dorp en wie een vereniging of stichting wil op richten of een 
notarieel getint probleem heeft op te lossen kan bij haar terecht voor hulp en 
advies. De deur van De Notariswinkel staat als het ware voor iedereen altijd open.

» vervolg op pagina 6

“Jammer genoeg kunnen we sinds de crisis 
bijvoorbeeld oprichtingsaktes van verenigin-
gen en stichting niet meer helemaal gratis 
doen, maar we rekenen dan wel alleen de 
kostprijs want we werken graag mee aan alles 
wat het dorp kan verlevendigen. Het moet 
tweerichtingsverkeer zijn: dus wij ondersteu-
nen waar we maar kunnen.”

Per ongeluk
De band tussen Souburg en onze notaris is 
eigenlijk per ongeluk zo ontstaan. Aanvanke-
lijk werkte mevrouw Heuvelmans bij notaris 
Herwig in Vlissingen, die uit wilde breiden en 
er voor koos om ook een kantoor in Oost-
Souburg te vestigen. Marianne, die in augus-
tus 2000 als notaris werd beëdigd, kwam 
naar ons dorp, aanvankelijk naar een kan-
toor in de Kanaalstraat aan de overkant van 

de huidige Notariswinkel. De samenwerking 
met het notariskantoor in Vlissingen bleek na 
drie jaar toch te ingewikkeld “en zo”, vertelt 
ze, “werd ik solitair notaris in Souburg.” 

Al gauw wisten particulieren en besturen 
van verenigingen en stichtingen haar te vin-
den en bij alle drukke werkzaamheden vond 
ze ook nog tijd om penningmeester van de 
Nemidso te worden (tegenwoordig AOS) en 
bestuurslid van het Prins Bernard Cultuur-
fonds, het Anjerfonds. Op het ogenblik is ze 
lid van de Lions. “Intussen heb ik dankzij alle 
contacten een goed overzicht van wat er alle-
maal leeft in het dorp. Het komt ook regel-
matig voor dat ik per mail om advies wordt 
gevraagd door allerlei verenigingen en dat 
geef ik dan graag.”

Verder in deze courant:
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Intocht Sinterklaas, dubbel jubileum 
met vele leuke kinderactiviteitenMarianne Heuvelmans 

heeft band met Souburg

Vijftien jaar De Notariswinkel 
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Zaterdag 19 november is het dan eindelijk weer zover. Dan meert Sinterklaas 
na een lange zeereis weer aan langs de loskade in Oost-Souburg. Uiteraard 
komt hij met de pakjesboot en wordt hij weer vergezeld door een groep Zwarte 
Pieten. Zij zullen er weer voor zorgen dat het nodige strooigoed aan de kin-
deren uitgedeeld zal worden. Maar dit jaar is er meer. Er zijn namelijk twee 
jubileums te vieren op de kade. Ramona zal de kinderen vermaken en voor de 
20e keer Sinterklaas ontvangen. En Sinterklaas komt dit jaar maar liefst voor de 
50e keer aan in ons dorp. Een hele prestatie op die leeftijd en daarom zal dit 
uitgebreid en groots gevierd gaan worden.

Notaris mr. Marianne Heuvelmans. 
(foto Debby Vermaat)

Sinterklaas komt dit jaar maar liefst voor de 50e keer aan in ons dorp.
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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
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Rondom‘t Putje
Het zit niet meer zo lekker op het Oranjeplein, vindt u dat ook? Dat bankje 
stond zo gezellig met uitzicht op de kerk en winkelende mensen maar die mooie 
tijd is voorbij. Voor de nieuwbouw op de hoek (schuin tegenover de chinees ter 
verduidelijking) is het bankje keurig terug gezet. Dat wel, maar moest het nu 
echt naast de vuilcontainer worden gezet? Zodat je lekker verstopt zit maar ook 
een beetje ongezellig eerlijk gezegd. 
Ik heb het al vaker gedacht. Echt handig zijn ze niet bij de gemeente Vlissingen. 
Neem nou het Nollenbos. Dat heerlijk plekje groen, trekpleister voor bewoners 
en toeristen, gaan ze nu volbouwen met huisjes. Gewoon omdat ze dat, toen ze 
even niet opletten, kennelijk eens hebben beloofd. (Hoewel het toen nog om een 
paar huisjes ging en nu ineens om heel veel.) Volgens mij hebben ze wel vaker niet 
opgelet. Anders zouden ze nu niet zo in de schulden zitten. Zet maar rustig tien 
ervaren huisvrouwen, die rond hebben moeten komen met een minimuminkomen, 
aan het hoofd van onze gemeente, dan zou het er heel anders uitzien. Misschien 
hebben ze zich wel een beetje rijk gerekend daar, dat is sneu natuurlijk, dat kan 
gebeuren maar het is ook sneu dat we met zijn allen de rekening moeten gaan 
betalen. En daarom willen we ook wat te zeggen hebben: gemeente zet dat bankje 
op zijn oude plek en laat het Nollenbos groen. En let beter op. Ook op de beweg-
wijzering want je kunt hier echt niet meer naar Engeland met de boot en ook niet 
met je auto op de boot naar Breskens en van Breskens naar hier. Dat was ook 
leuk voor de toeristen en goed voor onze 
gemeente, net als het 
Nollenbos.

Intocht Sinterklaas, dubbel jubileum 
met vele leuke kinderactiviteiten

Ramona is haar carrière 20 jaar geleden 
begonnen in Oost-Souburg. Haar eerste 
echte opdracht die ze aangenomen had. Met 
zweethandjes en knikkende knietjes stond ze 
daar, onwennig en onzeker. Maar ze weerde 
zich kranig en sloeg zich er met ferme door-
heen. Van die onzekerheid is 20 jaar later 
totaal niets meer terug te zien. Zeker van 
haar zaak en met een enorme schat aan 
ervaring staat ze tegenwoordig haar man-
netje. Voor grote opdrachten draait ze haar 
hand niet meer om en inmiddels is ze ook 
op tv actief. Maar gelukkig ligt haar hart nog 
steeds op Souburg en verzorgd ze, tussen alle 
grote opdrachten door, nog steeds met heel 
veel plezier de intocht vanaf de kade en in de 
speeltuin.

Sinterklaas zet dit jaar zelfs voor de 50e keer 
voet aan wal. Dit mag gerust een top pres-
tatie genoemd worden. Op de kade zal hier 
dan ook extra aandacht voor zijn en zal er 
echt wel een feestje gevierd gaan worden. 
Vanaf open zee komt hij via de sluizen in 
Vlissingen het kanaal door. Onder begelei-
ding van de kapitein en zijn matrozen laat 
hij zich mede door de vaarpieten veilig door 
de bruggen van het Kanaal door Walche-
ren varen. Zoals gebruikelijk zal de pakjes-
boot weer om 12.50 uur aanmeren aan de 
loskade. Hier zal hij ontvangen- en welkom 
geheten worden door de Burgemeester Bas 
van Tillaar uit Vlissingen. Sinterklaas zal bijna 
een uur op de kade blijven om de kinderen 

te begroeten en tekeningen in ontvangst te 
nemen. Aansluitend zal hij Americo bestijgen 
en aan zijn ronde door het dorp beginnen. 
De muzikale begeleiding zal dit jaar verzorgd 
worden door de zwarte pieten band van het 
dweil en fanfare korps; Jonge kracht 

Activiteiten
Vanaf 12.20 uur zijn er op de loskade tal 
van festiviteiten en activiteiten. Tevens zal er 
veel muziek te horen zijn waarop alle kinde-
ren met hun ouders kunnen dansen. Dit zal 
niet zo heel moeilijk zijn want samen met de 
danseressen van DIOS zal de kade één grote 
dansvloer worden totdat Sinterklaas arriveert. 
Route: Kanaalstraat, Paspoortstraat, Oranje-
plein, Lekstraat, Gouwestraat, Dintelstraat, 
Dommelstraat, Hontestraat en dan via de 
Diezestraat rechtstreeks naar speeltuin “de 
Souburgt”. 
Omstreeks 15.00 uur zal Sinterklaas samen 
met al zijn pieten op de speeltuin arriveren. 
Voor iedereen geldt hier: Gratis entree! Hier 
kunnen de kinderen tot en met 8 jaar met 
Sinterklaas of Americo op de foto. In de tent 
op de speeltuin zullen ook nog een aantal 
activiteiten voor deze kinderen zijn. Voor 
de inwendige mens wordt ook gezorgd, de 
vrijwilligers van de speeltuin zullen koffie 
en limonade verkopen. Tegen de koude zal 
er heerlijke warme soep geserveerd worden 
en worden er snacks gebakken. Dit feest zal 
duren tot omstreeks 16.30 uur en mag je 
zeker niet missen!

