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Verder in deze courant:

Auto’s te gast Jonge ondernemer 75 jaar lid

JAARMARKT MET MEER DAN 120 KRAMEN
Meer dan 120 kramen staan tijdens de jaarmarkt op 28 mei van negen uur ’s

morgens tot vijf uur ’s middags in de Kanaalstraat, Paspoortstraat  en
Rehobothstraat. Met voor elk wat wils en voor de kinderen nog een leuk

extraatje in de vorm van een kinderdraaimolen.

Ook in de feesttent op de Karolingsche
burcht bruist het er die dag op los. Van
11.30 tot 13.30 uur speelt o.a. het Helikon
Ensemble uit Amsterdam (zie elders in deze
krant)  en van 14.30 tot 18.00 de Corner
Cats. Eindelijk is het jaarmarktcomité erin
geslaagd dit humoristische trio weer vast te
leggen. Vanaf 10.00 uur zijn er naast de tent
vijftig oude motoren te bezichtigen. Dit

motorgeweld vertrekt om 12.00 voor een
rondrit over Walcheren. Iedereen met een
oude motor kan aan deze rit meedoen.
Inschrijven is mogelijk bij de tent.
Vanzelfsprekend is er ook weer de grote
rommelmarkt op de burcht, terwijl de loop-
orkest Copper and Brass van Vlijt en
Volharding tijdens de jaarmarkt voor extra
muzikaal vertier zorgent ■

(Advertentie)

• De zangeres van de Corner Cats betrekt graag het publiek bij haar optreden.

Spektakeldagen
Concert de Open Haven
The Night Before
Highland Games 
Fortis  Familietoerooi

28  MEI
KAROLINGENMARKT

28 mei

3 JUNI

17 JUNI

18 JUNI

25 JUNI
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• Ook de Old Timer motoren zijn weer te bezichtigen

Wij bieden: alle notariële diensten, estate-planing, deskundige begeleiding, ruim
voldoende tijd en aandacht voor uw persoonlijke vragen, persoonlijke

benadering, duidelijke mondelinge en schriftelijke toelichting,

AVONDOPENSTELLING OP IEDERE TWEEDE EN VIERDE DONDERDAG VAN DE MAAND
schriftelijke begroting van alle kosten, een kosteloze eerste oriënterende bespreking.

Kanaalstraat 15-17 - Postbus 1021 - 4388 ZG Oost-Souburg
tel.: 0118-49 05 80 - fax: 0118-49 05 56 - souburg@de-notariswinkel.nl

mevr.A.H. van der Horst-Poelman / mevr. M.E. Kokelaar-Mies NOTARIEEL MEDEWERKSTERS
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Rondom ’t PUTJE
De nieuwe Kijk op Vlissingen is binnen
en ik weet bijna niet hoe ik het moet zeg-
gen dat ik daarmee zo blij ben. Want
nadat ik me had verlustigd aan het ver-
nieuwde stadhuis en nog eens beter verder
keek, een nieuwe bril opzette en een ver-
grootglas – want ik ben de jongste niet
meer – zag ik warempel de Kanaalstraat
opdoemen ter linkerzijde. Ik ben er nog
stil van, wilt u dat wel geloven? Dat geeft
moed zo’n erkenning. Nou durf ik ook
wel te zeggen dat ik wel eens heb gedacht
dat het misschien toch niet zo’n gek idee
zou zijn geweest om een stukje gemeente-
huis in ons dorp te laten. Dat had veel
gescheeld in de verbouwing en dat kan
gemakkelijk nu iedereen digitaal aan
elkaar zit. Soms heel soms, als ik in mijn
putje zit, ga ik daar wel eens mooie
gedachten aan wijden. Dan zie ik bij-
voorbeeld de kerk in de Kanaalstraat
multifunctioneel in gebruik met zalen
voor optredens en uitvoeringen, voor ver-
gaderingen en gezellige bijeenkomsten. En
dan is er ook nog plaats genoeg voor een
afdeling gemeentelijke zaken waar we
dan gewoon op het dorp naar toe kunnen
voor een paspoort, rijbewijs, geboorteaan-
gifte (is de jonge vader weer vlug thuis)
enzovoorts enzovoorts. Dat is helemaal
niet zo’n gek idee, want dat ontlast in
Vlissingen een flink stuk en dan hebben ze
ineens wel genoeg balies. Je kunt daar wel
fijn zitten, lekker ruim. Wij hebben dat

