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De halfhoge Sloebrug is de aansluiting van 
de A58 op het regionale verkeersnetwerk en 
tevens de entree tot de stad Vlissingen en een 
deel van de Walcherse dorpen. Vooral in het 
zomerseizoen is de verkeersdruk groot, die 
druk zal in de toekomst alleen maar toene-
men. Het is dan ook logisch dat de gemeente 
in het GVVP de wens uitspreekt hier iets aan 
te doen.

Er worden twee oplossingen genoemd. De 
eerste is een tunnel. De tweede oplossing 
is een hoge brug. In het rapport lijkt de 
gemeente zijn voorkeur uit te spreken voor 
de hoge brug. In het plan staat: “Het reali-
seren van een hoge brug over het Kanaal 
door Walcheren biedt de mogelijkheid om 
Vlissingen permanent te ontsluiten en ook de 
andere knelpunten op te lossen. Tevens kan 
een hoge brug een baken voor Vlissingen en 

een markante toegangspoort voor Walcheren 
vormen. Het biedt bij de entree van Vlissin-
gen de mogelijkheid om het weidse uitzicht 
te ervaren, van Walcheren en Vlissingen stad 
aan zee!”. Partij Souburg Ritthem heeft bij 
het GVVP de aantekening laten maken dat zij 
tegen een hoge brug en voor een tunnel zijn.
Dat is ook te begrijpen want de huidige half-
hoge brug heeft een doorvaarthoogte van 
maximaal vijf meter. Een hoge brug, waar 
ook zeilboten met hun hoge masten onder-
door moeten kunnen varen, is al snel drie 
keer zo hoog als de huidige Sloebrug. De 
brug gaat ook over het spoor heen. Een afda-
ling gelijk aan die van de Couberg in Valken-
burg is nodig om de kruising met stoplichten 
bij de Watertoren te halen. Dat is gevaarlijk 
en daarom niet haalbaar. 

waarin opgenomen ’t Putje September 2017
- verschijnt sinds 1894 -

Souburgsche Courant

April 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen het gemeen-
telijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) aangenomen. In dit plan wordt onder 
andere gesproken over de huidige en toekomstige verkeerproblemen rond de 
halfhoge Sloebrug en de daarbij gelegen spoorwegovergang.
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“Tunnel zou uitkomst zijn”

In de file wachten voor de half 
hoge brug

Een hoge brug, waar ook zeilboten met hun hoge masten onderdoor kunnen varen, is al snel 
drie keer zo hoog als de huidige Sloebrug.

Zaterdag 09 september is het weer zover. De laatste van de twee markten 
voor 2017 zal dan gehouden worden in Oost-Souburg. Ook deze keer weer 
een Karolingenmarkt in combinatie met de Folklore dansgroepen. Hier vindt u 
later in de krant meer over. Uiteraard staat de gezelligheid in combinatie met 
de marktkramen, en kooplui voorop. De Kanaal- en de Paspoortstraat zullen op 
zaterdag weer gevuld worden met kramen. 

Plaatselijke winkeliers zullen uiteraard weer zorgen voor de nodige aanbiedingen in hun win-
kels en marktkramen. Maar ook standhouders uit het gehele land zullen die dag naar Oost- 
Souburg komen om ieder op hun geheel eigen manier hun verkoopwaren aan de man probe-
ren te brengen. Dit levert het nodige vertier op en uiteraard zijn er de nodige aanbiedingen 
waar de bezoekers hun voordeel mee kunnen doen. Het assortiment is ook deze editie weer 
erg groot en voldoende gevarieerd. Het ambachtelijk produceren van onze streekproducten 
en plaatselijke lekkernijen kunt u zien en uiteraard ook proeven. Te veel om op te noemen, dus 
zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen en de sfeer te proeven. Voor de inwen-
dige mens wordt ook gezorgd want de horeca zal die dag zorgen voor een heerlijk hapje en 
een drankje op hun terrassen. Op zaterdag is de markt vanaf 10.00 uur gratis toegankelijk 
voor het publiek. 

Gezellige Karolingenmarkt straten 
Oost-Souburg

G
especialiseerd

 in 
b
oed

elopruim
ingen

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.
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Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65

Open: Woens. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl
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Naast de organiserende vereniging Medioburgum-Walacra met haar senioren- en kinder-
groep treden op de Dansgroep Oude Dansen van het waddeneiland Texel, Shantykoor 
de Kanaken uit Bergen op Zoom, Hoogwouder Dansers uit Hoogwoud (Noord-Holland), 
Danspas Wijnendale, Tongerlo (België), Die Spielewei, Westerlo (België), het Schelde lood-
senkoor en Muziekvereniging “Vlijt en Volharding” met Jeugdorkest en Fanfare.
Het festivalprogramma ziet er als volgt uit:

vrijdag 8 september in de feesttent op de Karolingische Burg

 19.00 uur .................................... Jeugdorkest Vlijt en Volharding Oost-Souburg
 20.00 uur .................................... Dansgroep Oude Dansen, Texel
 20.30 uur .................................... Fanfare Vlijt en Volharding Oost-Souburg
 21.10 uur .................................... Shantykoor de Kanaken, Bergen op Zoom
 22.10 - 22.45 uur .................................... Hoogwouder Dansers, Hoogwoud

zaterdag 9 september
Alle optredens in de feesttent Karolingische Burg en bij de (helaas voormalige) bibliotheek 
in de Kanaalstraat.

 10.00 - 12.00 uur .................................... Amusementsorkest “Humoresque”- Middelburg
 13.00 uur ....................................  Optocht van alle deelnemers vanaf de feesttent 

over de markt en terug naar de Karolingische 
Burg

Medioburgum - Walacra levert hiermee een extra bijdrage aan traditie en folklore in Oost-
Souburg. Zij hebben de muzikanten van “Vlijt en Volharding” zover gekregen, dat ze toch 
weer de stoute schoenen aantrekken en zich, na 3 jaar met alleen pleintjesconcerten, ook 
weer in de mars aan het dorp laten zien en horen. Drumband en Fanfare gaan de deelne-
mende volkdansverenigingen vooraf in hun feestelijke intocht. 

 13.20 uur ....................................  Wethouder Albert Vader (PSR) opent als Sou-
burgse dorpswethouder namens de gemeente 
Vlissingen het festival

Dans en muziek op de Karolingische Burg 

17e Folklorefestival van Medioburgum-WalacraRondom‘t Putje
Tjonge, tjonge wat hebben we de laatste tijd toch veel cultureel gekrakeel. 
Hebben we nog net niet de hakken in het zand vanwege het cultureel erfgoed 
Sinterklaas of  we worden opgeschrikt door gedoe rondom een over Middelburg 
vliegend sportding met een tekst erachter, die herinnert aan akelige zaken. 
Dat laatste in naam van de kunst opdat wij gaan nadenken waar terrorisme 
ophoudt en de revolutie begint. Een zinnig gegeven waarvoor men echter, 
naar ik meen, beter de benen stevig op de grond kan hebben staan. Maar dit 
terzijde, ik maak me veel drukker om het intrekken van de subsidie voor de 
culturele activiteiten van onze Souburgse burgers. Muziek -toneel- zang- en 
andere verenigingen, schilder- en tekenlessen en ga zo maar door, krijgen geen 
of  amper ondersteuning meer en dat betekent dus dat óf  al die clubs vreselijk 
creatief  moeten zijn en elders liggende gelden moeten zien op te graven (waar?) 
óf  dat een en ander voortaan alleen nog maar kan worden beoefend door 
mensen met voldoende geld in hun portemonnee. Dat vind ik jammer. De 
gemeentes Middelburg en Vlissingen willen een cultuurmakelaar aanstellen. 
Maar wat die moet doen met een supermagere pot met geld snap ik ook niet. 
Hoogstens overal slecht nieuws brengen want zo iemand verdient natuurlijk 
een flink salaris en dat komt dan weer uit die afgeslankte pot. En zo blijft er 
amper nog wat over om te verdelen. Zo’n makelaar is dus overbodig. De boel 
regelen kunnen al die verenigingen heel 
goed en samenwerken ook 
als het moet. Want 
cultuur, dat zijn 
we allemaal 
zelf!

Melkmeisje

Dat betekent dat de brug door moet lopen 
voorbij de Watertoren richting Viaduct. Wat 
er ontstaat, is een Rotterdamse van Brienen-
oordbrug. Vanaf het viaduct tot voorbij Wes-
terzicht. De geluidswal bij Souburg heeft dan 
geen functie meer. Souburg en Westerzicht 
zitten in het lawaai. En over fijn stof zullen we 
het maar niet hebben.” 

Inmiddels heeft de meerderheid van de 
gemeenteraad zich uitgesproken voor een 
tunnel als oplossing van het file probleem. 
Het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan is 
in 2012 aangenomen. Nu meer dan vijf jaar 

later staan we nog steeds in de file. Het wordt 
tijd dat de gemeente meer aandacht vraagt 
voor het probleem. 
Nu aandacht vragen betekend niet dat de 
tunnel er snel komt. Het kan jaren duren 
voordat de hogere overheden mee gaan 
denken aan een oplossing. Maar hoe later 
je begint hoe langer het duurt. Middelburg 
heeft ook jarenlang om een tunnel gevraagd. 
Lang zonder succes. Maar uiteindelijk kwam 
hij er wel. De aanhouder wint. Gemeente 
Vlissingen trek aan de bel. Vraag aandacht 
voor het file probleem en wordt ook een win-
naar.           