Vervolg van voorpagina

Uit: ‘Dulu di Wijk’ met verhalen uit 
de wijk (2011) - o.a. geschreven door 
Anis de Jong (1e deel van zijn ver-
haal… Naar Mae Uku)

“Zo stap ik op een zonnige dag op de trein 
in Zaandam richting Oost Souburg. Ik heb 
een vergadering in stichting Mae Uku. Een 
bespreking over 50 jaar wij of is het 60 jaar 
Molukse geschiedenis in Zeeland? Op perron 
13a van Amsterdam centraal station zie ik op 
het bord staan: Schiphol, Leiden, Den Haag, 
Rotterdam, Dordrecht, Roosendaal, Bergen 
op Zoom, Kapelle Biezelinge, Kruiningen, 
Yerseke, Goes, Arnemuiden, Middelburg, 
Oost Souburg, Vlissingen. Wel heel cool dat 
je in Amsterdam al Oost Souburg op het bord 
ziet staan. Met de trein naar Zeeland vind ik 
prettig. Lekker relax zitten met koffie, broodje 
en een krantje. Tussendoor een tukkie doen.
Na twee en een half uur kom ik aan in Oost 
Souburg. Wanneer je de Amsterdamse drukte 
gewend bent is Oost Souburg een en al rust, 
heel smal, klein en pittoresk. Mijn herinne-
ringen glijden langzaam terug naar 50 jaar 
geleden.
Het perron in Oost Souburg ligt naast het 
kanaal door Walcheren. De oude brug naar 
West Souburg is er nog steeds. Ik kan me 
amper voorstellen dat we toen op dezelfde 
plek schoolzwemmen hebben gehad. Het 
was verplicht zwemmen in het kanaal. De 
badmeester die je het kanaal in schopte om 
te zwemmen. Bijna al mijn Molukse klasge-
nootjes hadden er een hekel aan maar vooral 
aan hem. Wij, de Molukse kinderen hadden 
allemaal twee of soms wel 3 zwemkurken om 
ons middel gebonden. Eddie, mijn klasge-
nootje, weigerde het kanaalwater in te gaan 
en werd door de badmeester erin geduwd. 
Uit woede spuugde hij op de badmeester. 
Alex, die zag wat hij met Eddy deed, sprong 
uit angst zelf het water in. Bang dat de bad-
meester hem ook in het kanaalwater duwde. 

Gelukkig had hij 3 zwemkurken om zijn mid-
del.
Het kanaal was toen dé plek waar we lekker 
rotzooi konden schoppen. Zo tegen 5 uur in 
de middag kwam je kwaad kijkende ooms 
tegen die van de scheepswerf de Schelde 
afkwamen en langs het kanaal op het jaag-
pad naar huis fietsten. Je kon er de klok op 
gelijk zetten dat ze je gaan verklikken bij je 
pa. Dat wordt klappen krijgen. Toen waren 
er nog geen kindertelefoons waar jij je kon 
melden voor kindermishandeling. Ach... 
een persoonlijk trauma heb ik er nooit aan 
over gehouden. Eerder een collectief trauma 

omdat je van elkaar wist dat je dezelfde klap-
pen kreeg. 
Ik loop verder de Kanaalstraat in. Links voor 
me zie ik het oude stadhuis dat nu dient als 
gebouw voor de Zeeuwse rtv-omroep. Met 
Koninginnedag wandelden we met vlag-
getjes in onze hand van school naar het 
stadhuis om er het Wilhelmus te zingen. Na 
afloop liepen we gezamenlijk weer terug en 
voordat je naar huis mocht kreeg een beker-
tje waar een afbeelding stond van koningin 
Juliana en prins Bernhard, gevuld met snoep.
Iets verder in de Kanaalstraat staat snackbar 
Kuzee. De allerbeste patat werd er gebak-

ken. Meneer Kuzee sorteerde zijn patat zeer 
zorgvuldig. Zaterdagavond gingen we vaak 
met een groepje jongens patatje eten. In een 
hoek tegen de muur stond een oude jukebox 
waar we ontzettend plezier aan beleefden. 
Hij heeft heel veel trappen te verduren gehad 
wanneer die weer es weigerde je favoriete 
plaatje te draaien. Zie je meneer Kuzee’s blik-
ken die konden doden van achter de toon-
bank: ‘Die rot Amboneesjes weer’. Ook herin-
ner ik me de drommen mensen bij elkaar in 
de Kanaalstraat voor het jaarlijkse fietsevene-
ment. De ronde van Oost Souburg.” 
< wordt vervolgd >

Ramona zal de kinderen vermaken en voor de 20e keer Sinterklaas ontvangen. 

Naar Mae Uku

Links voor me zie ik het oude stadhuis dat nu dient als gebouw voor de Zeeuwse rtv-omroep. Met Koninginnedag wandelden we met vlaggetjes in 
onze hand van school naar het stadhuis om er het Wilhelmus te zingen.

Diabetesweek 
bij Apotheek Souburg
In week 46 kunt u op 15 - 17 - 18 november uw bloedsuikerwaarde laten meten 
bij Apotheek Souburg, C. van Perestraat 1.
Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. 
Heeft u diabetes zonder dat u het weet?
Doe hier de risicotest en laat uw bloedsuikerwaarde meten.
Kom langs in de apotheek tussen 9.00 - 17.00 uur.

Melkmeisje

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
Ook dit jaar vindt de Sint weer 

leuke cadeautjes voor in de schoen 
of in de zak bij ’t Allergaartje.

O.a. het Jaarboek 2016,  
nieuwe borduur- of hobbydots pakketjes.

Hobby en-
CReATIVITeITSCenTRUM
‘T ALLeRGAARTJe

In de maand maart komen er weer verschillende 
nieuwe artikelen binnen, o.a van: 

Pergamano  |  nieuwe grids  |  vellum  |  patronenmappen

Marianne design  |  creatables  |  stempels  |  knipvellen

Nellie Snellen  |  mallen  |  stempels

Vlissingsestraat 12  •  4388 HD Oost-Souburg  •  Tel. 0118 - 461706 
allergaartje@allergaartje.nl  •  www.allergaartje.nlVlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118 - 461706

www.allergaartje.nl

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
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Steketee en Bakker
In juni 1959 plaatste L. Steketee een adver-
tentie in de Vlissingsche Courant waarin hij 
zijn klanten meedeelde dat hij zijn smederij 
annex kachel- en rijwielhandel overdroeg 
aan A.W. Bakker. Hij was zijn bedrijf begon-
nen in 1915. Ondanks het feit dat Europa 
toen leed onder de verschrikkingen van de 
Eerste Wereldoorlog was het leven in het 
dorpje rustig en overzichtelijk. Toch maal-
den de ambtelijke molens uitermate snel. 
Op 28 maart 1923 diende de smid een ver-
zoek in om zijn smederij te gaan verbouwen. 
De toestemming van het gemeentebestuur 
viel de volgende dag op zijn deurmat. 
Kranenburg vertelt dat zijn ouders elkaar 
leerden kennen tijdens de mobilisatie. De 
paardenstalling van de Nederlandse cava-
lerie, waar vader Arie uit Numansdorp was 
ingedeeld, was gevestigd in de Braamstraat. 
In die straat woonde ook moeder Johanna. 
In 1919 trouwden ze en betrokken ook een 
woninkje in de Braamstraat waar hij in 1920 
werd geboren. Het gezin kon goed rond-
komen van het inkomen van vader Arie, 
die na zijn diensttijd een baan vond bij de 
Nederlandse Spoorwegen. Naast een mooi 
loon werd hem door zijn werkgever ook 
een volkstuintje ter beschikking gesteld. Piet 
volgde de lessen op de Julianaschool, de 
lagere school aan de Rehobothstraat. In die 
tijd leerde hij de zoon van de kolenhande-
laar Bakker kennen die zijn bedrijf had op de 
hoek van de Paspoortstraat en het Oranje-
plein. Onlangs is ook dit karakteristieke pand 
gesloopt om plaats te maken voor senioren-
woningen. Wellicht klikte het tussen beide 
jongens omdat er in beide gezinnen geiten 
werden gehouden. Diezelfde A.W. Bakker 
zou in 1959 de smederij overnemen van L. 
Steketee. 

