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De stichting Souburg Cultureel pakt 
voor Kerstmis weer flink uit met aan-
sprekende concerten. 
Het komende weekend zijn er op vrijdag en 
zaterdag inloopconcerten waarbij er vrije 
entree is. Zondag wordt het muzikale week-
end afgesloten met een lunchconcert, met 
de gebruikelijke entree inclusief lunch.

Vr. 15 dec. 2017 19.00 uur 
Kerstconcert Vlijt & Volharding 
Muziekvereniging Vlijt & Volharding onder 
leiding van Albert John Vervorst geeft op vrij-
dagavond 15 december om 19.00 uur een 
kerstconcert in de Historische Kerk aan het 
Oranjeplein. Zowel het jeugdorkest als de 
fanfare speelt een afwisselend programma, 
waarbij de nodige kerstwerken uiteraard niet 
ontbreken. 
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Concertreeks in Historische kerk Oranjeplein

Programma Souburg Cultureel 
weer goed gevuld
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Begin december lanceerde Actief Ondernemend Souburg, de vereniging van 
de Souburgse ondernemers, haar nieuwe Site. De oude was al heel toeganke-
lijk, maar met de nieuwe opzet bieden de Souburgse ondernemers een digitale 
paraplu voor heel Souburg. 

Op de pagina is uitgebreide informatie 
beschikbaar over winkels, bedrijven, ver-
enigingen, kerkgenootschappen, scholen, 
instellingen enzovoorts. Alle leden van Actief 
Ondernemend Souburg staan in de ledenlijst 
met een link naar het betreffende bedrijf.
Verder vindt men een speciale pagina, 
waarop alle evenementen in Oost-Souburg 
staan vermeld. 
Het prikbord is in de nieuwe opzet ver-
dwenen. Het blijkt, dat hiervoor voldoende 
andere mogelijkheden zijn en dus ook 
gebruikt worden. 
Deelnemende partijen hebben een eigen 
inlogmogelijkheid en kunnen allerlei infor-
matie zelf plaatsen. John de Korte van John’s 
Men & Women, namens AOS samen met 
Ralph Hanraads (van Megabed) bewaken als 
webmasters het geheel en dragen zorg voor 
de actualiteit van de site.
Via talloze links is met enkele muisklikken alle 
gedigitaliseerde informatie van instanties, 
overheden, verenigingen en bedrijven te 
benaderen en natuurlijk kan er ook doorge-
klikt naar de facebookpagina van AOS. 
Bedrijven zijn makkelijk te groeperen en te 
filteren op categorieën en zelfs voorzienin-
gen als pinautomaten zijn eenvoudig op te  

zoeken. Via de rechtstreekse inlogmogelijk-
heid kunnen de leden van AOS de bezoekers 
up to date op de hoogte houden van hun 
aanbiedingen. 
Voor evenementen als de Karolingen-jaar-
markten kan rechtstreeks via de site door 
deelnemers worden ingeschreven. Informatie 
van eigen evenementen kunnen de bezoe-
kers zelf plaatsen. 
John de Korte geeft aan, dat AOS waakt voor 
vervuiling van de informatie. Gepasseerde 
zaken worden meteen verwijderd. John toont 
enthousiast, hoe het systeem, geleverd door 
Smart Web Solutions in Middelburg, slimme 
mogelijkheden biedt voor analyse van bezoe-
kersaantallen, interesses, gebruikte appara-
tuur enz. De site is bereikbaar met computer, 
mobieltje en tablet. 
 
AOS biedt met voorzieningen als deze site, 
organisatie van markten, gezamenlijke feest-
versieringen, geluidsinstallatie en allerlei 
reclame acties zoveel extra voor de onder-
nemers, dat de dekkingsgraad erg hoog is. 
Liefst 33 ondernemers zijn lid van deze opvol-
ger van de vroegere NeMidSo. Actief EN 
Ondernemend; dat moet wel bruisen! Kijk op  
www.souburg.nl.
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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: Woens. 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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De beginjaren van een voetbalclubRondom‘t Putje
Sinterklaas is weer achter de rug, kerst komt er aan: feesten vol tradities 
(waar druk over gesteggeld wordt) en nieuwe gewoontes. Je kunt er tegenop 
zien en je kunt het omarmen of  iets er tussen in maar er aan komen doet het 
ieder jaar weer, daar is niets aan te doen. Tijden brengen veranderingen mee, 
zo gaat dat nu eenmaal. Nu wordt er zo nu en dan gepraat over één gemeente 
Walcheren. Hoe zou dat er uit gaan zien? Misschien wel een prachtig idee, 
maar ook wel eng, want als het dan mis gaat, loopt het fout in het groot, dan 
wordt het een enorm artikel 12 zeg maar. Eigenlijk voel ik meer voor hoe ze 
het in Frankrijk doen: een gekozen burgemeester die wellicht je buurman is en 
die vaak over een piepklein dorp de scepter zwaait. Zo’n man of  vrouw is heel 
erg betrokken bij het wel en wee van zijn burgers, die dan ook volop mee gaan 
tellen want over een poosje zijn zij weer de kiezers die over het lot van hun 
eerste burger gaan beslissen. Ik zie het wel zitten: zo’n burgervader of  -moe-
der die met me meeleeft. Kortom: ik ben 
er voor. We moesten er 
maar voor gaan de 
komende tijd: ge-
woon weer onze 
eigen gemeente 
Souburg.

Melkmeisje

In de Souburgsche Courant van afgelopen 
september deed ik een oproepje aan de 
lezers van dit onvolprezen blad om mij van 
gegevens te voorzien over de voetbalvelden 
in de periode voor- en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Helaas bleken er geen lezers 
te zijn van zodanige leeftijd die mij hun 
herinneringen konden vertellen. Wel kreeg 
ik telefoontjes waarin namen en rugnum-
mers van oud R.C.S.-ers werden genoemd. 
Ook zij konden mij niet helpen. Uiteindelijk 
kreeg ik een mailtje van ons eigen redactie-
lid Dick Schinkel. Hij bleek in het bezit te zijn 
van documentatie uit de beginperiode van 
Racing Club Souburg.

Doelpalen en klompen
Een aantal jongens uit ons dorp besloot in 
1929 een voetbalclubje op te richten. Zij 
speelden zo nu en dan een wedstrijdje in de 
omgeving. Een speler van het eerste uur ver-
klaarde tijdens een jubileumbijeenkomst dat 
het ‘sportpark’ toen bestond uit straatste-
nen, zand- en koolasvlakten (lees putten en 
kuilen), een boerenweide of het strand. Trai-
nen bestond uit het op klompen rennen naar 
de Keersluis en terug. Dat beviel desondanks 
zodanig goed dat er werd besloten een offi-
ciële vereniging op te richten. Ze kozen als 
naam ‘V.I.O.S’, een afkorting voor ‘Vooruit-
gang Is Ons Streven’. Het ledental bedroeg 
bij aanvang veertien. Voldoende dus om een 
elftal te gaan vormen. Het was echter lastig 
om een eigen terrein te bemachtigen met 
als gevolg dat er in het begin alleen maar 
uitwedstrijden gespeeld konden worden. 
De toenmalige burgemeester van Souburg, 
jonkheer H.A. van Doorn van Koudekerke, 
bleek bereid om de jongens te hulp te schie-
ten. Dankzij zijn bemiddeling kon de nieuwe 
club een terreintje huren bij het vliegveld. 
Dat lag toen ten zuiden van West-Souburg. 
Toen de nieuwe club toetrad tot de Zeeuwse 
Voetbal Bond (Z.V.B.) moest de naam ver-
anderd worden omdat er in Den Haag al 
een club bestond met de naam V.I.O.S. 
Gekozen werd voor Racing Club Souburg, 
kortweg R.C.S genoemd. Aan het begin van 
elke wedstrijd moesten de doelpalen gezet 
worden en na de wedstrijd weer verwijderd. 
Vanwege de drassigheid van het terrein 
kwam het regelmatig voor dat er honder-
den emmers water uit de strafschopgebie-
den moesten worden geschept. Hier komt 
regelmatig de naam van Bertus van de Vijver 
naar voren. Hij was ook degene die met de 
doelpalen op zijn rug liep te sjouwen en de 
lijnen op het veld met een kwast stond te 
kalken. Alles werd in het werk gesteld om 
wedstrijden door te laten gaan. Werd een 
wedstrijd toch afgelast fietste Bertus door 
weer en wind langs alle spelers van de 4 elf-
tallen om het slechte nieuws te verkondigen. 
Alle moeite bleek niet voor niets. Al vrij snel 
volgde de promotie van R.C.S. naar de 2e 
klasse van de Z.V.B.

