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Festival viert eerste lustrum met internationale
inbreng uit Noorwegen en België

KAROLINGENMARKT

‘Dansen moet plezier zijn,
dus dansen organiseren ook’
Het Walchers kostuum is aan het verdwijnen. Uit een recent onderzoek
bleek dat er op het voormalige eiland nog honderdzestig vrouwen en zes
mannen elke dag in klederdracht lopen en dat aantal slinkt naarmate de
vergrijzing toeneemt. Maar gelukkig is er naast die 166 dames en heren ook
een groep die het Walchers kostuum in ere houdt. Folkloregroep
Medioburgum (volks)danst in klederdracht. Binnenkort komen de leden
ervan weer in actie tijdens het vijfde volksdansfestival in Oost-Souburg op
zaterdag 4 september. Het wordt een dubbel jubileum, want behalve dat het
festival zelf zijn eerste lustrum viert, bestaat Medioburgum vijfendertig jaar.

• De organisatoren; Chris, Dingeman en Kees
Onder het motto ‘dansen moet plezier zijn,
dus dansen organiseren ook’ tekent het
driemanschap Dingeman de Visser, Chris
Schouls en Kees Schroevers voor de vijfde
keer voor het in goede banen leiden van
het feest. ‘Liefhebbers zien volksdansgroepen uit de buurt het hele seizoen door.
Daarom zorgen we elke keer voor de komst
van groepen, die uniek zijn voor Walcheren.
Zo hadden we ooit Zwitsers, die grote
koeiebellen met zich meedroegen. Een heel
spektakel, dat kan ik je verzekeren. Dit jaar

hoeven de toeschouwers zich evenmin te
vervelen, want er is weer een ijzersterke
bezetting’, belooft Kees Schroevers. ‘De
internationale inbreng komt van de volkdansgroep Baeringen uit Noorwegen en
van de folkloregroep De Lichtaartse Vlegeldorsers uit België. Uit ons land treden op
de folkloregroep De Grunneger Daansers,
de folkloregroep De Blokkerder Dansgroep,
Het Veersche Scheepstuig en we doen als
Medioburgum vanzelfsprekend ook een
duit in het zakje.’
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AVONDOPENSTELLING OP IEDERE TWEEDE EN VIERDE DONDERDAG VAN DE MAAND

schriftelijke begroting van alle kosten, een kosteloze eerste oriënterende bespreking.
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Annetjeliesje
Dingeman de Visser, samen met zijn vrouw
Paulie de Visser vijfentwintig jaar lid, somt
de dansen op waarmee Medioburgum
steeds weer furore maakt. ‘Annetjeliesje,
Zeeuwse rei en Zeeuwse schot, Domburgse
kermis, Ontmoeting op het dorpsplein, de
ringrijdersdans, waarbij we onze oranje sjerpen dragen en niet te vergeten de kleppermars, ooit door de bekende Middelburgse
musicus Jan Morks gecomponeerd ter
gelegenheid van een bezoek van koningin
Wilhelmina op de markt in Middelburg.
Kinderen uit heel Walcheren deden toen
mee. Nu is dat klepperen uit de tijd, net
zoals jammer genoeg ook het tollen en hoepelen. Maar ik ging nog als klein kind klepperend naar school.’
Medioburgum is geen grote vereniging met
zijn zeven echtparen, twee dames en drie
accordeonisten en een paar nieuwe leden
zouden echt welkom zijn. Hoe ziet zo’n
groepje dan toch kans elk jaar weer een
festival te presenteren dat er zijn mag? Kees
Schroevers: ‘In de eerste plaats is er de
onontbeerlijke steun van de winkeliersvereniging Nemidso en de gemeente Vlissingen
en zeker niet te vergeten de Folkloristische
Dansgroep Medioburgum zelf die ook
behoorlijk bijdraagt. Dan zijn er nog andere
sponsoren en ook die zouden we niet graag
willen missen. We krijgen wat subsidie van
de gemeente en dat is nooit weg. Maar het
belangrijkste is toch dat de deelnemende
verenigingen op uitwisselingsbasis komen.
In de volksdanswereld is dat geheel en al

gebruikelijk. De organisatie zorgt voor slapen, eten en drinken; de groepen zelf betalen de reiskosten. Wij zullen de komende
jaren dus een keertje naar Noorwegen en
Zwitserland gaan, net zo goed als we al in
Duitsland en Frankrijk hebben opgetreden.’
Medioburgum heeft het geluk dat het
Walchers kostuum waarin wordt gedanst
nog altijd op maat gemaakt wordt door een
winkelier uit Arnemuiden. Eventuele nieuwe
leden hoeven niet bang te zijn dat ze wat dit
betreft op hoge kosten worden gejaagd,
want de vereniging zorgt ervoor dat ze worden aangekleed.

Rondom ’t PUTJE
Dat hadden we natuurlijk kunnen
weten. Je moet er dus niet over mopperen als er iets weg moet wanneer er iets
nieuws komt. Zoals dat leuke bankje
bij het station in verband met de
nieuwe Kanaalstraat dat gelukkig
alleen wordt verplaatst. We hebben
ook al horen praten over het verdwijnen van het fraaie hondenuitlaatveld
bij de watertoren. En over het weghalen van hier en daar wat aan het
Oranjeplein en zo. Dat gaat namelijk
tegenwoordig zo met steden in ontwikkeling en we beginnen al flink op
een stad te lijken. Want als je moeilijk
de goede weg kunt vinden en niet weet
hoe je ergens moet komen vanwege het
eenrichtingsverkeer en de ingewikkelde verkeersstromen, dan ben je bijna
altijd in een stad. Het is hier dus
grootsteeds aan het worden mensen en
nou is het ook tijd dat we onze dorpse
manieren gaan vergeten en ons aan
gaan passen aan de huidige tijd. Maar
daar heb ik het niet zo op eigenlijk.
Dat gaat allemaal veel te vlug en
meestal wordt het er niet beter op.
Had u bijvoorbeeld diep in uw hart
nog behoefte gehad aan een voornaam,
streng en besloten stadhuis, nou vergeet dat dan maar, want ze hebben er
net een slordige twintig miljoen tegenaan gegooid om dat allemaal te veranderen. Als ze wat behoudender waren
geweest en niet zo modern, dan had
dat toch een leuke cent bespaard. Ik
loop al zo’n eeuw of wat mee en heb
ontdekt dat het soms knap voordelig is
om iets niet te veranderen. Niet alleen
omdat je dan de kosten voor een ver-

Toegang gratis
Het programma voor 4 september start om
één uur ’s middags op de Karolingische
Burg met een presentatie van de groepen. ’s
Avonds (19.30-23 uur) is er dan het gala,
waarbij alle groepen weer optreden. ‘De
toegang is gratis en er zijn voldoende zitplaatsen’, nodigt de Festival Commissie de
belangstellenden uit. ‘En mochten er oudleden zijn die onverhoopt geen invitatie
hebben gehad dan wil de Festival Commissie ze bij deze vragen toch naar de galaavond te komen. Behalve het dansen is er
nog iets heel interessants voor ze. Er komt
een kraampje in de grote tent met foto’s,
krantenknipsels en geschenken die Medioburgum in de loop der tijd heeft ‘verzameld’.Zondagmorgen 5 september is er om
half tien in de Samen Op Weg kerk
aan de Kanaalstraat een internationale kerkdienst, waar de deelnemende groepen
in klederdracht een bepaalde inbreng hebben.
■

Karolingenmarkt biedt
weer “Blik op de Kerk”
Op de najaarsmarkt zet ook de Protestantse
Gemeente te Oost-Souburg haar deuren
weer voor iedereen open. De hele dag door
kunnen mensen een kijkje nemen in de kerk
aan de Kanaalstraat.
In de hal van de kerk is een beamer-presentatie te zien over het werk van de “Stichting
Roemenië Hulp Midden-Zeeland”. Deze
stichting is nauw verbonden met de
Protestantse Gemeente op Souburg en is

vooral bekend van de voedselinzamelingen
voor Roemenië. In de kerk zelf is ruimte vrij
gemaakt voor een “stiltehoek”, een plaats
waar een kaarsje kan worden gebrand en
zomaar even uitgerust.
Verder is in de kerk ook een bescheiden
presentatie ingericht rond de verschijning
van de Nieuwe Bijbelvertaling, eind oktober. Alle reden dus om even binnen te
lopen!
■
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bouwing uitspaart, maar ook omdat
de latere generaties die oude dingen
ineens weer leuk gaan vinden en dan
is zo’n stadhuis uit 1965 misschien in
2095 wel net wat ze dan willen hebben. Misschien hebben ze dan wel een
bloedhekel aan transparant en zo, al
kan het ook geen kwaad als de boel
eens goed wordt verlicht en er verder
wordt gebouwd aan openheid in alle
opzichten. En als er geld over was
gebleven (daar is nu geen kans op
want het is ook van deze tijd om
tekort te komen) kun je weer heel wat
doen, zoals bij ons op het dorp. Van
eenrichtingsverkeer alleen word je toch
ook niet gelukkig, al is het wel zo dat
we heel blij zijn met de Kanaalstraat,
waarmee is bewezen dat je soms beter
ergens lang op kunt wachten. Dat vergroot de vreugde! Als ik Vlissingen was
geweest, had ik dat stadhuis nog maar
even zo gelaten met het oog op toekomstig geluk..Maar ik heb niets te
zeggen, ik ben alleen maar uw

Melkmeisje
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Delta Stoffenhuis

AL 35 JAAR IN SOUBURG

professioneel glad resultaat in een beweging

99,-

DE NIEUWSTE MODE TIPS
Ook van Roos en Bizz Kids stoffen

van 77,95
95
voor 99,

Nu met 10% korting
I N D E W E E K VA N 3 1 A U G . T / M 0 4

Kanaalstraat 33 Oost-Souburg
www.deltastoffenhuis.nl

PHILIPS
STOOMSTRIJKIJZER PERFECTIVE
• revolutionair strijkijzer, geïntegreerde
Robijn cartridge met ontkreukvloeistof
• vericaal stomen
TEFAL TABLE PARTY PAN
• handige functionele pan
voor binnen en buiten
• geschikt voor vele soorten
gerechten
• afneembare pan met anti-aanbaklaag

SUURMOND

S E P T.

ELEKTRO- TECHNISCH AANNEMINGSBEDRIJF
INSTALLATEUR
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En speciaalzaak in huishoudelijke
apparaten en
verlichting

KANAALSTRAAT 21-23 OOST-SOUBURG 0118-461218

Opknapbeurt straten en wegen
Op de projectlijst van grondgebied beheer en ontwikkeling staan diverse
Souburgse straten genoemd. Voor 2005-2006 staan de J.I. Sanderse staat,
de Kromme Nieuwstraat en de Zeewijksingel gepland.
Ook de riolering van de Zeewijksingel wordt
gedeeltelijk aangepakt. De Souburgsche
Courant heeft in het verleden de
Zeewijksingel regelmatig als voorbeeld

genomen van een straat die in erg slechte
staat verkeerd. Op een andere projectlijst
zien we de Bermweg staan. In 2008 wordt
deze straat volgens planning geasfalteerd.