Houthandel Alberts
Na het verlaten van de Julianaschool moest 

de jonge Kranenburg gaan werken zoals de 
meeste jongens in die tijd. De ambachts-
school in Middelburg was slechts wegge-
legd voor de zoon van de plaatselijke aan-
nemer. Hij ging werken bij de Vlissingse 
vestiging van de Middelburgse houthandel 
Alberts aan de Koningsweg. Daarna was hij 
korte tijd chauffeur bij de Koninklijke Maat-
schappij De Schelde. Hij herinnert zich nog 
goed dat hij in de meidagen van 1940 met 
spoed de koffers van de bemanningsleden 
die in Souburg woonden naar de O21 en 
O22 moest brengen. In verband met de 
naderende oorlog moesten deze onderzee-
boten in veiligheid worden gebracht. Na 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
heeft Kranenburg nog transporten verzorgd 
met munitie voor de Fransen in Zuid-Beve-
land. Hij nam ontslag bij De Schelde en trad 

voor korte tijd in dienst bij een Vlissingse 
kolenhandel. 
Toen de Duitsers op grote schaal bunkers 
gingen bouwen nam Kranenburg soms de 
dienst over van chauffeurs die liever het 
weekend thuis wilden doorbrengen. Dat 
verdiende goed. Alles werd anders toen hij 

verplicht in Duitsland moest gaan werken. 
Omdat hij de Duitsers vertelde dat hij chauf-
feur van beroep was kreeg hij een baan als 
buschauffeur in Wilhelmshaven om een half 
jaar later in Wolfsburg aan de slag te gaan. 
Daar vervoerde hij werknemers van en naar 
de grote fabrieken waar de ‘kever’ werd 
gebouwd. Zo werd de auto in de volks-
mond genoemd die eigenlijk ‘Kraft durch 
Freude’ heette. Tijdens de oorlog rolden er 
natuurlijk ook legervoertuigen uit de fabriek 
zoals de beroemde ‘Kübelwagen’ en andere 
legervoertuigen. 
Piet Kranenburg had het geluk dat hij in 
Duitsland een goed kosthuis had. Na de 
capitulatie van Duitsland kwam hij terug 
naar Nederland. Dat bleek een ware 
beproeving. Na een treinreis van maar liefst 
vijf dagen (in een kolenwagen) belandde 
hij in Limburg waar het gerucht ging dat 
daar alles kapot was zodat het lastig werd 
naar Zeeland te reizen. Toch probeerde hij 
terug te keren. Hij stalde zijn koffer bij een 
Limburgs gezin en liftte terug naar Zeeland. 
Vanaf Bergen op Zoom kon hij met een tot 
bus omgebouwde vrachtwagen tot in Goes 
komen. Vanuit Goes reed er een trein naar 
Middelburg.

Na de oorlog
Wat hij aantrof viel met geen pen te 
beschrijven aldus Kranenburg. Alles stond 
onder water. Alle vervoer moest over het 
water gebeuren. Met een ladder moest hij 
naar de eerste verdieping klauteren van zijn 
ouderlijke woning in de Braamstraat waar 
het nog droog was. Het bleek een enorme 
opluchting dat ‘zijn’ Sjaan, die hij voor de 
oorlog had leren kennen al die tijd op hem 
had gewacht. Zij trouwden op 28 augustus 
1945 in het stadhuis aan de Kanaalstraat en 
betrokken een huisje in de Burchtstraat. 
Het was zaak om snel werk te vinden. Hij 
kon bij houthandel Alberts terugkomen als 
chauffeur maar het bedrijf had nog geen 
auto tot hun beschikking. Wat overbleef was 
de roest van de achtergebleven opleggers 
te verwijderen en te schilderen. Omdat hij 
verf moest gaan kopen kwam hij in contact 
met de Vlissingse verfhandel Prins. Ook dit 
bedrijf zocht een chauffeur en beschikte wel 
over een wagen. Kranenburg bleef zo’n tien 
jaar als glaszetter in dienst bij de verf- en 
glashandel en vervolgde zijn loopbaan bij 
de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) 
aan de Vlissingse Buitenhaven. Jarenlang 
was hij er in dienst als chauffeur op een 
tankwagen met stookolie tot de Vlissingse 
vestiging noodgedwongen in 1971 moest 
stoppen. Gelukkig kon hij snel weer aan 
de slag bij de afdeling ketelbouw van De 
Schelde waar hij op 62-jarige leeftijd met de 
VUT kon. Met zijn kenmerkende bulderende 
lach meldt hij tenslotte dat hij een dure is 
voor de pensioenfondsen. 

Ome Piet
door Adri Meerman

Interieur smederij met de stookplaats, 1989. (foto A. Meerman)

Exterieur smederij aan het Oranjeplein, circa 1975.

Piet Kranenburg

Op bladzijde 47 komen de reizigers aan bij 
de Walcherse kust. Hieronder een deel van de 
tekst die over Zeeland gaan.

De hele volgende dag dreven we naar het 
oosten en ’s avonds viel de wind weer weg. 
De dag daarna herhaalde dit zich, maar toen 
de lucht achter ons zich rood kleurde riep 
een matroos “Land!” en ontwaarde we een 
dunne grauwe streep aan de oostelijke hori-
zon.
Het land dat we zagen was verbazingwekkend 
vlak, bijna even laag als de zee, de overgang 
was nauwelijks te zien. Noordelijk en zuidelijk 
rezen gele heuvels op uit de moddervlakte, 
daartussen lag volgens de schipper een moe-
ras met drijfzand en altijd veranderende ver-
raderlijke geulen. Met de laatste wind voeren 
wij naar de noordelijke duinen en omdat het 
hoog maar aflopend tij was besloot de schip-
per de boot die nacht op het strand te laten 
schuiven. Ernulf en wij zongen ter ere van 
God en als dank voor onze behouden over-
tocht. Daarna legden we ons ter rusten, maar 
niet nadat we even met de onwennige benen 
over het harde zand gerend hadden.
De volgende dag zouden we proberen naar 
het noorden te varen, waar volgens de schip-
per de stad Middelburg moest liggen, op het 
eiland Walacria, waar wij onderdak mochten 
hopen te vinden in de priorij van St Michael.

De streek waar we aangeland waren noemt 
men wel Loca Maritima of Zeelanden, en 
bestaat uit Walacria, Bevelandia en Scaldis 
(Schouwen), alle eilanden geheel omringd 
door een dijk. Scaldia met als hoofdplaats 
Siricasha (Zierikzee) behoort tot de St Bavo 
abdij in Gent in Flandria. De ringdijk van 
Walacria werd kort geleden opgeworpen, in 
het jaar 1134. In het noorden staat een groot 
slot, Haamstede. Ook Bevelandia kreeg in 

1123 een dijk, nadat een grote overstroming 
de Zeelanden had geteisterd. Nog in 1100 
werd daar in Welle de eerste kerk gebouwd. 
De legenden beweren dat de Romeinen op 
dit eiland een grote stad gebouwd hadden. 
Ganuenta, waar een heidense godin (Neha-
lennia) werd aanbeden. Hier was zeker een 
belangrijk eiland in de tijd van de Romeinen. 
Het was een belangrijke haven (Roompot) 
van hier voeren schepen naar Engeland en 
langs de kust naar het zuiden en noorden. 
Alcuinis spreekt in zijn levensbeschrijving van 
Willebrord van Villa Walichrum. Niet alleen 
de Rijn en de Maas maar ook de Schelde bie-
den vanhier bevaarbare routes naar het rijke 
achterland.  

Enkele eeuwen geleden veroverden de pira-
tea danorum of Noormannen het eiland 
vanwege dezelfde gunstige ligging, ondanks 
dat er al vroeg beschermende burgen waren 
opgeworpen in de duinen, in het midden 
van het eiland en in het zuiden. (Domburg, 
Middelburg en Souburg.) Volgens sommi-
gen werden deze burgen opgericht door 
de Noormannenkoning Harald zelf, toen die 
in 841 van keizer Lotharius Walacria in leen 
kreeg. Tot grote ergernis van bisschop Pru-
dentius van Troyes, die zich boos maakte 
over de overdracht van Walacria aan de “dui-
velsaanbidder”.