Noordbeek
In 1933 kon de club zelfs vanwege nieuwe 
successen haar intrede doen in de Konink-
lijke Nederlandse Voetbal Bond. Die over-
gang betekende echter wel het laatste 
seizoen op het vliegveld. De bond eiste 
namelijk dat de vereniging de beschikking 
moest hebben over een eigen accommoda-
tie, compleet met kleedkamers. Het bestuur 
vond een dergelijk terrein in Noordbeek. 
De eigenaar, M. de Wolf, bleek bereid een 
weiland aan R.C.S. af te staan. Er werden 
kleedkamers gebouwd en er kwam zelfs een 
toko met Jo Post als tokobaas. Op zaterdag 6 
april 1935 werd het ‘complex’ geopend. Als 

er thuis gespeeld werd moest er ’s zondags 
vroeg worden opgestaan. Om niet beta-
lende toeschouwers het stiekem kijken te 
beletten moesten er jute zakken aan elkaar 
worden genaaid en aan staaldraden beves-
tigd. Er moesten putten en kuilen worden 
gedicht en opgevuld met grasplaggen. De 
successen werden bijna structureel. In 1937 
werd de club weer eens kampioen met een 
doelgemiddelde van 165 tegen 29. R.C.S. 
moest promotiewedstrijden gaan spelen om 
toe te mogen treden tot de 2e klasse van de 
K.N.V.B., de op één na hoogste voetbalaf-
deling van Nederland. Tegenstanders waren 
het uit die klasse gedegradeerde, maar nog 
altijd gevreesde Terneuzen en de andere 3e 
klasser was Axel. De laatste en beslissende 
wedstrijd moest in Axel gespeeld worden. 
De R.C.S.-supporters wilden hoe dan ook 
de spelers van hun ‘eerste’ aan de over-
kant gaan steunen. Een delegatie van het 
Souburgse supporterslegioen nam contact 
op met de directie van de Middelburgse 
Stoombootdienst met de vraag: ‘Kunnen we 
de ‘Koningin Wilhelmina’ afhuren?’. Er zal bij 
de directie zeker aarzeling hebben bestaan. 
In hun gedachten zagen ze ongetwijfeld los-
geslagen en feestende supporters op hun 
kostbare boot. Een directielid moet toen 
hebben gezegd dat ze toch ook paarden 
naar Rotterdam konden vervoeren. Zo voe-
ren de supporters zingend de Westerschelde 
over, juichten hun elftal naar een overwin-
ning (en promotie) en kwamen feestend en 
enigszins aangeschoten terug.

Oorlog
In het begin van de oorlog waren alle com-
petities stilgelegd. Er werden vriendschap-
pelijke wedstrijden gespeeld en er werd zelfs 

een halve competitie in het leven geroepen 
met de teams uit Vlissingen en Middelburg, 
aangevuld met R.C.S. In de loop van de oor-
log zijn de normale competities weer begon-

nen. De Souburgers gingen als 2e klasser de 
Tweede Wereldoorlog in, maar moesten in 
1942, na een beslissingswedstrijd tegen Ter-
neuzen, weer toetreden tot de 3e klasse.

Door Adri Meerman

Voor 2018
Zo’n stil verlangen is het nu
naar het onschuldige van pas gevallen sneeuw
Zo’n heel blank jaar om van te dromen
of eigenlijk wel van een hele eeuw

Het pure wit dat alles dekt 
verhult wat lelijk is en schoonheid toont
Waarin het goede altijd overwint
en al wat lelijk is wordt opgeschoond

Voor 2018 dromen we ook deze wens
een prachtig jaar als het even kan
en als het soms eens moeilijk wordt
een witte deken nu en dan!

Ineke

Daan Meeuwse, terreinbeheerder Noordbeekseweg, circa 1937 (collectie D. Schinkel)

De dames Guiran-van Nobelen en Gillissen-Kole op de boot naar de promotiewedstrijd in Axel, 1938 (collectie D. Schinkel)Colo
fon

•  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
- Bram Ossewaarde

•  veRspReidingsgebied 
Oost- en West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen
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Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

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

Industrieweg 5        
4382 NA VLISSINGEN        
0118 – 41 78 73
www.bouwbedrijfjoziasse.nl
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Uw woning (ver)kopen........

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

 Kanaalstraat 36-38 •  4388 BN  Oost-Souburg
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dit jaar een iets andere puzzel dan u van ons gewend bent. gewoontegetrouw 
gaan we weer op zoek naar afwijkende letters in de koppen bij de artikelen in 
deze souburgsche courant. Maar tussen die letters door stellen we ook een 
aantal Souburg gerelateerde vragen, die u in de oplossing moet verwerken. 
Verderop in dit artikel leest u hoe u te werk moet gaan.

Het woord waarnaar we dit jaar zoeken bestaat uit 11 letters en staat voor een object dat aan 
de grenzen van Oost-Souburg ligt. Aan dit object zijn in augustus van dit jaar werkzaamheden 
uitgevoerd. En niet alleen aan dit object, maar ook aan zijn tweelingbroer, die diagonaal aan 
de andere kant ligt. De werkzaamheden maakten het object (en zijn broer) beter begaanbaar. 
Het klinkt allemaal erg cryptisch en daar doen we nog een schepje bovenop: het gezochte 
woord zou je ook het beroep van een skileraar kunnen noemen.

De puzzel bestaat uit:
5 afwijkende letters, die u zelf in de koppen uit deze courant moet zoeken en op de juiste 
plaats moet zetten en 6 feitjes en weetjes over Oost Souburg, waarvan de plaats van de ant-
woorden in de puzzel bekend worden gemaakt.

Letter 1:
 

De huisnummering voor straten start over het algemeen aan de oneven kant met 1, aan de 
even kant met 2. Maar dan kent u de Burgemeester Stemerdinglaan nog niet. Hij start welis-
waar aan de oneven kant keurig met 1, maar met welk getal start hij aan de even kant? Anders 
gezegd: wat is het laagste even nummer in de Burgemeester Stemerdinglaan?
U deelt dit nummer door 4 en met de uitkomst zoekt u vervolgens de corresponderende letter 
in het alfabet, waarbij 1=A, 2=B, 3=C, enz.
De gevonden letter zet u in vakje 1.

Letter 2:
Afwijkende letter uit een van de koppen.

Letter 3:
Afwijkende letter uit een van de koppen.

Letter 4:
 

De Faam, dé zaak voor woninginrichting, kleding, wol en fournituren, sloot dit jaar definitief 
haar deuren. Het bedrijf werd vakkundig en klantvriendelijk geleid door de gebroeders De 
Jong. Wat zijn ook alweer hun voornamen?
S - Piet en Niek
F - Bram en Frans
L - Henry en Rudy
De letter vóór het juiste antwoord in vakje 4 zetten.

Letter 5:
Afwijkende letter uit een van de koppen.

Letter 6:

Bovenstaande foto is gemaakt in de Kanaalstraat. Welke let-
ter gaat er schuil achter het vraagteken? Zet de gevonden 
letter in vakje 6.

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

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

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

Telefoonnummer ...........................................………………………………………………..

Oplossing kerstpuzzel 2017 

✁

✁

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Letter 7:

Dit jaar werd in de Molukse wijk door Stichting Mae Uku weer het Midzomerfeest georgani-
seerd. Welk jubileum werd er gevierd?
35 jaar
45 jaar
50 jaar
Deel het juiste getal door 5 en zoek met de uitkomst naar de corresponderende letter volgens 
de methode uit vraag 1.
De gevonden letter zet u in vakje 7.

Letter 8: 
Afwijkende letter uit een van de koppen.

Letter 9:
Oorspronkelijk stond er ‘dè’ (zie hiernaast), 
maar na erop attent gemaakt te zijn door een 
oplettende passant, prijkt er nu pront ‘dé’.
Op welke gevel?
E - Bibliotheek Souburg
A - Omroep Zeeland
O - Basisschool Tweemaster-Kameleon
U - Huisartsenpraktijk Ambachtsveld
De letter vóór het juiste antwoord in vakje 9 
zetten.

Letter 10:
Afwijkende letter uit een van de koppen.

Letter 11:
Ook de bibliotheek in de Kanaalstraat hield 
er dit jaar mee op. Maar er kwam een nieuw 
uitleenpunt. Waar?
N - De Zoute Viever
K - Jumbo De Boeck
 L - Basisschool Het Kroonjuweel 
De letter vóór het juiste antwoord in vakje 
11 zetten.

