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

Souburgsche Courant

Het was zaterdag 19 november feest op de kade van Souburg want al weer een 
halve eeuw komt hij jaarlijks aan in Oost-Souburg, Sint Nicolaas alias Dinge-
man de Visser uit de Kanaalstraat. Hij heeft inmiddels de zeven kruisjes gehaald 
en dat betekent dus dat hij al als twintigjarige goedheiligman werd. “Souburg 
heeft me oud zien worden”, lacht hij. “Het is de laatste keer geweest dit jaar en 
dat spijt me enorm, maar ik zie niet meer zo goed, ik word een dagje ouder en 
er is een tijd van komen en een tijd van gaan.” Vijftig jaar is niet niks, het bete-
kent dat nu op de kade de kleinkinderen stonden van mensen die hij als kind op 
zijn schoot heeft gehad, want Dingeman was niet alleen bij de intocht de Sint 
maar ook in menige huiskamer.
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organiseerde jarenlang samen met de Spar in 
de Kanaalstraat (op de plek van het afhaal-
restaurant) een Sinterklaasfeest in Rehoboth 
voor de kinderen van de vaste klanten. Ik 
mocht daar Zwarte Piet zijn en toen enkele 
jaren later mijn nichtje werd geboren maakte 
mijn zus een Sinterklaaspak. De witte jurk kre-
gen we via een katholieke kennis. Een prima, 
kledingstuk, ik heb het nog!”

Dankzij de Nemidso
Maar het werd pas een echt dorpsgebeuren 
voor Dingeman dankzij de Nemidso, zoals de 
middenstandsvereniging toen nog heette. 
Een en vijftig jaar geleden organiseerde die 
voor het eerst de intocht van Sinterklaas in 
Souburg. Bram Bakker was de eerste Sint, 
maar die vond het na een keer wel genoeg. 
“Doe jij het maar,je hebt een pak en jij kunt 
ook paard rijden”, zei hij tegen Dingeman en 
zo is het begonnen samen met de inmiddels 
overleden Opperpiet Wout van der Wekken. 

Verder in deze courant:
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Verwacht in de Verwacht
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Kerstpuzzel

Een weekend vol concerten in de Historische kerk

Volop Souburgse Cultuur 
rond de feestdagen
Stichting Souburg Cultureel brengt in de Historische Kerk rondom de feest-
dagen weer een zeer afwisselend programma voor met voor elk wat wils.

Vijftig keer goedheiligman in Souburg

Een gouden afscheid 
van Dingeman de Visser

Vlijt en Volharding 
Op vrijdag 16 december verzorgen vanaf 
19.00 uur het Jeugdorkest en de Fanfare van 
Vlijt en Volharding onder leiding van dirigent 
Albert John Vervorst een concert met overwe-
gend kerstmuziek. Deels wordt het repertoire 
uitgevoerd van het concert op 10 december 
in de Kanaalstraat kerk. Voor wie dat gemist 
heeft dus een herkansing en ieder die er wel 
was is nu natuurlijk ook weer van harte wel-
kom.

Samenspelgroep en Ensemble 
Quatorze
Op zaterdag 17 december, ‘s ochtends 
om 10.00 uur, speelt de samenspelgroep, 
bestaande uit gevorderde leerlingen en 
jeugdleden van Vlijt en Volharding, onder lei-
ding van Petra van Antwerpen. Aansluitend 
speelt Ensemble Quatorze. Dit ensemble, eer-
der ten onrechte aangekondigd als ‘combo’, 
bestaat - de naam zegt het al - uit veertien 
muzikanten, allen afkomstig van muziekver-
eniging Vlijt & Volharding te Oost-Souburg. 
In deze samenstelling grijpen de muzikanten 
de kans om hun ‘muzikale bucket-list’ af te 
vinken: stukken die ze altijd al wilden spelen, 
maar die in een orkest niet altijd aan bod 
komen. Het doel is om een altijd verrassend 
programma te bieden aan het publiek. Dit 

resulteert vooral in veel afwisseling: van Bach 
tot Metallica, van Klezmer tot pop. Boven-
dien verlaten men graag de gebaande paden 
en gaat op zoek naar vernieuwing, door bij-
voorbeeld ook te zingen, verhalen te vertel-
len en door aandacht te besteden aan een 
toffe performance. 

Te Quiero
Om 11.00 uur zingt het vocaal ensemble Te 
Quiero onder leiding van Elena Berdnikova. 
Het in Sint Laurens opgerichte koor, tegen-
woordig repeterend in Koudekerke, heeft 
een breed repertoire op het programma van 
Bach tot Beatles, van Barok tot Musical; van 
Mozart tot filmmuziek; genres die natuurlijk 
ook voldoende basis leveren voor een kerst-
concert. 

Cadans
Vrouwenkoor Cadans vervolgt om 12.00 uur 
onder leiding van dirigente Emilia Tabatch-
nik-Li de concertdag. Cadans brengt popu-
laire songs van Queen, Elton John enz .Het 
koor treedt al bijna 30 jaar overal in de regio 
bij allerlei gelegenheden op, de eerste 10 jaar 
onder Han Beekman en sinds 1997 onder lei-
ding van de huidige dirigente. 

Quodlibet

Dingeman de Visser

Ineke Vervorst-van Loon

 
Voor 2017
 
Achter ons een jaar
schijnbaar als alle andere
gewoon vol dromen die geleefd 
of weer verdwenen zijn..

Ook nachtmerries waren
in werkelijkheid 
veraf en soms dichtbij
hopeloze hulpeloosheid
maar bovenal veel hoop
op gouden nieuwe tijden..

Zo gaan we met zijn allen
het nieuwe jaar weer in
en dromen we gewenste toekomst
vol vrede en vervulling..

Ineke, december 2016

Het begon allemaal al weer 52 jaar geleden 
toen zijn zus Leida een dochtertje kreeg en 
het wel leuk zou vinden als Dingeman voor 
Sinterklaas zou gaan spelen. “Ik had al wat 
ervaring als Zwarte Piet. De Sparwinkel in de 
Dijkstraat (bij het voormalige postkantoor) 
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Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.

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

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

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

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

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.
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Rondom‘t Putje
Je let even niet op en dan is het al weer voorbij: het jaar. Dus gaan we met zijn 
allen achterom kijken en vooruit. Het valt niet zo mee tegenwoordig om optimis-
tisch te zijn. Want je zet de tv aan, of  de radio, het facebook of  je telefoon en de 
ellende komt op je af. Maar goed dat we weten dat er natuurlijk ook veel moois 
is in de wereld. Ook in onze gemeente. Neem nou het prachtige initiatief  van de 
Burgerpeiling. Ik ben ook gepeild, want ik ben natuurlijk een echte burger van 
deze gemeente omdat mijn putje hier ook ligt. Nou mag ik gaan vertellen wat 
mijn ervaringen zijn met de gemeente en die gaat daar dan onze omstandigheden 
en behoeftes mee inventariseren. Dat is heel mooi want dan staat het op papier en 
vervolgens wordt er dan met ons gepraat over wat er verbeterd kan worden. Ook 
heel mooi maar ik snap niet waarom ze dat aan mij vragen. Ik heb het al meer 
dan dertig jaar nergens anders over, dus dat zouden ze moeten weten. Misschien 
heb ik ze nog wel niet verteld dat ik het raar vind dat er wat het parkeerbeleid be-
treft met twee maten wordt gemeten maar dat schijnt met inkomsten te maken te 
hebben. Ik heb ook gehoord van een naar Vlissingen verhuisde inwoner van ons 
dorp dat de straten daar ijveriger worden schoongemaakt dan bij ons. En dat van 
die bloembakken wisten ze ook al dus verder heb ik weinig te vertellen. Maar 
ik ben wel heel blij met die burgerpeiling. 
Je gaat dan toch een beetje erkend het 
nieuwe jaar in.

Gelukkig 
Nieuwjaar 
allemaal,
Melkmeisje

Het 1e elftal van RCS werd kampioen in 1988. Het jaar ook van het Europees 
kampioenschap van het Nederlands Elftal. De PZC gaf een enthousiast verslag. 
Trainer Edwin Tielman kon er niet over uit, met eigen spelers kampioen wor-
den. Uitblinker volgens het verslag van de PZC was Ron van Rosevelt met twee 
doelpunten. In een interview vertelde hij dat RCS goed op weg was. Prima ver-
dediging en middenveld, nu nog een versterkte voorhoede. Zelfs Ajax sterspe-
ler en oud RCS-speler Danny Blind kwam het kampioensfeest opluisteren. Nu, 
anno 2016 is diezelfde Ron van Rosevelt door de leden gekozen als voorzitter. 
Nog even bevlogen als toen en nog even betrokken als toen.

De Racing Club Souburg werd op 26 juli 
1929 opgericht en bestaat dus 87 jaar. Oost- 
en West-Souburg waren toen nog een een-
heid. Nu ook nog, al denken ze in het stad-
huis daar nog steeds niet zo over. 85 jaar als 
een zondagclub. Vanaf september 2008 t/m 
mei 2011 spelend, mede door de inbreng 
van Dennis en Gérard de Nooijer, in de 1e 
klasse van het zondagvoetbal. Zelfs nog op 
de drempel van de hoofdklasse, maar helaas 
ging de promotiewedstrijd tegen DESK na 
strafschoppen verloren. Maar meestal spe-
lend in de 2e, 3e en 4e klasse zondag. En 
dat is zo gebleven tot twee jaar terug. Toen 
besloot de club om op zaterdag te gaan spe-
len. “Dat besluit was best heftig. Natuurlijk 
heeft het hoofdbestuur voldoende argumen-
ten voorgelegd aan de leden. Maar toch, 
eenvoudig was de beslissing niet. Uiteindelijk 
hebben we in goed overleg de stap gemaakt. 
Het was natuurlijk niet zonder gevolgen”. 
Ron van Rosevelt heeft het allemaal mee-
gemaakt. Als speler, als bestuurslid, als zeer 
betrokkene bij de club. RCS is een begrip in 
Oost- en West-Souburg en Ritthem, maar 
zeker ook daarbuiten. 