Wizos reisverslag is de eerste en enige 
beschrijving van onze streken in de twaalfde 
eeuw die er nog is. Het gunt ons een fasci-
nerende blik op de vroege geschiedenis van 
ons land. Een must-have voor iedereen met 
hart en belangstelling voor de vaderlandse 
geschiedenis. Naar het Nederlands hertaald 
door Arne Lasance. lacance@tibprojecten.nl 

Uitgever Hypatia. ISBN 978 90 8666 252 4.  

Chinese bewegingsleer 
in Mae Uku
De werkgroep bestaat dit jaar al 21 jaar, best wel een unicum te noemen. 
Begonnen met ongeveer twintig ouderen, een voorbereidingsgroep, Kris-
tien Telehala, wijlen Trudy Latuheru en nog een tiental initiatiefleden, alle-
maal jonge vrouwen. 

Tegenwoordig bestaat de groep uit tien ouderen en twee begeleidsters. Iedere woens-
dagochtend activiteit en ieder maandagochtend gym, maar afgelopen mei heeft Jiltje 
Kok, de gymdocent, afscheid genomen na 20 jaar “trouwe dienst”! Wij vonden het heel 
erg jammer maar we respecteerden haar besluit. 

Na vele telefoontjes en gesprekken is er uiteindelijk een nieuwe docent gevonden, een 
docent in Chinese bewegingsleer - Chineng Qigong - zoiets als Tai-Chi. Wel wat anders 
dan het gewone gym, maar de ouderen vinden het wel leuk en ze zijn toch in beweging. 
Het is zowel voor jongeren als voor  ouderen en het is iedere maandag van 9.30 tot 10.15 
uur. 
Voor belangstellenden graag contact opnemen met Kristien Telehala - 06 14547791 of 
per mail naar stichting@mae-uku.nl.

Want zo mag ik de 96-jarige Piet Kranenburg noemen omdat hij de beste 
vriend was van mijn schoonvader Piet Geijs. Ome Piet woont al 24 jaar in het 
complex bejaardenwoningen dat gebouwd is op de locatie van de gesloopte 
smederij aan het Oranjeplein. Elf jaar geleden verloor hij zijn vrouw Sjaan, 
maar mede dankzij het regelmatige bezoek van zijn zoon en dochter met hun 
gezin weet hij zich goed staande te houden. Piet herinnert zich nog goed dat 
hij als kind de toenmalige smid Steketee mocht helpen met het aanreiken 
van emmers water om de roodgloeiende stalen banden te koelen die om de 
wagenwielen moesten worden gelegd. Het grote ronde stuk natuursteen dat 
in de bestrating is achtergebleven herinnert nog aan die tijd. Het gat in het 
midden diende om de as van het wagenwiel geklemd te houden waardoor de 
smid efficiënt zijn werk kon verrichten. De travalje om de paarden te beslaan 
bestaat al lang niet meer. 
De geboren en getogen Souburger kan boeiend vertellen over zijn leven en 
ervaringen in ons dorp. Omdat ik toch eens een keer iets wilde vertellen over 
de oude smidse komen die verhalen hier mooi samen.

Itinerarium Fresiae
“Een groep Benedictijnen uit Engeland bezoekt in het jaar 1159 Walcheren”

Het Itinerarium Fresiae beschrijft, bijna als een dagboek, de reis die een groep 
Benedictijnen onderneemt in 1159. Hun bestemming is de abdij van de heilige 
Odulphus bij Stavoren. Kort daarvoor op verzoek van de Bisschop van Utrecht 
door hun orde overgenomen van gewetenloze kanunniken die de bezittingen 
dreigden te verkwanselen. De broeders retourneren een aantal relikwieën, eer-
der door bisschop Aelfward van Londen op de markt aan de Thames gekocht 
van de bemanning van een Vikingschip. Onder de reizigers ook de jonge schrij-
ver Wizo. Deze Wizo besluit een aantal jaren later op verzoek van medebroe-
ders zijn reis op basis van herinneringen en aantekeningen voor het nageslacht 
vast te leggen. Zijn manuscript werd in 2003 ontdekt, gebonden achterin een 
oud handschrift uit Rochester. 

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg
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Ritthem in Beeld

Een ereboog opgezet in de Weverstraat bij de installatie van burgemeester ter Haar  
(1931-1939). Huis links is nu nummer 9, voorheen van heer van Belzen.

Heerlijkheid          Ritthem

Die eerste jaren liep het kantoor prima. Een 
notaris heeft vanwege alle administratieve 
werkzaamheden toch al gauw een stuk of zes 
personeelsleden nodig en dat was financieel 
gezien geen probleem. Het kantoor verhuisde 
naar het grotere pand aan de overkant en de 
Souburgers en andere Zeeuwen wisten het 
kantoor te vinden.

Crisis
In 2009 sloeg, zoals overal, ook in het notaris-
kantoor de crisis toe. Het aantal hypotheekak-
tes verminderde, maar dat niet alleen. Wan-
neer mensen een huis kopen gaan ze ook over 
andere dingen nadenken, regelen hun testa-
ment nog eens goed enz. “Ook dat viel weg 
en dat had consequenties voor de bezetting 
van ons kantoor. Het grootste deel van het 
personeel kon blijven, maar het is niet gelukt 
om iedereen te houden helaas, al hebben we 
op twee mensen na, nog steeds hetzelfde per-
soneel. Het dieptepunt duurde tot 2012 maar 
nu gaat het weer beter. We zijn ook na gaan 
denken over wat we konden doen. Andere 
kantoren verlaagden hun tarieven, dat deden 
wij ook wel, maar terwijl de tarieven daalden 
werd daaraan ook vaak gekoppeld dat de cli-
enten bij moesten betalen als er iets extra’s 
moest gebeuren, ofwel de dienstverlening 
versmalde. Wij kozen er op dat moment voor 
om juist meer service te gaan verlenen. We 
hebben gekeken wat het beste bij ons kantoor 
paste en zo hebben we er bijvoorbeeld voor 
gekozen om van acht tot acht bereikbaar te 
zijn, plus nog een volledige avond in de week. 
Buiten die uren reageren we in geval van 
spoed ook onmiddellijk. Sinds 2015 hebben 
we ook een ander, heel modern computerpro-
gramma, webbased heet dat.”

Levenstestament
Al was er sprake van 25 procent omzetver-

lies in de crisistijd, Marianne Heuvelmans 
ging niet bij de pakken neerzitten. “Er moest 
een nieuw product komen en dat vonden 
we in het levenstestament. Dat is een akte 
waarmee je maatregelen treft voor als je wils-
onbekwaam wordt. Je regelt er vermogens-
rechtelijke zaken mee, maar ook medische 
belangen en je levenseinde. Dit soort dingen 
kan wettelijk gezien helpen. Het sloeg aan, 
veel mensen kiezen er nu voor om een levens-
testament te maken.” Marianne, getrouwd 
met notaris Geertjan Sarneel in Kapelle en 
moeder van vier kinderen, kreeg het ook nog 
voor elkaar om cum laude te slagen voor het 

diploma EPN. Dat staat voor Estate Planner 
in Notariaat wat het zo goed en voordelig 
mogelijk plannen van vermogensoverheve-
ling betekent. “Wanneer mensen hun kinde-
ren willen laten erven bijvoorbeeld, zoeken 
wij uit hoe dat zo voordelig mogelijk met 
zo min mogelijk te betalen belasting kan. 
Natuurlijk wonen er hier niet veel rijke pen-
sionado’s maar dit kan ook heel handig zijn 
voor niet rijke mensen, dus we kunnen hier in 
de praktijk een goed stuk werk mee leveren.”

Koffiehoek
Onze Souburgse notaris Marianne Heuvel-

mans kijkt tevreden terug op de voorbije 
vijftien jaar. “We hebben ups en downs 
meegemaakt, maar gelukkig wilden de 
Souburgers en ook de mensen van daar-
buiten, naar ons kantoor komen. Mensen 
komen gemakkelijk de Notariswinkel in om 
iets te vragen. Een van de verbeterpunten 
was betere koffie. Die maken we nu met 
verse melk en koffie bonen in onze koffie-
hoek. Wie nu iets komt vragen, hoeft niet 
meer te blijven staan aan de balie, maar 
kan gaan zitten met een lekkere kop koffie. 
Mensen moeten zich prettig voelen in onze 
Notariswinkel.”