U kunt uw oplossing, voorzien van naam en adres, in de groene stembus doen bij de Marskra-
mer 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 Ondernemend Souburg heeft ook dit jaar weer mooie prijzen 
beschikbaar gesteld: 3 waardebonnen van respectievelijk € 75, € 50 en € 25, te besteden bij 
de aangesloten ondernemers. De Souburgsche Courant voegt daar nog een Souburgse vlag, 
een lint met Souburgse puntvlaggetjes 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 december. Alleen originele bonnen uit de Souburgsche 
Courant zijn geldig. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en zullen in de volgende edi-
tie van deze krant bekend gemaakt worden.

Kerstpuzzel 2017
In de Souburgsche Courant van april 
2015 gaf Albert Vader na het eerste 
jaar wethouderschap in de gemeente 
Vlissingen aan, niet achterom te wil-
len kijken maar de gemeente weer een 
goede toekomst te gaan geven, met in 
gedachte de Coalitieslogan: ‘Agenda 
voor herstel, samen op weg naar een 
gezond Vlissingen’. 

De partij van de wethouder, Partij Souburg 
Ritthem, was halverwege de vorige raads-
periode met die doelstelling in de coalitie 
gestapt en bij aanvang van de nieuwe raad-
speriode stond de gemeente Vlissingen op 
het punt Artikel 12- gemeente te worden als 
gevolg van de torenhoge schuldenlast. Niet 
de meest benijdenswaardige situatie om in 
een zo belangrijke bestuursfunctie te stap-
pen.
Nu, na drie-en-een-half jaar hard werken 
straalt Albert Vader en met hem het hele 
college van B&W het vertrouwen uit, op 
de goede weg te zijn. Helaas gaat dat niet 
zonder pijntjes. Er is zwaar gesneden in sub-
sidies, lasten zijn verzwaard en waar mogelijk 
worden gemeentelijke eigendommen en de 
daaraan verbonden taken afgestoten. Daar 
staat tegenover, dat er heel wat ontwikkelin-
gen gaande zijn, die direct en op termijn geld 
opleveren en de gemeente weer een solide 
basis geven. 

Een keur aan taken
Als je de takenpakketten van de Burgemees-
ter en de vier wethouders ziet, besef je, dat 
geen van hen zich ook maar een moment 
hoeft te vervelen. “Never a dull moment” 
schertst de wethouder. 
Had de PSR-wethouder in de vorige peri-
ode nog de harde, zakelijke portefeuille met 
Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en 
grote grondexploitaties, Albert Vader nam in 
dit college de zware taak op zich van Welzijn, 
Jeugd en Volksgezondheid met daarbij het 
project van de decentralisaties. Vanuit zijn 
functie maakt hij deel uit van tal van bestu-
ren zoals lid van het dagelijks en algemeen 
bestuur van Zeeland Seaports (ZSP), alge-
meen bestuur van Orionis, het sociaal werk-
bedrijf voor Walcheren, het College Zorg en 
Welzijn en de gemeentelijke vervoerscentrale 
( namens de 3 Walcherse gemeenten), als 
voorzitter van de stuurgroep CZW-bureau en 
lid van het dagelijks bestuur en secretaris van 
de GGD Zeeland. 

Niet alles even eenvoudig
Met de taken die in het beleidsveld Zorg en 
Welzijn werden overgeheveld van de Rijks-
overheid naar de gemeente kwamen heel 
wat extra verantwoordelijkheden op de 
schouders van het lokale bestuur. WMO en 
jeugdzorg is er redelijk zonder kleerscheuren 
afgekomen al is het vooral een grote uitda-
ging op financieel gebied. Met de overheve-
ling werd er meteen ook gekort op de rijksbij-
drage, waar juist de kosten van de zorg nog 
steeds stijgen. Goed nieuws brengen is voor 
een bestuurder altijd leuk, maar een kunst is 
het om ook waar er tegenvallers zijn dat over 
te brengen en met de betrokkenen samen 
naar de beste oplossingen toe te werken. 

Hoogtepunten 
Naast de zorg voor de Zorg was er nog veel 
meer anders te doen in deze raadsperiode. 
Enkele hoogtepunten daaruit: 

Bezoek aan Ambon
Vader bezocht in 2015 in de functie van loco-
burgemeester Vlissingens zusterstad Ambon, 
waar de samenwerkingsovereenkomst weer 
werd herbevestigd voor de komende vijf jaar.

Ontwikkeling Marinierskazerne
Een heel verantwoordelijke en interessante 
taak van Albert Vader is de functie als project-
collegelid voor de nieuwe Marinierskazerne, 
samen met eerst burgemeester Letty Dem-
mers en na haar burgemeester Bas van den 
Tillaar. Beiden maken ze, samen met Provin-
cie en Waterschap, deel uit van de stuurgroep 
“Markaz”, die onder meer faciliterende partij 

is voor het Rijksvastgoedbedrijf, dat de regie 
heeft over de bouw van de Kazerne. 
Momenteel voert men de dialoog over de 
aanbesteding. Door de deelname van de 
lokale overheid is het mogelijk om ook aan-
dacht te vragen voor het betrekken van de 
lokale ondernemers bij de hele ontwikkeling. 
Sommige taken raken ook hier elkaar. Als 
projectwethouder voor de Buitenhaven heeft 
wethouder Vader in 2014 te maken gehad 
met de verhuisplannen van Scheepswerf Rei-
merswaal. De mogelijke komst naar de Bui-
tenhaven van die werf leidde met het risico 
van geluids- en andere milieurisico’s in Sou-
burg en Ritthem tot de nodige commotie. 
Uiteindelijk is de werf wel naar de gemeente 
Vlissingen gekomen, maar naar Vlissingen 
Oost, waar met de mogelijkheden van kades 
en havendiepgang de toekomst voor werf en 
havenbedrijf nog veel toekomstbestendiger 
zijn. Met die oplossing is kan dan meteen 
ook een wens van het Korps Mariniers van 
de Koninklijke Marine in vervulling gegaan: 
marinevaartuigen kunnen rechtstreeks in de 
buitenhaven, voor de bestaande Marineka-
zerne, aanleggen. Defensie heeft daartoe 
een langdurige erfpachtovereenkomst geslo-
ten voor het voormalige Olauterrein aan de 
noordkant van de Buitenhaven.
De plannen voor de Marinierskazerne vor-
deren gestaag. Aan de Souburgse kant is 
met volop bezig met het aanleggen van een 
nieuwe verkeersontsluiting met rotonde, 
gelijktijdig met het bouwrijp maken van het 
bedrijventerrein Souburg II. Bij het viaduct 
A58/Ritthemsestraat komt in een later sta-
dium aan de Ritthemse zijde een “Ovatonde”, 
waarmee voor de steeds drukker wordende 
bedrijventerreinen Souburg I en II een veilige 
verkeersaansluiting is verzekerd. 
Recent is het beeldkwaliteitsplan voor de 
Marinierskazerne gepresenteerd en daar is 
rekening gehouden met een robuuste, mari-
tieme uitstraling naar zee- en havenzijde en 
een juist landelijke uitstraling aan de zijde van 
het dorp Ritthem en omringende landerijen. 
Het duurt overigens nog even, voor het 
kazerneverkeer aan de drukte gaat bijdragen. 
De planning van Defensie geeft aan, dat de 
kazerne in 2021 in gebruik wordt genomen 
en in 2022 operationeel is. Het kazerneter-
rein biedt dan ruimte aan achttienhonderd 
militairen en 200 personen ondersteunend 
personeel. 
 
fusie havens
Als DB-lid van het bestuur van de gemeen-
schappelijke regeling Zeeland Seaports, 
waarin Vlissingen als aandeelhouder deel-

neemt samen met Borssele, Terneuzen en 
Provincie Zeeland, is de wethouder betrok-
ken bij de fusie van de Zeeuwse havens met 
de Havens van Gent, waarvoor begin deze 
maand de aandeelhouders groen licht gaven. 
Bij deze grensoverschrijdende taken ziet de 
wethouder ongetwijfeld aspecten uit zijn 
vorige functie bij de Douane terug. De fusie 
is een kans voor de werkgelegenheid in de 
regio, men voorziet drieduidend extra banen.