Sinds vorige competitie spelen het 1e en 2e 
elftal op zaterdag. Een hele omschakeling, 
terug naar de 4e klasse KNVB. Bijna alle spe-
lers zijn gebleven en hebben zich ingezet om 
een nieuwe start te maken in de zaterdag 
competitie. En met succes. Alle records wer-
den verbroken, ongeslagen kampioen en 139 
doelpunten gescoord. “En ze doen het in de 
3e klasse wederom erg goed”, zo geeft een 
tevreden voorzitter weer. De relatie tussen 
het 1e en 2e team is prima, wat voor conti-
nuïteit in de sportieve prestaties leidt. En dat 
heeft zijn uitstraling op alle leden. Op zondag 
spelen nog een 2e, 3e en 4e team. Dat is in 
goed overleg zo besloten. Deze teams van 
oud 1e en 2e elftalspelers en een team van 
begeleiders en trainers van zaterdag, spelen 
ook graag hun partijtje voetbal en dat doen 
ze op zondag. 

Met veel plezier ziet de club ook de opkomst 
van het vrouwenvoetbal. Een geweldige evo-
lutie. Het seniorenvrouwenteam doet het 
goed. Met zes teams, inclusief de dames, in 
de competitie mag RCS er zijn. Daarnaast 
zijn er drieëndertig juniorenteams. In Sou-
burg praat je over een voetbalclub van rond 
de 600 leden. Niet alleen een begrip, maar 
ook een maatschappelijk platform voor onze 
jeugd. Ze spelen allemaal in de competitie 
mee. Dat vraagt een gedegen organisatie. 
Ron van Rosevelt: “We hebben een hoofd-
bestuur van zeven leden, wat bestaat uit een 
dagelijks bestuur en vier leden, die elk een 
coördinerende taak hebben. Het hoofdbe-
stuur wordt ondersteund door een actieve 
Jeugdcommissie, Technische Commissie, 
Sponsorcommissie, Toernooicommissie, Acti-
viteitencommissie en Familiedagcommissie. 
De teams moeten worden begeleid, de jeugd 
moet goed worden ondersteund, activiteiten 
zijn cruciaal voor onze leden en de familiedag 
aan het eind van het seizoen is een begrip 
binnen de club”. Om dit voor elkaar te krij-
gen zijn er gemiddeld 150 tot 175 vrijwil-
ligers in touw. Het zijn de trainers, leiders, 
commissieleden en ouders van jeugdleden, 
die dit allemaal mogelijk maken. 

Heeft de overgang van zondag naar zater-
dag nog vraagstukken opgeleverd? Ron: “De 
bezetting van de velden moest worden her-
zien. De aanvangstijden dienden uiteraard te 
worden aangepast. Daarmee bleek de veld-
bezetting voldoende te zijn afgedekt. Er ont-
stond hier en daar zelfs ruimte”. De relatie 
met de ouders is een ander belangrijk punt. 
Zeker bij de jongste jeugdvoetballertjes is het 
noodzakelijk ouders er tijdig bij te betrek-
ken. Resumerend, RCS heeft een stabiel 1e 
elftal, dat grotendeels al drie jaar bij elkaar 
is, gevolgd door een goed 2e elftal. De basis 
van het recente kampioenschap straalt door 
naar de rest van de elftallen. Draait de top 
goed, dan profiteert de rest daarvan mee. 
Het hoofdbestuur heeft als doel om met het 

1e elftal uit te groeien naar een stabiele 2e 
klasser. 

Een vereniging bestaat bij de inbreng van 
contributies, sponsorgelden en opbrengsten 
uit de kantine. Zo ook RCS. De veldhuren 
vormen een stijgende kostenpost, zeker, nu 
de gemeente Vlissingen zich op dit punt wat 
(financiële) inspanningen betreft, terugtrekt. 
Dat heeft gevolgen voor de leden. Het hoofd-
bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet 
en zoekt in overleg met de leden naar draag-
kracht om de club gezond te houden. Daar-
toe is zij ook in overleg met de gemeente Vlis-
singen. Zeker als die ook de personele inzet 
op de velden sterk vermindert, is het alle 
hens aan dek en komt het weer op de vrijwil-

ligers neer. Een laatste zorg is het kunstgras-
veld. De club volgt het advies van het RIVM 
en de KNVB, maar wordt het veld door de 
gemeente vooralsnog afgekeurd, ontstaat 
er een ander groot probleem, namelijk de 
verlichting. RCS heeft namelijk geen verlich-
ting op de grasvelden. Kortom, het spelletje 
voetbal blijft voor jong en oud aantrekkelijk. 
Gesteund door scheidsrechters, grensrech-
ters, goede trainingen en cursussen voor alle 
begeleiders, blijft dat ook zo. “Maar het blijft 
een zaak van een gedegen en strakke organi-
satie. Een uitdaging. En nog even RCS staat 
voor Racing Club Souburg. Dus zowel voor 
Oost als West Souburg. Al 87 jaar”. Ron van 
Rosevelt en zijn club geloven daar nog steeds 
in.

RCS een begrip in Souburg

Voorzitter Ron van Rosevelt

Kerstpuzzel 2016
Vanwege het grote aantal inzendingen dat 
we mochten ontvangen op de Kerstpuzzel 
van vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer op 
zoek naar afwijkende letters in de koppen bij 
de artikelen in deze Souburgsche Courant.
We zoeken naar een Souburgse activiteit die 
al jaren zijn succes bewezen heeft. We zou-
den die activiteit cryptisch kunnen omschrij-
ven als een huwelijksplechtigheid die boksers 
lelijk kan kwetsen.
Het woord waarnaar wij zoeken bestaat uit 
tien letters en vindt u, zoals gezegd, als afwij-
kend lettertype in de koppen.
Als u alle tien letters gevonden hebt, plaatst 
u ze, met in gedachten de omschrijving 
hierboven, in de juiste volgorde op de bon 
hieronder.en vult u uw adresgegevens in. 
U kunt uw oplossing in de groene stembus 
doen bij de Marskramer in de Paspoortstraat, 

waar u gelijk terecht kunt voor al uw kerst- en 
andere huishoudelijke inkopen. De stembus 
staat opgesteld voor de winkel, rechts naast 
de voordeur.
Ondernemersvereniging Actief Onderne-
mend Souburg heeft ook dit jaar weer mooie 
prijzen beschikbaar gesteld: 3 waardebon-
nen van respectievelijk € 75, € 50 en € 25, 
te besteden bij de aangesloten ondernemers. 
De Souburgsche Courant voegt daar nog een 
Souburgse vlag en een boekje van Jan Min 
Modaal (pseudoniem van Jac. Schinkel) met 
de titel ‘Oost-Souburg en omstreken’ aan toe.
De puzzelactie loopt tot en met 31 decem-
ber. Alleen originele bonnen uit de Souburg-
sche Courant zijn geldig. De prijswinnaars 
krijgen persoonlijk bericht en zullen in de vol-
gende editie van deze krant bekend gemaakt 
worden.

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

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

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

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

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

                             Oplossing kerstpuzzel 2016:

✁

✁

Op 17 december organiseert de AOS ‘winkelen in kerstsfeer’ op het dorp. Er rijdt een 
kerst(paarden)tram rond. Verder is er een levende kerststal die  toegankelijk voor kinderen is 
en er is een Roofvogeldemo actief met publiek. Bekend van ZAPP en Freek Vonk. Verder zijn 
er springkussen en is er natuurlijk  gratis chocomelk.

De  kerk neemt de verlichting van de boom 
voor haar rekening. De versiering van de 
boom met  kerstwensen en kerstgedachten 
laten we over aan de Souburgers. In de afge-
lopen jaren hebben zo heel wat creatieve ver-
sieringen een  plekje gekregen in de boom  
en werd deze een mooi middel om wat kerst 
voor ieder betekent met anderen te delen. 
Soms werden namen genoemd van mensen 
die juist in de kersttijd gemist worden. Ook 
dit jaar nodigen we de Souburgers uit een 
persoonlijke bijdrage in de boom te hangen. 
De vorm is geheel vrij. Een mooie tekening, 
een zelfgemaakte kerstversiering, een foto, 
een eigen geschreven of gevonden gedicht, 
een aansprekende tekst of een gebed, alles 

mag. Uiteraard dienen de versieringen 
‘regen-proof’ te zijn. 

De kerststal zal het bekende kerst-verhaal ver-
beelden en ook een link leggen naar de actu-
aliteit. Plan is het tafereel dit jaar wat uit te 
breiden. Herders en wijzen zullen ontbreken. 
Die rol is aan de bezoekers toebedacht. 

De kerktuin is vanaf 17 december tot na 
nieuwjaar opengesteld. Elke dag van 11.00- 
18.00 uur.

Iedereen kan zijn of haar kerstboodschap of 
-wens in de boom hangen en een bezoekje 
brengen aan de kerststal.

Souburgse wensenboom in kerktuin 

Kerstboom Buiten
  
Net als vorig jaar start de Protestantse gemeente van Oost- Souburg een week 
voor Kerst het project ‘Kerstboom Buiten’. In de kerktuin komen een kerststal 
en een kerstboom  te staan. Een van de bedoelingen van dit project is dat Sou-
burgse groepen en verenigingen, kerkelijk en niet kerkelijk, deze boom en/of 
stal in kunnen passen in een eigen kerstviering of kerstactiviteit. 

Winkelen in Kerstsfeer

Er is een levende Kerststal en een Kerst paardentram.

Dit jaar is het ook weer een hele happening 
geworden. Het weer werkte ook mee ondanks 
de sombere voorspellingen uit Wageningen. 
Een week na zijn aankomst in Middelburg en 
Vlissingen had de Sint zijn handen vrij in Sou-
burg. En dat al voor de vijftigste keer voor 
hulpbisschop Dingeman. Het was zo mooi als 
het maar kan zijn.
Vermoedelijk staat u er als lezer niet zo bij stil, 
maar weet u wat de intocht aan voorberei-
ding, afstemming, instemming en toestem-
ming aan tijd en inspanning kost? 

Als u de bolus nog moet gaan halen bij de 
bakker, is de organisatie al begonnen.
Zo’n intocht begint voor alle vrijwilligers rond 
kwart voor acht. Met briefings, met voorbe-
reiden en met koffie zetten. Er is een heuse 
schminkploeg en een sjouwploeg. Er wordt 
strooigoed in zakken gedaan. En wat denkt u 
van al die verkeersregelaars, die ook nog eens 
aan alle wettelijke eisen moeten om de tocht 

door het dorp in goede te leiden. Verder het 
vervoer van de Pieten naar de boot, de boot 
zelf, de muziek, en uiteraard de aandacht 
voor Dingeman de Visser. 
Er wordt gedanst, alles aan elkaar gepraat 
door Ramona, een prachtige dame, die de 
burgemeester en Sinterklaas ontvangt. De 
pakjes en het strooigoed worden uitgedeeld. 
En er moet natuurlijk ruimte zijn voor het 
paard. 
Verder moet je Rekening houden met het 
spoor. Je zult maar vergeten dat ze bij de 
NS in Utrecht soms anders denken dan wij 
gewend zijn. Onderweg worden er feestjes 
gebouwd. Er zijn oliebollenkramen en de 
Speeltuin is geheel op de ontvangst van Sin-
terklaas voorbereid. 