In de file wachten 
voor de half hoge brug

Vrijdag 8 en zaterdag 9 september organiseert Dans- en Folkloregroep Medio-
burgum-Walacra voor de zeventiende keer het jaarlijkse Folklore Festival Wal-
cheren. Het festival valt als altijd samen met de najaars-Karolingenmarkt en 
de beide evenementen versterken elkaar in de aantrekkelijkheid voor het 
publiek. 

» vervolg van voorpagina

Na een week Italië met de hele familie gingen we terug naar 
huis. Het was een autorit van minstens twaalf uur en met 
alle tunnels door de bergen was een leuke radiozender geen 
optie. Niet dat wij persé muziek willen tijdens het rijden, 
maar na een tijdje besloten we toch onze meegenomen cd’s 
te laten draaien. Mijn moeder zit verward met een cd in 
haar hand. ‘Waar moet hij in?’ vraagt ze aan mijn vader. 
Al snel komen we tot de conclusie dat onze auto helemaal 
geen cd-speler heeft! Moet je nagaan, we hebben de auto 
al sinds oktober! We liggen met z’n allen dubbel van het 
lachen, want de cd’s liggen ook al in de auto sinds oktober, 
voor niets dus. We ontdekten al snel dat wanneer je verbinding maakt met je telefoon via 
bluetooth, je de muziek van je telefoon kan afspelen op de boxen van de auto. Super uitvin-
ding, maar helaas had enkel mijn vriend muziek staan op zijn telefoon. Alle techno muziek 
van hem viel niet in de smaak, maar hij had toevallig ook een album van Bob Marley op zijn 
telefoon dat iedereen leuk vond. Mijn moeder zingt nu eenmaal terug in Nederland nog 
steeds ‘I shot the sheriff’.

Celina’s Column

Het middagprogramma is opgedeeld in 2 locaties: 

1. in de tent op de Karolingische Burg

 13.30 - 13.45 uur .................................... Kindergroep Medioburgum-Walacra  
 13.50 - 14.05 uur .................................... Danspas Wijnendale, Tongerlo 
 14.15 - 14.35 uur .................................... De Oude Dansen, Texel
 14.45 - 15.00 uur .................................... Kindergroep Medioburgum-Walacra
 15.10 - 15.40 uur .................................... Danspas Wijnendale
 15.50 - 16.20 uur .................................... De Oude Dansen 

2. in Verzorgingscentrum “De Zoute Viever” 

 13.55 - 14.25 en 15.05 - 15.25 uur .......... Die Spielewei, Westerlo 
 14.35 - 15.05 en 15.35 - 15.55 uur .......... Hoogwouder Dansers, Hoogwoud

Het avondprogramma speelt zich volledig af in de grote feesttent: 

 19.15 - 19.25 uur .................................... Opening door voorzitter Dingeman de Visser
 19.30 - 19.50 uur .................................... Medioburgum-Walacra
 20.00 - 20.20 uur .................................... Danspas Wijnendale, Tongerlo
 20.30 - 21.00 uur .................................... Scheldeloodsenkoor Vlissingen
 21.10 - 21.30 uur .................................... Die Spielewei, Westerlo
 21.40 - 22.00 uur .................................... Hoogwouder Dansers, Hoogwoud
 22.10 - 22.40 uur .................................... Scheldeloodsenkoor
 22.50 - 23.10 uur .................................... De Oude Dansen, Texel

Voor meer informatie: http://medioburgum-walacra.nl

Die spielewei

Scheldeloodsenkoor

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

Uitvaartverzorging H. Jobse • Bachweg 2
4337 XD Middelburg • 0118 - 462205  

www.hjobse-uitvaart.nl • www.basisuitvaart-zeeland.nl

Als je van beroep uitvaartverzorger bent is 
het van het grootste belang dat je met een 
open vizier de ander benaderd. Nu hoort 
dat eigenlijk altijd zo, maar in dezen is het 
bijna noodzakelijk om je werk goed te doen. 
Tijdens de opleiding tot uitvaartverzorger 
komen een aantal geestelijke stromingen 
aan de orde. Het accent ligt, uiteraard, op 
de rouwbeleving en rituelen rondom rouw. 
Achterblijvers geven, ieder op hun eigen 
manier, invulling aan het afscheid. Soms 
met een predikant, pastor of voorganger 
anderen zoeken het wat neutraler en vragen 
een humanistisch uitvaartbegeleider, 
rouw- of ritueelbegeleider, goede vriend 
of vriendin of vragen de hulp van de 
uitvaartverzorger. Dat kan natuurlijk ook 
en dat doen we graag! De invulling van 
een afscheid met een geestelijke gebeurt 
vaak in de traditie van de daar, kerk of 
geloofsgemeenschap, geldende normen. 
Als er zelf invulling aan de uitvaart wordt 
gegeven (met of zonder hulp) dan bepaal 
je zelf waar het accent komt te liggen. 
Het belangrijkste is een invulling te geven 
die het beste bij de eigen situatie, beleving 
en vooral, bij de gedachtegang van de 
overledene ligt. 

De diversiteit van de invulling van het 
afscheid is iets wat het vak als uitvaart-
verzorger zeer interessant maakt. Wees zo 
vrij om aan ons hulp of assistentie te 
vragen bij die invulling. Er is vaak zoveel 
meer mogelijk dan men denkt! Een mooi 
kaarsenritueel, het uitdelen van een bloem, 
het weggeven van een steentje, het maken 
van een mooi gedicht of zelf musiceren. 
Neem er vooral de tijd voor, want het kan 
allemaal bijdragen aan het proces van rouw. 
Een wat passievere rol aannemen mag 
natuurlijk ook. Het luisteren naar muziek 
waar iemand veel van hield kan diepe 
emoties opwekken. Vaak denken mensen 
dat ze zelf niet bij machte zijn om iets voor 
te lezen; maar het lukt bijna altijd! En anders 
doen we het graag samen. 
Naast het hebben van een stuk vakkennis 
zijn we altijd geïnteresseerd in uw beleving 
wat betreft de invulling van een afscheid. 
Sterker nog, het delen van de levensvisie 
van de overledene of uw visie kan ons 
helpen nog beter op uw wensen in te spelen. 
Schroom daarom niet, stel uw vragen of ze 
nu van praktische aard zijn of meer levens-
beschouwelijk, wij doen het graag voor u. 
Want een goede uitvaart, die maak je samen. 
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(1)

In de Napoleontische tijd stonden 16 hou-
ten genummerde palen langst de grens van 
Vlissingen, die van 1807 tot 1810 tevens de 
grens vormde tussen Frankrijk en Nederland 
omdat Vlissingen in die jaren tot het Franse 
grondgebied hoorde. De rest van Walcheren 
werd in 1810 bij het Franse keizerrijk inge-
lijfd. In 1820 zijn de palen vervangen door 
arduinstenen palen met de inscriptie: “Grens-
scheiding der Stad Vlissingen”. Door samen-
voeging van de stad Vlissingen en de dorpen 
Oost en West Souburg en Ritthemis in 1966 
het grondgebied flink uitgebreid. Vier van de 
oude palen staan nog altijd op de plaats waar 
zij in 1820 geplaatst zijn, zoals hier..   

(2)

Fort Saint-Hillaire werd ter versterking aange-
legd door de Fransen voor de Engelse inva-
sie van 1809. Het fort had de vorm van een 
onregelmatige zevenhoek en was omgeven 
door een natte gracht. Terug onder Neder-
lands bewind werd het fort herdoopt in Fort 
de Ruyter. In de 19e eeuw is het afgebroken. 
In 1903 kwam er een voorstel een nieuw 
kustfort te bouwen. Dit werd nodig geacht 
om de Nederlandse neutraliteit op de Wes-
terschelde te handhaven, toch werd pas in 
1913 aan de bouw begonnen. Het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog verhinderde de 
verdere uitvoering van de plannen. In 1918 
werd besloten het werk niet te voltooien. In 
1926 is het onvoltooide fort als vestingwerk 
opgeheven.

(3)

Deze Gietstalen Koepelkazemat (G-kazemat) 
is van Nederlandse makelij en werd ontwor-
pen als opstelling voor een zware mitrailleur. 
Het bunkertje werd samen met drie andere 
in 1939 gebouwd teneinde de verdediging 
van de Vlissingse haven te voltooien. De Giet-

stalen Koepel had als voordeel dat door haar 
geringe afmetingen de lage silhouet beter te 
camoufleren was. In totaal zijn er meer dan 
702 gietstalen koepels gegoten. Enkele hon-
derden werden geplaatst langst de kustfront 
en bij de Grebbelinie en de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. In de tweede wereldoorlog 
werden de G-Kazematten opgenomen in de 
Atlantikwall. Na de bevrijding vielen veel van 
de overgebleven G-Kazematten ten prooi aan 
slopers. Nu zijn er in Nederland nog maar 
een paar van deze koepels aanwezig. 

(4) 

Omstreeks het jaar 820 verschenen onge-
node bezoekers voor de kust van Zeeland, 
Vlaanderen en Noord-Frankrijk: de Vikingen. 
Deze zeevaarders uit Scandinavië dreven 
handel door heel Europa, maar het waren 
ook vechtersbazen die graag in rijke streken 
op plundertocht gingen. Om zich tegen de 
Vikingen te beschermen, bouwden de kust-
bewoners in de 9e eeuw overal versterkingen. 
Tussen 875 en 900 hebben herders die op de 
schorren van Walcheren hun schapen hoed-
den, hier bij Oost-Souburg zo’n versterking 

ingericht: een stevige wal in de vorm van een 
cirkel, met een gracht eromheen. In Zeeland 
zijn in dezelfde tijd meer van deze ronde 
burchten aangelegd: in Oostburg, Middel-
burg, Domburg en Burgh bij Haamstede. 