Viering van zestig jaar
bevrijding op Souburg
In november zal het zestig jaar geleden zijn dat Walcheren werd bevrijd.
Een tijd waaraan oudere Souburgers veel herinneringen zullen hebben: de
angst, het verdriet om familie die omkwam, de vreugde om de bevrijding, de
zorgen om het water dat nog tot in 1946 door de straten en de huizen liep.
De kerken in Souburg boden in die dagen onderdak aan mensen die thuis
het water, maar bovenal het schieten wilden ontlopen.
Op zondag 7 november wil de protestantse
gemeente (voorheen Samen op Weggemeente) aandacht besteden aan deze
periode. In de dienst van die morgen zal stil
worden gestaan bij de kerk als schuilplaats.
Na de dienst, van 11.00-12.00 uur zouden
de predikanten het een mooie gedachte vinden als jong en oud elkaar zouden ontmoeten rondom herinneringen aan deze periode. Concreet vragen zij of er mensen zijn die

of verhalen hebben die zij na die dienst willen vertellen over deze periode (eventueel in
interviewvorm) of voorwerpen hebben uit
die periode (foto’s of gebruiksvoorwerpen)
die in een kleine tentoonstelling kunnen
worden getoond.
Wie denkt te kunnen helpen, kan contact
opnemen met een van beide predikanten:
ds Leo Woltering, tel. 461441, of ds
Aarnoud van der Deijl tel. 465039.
■

Wereldwinkel aan de Kanaalstraat is
helemaal van deze tijd

Aan leuke cadeautjes geen gebrek
• De Zeewijksingel. Op veel stukken liggen de stenen ver uit elkaar.

Eerste wedstrijd van Fortis in
hoofdklasse op 11 september
Korfbalvereniging Fortis promoveerde na een beslissingswedstrijd op 31
mei tegen Vriendenschaar naar de hoofdklasse, het hoogste niveau in
Nederland. Niet eerder speelde een Zeeuwse korfbalvereniging in de
veldcompetitie zo hoog. Het Middelburgse Swift speelde ooit in de
zaalcompetitie twee seizoenen in de hoofdklasse.

Je ogen komen tijd tekort om zo gauw alles te zien wat er in de grote uitstalkasten en op de tafeltjes rondom staat. Daarom is een bezoek aan de
wereldwinkel in de Kanaalstraat in zekere zin spannend. Je ontdekt immers
steeds meer en soms moet je behalve je ogen ook je neus de kost geven.
Zoals bij het bewaardoosje, gemaakt van een oude kaneelboom. Niet alleen
ziet het er leuk uit met het grote geluksteken erop; het ruikt bovendien
sterk naar…inderdaad… kaneel. Suiker erin en het duurt niet lang of je hebt
kaneelsuiker. Thee erin, koffie erin, kortom wie van de geur van kaneel
houdt, komt helemaal aan zijn trekken.
Wilma Daamen en Betsy van den Hooven,
twee van de twaalf vrijwilligsters die de
Oost-Souburgse wereldwinkel runnen,
benadrukken dat de wereldwinkel als organisatie vreselijk haar best doet van deze tijd
te zijn. Verjonging en vernieuwing zijn
begrippen die hoog in het vaandel staan.
Toch kan de winkel in het dorp niet helemáál
meegaan met de nieuwe trends. ‘De
wereldwinkel heeft een eigen huisstijl ontwikkeld waarin bepaalde kleuren een
belangrijke rol spelen. Je kunt zo in het
straatbeeld in een oogopslag zien waar de
wereldwinkel zit.
Als je de enige gebruiker van het pand bent,
kun je wat dat betreft vaak je gang gaan.
Maar wij huren deze ruimte en zijn niet de enigen die hier ‘huizen’. We zullen ons wat het
kleurgebruik betreft noodgedwongen moeten
inhouden, maar voor het overige doen we
volop mee. Zoals wat het assortiment betreft.
Grote maskers zul je hier tevergeefs zoeken,
daarvoor is de ruimte te beperkt. Maar aan
kleinere dingen is er geen gebrek.

Faire beloning
Van koffie, vanouds een van de meest
belangrijke artikelen van de wereldwinkel,
allerlei theesoorten, vruchtensap, chutneys
en wijn tot snuisterijen, sieraden, muziekin-

• Het kampioens team van Fortis.

Op zaterdag 11 september om 15.30 uur
speelt Fortis 1 aan het Koopmansvoetpad
zijn eerste wedstrijd in de hoofdklasse
tegen DOS/WK, een mijlpaal die zeker niet
ongemerkt voorbij zal gaan.
In het voorprogramma komt Fortis A1 om
12.00 uur uit tegen KCC A1 uit Capelle aan
den IJssel en is er vanaf 13.45 uur Fortis 2
in actie zien tegen KVS 3 uit Scheveningen.
Fortis is een fusievereniging, opgericht op
12 juni 1998 en ontstaan uit de Souburgse

korfbalverenigingen Animo en Zuidwesters.
De club beschikt over drie kunstgrasvelden
aan het Koopmansvoetpad en gaat het
komende halfjaar een nieuw clubhuis bouwen bij sporthal De Belt.
Fortis is in de hoofdklasse D ingedeeld bij
de verenigingen Fortuna/Tempus uit Delft,
DOS/WK uit Enschede en Nic./Expertus uit
Groningen. Deze indeling is door loting tot
stand gekomen en het toeval wil dat de verenigingen die het verst uit elkaar liggen in
één poule zitten.
■ 3

strumenten,wierook en keramiek.’ Het principe van de wereldwinkel is in een zin
samen te vatten. Een faire beloning geven
voor gedane arbeid. De producenten krijgen
een rechtvaardige prijs, ook als de economie het even wat minder doet, er worden
voor langere tijd producten afgenomen en
er is ondersteuning bij het ontwikkelen van
de producten en bij het bedenken van nieuwe goederen. De website van de wereldwinkels (www.wereldwinkel.nl) geeft er een
keur aan informatie over en ook kinderen
kunnen daar op speciaal voor hen bestemde pagina’s volop grasduinen, bijvoorbeeld
als ze op school een spreekbeurt willen
houden. De wereldwinkels bestaan
inmiddels bijna vijftig jaar en zijn ruim vierhonderd in getal met een jaaromzet van vijfentwintig miljoen euro. Oost-Souburg is
weliswaar een klein radertje in het geheel,
maar ziet toch kans elk jaar een leuk bedrag
aan de totaalpot bij te dragen. Met name
dankzij de vele vaste klanten die op de dinsdagmiddag van 13 tot 17 uur en op de
zaterdag van 9 tot 13 uur de drempel overstappen en zelden weggaan zonder iets te
kopen. ‘Want zelfs al heb je niet direct iets
nodig; er is altijd wel iets leuks waar je oog
op valt’, is de ervaring van het duo vrijwilligsters.
■

Maar op die twaalfde augustus was alles
nog pais en vree. De genodigden gingen
bewonderend pratend over de niet geringe
bluskracht van de moderne motorwagen in
optocht naar de brandweergarage, aangebouwd aan het nieuwe gemeentehuis. Daar
wachtte een teleurstelling. De garage bleek
te kort voor de auto of de auto te lang voor
de garage. Er zat niets anders op dan de
garage te vergroten en dat kostte weer extra
geld. Financiën die het gemeentebestuur
door voorzichtig koopmanschap juist had
bespaard op de aankoop van de brandweerwagen. Bij de aanbesteding hield de
burgemeester strak en stijf vol dat er vierduizend gulden te besteden was en geen
cent meer. ‘Wij hopen dat u daarvoor een
auto kunt leveren zonder dat aan de kwaliteit tekort wordt gedaan’, schreef de burgervader aan de leverancier, de firma Van
Bergen uit Heiligerlee. Die berichtte dat de
prijs eigenlijk een paar honderd gulden
hoger lag, maar dat daar een mouw aan viel
te passen.
Normaal gesproken werden brandweerlieden aangewezen door de autoriteiten. Maar
ook dat veranderde in 1939. Het vrijwilligersprincipe deed zijn intrede. ‘Er kan nu
worden volstaan met een vrij beperkte doch
selecte groep vrijwilligers, die zich met groot
animo aan haar taak kan wijden’, stelde burgemeester Stemerding bij de overdracht
van de nieuwe autospuit. De installatievergadering van dit vrijwillige korps had plaats
op 20 februari 1940. Bij die gelegenheid
stak de eerste burger van Oost en West
Souburg de loftrompet over de vrijwilligers.
‘Temeer waar hier van allen een offer wordt
gevraagd, vooral in deze moeilijke tijden
wanneer u ook geroepen kunt worden uw
plicht te doen in samenwerking met de
luchtbeschermingsdienst en juist hier kan
uw taak een zware zijn. Uw vrijwillige verbintenis komt voort uit gemeenschapsbesef. U heeft een rijk studieterrein voor u. Ik
wens u toe dat u nimmer spijt van uw toetreding tot het korps zult hebben. Souburg
vertrouwt op u.’
Een apart hoofdstuk van de vergadering
werd gewijd aan de verzekering van de
brandweerlieden. Bij overlijden tijdens de
uitoefening van het ambt zou drie keer het
jaarloon worden uitgekeerd, bij blijvende
invaliditeit zes keer het jaarloon en bij tijdelijke ongeschiktheid normaal weekloon. Dat
loon zal overigens niet zo hoog zijn
geweest, want uit een staatje, toegevoegd
aan het verslag van een brand, valt af te leiden dat per uur in het begin van de oorlog
zeventig cent werd uitgekeerd.

Conflict tussen burgemeester en brandblus
apparatenfabriek loopt met sisser af

Nieuwe autospuit bewijst tijdens
oorlog volop goede diensten
Vreugde en teleurstelling kunnen dicht bij elkaar liggen. Dat ondervond de
gemeente Oost en West Souburg op 12 augustus 1939. Die dag ging de vlag
uit voor een – zoals de krant schreef – festiviteit van grote betekenis, de
levering van een nieuwe Fordbrandspuit. Na de officiële overdracht, waarbij
burgemeester A.H.S. Stemerding vaststelde dat het materiaal van de brandweer tot een hoogte werd opgevoerd die nimmer tevoren bereikt was, begaf
een illuster gezelschap zich naar het jaagpad bij het kanaal voor een
demonstratie. ‘De stralen uit de babyspuiten waren heel wat dikker dan die
uit de oude handspuit’, stelde de verslaggever vast. ‘Toen echter de nieuwe
autospuit eerst vier en later acht stralen over de omgeving uitwierp, bleek
overtuigend de grote aanwinst die is verkregen. Souburg kan nu rustig
afwachten. Moge het voor deze spuit ook 58 of meer jaar duren eer zij
daadwerkelijk hulp moet verlenen’, hoopte de krant. Een wens die beslist
niet in vervulling ging.

Alarmsirene
Op 5 september 1940 snelden de
Souburgers hun collega’s in Middelburg
opnieuw te hulp. Omstreeks half vijf in de
morgen vatte daar houthandel Alberts vlam,
een brand die vanaf het Souburgse
gemeentehuis goed kon worden waargenomen. Commandant De Smit liet onmiddellijk
de alarmsirene loeien en belde de Middelburgse brandweer op om assistentie aan te
bieden. Hij kreeg echter de horen dat de
commandant in die stad nog niet om hulp
had verzocht. ‘Ik moest de inmiddels toegesnelde brandweerlieden dus meedelen dat
zij een afwachtende houding dienden aan te
nemen’, schreef hij later in zijn rapport.
Omdat de brand zienderogen in intensiteit
toenam, verzocht De Smit de burgemeester
toestemming te verlenen uit te rukken en ter
plekke opnieuw assistentie aan te bieden.