Om 17.30 uur sluit de speeltuin. Dan is de 
hulp Sint vertrokken. Voor het laatst. Volgens 
jaar is zijn zoon de nieuwe Sint. Chapeau 
voor al die vrijwilligers en de sponsoren. 

Intocht Sinterklaas 2016 
was een feest

Sint Nicolaas op de foto met zijn echte (klein) kinderen.
Hoe kan dat?  Foto: Martien de Looff.

Voor de belangstellende kijker is de jaarlijkse intocht van Sinterklaas en Zwarte 
Piet een pracht traditie. Zeker in Souburg. De boot komt vanuit Vlissingen het 
kanaal afvaren. Vol met zwarte pieten en pakjes natuurlijk. Er is muziek, een 
ontvangsttent, de burgemeester en heel veel publiek.  

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg

 

Rijwielhandel Boone 
De E bike specialist van Oost Souburg 

Benieuwd of een elektrische fiets iets voor u is. 

Bij ons is er altijd een E bike testdag. 

U kunt geheel vrijblijvend elektrische fietsen proberen van de 
merken : Gazelle,Bikkel Ibee,BSP E volt,Kreidler 

Buteuxstraat 45 Oost-Souburg 
tel. 0118-460743     www.rijwielhandelboone.nl 
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Franse hulp
We weten het allemaal. De datum van 10 
mei 1940 staat in het collectieve geheugen 
gegrift. In dat Pinksterweekend viel Duits-
land ons land binnen. De Fransen kwamen 
hulp bieden maar Nederland zag zich toch 
genoodzaakt om op 15 mei te capituleren. 
Mede vanwege de inzet van de Franse troe-
pen kon Zeeland nog even doorvechten. 
Met een brandend Middelburg op de ach-
tergrond moesten de Fransen op 17 mei 
toch ook een terugtrekkende beweging 
maken. Deels konden ze zich in Vlissingen 
via de Westerschelde in veiligheid brengen 
naar Zeeuws Vlaanderen. Hierbij sneuvelde 
generaal Marcel Deslaurens in de buurt van 
het Vlissingse station. Met een aantal sol-
daten vormde hij de achterhoede van het 
Franse leger en probeerde de aftocht van 
zijn kameraden te dekken. Bij het monu-
ment in die omgeving wordt deze helden-
daad nog jaarlijks herdacht. Een deel van 
de Franse troepen raakte in krijgsgevangen-
schap maar veel soldaten sneuvelden. Een 
tweetal Franse soldaten kwam bij Souburg 
om het leven en zijn op 18 mei 1940 op 
de algemene begraafplaats op provisorische 
wijze ter aarde besteld. Daniel Poisson en 
Marcel Blaisot maakten onderdeel uit van 
het 224ste regiment onder leiding van bri-
gadegeneraal Durand. Later werd het bevel 
overgedragen aan Deslaurens. Nadat de 
stofwolken van de meidagen waren opge-
trokken zijn de lichamen op 2 juli 1940 ter 
nadere identificatie opgegraven waarbij dui-
delijk kwam vast te staan dat het de reeds 
genoemde Poisson betrof. De identiteit van 
het tweede slachtoffer Blaisot kon toen nog 
niet worden vastgesteld. Aan het eind van 
1940 was men niet veel wijzer geworden. 

Uit verhalen bleek dat beide Fransen begra-
ven waren door hun kameraden, die al in 
krijgsgevangenschap waren geplaatst. Zij 
hadden het identiteitsplaatje van de onbe-
kende soldaat meegenomen met de bedoe-
ling om dit bij de bevoegde instanties in te 
leveren. De gemeente wist ook iemand op 
te sporen die toen bij de begrafenis aan-
wezig was. Desgevraagd verklaarde deze 
persoon dat de Franse aalmoezenier, die 
toen een lijkrede voorlas, een neef was van 
Daniel Poisson. In april 1942 achtte het Sou-
burgse Rode Kruis het wenselijk om beide 
Fransen op een passende wijze te herbegra-
ven omdat zij destijds zonder kist ter aarde 
waren besteld. Inmiddels was bij het lande-
lijke Rode Kruis duidelijk geworden dat het 
andere slachtoffer Marcel Blaisot heette. 

Een monument
Pas na de oorlog kreeg het verhaal een ver-
volg. Het gemeentebestuur van Souburg 
deelde de provinciale commissie van advies 
voor oorlogs- en vredesgedenktekens mee 
dat gemeente-architect J.D.P. de Smit een 
ontwerp had gemaakt voor een monument 
voor de twee Franse soldaten. Het monu-
ment zou geplaatst moeten worden op de 
algemene begraafplaats. In 1948 schreef de 
architect aan de gemeente dat een hardste-
nen gedenksteen zijn voorkeur had. Boven 
de namen zou de tekst gebeiteld moeten 
worden die tijdens de begrafenisplechtig-
heid was uitgesproken: ‘Mort pour la France 
et Les Pays Bas’ (Gesneuveld voor Frankrijk 
en Nederland) en ‘Qui meurt pour la patrie 
vit éternellement’ (Wie sterft voor het vader-
land blijft voor eeuwig leven) van de Franse 
schrijver Robert Garnier (1534-1590). 
Op 12 mei 1948 vroeg de gemeentearchi-
tect toestemming aan het college voor het 
oprichten van het gedenkteken en ook om 
arbeidskrachten beschikbaar te stellen die 
nodig waren om het gedenkteken te verwe-
zenlijken. Dan gebeurt er vreemd genoeg 
een hele tijd niets. Pas in 1955 kwam het 
Rode Kruis afdeling Souburg weer eens op 
de situatie terug. Ze brachten de gemeente 
in herinnering dat er destijds 600 paarse 
Limburgse klinkers van W. Anker waren 
aangekocht en van F. Desein 1700 paarse 
stenen op vechtformaat en 1600 stuks kalk-
zandsteen. Aanvankelijk zouden deze zijn 
weggevoerd zonder daarover iets aan het 
Rode Kruis te melden. Het gerucht ging 
dat die stenen door de gemeente waren 
gebruikt voor de noodzakelijke reparatie 
aan woningen. Vooruitlopende op de her-
denking in 1955 zou er toch een monument 

moeten komen aldus het Rode Kruis. Ter 
illustratie werd er een keurige begroting 
meegestuurd van inkomsten en uitga-
ven. Toen kwam de gemeente-architect 
J.D.P. de Smit met een volledige uitleg van 
de situatie tijdens de oorlog.

Verraad
Toen in 1941 een begin werd gemaakt met 
de oprichting van het monument moesten 
de werkzaamheden op bevel van de Duitsers 
worden stopgezet. De materialen bleven op 
de begraafplaats opgeslagen met de bedoe-
ling deze weer te gaan gebruiken na de 
bevrijding. In 1943 was de materiaalpositie 
zo precair geworden dat de Duitsers beslag 
legden op alle bouwmaterialen teneinde 
hun verdedigings- en schuilwerken te kun-
nen afbouwen. Ook op de stenen voor het 
monument werd zodoende beslag gelegd. 
Voordat de stenen door de Duitsers werden 
weggehaald zijn deze door gemeentewerk-
lieden stiekem naar het gemeenterrein aan 
de Noordstraat gebracht samen met een 
grote hoeveelheid straatklinkers van de 
gemeente. Ze werden met stro en grond 
afgedekt zodat het leek op een afgedekte 
kuil met voerderbieten. Door verraad werd 
de bergplaats door de Duitsers ontdekt. 
Nadat eerst de straatklinkers door de Duit-
sers waren afgevoerd zijn de stenen voor 
het monument weer in het geheim naar 
een sloot bij de toenmalige vuilnisbelt aan 
de Visodeweg afgevoerd. Daar zijn ze tot na 
de bevrijding blijven liggen. 
In het voorjaar van 1946 zou weer een 
begin worden gemaakt met de bouw van 
het monument maar toen stak de Neder-

landse regering er een stokje voor. De 
kalkzandstenen moesten voor wederop-
bouwwerkzaamheden worden gebruikt. De 
paarse klinkers zijn nog angstvallig op het 
gemeenteterrein bewaard gebleven. 

Piëteit
F. Leenhouts was ook lid van de gemeen-
teraad in 1955 toen hij vragen stelde over 
de ontstane situatie. Hij meende dat ook in 
Souburg, zoals in bijna iedere gemeente een 
monument behoorde te komen. Het college 
van Souburg was echter een andere mening 
toegedaan. Zij achtten de oprichting van 
een monument voor beide Franse gesneu-
velden uit piëteit van de nabestaanden van 
de in de oorlog gevallen Souburgers niet 
op zijn plaats. Bovendien waren de Franse 
slachtoffers niet meer op de begraafplaats 
aanwezig. Het ene slachtoffer was inmiddels 
overgebracht naar het ereveld in Kapelle en 
de ander naar zijn geboortedorp in Frank-
rijk. Tenslotte was het Souburgse college 
van mening dat zij het niet langer als taak 
van de gemeente zagen om een monument 
op te richten. Het was destijds een particu-
lier initiatief en dat moest zo maar blijven. 
De commissie tot oprichting van het monu-
ment werd vervolgens een bedrag van 372 
gulden ter beschikking gesteld als vergoe-
ding voor het gebruik van de door de com-
missie aangekochte klinkers. Het is wrang 
om de constateren dat de brief met deze 
mededeling was gedateerd 4 mei 1955: 
Dodenherdenking.

Het monument dat er nooit kwam door Adri Meerman

Franse militairen

Franse soldaat van het 224e Regiment

Afscheid
19 november 2016, wat een mooi afscheid, om nooit te vergeten. Naar schatting waren er 
vier tot vier en een half duizend mensen op de kade en in de Kanaalstraat. Er waren mensen 
uit heel Walcheren gekomen om mijn laatste intocht mee te maken, er waren er ook bij 
waar ik in die 50 jaar wel eens thuis was geweest als Sinterklaas. Een grote verrassing was 
dat allebei mijn zoons en mijn kleinzoon (hij voor de allereerste keer) meegingen als zwarte 
piet. 
Iedereen bedankt die aan deze intocht heeft meegewerkt, in het bijzonder Piet Noordzij die 
al jarenlang het paard begeleidt, de oliebollenkraam voor hun gratis oliebollen, alle cadeaus 
en bloemen die ik gekregen heb. Ik kreeg een bedank email van iemand die al 48 jaar met 
heel haar gezin naar de intocht komt.
Ik wens mijn opvolger veel succes en hoop dat hij net zo veel plezier zal hebben als ik dat al 
die jaren heb gehad. En ik kom zeker nog jaren kijken.