(5)

Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde, 
is ongetwijfeld één van de belangrijkste 
medewerkers van Willem van Oranje. In 1571 
treedt Philips van Marnix in dienst van Willem 
van Oranje en brengt de prins in nauw con-
tact met de uit de Nederlanden verbannen 
gereformeerden. Marnix bereidt vijf jaar later 
de Pacificatie van Gent voor, een vergelijk tus-
sen de Staten-Generaal van de niet-opstan-
dige gewesten en de Staten van Holland en 
Zeeland. Van Marnix politieke carrière eindigt 
met het verlies van Antwerpen in 1585 waar 
hij burgemeester was. Hij trekt zich terug in 
Kasteel Aldegonde te West Souburg. Marnix 
is tegenwoordig vooral bekend als auteur van 
het “Wilhelmus”, het Nederlandse volkslied. 
Het monument is in 1872 opgericht door de 
geuzenbond van Antwerpen.

Voor de langeafstandswandelaars hebben 
we een verbindingsroute gemaakt tussen de 
tweede thema wandelroutes. Deze verbin-
dingsroute begint in Ritthem en gaan via Rit-
themse zeedijk naar Vlissingen. In Oost Sou-
burg vindt u het oudste vestingwerk van de 
route. Midden in het dorp ligt een Karolingi-
sche Burg. In de tweede helft van de negende 
eeuw is deze verdedigingburg opgeworpen 
als bescherming tegen de invallen van de 
Noormannen. In West Souburg is het “ver-
geten” monument van Marnix van Sint 
Aldegonde. Wilt u dit verborgen monument 
bezichtigen dan kunt u bij knooppunt 82 via 

Verbindingswandelroute: Tussen Vlissingen- en Ritthem aan het Front
Circa 10 km Fotografie en teksten: Dick Schinkel

In de gemeente Vlissingen is door de eeuwen heen veel strijd geleverd. Strijd 
tegen zowel het water als tegen vreemde volkeren. “Luctor et emergo” luidt de 
Zeeuwse spreuk. “Ik worstel en kom boven”. Dat geldt zeker voor de inwoners 
van de stad Vlissingen en zijn omringende dorpen. In een onverzettelijke strijd 
tegen vreemde indringers en de elementen hielden zij hun hoofd boven water. 

het tunneltje op het Marnixplein komen. Aan 
de achterzijde van het plein is door een te 
openen hek via een prachtig bomenlaantje 
het monument te bezichtigen.

Aandachtspunten
De routes lopen het grootste gedeelte via het 
knooppunt systeem. De knooppunten zijn op 
de kaart in witte cijfers in rode bolletjes aan-
gegeven. Op de route zijn de bordjes groen 
met gele richtingspijlen. De aandachtspunten 
staan op de kaart in blauwe bolletjes met een 
wit cijfer er in. Deze verwijzen naar de tekst 
die u verderop in deze pagina kunt vinden.

Oost en West 
Souburg
De naam Souburg is 
afgeleid van Sutburch en 
betekend Zuidburg. Dit 
refereert aan de ligging 

van de Karolingische burg. Deze tegen 
de Noormannen opgeworpen verster-
king dateert van de tweede helft van de 
9e eeuw. In de eerste helft van de 11e 
eeuw wordt een stuk westelijker van deze 
Zuidburg de parochiekerk van het latere 
West-Souburg gebouwd. Deze kerk was 
een van de vijf moederkerken op Walche-
ren. Dochterkerken waren de kerken van 
Oud- en Nieuw Vlissingen, Ritthem, Oost 
Souburg en Nieuwwerve. De kerk van 
Oost Souburg dateert van 1250. Een van 
de bekendste ambachtsheren van West-
Souburg was Marnix van Sint Aldegonde. 
Hij was van 1575 tot 1598 heer van West 
Souburg. Marnix herbouwde het ooste-
lijk deel van het uit de 11e eeuw daterend 
imposante kasteel van West-Souburg. In 
1783 is het kasteel afgebroken en liggen 
de fundamenten nu onder de wijk Wes-
terzicht. 1 juli1966 is het dorp Oost en 
West Souburg onderdeel geworden van 
de gemeente Vlissingen.

Ritthem 
Het dorp Ritthem wordt 
voor het eerst in 1235 in 
de geschriften vermeld. 
In die tijd werd Ritthem 

tot een volwaardige parochie verheven. 
De parochie was een dochter van West 
Souburg en gewijd aan de heilige Maria. 
De scheve toren van Ritthem dateert uit 
de 14e eeuw. Het schip is van de 16e 
eeuw. Ook Ritthem moest in de Franse 
tijd voor vestingbouw een deel van zijn 
grondgebied afstaan aan de stad Vlis-
singen. 1 juli1966 is het dorp Ritthem 
onderdeel geworden van de gemeente 
Vlissingen tot die tijd was het dorp een 
zelfstandige gemeente waartoe ook 
Nieuwwerve, en Welzinge behoorde. De 
naam Riethem duidt op een woonplaats 
bij veel Riet.
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Routebeschrijving
De start is bij de parkeerplaats op de Zee-
dijkweg. Boven volgt u de bordjes op 
de zeedijk richting knooppunt 93 verder 
knooppunt 22 dan richting knooppunt 84. 
Aan het eind van de Oosterlijke Bermweg 
gaat u rechtsaf naar de Visodeweg. Daar 
linksaf de deinsvlietweg in richting knoop-
punt 85. Verder via knooppunt 83-82 naar 
knooppunt 76. Dit knooppunt sluit aan op 
de route Vlissingen aan het front. 
De thema wandeling “Ritthem aan het 
Front” is gepubliceerd in de Souburgsche 
Courant van maart. De thema wandeling 
“Vlissingen aan het Front” staat in de cou-
rant van mei. Wilt u deze couranten digitaal 
ontvangen, mail dan een verzoek aan dick-
schinkel@zeelandnet.nl

De wandelroute is naar een idee 
van Dick Schinkel

Tonny Joosse

Deze luchtfoto uit 2008 toont onder meer 
de sportvelden die in het verlengde van de 
Spoorstraat liggen. Dit complex is aange-
legd na de Tweede Wereldoorlog. Toen de 
Nederlandse Heidemaatschappij in 1949 
een vooronderzoek deed in verband met de 
aanleg van deze velden merkten ze dat som-
mige delen waren begroeid met een vegeta-
tie van zeeasters. Dit uiteraard als gevolg van 

de inundatie van oktober 1944. De sportvel-
den werden in 1953 officieel geopend, maar 
waren al eerder in gebruik. Bij aanvang waren 
er 2 voetbalvelden,1 korfbalveld en 1 speel-
weide voor de jeugd. In het begin van de jaren 
zestig heeft Souburg gedurende een aantal 
jaren een sportuitwisseling met Alblasserdam 
gehad. Tussen Oud Alblas en Alblasserdam 
ligt een sportpark met de naam ‘Souburgh’. 
Die naam is echter afkomstig van een slot dat 

De sportvelden van Souburg …met een oproep

De sportvelden van Oost-Souburg, 2008; foto H. Nagelhout
(Fotocollectie gemeentearchief Vlissingen

door Adri Meerman

Omdat ik vanwege drukke werkzaamheden mijn onderzoek naar de geschiede-
nis van de Souburgse sportvelden niet heb kunnen afronden moet ik me beper-
ken tot deze korte inleiding die ik overigens afsluit met een oproep. Ik had 
namelijk graag nu het volledige verhaal willen vertellen. Dus ook het verhaal 
over de sportvelden in ons dorp van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Omdat ik over deze periode tot dusver weinig heb aangetroffen in de annalen 
moet ik me beperken tot het plaatsen van deze fraaie luchtfoto met een bijpas-
send onderschrift. 

Col
ofo

n

•  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
- Esther de Neef
- Dick Schinkel
- Celina Rijk
- Lambert Prevoo
- Stichting Mae Uku

•  veRspReidingsgebied 
Oost- en West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

Souburgsche
 Courant

daar vroeger heeft gestaan en eigenlijk verder 
weinig te maken heeft met ons dorp. Maar 
kennelijk waren de banden met die gemeente 
toen zo nauw dat in 1965 besloten werd 
om in Souburg het sportveldencomplex de 
nieuwe naam ‘Sportpark de Alblas’ te geven.
Voor de volgende editie van de Souburgsche 
Courant wil ik de geschiedenis van de Sou-
burgse sportvelden gaan beschrijven. Over 
de totstandkoming van het naoorlogse com-
plex is voldoende informatie voorhanden 
maar de geschiedenis over de sportvelden 
van voor en tijdens de oorlog is weinig in de 
archieven opgenomen. 

Het is bij sommige Souburgers bekend dat 
voetbalvereniging RCS (opgericht in 1929) 
haar eerste wedstrijden speelde in de buurt 
van het toenmalige vliegveld aan de Nieuwe 
Vlissingseweg. Daarna is er uitgeweken naar 
een veld in de buurt van de Noordbeekse-
weg. Daarover is dus in de archieven tot dus-
ver weinig te vinden. Vandaar de volgende 
oproep in deze Souburgsche Courant: Wie 
mij iets kan en wil vertellen over de Sou-
burgse sportvelden in genoemde periode 
roep ik op contact met mij op te nemen. U 
kunt mij (Adri Meerman) bellen op nummer 
06-28798402.

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

Tijdens de jaarmarkt op zaterdag 9 september  hebben wij 
weer vele aanbiedingen in de winkel en die dag hebben wij 

ook weer magazijnverkoop op Vlissingsestraat nr 18, 
vele artikelen daar voor kleine prijsjes.

Ook tijdens de rommelroute op zaterdag 16 september
hebben wij leuke aanbiedingen.

Zeker de moeite waard om even langs te lopen.