Grote branden
Het vrijwilligerskorps van 28 man onder leiding van commandant De Smit, kwam voor
het eerst (gedeeltelijk) in actie bij grote branden in Middelburg na bombardementen op
17 mei. Die dag werden de Nederlandse en
Franse troepen in Zeeland door de opruk-

kende Duitsers teruggeslagen en trof de
overheid in allerijl maatregelen om de burgerbevolking in veiligheid te brengen. In
Souburg waarschuwde de politie huis aan
huis de bewoners dat zij een goed heenkomen moesten zoeken richting Zoutelande.
Ook het personeel van de vrijwillige brandweer moest de posten verlaten die ze een
week lang dag en nacht had bezet. In de
namiddag werd Middelburg bestookt met
brand- en brisantbommen, maar toen ’s
avonds de Duitsers zich meester hadden
gemaakt van de stad, kon de Souburgse
brandweer de collega’s in Middelburg niet
te hulp snellen. Eenvoudigweg omdat iedereen op de vlucht was voor het geweld.
Bovendien trok de optrekkende vijand langs
de Oude- en Nieuwe Vlissingscheweg op
richting Vlissingen. De volgende ochtend
toen de Duitsers heer en meester waren in
Souburg, kwamen verscheidene dorpelingen hun verlaten woningen opzoeken en
onder hen ook vijf brandweerlieden. Zij werden meteen opgetrommeld om, samen met
drie burgers, met de motorspuit richting het
hevig geteisterde Middelburg te rijden en te
redden wat er te redden viel. De autospuit
deed dienst op de Dam, recht voor de
Brakstraat waar veel woningen in lichterlaaie stonden. Omstreeks zes uur ’s avonds
kwam een politieagent namens de bezetters
melden, dat iedereen vóór zeven uur van
straat moest zijn. En al waren de vuurhaarden in de stad tegen die tijd grotendeels bedwongen, alle branden waren nog
lang niet geblust. ‘Het was voor ons onbegrijpelijk dat we moesten opbreken, maar
we konden niet anders dan gehoor geven
aan het bevel, zodat we omstreeks kwart
voor zeven de zwaar vernielde stad verlieten’, meldde commandant De Smit. Later
bleek dat het bevel op een misverstand
berustte. Het gold alleen voor burgers en
niet voor de brandweer, maar intussen
waren de meeste korpsen van buitenaf
Middelburg al uit, zodat de stedelijke brandweer daar voor de bijna onmogelijke taak
stond het nablussen te voltooien.

• Burgemeester A.H.S. Stemerding
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Het korps van de vrijwillige brandweer van
Oost- en West-Souburg poseert omstreeks 1946
voor de brandweerauto bij de kazarne bij het
voormalige gemeentehuis in de Kanaalstraat.
Voor de auto staan van links naar rechts:
J.D.P. de Smit (commandant)
Passenier (ook commandant)
S. Willeboordse, van Dijk.
Eerste rij in de auto:
M.P. Meijers, M. Fondse,
J. Suurmond, De Willigen,
A. Goedhart, A. Arendse
Tweede rij boven in de auto:
A. Arentsen van Middenhof,
De Visser, C. Lijnse,
onbekend,
De Keijzer, A. Steketee

Hij kreeg die en zonder verlichting (het was
immers oorlogstijd) ging het met chauffeur
Fonse achter het stuur in snelle vaart door
de duisternis naar de plaats des onheils.
Daar bleek de grote houtloods van de firma
Alberts aan de Looierssingel in lichterlaaie
te staan, terwijl de woningen daar tegenover
ook al voor een groot gedeelte brand hadden gevat. De huizen achter de houttuinen
en de Braamstraat liepen eveneens groot
gevaar. De Souburgers werden via de Seisbrug naar het Langeviele-bolwerk gedirigeerd om daar de motorspuit op te stellen.
‘Reeds enige minuten later gaven wij met
drie krachtige stralen water. Toen na enige
tijd onze burgemeester met de gemeentesecretaris op het terrein van de brand aankwamen, konden zij ons materiaal in volle
werking aanschouwen’, meldde De Smit.
Ook de Vlissingse brandweer arriveerde
enige tijd later, zodat de gezamenlijke korpsen de brand met vijftien flinke stralen konden bestrijden. De brand werd ingesloten en
al om zeven uur was de grote vuurhaard
bedwongen. Over de oorzaak ervan bleef
men in onzekerheid.

Eigen dorp
De eerste keer dat de vrijwilligers in eigen
dorp moesten optreden, diende zich aan in
de nacht van 17 op 18 september.
Omstreeks half twaalf vielen er verschillende brandbommen op woningen in de
Vlissingsestraat en omgeving.
Brandmeester Willeboordse werd gealarmeerd en die rende naar het gemeentehuis
om brandalarm te laten geven. In minder
dan geen tijd waren er genoeg brandweerlieden aanwezig om uit te rukken met de
motorspuit. De meeste brandbommen bleken echter al door buurtbewoners onschadelijk gemaakt, werk dat door de brandweermannen werd overgenomen. Eén
brandbom was door het dak van een houten
schuilplaats heengedrongen, maar gelukkig
bleven de acht mensen die daar dekking
hadden gezocht ongedeerd. Enkele dekens
in die schuilplaats vatten echter vlam

woordiger naar Souburg te sturen. Een paar
dagen later viel er een laconieke brief,
afkomstig van Minimax, in de bus van het
gemeentehuis. Waarin stond: ‘Het verheugt
ons u te kunnen berichten dat beide apparaten in goede conditie verkeren. Ze werden
bij het blussen echter op onoordeelkundige
wijze op de kop gehouden.’ De firma deed
er fijntjes een doorsneetekening van de
Minimax bij, zodat de brandweercommandant aan de hand daarvan zijn korps kon
instrueren.

waardoor het gevaar dat de schuilplaats en
het erboven getimmerde duivenhok zou uitbranden zeker niet denkbeeldig was.
Brandweerman De Visser drong, voorzien
van een handblusser, een Minimax, naar
binnen, zonder zich te bekommeren om de
grote rookmassa. Hij slaagde er niet zomaar
in de vlammen te doven. Meer dan een half
uur zat hij in de brandende schuilplaats tot
de vuurhaard helemaal was geblust. De
Minimax bood nog meer goede diensten,
want er werd een beginnende brand mee
geblust op het dak van een huis aan de
Vlissingsestraat.

Behalve bij een reeks schoorsteenbranden
en een brand op 23 juli 1941 in een schuur
op het Oranjeplein, hoefde de Souburgse
brandweer de komende jaren niet echt in de
gemeente zelf in actie te komen. Dat werd
anders op de avond van de 15e augustus
1943. Omstreeks tien voor half negen verschenen er twee formaties geallieerde bommenwerpers, circa vijftig in getal, die toen
ze ongeveer recht over Souburg vlogen,
naar het zuiden afweken. De hele kuststrook
bleek het doelwit en al spoedig kwamen er
talrijke bommen naar beneden. Al snel
kreeg de brandweer melding van een uitslaande brand in Ritthem. Terwijl dikke
rookwolken en kruitdampen boven de straten hingen, kwamen de brandweerlieden
aanhollen om zo snel mogelijk hulp te verlenen. De autospuit onder bevel van onderbrandmeester Van Dijk kreeg oponthoud
omdat bij de kom van Ritthem vlak naast de
rijbaan een bom was geëxplodeerd,
waardoor de hele rijbaan onder de aarde
bedolven lag. De opruimingsploeg van

Zaterdag 21 september 1940 rukten de
Souburgers uit naar Vlissingen, nadat daar
door Engelse luchtaanvallen branden waren
uitgebroken. In eigen dorp brak brand uit op
vrijdag 1 november 1940 bij de slagerij/werkplaats van de gebroeders Minderhoud
aan de Kanaalstraat. Vrij snel was het vuur
onder controle, zodat de schade beperkt
bleef tot de werkplaats.

Op hoge toon
Eind 1941 werden de handblussers inzet
van een conflict tussen de burgemeester en
de firma Ifea Minimax. Hij had gehoord dat
twee van die apparaten tijdens bluswerk
slecht hadden gefunctioneerd en stelde de
firma op hoge toon schriftelijk verantwoordelijk. ‘De apparaten worden regelmatig
door uw maatschappij gecontroleerd, waarop ik meende te mogen steunen’, fulmineerde hij. Minimax vond de aantijging serieus
genoeg om onmiddellijk de hoofdvertegen-
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Openingstijden:
maandagmiddag
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De commandant tekende in zijn rapport nog
aan, dat de bluswatervoorziening in de
bebouwde kom van Ritthem veel te wensen
overliet. Het water was te ver verwijderd en
daarom kostte het niet alleen veel tijd de
persslangen uit te leggen, maar bovendien
moest te veel materiaal worden gebruikt en
moest er met te hoge druk worden gewerkt
om behoorlijk water in het vuur te kunnen
spuiten. ‘Het maken van een goede brandput in de omgeving van de kerk, die in verbinding wordt gesteld met een of meerdere
sloten zou geen overbodige luxe zijn’, vond
de commandant. Of er in oorlogstijd al iets
aan gedaan werd, vermeld het notulenboek
van de Souburgse brandweer niet. Feit is
dat er op 14 januari 1944 weer werk aan de
winkel was in Ritthem, nu bij hofstede
Zoutman. Op 23 juni van datzelfde jaar
kwam de brandweer opnieuw in actie toen
een brandende bommenwerper neerstortte
op hofstede Kromwege aan de Visodeweg
in Souburg.
■
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Ritthem was al druk bezig de weg vrij te
maken en na een minuut of vijf kon de
motorspuit verder. Om negen uur arriveerden de manschappen bij de brand, die in
een landbouwschuur woedde vlakbij de
hofstede Oud Erve aan de Dorpsstraat 39.
Het duurde geruime tijd voordat de
Souburgers de brand meester waren,
omdat de schuur gevuld bleek met hooi,
gerst, tarwe en erwten. Ze slaagden erin de
woning, waaraan de schuur was vastgebouwd, voor brand te behoeden, al was de
schade ook daaraan groot.
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Marcus & Jaqueline van Kempen openen begin
oktober speciaalzaak aan Kanaalstraat

“Indien ’t gemeen u roept,
besorgt het als uw eijgen”

‘Eén grote grabbelton’ aan
oldtimer bromfietsonderdelen

SBS 6 filmt bankje in
Oost-Souburg

‘Eén grote grabbelton’. Zo omschrijft Jaqueline van Kempen de overvloed
aan bromfietsonderdelen, die haar man Marcus en zij in de aanbieding hebben. Vanaf begin oktober ligt alles netjes gerangschikt in de schappen van de
winkel aan de Kanaalstraat. Dat is althans de bedoeling, maar er is zo gigantisch veel dat de kwalificatie grabbelton nog wel even in zwang zal blijven.

“Indien ’t gemeen u roept, besorgt het als uw eijgen. Deze tekst van
Joost van den Vondel stond ooit boven de toegangsdeur in de raadszaal
te Souburg”, stelt Souburger Co Filius. “Toen het menens werd dat de
bejaardenbank moest ruimen voor een ingrijpende reconstructie in het
straatbeeld hebben de Souburgers van nu duidelijk bewezen op te komen
voor wat ons eigen is. Dat de bank mag blijven is iedereen inmiddels wel
bekend. Veertig jaar geleden met de pet rond om de bank te financieren, nu
met de lijst rond voor het behoud van de bank. We kunnen zeggen dat dit
omstreden straatmeubel tweemaal ons eigen is,” vervolgt Filius.
De bank was overigens onderwerp voor een televisieregistratie door de
zender SBS6.

Maandenlang zijn Marcus en Jaqueline al in
touw met het ingrijpend verbouwen van hun
nieuwe stek, nadat ze hun woning aan de
Buteuxstraat hadden verkocht. Daar wisten
de bromfiets- en crossfans hen overigens
ook wel te vinden, net zo goed als op de
tien tot twaalf markten waar ze jaarlijks een
stand hadden. ‘We gaan dat marktbezoek
nu terugbrengen tot een stuk of vijf per jaar,
want straks hebben we immers een winkel.
Er zullen dan ongetwijfeld klanten zijn die
een bezoekje aan Souburg gaan combineren met een dagje strand’, denkt Marcus.