Marianne Heuvelmans heeft band met Souburg
Vijftien jaar De Notariswinkel 

Ineke Vervorst-van Loon

Het voltallige personeel van De Notariswinkel. (foto: Debby Vermaat)

Aanleiding voor Buijsman om Hula Blues 
te maken was de toevallige vondst van een 
schat aan archiefmateriaal over de Kilima 
Hawaiians met daarin onder andere films, 
grammofoonplaten, foto’s, ansichtkaarten en 
kleding. Hula Blues schetst een beeld van een 
periode waarin Nederland verder begon te 
kijken dan de grenzen van de eigen cultuur, 
maar is tevens een familiekroniek tegen een 
achtergrond van vier roerige decennia.
Buiten het feit dat John Buijsman een gewel-
dige acteur is, zult u zeker genieten van de 
muziek (ook al kent u de Kilima Hawaiians 
misschien niet) en zal het verhaal u beslist 
verrassen. Kortom: u krijgt alle ingrediënten 
te zien en te horen die het theater zo leuk 
maken!

Bij deze voorstelling wordt de 
Envelopactie gehanteerd!
De formule is simpel. Het publiek krijgt vooraf 
een envelop op naam. Na afloop mogen zij 
de waarde van de voorstelling en drankjes en 
hapjes zelf bepalen, in de enveloppe doen en 
bij de uitgang in de bus stoppen. Esther en 
Peter de Neef van De Verwachting brengen 
Klein Theater ‘De Verwachting’ natuurlijk 
in gezellige kerststemming én zij verrassen 
u weer met iets lekkers bij de koffie of thee 
en (na afloop) smakelijke hapjes en drankjes. 
Kortom een heerlijk zondagmiddagje uit!
Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje 
te sturen via info@theatersaanzee.com of bel-
len naar 06- 83707280. De plaatsen worden 
dan voor u gereserveerd.

Verwacht in de Verwachting
Hula Blues van John Buijsman, op zondagmiddag 11 december, 15.00 uur 
in Klein Theater de Verwachting, Dorpsstraat 22 te Ritthem. John Buijsman, 
nazaat van de beroemde Kilima Hawaiians, brengt een familiekroniek over 
een boeiende muzikale geschiedenis ten tonele. Want hoe wordt een jongen 
van Katendrecht ereburger van Honolulu? En hoe wist een groep autochtone 
Nederlanders in de jaren ’30 wereldberoemd te worden én te blijven met wat 
nu wereldmuziek heet, maar toen nog niet eens een naam had? 

Nieuwe locatie 
nudistencamping de Belt

Op vrijdagmiddag 17 februari om 13.30 uur 
en vrijdagavond 24 februari om 19.30 uur 
laat Wim de Meij weer zijn nieuw verworven 
historische Ritthem beelden zien. Kom gezel-
lig meekijken en doe mee met de Bingo na 

afloop of koop loten voor de verloting. Gratis 
toegang bij filmclub de Verwachting, Dorps-
huis ‘Ons Dorpsleven’ te Ritthem, Dorps-
straat 22-24 te Ritthem. Voor info: Esther de 
Neef, tel 06-83707280

Historische Ritthem film 
en foto’s door Wim de Meij

Kerstbomenverkoop door kv Atlas
De jaarlijkse kerstbomenverkoop van Korfbalvereniging Atlas vindt plaats op zaterdag 10 
december van 09.30 - 14.00 uur. Lokatie in Ritthem is Zuidwateringstraat 5, bij clubge-
bouw van Atlas. Kom gezellig een kerstboom uitkiezen, een praatje maken met bekenden 
terwijl u tegelijkertijd de clubkas spekt! Iedereen welkom! Kijk ook eens op www.kvatlas.nl

Door de komst van de marinierskazerne in 
Ritthem moeten de leden van Naturistenver-
eniging Zeelandia met camping de Belt ver-
huizen naar de Schoone Waardin te Ritthem. 
Een locatie net achter de Westerscheldedijk in 

Ritthem. Tijdens de inloopavond onlangs in 
het Dorpshuis te Ritthem kwamen er behalve 
zorgen over verkeersoverlast en mogelijke 
overlast van landbouwaktiviteiten in naast-
gelegen perceel, niet veel bezwaren op tafel.

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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Een geschiedenis in vogelvlucht

In de 60’er jaren ont-
stonden er spanningen, 
die nog meer toenamen 
toen de RMS-president 
Soumokil geëxecuteerd 
werd in Indonesië. Jon-

geren konden moeilijk hun draai vinden. In 
het uitgaansleven kwam het wel eens tot 
ruzies en vechtpartijen. Moeizame ontwik-
kelingen in het onderwijs constateerde men.
Het ministerie van CRM besloot in 1969 een 
welzijnsstichting te subsidiëren, wiens houten 
gebouw kwam te staan aan de Koudekerkse-
weg, in de buurt van het park Toorenvliedt. 
Activiteiten: voorlichting, cultuur, onderwijs, 
recreatie enz. In de eerste jaren (70’er jaren) 
draaide de stichting goed, m.n. door de vele 
vrijwillige medewerkers. Door meningsver-
schillen over het beleid kwamen er spannin-
gen binnen de medewerkersgroep. Jonge-
ren van het Moluks Documentatiecentrum 
trokken zich terug en vestigden zich in een 
buurthuis van de stichting Sociaal Kultureel 
Werk, nl. De Zwaan. De Soumokil Stichting 
vervolgde haar koers.

Ontstaan Moluks welzijnswerk 
in Oost-Souburg nader toegelicht 
1969. De eerste Molukse stichting in Middel-
burg, de Mr. Dr. C. Soumokil Stichting, voor 
de Molukse gemeenschap op Walcheren. Het 
stichtingsgebouw is gelegen aan de Koude-
kerkseweg. Hiermee kwam men tegemoet 
aan de behoefte binnen de Molukse gemeen-
schap. Echter had het ook te maken met een 
opkomende radicalisering na 1965, direct na 
de executie van de Molukse RMS-president 
Soumokil in Indonesië.
70’er jaren. Veel activiteiten werden opge-
start in de nieuwe stichting. Onder andere 
een project Studiebegeleiding, opgestart in 
1975.
De Souburgse Molukkers waren in die tijd 
goed betrokken bij het welzijnswerk. Ver-
schillende Molukse jongeren kozen in die tijd 
voor een studie op de Sociale Academie door 
de toenemende aandacht voor het opbouw-
werk, emancipatie en educatie. Informatie- 
en themabijeenkomsten waren er. Eveneens 
een politieke betrokkenheid. Er kwam een 
Moluks documentatiecentrum binnen de 
stichting.
1978. Het Documentatiecentrum vertrok 
aldus uit de Soumokil Stichting. Het vond 
onderdak in Buurthuis De Zwaan, bij de 

stichting SKA, Soc. Kult. Activiteiten (coördi-
nator was dhr. Kris van Wezel). De Soumo-
kil Stichting ging door met haar activiteiten, 
maar bereikte iets minder mensen uit Oost-
Souburg.
Begin 1981. Er kwam een initiatief van een 
paar mensen om ook Moluks welzijnswerk 
te organiseren in Souburg. Onder de naam 
MWS, Moluks Welzijnswerk Souburg-Vlissin-
gen ging men voortvarend te werk. Aller-
eerst ging men de Molukse inwoners langs 
met een handtekeningenlijst: een overgroot 
deel (ca. 90%) was het eens met het initiatief. 
Daarna naar de gemeente, het ministerie van 
CRM, de woningcorporatie e.a. Men zetelde 
in De Zwaan en werd ondersteund door SKA. 
25 vrijwillige medewerkers gingen heel inten-
sief aan de slag. Contacten waren er ook met 
het Moluks Documentatiecentrum. De eer-
ste activiteit was het samenstellen van een 
‘zwartboek’ over de huisvestingssituatie in 
de Molukse wijk, wat overhandigd werd aan 
de woningcorporatie. Ten tweede werd er 
een ‘zomerdriedaagse’ bedacht, een festival 
met veel ontmoeting en ontspanning, voor 
jong en oud. Het eerste Midzomerfeest (ook 
genoemde de Driedaagse) zag het licht.
1985. Toch duurde het nog 4 jaar (1985)
(voordat er een stichting opgericht kon wor-
den. Een tijdelijk bestuur werk samengesteld. 
Naar de notaris gingen: Njonkie Pattinama, 
Sophia de Kock en Nathan Seitte. Een goede 
samenwerking was er met de Molukse wijk-
raden Souburg en Vlissingen. Dit kwam tot 
uiting in de samenstelling van het (interim) 

bestuur. Njonkie Pattinama, John Telussa, 
Oom Pede Kakerissa, Oom Dick Manusama, 
Jonathan Seitte, Paulus Sohilait, Sophia de 
Kock, Oom Max Salawane en Ulis Touma-
huw. De stichting kreeg een naam ‘MAE-
UKU’ (vertaling: Komt te samen).