CreativiteitsCentrum 
‘t allergaartje

� 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
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 Heerlijkheid Ritthem

Verwacht in De Verwachting 
Andermans Veren Live (theaterconcert) 
op zaterdag 23 september
Het succesvolle collectief Andermans 
Veren Live! komt naar Klein Thea-
ter ‘De Verwachting’ om hun vierde 
programma in de reeks bij ons op te 
starten. Kick van der Veer, presen-
tator van het radio- en televisiepro-
gramma Andermans Veren, stelde dit 
programma samen. Komt u ook naar 
de feestelijke opening van ons nieuwe 
theaterseizoen met Andermans Veren 
Live?

Andermans Veren Live! is een muzikaal caba-
retgezelschap dat het Nederlandstalige thea-
terlied levend houdt. Samen met Kick van der 
Veer zoeken ze aan de hand van een thema 
de mooiste, grappigste en vreemdste liedjes 
van de afgelopen 100 jaar bij elkaar. Na ‘Kijk 
omhoog!’, ‘Voor de prijzen en de roem’ en 
‘Er is altijd een derde’ komt het gezelschap 
met hun vierde programma: Er mag zovéél 
niet.
Roddelen, elkaar het leven zuur maken, 
vreemdgaan, te veel drinken en stelen; het 
mag niet, maar het heeft wel prachtige liedjes 
opgeleverd. Andermans Veren Live! bestaat 
uit Johan Hoogeboom, Bas Marée, Dorien 
Haan Maria Noë en Matthias Valk. Stuk voor 
stuk barsten ze van de muzikaliteit, zingen ze 

vanuit hun tenen en eren ze hun helden van 
vroeger en nu. Zing mee met oude hits, lach 
om vergeten nummers en laat je verrassen 
door onbekende kleinkunst parels. 

Jaqcues J d’Ancona over Andermans Veren 
Live: “Een avond van puur genot (…) reper-
toire dat een status van nationaal monument 
heeft bereikt (…) ze hebben begrepen dat 
het om inhoud draait.”

Start van het tweede 
theaterseizoen in De Verwachting
Het tweede theaterseizoen van ‘De Verwach-
ting’ (alias ‘Ons Dorpsleven’ in Ritthem) gaat 
binnenkort van start. Nieuw dit seizoen is 
dat er ook een programma wordt gebracht 
in het Historisch Kerkje van Ritthem. In totaal 
brengt Stichting Ons Dorpsleven 44 voor-
stellingen in Ritthem, verdeeld over De Ver-
wachting en het Historisch Kerkje. Voor het 
gehele programma zijn kaarten te bestellen 
via www.theaterdeverwachting.nl of www.
theatersaanzee.com. Wanneer het niet lukt 
om online tickets te bestellen, kunt u altijd 
een e-mail sturen aan info@theatersaanzee.
com of bellen naar (06) 83 70 72 80. Aange-
zien vele voorstellingen bijzonder hard gaan, 
adviseren wij u niet te lang te wachten met 
het reserveren van tickets, want het aantal 
zitplaatsen is beperkt. 

Vriend worden
Wanneer u vriend wordt van de stichting 
voor € 25,00, steunt u daarmee niet alleen de 
activiteiten van de stichting, maar geniet u 
bovendien van vele kortingen op voorstellin-

gen (voor 2 personen) op alle 7 locaties van 
Theaters aan Zee en wordt u op de hoogte 
gehouden van nieuwe voorstellingen, aan-
biedingen en andere wetenswaardigheden.

Omgaan met financiële verleidingen
RegioBank voerde het onderzoek uit onder 
ouders van 10- tot 13-jarige kinderen, omdat 
er juist in die leeftijdscategorie veel veran-
deringen en daarmee onzekerheden zijn. 
De overgang naar de middelbare school is 
daar een van. Bovendien komen kinderen 
in deze categorie voor diverse verleidingen 
te staan, zoals geld (uit)lenen om snoep en 
frisdrank te kopen. Van de Zeeuwse kinderen 
die maandelijks zakgeld ontvangen, krijgt 
58% een bedrag van vijf euro of minder. 
Dat is een aanzienlijk grotere groep dan in 
de aangrenzende provincies Zuid-Holland 
en Noord-Brabant, waar respectievelijk 18% 
en 14% een bedrag van vijf euro of minder 
krijgt per maand. Van de ondervraagden in 
Zeeland gaf 71% aan te weten hoe je kin-
deren leert omgaan met (zak)geld. Landelijk 
ligt dat op 65%. “Hoewel Zeeuwse ouders 
hoger scoren dan het landelijk gemiddelde, 
is er nog steeds een behoorlijk aantal ouders 
dat in onzekerheid leeft over hoe je kinderen 
leert omgaan met geld”, zegt Erik Dellebeke, 
Schinkel Adviesgroep. De bank ondersteunt 
ouders bij het spelenderwijs financieel opvoe-
den van hun kinderen. Zo biedt zij kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar het educatieve 
pakket JongWijs aan. 

Maatschappelijke rol voor banken
Onlangs presenteerde de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling (OESO) cijfers over de financiële ken-
nis van 15-jarige Europeanen. Daaruit bleek 
dat Nederlandse kinderen slecht ‘scoren’ in 
vergelijking met hun buitenlandse leeftijds-
genoten. Volgens de OESO ontbreekt het 
de kinderen aan de juiste vaardigheden en 
educatie om goede beslissingen te kunnen 
nemen op het gebied van geldzaken. Erik 
Dellebeke: “We horen vaak van onze klan-
ten, veelal ouders, dat ze het lastig vinden 
hun kind te leren omgaan met geld. In ons 
eigen onderzoek geeft ruim een derde van 
de ouders aan dat men vindt dat banken een 
rol moeten spelen bij de financiële educatie 
van kinderen. Vanuit RegioBank staan de 
Zelfstandige Adviseurs ouders bij met vragen 
over de financiële opvoeding van hun kind. Ik 
vind ook dat er een maatschappelijke rol voor 
ons is weggelegd.”

Ouders praten niet over lenen 
en uitgeven van geld
Hoewel Erik Dellebeke van mening is dat 
banken een educatieve taak hebben, is hij 
verbaasd door sommige resultaten. Want 
hoewel ouders hun kinderen het nodige lij-
ken bij te brengen over positieve aspecten als 
sparen, blijven de negatieve aspecten en risi-
co’s onderbelicht. “Er is nog een aanzienlijke 
groep die niet met zijn kinderen praat over 
het lenen en uitlenen van geld. Dat vind ik 

zorgelijk.” Verder zegt 88% van de ouders in 
Zeeland te weten hoe men het uitgavenpa-
troon van zijn kind(eren) moet controleren. 
“Dat lijkt veel, maar het betekent dat er dus 
nog steeds een deel is dat dit niet doet of niet 
weet hoe het moet. Een op de dertien ouders 
in de provincie denkt bovendien dat zijn kind 
beter op de hoogte is van alle betaalmoge-
lijkheden dan hijzelf. Als jouw kennis beperk-
ter is dan die van je kind, geeft dat des te 
meer reden om het financiële gedrag van 
je kind te monitoren.” RegioBank geeft aan 
de programma’s rondom financiële educa-

tie verder uit te breiden en in de toekomst 
mogelijk een programma vergelijkbaar met 
JongWijs voor jongvolwassenen op de markt te  
brengen.

Over het onderzoek
Voor dit onderzoek ondervroeg onderzoeks-
bureau Team Vier in opdracht van RegioBank 
1.305 Nederlandse respondenten uit twaalf 
provincies over zakgeld, de waarde van geld, 
het beheer van financiën en onzekerheden 
voor wat betreft de financiële opvoeding van 
hun kind(eren). 

Lenen en uitgeven van geld vaak blinde vlek

Ouders in Zeeland houden te weinig toezicht op financiën kind
In de financiële opvoeding van hun kinderen besteden ouders in Zeeland relatief 
weinig aandacht aan het (uit)lenen en uitgeven van geld. Dat blijkt uit lande-
lijk onderzoek onder ruim 1.300 nederlandse respondenten naar het sentiment 
rondom zakgeld en financiële educatie, dat onlangs werd uitgevoerd door Regio-
Bank. 82% van de Zeeuwse ouders heeft het met zijn kind(eren) gehad over geld 
opzijleggen om te sparen, terwijl minder dan 65% met zijn kroost in gesprek 
gaat over hoe het zijn geld uitgeeft. Slechts 55% praat bovendien met zijn kin-
deren over het (uit)lenen van geld. Daarmee lijkt het (uit)lenen en uitgeven van 
geld een blinde vlek te zijn in de financiële opvoeding van kinderen.

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

Andermans Veren Live op zaterdag 
23 september in De Verwachting in Ritthem

Zeeuwse Sien komt op 14 januari 2018 
naar De Verwachting.

Ritthem in Beeld

Tussen de beide foto’s zit een verschil in tijd van 70 jaar. De noodwoning werd gebouwd 
ter vervanging van het huis naast de schuur. Dat huis is weggespoeld als gevolg van twee 
jaar lang tweemaal daags eb en vloed door de dijkdoorbraak bij Rammekens in 1944. De 
boerderij was en is nog steeds van Jan de Pagter en is nog gepotdekseld. Later is deze in 
steen opgetrokken. Aan de linkerkant is nog net de berg op Berglust te zien. De noodwo-
ning staat er nog steeds maar is nu helemaal begroeid met klimop. De naam van de boer-
derij is ‘Hof Driewegen’ en staat op de hoek Weverstraat - Rammekensweg - Dorpsweg.
Uit het fotoarchief van Wim de Meij.