Sneeuwbal
Zijn vader begon in de beginjaren negentig
met het handelen in onderdelen en dat
werkte als een sneeuwbal. Voor de familie
het wist lagen er vier schuren vol met snelheidsmeters, motorblokken, spatborden,
kabels en noem maar op. ‘Pa was ook een
van de organisatoren van de bekende
Karolingenrit. Een jaar of zes deed hij mee,
totdat hij ernstig ziek werd. Daarna heeft de
rit zo’n drie jaar stil gelegen, maar inmiddels
heeft iemand anders de draad weer opgepakt.’
Marcus liefde voor (oldtimer) bromfietsen,
scooters en crossmotoren komt dus niet
van een vreemde. ‘Ik was als jochie van zes
al aan de gang met brommers en het leuke
is dat onze kinderen Jeffrey (11) en Daniëlle
(13), als enige meisje op Walcheren, ook al
crossen. En helemaal niet onverdienstelijk.
Vorig jaar nog is Jeffrey Zeeuws kampioen
geworden in de 65cc klasse. Inmiddels is hij
naar de 85cc grote wielen overgestapt,
want hij groeit als kool. Daar rijdt hij temidden van veel oudere jongens, maar hij staat
zijn mannetje echt wel. Daniëlle komt uit in
de 125cc klasse. Allebei op Yamaha; dat is
ook het merk scooter dat we o.a. willen
gaan voeren.’
Op de werkbank, middenin wat straks de
werkplaats wordt, staat Jeffrey’s motor.

Gedemonteerd en wel, want tijdens de laatste race ging er iets stuk. ‘Dan merk je dat
die jongen feeling heeft voor het crossen’,
zegt Marcus met vaderlijke trots. ‘Hij hoorde aan de motor dat er iets mis was en zette
de machine meteen stil. Nu is de schade
beperkt gebleven, maar rij je wat langer
door dan loopt het al heel snel in de papieren.’

Van alles
In de winkel komen naast gloednieuwe
bromfietsen en scooters ook redelijk wat
tweedehands oldtimers te staan. ‘Af en toe
zal er ook wel eens een motorfiets tussendoor hobbelen’, lacht Jaqueline. ‘En misschien ook wel wat freestyle fietsen.
Klanten kunnen straks voor werkelijk alles
bij ons terecht. Van nieuw tot gebruikt; van
adviezen tot fijnafstelling; van onderdelen
tot verzekeringen, van helmen tot kleding.
Kortom een totaalpakket wat onze branche
betreft.’ Niemand hoeft vreemd op te kijken
als hij straks Jaqueline sleutelend aan een
bromfiets in de werkplaats ziet staan, want
‘toen Marcus nog volop crosste en aan de
Zeeuwse top zat, ging ik mee als monteur’.
Volgens het echtpaar is de toekomst aan de
scooters, schakelbrommers, supermotards,
off the road-motoren en de naked bikes, die
zijn ontdaan van alle opsmuk. ‘Het voordeel
daarvan is dat er veel minder of geen schade is als je onderuit gaat’, lacht Marcus.
Veel klanten zijn op zoek naar dat wat niet
iedereen heeft. Aan die wens willen we
straks helemaal kunnen voldoen. Waarom
we in Souburg een winkel beginnen? Ons
hart ligt hier. Ik ben weliswaar in Middelburg
geboren, maar was nauwelijks twee jaar
toen het gezin hiernaartoe verhuisde. En
Jaqueline woont ook al behoorlijk lang in
het dorp. Bovendien heeft Souburg heel
veel te bieden aan winkels. Je kunt hier
eigenlijk alles wel kopen en straks dus ook
alles op bromfiets en oltimergebied.’
■

•

Marcus, Jaqueline,
Jeffrey en Danielle
van Kempen bij de
BSA, een museumstuk
dat niet te koop is.
‘Mijn vader heeft hem
indertijd gekocht en
hij gaat voor geen
geld ter wereld weg’,
zegt Marcus beslist.

• SBS6 in gesprek met Souburgers over het behoud van de bejaardenbank bij het station.
Tijdens de raadsvergadering van 29 juli
heeft Partij Souburg Ritthem een motie
ingediend voor het behoud van de bank.
Aan het begin van de vergadering voerden
Souburgers Coen Hendriks en Wim Buys
een uitstekend pleidooi voor het behoud
van de bank.
Ze hadden de plaatsing van de bank zeer
bewust meegemaakt. Het was een
geschenk van de Souburgse bevolking aan

de ouderen met name de twee honderdjarigen Barendsen en Suurmond. Gelukkig
stemden 19 van de 26 raadsleden voor het
behoud van de bank. Alleen de RPCU en de
VVD waren tegen plus raadslid Seijbel. De
VVD en de RPCU vonden dat er op de
besluitvorming om de bank te verplaatsen
niets aan te merken was en je daarom op
een eerder genomen beslissing niet terug
moest komen.
■

Eigen bijdrage ondersteuning
en activering afgeschaft
De eigen bijdrage voor activerende en ondersteunende begeleiding is afgeschaft, een belangrijke meevaller voor cliënten van de thuiszorg die deze
vorm van zorg ontvangen.
Thuiszorgcliënten liftten mee op het succesvolle protest van cliënten en organisaties in de psychiatrie. Deze zijn er in
geslaagd een dreigende bijdrage voor
ondersteuning en activering in de psychiatrie te voorkomen. Thuiszorgcliënten betaalden al langer een eigen bijdrage voor deze
diensten. Nu hoeft dat dus niet meer.

Voorlopig karakter
Deze regeling heeft een voorlopig karakter.
Vanaf 1 januari 2007 gaat ‘ondersteuning en
activering’ uit de AWBZ over naar de Wet
6 Maatschappelijke Ondersteuning, die onder

verantwoordelijkheid van de gemeenten
komt. De gemeenten kunnen dan zelfstandig een ‘eigen-bijdragebeleid’ voeren.
Bij Zorgstroom geldt deze regeling voor cliënten die geïndiceerd zijn voor gespecialiseerde zorg, dagverzorging of activiteitenbegeleiding aan huis. De afschaffing van de
eigen bijdrage is een voordeel voor alle
cliënten die deze zorg ontvangen, maar
vooral ook voor degenen die na de verhoging van de bijdrage de zorg hebben moeten afzeggen. Zij kunnen dit nu weer ontvangen zonder in financiële moeilijkheden
te komen.
■

Marie Prins: op en top betrokken Souburgse

PSR logisch gevolg van
vorige verkiezingen

mythe rond aspartaam. “Ik had in die periode ook nog tijd om iedere dag te tennissen”,
herinnert ze zich en dat was wonderlijk want
haar huis stond altijd open als opvang voor
mensen die nergens terecht konden. “We
hebben toen heel wat mensen met veel
moeilijkheden in huis gehad. Hoe we het
allemaal konden redden is me nu een raadsel. Een nichtje heeft toen wel eens tegen
me gezegd: tante Marie, je zou er een boek
over kunnen schrijven.”

Jong hart
Dertig jaar wonen aan de Rijnstraat hebben een Souburgse in hart en nieren
gemaakt van Marie Prins, officieel ir. M.P.Prins, voor de intimi gewoon Rie.
Ze is zozeer betrokken bij het wel en wee van de bewoners dat ze in 2001
een prachtige kunstkalender kreeg die de gemeente had bestemd voor honderd prominente inwoners als dank voor hun inzet. Marie had het dik verdiend en ze verdient het nog steeds want ook nu nog heeft de 74-jarige het
dagelijks druk met haar werk voor diverse organisaties. Het interview is
dan ook alweer het zoveelste dit jaar: haar mening wordt graag gehoord op
velerlei gebied.
Souburgers kennen haar vooral van haar
betrokkenheid bij buurtvereniging Van
Duijvenvoorde, de opbouwcommissie, de
huurdersraad van de Basco, de PPR, later
Groen Links, de fietsersbond , de ANBO en
als bezoeker van de openbare vergaderingen van het dorpsplatform. Kortom: als
Marie Prins ergens iets van vindt, dan is het
meestal goed raak of het nu over kruiden
gaat, de Hogeschool Zeeland - waar ze als
lerares en als hoofd van de afdeling elektrotechniek in haar levensonderhoud voorzag over fietsvoorziening, over kwakzalverij,
over Amerika, waar ze studeerde en werkte,
of over Souburg.

Eindelijk bestaan we
Om het dan maar eerst over het laatste te
hebben: het doet haar deugd dat de burgemeester zich dit jaar in het jaarverslag richt
tot Vlissingers, Souburgers en Ritthemers.
Dat onderscheid vindt ze prettig: “Eindelijk
bestaan we! Gelukkig ook dat de stem van
de Souburgers nu een beetje georganiseerd
raakt. Je hoefde hier niet lang te wonen om
te merken dat Souburg, met een derde van
het totaal aantal inwoners van de gemeente, nauwelijks bestond op het stadhuis in
Vlissingen. Het ontstaan van de PSR is een
logisch gevolg van de vorige verkiezingen
toen veel Souburgers voorkeursstemmen
kregen waar uiteindelijk geen rekening mee
werd gehouden.”

zitten als je ziet hoe haar gereedschap,
klaar voor gebruik, in haar schuurtje hangt.
“Ja, je bent nu eenmaal een techneut, of je
bent het niet”, lacht ze.
Dat technische bracht ze mee bij haar
geboorte in 1930 in Barsingerhorn, bij het
West Friese Schagen. Ze wilde de techniek
in, naar de MTS, maar dat was niet zo eenvoudig in het naoorlogse, lang niet rijke
Nederland. Het werd Mulo B (met boekhouden en handelsrekenen erbij) en daarna een
succesvolle loopbaan bij een kleine drukkerij waar ze het van typiste al gauw tot directiesecretaresse bracht. Verder was ze actief
bij de NJN (de jeugdbond voor natuurstudie) en later in de Rode Koers, een democratisch socialistische jongerengroep.