April 1985. Het interim bestuur werd ver-
vangen door een officieel bestuur in een 
vergadering van de Molukse gemeenschap: 
Njonkie Pattinama voorzitter, secretaris Gabe 
Waisapy, en penningmeester Jonathan Seitte. 
Leden: Jimmy Sarioa, Franky Matitaputty, 
Oom Pede Kakerissa, Ulis Toumahuw enJoh-
nny Telussa.
Inmiddels zijn de formele onderhandelingen 
met de gemeente en het ministerie van CRM 
afgerond. Er werd subsidie verstrekt na 4 - 5 
jaar hard werken. Er kon zelfs een beroeps-
kracht aangesteld worden.De eerste beroeps-
kracht was Njonkie Pattinama. Later was het 
Jozef Tahitu. Bestuurswijziging later: Jimmy 
Sarioa voorzitter, secretaris Gabe Waisapy, 
penningmeester. Jonathan Seitte, Leden: 

Franky Matitaputty, Oom Pede Kakerissa en 
Ulis Toumahuw.
1992. Eigen gebouw: het vml. kerkgebouw 
werd verbouwd tot een stichtingsgebouw, 
een Moluks welzijnscentrum

Grote sprongen
Het Moluks welzijnswerk werd op een 
bepaald ogenblik niet meer gesubsidieerd 
door het ministerie van CRM. Het werd 
overgedragen aan de gemeentes. In Vlissin-
gen was er een aansluiting bij de gemeente 
afdeling Sociaal Cultureel Werk. Later werd 
dit losgeweekt van de gemeente. Dat was 
het begin van de stichting Palladium. Fred 
Hanny werd toen aangewezen als (parttime) 
beroepskracht van Mae-Uku. Later was het 
Gwendoline Pieterse. Directeur in die tijd was 
Peter Gillissen. De samenwerking verliep niet 
naar verwachting. Na overleg (en discussie) 
werd Mae-Uku weer een zelfstandige orga-
nisatie.Met een eigen bestuur. Eerst onder 
voorzitterschap van Paul Telussa en later van 
Mesak Lopulissa.
Alléén secretaris Gabe Waisapy in 1985 aan-
gesteld bij het eerste officieel bestuur tijdens 
een vergadering van de Molukse gemeen-
schap functioneert - ook nu nog - in het 
bestuur als ‘backoffice’ (BO) van welzijns-
stichting Mae Uku.
Een periode van stabiliteit volgde: veel acti-
viteiten, het alom bekende Midzomerfeest, 
ouderenactiviteiten, herdenkingsfeest 50 
jaar Molukse wijk, culturele muziek- en dans-
groepen, vaste positie in Souburg/Vlissingen, 
doop- en belijdenisfeesten, nauwe contacten 
met de St. Stedenband Vlissingen-Ambon, 
centrum Molukse gemeenschap, educatieve 
activiteiten intern en extern (o.a. op scho-
len), fluitgroep, zanggroep, modeshow, 
Jospan/Linedance, Nieuwjaarsreceptie, Oom 
Piet Tuasuun (OPT)-Bokaal, wandeltochten. 
En Mae-Uku is landelijk gezien een van de 
weinige Molukse stichtingen die goed draait.

Stichting Mae-Uku, 1985 - 2016
In 1951 was de overkomst van de Molukse ex-KNIL militairen van Indonesië 
naar Nederland. Het verblijf in de kampen / woonoorden duurde ongeveer 10 
jaar. Daarna verhuisde men naar de kleinere Molukse woonwijken. In Zeeland 
waren er drie: in Middelburg, Koudekerke en Oost-Souburg. Vele Ambone-
zen verhuisden naar andere Molukse wijken buiten Zeeland. Een nieuw leven 
begon, een proces van groepsintegratie.

Tijdens het Midzomerfeest 2016 wordt Roedjak (lekkernij uit kampong Suli op Ambon/Molukken) 
klaargemaakt vóór het ouderlijk huis; 55 jaar alweer aan de Prins Hendrikstraat in de Molukse wijk.

Opening midzomerfeest dans-tifagroep

Gezellige BBQ tijdens het Midzomerfeest.

Afgelopen jaar zijn we twee keer in Frankrijk geweest 
met het gezin. Mooi land, maar dat communiceren 
gaat best lastig. Ik heb drie jaar frans gehad en tot 
mijn spijt is daar vrij weinig van blijven hangen. Bij de 
rest van het gezin is het minstens zo erg en jammer 
genoeg kunnen de Fransen vrij zelden een andere taal 
dan hun eigen. Deze taalbarrière hoeft ergens geen 
probleem te zijn, aangezien we als toeristen vrij voor-
spelbaar zijn. Daarbij kom je nog best ver met handen 
en voeten werk. Anders wordt het als je in een restau-
rant komt zonder Engelse kaart, dan is het voor ons 
eigenlijk gewoon een verassing wat we krijgen want 
het personeel kan soms alleen duidelijk maken of het 
vlees of vis is. Echt vervelend wordt het als je een boete krijgt voor het reizen met een metro 
kaartje tarif réduit, wat blijkbaar kindertarief betekent. We hadden werkelijk geen idee en de 
Fransmannen konden het met hun gebrekkige Engels en agressieve houding nauwelijks uit-
leggen. Op begrip hoefden we tenminste niet te rekenen, dat was balen. Frankrijk is een mooi 
land, maar communiceren blijft lastig.

Celina’s Column

Aanvraag kerstpakketten
Evenals vorige jaren wil de Protestantse Kerk Oost Souburg aandacht vragen 
voor een winters onderwerp. Het gaat om de verstrekking van kerstpakketten 
aan die inwoners van Souburg, Ritthem en Westerzicht die daarvoor in aanmer-
king komen.

Aanvraagformulier 
kerstpakketten 2016

Naam .............................................................................................................................

Adres ..............................................................................................................................

Postcode……………………………………………….. Geb.datum……………………………

Gezinssamenstelling: man/vrouw, … .. kinderen van …..., ..…., ..…., …..., ...… jaar oud

Sinds (datum) ................................................................... aangewezen op een uitkering

Registratienummer .........................................................................................................

Souburg d.d. ..................................................................................................................

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

✁

Het Leger des Heils en Berea in Vlissingen 
en de Protestantse Kerk in Souburg zorgen 
voor die pakketten. Degenen die langdurig 
zijn aangewezen op alleen een minimum uit-
kering, WAO/ of AOW uitkering komen er in 
principe voor in aanmerking.
Het is de bedoeling dat de kerstpakket-
ten worden aangevraagd door middel van 
onderstaand formulier. Dat kan worden 
gedeponeerd in de brievenbus voor de Ark , 
naast de kerk aan het Oranjeplein. Doe er wel 
een kopie bij van het laatste uitkeringsbericht 
of van het dagafschrift van de bijboeking 
van uw uitkering. Beide dienen uiterlijk 30 
november in bezit van de Protestantse Kerk 
te zijn.
Er kan ook een pakket voor een ander wor-
den aangevraagd. Vermeldt dan wel, behalve 

het adres van degenen die naar uw mening 
voor een pakket in aanmerking komt, uw 
eigen adres en tel.nr., zodat wij informatie 
kunnen inwinnen. Natuurlijk kunt u ook een 
kopie van het aanmeldingsformulier invullen 
als u niet in de Souburgse Courant wilt knip-
pen. De aanvraag geeft niet de garantie dat 
er daadwerkelijk een kerstpakket wordt toe-
gewezen. In ieder geval wordt er niet meer 
dan één pakket per adres verstrekt. Over de 
uiteindelijke toekenning is geen discussie 
mogelijk. Indien een pakket wordt verstrekt, 
krijgt men schriftelijk bericht met vermelding 
van datum, tijdstip en locatie.
Schroom niet een pakket aan te vragen want 
de Protestantse Kerk hoopt diegenen die in 
aanmerking komen, allemaal een pakket te 
verstrekken.