KV Atlas viert 70-jarig jubileum

Naturistencamping Zeelandia moet per 1 
april 2018 verhuizen om plaats te maken 
voor de Marinierskazerne. De huidige stek 
sinds de jaren 70 van de kampeerders is een 
voormalige vuilnisbelt, die is uitgegroeid 
tot een prachtige natuurcamping met veel 
groen, rust en ruimte. De kampeerders heb-
ben destijds alles met vereende krachten 
zelf aangelegd. Sommige gasten zijn er al 

vanaf het prille begin. De nieuwe locatie, De 
Schone Waardin, ligt op ongeveer een kilo-
meter afstand van de huidige camping.

Naaktcamping

Enkele foto’s uit het historisch archief van KV Atlas

Op 4 augustus 2017 bestond KV Atlas pre-
cies 70 jaar. Dat werd gevierd op zaterdag 
26 augustus op het sportcomplex in Ritthem. 
In de ochtend was er een Vossenjacht in het 
dorp voor kinderen t/m 12 jaar inclusief pan-
nenkoeken eten! Om 12.45 uur was de fees-
telijke opening door de voorzitter. 

KV Atlas is meer dan alleen korfbal. Daarom 

worden alle leden zo goed mogelijk betrok-
ken en dit kwam tot uiting tijdens de mid-
dagactiviteit ‘Heel Ritthem Sport’: alle spor-
ten die bij Atlas worden beoefend kwamen 
hierin samen (volleybal, bowls, tennis, biljart 
en trimmen). Het was een sportieve activiteit 
voor jong en oud, waaraan iedereen mee kon 
doen (ook niet-leden). Deze sportieve mid-
dag startte om 13.00 uur. Aansluitend om 

16.00 uur vond er een 
receptie plaats voor 
o.a. sponsoren en 
andere korfbalvereni-
gingen. Om 17.30 uur 
was er een demon-
stratiewedstrijd van 
Atlas I tegen oud-Atlas 
I gehouden. 
De dag werd afge-
sloten met een spet-
terend eindfeest met  
DJ Richy. 

Vroeger was een uitvaart vrij overzichtelijk. Er was een strak program-
ma en daar hield je je aan. Nu zijn de mensen steeds meer op zoek naar 
nieuwe rituelen rondom de dood. We zijn zelfbewuster geworden en 
er is veel meer aandacht voor de unieke persoon. Tegenwoordig staat 
juist de persoonlijkheid van de overledene, diens nabestaanden en zijn 
leven centraal. Het is een nieuwe ontwikkeling dat nabestaanden zoveel 
moeite doen om tot uitdrukking te brengen wat een overledene voor hen 
heeft betekend. 

Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uitvaart die helemaal past 
bij de overledene en diens nabestaanden. Voor de een is dat een inge-
togen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije 
leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.

Het is daarom fi jn te weten dat Blom en de Ridder uitvaartverzorging 
een onderneming is die garant staat voor persoonlijke ondersteuning 
voor, tijdens en na de uitvaartplechtigheid.

Wij vinden het belangrijk dat een vertrouwd iemand naast u staat en u 
stapsgewijs begeleidt bij de vele keuzen die gemaakt moeten worden 
tussen overlijden en uitvaart. Niet alles hoeft meteen de eerste dag ge-
regeld te worden. Een mooi afscheid ontstaat in de loop van de dagen. 
Samen werken we aan een afscheid dat echt doorleeft is en waar u met 
goede herinneringen op terug kunt kijken. Door de kleinschaligheid van 
onze onderneming bent u steeds verzekerd van dezelfde persoon. Dit 
zowel voor tijdens als na de uitvaartplechtigheid.

Wanneer een overlijden niet onverwachts plaats vindt is er een moge-
lijkheid tevoren een wilsbeschikking in te vullen zodat de nabestaanden 
op de hoogte zijn of gebracht kunnen worden van de wensen van de 
overledene. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft kunt u een beroep op 
ons doen, dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. De gedachte dat de 
uitvaart geregeld is zoals de overledene het had gewild, kan veel troost 
bieden.

Momenteel zijn budgetuitvaarten heel actueel.
Op zich is het natuurlijk een heel goede zaak dat er budgetuitvaarten worden 
aangeboden. Maar is het eigenlijk niet zo dat iedere verzorgde uitvaart een bud-
getuitvaart zou moeten zijn? 

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging spreekt het voor zich dat bij iedere 
uitvaart die we verzorgen rekening gehouden wordt met het budget. Het bedrag 
dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke aspec-
ten.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol 
welk bedrag er besteed gaat worden want onze persoonlijke 

begeleiding is niet gerelateerd aan een bepaald bedrag.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die ondanks het feit dat er voldoende fi nan-
ciële middelen zijn toch kiezen voor een goedkopere uitvaart, die mogelijkheid 
moet er dan ook gewoon zijn. De reden voor een bepaalde keuze is vaak heel 
persoonlijk en daarom voor ons ook van belang.

Wij doen er alles aan ervoor te zorgen  dat de keuzes welke gemaakt moeten 
worden bewust en weloverwogen zijn. Of het nu keuzes zijn die budget gerela-
teerd zijn of niet, iedere keuze is belangrijk en onze persoonlijke ondersteuning 
daarin staat los van het te besteden bedrag.

Door onze ruime ervaring kunnen we u zonder extra kosten te maken hier dusda-
nig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belangrijke 
persoonlijke ervaringen en emoties. Het verlies van een dierbare moet ons in-
ziens niet ten onder gaan aan zorgen over de kosten van een uitvaart. 
Samenvattend hoort het zo te zijn dat de klant in een voorbespreking duidelijke 
keuzes kan maken waardoor er na de uitvaartplechtigheid geen fi nanciële ver-
rassingen zullen zijn voor de nabestaanden.  Wanneer er geen sprake is van een 
voorbespreking maar het contact met ons pas plaatsvindt na overlijden mag er 
worden gerekend op duidelijke fi nanciële afspraken welke volledig bij de overle-
dene en zijn of haar nabestaanden passen. 

 Wanneer een mens een mens nodig heeft

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl      info@blomenderidder.nl

Wij staan dag en 
nacht voor u klaar

Tel. 0118-415183
of 06-15528040

Pieter Louwersestraat 37
4388 EJ Oost-Souburg

Omdat kwaliteit telt:

Kanaalstraat 95
4388 BL Oost Souburg

0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl

Kanaalstraat 95 - 4388 BL  Oost Souburg
0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl

Kanaalstraat 95
4388 BL Oost Souburg

0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl

Kanaalstraat 95 - 4388 BL  Oost Souburg
0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl

Voor onze scherpe tarieven raadpleeg onze website.
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Voorgeschiedenis
Volgens een afbeelding in de Kroniek van 
Smallegange (1675) was er toen ter plaatse 
al bebouwing te zien. Toentertijd was Oost-
Souburg nog maar een héél klein dorpje 
met weinig huizen en wat boerderijen. De 
huizen stonden voornamelijk in de ring van 
het dorp (Oranjeplein) en aan één zijde van 
de Paspoortstraat. Verder nog een klein aan-
tal op Groot Abeele en nog wat boerderijen 
en tuinderijen in het buitengebied. Volgens 
dezelfde Kroniek stonden er op de hoek van 
het Oranjeplein en de Paspoortstraat ook 
al huizen. Er was zelfs sprake van een ‘aan-
zienlijk huis’. Toen had het huis ook nog een 
topgevel aan de straatkant; boven de voor-
deur. In later tijd wordt er melding gemaakt 
van ‘een dubbel huis’. Er stonden twee hui-
zen achter elkaar. Vanaf de straatkant was 
dat nauwelijks te zien maar tijdens de sloop 
van het voorste huis werd het huis dat er 
achter stond ook goed zichtbaar .  

Voorname bewoners
Het huis heeft vermoedelijk ook voorname 

bewoners gehad. Het was niet gemakke-
lijk te achterhalen of de eigenaren er ook 
gewoond hebben, maar rond 1670 was 
Dominee Adrianus Cocgius eigenaar van 
het pand. Hij is van 1662 tot 1678 predi-
kant geweest van de Nederduijtsch Gere-
formeerde Kerk van Vlissingen (de latere 
Hervormde Kerk)Zijn vorige gemeente was 
Sluijs en in 1678 vertrok hij naar Harderwijk 
Een jaar later verkocht hij het huis aan Jan 
van Strijen.
Dus we mogen aannemen dat hij er ook 
gewoond heeft. Aangezien het een dubbel 
huis was, was het ook zeer geschikt als predi-
kantswoning. De van Strijëns waren ook van 
hogere afkomst. In de 16de eeuw bekleed-
den ze hoge posities in de Rooms Katho-
lieke kerk. Een Jan van Strijën was Vicaris-
Generaal van de Bisschop van Middelburg 
(plaatsvervanger) Na de Hervorming was er 
een van Strijen predikant in Zuid Beveland, 
onder andere in Krabbendijke en Schore. 
Rond het jaar 1700 was Joost Andries Lam-
mens eigenaar van het pand. De Lammens 
stamden af van een familie van burgemees-

ters en schepenen in de stad Axel. Een Adri-
aan François is nog burgemeester geweest 
van Axel en Vlissingen. Zelf is hij nog sche-
pen geweest van Vlissingen? Kort voor zijn 
overlijden verkocht Joost het huis aan Jacob 
Mangelaar. (1704) Die had ook een hof-
stede in Welzinge.