Dorpswethouder
Met het instellen van het nieuwe college zijn 
gelukkig de wijk- en dorpswethouders weer 
terug op het gemeentelijke toneel. Wel con-
stateert uw redactie bij het raadplegen van 
de site van de gemeente Vlissingen, dat het 
ambtelijk apparaat de dorpen Souburg en 
Ritthem toch weer wijken durft te noemen. 
Een mooie taak voor uw Courant en de 
dorpspolitici om dit recht te zetten. De wet-
houder hebben we er maar niet gevraagd. Hij 
heeft zich al die tijd als wijkwethouder voor 
beide dorpen als een echte dorpswethouder 
van zijn taken gekweten. Bij veel evenemen-
ten op sportief, cultureel en commercieel 
gebied gaf en geeft hij acte de présence. Bij 
ringrijwedstrijden, folklorefestival, concerten 
en nog veel meer is hij altijd wel te zien, vaak 
met echtgenote Annemarie aan zijn zijde.
Door de inhoud van zijn portefeuille is hij 
dagelijks met het belang van al die bijna 
45.000 gemeente-inwoners bezig, maar als 
dorpswethouder houdt hij oog voor de band 
met de dorpen. 
De wethouder benadrukt, dat de burgers 
ongetwijfeld zien, dat ondanks de hand op 
de knip vanwege de Artikel 12-status, er hard 
wordt gewerkt en dus toch nog veel wordt 
geïnvesteerd aan de gemeenschappelijke 
voorzieningen. In de aflopen periode is er 
voor vele miljoenen aan riolen, straten en 
wegen verbeterd. 

De scholendiscussie voor Souburg Zuid is 
afgerond. Na jaren bakkeleien start nu einde-
lijk naar de planfase voor de realisatie. Met de 
bouw van twee nieuwe schoolgebouwen en 
een centraal gelegen gymzaal zal de onder-
wijshuisvesting aan deze kant van het dorp 
voor vele decennia weer aan de eisen van de 
tijd voldoen. Bij de plannen zijn de burgers 
betrokken en er wordt met hun wensen waar 
mogelijk rekening gehouden. Met de opleve-
ring van de nieuwe scholen zal er een einde 
komen aan het onderwijs op de hoek van het 
Oranjeplein. Die locatie, waar het gebouw 
van bank en supermarkt inmiddels zijn 
gesloopt, is verworven door WvO-Zorg, dat 

daar een nieuw gebouw voor ouderenzorg 
gaat bouwen als vervanging van de huidige 
Zoute Viever, die voor díé bestemming niet 
meer helemaal aan de eisen voldoet. Aan de 
andere kant van het Oranjeplein, op de hoek 
met de Paspoortstraat is in deze periode het 
Poorthuys verrezen en, al is het nostalgische 
hoekje met de vervallen herberg voorgoed 
verdwenen, de 14 wooneenheden zo dicht 
bij alle voorzieningen komen duidelijk tege-
moet aan de wens van bewoners.

De wethouder merkt op, dat de grote Biblio-
theek in de Kanaalstraat het veld heeft moe-
ten ruimen, maar dat in de huidige Zoute 
Viever tijdelijk en straks op de nieuwe locatie 
definitief een uitgiftepunt van de Bibliotheek 
is waar iedereen terecht kan. Ook heeft het 
College geijverd voor de beschikbaarheid van 
boeken en andere media op de scholen. 
Ook op meer plaatsen in de dorpen zijn ver-
anderingen en zeker ook verbeteringen te 
wachten. Zo is het College met diverse par-
tijen in gesprek over de herontwikkeling het 
terrein van de voormalige school en de gym-
zaal aan de Molenweg en Van Ginkelstraat en 
over de locatie Kromwegesingel/ Driewege.
In Ritthem wordt op de plek van de voorma-
lige school aan de Zuidwateringstraat een 
nieuwe woonvoorziening gerealiseerd. Ook 
het voltooien van de Burgemeester Stemer-
dinglaan, een harde voorwaarde van PSR bij 
het toetreden tot het college in 2012, is een 
noemenswaardige verbetering in de dorpen. 
Souburg springt er als winkelgebied gunstig 
uit met de ondernemersvereniging, “Actief 
Ondernemend Souburg” die alleen al gezien 
die naam héél actief moet zijn en dat blijkt 
inderdaad door haar site (zie elders in deze 
krant) door de gezamenlijke voorzieningen 
en door evenementen als de Karolingen-
markt. Leegvallende winkelpanden krijgen 
toch vrij snel een herbestemming en het cen-
trum blijf daardoor aantrekkelijk.

Een dorpsraad is onmisbaar
In Ritthem heeft de wethouder als “wijkwet-
houder”, maar ook zijn collega’s, regelmatig 
overleg met de dorpsraad, die er zeer actief 
is. Bij de plannen rond de Marinierskazerne 
is die raad betrokken en ook bij de over-
dracht van het dorpshuis aan Esther en Peter 
de Neef met hun theater “de Verwachting” 
heeft de raad zich beijverd om de sociale 
functie als dorpshuis onder de nieuwe para-
plu te behouden.
Hoe groot is het contrast met Souburg. Het 
enkele jaren geleden verdwenen dorpsplat-
form wordt node gemist. Bij de ontwikke-
lingen rond Hof Kromwege is er constructief 
overleg over de eigen buurt met buurtvereni-
ging “VenK” (Vlissingsestraat en Kromwege-
singel), maar voor het overige is er buiten de 
politiek geen spreekbuis of klankbord voor 
het hele dorp. Eén organisatie probeert dat 
gemis wel op te vangen en, toevallig of niet, 
dat is Partij Souburg Ritthem, de partij van 
Wethouder Vader.
De gemeenteraadsfractie van die partij houdt 
regelmatig openbare fractievergaderingen, 
meestal in De Kwikstaart en die komen soms 
verdraaid veel overeen met de vroegere bij-
eenkomsten van het dorpsplatform. Wethou-
der Albert Vader is meestal op die avonden 
aanwezig, maar dan vooral als toehoorder. 
Hij is dan wel collegelid voor de dorpenpartij, 
maar hij is dat namens de hele gemeente. 
Juist omdat hij zich voor al die 45.000 inwo-
ners inzet, worden de dorpen en zijn partij 
voor vol aangezien.

Nog meer Toekomst? 
Maart 2018 zijn er weer verkiezingen. Gaat 
Albert Vader door met deze prachtige baan 
die hem op het lijf geschreven is? Albert 
Vader: “Dat weet je in de politiek nooit zeker.” 
Ik ben er klaar voor en wil graag verder. Als 
we het vertrouwen van de kiezers weer krij-
gen en daarop vertrouw ik heilig, dan haalt 
de PSR weer een aantal raadszetels en doet 
mee aan de coalitiebesprekingen. Als de PSR 
dan weer meedoet aan de collegevorming 
sta ik er natuurlijk klaar voor. Het karwei is 
immers nog lang niet af.

Wethouder vader geeft uitleg over de Marinierskazerne

Albert Vader vol vertrouwen na bijna 4 jaar wethouderschap

Bouwen aan de toekomst van Vlissingen, Souburg en Ritthem
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 Heerlijkheid Ritthem

Verwacht in De Verwachting

Ritthem in Beeld

Twee foto’s van Atlas, de eerste uit 1947 (hierboven) en de tweede uit 2017 (hieronder), 
70 jaar later. In 2017 ligt er een modern kunstgrasveld en in 1947 werd er gespeeld op een 
aangestampt stuk landbouwgrond aan de Dorpsweg. Links op de oude foto de boerderij 
van Jan de Pagter, in het midden Berglust en rechts de boerderij van Willem Wondergem. 

Uit het fotoarchief van Wim de Meij

Het jeugdorkest van V&V, bestaande uit zo’n 
25 jonge muzikanten, neemt het publiek 
mee op reis naar de Noordpool en de magi-
sche werkplaats van de kerstman tijdens het 
werk The Polar Express. Daarna wordt ook 
nog het winterse Narnia betreden. Tijdens 
het stuk Memory speelt Bart Bouwman op 
euphonium zijn eerste solo.
De fanfare brengt deze avond voor het eerst 
het uitdagende en indrukwekkende stuk The 
Sword and the Crown ten gehore, waar-
bij trompetgeschal het middeleeuwse werk 
inluidt. Ook bij de fanfare staat een solowerk 
op het programma, met solist Sjouke-Gerrit 
Brinksma op bugel. Hij speelt onder begelei-
ding van orkest Gabriella’s Song, uit de film 
As it is in Heaven. Met de invulling van deze 
concertavond van Souburg Cultureel heeft 
de muziekvereniging Vlijt en Volharding het 
kerstconcert in de Wijngaard uit haar toch al 
volle programma geschrapt. 

Zaterdag 16 december
10.00 uur Samenspelgroep V&V 
en ensemble quatorze 
Op zaterdagochtend is het nog steeds volop 
kerst in de Historische Kerk, met nog meer 
muzikale inbreng van Vlijt & Volharding. Van 
10.00 tot 11.00 zijn de samenspeelgroep en 
ensemble Quatorze te beluisteren. Tijdens dit 
concert worden echte kerstklassiekers uitge-
voerd door de allerjongste leden van de ver-
eniging. Ensemble Quatorze waagt zich aan 
een verrassend en ludiek optreden, waarbij 
voor de blaaswereld uitzonderlijke muziek 
niet wordt geschuwd. Van een grootse sym-
fonische opening, via rockmuziek mét orgel 
naar een bekend kerstliedje van Kinderen 
voor Kinderen. 