een uur of wat gedaan en dat is spannend
met al die cijfers die daar verschijnen.
Het is altijd een verrassing wanneer jouw
nummertje er op komt staan. Dat willen
we dan in Souburg natuurlijk ook, op ons
nummer worden gezet. Dat is goed voor
een mens. Ik zie het ook al voor me.
Volgend jaar ons multifunctioneel
gebouw op de voorpagina van Kijk op
Vlissingen. O ja, kijkt u ook eens op pagi-
na 39. Ben toch benieuwd hoe dat moet
met dat mooie renveldje bij de waterto-
ren…

Melkmeisje

www.schinkeladviesgroep.nl

uw f inanciële zaken goed geregeld onder één dak

hypotheken

belasting
aangiften

autolease

bankrekening

geldleningen
financiële
planning

makelaardij

pensioenen

verzekeringen

sparen
beleggen

Kanaa l s t raa t  37 , Oost -Souburg
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Maatregelen om overlast jongeren tegen te gaan

Extra toezicht politie bij ‘de Zwaan’

Om de overlast van jongeren bij ‘De Zwaan’ tegen te gaan – er werden
onder andere flinke vernielingen aan fietsen aangericht – heeft de politie in

samenspraak met de buurtbewoners een aantal maatregelen op de rails
gezet. ‘Belangrijk daarbij is dat we in gesprek raken met die groep. Want

met alleen bekeuringen uitdelen of mensen oppakken schiet je niet zoveel
op’, vindt politieteamchef Hans Saaman. ‘Daarnaast vragen we Connexion
het bushokje bij dit centrum weg te halen, omdat het een ideale hangplek
is, die we daar liever niet hebben. De gemeente verzoeken we voor meer

verlichting te zorgen, wat preventief werkt. Verder zou het goed zijn als de
containers bij De Zwaan vastgezet of verplaatst worden.’

De politie zelf zorgt voor extra toezicht en
hoopt op medewerking van de bewoners.
‘Wie iets ziet dat werkelijk niet door de beu-
gel kan, moet dat zeker melden. Je bent er
niet door jongeren te beschuldigen die er
vaak rondhangen. ‘Die en die staat er altijd
dus die zal het wel gedaan hebben’, wordt
er dan gezegd. Maar daarmee kun je als
politie helemaal niets. Je moet nu eenmaal
concreet bewijs hebben.’
Overlast als hard praten en schreeuwen
komt vanzelfsprekend ook voor, maar Hans
Saaman is ervan overtuigd dat jongeren dat
lang niet altijd in de gaten hebben.
‘Jongeren drommen graag bij elkaar. Dat
gedrag is zo oud als de wereld. Dan wordt
er wel eens wat geroepen en gestoeid en
naar de meisjes gefloten. Als je de jongeren
op dat luidruchtige gedoe aanspreekt en
zegt dat het overlast geeft voor de buurt,
kijken ze of ze water zien branden.
‘Overlast? Wat doen we nou helemaal?’ Als
je dan uitlegt wat er aan de hand is en
vraagt een andere ontmoetingsplek op een
wat meer geschikte plaats te zoeken, zijn ze

doorgaans best bereid mee te werken.’