Bedankt! 
Dingeman

“Als ringrijder is het paard zitten voor mij geen 
enkel probleem,al waren er wel eens steige-
rende exemplaren bij. Ik wacht af met wat 
voor paard ze aankomen en ga er dan gewoon 
opzitten. Het is enkele keren mis gegaan, toen 
was er geen geschikt paard. Zoals die keer 
met de brandweerauto met een zadel op de 
ladder! En ook ben ik wel eens omdat het 
paard gevaarlijk onwillig was, gewoon te voet 
gegaan. Dat was nog een hele toer, want toen 
liep ik met een drain na een nieroperatie.”

Geknipt voor de rol
Niets kon hem in die halve eeuw weerhouden 
Sint te zijn. En hij bleek geknipt voor de rol. 
Dingeman is een gemeenschapsmens. Hij is 
intussen ook al weer 35 jaar een belangrijke 
spil van het huidige Medioburgum-Walacra, 
dat ieder jaar schitterende volksdansfestivals 
organiseert tijdens de Karolingenmarkt. En 
ook al heeft Dingeman, met vrouw en twee 
zonen, als melkboer 25 jaar op Nieuwland 
gewoond, hij kwam maar wat graag een 
keer per jaar als Sint aan in Souburg. “Ik heb 
wel eens tegen een verbaasde klant gezegd: 
Als ik in Souburg terugkom staan ze me met 
muziek en heel veel volk op te wachten!”Ook 
in Nieuwland maakte hij zich verdienstelijk in 
de Oranjevereniging.

Dorpsgevoel
Bij de aankomst op de kade houdt de Sint 
altijd een toespraak. Dingeman kan het als 
Souburger in hart en ziel niet laten. “Natuur-
lijk heb ik het dorp enorm zien veranderen. Ik 
vond het destijds net als de meeste Soubur-
gers helemaal niet leuk dat we bij Vlissingen 
werden gevoegd, maar gelukkig is het dorps-
gevoel hier bewaard gebleven, vooral onder 
de ouderen. Ik heb ook gemerkt, toen ik in het 
ziekenhuis heb gelegen, hoe de mensen met 

me meeleven. Dat heb je hier nog, mensen 
kennen elkaar en zijn in je geïnteresseerd.” 
Dingeman houdt de saamhorigheid graag 
in stand. “Ik vind het heel erg jammer dat, 
door onenigheid, onze eigen fanfare de laat-
ste jaren niet meer bij de intocht van de Sint 
is. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen want we 
hebben hier een muziekkorps en dat hoort 
er voor. Er wordt in dit soort dingen niet 
genoeg gekeken naar het belang van het dorp 
en dat is jammer. Ik heb nog geprobeerd de 
partijen samen aan tafel te krijgen, maar dat 
is niet gelukt.” Dingeman heeft als Sint heel 
veel blanke, bruine en zwarte kindjes op zijn 
schoot gehad. “Ik heb nooit gemerkt dat het 
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Sinterklaasfeest door wie dan ook racistisch 
werd gevonden. Jammer hoor, al die discussie 
rond zo’n heerlijk kinderfeest.”

Steun en toeverlaat
In al die jaren is zijn vrouw, Paulie Manse, 
een enorme steun en toeverlaat geweest. “Ze 
was vijftien toen ik haar leerde kennen. Haar 
ouders, die een speelgoedzaak hadden in de 
Paspoortstraat, hadden gezegd dat ik nog 
maar twee jaar moest wachten omdat ze nog 
te jong was. Als Sinterklaas kwam ik dat jaar 
langs hun winkel en daar stond haar moeder. 
Zij snapte er niks van dat de Sint twee vingers 
opstak en “nee” schudde tegen haar. Intussen 
zijn we al weer 45 jaar heel gelukkig getrouwd! 
We kregen twee zonen en hebben vier klein-
kinderen.” Zijn vier kleinkinderen weten alles 
van de rol van hun opa. “Val je weer in voor 
Sinterklaas?” vroeg een van hen. “We moes-
ten het wel vertellen en er een draai aan 
geven, ze kwamen hier binnen toen enkele 
Zwarte Pieten zich aan het verkleden waren!”

Inflatie
Er is veel veranderd in vijftig jaar en ook voor 
Sinterklaas sloeg de inflatie toe. Vijftig jaar 
geleden kostte zijn eerste baard (bij Jantje van 
Alles in de Lange Delft) zeven gulden vijftig 
en nu heeft hij er een gekocht voor zeven-
honderd vijftig euro. Dingeman is al aan zijn 
derde Sinterklaasoutfit bezig. De eerste werd 
dus gemaakt door zijn zus Leida, de laatste 
twee door zijn vrouw Paulie. “De pakken uit 
de winkel zijn allemaal tekort: ik ben 1.86 en 
dat is dan geen gezicht.” Intussen heeft de 
goedheiligman ook al weer een vierde Sinter-
klaasboek: een indrukwekkend, van een kruis 
voorzien, exemplaar dat alle wetenswaardig-
heden van de Souburgse kinderen bevat. En 
zo kan het gebeuren dat de Opperpiet soms 
het boek openslaat voor het verbouwereerde 
gezicht van een opa of oma en dan vraagt 
of betreffende grootouder nog steeds niet 
van spruitjes houdt. Waarmee dan weer aan 
de kleinkinderen wordt bewezen dat de Sint 
alwetend is, ook Dingeman de Visser.

Een gouden afscheid van Dingeman de Visser

Dingeman 35 jaar een belangrijke spil van het huidige Medioburgum - Walacra

50 jaar Sinterklaas (foto Martien de Looff)

Bij voorbereidend onderzoek voor een publicatie gebeurt het weleens dat ik bij toeval iets tegenkom waardoor 
mijn interesse is gewekt. Dit keer betrof het een opmerking van de voorzitter van de Souburgse afdeling van het 
Rode Kruis, F. Leenhouts. In een brief aan het gemeentebestuur sprak hij over het oprichten van een monument 
voor twee Franse militairen die in de meidagen van 1940 in Souburg waren gesneuveld. Het enige mij bekende oor-
logsmonument in Souburg is het gedenkteken aan het Marnixplein uit 1995. Dit werd gerealiseerd dankzij de inzet 
van het Comité Gedenksteen Souburg. Dit betreft echter een monument dat geplaatst is ter ere van al diegenen 
die in oorlogstijd het leven lieten in ons dorp. Ik raakte benieuwd naar de aanleiding van zijn opmerking maar ook 
naar het vervolg van de geschiedenis.

Ontwerp grafmonument.
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Ritthem in Beeld

De Boomdijk of Slaperdijk in 1936 en 2016. Helaas van bomen ontdaan door de Duitsers 
in de oorlogsjaren en gebruikt voor de verdediging van Walcheren. Nadien zijn er nooit 
meer bomen ingeplant want de dijk kreeg bestemming reserve zeedijk. Dit was hard 
nodig in 1953 toen de echte zeedijk over een lengte van 500 meter was doorgebroken.
Voor meer historische foto’s kunt u via www.dorpsraadritthem.nl in het archief van Wim 
de Meij kijken.

         Heerlijkheid Ritthem

Scherzo
Scherzo sluit om 13.00 uur aan op Cadans. 
Scherzo is een ‘nog pril’ gemengd koor dat 
elke woensdagmiddag onder leiding van 
Emilia Tabatchnik-Li repeteert in de Kwik-
staart aan de Nagelenburgsingel. Voor 
Scherzo is dit de vuurdoop, het allereerste 
concert en dat moet natuurlijk op eigen dorp 
met de wens, dat het enthousiasme aanste-
kelijk werkt en toehoorders zich laten ver-
leiden om ook lid te worden. Het repertoire 
gaat van Negro Spirituals tot Leonard Cohen, 
van Franse Chansons tot Russische ballades 
en een koraal van Bach hoort er natuurlijk 
ook bij.

Protestantse Gemeente Souburg
Om 14.00 uur zingt het gemengde kerkkoor 
van de protestantse gemeente onder leiding 
van Ineke Wijkhuijs-van den Driest. Met het 
concert in de kerk worden de activiteiten in 
de kerktuin onder de noemer ‘Kerstboom 
Buiten’ nog eens extra ondersteund. 

Quodlibet
Vrouwenkoor Quodlibet heeft zijn optreden 

om 15.00 uur. Quodlibet brengt klassieke en 
hedendaagse liederen. Het 19 leden tellende 
koor, waar gezelligheid en kwaliteit hand in 
hand gaan, staat onder leiding van dirigente 
Willie den Hollander.

Lezzom
Het mannenensemble Lezzom sluit vanaf 
16.00 tot ca. 17.00 uur het dagprogramma 
af. Beetje vreemde naam, maar ook weer 
niet. Gewoon een beetje rebelse fonetische 
weergave van ‘Les Hommes’; de mannen 
dus, 15 in getal, en die zingen - weer een 
beetje minder rebels - onder leiding van een 
vrouw: Elena Berdnikova.

Kerstsamenzang
Zaterdag 17 december om 20.00 uur (zaal 
open 19.30) wordt weer de jaarlijkse Kerst-
samenzang gehouden met het Walchers 
Kerstkoor met dirigent Gerard Wortman en 
Brassband ONDA uit Ritthem onder dirigent 
Maarten Burger. De kerstsamenzang, in 1976 
door Soli Deo Gloria en Vlijt en Volharding 
gestart als Volkskerstzangavond, bestaat dir 
jaar 40 jaar en beleeft dus zijn 41e editie. 

Volop Souburgse Cultuur 
rond de feestdagen

Vervolg van voorpagina

Ambtelijke molens malen langzaam
Precies een jaar geleden schreven wij over het info-bastion dat zo nieuw en 
stoer aan de Westerscheldezeedijk in Ritthem staat. De basis is gereed voor 
het aanbrengen van infopanelen. Samen met het geplande Vogelnest in de 
bossage links van het bastion moet het de bezoeker informatie geven over de 
natuur, de historie en bedrijvigheid op dit bijzondere punt aan het water.