11.00 uur vocaal ensemble voci Miste 
o.l.v. Ineke Wijkhuis-v.d. Driest
Voci Miste is een klein muzikaal gezelschap 
met een Zeeuwse achtergrond. De leden 
komen uit Walcheren, Beveland, West-Bra-
bant. Het koor is opgericht in 1994 en speelt 
sinds 2001 onder de bezielende leiding van 
de Souburgse Ineke Wijkhuijs- v.d. Driest.
Het kerstrepertoire bestaat o.a. uit Europese 
liederen uit Noorwegen, Spanje, Schotland, 
Ierland, Kroatië en natuurlijk ook de bekende 

Nederlandse en Engelse kerstliederen. 
 We repeteren om de 2 weken op de woens-
dagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in De 
Ark, bij de PKN kerk in Oost-Souburg. We 
zien en horen u graag !!

12.00 uur Kerst-familie koor 
o.l.v. agnes v.d. dries-Menheere
13.00 uur koor te quiero 
o.l.v. elena berdnikova
Te Quiero komt uit het Spaans en betekent: 
“Ik wil je” of “ik houd van je”. En houden van 
muziek verbindt dit koor. Het in Sint Laurens 
opgerichte koor, tegenwoordig repeterend 
in Koudekerke, heeft een breed repertoire 
op het programma van Bach tot Beatles, van 
Barok tot Musical; van Mozart tot filmmuziek; 
een boeiende variatie voldoende basis levert 
voor een kerstconcert. Uitgevoerd worden 
o.a. Amazing grace, Hebrew Slaves, Il est 
ne le divin enfant, Nebo i zemlja, Gabriella’s 
song, Mary’s boy child, Candelight carol. 
2017 14.00 uur Piano: Riet Westerweele en 
haar leerlingen. De bekende Oostsouburgse 
pianodocente en koorleidster en haar leerlin-
gen vullen met op de prachtige vleugel het 
kerkgebouw met allerlei kerstmuziek.

15.00 uur Inloopkerstconcert 
met het koor Bienaeh Zuuver 
o.l.v. francis de Jonge
Het koor Binaeh Zuuver is opgericht in febru-
ari 2002 door een aantal oud-leden van het 

dames barbershopkoor de Seasound singers. 
Zij konden het zingen niet laten en besloten 
als 50+ dameskoor verder te gaan.
Van lieverlee is het koor van aanvankelijk 9 
leden uitgegroeid tot een koor van momen-
teel 31 leden. Het kooor zingt met veel ple-
zier Nederlandse en Engelse evergreens in 
meerstemmige bezetting. Leny Stokman-de 
Graaf begeleidt Bienaeh Zuuver op de (zuiver 
gestemde) vleugel van de Historische Kerk.

16.00 uur koor “Scherzo” 
o.l.v. emilia tabacnik-li
Het gemengd koor SCHERZO brengt naast 
een aantal kerstliederen een repertoire uit 
klassieke muziek van Purcell en Hindemith, 
en een Koraal van Bach. Ook staan er Franse 
chansons en een Spaanse Habanera op het 
repertoire. Mooie Ierse ballades, Hallelujah 
van Leonard Cohen en een Moluks vissers-
lied. Een paar Negro Spirituals, variërend van 
jazzy en swingend tot mooie ballads.
Het gemengd koor Scherzo is opgericht in 
februari 2015 en repeteert elke woensdag-
middag om 14:00 uur in De Kwikstaart in 
Oost-Souburg. 

Zaterdagavond, 20.00 uur 
Kerstzamenzang 
o.l.v. Ineke Wijkhuis-v.d. Driest
Inloop-kerstsamenzang met een gelegen-
heidskoor van de Protestantse Gemeente 
Souburg onder dirigente Ineke Wijkhuis-v.d. 
Driest in samenwerking met Brassband Onda 
uit Ritthem onder leiding van Bart Borgt uit 
Ritthem. Het koor heeft zich ingespannen om 
samen met muziekvereniging Onda uit Rit-
them de avond te vullen met bekende liede-
ren. Dat betekent dat iedereen uit volle borst 
mee kan zingen. Niks ingewikkeld, gewoon 
uw hart en stem mee laten klinken.

Zondag 17 december 2017 11.30 uur
Kerstlunchconcert door het koor 
Sing@Sea o.l.v. Hans van den Broeke
Zingen is (be)leven en (be)leven is Zin-
gen… is het credo van Hans van den Broeke. 
Dat straalt in hoge mate af naar het koor  
Sing@Sea. Deze mensen zingen naar har-
tenlust. Het koor noemt zich ook graag 
vocalgroup Sing@Sea en werkt continu aan 
een leuk repertoire en swingende optredens. 
Het repertoire roept stemmingen en gevoe-
lens op die nog niet eerder ontdekt had. 
Beleven, daar gaat het om ….

De doelstelling van het koor is om samen 
te zingen en daar met z’n allen veel plezier 
aan te beleven. Om de kwaliteiten van het 
koor verder te ontwikkelen worden er door 
de dirigent waar mogelijk aandacht besteed 
aan zang- en ademhalingstechnieken en 
basiskennis van het notenschrift. Dat disci-
pline van de koorleden daarbij noodzakelijk 
is spreekt natuurlijk voor zich.

Steun gemeente Vlissingen voor 
naturistencamping Zeelandia 
De naturistencamping in Ritthem mag nog 
een jaar langer blijven op hun huidige plek 
(de Belt). Vanwege de komst van de Mari-
nierskazerne moesten de naturisten hun 
camping aan de Fort de Ruyterweg opdoe-
ken. Omdat de bouw van de kazerne waar-
schijnlijk volgend zomerseizoen nog niet is 

begonnen, vond wethouder Albert Vader 
het wel logisch om de vereniging te steu-
nen, zodat zij niet op stel en sprong naar hun 
nieuwe plek in de Schone Waardin hoeft te 
verkassen. Een jaar uitstel kan de vereniging 
financieel net wat meer ruimte geven om de 
camping te verhuizen. 

» vervolg van voorpagina

Concertreeks in Historische kerk Oranjeplein

Programma Souburg Cultureel weer goed gevuld

OldenOsborn (cabaret) 
voorstelling #life 
vrijdag 15 december om 20.15 uur
Klein Theater ‘De Verwachting’ 
in Ritthem

OLDENOSBORN (winnaar Cameretten 2014) 
bestormt de theaters met hun eerste avond-
vullende voorstelling #LIFE. Met een scherpe 
blik op hun omgeving én op zichzelf maken 
Lize van Olden en Anna Hermanns - beiden 
begin 30 - sketches die doodgewone en 
bizarre fenomenen uit deze tijd in een ander 

daglicht plaatsen.  In #LIFE buigt het duo zich 
over de grote vraag: ‘Hoe te leven?’ Ze gaan 
de strijd aan met het egocentrisme, de angst 
voor het cliché en het heimelijk verlangen 
naar een overzichtelijk leven. Naar zichzelf 
zoekende hipsters, multi-taskende bakfiets-
moeders en overspannen wereldverbeteraars 
passeren de revue. We zijn allemaal Bambi’s 
op het ijs, laten we dat omarmen. OLDENOS-
BORN sleurt je mee in haar absurde univer-
sum en laat je niet meer los. Hilarisch herken-
baar, confronterend en troostend.

Toekomstplan Atlas 
Het toekomstplan van KV Atlas is door een 
overgrote meerderheid goedgekeurd tijdens 
de buitengewone ledenvergadering op 16 
november jl. Er is veel draagvlak en enthou-
siasme binnen de vereniging om het plan te 
realiseren. 
Inmiddels is de vereniging druk bezig om 
een nieuwe organisatie op poten te zetten en 
gedetailleerde plannen te maken (implemen-
tatie). De vereniging wil zoveel als mogelijk 

samenwerken met andere (Ritthemse) ver-
enigingen om de leefbaarheid van Ritthem 
hoog te kunnen houden. 
De bewoners hebben middels de enquête 
ook aangeven dat zij dit een belangrijk punt 
vinden. Er zijn interessante ideeën geopperd 
om samen op te trekken bij het organiseren 
van evenementen. 