Eenrichtingsverkeer
Met het handhaven van het eenrichtingsver-
keer in de Kanaalstraat gaat het volgens de
politiechef de goede kant op. ‘Er zijn een
paar bekeuringen uitgedeeld en dat lijkt te
hebben geholpen.’ Enige onduidelijkheid
bestaat nog wel over de voorrangsregels in
de winkelstraat. ‘De Kanaalstraat is geen
voorrangsweg en dus moet je het verkeer
van rechts voor laten gaan. Ook de fietsers.
Al is die regel kennelijk nog niet zo ingebur-
gerd want er wordt veel tegen gezondigd.
En echt niet alleen in de Kanaalstraat.’ ■



gemotoriseerd verkeer. ‘In de Bermweg
en de Spoorstraat moeten ruim voor de
kruising borden staan die automobilisten
waarschuwen dat ze een 30 km-zone
naderen. Ook kan de gemeente denken
aan uitbreiding van het 30 km-gebied
naar Spoorstraat en Bermweg. Verder is
de afslag vanaf het Draaibrugpad naar de
Bermweg nogal gevaarlijk en daar zou
eigenlijk iets aan moeten gebeuren.’
Prachtige voornemens allemaal, maar
hoe machtig is de Fietsersbond eigenlijk
bij het realiseren ervan? ‘Ik gebruik liever
een ander begrip dan machtig. Overleg is
voor mij het sleutelwoord en de ervaring
leert dat je daar het verste mee komt. Al
is af en toe flink de trom roeren ook niet
altijd slecht’, lacht Tamme Seijnstra.

Souburg-noord
Om het overleg levend te houden maakte
de Fietsersbond ook gebruik van de
mogelijkheid iets te berde te brengen
over de inrichting van de nieuwe wijk
Souburg-noord. ‘Het winkelcentrum van

het dorp is niet zo gemakkelijk te berei-
ken voor automobilisten (weinig parkeer-
mogelijkheden ook omdat er vaak lang-
parkeerders staan; herinvoeren parkeer-
schijf misschien?) en bovendien eenrich-
tingsverkeer. Daarom moet de fietsver-
binding van de nieuwe wijk met het win-
kelcentrum optimaal zijn. Wij geven als
aanbeveling nieuwe veilige fietsroutes te
creëren. Zoals een fietspad of fietsring
door de groene zone van de wijk vanaf de
Reijersweg tot voorbij de Schroeweg. Een
nieuw aan te leggen rotonde met vrijlig-
gende fietspaden aan de Lekstraat voor
het fietsverkeer richting Oude
Vlissingseweg voor fietsers richting
Middelburg. En vooral een extra ontslui-
ting van de nieuwe wijk voor fietsers ter
hoogte van de Dongestraat, die moet
aansluiten op een nieuw aan te leggen
fietspad achterlangs die straat (waar nu
nog een voetpad is) met uitmonding op
de Lekstraat. Minstens zo belangrijk is in
onze ogen een extra ontsluiting van
Souburg-noord ter hoogte van de
Berkenstraat, die via de Eikenstraat en de
Irenestraat een prima directe verbinding
kan zijn tussen die wijk en het winkelge-
bied.’
Tenslotte, al is het wensenlijstje van de
Fietsersbond nog wel groter, willen
Tamme Seijnstra en de zijnen een goede
fietsverbinding vanaf de halfhoge brug
over het Kanaal door Walcheren langs de
A58 richting Ritthem en Vlissingen-oost.
‘Omrijden via de oncomfortabele route
via de Zuiderzeestraat, Zwartezeestraat,
Vlissingsestraat en Zeewijksingel kan dan
vermeden worden’. 