De oplevering en officiele opening stonden 
gepland voor het voorjaar van 2016. Dat is 
niet helemaal gelukt. Navraag heeft duide-
lijk gemaakt dat de infopanelen wachten op 
mooi en droog weer in verband met de beves-
tiging. Het Vogelnest tussen de bomen, van 
waaruit men de vogels kan bespieden, is in 
de basis aanwezig. Het pad er naar toe moet 
nog aangelegd worden en door het snoeien 
van bomen en struiken om het nest heen 
heeft men straks mooi zicht op de volgels. 

Tot die tijd moet de verbeelding worden 
gebruikt, zoals voorheen. Of wachten tot het 
helemaal af is. Volgend voorjaar, misschien? 

Voor nu, een foto gemaakt op het bastion 
met de rug naar de Westerschelde. Uitzicht 
op de toekomstige nudistencamping en heel 
in de verte de soms zo snel draaiende wind-
molens. Die snelheid en dynamiek zouden de 
ambtelijke molens rondom het info-bastion 
goed kunnen gebruiken!

In memoriam Geerard Eckhardt
Op 12 november 2016 
overleed Geerard Eckhardt 
op 73-jarige leeftijd. Hij 
werd 16 november, inge-
volge zijn eigen wens, 
in besloten kring gecre-
meerd. 
“I did it my way” stond er 
in zijn overlijdensannonce 
en dat typeert hem zoals 
hij was: een duidelijke 
eigen mening, die hij niet 
zo maar voor een andere 
liet varen. Als gemeente-
raadslid voor Partij Sou-
burg Ritthem altijd strijd-
vaardig. Hij wist waarvoor 
de Souburgse burger hem 
gekozen had. Geen inge-
wikkeld gedoe over allerlei 
strategische beslissingen, 
maar regelend en strijdend 
voor een beter, schoner en 
veiliger leefomgeving. Op 
de barricade als het moest, 
zoals bij het dreigend ver-
dwijnen van de bank bij 
het station. Actief betrok-
ken bij de herinrichting 
van centrum Souburg, politieke druk houdend op de uitvoering, die meer dan eens 
dreigde te stranden in bezuinigingen ten faveure van andere projecten. Bellamypark 
opknappen? Dan ook, en liefst eerst, het Oranjeplein. 
Geerard was het eerste en lange tijd enige raadslid, dat samen met de wethouder 
openbare werken een periodieke inspectieronde door de dorpen hield, allerlei pro-
blemen aan de kaak stelde en ze ook vervolgde tot ze waren opgelost. Wethouder 
Rob van Dooren werd mede daardoor bijna “iemand van ons”.
12 jaar, van 2002 tot 2014, was Geerard gemeenteraadslid voor PSR en wij zijn hem 
dankbaar voor al hetgeen hij voor onze gemeenschap heeft gedaan.
We wensen zijn vrouw Nelly, kinderen en kleinkinderen de kracht om het verlies te 
dragen.
Hij deed het op zijn eigen wijze en heeft zijn leven zin gegeven, tot het laatst toe. 

Lambert Prevoo, voorzitter PSR

Mannenensemble Lezzom

Vocaal Ensemble ‘Te Quiero’

Op zondagmiddag 18 december geeft de 
Zeeuwse folkband Windbroke een huiska-
merconcert. Zij spelen muziek met een hoog 
traditioneel Keltisch gehalte om intens naar 
te luisteren of om lekker bij weg te dromen. 
De aanvang is 15.00 uur. 
Vrijdagavond 22 december speelt Nathalie 
Baartman haar cabaretvoorstelling ‘Voest’ 
(Twents voor vuist) waarin Nathalie vecht 
voor vrolijkheid en een beetje meer liefde. 
Hoe? Door zelf maar eens te beginnen, vindt 
ze. En de rest volgt vanzelf! Voest is een 
vurige voorstelling van een ontembare vrouw 
op vredesdrift. Haar met dik Twents accent 
aangebrachte wereldvreemdheid werkt op 
de lachspieren, maar weet ook te ontroeren. 
De voorstelling begint om 20.15 uur.
U kunt kaarten voor beide voorstellingen 
reserveren via www.theatersaanzee.com 
Voor vragen of extra info bel Esther de Neef 
06-83707280.
Voor de bezoekers die maandag 21 en dins-
dag 22 november de oefenvoorstelling van 
Pieter Verelst hebben bijgewoond en hem 
na afloop feedback hebben gegeven: Pieter 
heeft de Juryprijs gewonnen van het Came-
retten Festival 2016!

Historisch Kerk Ritthem 
vol muzikale Verwachting

Het knusse en prachtige Historische Kerkje is 
zeer geschikt als nieuwe locatie. Bovendien 
beschikt de kerk over een fenomenaal goede 
akoestiek die de muziek zeker ten goede zal 
komen. Het muziekaanbod wordt divers:
Op zondagmiddag 12 februari komt celliste 
Ella van Poucke naar Ritthem en brengt de 
suites van Bach. Donderdagavond 16 febru-
ari is het de beurt aan de Engelse singer-
songwriter Martyn Joseph. Zondagmiddag 2 
april komt de Amerikaanse singer-songwriter 
Nathan Bell waarna de uit Canada afkom-
stige singer-songwriter Oh Susanne op zon-
dagmiddag 16 april het seizoen zal afsluiten. 
Voor informatie over artiesten en ander 
nieuws kunt u terecht op www.theaterde-
verwachting.nl of www.theatersaanzee.com. 
Daar kunt u zich ook opgeven voor de weke-
lijkse nieuwsbrief.

Het in oktober geopende huiskamertheater De Verwachting gaat samenwerken 
met Chris Tangelder. Tangelder beschikt over een groot nationaal en interna-
tionaal netwerk op een breed muzikaal terrein en werkt al jaren op bijzondere 
locaties in Nederland. 

Verwacht in De Verwachting
Steeds meer mensen weten het sfeervolle huiskamertheater in de Dorpsstraat 
van Ritthem te vinden: de meeste voorstellingen waren zelfs uitverkocht! Komt 
u een voorstelling bijwonen in december dan treft u de Verwachting zelfs aan 
in gezellige kerstsfeer!

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.

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
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•  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
- Bram Ossewaarde
- Stichting Mae Uku

•  veRspReidingsgebied 
Oost- en West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

Souburgsche
 Courant

Tolhuis gezocht
Er zat dus niet anders op dan in de oude 
archieven te gaan zoeken in kaarten of 
andere archiefstukken. Eerst maar eens in 
oude kaarten gezocht, maar dat leverde 
helaas ook niet veel op. In de Gemeenteat-
las van Kuiper vond ik wel een tol op Groot 
Abeele en ook nog één in de Ritthemsestraat, 
maar van een tol in de Weststraat was niets te 
bekennen In de bevolkingsregisters kwam ik 
wel de familie van de Woestijne op het spoor 
en ook de plaats waar ze gewoond hebben. 
Dat was rond het jaar 1900, Weststraat A37, 
later werd dat Paspoortstraat 6. Het was een 
betrekkelijk klein huisje, vlakbij de voorma-
lige kolenboer Bakker, pal naast de ingang 
van de Julianaschool.(thans Rehobothstraat) 
En voorheen had er ook al een tolgaarder 
gewoond; namelijk Pieter Barentsen. Nu zegt 
dat natuurlijk niet zoveel want de tol zelf had 
wel op een andere plaats kunnen staan. Bij-
voorbeeld aan de overkant van de straat, bij 
het oude Toluus. Nieuwsgierig geworden 
was het me opgevallen dat het toch wel een 
apart huisje was. Het had alleen maar twee 
ramen aan de voorkant en een deur aan de 
zijkant. Dat zie je niet vaak bij oude huizen, 
zeker niet op het platteland. Het had ook een 
soort uitbouw aan de straatkant; op oude 
foto’s is dat nog goed te zien. De voorgevel 
van het huis stak ongeveer één meter buiten 
de andere huizen uit en had een plat dakje. 
Dat was makkelijk dan kon de tolgaarder het 
verkeer via een zijraam en de deur al van een 
héél eind aan zien komen. Maar het bleef 
allemaal toch een beetje vaag en onzeker.
Meer zekerheid kreeg ik toen ik in de Wete 
(het blad van de Heemkundige Kring Walche-
ren, 1989.nr2) een artikel las over het naast 
gelegen landgoed Doornlust. Het was van 
meester De Ru, de hoofdonderwijzer van de 
Julianaschool. Die schreef onder andere dat 
naast het voormelde huisje het toegangs-
hek van de buitenplaats gelegen had. En 
hij wist er tot mijn grote vreugde ook nog 
bij te vertellen dat hij van oude Souburgers 
gehoord had. dat het huisje naast het hek 
(richting Oranjeplein) een tolhuis geweest 
was. Toen was er geen twijfel meer moge-
lijk en had ik het tolhuis van Souburg na een 
lange en uitgebreide zoektocht gevonden, 
Hiep,hiep,hoera(!)

Het Tolhuis
Het onlangs afgebroken gebouwtje Reho-
bothstraat 2 (voorheen Paspoortstraat 6) 

is dus een tolhuis geweest. Samen met het 
hoekhuis van de voormalige kolenboer Bak-
ker behoort het waarschijnlijk tot de oudste 
huizen van Souburg. Op héél oude kaarten 
van bijvoorbeeld de 17de eeuw is er ter 
plaatse al bebouwing te zien. Dat was dan 
ook zowat de enige bebouwing in de Pas-
poortstraat want verder stonden er nog niet 
veel huizen in die straat. Aan de overkant 
bij de Burg helemaal niet, want dat was een 
soort overhof van de buitenplaats Doornlust, 
met voornamelijk bomen en struiken. De 
topgevel van het gebouw bestond nog uit 
gele IJsselsteentjes met een soort vlechtwerk 
er in; net zoals bij monumentenpanden. Tot 
1919 heeft het nog dienst gedaan als tolhuis. 
Toen zijn alle tollen op Walcheren opgeheven 
omdat “ze niet meer van deze tijd waren”. 
Tot 1956 was het nog in gebruik als woning. 
Toen is het na een grondige verbouwing 
geschikt gemaakt als vergaderzaal voor de 
Hervormde Kerk. Aan de achterzijde werd 
het gebouw uitgebreid met een keuken, een 
garderobe en enkele toiletten. Er ontstond 
ook een doorgang naar het aangrenzende 
gebouw Rehoboth. De nieuwbouw zal ook 
dienst gedaan hebben voor die zaal, want 
daar was verder niet veel accommodatie aan-
wezig. Een oudere Souburger vertelde tijdens 
de afbraak van het gebouw nog tegen me 
dat hij er in 1956 aan meegewerkt had als 
loodgieter. Toen hij onder de vloer moest 
zijn voor de aanleg van waterleiding ont-
dekte hij tot zijn grote verrassing nog een 
vrij grote kelder. Dat was op zich nog niet zo 
verwonderlijk, want die vind je wel vaker in 
oude huizen Maar het was wel heel bijzonder 
dat de deuropening van die kelder afgeslo-
ten was met een hele zware ijzeren deur. Die 
was wel twee centimeter dik en het hang- 
en sluitwerk was zo ernstig verroest dat die 
bijna niet meer open te krijgen was, Het is 
kennelijk een brandvrije deur geweest en de 
kelder zal ook gebruikt zijn om het tolgeld en 
andere waardevolle stukken in op te bergen. 
Dat lag daar lekker veilig, ook voor diefstal. Al 
vanaf ongeveer 1850 werd er in de kranten 
reclame gemaakt voor “brandkasten, brand-
kelders en branddozen”. Tijdens de sloop 
van het gebouw (2015) bleek de kelder nog 
gedeeltelijk in tact te zijn, maar de ijzeren 
deur was er uitgehaald. Die zal wel voor oud 
ijzer verkocht zijn.