Het bleef niet bij die ervaringen; er kwam
nog rijkelijk meer bij want wegens familieomstandigheden verhuisde Marie in 1973
naar Oost-Souburg. Ze kreeg een baan aan

de HTS in Vlissingen, wilde op fietsafstand
wonen en zo werd het een spiksplinternieuwe woning in wat in de volksmond “de witte
wijk” werd genoemd. Daar woont ze nog
steeds, in een huis vol boeken en mooie
schilderijen, mét kruidentuin en (deels buur)katten. Ze heeft het allemaal meegemaakt:
de vreugde en de problemen in de wijk, de
opkomst van de buurtvereniging, de
opbouwcommissie, het platform en ga zo
maar door. En ze maakt het nog steeds
mee: met een jong hart, al dwingen de jaren
haar wel eens zich aan haar stoel vast te
houden en niet overal meer spontaan in te
springen. “Je zegt zo gemakkelijk dat doe ik
wel even, maar dat ‘effe’ laat ik er tegenwoordig toch maar vanaf!”
■
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Brother Marie
Een kans op verdere studie kwam er pas in
1954 na haar huwelijk en emigratie naar de
VS. Ze kwam met haar echtgenoot in
Minnesota terecht, waar ze allebei een baan
kregen aan de universiteit en de mogelijkheid om aan diezelfde universiteit te gaan
studeren. Marie koos voor elektrotechniek
en behaalde in plaats van in vijf, in vier jaar
tijd haar bachelors, werd als enige vrouw lid
van het studentencorps (eigenlijk alleen
voor mannen) van haar studierichting en
werd daar zelfs secretaris van. “Ik kreeg
brieven met ‘dear brother Marie’als aanhef,
herinnert ze zich. Ze deed het er goed, was
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• Marie Prins met een van haar katten

Geen gevoel voor oud
Ze maakt zich druk voor de fietsers, windt
zich waar nodig op over fietspaden, fietsenrekken en borden en is ook secretaris van
de ANBO, de ouderenbond. “Het is wel
eens lastig dat ik geen gevoel heb voor oud
worden. Ik kan me niet altijd in de wereld
van onze leden inleven”, legt ze uit, al voelt
ze het stijgen der jaren wel, maar onder protest. “Het is soms knap lastig dat je meer
tijd nodig hebt voor alles; ik heb moeite om
te aanvaarden dat ik een hulpeloos oudje
aan het worden ben.” Op het gebied van
klussen lijkt dat hulpeloze er niet zo erg in te

de beste van haar klas en won ook nog
eens een prijs voor een scriptie.
Het echtpaar verhuisde naar Ohio waar ze
een baan kreeg bij Bell Telephone
Laboratories in Columbus, een topbedrijf op
het gebied van onderzoek naar telecommunicatie. In die jaren was ze in haar vrije tijd
actief in de democratische partij, liefhebberde in tuinieren en koken, wat weer kennis
van kruiden opleverde waardoor ze een
overtuigd en zeer actief lid werd van de vereniging tegen de kwakzalverij.Die interesse
bleef. Van zeer recente datum zijn haar
ingezonden brieven en artikelen over de 7
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HET

VEERSE SCHEEPSTUIG

Shantykoor Het Veerse Scheepstuig (what’s in a name) met als bakermat
Veere is opgericht in maart 1999. In tijd van amper vier jaar is dit specifiek
Zeeuwse zeemanskoor tot vrijwel volledige wasdom gekomen.
Meer bepaald ook door de deskundige en enthousiaste leiding van koordirigente Emilia. Het koor omvat in totaal 40 mannen zangers verdeeld over
vier stemgroepen, die muzikaal worden bijgestaan door een accordeonist en
een gitarist. Op het repertoire staat een keur van Nederlandse, Engelse, Duitse
en Russische zeemansliederen in een overwegend vier- en driestemmige bezetting. De koorleden komen uit de gehele provincie Zeeland. Dankzij het grote
succes wordt het koor veelvuldig gevraagd voor tal van maritieme en nautisch
getinte evenementen, zoals haven- en visserijfeesten en sails, en vooral
’s winters in vakantieoorden en bejaardentehuizen.

19.30 uur: Opening door de voorzitter Dingeman de Visser
Hij verwelkomt de groepen. Aansluitend zullen de
drie volksliederen klinken
19.45 uur: Medioburgum
20.00 uur: De Grunneger Daansers
20.25 uur: Het Veerse Scheepstuig
20.50 uur: De Lichtaartse Kloppers
21.15 uur: Pauze
21.30 uur: Baeringen
21.55 uur: De Blokker Dansgroep
22.20 uur: Het Veerse Scheepstuig
22.45 uur: Medioburgum
23.00 uur: Gezellig samen onder begeleiding van de
muzikanten van de verschillende groepen.

LICHTAARTSE
STROVLECHTSTERS
DE

DE

LICHTAARTSE KLOPPERS

Sinds 1970 brengt de Kempense folkloregroep een daverende dorsvlegelshow. De tijd dat het overgrote deel van onze landelijke bevolking noodgedwongen in het eigen levensonderhoud moest voorzien door noeste handenarbeid op het eigen boerderijtje behoort definitief tot het verleden.

De groep bestaat thans uit een achttal dames die met vaardige hand het
decoratief strovlechten demonstreren.
Ze zijn uitgedost in een passende folkloristische klederdracht. Het is werkelijk
fascinerend te zien hoeveel mogelijkheden het simpele stro biedt. Een hoorn des
overvloed, sterretjes, spiraaltjes, weegschaaltjes, zwaantjes, engeltjes, waaiers,
hartjes, lantaarntjes, belletjes en hangers allerlei ….. ze maken het allemaal.

Het is echter niet verstandig de oude technieken zo maar te vergeten. Een
samenlevingsmodel dat eeuwen levenskracht heeft geboden, in de strijd met
seizoenen en natuurelementen, verdient een ereplaats in onze beschavingsgeschiedenis. De Lichtaartse Kloppers willen door het hanteren van het oude landbouwalaam en het vertellen van een verhaal over oude weerspreuken en volksgebruiken het beeld van het dagelijks leven van hun voorouders terug roepen.
Ze willen op die wijze een levend monument oprichten, een hulde aan een hard
leven met toch veel gelukkige momenten.

(Advertentie)

(Advertentie)

hubo

WIST U DAT DE
MEER IN HUIS HEEFT
DAN ALLEEN EEN KOMPLEET ASSORTIMENT
DOE-HET-ZELF ARTIKELEN ?
MAATWERK ! SCHUIFDEURKASTEN, BINNENZONWERING,

ADVIES !
METEN !
MONTAGE !

DE VRIJBUITER

BUITENZONWERING, HOUT- EN PLAATMATERIAAL, VERF,
GLAS, HORREN, DEUREN, VLOEREN, ETC.
GOEDE EN EERLIJKE VOORLICHTING.
AL HET MAATWERK GRATIS BIJ U THUIS OPGEMETEN.
NAAR KEUZE VAKKUNDIG VOOR U GEMONTEERD.

DE BEZIGE HAND

PASPOORTSTRAAT 26 OOST-SOUBURG
tel.: 0118-490426
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BUTEUXSTRAAT 12
4388 CW OOST-SOUBURG TEL. 0118-461241
WOENSDAG GESLOTEN

DE

GRUNNEGER DAANSERS

BLOKKERDER
DANSGROEP

DE

Sinds de oprichting
op 9 november 1956
heeft de
folkloristische dansgroep De Grunniger
Daansers uit
Zandwedde een
reeks van succesvolle optredens
achter de rug over
de gehele wereld.
De groep reisde niet
alleen door
Nederland en
Europa, maar ook
door Amerika,
Canada en Japan.

De “Blokkerder Dansgroep”, werd opgericht in 1978.
Wij dansen in de kleding welke in West Friesland gedragen werd tussen 180
en 1920.
Het is de daagse boeren uitgaansdracht met hulletje, boeren hoedje en eenvoudige sieraden en schort (boezeltje). De dames dragen een zwarte beugeltas. Het
programma bestaat uit walsen, polka’s en boerendansen afgewisseld door liedjes
en voordrachten in het West Fries. de groep treed regelmatig
met veel plezier op.

Al dansend geeft de groep uiting aan het karakteristieke van de Groninger
volksgeest. In authentieke klederdracht wordt het streek eigene in dans,
muziek, kostuum en streektaal op verantwoorde wijze bewaard. Hiervoor ontving de groep in 1971 de culturele prijs van de provincie Groningen en de culturele prijs 2001 van de gemeente Eemsmond. De groep bestaat uit zesentwintig personen. Waaronder vijf accordeonisten en een stampstok of rinkelbom. Kostuums en dansen van de groep dateren uit de tijd rond 1850 van Het
Hogeland van de provincie Groningen.

Medioburgum

VOLKSDANSGROEP

De folkloristische dansgroep Medioburgum komt uit Middelburg, de
hoofdstad van de provincie Zeeland, en bestaat al meer dan 110 jaar. De
groep draagt originele Zeeuwse klederdracht, van plus minus 1870 die is
genaamd het “Middelburgs Ambacht”.

UIT NOORWEGEN
De volksdansgroep Baeringen uit Oslo is opgericht in 1987 met als
doel de interesse in volksdansen op te wekken doormiddel van
shows en dansfeesten.

De sieraden die hierbij gedragen worden zijn van goud en zilver. Het streven
van de vereniging is, het in stand houden van de klederdracht en het behouden van de traditionele Zeeuwse dansen. De vereniging telt 25 leden. Elke
woensdag oefenen de leden in het clubhuis van Fortis. Kom gerust eens kijken
en wie weet danst u binnenkort in onze groep mee.

De groep oefent
wekelijks en neemt deel
aan internationale volksdansfestivals en dansfestivals. De groep heeft
onder andere opgetreden in de VS, Hongarije,
Ierland en Denemarken.
De groep bestaat uit 30
opgewekte amateurs die
de nationale kostuums
uit verschillende delen
van Noorwegen dragen.

Philharmonie 50 Plus concerteert op 4 september

en een toestroom van enthousiaste leden
uit heel Walcheren en zelfs daarbuiten, kon
al snel met spelen worden begonnen. Er
werd gekozen voor de philharmonievorm
omdat daarin ook plaats is voor snaarinstrumenten. Want het orkest wil in geen
geval een concurrent zijn van het Zeeuwse

Licht klassiek maar ook
meezingers op repertoire
In de grote tent op de Karolingenburg is zaterdagmorgen 4 september van
tien tot twaalf uur de Philharmonie 50 Plus te beluisteren, een orkest voor
vijftig plussers dat sinds 1 januari 2001 bestaat. Het orkest met blazers, strijkers en een slagwerker was meteen een succes. Iedere week wordt in De
Blazer te Oost-Souburg gerepeteerd onder de bezielende leiding van
dirigent M. Kramer, eveneens een senior. Intussen heeft het orkest al een
flink aantal succesvolle optredens achter de rug,
ook voor de Zeeuwse radio en tv.
De Philharmonie 50 Plus is een initiatief van
de Souburgse Truus Wight, bekend als
dirigente van diverse koren. Eind 2000

BAERINGEN

werden de plannen gemaakt en dank zij
een startsubsidie uit de pot flankerend
ouderenbeleid van de gemeente Vlissingen
9

senioren-harmonieorkest. Vandaar dat met
nadruk wordt gevraagd om bespelers van
strijkinstrumenten waarvoor in Zeeland
heel wat minder mogelijkheden zijn dan
voor blazers. Er is nog ruimte voor allerlei
spelers. Het aantal violen bijvoorbeeld kan
nog flink worden uitgebreid en cello’s en
bassen ontbreken ook nog. Natuurlijk zijn
ook blazers en slagwerkers van harte welkom. Bij de repertoirekeuze wordt rekening
gehouden met de voorkeur van de leden en
de luisteraars. Op het ogenblik staan naast
licht klassieke nummers, ook werken van
bijvoorbeeld de Ramblers en andere herkenbare populaire muziek op het programma, naast meezingers en lekker in het
gehoor liggende nostalgische nummers,
dixieland en polka’s. Op 4 september
wordt dan ook een gevarieerd programma
gebracht met voor ieder wat wils. Wie interesse heeft om mee te doen, kan nadere
informatie krijgen via tel. 464604.
■

(Advertentie)

Rode Kruis start met EHBO-cursussen
De afdeling Oost-en West-Souburg/Ritthem van het Nederlandse Rode Kruis
is op zoek naar nieuwe cursisten voor de EHBO-cursus en de EHBO-B cursus voor de jeugd. De EHBO-cursus is bestemd voor iedereen vanaf 16 jaar
die wil weten hoe iemand die eerste hulp nodig heeft, het beste geholpen
kan worden. Behalve het leren verbinden van verschillende wonden en het
behandelen van diverse letsels wordt ook geleerd hoe te reanimeren.