Seijnstra zou het ronduit plezierig vinden
als zich meer leden zouden melden uit
Souburg en omstreken. ‘We verzetten nu
veel werk met betrekkelijk weinig mensen.
Daarom is elke extra hulp meer dan wel-
kom. Wie meer informatie wil kan telefo-
nisch bij mij terecht (0118 460828), via het
emailadres tseijnstra@zeelandnet.nl of bij
onze secretaresse Rie Prins
Rijnstraat 20 in Oost-Souburg, tel: 0118
464868. ■
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VOORZITTER TAMME SEIJNSTRA VAN FIETSERSBOND:

‘Auto’s zijn te gast in Kanaalstraat
en dat moet je duidelijk laten blijken

‘Auto’s zijn als het ware te gast in de Kanaalstraat. Dan moet je dat ook dui-
delijk laten blijken door meer 30 kilometer borden te plaatsen. Het zou ook
goed zijn de rijbaan op enkele plaatsen, afwisselend aan de zuid- en aan de
noordzijde van de straat, te versmallen met paaltjes of beugels zodat auto’s

hun snelheid moeten aanpassen. Als die constructie maar zodanig is dat
fietsers hier gewoon rechtdoor kunnen rijden.’ Het zal geen verbazing wek-
ken dat hier geen notoire automobilist aan het woord is, al gebruikt Tamme
Seijnstra als het zo uitkomt ook dat vervoermiddel wel. Maar het liefste zit

hij toch op de fiets en voor een voorzitter van de Fietsersbond
Vlissingen/Souburg is dat allesbehalve verwonderlijk.

KWALITEIT VAKMANSCHAP SERVICE

De geboren Souburger – ‘Ik kom nog
vaak in het dorp, mede omdat veel vrien-
den en familieleden er wonen ’-  vindt dat
de Kanaalstraat er na de ingrijpende
opknapbeurt heel wat beter uitziet. ‘Maar
dat wil niet zeggen dat alles nu werkelijk
voor elkaar is. Daarom heeft de
Fietsersbond twee keer een wat wij noe-
men gebiedsschouw gehouden, waarbij
bewoners en winkelend publiek gevraagd
werd naar de bevindingen. Praktisch
iedereen bleek de hoofdrijbaan te smal te
vinden. Bij het laden en lossen (tijdens
ons onderzoek versperde een auto van
koeriersbedrijf DHL ruim een half uur de
rijbaan) en bij het dubbel parkeren ont-
staan regelmatig opstoppingen, waarbij
fietsers hun weg zoeken over het voet-
gangersgebied. 

Gootjes
En ook als een vrachtauto je tegemoet
komt, heb je al gauw de neiging even
‘veilig’ over de stoep te rijden.’
Veel klachten kreeg de Fietsersbond over
de gootjes tussen rijweg en voetgangers-
gedeelte. ‘Te diep, te glad’, vond men.
‘En voor rolstoelers een echt obstakel’.
Tamme Seijnstra pleit er namens de bond
voor de bestrating bij de gootjes met een
trilplaat omlaag te trillen, zodat de scher-
pe opstaande randjes weggewerkt wor-
den. ‘Dat is in elk geval al iets, al blijven
die gootjes, vrezen we,  een punt van
zorg.’

Een heel ander punt: de kruising
Bermweg-Spoorstraat-Kanaalstraat werd
als gevaarlijk ervaren door te snel rijdend

(Advertentie)(Advertentie)

• Voorzitter Tamme Sijnstra van de
Fietsersbond Vlissingen/Souburg ‘op
inspectie’ in de Kanaalstraat

DE VRIJBUITER
PASPOORTSTRAAT 26 OOST-SOUBURG

tel.: 0118-490426

Genieten doe je met de
Zeeuwse Produkten van

Demonstratie Soda-Club

Markt aanbieding:
4 flessen siroop, 3 flessen á 1 liter

1 koolzuurcilinder + gratis apparaat van € 96,99

voor € 59,99
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Als de Souburgers inderdaad doen wat ze
beloofd hebben, loopt het vast en zeker
storm in het fraaie nieuwe pand. ‘We zijn

fantastisch gesteund door het dorp. En het
is nooit opgehouden. Steeds weer leefden
ze mee. We missen je, zeiden ze dan. Ik ben

nog nooit zoveel gekust op straat’, lacht
Hetty. ‘Het komt allemaal goed’, weet
Marianne. ‘Wij hebben dat al gemerkt bij het
reisbureau, dat tijdelijk onderdak had bij
Schinkel De Weerd. Hoe vaak hoorden we
niet: we komen speciaal bij jullie boeken na
wat er is gebeurd’. 