Meer informatie: www.kvatlas.nl 

Proef afvalscheiding in Ritthem 
en Oost-Souburg uitgesteld
RITTHEM - Bewoners van Ritthem voelden 
zich overvallen door een gemeentelijke proef 
met afvalscheiding. De meeste bewoners van 
Ritthem hebben begrip voor de plannen van 
de gemeente Vlissingen om afval verder te 
scheiden, maar de manier waarop de plan-
nen kenbaar werden gemaakt, schoot hen in 
het verkeerde keelgat tijdens de informatie-
avond in november. In eerste instantie zou-
den er als proef op zeer korte termijn 8 grote 
bovengrondse containers worden geplaatst. 
De dorpsraad van Ritthem heeft haar bezwa-
ren middels een brief geuit aan het adres van 
wethouder Elliott. Deze bezwaren hadden 
voornamelijk betrekking op de ongelukkige 
communicatie door niet vooraf de dorps-
raad hierover in te lichten, de saamhorigheid 
van de Ritthemers, de verkeersveiligheid en 
de landschapsvervuiling. Inmiddels heeft 
een gesprek plaatsgevonden hierover tussen 
dorpsraad en gemeente Vlissingen. 

Voorzitter Leo de Visser van de dorpsraad 
heeft na dit gesprek ‘een rondje door het 
dorp gemaakt’ met een ambtenaar. Hij heeft 
de ambtenaar kunnen overtuigen van het feit 
dat we met minder inzamelingsplekken toe 
kunnen en hij heeft een aantal andere loca-
ties aangedragen voor de al dan niet onder 
de grond liggende inzamelingscontainers 
voor restafval. Ook heeft hij voorgesteld om 
mindervalide mensen die dat willen ook een 
extra bak te geven, omdat het storten in de 
containers moeilijkheden oplevert.

B&W studeren nog op eventuele wijzigingen 
voor de wijze van inzamelen en het plaatsen 
van containers. Wethouder Josephine Elliott 
wil daarna eerst de bewoners van beide dor-
pen inlichten alvorens ze uit de doeken doet 
hoe het afval in Souburg en Ritthem wordt 
gescheiden en opgehaald. De ingangsdatum 
van de proef is uitgesteld tot 23 januari 2018. 

Kiev Koor Credo (kerstconcert)
Kerstconcert
Vrijdag 22 december om 20.15 uur
Historische Kerk van Ritthem

Loepzuivere, betoverende, gewijde koorzang 
uit de Oekraïne, geworteld in de Oosters- 
orthodoxe en Byzantijnse geschiedenis. 
Het Kiev Koor Credo bestaat uitsluitend uit 
professionele muzikanten. Het repertoire van 
het koor bestaat uit a capella muziek van de 
16e-21e eeuw, volksmuziek en stukken van 
het genre cantate-oratorium. Tijdens het 

uitvoeren van gewijde muziek streven deze 
koor-kunstenaars naar de hoogste artistieke 
eenheid waarin de warmte en spiritualiteit 
centraal staat. Een mooier en sfeervoller 
opmaat naar de kerstdagen kunt u zich niet 
wensen.

Kaarten voor deze en andere voorstel-
lingen kunnen worden gereserveerd 
via onze website: www.theatersaanzee.
com of door een e-mail te sturen aan 
info@theatersaanzee.com. 

Sing@Sea

Scherzo

Vocaal Ensemble ‘Te Quiero’
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Aan  ‘kreupele’ straten geen gebrek in Souburg is de kop van een artikel in de 
Souburgsche Courant van februari 2003. De courant vervolgt: “Snel verbeteren 
is zeker geen overbodige luxe, zoals de volgende opsomming aantoont.” en 
dan volgt er een hele waslijst met slecht onderhouden straten. 

Medio 2003  komt een voorstel om Plein 
Vierwinden op te knappen in luxe duurzame 
materialen. Het Plein, dat er overigens nog 
goed bij ligt, moet als voorbeeld dienen 
voor de verdere duurzame inrichting van de 
binnenstad. Kosten van deze inrichting zijn 
325.000 euro. Dit geeft veel tumult. Veel 
mensen hebben moeite met de prioriteitstel-
ling. Want zeg nu zelf, wanneer je een rede-
lijk mooie parket in de woonkamer wilt ver-
vangen voor plavuizen maar gelijktijdig zakt 
je in de keuken door de vloer dan kiest een 
weldenkend mens toch eerst voor het onder-
houd aan de keukenvloer dan voor extra luxe 
in de woonkamer?  

Stichting Werkgroep Gehandicapten Walche-
ren, de ANBO, de PCOB, de PUGO Vlissin-
gen, de ANGO, het Souburgse dorpsplatform 
en ook Partij Souburg Ritthem reageerden 
via de kranten, brieven aan de gemeente en 
in een commissie vergadering. Nadrukkelijk 
werd aan de gemeente gevraagd prioriteit 
te stellen aan het wegwerken van het ach-
terstalling onderhoud aan straten, wegen en 
rioleringen. 
Tijdens de behandeling van de begroting 
wordt besloten om in 2004 eenmalig 800.000 
euro uit te trekken voor dit onderhoud. In 
eerste instantie komen achtentwintig straten 
in aanmerking voor dit onderhoud. Waarvan 
negen in Souburg. Vervolgens komen er zes-

tien straten op de definitieve lijst. Waarvan 
nog maar twee in Souburg. 
Dick Schinkel van Partij Souburg Ritthem is 
vervolgens de straten gaan inventariseren. 
Deze inventarisatie werd beoordeeld door 
een deskundige waarna de uitkomst van de 
inventarisatie werd voorgelegd aan toen-
malig wethouder de Keijzer. De wethouder 
kon zich vinden in de inventarisatie. Besloten 
werd om aan elf straten in Souburg onder-
houd te plegen.
Tijdens de voorjaarsnota van 2004 dient Partij 
Souburg Ritthem opnieuw een motie in met 

het verzoek om een raadsvoorstel onderhoud 
straten en wegen voor te bereiden de raad 
inzicht te geven in de kosten die nodig zijn 
om het onderhoud op een gewenst niveau 
in stand te houden. In 2006 komt de grote 
doorbraak. Zowel het college als de meeste 
politieke partijen, en dus ook de meerder-
heid van de gemeenteraad, zien de nood-
zaak om geld vrij te maken voor het verder 
wegwerken van het achterstallig onderhoud. 
Ook wordt er structureel een budget in de 
begroting opgenomen om te voorkomen 
dat achterstallig onderhoud in de toekomst 
niet meer voor komt. De provincie Zeeland 
ziet toe dat de gemeente zich daar ook aan 
houdt.

Bermweg, Spoorstraat,
Ritthemsestraat, Burchtstraat 
en de Burgemeester Stemerdinglaan 
De woningen aan de Spoorstraat en een 

deel van de Bermweg zijn gebouwd toen dit 
nog doodlopende straten waren en er alleen 
bestemmingsverkeer kwam. De woningen 
en de ondergrond van deze straten waren 
niet meer berekend op het drukke verkeer 
van deze ontsluitingswegen. Ook de Rit-
themsestraat en de Burchtstraat kennen 
dezelfde problemen. De bewoners van deze 
vier straten klaagden al sinds de jaren ’90 
van de vorige eeuw over de overlast die ze 
ondervonden. Een bewonerscomité uit de 
Bermweg en een bewonerscomité uit de Rit-
themsestraat hebben samen met de PSR het 
college en de gemeenteraad kunnen overtui-
gen de asfaltering en of het onderhoud en 
de herinrichting niet verder uit te stellen. De 
straten zijn inmiddels opgeknapt.
De herinrichting van de andere belangrijke 
ontsluitingsweg, de Burgemeester Stemer-
dinglaan, leek door geld gebrek wegbezui-
nigd te worden. Voor Partij Souburg Ritthem 
was het onderhoud van deze laan inzet bij de 
coalitie onderhandelingen, met als resultaat 
dat deze laan in 2014 opgeknapt werd.

We zijn er bijna!
De Souburgsche Courant heeft in de afgelo-
pen jaren veel aandacht besteed aan het ach-
terstallig onderhoud van straten, wegen, rio-
leringen en groen in de gemeente Vlissingen 
en dan vooral dat van de dorpen. Gezegd 
mag worden dat er de afgelopen jaren veel 
onderhoud gepleegd is. Zeker ook in de Sou-
burg. Een compliment is zeker op zijn plaats. 
Maar we zijn er nog niet. Bijvoorbeeld de 
Middelburgse straat, de Dongestraat en een 
aantal zijstraten van de opgeknapte Burge-
meester Stemerdinglaan zijn hard aan een 
opknapbeurt toe. De Middelburgse straat is 
in 2018 aan de beurt.

Onderhoud straten, wegen en riolen

“Het achterstallig onderhoud is bijna helemaal weggewerkt”

Een gedeelte van de tekening van het voorlopige ontwerp herinrichting Middelburgse straat.

In 2008 is ook de Paspoortstraat, Vlissingsestraat en daarop-
volgend het Oranjeplein opgeknapt. 