• Kinderen van de Tweemaster brengen het geleerde in praktijk

ALLES WAT UW AUTO NODIG HEEFT
DIJKWEL AUTO SHOPPING CENTRE

1 JAAR GRATIS AUTOWASSEN
B I J

A A N K O O P

V A N

E E N

De cursus die bestaat uit ongeveer twintig
lessen, start half september en wordt gegeven in het afdelingsgebouw in OostSouburg op de woensdagavond. De cursus
wordt afgesloten met een examen en bij
goed gevolg ontvangt de cursist het EHBOdiploma. Jaarlijks moeten een aantal herhalingslessen worden gevolgd om de geleerde
stof bij te houden en het diploma te laten
verlengen. De kosten van de EHBO-cursus
bedragen 95,- euro inclusief het cursusboekje. Omdat het Rode Kruis een vrijwilligersorganisatie is, is haar uitgangspunt dat
nieuwe cursisten aan het begin van de cursus tevens vrijwilliger worden. De afdeling
verlangt van de vrijwilliger dat hij/zij zich
enkele keren per jaar inzet voor het Rode
Kruis. Dit kan zijn een EHBO-dienst draaien
bij een evenement, bijvoorbeeld bij het ringrijden of bij een sportevenement. Ook heeft
het Rode Kruis nog vrijwilligers nodig voor
een team dat opgeroepen wordt wanneer
bij een calamiteit niet gewonde slachtoffers
opgevangen moeten worden. Een andere
taak is het bieden van sociale hulp aan
ouderen en eenzamen die in een sociaal

isolement dreigen te raken. Als tegenprestatie zal de afdeling de kosten van de herhalingslessen voor haar rekening nemen.
Voor jongeren vanaf 12 t/m 15 jaar is er de
EHBO-B cursus. Deze cursus is een goede
aansluiting op de EHBO-A cursus die veel
kinderen in Oost-Souburg in de laatste
groep van de basisschool hebben gekregen. Samen met leeftijdsgenoten wordt op
een leuke manier geleerd hoe te handelen
wanneer eerste hulp nodig is. De cursus
vormt een goede voorbereiding op de
EHBO-cursus voor volwassenen. De lessen
zijn gratis en worden gegeven op de dinsdagavond in het afdelingsgebouw in OostSouburg.
Informatie of opgave kan men terecht bij:
Voor de EHBO-cursus: mw. J.M.E. de
Laat-Schepens, tel. 0118-460347. Voor de
EHBO-B cursus voor jongeren: mw. M.J.
de Haan-Folles, tel. 0118-462663.
Voor algemene informatie heeft het Rode
Kruis een website (www.rodekruis.nl) of
kan contact worden opgenomen met Ella
Kieboom, tel. 0118-471764
■

A U T O

Hét autobedrijf van
Oost-Souburg

Ontdekkingsreis
Peuters van Souburg, jullie ontdekkingsreis
in de wereld van de muziek begint weer op
donderdag 2 september om 10.00 uur.
Natuurlijk neem je je vader of moeder mee,
anders blijven die alleen achter (opa of oma

zijn natuurlijk ook welkom) Dus tot 2 september in “de Blazer”aan de Ritthemsestraat nummer 45.
Heeft je mama nog iets te vragen, bel dan
juf Truus op 464614.
■

AUTO SHOPPING CENTRE

(voorheen Autobedrijf Kuzee)
HET ADRES VOOR:

NIEUWE EN GEBRUKT AUTO’S / ONDERHOUD / APK
Marie Curieweg 3 4389 WB Vlissingen, Tel.: 0118-488466
Rijksweg A58, Afslag 40 Oost-Souburg - Ritthem, Bij BP station
10 • Juf Truus met enthousiaste kinderen en ouders op ontdekkingsreis

(Advertentie)

Super Braderie
voordeel bij:

A Quadrant en Vlijt en Volharding concerteren samen

Folk ‘n’ brass: muziek
voor, door en over ’t volk
Volksmuziek en fanfare zijn twee muziekstromingen die op het eerste
gezicht niets met elkaar gemeen hebben. En toch gaan die twee prima
samen, zo zal blijken op zondag 10 oktober om drie uur in het
Arsenaaltheater in Vlissingen met het unieke Zeeuwse project
“Folk ‘n’ brass”. Al met al is het ook voor een flink deel een Souburgse
aangelegenheid, want Souburger Marius Roeting, die samen met
Maastrichtenaar Ron Janssen en Vlissinger Piet Verpoorte de folkgroep
A Quadrant vormt, zocht contact met de Souburgse fanfare Vlijt en
Volharding. In samenwerking met dirigent Albert-John Vervorst werden de
arrangementen gemaakt en ontstond deze unieke combinatie.
En toch ook niet zo’n heel vreemde samenwerking, vindt Souburger Roeting. “In het
geval van de folkmuziek gaat het over
muziek voor het volk, over de belevenissen
van het volk en van oudsher is een fanfarekorps een orkest van het volk. Muziek voor,
door en over het volk dus!”
A Quadrant speelt op Britse folk geënte
akoestische muziek. De link en ook de persoonlijke band die ze alle drie dankzij familieleden in de hafabrawereld hebben, deed
de groep besluiten te gaan onderzoeken of
het samengaan van beide muzieksoorten in
Nederland mogelijk is. Marius Roeting: “In
sommige culturen zijn de twee aspecten al
versmolten zoals bijvoorbeeld in de Tarafs,
veelal zigeunerorkesten, die in Oost-Europa
actief zijn. Nederlandse zeevaarders introduceerden koperen blaasinstrumenten in
West-Afrika, waar de aloude traditionele
melodieën nu nog klinken, gespeeld door
blazersensembles. In Engeland had elke
mijn zijn eigen brassband die ook traditionele melodieën in hun repertoire verwerkten. In de Britse folkmuziek is het gebruik
van brassbands niet onbekend.”

Paspoortstraat 32-34
tel.: 0118-469670
Fax: 0118-463790

poneerbaar is naar de Zeeuwse situatie.
Bestaande en nieuwe composities, traditioneel en eigentijds komen aan bod naast
enkele nummers van Vlijt en Volharding
alleen en solo’s van A Quadrant. Het merendeel wordt echter samen uitgevoerd in een
muzikale verhaallijn. De klanken worden
ondersteund met filmbeelden en dia’s.
Henk Kramer draagt het thema van
Folk’n’brass voor als introductie tussen de
nummers in. Het is een fictief verhaal over
een in Zeeland geboren landarbeider die
naar de mijnen in Limburg trekt, aldus
Roeting, die in A Quadrant voor zang,
gitaar, bass en mandoline tekent. Verpoorte
zingt ook, en speelt gitaar bouzouki en bass
en Janssen bespeelt naast zang, de accordeon, de trekzak en de dwarsfluit. Met dit
instrumentarium tekent de formatie voor
een opmerkelijk repertoire dat ze zelf “recycle” muziek noemen. Ze putten voor hun
repertoire uit Britse en West-Europese folk
(rock) maar bewerken ook composities van
Amerikaanse oorsprong. Dankzij een voortdurende eigen inbreng ontstond de typi-

KAROLINGENMARKT
A A N B I E D I N G
DINSDAG 31 AUG. T/M ZATERDAG 4 SEP

10%KORTING
Op: Dames schoenen • Heren schoenen
Jeugdschoenen • Tassen

JJ
Dames laars
in zwart of Bruin leder

• Ron Janssen, Piet Verpoorte en Marius Roeting vormen A Quadrant

Leven en werk
In samenwerking met Vlijt en Volharding
werd een suite ontwikkeld waarin de achtergronden en speelstijlen van beide groepen
zich mengen en samenvloeien, zodat amateuristische en podiumkunst samengaan.
Voor zover bekend werd zoiets nog niet eerder gedaan in Nederland. Onder de titel
“Folk ‘n’ brass” wordt een programma
gebracht rond het thema “leven en werk´,
waarbij menig nummer herkenbaar of trans-

sche eigen sound die zich nu zo verrassend
laat mengen met het geluid van de Souburgse fanfare, die iedereen al kent, maar
die nu ook op een heel speciale manier voor
de dag komt. De moeite waard om 10 oktober eens te gaan luisteren.

€ 119,95

Om van een plaats verzekerd te zijn: de
kaarten zijn op de gebruikelijke adressen –
o.a. bij het Arsenaaltheater zelf – voor
€ 7,50 in de voorverkoop verkrijgbaar. ■

alleen geldig op onze kraam
op zaterdag 4 september !!!

GYM EN SPORT SCHOENEN

vanaf € 5,-

IETS WETEN OVER
EVENEMENTEN IN SOUBURG

M. Baljeu & Zn

Kijk eens op:

WWW.SOUBURG.NL
11

Sinds 1903
100 jaar een Naam in Schoenen

Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
0118 - 461525

(Advertentie)

Dorpsplatform wil dat
gemeente beter overlegt
Het dorpsplatform van Oost-Souburg gaat weer in het openbaar vergaderen
op dinsdag 19 oktober om half acht in De Zwaan. Alle Souburgers zijn welkom. Er staat veel op de agenda, zoals de ontwikkelingen rond de watertoren. Het platform wil graag dat de gemeente beter overleg pleegt, zeker
omdat het hier een openbaar gebouw betreft en het terrein ernaast een
populair terrein is om wat te wandelen of de hond uit te laten, wat daar officieel is toegestaan. In september gaat het platform praten met het bureau
beeldende kunst.

• Locatie Kuzee
Heel wat mensen weten de weg te vinden
naar de site van het platform: www.platformsouburg.nl; er werd veel gereageerd
met steunbetuigingen, op- en aanmerkingen, deelname aan de polls en suggesties.
De site wordt door het platform gebruikt om
direct en snel te weten wat de Souburgers
willen. Iedere maand worden er vijf vragen
gesteld en verder is er een meldpunt voor
alles wat er speelt.
Diegenen die geen computer hebben, kunnen met hun op- en aanmerkingen terecht
bij de leden van het platform en op de
openbare vergaderingen.

Planning
Op het ogenblik zit van alles in de planning.
De gemeente is bezig met de voetbalkooi,
de afwerking van de Kanaalstraat, met plannen voor de herinrichting van het
Ambachtsveld en de locatie Kuzee (tussen
de Zeewijksingel en de Kromme Nieuwstraat) en misschien ook de watertoren. Op
de langere termijn met de herinrichting van
de Karolingische Burg, de begraafplaats en
het Oranjeplein. Het platform volgt de ontwikkelingen op de voet en wie mee wil
praten en denken is welkom om lid te
worden.
■

Vrolijke noten in de feesttent
In de feesttent op de Karolingische Burg zal op vrijdag 3 september kapelmuziek ten gehore worden gebracht. Werden tijdens de concertavonden in
2003 complete concerten verzorgd, die toch de vrijheid van de toehoorder
wat beperkten, dit jaar ligt de nadruk meer op de lichtvoetige kant van de
blaasmuziek waarbij een gangetje naar de bar en een praatje op de achtergrond mogelijk blijven.
Van 20.00 tot 23.00 uur zal de Souburgse
band Copper and Brass, onderdeel van Vlijt
en Volharding, met enkele Walcherse collegabands een gevarieerd programma ten
gehore brengen, variërend van Hollandse
meezingers tot tango en van Egerländermuziek tot paso doble.
Het blaasorkest “Copper and Brass” is een

12 • Vrolijke noten in de feesttent

amusementsorkest in mini-fanfarebezetting
met koperinstrumenten, slagwerk en
meestal een enkele saxofoon. Het orkest
treedt door het jaar op bij braderieën, jaarmarkten en feesten. In de carnavalstijd
wordt er op het traditionele schlagerrepertoire overgeschakeld en in de sinterklaastijd
ontpopt men zich als zwartepietenkapel. ■

Protestantse Gemeente vraagt aandacht voor
‘winters’ onderwerp

Totale nieuwbouw Tweemaster
en Kameleon komt dichterbij

Aanvragen kerstpakket voor
o.a. uitkeringsgerechtigden

Leerkrachten van de Archipelscholen De Tweemaster en De Kameleon gaan
22 september samen met de leden van de medezeggenschapsraden en een
architect rond de tafel zitten om een gezamenlijke visie te formuleren rond
een totale nieuwbouw voor beide scholen. Nu B & W van de gemeente
Vlissingen akkoord zijn gegaan met een nota waarin een stedenbouwkundig
ontwerp wordt gevraagd voor het Oranjeplein, inclusief een schoolvoo
ziening, woningen en appartementen, heeft het schoolbestuur goede hoop
op een compleet nieuw gebouw. Al houden B & W kennelijk nog een slag
om de arm, want het college vraagt de scholen om uitwerking van twee
opties. De ene voorziet in een programma van eisen voor de aanpassing
van het nieuwste deel van de Kameleon aan de normen van deze tijd;
de andere optie voorziet inderdaad in een programma van eisen voor
een nieuwe school.