‘Ook de collega’s omarmen ons’, vult Piet
Baas aan. ‘Al was het wel eens wat moeilijk
met alle bouwverkeer, maar dat kon nu een-
maal niet anders. Onder de koepel van
bouwbedrijf Joziasse is de renovatie voor-
spoedig verlopen en we zijn iedereen die
heeft meegewerkt aan de snelle herbouw
echt dankbaar’. 

Breed assortiment
Zijn vrouw en hij hebben al heel wat inge-
slagen en er lopen nog veel grote bestellin-
gen. ‘De zaak wordt bij de tijd. Licht,
modern en toch gezellig. Met een breed
assortiment, net zoals zeven maanden gele-
den. En met voor elke portemonnee iets. We
hebben nu al spullen verzameld voor een
heleboel interessante aanbiedingen. De
oude naaimachines, die zelfs mannen de
zaak in lokten als hun vrouw een stofje of zo
wilde kopen, komen terug. Drie heel oude
heeft Hetty kunnen redden; de andere lie-

pen teveel schade op om nog te kunnen
repareren. Maar we hebben al van diverse
kanten oude naaimachines aangeboden
gekregen, zodat ook ons ‘museumpje’ weer
een plaats krijgt.’

Het oude karakter van Terra Reizen, met zijn
knusse terra kleuren, blijft gehandhaafd,
belooft Marianne. Ze is het roerend eens
met Hetty als die zegt: ‘De mensen zijn ste-
riele winkels beu. Ze willen de warmte van
het dorp’. Het oppervlak van zowel Terra
Reizen als stoffenzaak Baas is groter
geworden, dankzij het weglaten van de por-
tieken. De etalages zijn iets kleiner. Niet
onprettig, want alles is nu beter te overzien
en te ‘vullen’.

Waren Piet en Hetty Baas aanvankelijk nog
van plan een noodwinkel te beginnen, uit-
eindelijk zagen ze er toch van af. ‘De
investering bleek te groot tegenover de
winst die je zou kunnen maken’, verklaart
Piet. Achteraf bezien was het maar goed
ook, want de begeleiding van de bouw en
het opnieuw inrichten van de zaak eisten de
volle aandacht op. ‘Zeven maanden lijkt
lang, maar eigenlijk is het voor het karwei
zelf te kort’, weten de familie Baas en de
Weerd inmiddels. ■

NIEUWE ZAAK PIET EN HETTY BAAS LICHT, 
MODERN EN TOCH GEZELLIG

Terra reizen als vanouds
knus in terra kleuren

Het kalender-dagboek ligt open op tafel. Onder de data wemelt het van de
aantekeningen. ‘Er komt zoveel op je af en je mag niets vergeten’, zegt Piet
Baas. Het lijkt zelfs alsmaar drukker te worden nu de opening van de nieuwe
stoffenzaak en het reisbureau aan de Kanaalstraat dichterbij komt. Vrijdag 1
juli is de receptie voor genodigden gepland en op zaterdag 2 juli gaan de deu-
ren open voor de Souburgers en voor de klanten van elders. Ze vieren de
‘herrijzing uit de as’ broederlijk samen met Terra Reizen van Marianne de
Weerd. Zoals ze al die maanden na de grote brand samen optrokken.

• Piet en Hetty Baas en Marianne de Weerd voor het fraai opgebouwde winkelpand aan de
Kanaalstraat.

De familie Baas kreeg heel wat gedichten en andere attenties. ‘We
hebben er veel steun aan gehad. We hebben er een gedicht uitgehaald
als voorbeeld en zonder de anderen tekort te willen doen”.