Eigenaren
 De eigenaar van een tol was meestal de weg-

beheerder, in dit geval; ”De Commissie van 
beheer van de straatweg tussen Middelburg 
en Vlissingen”. Die bestond uit beide bur-
gemeesters en enkele raadsleden van beide 
gemeenten. De gemeente Souburg had niets 
over die weg te zeggen. Als er bijvoorbeeld 
gasleidingen aangelegd moesten worden, 
moest er eerst toestemming gevraagd wor-
den aan die Commissie. Er moest zelfs nog 
voor betaald worden ook; zoveel cent per 
meter. Er is ook nog wel eens een proces 
geweest wie of nu eigenlijk eigenaar was van 
een lapje grond. (!)
Bij een tol behoort natuurlijk ook een slag-
boom, anders zou men wel eens stiekem door 
hebben kunnen lopen, of rijden, zonder te 
betalen. In een ver verleden moest ook voor 
voetgangers en beesten betaald worden, 
maar later alleen voor wagens en rijtuigen. 
Voor wagens moest vijf cent per keer betaald 
worden en voor rijtuigen tien cent. Het lijkt 
niet veel maar voor mensen die veel moes-
ten reizen zoals kooplieden bijvoorbeeld, kon 
het toch nog aardig oplopen. Ook omdat bij 
ieder dorp of iedere stad wel een tol was. Er 
was nog wel een mogelijkheid om reductie 
te krijgen. door het tolgeld af te kopen. Maar 
dan moest er wel een flink bedrag ineens per 
jaar betaald worden.

Tolgaarders
Het was heel moeilijk om de tolgaarders op 
te sporen, ook omdat er in de oudere bevol-

kingsregisters geen beroepen vermeld wor-
den. De oudste die ik heb kunnen vinden 
was Pieter Barentsen. Hij was gehuwd met 
Johanna Bosschaart en ze kregen zes kin-
deren die allen te Souburg geboren zijn. In 
1900 is Pieter aldaar overleden op de leef-
tijd van slechts zevenendertig jaar. Na hem 
of mogelijk ook al eerder werd Sara Zeeveld 
tolgaarster. Een jaar later stierf ook haar man, 
Marinus van de Woestijne, op de leeftijd van 
vierenzestig jaar. Als weduwe is ze gewoon 
in het tolhuis blijven wonen en tolgaartster 
gebleven Dat heeft ze vermoedelijk tot 1913 
gedaan, want na die tijd woonde er een 
andere familie in het tolhuis. Als naaister pro-
beerde ze ook nog iets bij te verdienen, onder 
andere voor boerenfamilies in Welzinge. Dan 
gebeurde het natuurlijk ook wel eens dat een 
kledingstuk niet goed paste of zo. Maar dat 
was helemaal niet zo’n probleem want dan 
liep ze doodgemoedereerd met haar naai-
machine langs modderige wegen en smalle 
bruggetjes naar de mensen toe om het naai-
werk weer in orde te maken. Bij het tolhuis 
kreeg ze ook nog wel eens hulp van haar 17 
jarige dochter Johanna. Die kon ook al hel-
pen bij het openen en sluiten van de slag-
boom en het in ontvangst nemen van het 
verschuldigde tolgeld. Dat was gemakkelijk; 
dan kon ze zelf in het tolhuis blijven om “een 
oogje in het zeil te houden” en toch gewoon 
doorgaan met haar naaiwerk. In 1919 is ze 
op drieënzeventigjarige leeftijd overleden op 
Groot Abeele; vermoedelijk in ‘Huize Abeele’. 
Daar werden in die tijd kamers verhuurd. Mijn 
eigen ouders hebben er ook nog korte tijd 
gewoond en ik ben er zelf geboren. (1928) 
Dochter Johanna is in 1906 gehuwd met 
Johannes van Eijzeren, de latere ouderling 
van de Gereformeerde Gemeente te Middel-
burg Centrum. Nazaten van hem wonen nog 
steeds in Middelburg.

Gesloopt 
Thans is er van het voormalige tolhuis en het 
er naast gelegen koffiehuis niets meer terug 
te vinden. Vorig jaar (2015) is er helaas weer 
een héél oud stukje Souburg (16de-17de 
eeuw) aan de slopershamer ten prooi geval-
len. Héél jammer is dat (!) Ons dorp heeft 
toch al zo weinig cultureel erfgoed. .Er is 
nog wel eens sprake van geweest dat het een 
monumentale status zou verkrijgen, maar 
dat is helaas niet meer door gegaan. Een 
bezwaarschrift en een aangepast bouwplan 
van de Bond Heemschut heeft ook niet meer 
mogen helpen en is zonder pardon naar de 
prullenmand verwezen.

Het Tolhuis van Souburg
Dit verhaal gaat over het tolhuis in de Weststraat, zoals de Paspoortstraat vroe-
ger heette. Lang heb ik in onzekerheid verkeerd waar die nu precies gelegen 
was. Een bestaande woning aldaar (nummer 11) heet nog ‘t Ouwe Toluus’ maar 
dat zegt nog niet zoveel. Er worden wel vaker huizen naar bijvoorbeeld een 
kerk of een molen vernoemd. Een nabij gelegen woning heet ‘de Toren’, die zal 
dus vernoemd zijn naar de toren van Souburg. Toen ik aan de bewoner ging 
vragen of die misschien wat meer wist van het Toluus bleek die er ook niet veel 
vanaf te weten. Die tol zou in zijn woning geweest kunnen zijn, of anders in 
de woning van zijn buurman, rechts van hem. Daar werd ik dus ook niet veel 
wijzer van. Van bevriende zijde was ik wel te weten gekomen dat er een tol in 
de Paspoortstraat geweest was. En dat de weduwe van de Woestijne daar tol-
gaartster geweest was. Maar waar dat precies geweest was kon niemand me 
vertellen.

door Jan Kaljouw

Het Tolhuisje had een soort uitbouw aan de straatkant. Hier op een oude foto nog goed te zien

Vorige jaar (2015) is weer een heel oud stukje Souburg aan de slopershamer ten prooi gevallen

“Kunt u mij de weg naar Engeland vertellen meneer”, is sinds december 2012 
een steeds terugkerende vraag in de Souburgsche Courant. Diverse malen 
hebben oplettende burgers de gemeente gebeld dat er nog steeds fietsverwij-
zingsborden staan naar de (Olau) boot naar Engeland. Ze kregen te horen dat 
de gemeente het uit zou zoeken. De Souburgsche Courant nam contact met 
de gemeente op. Afgesproken werd dat de courant alle locaties van de borden 
door zou geven waarna de gemeente in actie zou komen. 

Op de meeste borden is de tekst nu verwij-
derd. Sommige weg geplakt met band ande-
ren weggekrast. Het viel de Souburgsche 
Courant op dat in de Kerklaan nog steeds 
een bord met de verwijzing naar Engeland 
stond, en besloot er maar weer eens een arti-
keltje aan te wagen. We plaatsten een foto 
van dit bord en de lezers van deze courant 
werd gevraagd waar dit bord stond. We kre-
gen leuke reacties. 
Sommige mensen zagen de humor er wel 
van in. Het is natuurlijk best wel grappig een 
verwijzing in West Souburg naar de boot 

naar Engeland. Tiny Wennekes een van onze 
oplettende lezer ontdekte nog twee plaatsen 
in Souburg waar borden met verwijzing naar 
Engeland staan. 

We kunnen de gemeente nu weer wel bel-
len waar deze borden staan maar uit vorige 
pogingen is gebleken dat dat weinig zin 
heeft. We kunnen ons hierover ergeren of 
er de humor van inzien. De courant heeft 
besloten om voor het laatste te kiezen. In de 
voorjaars courant van 2017 komen we op de 
borden terug. 

De weg naar Engeland

De wereldwinkel heeft voor de kerst veel te 
bieden. Prachtige versiering voor de kerst-
boom en het interieur. Bijzondere kerststal-
len, afkomstig van ver. Ook allerlei heerlijke 
producten, speciaal voor de feestdagen. Alle 

dagen aantrekkelijke aanbiedingen. Vanaf 
dinsdag t/m vrijdag is de markt van 13.30 - 
17.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.
Kom naar de kerstmarkt van de Wereldwinkel 
en laat je verrassen.

In het Guusuus in de Kanaalstraat

Kerstmarkt Wereldwinkel Souburg
Vanaf donderdag, 8 december tot en met zaterdag, 17 december houdt de 
Wereldwinkel Souburg een kerstmarkt in de winkel en het Guusuus. 

Het is 11 mei 1964. De nieuwe weg naar het Sloe is nog niet helemaal klaar. Van de nieuwe 
Rijksweg 58 is nog geen spoor te bekennen. Wel zien we het nieuwe gedeelte van het kerkhof 
klaar is evenals de Ambonezenwijk, zoals we de wijk van de Molukkers toen noemden. De 
drive-in woningen aan het eind van de Ritthemsestraat zijn er ook nog niet. De woningen die 
voor de oorlog gebouwd zijn staan er nog wel. Op de hoek van wat nu de kruising Ritthem-
sestraat en Burgemeester Stemerdinglaan heet staat de boerderij van Pierens. De twee onder 
een kap woningen waren ook nog niet gesloopt. In de eerste twee woningen woonde Houte-
kamer en Jagt. In de woningen daarnaast schinkel en Davidse. Cevaal en Meerman woonden 
ook in het rijtje. De woningen hebben plaats moeten maken voor een rij premie A woningen.