Iedereen geniet hopelijk nog van het zomerzonnetje, maar toch wil de
Protestantse Gemeente in Oost-Souburg aandacht vragen voor een winters
onderwerp. Het gaat om de verstrekking van kerstpakketten aan die inwoners van Oost-Souburg en Vlissingen die daarvoor in aanmerking komen.
Het Leger des Heils en de Protestantse Gemeente in Oost-Souburg (ook in
Ritthem) dragen zorg voor die pakketten. Degenen die (langdurig) zijn aangewezen op alleen een bijstandsuitkering, WAO- of AOW-uitkering, komen
er in principe voor in aanmerking.
Het is de bedoeling dat de kerstpakketten
voor inwoners van Oost-Souburg en
Ritthem worden aangevraagd door middel
van onderstaand formulier. Dat kan worden
gedeponeerd in de rode brievenbus bij het
hek voor De Ark naast de kerk aan het
Oranjeplein. Doe er dan wel een kopie
bij van het laatste uitkeringsbericht of van
het dagafschrift van de bijboeking van de
uitkering. Beide dienen vóór 15 september
in het bezit van de Protestantse Gemeente
te zijn. Er kan ook een pakket voor een
ander worden aangevraagd. Vermeldt
dan wel, behalve het adres van degene die
voor een pakket in aanmerking zou moeten
komen, het eigen adres, zodat de verstrekkers van de kerstpakketten eventueel nog
informatie kunnen inwinnen. (Wie niet in de
Souburgsche Courant wil knippen, kan een

kopie van het aanvraagformulier invullen).
De aanvraag geeft niet de garantie dat er
daadwerkelijk een kerstpakket wordt toegewezen. Een van de factoren die een rol spelen, is de duur van de uitkering.
In ieder geval wordt er niet meer dan één
pakket per adres verstrekt. Over de uiteindelijke toekenning is geen discussie mogelijk. Indien een pakket zal worden verstrekt,
krijgt men schriftelijk bericht met vermelding van datum, tijdstip en locatie.
Voorgaande jaren hebben sommige mensen
automatisch een pakket ontvangen. De
gang van zaken is nu dus veranderd: er
dient zelf een pakket te worden aangevraagd. Schroom echter niet dit te doen,
want de Protestantse Gemeente Oost
Souburg hoopt degenen die in aanmerking
komen allemaal een pakket te verstrekken.

✁
Aanvraagformulier kerstpakketten 2004
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . . . . . . .Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In een nieuwsbrief aan de ouders van de
leerlingen wordt er geen geheim van
gemaakt dat De Kameleon en De Archipel
heel graag die laatste optie willen verwezenlijken. ‘Het nieuwste deel van De
Kameleon is toch al twintig jaar oud en wij
denken dat het slechts tegen heel hoge
kosten geschikt kan worden gemaakt voor
hedendaags onderwijs. Voor de zekerheid
laten we dat nog onderzoeken’, valt in de
nieuwsbrief te lezen.

Geb.datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gezinssamenstelling: man / vrouw, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kinderen onder 18 jaar.
Sinds (datum) . . . . . . . . aangewezen op een uitkering van Sociale Zaken, WAO of AOW.
Registratienummer uitkering: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souburg, (datum): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✁
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KWALITEIT

VAKMANSCHAP

Enquête
Om een goed beeld te krijgen van wat
Tweemaster en Kameleon nu precies willen
met een nieuwe school, is er onder ouders
en kinderen een enquête verspreid. Het
algemene beeld dat daaruit naar voren
komt, is dat de nieuwe school knus moet
zijn en vooral niet te massaal. Zowel ouders

SERVICE

Uniek voor Souburg
Grote hobby manifestatie met top auteurs

HOBBY EN CREATIVITEITSCENTRUM

’t ALLERGAARTJE

Zaterdag zestien oktober wordt er een grote hobby manifestatie gehouden
in de brasserie de Karolingenburcht. Diverse top auteurs zijn op deze dag
aanwezig voor het geven van demonstraties en workshops. Onder andere
Ilse Scheffer en Betsy Lurvink presenteren hun nieuwste boekje. De aanvang is van 10.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
■

VLISSINGSESTRAAT 12 OOST-SOUBURG
TEL: 0118.461706

www.allergaartje.nl

OPEND A G 4 e n 1 8 SEP TEM BER

(Advertentie)

INSCHRIJVINGEN CURSUSSEN,
A A N B I E D I N G E N , K A A RT E N M A K E N

NIEUW: TIJDENS DE JAARMARKT
KAARTEN EN PAKKETTEN

KWARTJES en EUROKRAAM
4 S E P T E M B E R M AG A Z I J N V E R KO O P
VA N 1 0 . 0 0 TOT 1 5 . 3 0 U U R A L L E S H A LV E P R I J S

als kinderen willen graag een apart gedeelte van het schoolplein voor de kleuters en
de oudste kinderen. Een centrale hal met
podium zou ook plezierig zijn, evenals een
gymzaal vlakbij de school of in hetzelfde
onderkomen. Voorts wordt aandacht
gevraagd voor een veilige verkeerssituatie
vóór de school.
Qua voorzieningen in de nieuwbouw valt te
denken aan de Kinder Opvang Walcheren,
een geldautomaat, een postagentschap,
schoolmaatschappelijk werk, consultatiebureau en de openbare bibliotheek.
‘Leerlingen met een achterstand of leerlingen die juist wat extra aan kunnen zouden
dan in de mediatheek verder geholpen kunnen worden. Als dit plan zou doorgaan,
betekent dat een primeur voor het
Nederlandse onderwijs’, aldus de nieuwsbrief.
■
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Cadeau & Zo
Gratis oogmeting tijdens
de Oogmeetmaand!
van 20 september t/m 30 oktober

Samen een bril uitzoeken
is

50%* VOORDEEL
2 halen is 1 betalen,
1 halen is 25% korting
* alleen geldig op monuur

MULTIFOCALE
MERKGLAZEN

vanaf 199,- euro per paar

ZONNEBRILLEN
10% KORTING

met voor ieder wat wils
Een mooi dorp, Oost-Souburg, vindt Marcel Breed. Met winkels en voorzieningen op allerlei gebied. Veel inwoners en ook nog eens gratis parkeren,
kortom de perfecte plaats om een winkel te beginnen. De ruimte was er ook
in het leegstaande winkelpand aan de zojuist vernieuwde Kanaalstraat en
zo opende hij met de voorjaarsmarkt “Cadeau & Zo”, waarmee hij mikt op
een zo breed mogelijk publiek met voor ieder wat wils.
Daarmee wordt de nieuwe straat, zo hoopt
hij, weer wat gezelliger en fleuriger, want er
is heel wat van te maken. Hij hoopt daarom
dat het mogelijk is om in beperkte mate ook
voor de winkel wat artikelen uit te blijven
stallen, want dat komt de fleurigheid en
aantrekkelijkheid van de straat ten goede.
En als het met beleid gebeurt hebben mensen in rolstoelen, achter rollators en kinderwagens daar geen hinder van, denkt hij.
Integendeel, het wordt er alleen maar leuker
op.“Het moet zover komen dat de
Souburgers niet alleen maar vlug hun boodschappen doen, maar ook eens gezellig op
hun gemak door zo’n straat lopen om wat te
kijken en te winkelen.”

Logisch vervolg
Aan Marcel Breed zal het niet liggen. Met
zijn 29 jaar is hij weliswaar een van de nieuwe jonge ondernemers op ons dorp, maar
hij is ook ervaren op het gebied van het
ondernemen. Tien jaar geleden al begon hij
in de zomermaanden met zijn eigen snackbar en met zijn klussenbedrijf in de winter.
Dat laatste groeide uit tot Breed Advies en
Realisatie in Vrijburg. Naast onderhoud en
reparatie verzorgt dit bedrijf ook inrichtingen van bijvoorbeeld studentenwoningen
en zorgcentra. Cadeau & Zo is daar eigenlijk
een logisch gevolg op, zo legt hij uit. Met
een steeds groeiend inkoop netwerk is het

mogelijk om aparte en aantrekkelijke
cadeauartikelen en meubelen voor jong en
oud tegen aantrekkelijke prijzen in de winkel te brengen.

Wisselend
Die artikelen variëren van kleine cadeautjes
van bijvoorbeeld veertig eurocent, een of
anderhalve euro tot aparte meubelen tegen
concurrerende prijzen. “We hebben speelgoed, poppetjes, kleding, spulletjes voor op
de schoorsteenmantel, glaswerk, spullen uit
Indonesië en ga zo maar door, van koloniaal
tot modern”, vertelt Marcel. “De inkoop doe
ik zelf; ik ga proberen volgend jaar zelf eens
in Indonesië te gaan kijken. Dat inkoopnetwerk is eigenlijk gegroeid door jarenlang
goed te kijken en te luisteren en daar heb ik
nu profijt van. Ik probeer scherp in te kopen,
mijn winstmarge is niet hoog en daarbij probeer ik een wisselend en origineel assortiment te bieden waarbij ik ook inspeel op de
tijd van het jaar. Het achterste deel van de
winkel is voor thema’s bestemd zoals bijvoorbeeld zomer, halloween, Kerstmis,
Pasen en ga zo maar door.”
Souburg heeft intussen enthousiast gereageerd. Met Cadeau en Zo erbij wordt het
winkelbestand weer wat aantrekkelijker. Een
enthousiaste Marcel: “Dat is de kracht van
Souburg: het is een zelfstandig geheel. Je
kunt er voor bijna alles terecht.”
■

Walchers Kerstkoor
zoekt mannen
Het "Walchers Kerstkoor" begint op maandagavond 11 oktober weer met de
repetities. Het projectkoor brengt al vele jaren met veel succes kerstliederen
ten gehore in diverse verzorgingshuizen en op de Kerstzangavond in Souburg.
In drie maanden studeert het koor onder leiding van dirigent Johan Ruijsink acht kerstliederen in. Iedere maandagavond van half
acht tot half tien wordt er in een gezellige
sfeer geprobeerd een degelijk en goedklinkend repertoire in te studeren.
Het koor heeft de afgelopen jaren een vaste
kern van zestig zangers en zangeressen
14 gekregen die ieder jaar terugkomen. Maar

zoals bij veel koren zijn ook bij het
"Walchers Kerstkoor" de tenor- en baspartijen een probleem om in te vullen. Daarom
een oproep aan iedereen die graag zingt,
tenor of bas, en zich niet een heel jaar wil
binden aan een vereniging.
Voor meer informatie: Z. van Norden,
tel. 462792 of per email naar:
zvannorden@tiscali.nl
■
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FRACTIE

QUICK•STEP

R

de vloer met karakter

BANK KANAALSTRAAT
Tijdens de raadsvergadering van juli heeft Partij Souburg Ritthem een motie ingediend voor het behoud van de bank op de kop van de Kanaalstraat. In het begin van
de vergadering werd de raad toegesproken door Souburgers Coen Hendriks en Wim
Buys. Ook zij vonden dat de historische bank niet mocht verdwijnen.
Partij Souburg Ritthem overhandigde vervolgens zeshonderd handtekeningen aan
de voorzitter van de raad.
Een grote meerderheid van de raad stemde voor het behoud van de bank. Alleen de
VVD en de RPCU waren tegen. Zij vonden dat op de besluitvorming om de bank uit
de Kanaalstraat te verplaatsen niets was aan te merken. Ook de raad was in maart
unaniem akkoord gegaan met de herinrichtingsplannen.
Partij Souburg Ritthem toonde zich tijdens deze raadsvergadering lovend over de
herinrichting. De PSR is dit nog. Alleen vindt de partij dat wanneer bewoners vinden
dat een onderdeel alsnog gewijzigd dient te worden en het technisch en financieel
uitvoerbaar is, je altijd nog aanpassingen in plannen moet kunnen maken. Wat de
bank betreft vraagt de partij zich af of het wel juist is naar de eerdere inspraak mogelijkheid te verwijzen. In de visie over de herinrichting van o.a. de Kanaalstraat staat:
“Op de hoek van de Spoorstraat met de Kanaalstraat is ruimte voor het eventueel
te verplaatsen monument of een variant daarop”. Pas na de inspraak echter is het
kruispunt opnieuw aangepast waardoor er geen plaats meer ingeruimd was voor de
bank. Dit kon wel eens niet goed bij de burgers zijn overgekomen.