Tijd voor een nieuwe start
Terugdenken aan de mooie momenten
Terugdenken aan de moeilijke momenten
Herinneringen met het heden als gevolg

De start is een afscheid
Het is een begroeting van een nieuw begin
Het begin van de verhalen voor later
En de wens dat die verhalen
ook mooie herinneringen zullen zijn

TEN CATE

4 
HALEN

=
3 

BETALEN

TC

TEXTIEL
Kanaalstraat 40
(0118) 46 12 87
Oost-Souburg
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Fotowedstrijd “Lente in Zeeland”
Bibliotheek Oost-Souburg houdt samen
met Foto Verschoore Oost-Souburg een
fotowedstrijd. Tot en met 24 juni kan ieder-
een de mooiste, origineelste, leukste zelf-
gemaakte foto insturen, die voldoen aan de
beschrijving “Lente in Zeeland”. De prijsuit-
reiking is op 30 juni.
Er kan één foto per persoon worden inge-
leverd. Per mail via obosb@zeelandnet.nl,
op papier (met negatief) of op schijf bij Foto
Verschoore Oost-Souburg.
De eerste prijs is een digitale fotocamera

t.w.v. 300,-, beschikbaar gesteld door Foto
Verschoore Oost-Souburg; tweede prijs is
een gratis vergroting in passe-partout en
lijst; derde prijs een vakantiefotoalbum met
lijm.

Een selectie van de foto’s wordt tentoon-
gesteld in de bibliotheek en geplaatst op
www.vlissingen.nl/bibliotheeksouburg. Op
deze site zijn de spelregels na te lezen.
Voor meer informatie: Bibliotheek Oost-
Souburg telefoon 0118 467345.

Wij zijn de officiële

GAZELLE - BATAVUS

dealer van Oost-Souburg,

Kanaalstraat 32,

tel.: 0118-475499

Kijk ook eens op:
www.bikecentrum.nl

Dynamische tuin in Ritthem open 

tijdens Tuindagen

Een dynamische tuin achter een Zeeuwse
woonboerderij, omringd door een windsin-
gel, met schelpenpaden en kleurrijke bor-
ders met vaste planten, rozen, heesters en
bomen. Zo wordt de "Rammekenshof"
omschreven van Willeke en Ruud
Verschuur aan de Rammekensweg 11 in
Ritthem. 

Behalve de tuin zelf is er ook een boom-
gaard, groente- en pluktuin en een fruit-
kooi. De tuin gaat, samen met vier andere
Walcherse tuinen, open voor publiek tij-
dens de Open Tuindagen 2005 op vrijdag
17 en zaterdag 18 juni, op zaterdag 25 en

zondag 26 juni en op zaterdag 2 en zondag
3 juli. Buiten deze data kunnen afspraken
worden gemaakt. De entree per tuin vari-
eert van  2.00 tot  2,50 al dan niet inclu-
sief consumptie. Er liggen in elke tuin fol-
ders met (fiets)routebeschrijvingen naar de
tuinen. 
Die overige vier tuinen zijn: "Het Blauwe
Hof" van Ellen Bil, Breeweg 11,
Koudekerke; ‘De Blommenhof" van Maria
Vermaat, Michaelsdreef 10, Middelburg;
"De Sprenckhof" van Annemarie Priemis,
Sprencklaan 1, Middelburg en de Tuin van
Bram Louws, Oostkapelseweg 37,
Serooskerke (niet open op zondag).

SURVIVORSLAND VOOR

KANKERBESTRIJDING

“Iedereen zou de kans moeten hebben
om kanker te overwinnen”, zegt
Souburger Ruud Aerssens, die zelf van
deze ziekte genas. Met die gedachte
in het achterhoofd begon hij met  de
organisatie van Survivorsland, een
evenement op 11 juni op sportpark
Baskenburg, waarvan de opbrengst
helemaal is voor de KWF kankerbe-
strijding en de Palazzoli inloophuizen,
zoals aan het Oranjeplein.
Intussen is er een Stichting
Survivorsland gekomen die samen
met KWF, de Stichting Palazzoli, de
gemeente Vlissingen, Uit in Vlissingen,
Buro Beeldende Kunst, Phanta Rhei,
Vita Event en nog eens zeventig
bedrijven en instellingen plus ruim
honderd vrijwilligers de handen ineen