Winkeliers en broodbakkers
Rond 1760 komen de Lefebers in het bezit 
van het pand. Het is een verbastering van 
de Franse naam ‘le Fevre’.Toen was het ver-
moedelijk in gebruik als winkel, zoals in het 
vervolg zal blijken.
In 1759 kocht Jacques Lefeber het. Die ver-
kocht het in 1793 weer aan Jan Lefeber. Op 
8 oktober 1799 werd de verkoop aangekon-
digd van een “Dubbel Huis en erf sijnde van-
ouds een neringdoende Winkel”. Internet 
was er toen nog niet en kranten werden ook 
nog niet veel gelezen. Het gebeurde vaak 
met gedrukte biljetten die aan openbare 
gebouwen opgehangen of geplakt werden, 
zeker bij openbare verkopingen. Deze ver-
koping was ook een openbare verkoping 
en dat ging gepaard met een ceremoniële 
handeling, namelijk “het slaan met den 
stokke”. Door letterlijk te slaan met een stok 
werd de koop afgesloten en kon de hoog-
ste bieder het gebouw of een stuk land als 
zijn eigendom beschouwen. De verkoping 
vond plaats in de herberg ‘de Flesse’, een 
toepasselijke naam voor een drinkgelegen-
heid. Die stond vermoedelijk op de plaats 
van, of dicht bij, het oude gemeentehuis op 

het Oranjeplein. Koper werd Abraham Ges-
quiere, ook weer een Franse familienaam die 
verbasterde tot Geschiere. In de 17de eeuw 
en ook nog later zijn er veel Franse Huge-
noten naar Nederland gekomen vanwege  
geloofsvervolging. 
Na het overlijden van Geschiere in 1808 ver-
koopt zijn weduwe de gebouwen aan Jacob 
Franse, ook een winkelier. Hij adverteerde in 
de Middelburgsche Courant met wijnen en 
likeuren. Vanaf 1843 krijgen we te maken 
met bakkers die tevens een kruidenierswin-
kel hadden. Dat ging toen nog vaak samen. 
De volgende eigenaars zijn Johannis Arents 
(1843), Marinus Verstelle (1851), Jan Dor-
leijn (1875), Cornelisa Klaasse (1877) en 
Johannes Siebols (1883). Verstelle heeft het 
het langste uitgehouden; bijna 25 jaar. Hij 
stierf in 1875 op 59 jarige leeftijd, “na een 
ongesteldheid van slechts drie dagen”. De 
weduwe Verstelle liet de volgende adver-
tentie plaatsen in de Middelburgsche Cou-
rant; “Huis te koop waarin veele jaren eene 
Broodbakkerij en Winkel in Koloniale Waren, 
Sterke Dranken, Wijnen en Likeuren is uitge-
oefend, welke een ruim bestaan heeft opge-
leverd”. Koper werd Jan Dorleijn. 
Twee jaar later kwam er weer een nieuwe 
eigenaar; Cornelis Klaasse. Die was ook bak-
ker en winkelier en tevens herbergier. Dan 
duikt voor het eerst de naam ‘Het Jagertje’ 
op.

Wordt Vervolgt.       

het koffiehuis van Mabilot
een aanzienlijk huis te Souburg Door Jan Kaljouw

Koffie- en theehuizen zijn er al van oudsher, al dekte de vlag niet altijd de 
lading, zoals later blijken zal. Tot op de dag van heden zijn ze er zelfs nog, 
maar die hebben over het algemeen niet zo’n goede reputatie. Het koffiehuis 
waar we het thans over zullen hebben stond op de hoek van het Oranjeplein en 
de Paspoortstraat, waar kortgeleden de oude huizen van de kolenboer Bakker 
nog stonden. Die zijn helaas ook al aan de slopershamer ten prooi gevallen. Ze 
behoorden tot een héél oud stukje Souburg, mogelijk wel uit de 16de eeuw. 
Thans is er een geheel nieuw appartement voor in de plaats gekomen, wat ove-
rigens wat de bouw betreft ook niet ontsierend is.

Rechts het koffie huis van Malbilot, circa 1915

Gereconstrueerd in 1994 in een welva-
rende tijd. De kleinste van de vijf Zeeuwse 
burgen maar nog steeds onbebouwd. Eén 
van de hoogste punten van het eiland Wal-

cheren. Vanaf het begin geliefd omdat je er 
droog bleef tegen het wassende water. Een 
plek bescherming biedend tegen vijandige 
aanvallen door Vikingen. Prikacties vanuit 

het water met hun razendsnelle draken-
schepen. 
Woonplaats voor mens en vee uit het eer-
ste millennium. Met huizen van riet, hout 
en plaggen. Vuurplaatsen, lange banken 
om op te rusten bedekt met wol en pel-
zen. Schapenhoeders op zoute weiden, 
paardenfokkers in een ruig landschap. Wat 
heeft zich hier allemaal afgespeeld? Ang-
stige mensen.
Een te zwakke koning? Te sterke tegenstan-

ders? Schriftelijke bronnen zijn zeer schaars. 
De geschiedenis van St. Omaars biedt enig 
houvast. De archeologische vondsten ver-
tellen hun verhaal. Een verhaal in stukjes-
zoals de scherven van het gevonden aar-
dewerk. Internationaal verbonden met 
Denemarken, Engeland, Duitsland, België 
en Frankrijk. Verbonden via het water van 
rivieren en zeeën. Een boeiend verhaal als 
de rondtrekkende verhalenvertellers uit die 
tijd.

De Karolingische Burg, een unieke plek!!
een verdedigingswerk van meer dan 1000 jaar oud. Midden in het dorp. in een 
landschap zoals het “land van saeftinge” nu. een cirkel met een diameter van 
144 m. een wal er om heen van ongeveer 3 m. hoog die het terrein zijn intieme 
karakter geeft. Gebouwd rond 875 in een onzekere tijd. Als een grote taart ver-
deeld in vier kwadranten door knuppelpaden die elkaar in het midden kruisen. 
Met poorten op iedere windrichting, een wal, een gracht met bruggen. 

In dit gezamenlijk concert wordt een pro-
gramma gebracht waarin filmmuziek cen-
traal zal staan. Van James Bond tot Disney, 
van romcom tot actie, van animatie tot slap-
stick; het komt allemaal voorbij in de gewel-
dige entourage van de Concertzaal.
Onder leiding van Rob van der Meule heeft 
Koor A58 regelmatig opgetreden in de Con-
certzaal. Zo was het koor te beluisteren en 
te zien tijdens VolKoren en bij hun geslaagde 
Maestro-light, waarbij bekende Zeeuwen het 
koor hebben geleid. Nu is het koor met een 
tour bezig: Take A58!
Vlijt en Volharding timmert de laatste jaren 
muzikaal sterk aan de weg. Met succesvolle 
optredens in Friesland en België zou men 
kunnen stellen dat de ambities grenzeloos 
zijn. Maar ook op de Zeeuwse eilanden treedt 

het orkest onder leiding van Albert John Ver-
vorst graag op.

De entreeprijs van 1 stuiver hanteerde Vlijt 
en Volharding in 1978 voor het eerst, naar 
het idee van de Dreigroschenoper (driestui-
versopera) van Berthold Brecht en Kurt Weill 
uit 1928. Voor de symbolische prijs van vijf 
eurocent, een stuiver dus, zit iedereen eerste 
rang! Daarbij is het inmiddels ook traditie, dat 
veel bezoekers die stuiver aanvullen met een 
vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten.
De Souburgse Uitvaartverzorging Blom & de 
Ridder ondersteunt Vlijt en Volharding in het 
organiseren van haar concerten.

Voor meer informatie: 
www.vlijtenvolharding.net

40e Stuiverconcert Vlijt en Volharding

Voor een stuiver op de eerste rij

Op vrijdagavond 3 november om 20.00 uur vindt in de Zeeuwse concertzaal 
aan de Verwerijstraat in Middelburg een bijzonder concert plaats. Het is voor 
de 40e keer dat onder de noemer Stuiverconcert de fanfare van Vlijt en Volhar-
ding uit Souburg zich aan haar publiek presenteert. Vanwege dat jubileum spe-
len de muzikale vrienden van Koor A58 mede een hoofdrol tijdens deze avond. 

mr. B.H. Vader
mr. H. Mink

 Kanaalstraat 36-38 •  4388 BN  Oost-Souburg
 Tel: 0118-461000 • Fax: 0118-465220
 E-mail: info@vaderenmink.nl • Website: www.vaderenmink.nl
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In dit gezamenlijk concert wordt een pro-
gramma gebracht waarin filmmuziek cen-
traal zal staan. Van James Bond tot Disney, 
van romcom tot actie, van animatie tot slap-
stick; het komt allemaal voorbij in de gewel-
dige entourage van de Concertzaal.
Onder leiding van Rob van der Meule heeft 
Koor A58 regelmatig opgetreden in de Con-
certzaal. Zo was het koor te beluisteren en 
te zien tijdens VolKoren en bij hun geslaagde 
Maestro-light, waarbij bekende Zeeuwen het 
koor hebben geleid. Nu is het koor met een 
tour bezig: Take A58!
Vlijt en Volharding timmert de laatste jaren 
muzikaal sterk aan de weg. Met succesvolle 
optredens in Friesland en België zou men 
kunnen stellen dat de ambities grenzeloos 
zijn. Maar ook op de Zeeuwse eilanden treedt 

het orkest onder leiding van Albert John Ver-
vorst graag op.

De entreeprijs van 1 stuiver hanteerde Vlijt 
en Volharding in 1978 voor het eerst, naar 
het idee van de Dreigroschenoper (driestui-
versopera) van Berthold Brecht en Kurt Weill 
uit 1928. Voor de symbolische prijs van vijf 
eurocent, een stuiver dus, zit iedereen eerste 
rang! Daarbij is het inmiddels ook traditie, dat 
veel bezoekers die stuiver aanvullen met een 
vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten.
De Souburgse Uitvaartverzorging Blom & de 
Ridder ondersteunt Vlijt en Volharding in het 
organiseren van haar concerten.