De firma Jac. Ton uit Serooskerke leverde goed werk af in de 
Hudsonstraat.

De Ritthemsestraat kende dezelfde problemen als de andere 
oude doorgaande straten.

Aan kreupele straten was geen gebrek 
De gebroeders Moerland aan het werk in de Oude Waterlaan. 
In deze omgeving is ook het waterafvoer verbeterd.

Niet alleen de Oude Waterlaan en omgeving hadden veel last 
van wateroverlast (Maar wat wil je ook wanneer je een straat 
Oude Waterlaan noemt.) ook de Burgemeester Stemerdinglaan. 
De waterproblemen in deze straten zijn inmiddels opgelost.

In februari 2004 starte het onderhoud en de herinrichting van de Kanaalstraat. Winkeliersver-
eniging Nemidso had al in 1996 een brief aan de gemeente geschreven met daarin de wens de 
hoofdstraat van Souburg op te knappen. De broeders Moerland uit Sint-Annaland voeren het 
werk uit. Een goede keus van de gemeente. Alle straten die door de gebroeders opgeknapt zijn 
zien er heel goed uit. 

In februari 2004 starte het onderhoud en de herinrichting van de Kanaalstraat. Winkeliersver-
eniging Nemidso had al in 1996 een brief aan de gemeente geschreven met daarin de wens de 
hoofdstraat van Souburg op te knappen. De broeders Moerland uit Sint-Annaland voeren het 
werk uit. Een goede keus van de gemeente. Alle straten die door de gebroeders opgeknapt zijn 
zien er heel goed uit. 

Wegwerken van achterstallig onderhoud aan de eerste elf straten; Beatrixstraat, Beciusstraat, 
Hudsonstraat, Julianastraat, P.Hendrikstraat(Noord) Regentessestraat, Steenwijkstraat, Van 
Turnhoutstraat(Oost), Van Visvlietstraat, Vlissingsestraat(stukje), Willem Alexanderstraat(Noord).

In 2008 wordt De Deckerestraat, Putwijkstraat, Steenwijkstraat, Koopmansvoetpad, Van Teijlin-
genstraat, stuk Dijkstraat, Zeelandiaplein en de Haaksbergenstraat opgeknapt. De Deckerestraat 
ligt er weer fraai bij.

Voorverkoop  Opruiming  

Dames Schoenen       v.a. € 40,-  
Dames laarzen        v.a. € 60,-  
Jeugd Schoenen       v.a. € 25,-  
Heren Schoenen       v.a. € 50,- 
Pantoffels         v.a. € 20,- 

Tassen  20% Korting  

Van: 
 € 62,95 
Voor: 

 € 40,- 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

Tamaris  Dames  
Pump  
In b;auw of 
zwart leer. 

Tassen 20% korTing

Dames pump
in blauw 

of zwart leer

van € 62,95

voor  €40,-
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Wanneer de gemeente Vlissingen en de woningbouw verenigingen nu geen 
maatregelen nemen dan is er over vier jaar een groot gebrek aan huurwo-
ningen! 

Ome Henk: Regeren is vooruitzien
Ome henk heeft een uitgesproken mening. een mening die hij niet voor 
zich kan houden. Zeker niet op verjaardagen en wanneer hij langst de lijn 
op de sportvelden staat. Over vooruitzien bijvoorbeeld. “Regeren is voor-
uitzien”, zegt Ome Henk.

Over een jaar of twee wordt er een nieuwe mariniers kazerne gebouw. De bouw duurt 
ongeveer twee jaar. Er komen ongeveer tweeduizend mensen te werken. Een groot deel 
wordt ingekwartierd op de kazerne. Een ander deel gaat in de directe omgeving van de 
kazernen wonen. Ome Henk is op onderzoek uitgegaan. 

“In Doorn is vijfenzeventig procent van de manschappen ingekwartierd” zegt Ome Henk. 
“vijfentwintig procent woont in een kring van twintig kilometer om de kazerne. Meestal 
niet in Doorn zelf want daar zijn de woningen te duur. De woningen in Zeeland zijn goed-
koper dan in Utrecht daarom kan het voor veel mariniers wel eens aantrekkelijk zijn om 
een woning te kopen. De gemeente Vlissingen en haar bouwpartners zouden nu al moe-
ten onderzoeken wat de toekomstige vraag van de mariniers naar koopwoningen wordt 
ten aanzien van prijs en soort. En wanneer het zover is snel aan deze vraag voldoen. 
Anders gaan de mariniers in een andere gemeente wonen. Wanneer de gemeente hier 
goed op inspeelt kan deze ontwikkeling wel eens de redding voor het Scheldekwartier en 
de financiën van de gemeente worden”, zegt Ome Henk.

“Voor een ander deel van de mariniers zijn er huurwoningen nodig. Huurwoningen zijn 
nu al een probleem. Wanneer je zoon of dochter op zichzelf gaat wonen is er binnen de 
gemeente Vlissingen en zeker in Souburg weinig aanbod en gaan ze vaak in Middelburg 
wonen. Wat moet dat wel niet worden wanneer er een grote groep mariniers een woning 
willen huren? Dus woningbouwverenigingen voorlopig even niet meer slopen en klaar 
staan om nieuwe betaalbare woningen te bouwen.” Eindigt Ome Henk zijn betoog in de 
Souburgsche Courant van mei 2013.

De gemeente Vlissingen loopt vaak achter de feiten aan. Nu verwijt het de gemeente 
Middelburg dat zij overal aan het bouwen zijn. Er is nu vraag naar woningen. Doordat 
de gemeente Middelburg daar beter op anticipeert en al nieuwe woningen gebouwd 
heeft, denk aan Rittenburg, trekken zij de nieuwe bewoners aan. Die bewoners hadden 
ook in West Souburg kunnen gaan wonen wanneer de gemeente Vlissingen de plannen 
daar eerder ontwikkeld had. Afgelopen week kwam de gemeente met plannen voor de 
verdere ontwikkeling van Souburg Noord. Want daar liggen ook kansen.

- Advertentie -

www.partijsouburgritthem.nl 

WAT DE MEDiA NiET VERMELDDE 
OVER DE BEgROTiNgSRAAD
Tijdens de begrotingsraad van 9 novem-
ber jl. heeft de Partij Souburg Ritthem 
(PSR) een amendement en een motie inge-
diend. Een amendement over het verho-
gen van de toeristenbelasting met 1,7% 
inflatiecorrectie en een motie ter onder-
steuning van muziekverenigingen. Het 
amendement is door een raadsmeerder-
heid aangenomen en de motie na een toe-
zegging van de wethouder ingetrokken.

gEMiST DOOR DE PERS: 
AMENDEMENT EN MOTiE VAN DE PSR
Een amendement is een wijziging op het 
te nemen besluit. Het amendement had 
de naam “Gelijke monniken, gelijke kap-
pen”. Het verhogen van de toeristenbe-
lasting met 1,7% inflatiecorrectie gelijk 
aan de andere belastingen. Voor de PSR 
was het onverkwikkelijk om wel te verho-
gen voor onze inwoners, maar niet voor 
de toeristen. Het was slechts een verho-
ging van € 0,02 per persoon per dag. Niet 
de opbrengst, maar het principe speelde 
voor ons de hoofdrol. “Gelijke monniken, 
gelijke kappen”!
De motie “Hou de muziek erin” was 
een pleidooi om muziekverenigingen te 
steunen bij investeringen in bijvoorbeeld 
instrumentarium. In zijn reactie op de 
motie gaf de wethouder aan dat er met 
ingang van 2018 een investeringsfonds 
beschikbaar komt. Verborgen op een 

pagina in de begroting met heel veel cij-
fers. In de tekst van het programma De 
Culturele Stad was niets terug te vinden. 
De wethouder deed de toezegging om 
over dit fonds duidelijk te gaan com-
municeren met de verenigingen over de 
mogelijkheid voor de aanschaf van één-
malige zaken. De heldere toezegging was 
voldoende om de motie in te trekken. 
De programmabegroting 2018 en de 
daaraan gekoppelde meerjarenraming 
2019-2021 zijn beide met 19 stemmen 
voor aangenomen. Het verzoek om weer 
artikel-12 steun nu voor het jaar 2018 is 
unaniem besloten. De laatste begroting 
voor deze gemeenteraad, in maart 2018 
zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 
Wat dan ook zeker is, is de artikel-12 sta-
tus en de daarbij horende saneringsbe-
groting.
Rijnco-Jan Suurmond.

EEN NiEuWE WEg VOOR DE 
ACCOMMODATiES?
De Partij Souburg Ritthem is niet blij met 
het voorliggende rapport van Newae en 
het daaraan gekoppelde raadsbesluit. De 
PSR heeft veel vragen en opmerkingen bij 
dit rapport. 
Eerder nam de raad een besluit over de te 
bouwen gymzaal voor bewegingsonder-
wijs in de Braamstraat in Oost Souburg. 