Souburg van uit de Lucht

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

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

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

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

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

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

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

www.partijsouburgritthem.nl 

SuPERmARKTVISIE
De gemeente Vlissingen is zich aan het 
bezinnen hoe om te gaan met de vraag van 
een ondernemer om een supermarkt te ves-
tigen op bedrijventerrein Baskensburg. Hier 
zijn al een aantal grote supermarkten geves-
tigd zoals de AH XL, de Jumbo en er komt 
binnenkort een Lidl bij. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden heeft de gemeente 
een supermarktvisie geschreven die op 1 
december door de raad is behandeld.
De Partij Souburg Ritthem is geen voor-
stander van nog meer supermarkten op dit 
bedrijventerrein. De Aldi bijvoorbeeld heeft 
in haar zienswijze al aangegeven dat zij dan 
een van hun vestigingen gaat verplaatsen.
Dit laatste zou betekenen dat zij weggaan 
uit de binnenstad of uit Oost-Souburg. Dit 
zijn ongewenste effecten als je weet dat juist 
de overheid van mening is dat we langer 
zelfstandig moeten blijven wonen en meer 
gebruik moeten maken van zorg op maat 
in de wijk of dorp zoals mantelzorg. Het 
aanwezige voorzieningenniveau moet voor 
een ieder op redelijk afstand bereikbaar zijn, 
de dagelijkse boodschappen moeten “om 
de hoek” verkrijgbaar zijn zodat ze lopend, 
met rollator of op de fiets, gehaald kunnen 
worden.
De PSR is, net als het College, van mening 
dat twee supermarkten in verschillende 
marktsegmenten van belang zijn om Oost-
Souburg leefbaar te houden (dus minimaal 
2 aanbieders). In de supermarktvisie staat 
zelfs dat schaalvergroting in Oost-Souburg 
gewenst is. Dit laatste biedt volgens de PSR 

kansen aan bijv. de Aldi om eens creatief te 
gaan nadenken hoe of ze deze mogelijkhe-
den kunnen gaan verzilveren.
Terug naar Baskensburg. Dit bedrijventer-
rein heeft als gevolg van het vertrek van 
diverse garagebedrijven te maken met leeg-
stand. De (economische) verleiding om hier 
een “Foodplaza” van te maken is dan ook 
groot! De PSR is voorstander van de ver-
sterking van onze lokale economie, maar 
maakt daarbij de strikte kanttekening dat 
de leefbaarheid in onze Vlissingse wijken en 
dorpen behouden moet worden! (Om die 
reden hebben we er ook hard voor gevoch-
ten om de scheepswerf Reimerswaal naar 
Vlissingen te halen, maar niet op het voor-
malige Olau-terrein).
Gelukkig zien we op dit moment dat er 
ontwikkelingen gaande zijn op het bedrij-
venterrein. Er komen nieuwe bedrijven en 
de plannen om de Mercuriusweg opnieuw 
in te richten zullen een positief effect heb-
ben op het vestigingsklimaat aldaar. Ook de 
plannen van de Lidl om een nieuwe winkel 
te beginnen (voor zover ons nu bekend gaat 
de Lidl het bestaande pand afbreken en 
komt er nieuwbouw voor terug, de beno-
digde vergunningen zijn verstrekt) op de 
locatie van voormalig Leen Bakker en Sca-
pino zullen een impuls zijn voor dit gebied. 
Op het moment van schrijven is de super-

marktvisie nog niet behandeld in de raad, 
maar gezien de reacties in de adviesraad 
van 24 november j.l. zijn we ervan over-
tuigd dat de visie wordt aangenomen 
zoals deze door het college wordt voor-
gelegd. Wij stemmen in ieder geval voor!!
U kent de PSR, we zullen nu straks en in de 
toekomst altijd aandacht vragen en blijven 
vragen voor de dorps- en wijkvoorzieningen 
in Vlissingen om de leefbaarheid te garan-
deren.

WIjKAGENTEN
De Partij Souburg Ritthem heeft antwoor-
den ontvangen op vragen over inzet van 
wijkagenten. Deze vragen zijn gesteld naar 
aanleiding van een artikel in de krant dat 
het kabinet extra wil investeren in wijkagen-
ten. De PSR heeft eerder en vaker nadruk-
kelijk inzet gevraagd van wijkagenten en 
dan specifiek voor Souburg en Ritthem. Al 
eerder heeft de PSR melding gemaakt van 
het chronische gebrek aan (wijk)agenten op 
straat. Juist de inzet in de dorpen en wijken 
zorgt voor een vroeg signalering. 
We hebben te horen gekregen dat er  
2 soorten wijkagenten zijn, namelijk gebied-
gebonden wijkagenten en thematische wijk-
agenten. De eerste is gekoppeld aan een wijk 
en de tweede houdt zich bezig met (wijk 
overstijgende) thema’s en doelgroepen.

Beide typen wijkagent worden meegere-
kend in de regel 1 wijkagent op 5000 inwo-
ners. Op dit moment zijn er in Vlissingen 
4 gebiedsgebonden wijkagenten actief. 
Verder zijn er 4 thematische wijkagenten 
aangesteld voor het team Walcheren. Twee 
hiervan houden zich bezig met jeugdzaken 
voor geheel Walcheren. De andere wijk-
agent richt zich op horeca, recreatie en 
evenementen op Walcheren en een vierde 
wijkagent is volledig vrijgemaakt om in het 
kader van radicalisering zijn werkzaamhe-
den in te richten. 
Daarnaast zullen er nog 4 expert-wijkagen-
ten worden aangesteld voor het team Wal-
cheren. Deze expert-wijkagenten verrichten 
thematisch en wijk overstijgend hun werk-
zaamheden maar helpen de gebiedsgebon-
den wijkagenten. Denk hierbij aan com-
plexe of wijk overstijgende onderwerpen als 
woninginbraken, overvallen en straatroven, 
drugs, horeca, evenementen en deelnemen 
aan gezamenlijke acties met douane, sociale 
dienst etc. Van deze 4 expert wijkagenten 
zijn er inmiddels 2 aangesteld en hoopt de 
teamleiding op korte termijn, voor het einde 
van het jaar 2016, de andere 2 vacatures in 
te kunnen vullen.
Mooi verhaal, maar komt er nu meer blauw 
op straat? Dat was toch de vraag? Wordt 
vervolgd.

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

Dit jaar zit ik in het examenjaar van vwo, dat bete-
kent dat ik zes jaar middelbare school ga afronden. Nu 
kom ik er dus ook achter hoeveel ik heb gedaan of had 
moeten doen in de afgelopen jaren. Er is zo veel stof 
om te leren en zo veel dat gedaan moet worden. In 
januari heb ik mijn tweede toetsweek en voordat ik me 
op die week kan richten moet ik nog mijn profielwerk-
stuk inleveren. Een werkstuk met een deadline, volgens 
mij is daar niemand echt goed in. Daarnaast moet ik 
voor mijn leeslijst wel twaalf boeken gelezen hebben. 
Dat wordt veel lezen in december vrees ik. Alles bij 
elkaar is soms erg stress gevend. Het is het examenjaar, 
drukte komt met pieken en dalen. Gelukkig ben ik niet 
de enige, we zijn als examenleerlingen collectief lui, 
zenuwachtig, maar ook zeker hard aan het leren met z’n allen in een toetsweek. Het is waar, 
ik moet nog veel doen, maar een grensgeval ben ik nooit geweest. Dit jaar ga ik zeker halen 
en die stress neem ik maar voorlief. Toch heb ik er zin in, want ergens is het gewoon heel fijn 
om een examenleerling te zijn.

Celina’s Column

In de week voor Kerst organiseert de Protestantse gemeente nog een aantal 
andere activiteiten in en rond de Open Haven, de kerk aan het Oranjeplein. 
Iedereen is daar van harte welkom! Het programma voor deze week ziet er 
voor zover nu bekend, als volgt uit: 

Vrijdagavond 16 december kerstmarkt in en rond de kerk
Zaterdag 17 december Kerstmarkt in en rond de kerk 
Zondagavond 18 december Kerst-Sing-In, aanvang 19.00 uur
Woensdag 21 december Kerstknutselmiddag voor de kinderen in de Ark
            Van 14.30-16.00 uur kunnen kinderen in een van de ruimtes 

van de kerk hun eigen kerstversiering of kerstwens maken. 
Deze middag wordt ook een kerstvertelling voorgelezen 

Zaterdag 24 december     Kinderkerstfeest: aanvang 19.00 uur
              Kerstnachtdienst: aanvang 22.00 uur 
Zondag 25 december      Kerstmorgendienst: aanvang  9.30 uur 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Leo Woltering, emailadres: dswoltering@zeelandnet.nl

Kerst activiteiten in en rond 
de Open Haven

Zondagslunch met Sing@Sea
Zondag 18 december is er in de Historische 
Kerk het Kerstlunchconcert met Sing@Sea.
Aanvang 11.30 uur. Het ca. 80 leden tellende 
koor Sing@Sea staat onder leiding van
Hans v.d. Broeke en wordt begeleid door 
Jeanine Janse. Het koor beschikt over een 
uitgebreid repertoire van Nederlands- en 
Engelstalige liederen.

Eindejaarsconcert 
door Floris Onstwedder 
Vrijdag 30 december om 20.00 uur verzorgt 
Floris Onstwedder het Eindejaarsconcert. 
Floris Onstwedder is in en buiten Nederland 
een inmiddels veelgevraagd trompettist. Hij 
brengt samen met andere veelbelovende 
talenten een concert waarin bekende en 
minder bekende muziekstukken ten gehore 
worden gebracht.

Nieuwjaarsconcert 
Blue jeans Big Band 
Zaterdag 7 januari is het Nieuwjaarsconcert 
van Souburg Cultureel met de Blue Jeans 

Big Band; aanvang 20.00 uur. De Blue Jeans 
Big Band heeft het spelen van een swin-
gende muziek hoog in het vaandel en brengt 
bekende songs van onder meer Count Basie, 
Glen Miller en ten gehore, daarbij onder-
steund met zang van diverse zangeressen. 
Na de feestdagen heeft Souburg Cultureel 
nog een groot aanbod van optredens zie 
hiervoor onze folder of website www.histori-
schekerksouburg.nl

Souburg Cultureel 
heeft nog meer te bieden

Floris Onstwedder

Blue Jeans Big Band

Al uw (kerst-)boodschappen
op 1 plaats en u parkeert
de auto gratis voor de deur !

De kerst-tram rijdt speciaal
vandaag zijn ronde, opstappen
op Oranjeplein of in de Kanaalstraat.

De echte levende kerststal
vrij toegankelijk, aaien jullie ook
even dat lieve biggetje ?