Voor meer informatie: 
www.vlijtenvolharding.net

40e Stuiverconcert Vlijt en Volharding

Voor een stuiver op de eerste rij

Op vrijdagavond 3 november om 20.00 uur vindt in de Zeeuwse Concertzaal 
aan de Verwerijstraat in Middelburg een bijzonder concert plaats. Het is voor 
de 40e keer dat onder de noemer Stuiverconcert de fanfare van Vlijt en Volhar-
ding uit Souburg zich aan haar publiek presenteert. Vanwege dat jubileum spe-
len de muzikale vrienden van Koor A58 mede een hoofdrol tijdens deze avond. 
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Aandacht voor eenzaamheid 

Jeanine Sinke 
06 42666507 
www.ouderenbegeleidingzeeland.nl 
jeanine@ouderenbegeleidingzeeland.nl 
 

.nl  

Begeleiding bij het aanpakken van eenzaamheid 
Praktische particuliere begeleiding aan ouderen thuis 
Begeleiding met behulp van dierbegeleiding 
Workshop en lezing voor professionals in de zorg, 
mantelzorgers, studenten en vrijwilligers die ouderen 
begeleiden: “Zie mij!” 
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- Advertentie -

www.partijsouburgritthem.nl 

heT ZOMeRReCeS IS VOORBIj
Als u deze Souburgsche Courant op uw 
gemak doorleest is het alweer begin 
september en zijn de scholen weer 
begonnen. Voor de Partij Souburg Rit-
them betekent dit het begin van een 
drukke periode. We gaan ons namelijk 
voorbereiden op de gemeenteraadver-
kiezingen van maart 2018. Er wordt bij-
voorbeeld alweer druk gewerkt aan een 
nieuw partijprogramma. Zijn er onder-
werpen waar de Partij Souburg Rit-
them volgens u de volgende raadspe-
riode (meer) aandacht aan zou moeten 
besteden neem dan eens contact op 
met één van de fractieleden. We staan 
u graag te woord en horen graag uw 
mening. U kunt natuurlijk 9 september 
op de komende Karolingenmarkt ook 
gewoon even langs onze kraam lopen. 
U weet ons vast wel te vinden. 

Alex Achterhuis, fractievoorzitter.

BOMeNKAp lANGS KANAAl 
DOOR WAlCheReN
In maart 2016 nam “De tuin van Zee-
land” (TVZ) contact op met de fractie 
van de PSR. Men had vernomen dat er 
een rigoureuze bomenkap aan zat te 

komen op de Kanaaldijk aan de kant van 
Oost Souburg. Het zou gaan over het 
stuk vanaf de draaibrug in Souburg tot 
aan de Schroebrug in Middelburg. De 
TVZ had al een gesprek gehad met de 
provincie Zeeland over de plannen en 
gebleken is dat de provincie (beheerder 
van de dijk) het plan had om per jaar 
een vak van 300 meter lengte volledig 
te rooien en dit 8 opeenvolgende jaren. 
Dit zou dus betekenen dat het aanzicht 
van de mooie lange bomenrijen langs 
het kanaal vanaf het eerste jaar aange-
tast, eigenlijk vernietigd, zou zijn. De 
TVZ maakt zich hier ernstige zorgen 
over. Omdat er in Souburg geen geor-
ganiseerd burgeroverleg meer is, kwam 
men uit bij de PSR. De PSR neemt in 
dit soort gevallen altijd de handschoen 
op en zo geschiede. Op 05 april 2016 
hadden wij een eerste gesprek met 
de TVZ. Hierin werd door de TVZ uit 
de doeken gedaan wat de provinciale 
plannen waren en wat hun idee hier-
over was. De TVZ zou graag zien dat 
uitsluitend de rij bomen die dicht tegen 
het spoor aan staan volledig gerooid 

zou worden. Dit ook i.v.m. de veilig-
heid van het spoor. Daarnaast stelde de 
TVZ voor om dan selectief de zieke en 
slechte bomen te rooien. De provincie 
wilde niet in dit plan mee gaan.
De PSR heeft na dit gesprek contact 
opgenomen met wethouder Elliott en 
wij zijn samen met de wethouder en 
een specialist van de gemeente Vlissin-
gen ter plaatse gaan kijken. Toen bleek 
dat er inderdaad slechte bomen staan, 
maar zeker niet grote aantallen. Wij 
spraken met de wethouder af, dat zij 
nog een gesprek met de TVZ zou heb-
ben. Dat is ook gebeurt op 10 augus-
tus 2016. De TVZ had al met een eigen 
bomenexpert een eigen veiligheidsin-
spectie gedaan. De conclusie was dat 
veiligheid voorop staat en dat onvei-
lige bomen uiteraard gerooid moeten 
worden. Het kan volgens de TVZ ech-
ter wel anders dan de provincie voor-
stond en de karakteristieke bomenlaan 
kon zoveel mogelijk behouden blijven. 
Afgesproken werd dat de wethouder 
met de provincie in gesprek zou gaan. 
Daarnaast is er op 19 april 2017 een 

inloopbijeenkomst geweest in de Mar-
nixkerk in West Souburg. Hier gaf de 
provincie voorlichting over de plannen 
en was er een excursie naar de dijk. 
Samen met GroenLinks en de SGP heeft 
de PSR schriftelijke vragen gesteld aan 
het college van B&W (zie onze web-
site). De antwoorden op onze vragen 
zijn verdaagd en worden in de loop 
van augustus verwacht. Alle acties van 
de PSR en inspraak van diverse mensen 
hebben er toe geleid dat de provincie 
nogmaals in gesprek is gegaan met de 
TVZ. Hieruit is een compromis geko-
men. De provincie gaat het kapplan 
zodanig aanpassen dat in een periode 
van 8 jaar zodanig gekapt wordt dat 
de karakteristieke bomenrij zo lang 
mogelijk behouden blijft. Uiteindelijk 
zullen de meeste, zo niet alle bomen 
toch gekapt moeten worden. De PSR 
fractie is tevreden met dit resultaat en 
deze casus bewijst dat er ook achter de 
schermen veel werk verzet wordt door 
uw Partij Souburg Ritthem!

Sjaak Vermeulen

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

Initiatiefneemster Mary-Jane is enthousiast 
over het succes en kijkt uit naar de 16e. De 
Gemeente werkt graag mee en steunde dit 
initiatief. Dat geeft wel een lekker gevoel. 
Zoveel mensen als er meededen overtreft dan 
wel alle verwachtingen. Het worden er elk 
jaar meer. Natuurlijk zit je er niet voor niets, je 
wilt van je oude en overbodige spulletjes af. 
Waar iemand anders weer zijn of haar voor-
deel mee kan doen. Maar de gezelligheid op 
straat en saamhorigheid die er die dag is ont-
staan vond ik het leukste om te zien. En dat 
zijn ook de meest positieve reactie die je van 
iedereen krijgt hoe gezellig het is op straat die 
dag. Lekker snuffelen bij de buren of aan de 
andere kant van het dorp. Dit jaar niet samen 
met de burendag, die is een week later. Vanaf 
9 uur kan iedereen zijn tweede-hands spul-
len aanbieden vanuit zijn eigen tuin, oprit 
of garage. Maar het aanmelden via de site 
is wel belangrijk. Via de site komen dan alle 

adressen in een overzichtskaart te staan die 
te downloaden is. Zo weet je waar iedereen 
zit en langs welke straten je wilt lopen of fiet-
sen. We streven naar een gezellige dag, dus 
versier je kraam of standje met bv ballonnen 
of verlichting. Maar wees vooral ook creatief 
en organiseer spelletjes, mini workshops of 
andere leuke activiteiten. Dat kan individu-
eel maar natuurlijk ook zeker samen met de 
buren of de gehele straat. En vooraf reclame 
maken in je straat zal ook zeker helpen. Om 
het allemaal in goede banen te leiden is het 
belangrijk dat we ons allemaal aan de (veilig-
heids) regels houden en de gemaakte afspra-
ken nakomen. Lees deze aandachtig door via 
de website, iedereen is zelf verantwoordelijk 
voor zijn kraam met spullen. 

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

Rommelroute, leuke koopjes 
en veel gezelligheid op straat
na de twee voorgaande zeer geslaagde edities is het op 16 september weer 
zover, Rommelroute! inmiddels al weer voor de 3e keer georganiseerd in het 
dorp. Als we net zoveel aanmeldingen als de jaren ervoor wordt het wederom 
een succes. Dan hebben we het nog niet eens over alle mensen die zich niet 
op voorhand aangemeld hadden maar wel met een tafel in de tuin zaten, of 
gewoon op het gras met een kleedje. Geweldig om te zien. 2017 krijgt daarom 
zeker een vervolg. Wel belangrijk is dat iedereen zich vooraf inschrijft en aan-
meld via de website. dan komt er een en de afspraken en regels doorleest.

(bron: “de windwijzer” voorlichtingsblad van 
de gemeente Oost- en West-Souburg juni 
1966)

Het gemeentebestuur van Vlissingen 
wil U bij deze gaarne welkom heten 
als inwoner van deze gemeente, nu 
met ingang van 1 juli 1966 onder 
meer het grondgebied, waarop U 
woont, naar Vlissingen overgaat. 
Voor U betekent dit, dat Uw belan-
gen voortaan niet meer behartigd 
zullen worden door het bestuur van 
de gemeente, waartoe U tot dusver 
behoorde.