✁Co
lof

on
•  Redactie 

lprevoo@zeelandnet.nl 
dickschinkel@zeelandnet.nl

•  adveRtentie-acquisitie 
Margreet Geschiere (0118) 617661

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

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

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

•  veRspReidingsgebied 
Oost- en West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

Souburgsche
       Courant

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl
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- Advertentie -

www.partijsouburgritthem.nl 

BIBLIOtHEEK
Zoals iedereen weet is de leefbaarheid voor 
elke gemeenschap, dus ook voor de inwo-
ners van Souburg en Ritthem, van zeer groot 
belang. De door de Rijksoverheid doorge-
voerde decentralisaties vragen langer thuis 
wonen voor de ouderen. Langer thuis blijven 
wonen is echter alleen mogelijk indien het 
voorzieningenniveau in de woon- en leefom-
geving ook gehandhaafd blijft. Ook de bereik-
baarheid van dat voorzieningenniveau in de 
dorpen en wijken speelt dus een relevante rol. 
Het verdwijnen van de bibliotheek in Oost-
Souburg, zonder dat er een alternatief komt, is 
volgens de PSR dan ook onwenselijk en eerlijk 
gezegd wat ons betreft uitgesloten.

Dat de huidige locatie verlaten wordt is dui-
delijk maar wij weten nog steeds niet wat het 
alternatief wordt. Bijvoorbeeld op een school of 
bij de eventuele nieuwe sportaccommodatie in 
de Braamstraat. Wel dient hier de voorwaarde 
te zijn dat de alternatieven ook toegankelijk 
moeten zijn voor mensen die werken, dus ook 
een avondopenstelling. Ook gaan wij er vanuit 
dat de bestaande haal- en brengadressen van 
bibliotheken blijven bestaan.

Het lijkt ons verder dat het college nogal 
gemakkelijk uitgaat van het inzetten van vrij-
willigers. Is dit werkelijk onderzocht of is dit 
een aanname? Uiteraard zijn er al vele vrijwil-
ligers werkzaam op diverse terreinen maar er 
is nog altijd een groot tekort aan vrijwilligers.

De PSR realiseert zich als geen ander dat de 
bezuinigingen doorgevoerd moeten worden 
maar vindt desondanks toch dat er voorzienin-
gen voor met name de ouderen in Souburg en 
Ritthem behouden moeten blijven. 

WEER EEN LELIjKE PUISt MINDER 
IN SOUBURG
De Partij Souburg Ritthem heeft diverse keren 
aangegeven dat de verkrotting van panden 
in onze gemeente extra aandacht behoeft. In 
Oost Souburg ging het o.a. over panden in de 
Ritthemsestraat (woning), Oranjeplein (kolen-
handel Bakker), Molenweg (school), Oranje-
plein (voormalige supermarkt en bank) en de 
Burg. Stemerdinglaan (vrijstaande woning). De 
woning in de Ritthemsestraat is in 2015 keurig 
opgeknapt, de kolenhandel werd gesloopt en 
de nieuwbouw van het Poorthuys is op die 
plek voltooid. In januari 2016 stelde de Partij 
Souburg Ritthem opnieuw vragen, nu over het 
Oranjeplein (voormalige bank en supermarkt), 
de Burgemeester Stemerdinglaan (woning) en 
de Molenweg (school).
Alle inspanningen van de PSR hebben nu toch 
weer effect, want de voormalige bank, super-
markt en woning zijn inmiddels gesloopt. De 
PSR is hier erg blij mee en wij gaan er van uit 
dat de meeste Souburgers en bezoekers van 
ons dorp dat ook zijn! Helaas zal het wel even 
duren voordat de nieuwe bestemming voor 
het vrijgekomen terrein gerealiseerd zal zijn. 
Het is de bedoeling dat er op deze locatie een 
nieuw complex voor ouderenzorg gebouwd 
gaat worden. De ontwikkeling van deze plan-
nen hangt nauw samen met het gereedkomen 
van het nieuwe zorgcomplex op het Schelde-
kwartier in Vlissingen en met de huisvesting 
van de scholen in Souburg Zuid. Het schoolter-
rein aan het Oranjeplein is namelijk onderdeel 
van het terrein dat nodig is voor het nieuwe 
zorgcomplex aan het Oranjeplein. Pas als de 

scholen in Souburg Zuid nieuwe huisvesting 
hebben, kan de school aan het Oranjeplein 
plaats maken voor de nieuwbouw voor onze 
ouderen. Dat is volgens de PSR fractie een hele 
goede ontwikkeling, want voor onze ouderen 
moet er voldoende en goede huisvesting in 
onze dorpen blijven
Dan nog de school aan de Molenweg in Oost 
Souburg die al jaren leeg staat. Ook dit is 
een doorn in het oog van vele inwoners. De 
gemeente doet haar uiterste best om ook deze 
puist uit de weg te ruimen. De PSR fractie 
heeft goede hoop dat ook hier een oplossing 
voor komt. Vasthoudendheid op het dossier 
verkrotting loont in ieder geval wel! In 2017 
gaan wij ook inzetten op andere locaties in de 
gemeente Vlissingen.

VISIE OP DE VRIjWILLIGE 
BRANDWEER
In het rapport ‘Visie op vrijwilligheid 2016-
2019’ van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) 
staat diverse keren geschreven dat de vrijwil-
ligers de hoeksteen van de brandweerorgani-
satie zijn. Toch maakt de PSR zich zorgen over 
het feit dat de vrijwilliger door de veranderin-
gen bij de brandweer te veel naar de achter-
grond is geduwd. Iedereen wist en weet dat 
de vrijwilliger de kurk is waarop de brandweer 
drijft en toch heeft de VRZ onbedoeld te wei-
nig aandacht aan de vrijwilliger besteed! Op 
13 oktober had de gemeenteraad de gelegen-
heid om met de waarnemend directeur en 
commandant brandweer van de VRZ, de heer 
Eli van Strien, te spreken over zaken die de vrij-
willige brandweer aangaan. De heer Van Strien 

is een zeer ervaren brandweercommandant die 
vertelde dat de paraatheid van de brandweer 
in de gemeente Vlissingen niet in het geding is 
en dat de vrijwilligers inderdaad zeer belangrijk 
zijn voor de brandweerorganisatie. 
In de gemeente Veere zijn er bijvoorbeeld al 
een paar brandweerposten overdag niet meer 
in staat om uit te rukken vanwege een gebrek 
aan beschikbare vrijwilligers! Dit willen wij als 
PSR fractie in de gemeente Vlissingen absoluut 
niet!
De wens van de PSR om vrijwilligers te koes-
teren werd door de heer van Strien onder-
schreven. De indruk bestaat nog steeds dat 
de brandweervrijwilliger in de gemeente Vlis-
singen nog voldoende gemotiveerd is en dat 
met deze visie de vrijwilligers die er nu nog zijn 
binnenboord gehouden kunnen worden. Ook 
werd gemeld dat er nog voldoende vrijwilligers 
voor de posten Souburg en Olympiaweg Vlis-
singen te werven zijn.
In vervolg op de raadsvergadering van 13 
oktober 2016 heeft de gemeenteraad een 
raadsbrief geschreven naar de VRZ. In deze 
brief wordt het belang van de vrijwilliger nog-
maals bevestigd en vraagt de gemeenteraad 
om zich nadrukkelijk bezig te houden met 
ondersteuning van de vrijwillige brandweer-
posten. Vooral op het gebied van werving van 
nieuwe brandweervrijwilligers hebben de pos-
ten ondersteuning vanuit de VRZ hard nodig.
Alles bij elkaar lijkt alles goed te gaan binnen 
de vrijwillige brandweer, maar de PSR zal de 
gang van zaken kritisch blijven volgen. De 
brandweervrijwilligers zijn immers het cement 
van de brandweerorganisatie.