De roofvogeldemo’s
op de Karolingenburcht
mag je echt niet missen
bekend van ZAPP Live en Freek Vonk !!

het springkussen
houd de kids nog even bezig
daarna lekkere warme chocomelk
met slagroom natuurlijk ;)

Tram en stal 11.00 - 16.00 uur,
roofvogeldemo interactief met publiek om 13.00 en 15.00 uur

Kijk op www.souburg.nl voor info mbt. programma.

Zaterdag 17 december 2016

Als uitvaartorganisatie hebben wij een divers 

jaar gehad. In de aula is een gehele nieuwe 

muziekinstallatie geïnstalleerd, het gebouw 

kreeg een opfrisbeurt en er kwam een grijze 

rouwauto. Allemaal zaken waardoor wij u nog 

beter van dienst kunnen zijn.

Volgend jaar bestaat Uitvaartverzorging H. Jobse 

35 jaar en om hier aandacht aan te besteden 

organiseren wij in ons uitvaartcentrum aan de 

Bachweg te Middelburg enkele lezingen en 

voorlichtingsavonden, allemaal rondom het 

thema: uitvaart en rouw (verwerking). 

Wij zullen deze thema’s onder de aandacht 

brengen via krant, website en social media. U kunt 

dan, wanneer u interesse heeft, zich tijdig opgeven.

Nu komt het einde van dit jaar weer in zicht. 

Misschien een jaar met veranderingen, diversiteit 

of slaak je een zucht en denk  je, “zo dat jaar is 

om”! Misschien heb je dit jaar iemand moeten 

missen en kijk je op tegen de feestdagen. 

Omdat het immers de eerste keer zal zijn 

waarop je je in die dagen niet meer hetzelfde voelt 

en zo geconfronteerd wordt met dat gevoel van 

verlies. Wanneer je terugblikt en je kijkt naar die 

tijd die nog wel was, die tijd van samen.  Dat gevoel 

is heel logisch en dat zal zeker nog een tijd duren. 

In november mochten wij onze nabestaanden-

avond “herdenken in liefde en licht” organiseren. 

Het was heel � jn, samen met anderen de namen 

te noemen van hen die zijn overleden. Ondanks 

dat iedereen daar was met zijn eigen verhaal 

deelde iedereen hetzelfde gevoel: een verlies-

ervaring. We staken de kaarsen aan en lazen 

gedichten. Hierna was er onder het genot van 

een kopje ko�  e of thee nog voldoende tijd om 

even met elkaar na te praten. Ook de medewerkers 

van uitvaartverzorging H. Jobse vonden het � jn 

om in een latere periode onze families nog te 

mogen ontmoeten. Om te zien en te horen 

hoe het ze dan vergaat. Het verlies was voor 

sommigen nog maar kort en voor anderen al 

wat langer geleden. Van iedere genoemde naam 

was er een herdenkingskaars die families mee 

naar huis mochten nemen. Zodat zij het licht 

kunnen ontsteken in hun eigen omgeving. 

Licht waardoor je anders naar de situatie gaat 

kijken. Wij proberen als medewerkers van uitvaart-

verzorging H. Jobse dit licht ook in 2017 uit te 

dragen. Om te mogen helpen in tijden van 

verdriet en duisternis, een licht te zijn voor een 

ieder die dat nodig heeft, in alle opzichten.

Er zijn voor een ieder die dat nodig heeft, in alle opzichten

UITVAARTVERZORGING H. JOBSE

Uitvaartverzorging H. Jobse  •  Bachweg 2  •  Middelburg  •  0118 - 462205  •  www.hjobse-uitvaart.nl  •  www.basisuitvaart-zeeland.nl
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Uit: ‘Dulu di Wijk’ met verhalen uit 
de wijk (2011) - o.a. geschreven door 
Anis de Jong (2e deel van zijn ver-
haal… Naar Mae Uku).

lk loop langs een huis waar vroeger dokter 
Brons zijn praktijk had. Mijn vader vertelde 
me dat oom Nedju een keer bij dokter Brons 
op bezoek ging om te vertellen over zijn 
heimwee naar Ambon. Waarop de arts hem 
het advies gaf terug te keren naar Ambon. 
Dat pikte oom Nedju niet en hij vloog de arts 
aan: ‘Sode mieter, se bilang apa?!’... Over 
trauma gesproken.
lets verderop bevindt zich Eversdijk, een kle-
dingzaak waar ik met mijn vader en moeder 
met de kerst naar toe ging en een broek 
mocht uitzoeken. En aan het einde van de 
straat is bakker Steketee. Heerlijke bolussen 
kon je daar kopen.
lk sla links af. lk kijk op mijn horloge en stap 
stevig door. Aan de linkerkant van de straat 
in een zijstraatje stond de Juliana school waar 
wij als Molukse kinderen collectief na de ver-
huizing uit kamp Havendorp naar toe gingen. 
Meester Ooms, meester Dekker en meester 
Antheunisse kan ik me nog herinneren.
Naast de school staat Rehoboth, een cultu-
reel gebouw. Daar stond mijn vader. Fanatiek 
begeleidde hij ons groepje bij het instuderen 
van Maleise liedjes: Hela hela rotan e, Waktu 
ujan sore sore en Manise. Speciaal voor het 
eindfeest van ons schooljaar. Op het podium 
stonden Eddie op de tifa, Petrus op de tam-
boerijn, Bob en Junus op de gitaar en ik op de 
ukelele. Yvonne, Rietje, letje en Lies stonden 
vooraan in hun kain en kabaya zeer overtuigd 
te zingen. Zie hier het eerste culturele groep 
uit de wijk. lk loop verder en kom op het 
Oranjeplein waar de kerk staat. Nog steeds 
machtig en statig. De slager op het Oranje-
plein zit er niet meer. Destijds probeerden de 
tantes met handen en voeten iets duidelijk 

te maken aan de slager. ‘Miner, miner ister 
babat? Als niet hep dan kilo speklap dore-
gen’. Een geworstel met de taal!
Het Oranjeplein was ook de plek waar jaar-
lijks het traditionele Zeeuwse Ringrijden werd 
gehouden. En ook de plek waar ik in een 
zomer verliefd raakte op een meisje van de 
openbare lagere school iets verder op. Waar 
blijft de tijd.
lk nader steeds dichter en dichterbij stichting 
Mae Uku in de Molukse wijk. lk loop voor-
bij een winkel waar vroeger de Vege stond. 
Cees, mijn broer en Ferry en Cees moesten 
een keer van mijn vader naar de Vege om 
boterhamworst te kopen. Ze kwamen niet 
aileen met boterhamworst naar buiten maar 
ook nog met iets extra en begonnen het 
op een lopen te zetten. Een Vegemedewer-
ker die dat zag rende ze achterna tot in de 
wijk. Mijn oudere broer Nus die boven op de 
slaapkamer was hoorde het tumult buiten. 
Hij keek uit het raam en zag Cees en Ferry 
rennen met erachteraan de Vegemedewer-
ker. Op zijn blote voeten sjeeste hij de trap af, 
gooide deur open, snelde als een babie buta 
op de man af, pakte hem vast en smeet hem 
op de grond. ‘He klotzak afblijven van mijn 
broertje!’ Tja, ook die dingen gebeuren.
Daar sta ik. Vooraan in de Prins Hendrikstraat. 
Op de plek waar Nus jaren geleden die Vege-
medewerker op de grond smakte. Het is stil in 
de wijk. Niemand te zien. Behalve een man.
Hij is bezig met de tegels voor zijn voordeur. 
De huizen van de wijk zijn wit geschilderd. 
Een deja vu! Waar zijn de goeie oude tijden 
gebleven. Mijn gedachten wapperen terug ...
De kleuren van de huizen zie ik ineens bruin 
worden. Dat waren de originele kleuren. Op 
een muur zie ik een afbeelding van Che Que-
vara. De tijd dat de jongens zoals Johnny, 
Rein, Bob, Nico, Eddie, Ronnie, Jonkie en 
Roy zich radicaliseerden. De bezetting van de 
lndonesische Ambassade te Wassenaar was 
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Naar mae uku

Iets verder in de Kanaalstraat staat snackbar Kuzee. De allerbeste patat werd er gebakken. 
Meneer Kuzee sorteerde zijn patat zeer zorgvuldig.

daar de aanleiding van. Waar zijn die dap-
pere jongens?
lk ga verder terug in de tijd. De verhuizing 
van hout naar steen. Van kamp Havendorp 
naar een open woonwijk in Oost-Souburg. 
Van de CAZ kreeg elk gezin allemaal dezelfde 
gordijnen voor het raam en lampjes aan het 
plafond wat per huis wei qua vorm enigszins 
varieerde. Mijn god, een bungalow vergele-
ken met kamp Havendorp!

Sommigen hadden prachtige bankstellen 
in de huiskamer staan, clubs, werden ze 
toen genoemd, waaroverheen plastic lag ter 
bescherming. Die werd er niet afgehaald, de 
visite moest zo er bovenop zitten. Maar wij 
hadden ze niet, wij hadden nog van die ijze-
ren stoeltjes en tafel vanuit het kamp. Mijn 
vader kon ze nog niet betalen. Pas maanden 
later kregen we de clubs. Ook weer met plas-
tic hoes erom heen.

DEvuurwerkwinkel.nl
bestel Nu oNliNe

bestel oNliNe eN oNtvaNg gratis vuurwerk!

‘16 Het beste en veiligste vuurwerk

“De Vrijbuiter”
Vrijbuiter.Vuurwerkwinkel.nl

Paspoortstraat 26 - OOST-SOUBURG - Tel.: 0118-49 04 26
Nu in de winkel: Duits vuurwerk voor Duitse prijzen.

Losse verkoop:  29 dec. 08.30 - 17.30 
30 dec. 08.30 - 17.30 
31 dec. 08.30 - 17.00

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

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

THEO & MURIËL 
CORSTANJE FRUIT

Iedere zaterdag Oranjeplein Oost-Souburg
Voor al uw verse Groenten en Fruit

Fruitmanden
Service voor mensen die slecht ter been zijn

Home made hapjes
Wekelijks scherpe aanbiedingen

AANBIEDING VOOR ZATERDAG 17 DECEMBER
Zoete Maroc Clementines - 2 kilo € 2,50 • Mooie Hollandse Witlof - 1 kilo € 1,50 

Voor verdere info: Tel.: 06 225 683 46  •  E-mail: theohoog@live.com

Let op! 

Bestel tijdig alles 

voor uw kerstdiner 

via de mail, 

telefoon of aan 

de kraam