Evenals echter het vorige gemeentebestuur 
zich voortdurend heeft ingespannen om 
Uw belangen zo goed mogelijk te verzor-
gen, zal ook dat van Vlissingen dit doen. 
Het gemeentebestuur van Vlissingen dat 
met ingang van de datum van de gemeen-
telijke herindeling ook uit door U recht-
streeks gekozen vertegenwoordigers zal 
bestaan beseft, dat het daardoor een grote 
verantwoordelijkheid er bij zal krijgen.
Hoewel wij veronderstellen, dat Vlissingen 
U nooit helemaal vreemd is geweest, zult 
U er, vooral in het begin, aan moeten wen-
nen, dat verschillende zaken waarvoor U 
tot dusver op het raadhuis van Uw vorige 
gemeente terecht kon, thans op het stad-
huis in Vlissingen zullen worden behan-

deld. Voor een aantal nog nader bekend te 
maken aangelegenheden zal in het raadhuis 
van Oost- en West-Souburg een hulpsecre-
tarie worden gevestigd ten behoeve van de 
ingezetenen van de op te heffen gemeen-
ten Oost- en West-Souburg en Ritthem.
Teneinde U zoveel mogelijk wegwijs te 
maken in onze gemeentelijke administratie, 
zult U enkele dagen na de inwerkingtreding 
der gemeentelijke herindeling in het bezit 
worden gesteld van een vouwblad, dat U 
behulpzaam kan zijn bij het vinden van de 
juiste weg. Wij kunnen U dit thans nog niet 
zenden, omdat de namen van de leden van 
het nieuwe gemeentebestuur pas op 2 juli 
a.s. bekend zullen zijn. Mocht U ook met 
behulp van dit vouwblad nog niet de juiste 
weg kunnen vinden, dan kunt U zich voor 
alle inlichtingen wenden tot het stadhuis, 
tel.no. (01184) 5100.
Wij geven U de verzekering, dat het 
gemeentebestuur van Vlissingen al zijn 
krachten zal inspannen. Uw belangen op 
de beste en meest voorkomende wijze te 
behartigen en wij spreken daarbij de hoop 
uit, dat het daarbij op Uw aller medewer-
king zal mogen rekenen. In het belang van 
de bloei en de ontwikkeling van Uw en onze 
gemeente.

getekend Burgemeester en wethouders van 
Vlissingen, de burgemeester B. Kolff en de 
secretaris J.W. Peters.

Uit de oude doos: 
Bestuur in het Oost- en West-Souburg van 1966

Aan de inwoners der gemeente 
Oost- en West-Souburg door Rijnco-Jan Suurmond.

Souburg van uit de lucht (2)

Het is 27 april 1963. Aan de schaduw te zien is het begin de middag. De Paspoortstraat heeft 
tweerichtingsverkeer, dat kon in die tijd. De woningen aan de Nagelenburgsingel en omge-
ving zijn nieuw.
Wat opvalt zijn de tuintjes. Tegenwoordig zijn deze met hoge schuttingen afgezet. In 1963 
bestond de afzetting hoogstens uit paaltjes met daartussen een draad. Aan de achterzijde van 
de huizen aan de Paspoortstraat zie je ook veel tuintjes. Nu zijn deze tuintjes bijna allemaal 
volgebouwd.
De verlengde Kanaalstaat was er nog niet. Op de foto staan daar huizen. 
De Julianaschool is er nog. Het gebouw daarnaast is het Rehoboth. De plaats voor feesten en 
recepties van vele Souburgers.

TIJDENS DE JAARMARKT

GROTE KORTINGEN 
OP

NEFIT • Vaillant • Remeha
c.v. ketels

Tevens aantrekkelijke prijzen
op design radiatoren

Presentatie AQUA-STAR
waterontharders

Loodgieters- en Installatiebedrijf

DELLEBEKE
Kanaalstraat 76 – Oost Souburg – Tel. 0118-461474

Presentatie AQUA-STAR
waterontharders

Presentatie AQUA-STAR
waterontharders

Wanneer je beperkt wordt door ziekte 
of ouderdom is het juist belangrijk 
om zoveel mogelijk verbonden te 
blijven met mensen die je dierbaar 
zijn en de wereld om je heen. 
Dat is waar onze zorg voor staat. 

Meer info over onze zorg en 
activiteiten vind je op www.wvozorg.nl

Eropuit  
blijven gaan

• thuiszorg
• verzorgd wonen
• revalidatiezorg

www.desierspeld.nl

Kanaalstraat 31, Oost-Souburg, T 0118-851103 - www.desierspeld.nl

Tevens hèt adres
voor het verstellen

en/of maken van
originele zeeuwse

sTreekdrachTkleding

Graag tot ziens!

Nieuwe naai- en/of lockmachine
nodig? Of fournituren,
knopen of wol?

Naaimachine kapot?
Wij repareren alle merken,
ook uw lockmachine!
Ook voor alle kledingreparaties
kunt u bij ons terecht.

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg
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Snel laat meester Martijn Puk zien hoe ze 
zich kan inschrijven voor de Senaat van de 
Kinderboekenjury 2017 dat zal bestaan uit 
zes kinderen in de categorie 6-9 jaar en zes 
kinderen in de categorie 10-12 jaar, alle 
twaalf uit een andere provincie. De kansen 
zijn dus klein, maar Puk laat zich daardoor 
niet weerhouden een te gek sollicitatie film-
pje te maken.
Na de inzending volgt een zenuwslopende 
tijd totdat de schrijver Gerard van Gemert 
haar komt verassen in de klas, met taart 
voor al haar klasgenoten, benadrukt Puk. 
Ze ontvangt van hem een kinderboeken-
jury jas, button en pet en is daarmee offici-
eel Senaatslid 2017. Als beloning wordt ze 
ook nog uitgenodigd als VIP bij de première 
van de film Storm in CineCity Vlissingen, 
waar mensen voor haar klappen en ze extra 
snoepjes krijgt. 
Dan volgt al snel een ontmoeting met de 
andere Senaatsleden in het kinderboeken-
museum. Met z’n zessen vormen ze een 
leuke groep en worden ze vrienden. We 
hebben een WhatsApp groep, vertelt Puk 
en ze maakt duidelijk dat ze echt niet alleen 
maar over boeken praten. 
Alle Senaatsleden krijgen de vijf genomi-
neerde boeken thuis gestuurd, die ze tot 
Puks grote vreugd mogen houden. Ze heeft 
alle boeken vrijwel meteen uit, want ze leest 
heel snel. Ongeveer twee uur per boek, 

zegt Puk. Daarnaast neemt ze overal waar 
ze naartoe gaat een boek mee, een echte 
leesfanaat dus. 
Zodra alle Senaatsleden de boeken gelezen 
hebben komt er een geheime vergadering 
op een snikhete zolder waar het beste boek 
gekozen moet worden, maar lang discussië-
ren hoeven ze niet. Het was meteen duide-
lijk, zegt Puk, Ravi Ravioli van George Doug-
las is grappig, spannend en avontuurlijk, 
gewoon perfect. 
In juni vond uiteindelijk de uitreiking plaats, 
in totaal waren er vier prijzen: de Prijs van de 
Nederlandse Kinderjury (categorie 6-9 jaar 
en 10-12 jaar) en de Pluim van de Senaat 
(categorie 6-9 jaar en 10-12 jaar). Als Senaat 
zat Puk met haar collega’s op ereplaatsen 
vlak voor de schrijvers, op die manier kon-
den ze een praatje maken. Het was een 
mooie uitreiking en een geweldige ervaring, 
later wilt Puk dan ook wel wat met boeken 
doen. 
Ze probeert volgend jaar net zo veel te lezen 
als nu, maar dan op haar nieuwe school 
CSW Bestevaêr. In de vakantie kan ze jam-
mer genoeg geen boeken lenen van school, 
misschien leest ze haar lievelingsboekenserie 
van Stephenie Meyer nog een keer, de Twi-
light boeken. 
Puk, ik wens je in ieder geval heel veel ple-
zier op de middelbare school en blijf vooral 
lekker lezen.

puk Kuiper in de Senaat 
van de Kinderboekenjury Door Celina Rijk

Op een normale schooldag komt meester Martijn van basisschool Het Kom-
pas met wel een heel leuk idee voor zijn elfjarige leerling, puk kuiper. elk jaar 
reikt de Kinderboekenjury een prijs uit voor het beste kinderboek waarbij alle 
kinderen in nederland kunnen stemmen, ook is er een prijs voor het beste 
kinderboek gekozen door een select groepje kinderen, Pluim van de Senaat 
genoemd. 

Puk probeert volgend jaar net zo veel boeken te lezen als nu.

Paspoortstraat 26
Oost-Souburg
Paspoortstraat 26Paspoortstraat 26
Oost-Souburg

KAROLINGENMARKT AANBIEDING

Tassen met

 50% 
KORTING 

DE VRIJBUITER

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

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

ONS PARADEPAARD ALS BESTE GETEST • TEST NU BIJ RIJWIELHANDEL BOONE
DE KREIDLER VITALITY ECO 1  •  ZEER VOORDELIG GEPRIJSD.
Rijwielhandel Boone presenteert de Kreidler Vitality Eco 1, die de voordelen van een
stads- en hybride fi ets combineert en waarmee heerlijke tourtochten te maken zijn.
Met zijn geveerde voorvork en zadelpen,  hydraulische remmen, middenmotor
en uitneembare Li-ion accu van 400 Wh weegt de complete fi ets
weinig waardoor je ook zonder trapondersteuning prima door
de stad een boodschap kunt doen.
Uitgevoerd met zeer goede kracht- en snelheids-
sensor en 7 versnellingen in de naaf heeft 
u een trouwe fi etskameraad voor jaren.

NU VANAF

€2.199,-

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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Uw woning (ver)kopen........