Natuurseen laminaattegels
De QUICK•STEP natuurstenen laminaattegels zijn door hun realistische egale
oppervlaktestructuur nauwelijks te onderscheiden van een echte natuurstenen vloer.
Een subtiele V-groef rondom de tegels creëert een gevarieerd vloerpatroon.
De vier decors hebben een variatie in tinten zodat u een natuurgetrouw vloeroppervlak
creëert. De natuursteen laminaattegels van QUICK•STEP zijn aan drie kanten te combineren met QUICK•STEP ELEGANCE. Door deze combinatie kan men op een creatieve wijze
een ruimte indelen. De QUICK•STEP natuursteen laminaattegels vallen onder klasse 32
en krijgen 20 jaar garantie voor huishoudelijk gebruik.

WONINGINRICHTING / TEXTIEL

GELUIDSWAL
Er zijn sinds 1997 veel halve toezeggingen gedaan aan de bewoners. Elke keer
waren er redenen om de realisatie van de geluidswal en de daarbij behorende schermen uit te stellen. De afgelopen twee jaar heeft de PSR regelmatig aangedrongen,
zowel in de commissies als in de gemeenteraad, meer druk te zetten achter de realisatie van de geluidsschermen. Ook vindt de PSR dat betrokkenen vaker en beter
geïnformeerd moeten worden. Partij Souburg Ritthem heeft er de afgelopen maand
nogmaals bij de wethouder op aangedrongen haast te maken met de realisatie van
de geluidsschermen.

Kanaalstraat 40 0118-461287 Oost Souburg

ONDERHOUD
In de jaren negentig was er veel geld nodig voor de herinrichting van de Vlissingse
binnenstad.
Je kunt je geld natuurlijk maar één keer uitgeven. Daarom was er deze periode niet
voldoende geld beschikbaar voor onderhoud aan straten en wegen. Een kwestie van
keuzes maken noemt men dat.
Inmiddels is er een complete inventarisatie gemaakt van de bestrating. In de
gemeente hebben we 624 straten en/of wegen. Hiervan zijn er 221 geheel of
gedeeltelijk slecht tot zeer slecht. Dat is 35%.
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft Partij Souburg Ritthem daarom
een motie ingediend. De PSR wil dat het college inzichtelijk maakt wat het kost de
straten en wegen op een gewenst onderhoudniveau te brengen en te houden.
Vervolgens willen we dat de raad een keuze kan maken wat het minimum onderhoudsniveau moet zijn. Vorig jaar stoorde het Partij Souburg Ritthem, en met haar
veel burgers, dat het Plein Vierwinden opgeknapt werd. Het plein was nog in goede
staat. Als burger koop je toch ook geen nieuwe televisie wanneer de oude nog goed
is, terwijl je in de keuken door de vloer zakt.
Het verbaast Partij Souburg Ritthem dan ook dat op de lijst van uit te voeren projecten het opknappen van het Scheldeplein, de Zeilmarkt en het Arsenaalplein opgenomen zijn. De pleinen en de markt zijn in 1992 voor het laatst opgeknapt en naar
verhouding helemaal nog niet zo slecht. Kan het geld niet beter aan bijvoorbeeld de
Burgemeester Stemerdinglaan uitgegeven worden. Er zijn stukken in deze doorgaande straat hard aan onderhoud toe. Sinds 1961 is er niets meer aan gedaan. Zou
het wellicht beter zijn als de gemeenteraad, de vertegenwoordiging van de burgers,
de keuze zou kunnen maken wat er eerst aan de beurt is? Onderhoud of verluxing?

Dick Schinkel
Dijkstraat 19
4388 CJ Oost Souburg

Maaike Walraven
Schans 8
4388WC Oost Souburg

telefoon:
0118-490195
e-mail:
dickschinkel@zeelandnet.nl

telefoon:
0118-460803
e-mail:
maaikewal@zeelandnet.nl

Lou Waterman
Vesting 21
4388WJ Oost Souburg

Geerard Eckhardt
Burchtstr. 23
4388 JJ Oost Souburg

telefoon:
0118-462850
e-mail:
lfwaterman@zeelandnet.nl

telefoon:
0118-462903
e-mail:
gjeckhardt@zeelandnet.nll

INSTALLATIEBEDRIJF

J. DINGEMANSE
• Lokale- en
centrale verwarming
• Gas- en waterfitter
• Sanitair
• Dakwerk
• Rioleringswerken
Marnixplein 35 4386 AA West-Souburg
tel.: 0118 - 461207 / fax: 0118 - 461326

Wij zijn de officiële

GAZELLE - BATAVUS
dealer van Oost-Souburg,

Kanaalstraat 32,
tel.: 0118-475499

Kijk ook eens op:
www.bikecentrum.nl
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TELEFOON

(0118) 41 81 10
FAX
KANTOORADRES

Badhuisstraat 181
Postbus 181
4380 AD Vlissingen

Kanaalstraat 39, 4388 BJ Oost-Souburg,Tel: (0118) 46 03 00, Fax: (0118) 46 97 46
E-mail: info@schinkeldeweerd.nl, Internet: www.schinkeldeweerd.nl

Colofon
Souburgsche
Courant
• Redactie
Dijkstraat 19 • 4388 CJ
Oost-Souburg • tel.: (0118) 490414
fax: (0118) 462705
• Advertentie-acquisitie
Dijkstraat 19 • 4388 CJ
Oost-Souburg • tel.: (0118) 490414
• Medewerkers
- Kees v. d. Blom, tel.: (01118) 490414
- Dick Schinkel, tel.: (0118) 490195
- Ineke Vervorst-van Loon
- Frans van den Brink
- Melkmeisje
• Grafische verzorging
Marinissen Publishing Support,
Koudekerke
• Redactiegegevens
Gratis exemplaren zijn af te halen bij
Bruna Postkantoor en Boekhandel
De Vrijbuiter in Oost-Souburg.
• Kopij
Redactionele kopij en (zaken-) nieuwtjes voor de volgende Souburgsche
Courant kunnen uiterlijk 19-10-2004
bij de redactie op diskette aangeleverd worden bij voorkeur in Word.
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder toestemming
van de redactie. Mocht u rechten
menen te hebben op in deze
Souburgsche Courant gebruikte
illustraties, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie.

Nog altijd geen geluidsschermen Rijksweg 58
“Fijn is het te kunnen vaststellen dat er nu uitzicht bestaat op het realiseren
van een aarden geluidswal langs de A58 tussen de Watertoren van
Souburg en het viaduct over de Ritthemsestraat. We zijn daar zeker al een
jaar of tien over bezig. Hopelijk komt er met de uitvoering van deze langgekoesterde wens een eind aan de al even lang bestaande klachten” schreef
in april 1997 de toenmalig wethouder Meijers in de Blauw Geruite Kiel.
Het is inmiddels 2004 en de geluidsschermen op de “koppen” van de geluidswal zijn,
tot (over)last van de bewoners, nog steeds
niet geplaatst. Wel heeft men de bewoners
regelmatig hoop gegeven dat er haast
gemaakt zou worden met de realisering.
Een paar voorbeelden:
Wethouder Van der Maden schrijft april
2002 in de Blauw Geruite Kiel: “De
gemeente heeft eerder aan de bewoners
toegezegd, dat er tevens schermen
geplaatst zouden worden op kosten van de
gemeente. In de begroting voor dit jaar is
daar geld voor gereserveerd. Het is de
bedoeling dat we nog dit jaar een start
gaan maken met de aanleg van de schermen”.
Juni 2002 schrijft de wethouder: “Het duurt
naar mijn mening, met de aanleg van het
laatste stukje geluidswal, lang. Dat is voor
de bewoners die nog steeds geluidsoverlast van het verkeer ondervinden een
schrale troost. Des te meer reden om voor
elkaar te krijgen dat de geluidswal toch nog
dit jaar gerealiseerd wordt”.
Februari 2003. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zegt de wethouder ondermeer:
“Het streven is dat de kopse einden van de
geluidsschermen in de tweede helft van dit
jaar gerealiseerd zullen worden.

Oktober 2003. Weer tijdens de gemeenteraad zegt wethouder Van der Maden: Het
ziet ernaar uit, maar ik kan dit nog niet spijkerhard toezeggen want ik heb het niet
zwart op wit, dat we inderdaad in 2004
mogen beginnen.
In 1998 voerde de gemeente besprekingen
met het ministerie van VROM waarin onder
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www.notarisshop.info

andere de mogelijkheid van een subsidieaanvraag besproken werd. In 2002 is de
subsidie daadwerkelijk aangevraagd en
onder voorbehoud toegekend voor 2005.
Het ministerie wilde vorig jaar echter nog
een nieuw akoestisch onderzoek. De
gemeente heeft dit onderzoek uit laten voeren en ontving de gegevens ervan op 29
december 2003. Het onderzoek werd vervolgens op 8 maart 2004 doorgezonden
naar het ministerie.
Een maand later, op 9 april, reageerde het
ministerie met enkele opmerkingen over de
kosten. Er wordt nu een bestek gemaakt en
er dient voorts een nieuw subsidieverzoek
te komen. Daarna komen procedures als de
aanvraag van een bouwvergunning met de
daarbij behorende inspraak aan de orde. Je
kunt je daarom nu afvragen of 2005 wel
gehaald wordt. Gelukkig werkt Rijkswaterstaat op dit moment goed mee en heeft het
ministerie het geld nog steeds gereserveerd
staan.
■

• Nog steeds geen geluidsschermen op de “koppen” van de geluidswal

AVA ELECTRO
Kanaalstraat 44
Oost-Souburg
tel. (0118) 471777

(0118) 41 15 99
E-MAIL
notarissen@sauerenoonk.nl

DE SPECIAALZAAK
VOOR AUDIO, VIDEO,
TELEVISIE,
HUISHOUDELIJKEEN PERSOONLIJKE
VERZORGINGSAPPARATEN
Aangesloten bij EURONICS
Snelle en goede service
gratis thuisbezorgen
deskundig advies
16