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

De Souburgse Fanfare brengt samen met 
de zangeres het monumentale ‘The Lost 
Labyrinth’ van Kevin Houben ten gehore. 
In oktober werd dit uitdagende werk uitge-
voerd in het kader van ‘Souburg Cultureel’ 
in de Historische Kerk ‘Open Haven’. De 
lovende reacties waren mede aanleiding om 
overig Souburg een tweede kans te geven 
om het stuk te beleven. Het werk gaat over 
de zoektocht naar een verloren Egyptische 
dodentempel. Hierin staat de psalm Miserere 
van Gregorio Allegri centraal en worden alle 
emoties die tijdens de zoektocht ontstonden 
verbeeld: spanning, ontgoocheling en tegen-
slag, maar ook geluk en voldoening. Behalve 
met de sopraan-zangstem van Tamara Heu-
veling wordt de gebruikelijke orkestbezetting 
aangevuld met de piano, die wordt bespeeld 
door Annemieke Bouman.
De fanfare brengt verder Christmas Fantasy, 
White Christmas, All I want for Xmas, 12 days 
of Christmas en, ook weer met Tamara Heu-
veling als soliste, het Ave Maria van Caccini 
ten gehore.
De slagwerkgroep onder leiding van Bart van 
der Vaart en het Jeugdorkest met dirigent 

Albert John Vervorst verzorgen hun deel van 
het programma, voor de pauze, met o.m. a 
Christmas Kit en a Swinkling Christmas. 

tamara Heuveling
De sopraan Tamara Heuveling werd al op 
jonge leeftijd opgemerkt door de dirigent 
van het plaatselijk kinderkoor. Hij stimuleerde 
haar om zich via zanglessen verder te ontwik-
kelen. Via klassiek zangonderwijs ontdekte ze 
ook de lichte muziek. Zo heeft ze in verschil-
lende musicals hoofdrollen mogen spelen 
(o.a. Martin Guerre, Tommy, Aïda en Joseph). 
In 2014 vertolkte ze met V&V tijdens het con-
cours in Terneuzen op schitterende wijze de 
sopraanzang in het werk Rubicon van Bert 
Appermont en droeg met haar zang onge-
twijfeld bij aan de concourswinst. De klik die 
ontstond tussen zangeres en orkest heeft 
geleid tot een vervolg. Tijdens het kerstcon-
cert laat ze alle facetten van haar stem horen: 
van klassieke zang in The Lost Labyrinth en 
Ave Maria tot hedendaagse popkerstnum-
mers.
De zaal is geopend vanaf 19:30. Toegang  
e 7,50, incl. koffie en thee in de pauze.

3e Kerstconcert Vlijt en Volharding in de Wijngaard

Op zaterdag 10 december om 20.00 uur verzorgt muziekvereniging ‘Vlijt & Vol-
harding’ een kerstconcert in kerkgebouw ‘De Wijngaard’ aan de Kanaalstraat. 
De slagwerkgroep onder leiding van Bart van der Vaart en het Jeugdorkest en 
de Fanfare, beide gedirigeerd door Albert John Vervorst, verzorgen een gevari-
eerd programma met traditionele en moderne (overwegend kerst-)muziek. De 
Brabantse sopraan Tamara Heuveling soleert bij enkele van deze werken.

tamara Heuveling zingt 
met Souburgse Fanfare

Fanfare: Vlijt en Volharding

Tamara Heuveling

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.

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

Paspoortstraat 26
Oost-Souburg

De grootste sortering
agenda’s en kalenders

vindt U bij

DE  VRIJBUITER
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Sinds enige tijd is er in de Kanaal-
straat, op nr. 28 een nieuw bedrijf 
gevestigd: pulze-it computerservices. 
Een computerbedrijf met een breed 
dienstenpakket. Pulze-IT verzorgt de 
ict voor Mkb-bedrijven, zzp-ers en 
particulieren. 

We schuiven al vroeg in de ochtend aan aan 
de riante spreektafel. Bij de afspraak was de 
agenda zo vol dat er overdag geen ruime 
meer was op korte termijn. Goed teken dus. 
Eigenaar Levent Kilinç ontvangt ons om 8 uur 
met een lekkere bak koffie. 
Buurman Ivan de Vriend van de gelijknamige 
kaas-, snoep- en Reformwinkel is altijd de eer-
ste en komt eens kijken waarom de compu-
terzaak zo vroeg open is. 
Gewoonlijk is de winkel open vanaf 09.30 en 
ook nu staat dan meteen de eerste afspraak 
met een klant. De heer Kilinç is er meestal wel 
vroeger om zaken voor te bereiden. Bij klan-

tenbezoek op locatie is echtgenote Marieke 
in de zaak aanwezig. De zaak zit op een 
prominente plek, centraal in het middenge-
deelte van de Kanaalstraat. 
DK Belastingadvies, dat er eerst zat, is geluk-
kig niet weg uit Souburg, maar is verhuisd 
naar nr. 65, iets verderop aan de overkant. 
Pulze IT is een jong expanderend bedrijf. 
Een bedrijf dat dicht bij de gebruiker staat 
en Levent Kilinç geeft aan, dat de vertaalslag 
van computer naar mensen en andersom 
belangrijk is. Dat blijkt ook duidelijk als je de 
uitnodigende zaak binnenstapt. 

De opengewerkte computer achter het raam 
is het uithangbord voor de reparatietak van 
het bedrijf. Systeembeheer en -organisatie 
vormen de hoofdmoot, maar deugdelijke 
hardware is een eerste vereiste.
Loop je verder door, dan denk je binnen te 
stappen in de woon- slaapkamer. Het is een 
praktijkopstelling waar allerlei snufjes op het 

Pulze-IT computerservices naar Kanaalstraat

Nieuwe aanwinst voor Ondernemend Souburg

De huisautomatisering is in een realistische omgeving te testen.

gebied van huisautomatisering - ook wel 
‘domotica’ genoemd - in de praktijk wor-
den getoond. Aansturing van verlichting en 
apparatuur, bediening van zonwering en 
gordijnen, beveiliging van deuren en ramen. 
Alles op afstand controleerbaar met een han-
dig tablet of mobieltje en in de ruimte ook 
met een simpele afstandsbediening. De prak-
tijkopstelling is slim gekozen. Menige klant 
die aan de balie komt informeert terloops of 
de eigenaar ook in de zaak slaapt en zo is de 
brug naar een heldere presentatie snel gesla-
gen. 
De heer Kilinç heeft de welhaast traditionele 
ontwikkeling op computergebied doorlopen. 
Zijn interesse in het computervak leidde met 
diverse cursussen geleidelijk tot professiona-
lisering. Na aanvankelijk werk in een andere 
branche stapte hij over naar de ICT. Hij werkte 
bij een scholengemeenschap, in het begin 
als ondersteuner bij installatie van compu-
ters en uiteindelijk als systeembeheerder. In 
zo’n functie wordt ook al snel ondersteuning 

gevraagd door collega’s, vrienden en kennis-
sen. De behoefte aan snelle en deskundige 
hulp bleek groot en op den duur leidde dat 
tot de opzet van een eigen bedrijf. Eerst vanaf 
thuis, maar de behoefte aan meer ruimte en 
mogelijkheden deed zich sterk gevoelen. De 
stap naar een bedrijfspand was dan ook een 
logische en Kanaalstraat 28 was daarvoor 
geknipt.
Pulze-IT zorgt dat zijn klant geen slaaf hoeft 
te zijn van het apparaat, maar juist de com-
puter als gereedschap kan gebruiken. Dat 
geldt voor de particuliere gebruiker, maar 
zeker voor de bedrijven. 
Levent Kilinç: de bakker moet bezig zijn met 
het brood en niet met de computer die ach-
ter de ovensturing zit. “Met het meel en niet 
de mail” zou je kunnen zeggen. 
De professionele instelling hoeft geen drem-
pel te zijn voor particulieren en dat blijkt: 
Naast ondernemers weten steeds meer par-
ticulieren het bedrijf te vinden en de produc-
ten en diensten te waarderen.

Ook de buitenkant wordt niet vergeten.

                                        

 

Rijwielhandel Boone

De E bike specialist van Oost Souburg
Officieel Dealer van :  

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

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

20% korting op alle gordijnstoffen!

gratis gemaakt *
 *vraag naar de voorwaarden in de winkel

JUNI AANBIEDING

Kanaalstraat 40
4388 BN Oost-Souburg

0118-461287

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg

tel. 0118-461287

DAMES- EN HERENONDERGOEDTEN CATE
MULTIPAKKEN
€ 5,- KORTING GELDIG T/M

31 DEC. 2016

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

 Glazen voor een 2e bril Gratis!*
*vraag naar de voorwaarden