Wij vroegen slechts een helder “ja” als 
antwoord op de vraag of het college nog 
steeds het raadsbesluit volgt en dus kiest 
voor een gymzaal voor bewegingsonder-
wijs in de Braamstraat in Oost Souburg. 
Het is en was ja.
Het rapport stelt: “Borging van maat-
schappelijk wenselijke en niet-commer-
ciële functies voor de wijk op wijkniveau 
en voor de gemeente op gemeentelijk 
niveau.” Het verbijsterd de PSR fractie dat 
het rapport stelt dat alle welzijnsaccom-
modaties in Oost Souburg op korte ter-
mijn worden afgestoten. 
Voor Souburg, waar gewoon een kwart 
van alle inwoners van de gemeente Vlis-
singen wonen, kan het wat de PSR betreft 
niet zo zijn dat alle welzijnsaccommoda-
ties gaan sluiten. De wethouder heeft toe-
gezegd dat er in Oost Souburg tenminste 
een welzijnsaccommodatie open blijft en 
dat deze open blijft totdat er eventueel 
een nieuwe volwaardige locatie compleet 
gerealiseerd is.
De Van Duyvenvoorde sportzaal staat op 
sluiten op korte termijn. De PSR wil een 
goede oplossing voor de Basketbal Ver-
eniging Souburg die al sinds 1974 in de 
Van Duyvenvoorde hun speel- en train-
huis hebben! De PSR fractie gaf aan of de 
opstellers van het rapport er van door-
drongen zijn dat juist deze zaal, samen 

met de sporthal De Belt, de zaal is met 
de beste bezettingsgraad van alle sport-
zalen/ hallen in de gemeente Vlissingen 
(50 en 46 %). 
De PSR heeft het college ook input gege-
ven voor een nieuw raadsbesluit waardoor 
de raad meer kansen heeft om gaande 
het traject nog invloed uit te oefenen. De 
belangrijkste noemen we hieronder.
•	 	De	 kaders	 uit	 het	 rapport	 toevoegen	

aan het raadsbesluit, en deze als uit-
gangspunten vast te stellen; 

•	 	In	te	stemmen	met	een	fasering	van	de	
te realiseren taakstelling over een peri-
ode van 5 jaar vanaf 2018; 

•	 	Het	 leveren	 van	 een	 Plan	 van	 Aanpak	
voor eerst nieuwbouw en pas dan 
afstoten;

•	 	Jaarlijks	 een	 nieuw	 raadsbesluit	 over	
jaarprogramma zowel inhoudelijk als 
financieel;

•	 	Afspraken	 over	 harmonisatie	 van	 de	
tarieven van gemeentelijke accommo-
daties mee te nemen in het Plan van 
Aanpak;

•	 	Volle	inzet,	medewerking	en	ondersteu-
ning op particulier initiatief.

Jammer genoeg heeft u hierover niets in 
de media kunnen lezen. Dat ligt in elk 
geval niet aan de actieve fractie van de 
Partij Souburg Ritthem!
Ger Blom.

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

Eindelijk ben ik een beetje gewend aan mijn nieuwe leven 
als assistent accountant met een deeltijd studie ernaast. Als 
je de middelbare school gewend bent en dan opeens ga 
werken is dat een wereld van verschil. Ik kan gerust zeggen 
dat ik het onderschat heb hoe vermoeiend deze levensstijl 
is. Buitenom dat je langere dagen maakt, alles wat je leert 
en doet nieuw is en dat ik veel moet reizen, is er nog een 
belangrijk verschil: tijdens het werk ben je continu bezig met 
nadenken. Op school in de les kan je makkelijk je gedachten 
laten afdwalen. Ik bedenk me dan ook nu pas dat ik het op 
school wel heel relaxed had. Misschien gebruikte ik toen 
maar de helft van de mentale inspanningen die ik nu verricht, terwijl dat toen echt niet zo 
voelde. Nu ik ongeveer drie maanden erop heb zitten merk ik dat het beter gaat, het was 
vooral de overstap die groot was. Het scheelt dat mijn collega’s dit ook allemaal een keer 
hebben meegemaakt en er begrip voor hadden. Het accountantswereldje is geen harde, 
saaie mannenwereld zoals door veel mensen nog gedacht wordt. Ik vind hier juist veel uit-
daging, gezellige collega’s en afwisseling. Dat was precies wat ik zocht

Celina’s Column

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. 

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

Uw multi merken specialist 
voor onderhoud en reparatie aan elk merk

bent u bij ons welkom

Offi  cieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren

www.autodijkwel.nl

Tel: 0118-417130

Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)

www.autodijkwel.nl

Tel: 0118-488466

Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)

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
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Op zaterdag 30 dec 2017 20.00 uur wordt het eindejaarsconcert in de histori-
sche kerk verzorgd door trompettist floris Onstwedder, pianiste ieva dudaite 
en het ensemble viJf.

Floris Onstwedder (24) woont in Eindho-
ven. Hij startte met trompetlessen toen hij 
12 jaar oud was op het conservatorium van 
Amsterdam. Floris won prijzen bij verschil-
lende muziekcompetities zoals Stichting Jong 
Muziektalent Nederland en het Prinses Chris-
tina Concours. In 2009 won hij het Europese 
Yamaha Trompetconcours in Hamburg. 
Floris treedt regelmatig op als solist bij ver-
schillende orkesten en ensembles zoals het 
Brabants orkest en het Zeeuws orkest. Hij 
heeft een grote passie voor kamermuziek en 
speelt regelmatig als gast bij ensembles zoals 
Aflos Consort. Ook internationaal laat hij van 
zich horen. Hij nam drie achtereenvolgende 
jaren als solist deel aan het Brass Residence 
zomerprogramma in Banff (Canada) waar 
hij concerten gaf en masterclasses volgde 

bij trompetvirtuoos Jens Lindemann. Ook 
speelde hij in China tijdens een concerttour 
in Shanghai en maakte hij i.s.m. het Prin-
ses Christina Concours een concertreis naar 
Washington, Los Angeles, San Francisco en 
Vancouver.

Ieva Dudaite is een van de meest veelbe-
lovende Litouwse pianist van haar generatie. 
Ze heeft inmiddels veel concerten en optre-
dens gegeven op podia over de hele wereld. 
Ze speelde in Litouwen, Italië, Duitsland, 
Mexico, Tsjechië en natuurlijk Nederland. 
Meerdere van haar concerten zijn ook uit-
gezonden bij Litouwse, Russische en Neder-
landse radio en televisie.
Ze is als eerste plaats geëindigd in verschil-
lende internationale competities zoals het 

“Concorso di Interpretazione musicale di 
Genova” in Italië in 2007 en 2008 en het 
Yamaha Foundation Scholarship Competition 
2014 in Groningen. In eigen land, Litouwen, 
zijn haar muzikale prestaties gewaardeerd 
met verscheidene diploma’s en eervolle ver-
meldingen.

ViJF 
Vijf bevlogen vrouwen, vijf unieke instrumen-
ten, vijf muzikale harten: dat is VIJF!
 
Een ensemble met een bijzondere samen-
stelling van fluit, viool, hobo, fagot en harp. 
Een bezetting die uitdagend is en een breed 

scala aan mogelijkheden biedt. Zo speelt het 
ensemble tijdens een concert niet alleen als 
kwintet maar ook in kleinere samenstelling. 
VIJF! is, kortom, een ensemble met een afwis-
selend, verrassend en breed palet aan klank-
kleuren.
De leden van VIJF! hebben een grote passie 
voor kamermuziek en spelen dan ook al jaren 
samen in diverse ensembles. Daarnaast zijn 
ze ook actief in verschillende orkesten. Zij 
maken allen deel uit van Het Zeeuws Orkest 
en bezetten hierin prominente plaatsen. Een 
aantal leden speelde ook jarenlang in het 
Aulos Consort. Met VIJF! slaan deze bevlogen 
musici nu een nieuwe weg in!

eindejaarsconcert in de historische kerk

Floris Onstwedder, ieva Dudaite en ViJF sluiten 2017 muzikaal af

Floris Onstwedder en Ieva

Ensemble VIJF-2
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Wij wensen al onze klanten hele fijne feestdagen 
en een heel gezond, gezellig en creatief 2018.

Voor de mensen waarbij het op dit moment wat minder gaat, 
deze wensen wij heel veel sterkte en wij denken aan hen.

Wij zijn gesloten van 27 december tot en met 1 januari 2018

Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar.

CreativiteitsCentrum 
‘t allergaartje