heeft geslagen. In Survivorsland is
voor elk wat wils te vinden in een cul-
tuurmix waaraan wordt meegewerkt
door onder andere bands en artiesten
als Kim-Liam,  Juke-Joints, Nuff Said
en Surrender, De Survivorsband (met
o.a. Irma van Idols en Danny Vera),
Allez Mama, Champagne Charlie, uit
Australië Australien Nirvana en als
hoofdact niemand minder dan de clas-
sicrockband Wishbone Ash uit de UK
en USA. Verder komen er standup
comedians als Martijn Koning en de
Belg Alex Agnew, zijn er op het terrein
bekende beeldende kunstenaars
actief, is er een dj en ook veel vermaak
voor kinderen.
Wie meer wil weten kan kijken op:
www.survivorsland.nl Archief schoolverlaters ‘Tweemaster’

steeds uitgebreider
Na de publicatie in een eerdere
Souburgsche Courant kwamen er heel
wat reacties op de schoolverlatersfo-
to’s die op de website van
Archipelbasisschool “De Tweemaster”
(www.tweemaster.info) zijn geplaatst.
Meerdere jaren zijn inmiddels voorzien
van complete namenlijsten. 
Behalve de namenlijsten zijn er ook
steeds meer herinneringen aan vroe-
ger jaren binnengekomen. De school-
leiding zoekt nog naar een originele
manier om deze vorm te geven.
Voorts zijn inmiddels de eerste foto’s
bij de school beland van andere groe-
pen van de verschillende jaren. Het

archief zal daarom in de nabije toe-
komst worden uitgebreid met foto’s
van alle groepen van de verschillende
jaren.
Wie ergens in een schoenendoos of
op zolder nog foto’s van de eigen lage-
re school of basisschooltijd heeft, wor-
den uitgenodigd ze digitaal te maken
en naar De Tweemaster te mailen. Ook
kan men foto’s onder vermelding van
naam en adresgegevens afgeven op
school of in de brievenbus stoppen.
De school zorgt er dan voor dat ze
worden ingescand  voor publicatie op
de website en bezorgt de originele
foto’s weer terug.

Het is gelukt...............,
wij hebben weer een 1,00 kraam!
Alles, écht alles op de kraam 
is € 1,00 per stuk

Laat u verrassen door zoveel
leuke kadootjes én sla uw
slag op zaterdag 28 mei!



Midden in           Souburg

Het ging allemaal in een sneltreinvaart, ver-
telt de nieuwe jonge eigenaar. “Ik was in
februari in de winkel om een borrel te halen
voor een feestje toen de heer Ouwerkerk
vertelde dat hij over anderhalve week de
zaak ging sluiten. Eerst ben ik het er met
mijn baas over gaan praten. Ik werk 55 uur
per week als bedrijfsleider bij de Spar, dus
dat lag voor de hand. Toen die daar geen
mogelijkheden voor zag heb ik besloten het
zelf te doen. Maar ik had op dat moment
niet de vereiste horeca/slijterijpapieren.
Intussen wel, want ik ben in volle vaart gaan
studeren en heb intussen beide diploma’s
gehaald. Op 1 maart heb ik de zaak overge-
nomen.” 

Grootste bierassortiment
Omdat Jurgen met 55 uur Sparwerk per
week niet altijd in zijn nieuwe zaak kan zijn

laat hij dat grotendeels over aan Lindsay
van der Stel en verder is het hard werken op
beide adressen. Van ’s morgen heel vroeg
tot ’s avonds heel laat gaat Jurgen er met
veel elan tegenaan, boordevol plannen en
ideeën. Zo wil hij boorbeeld het grootste
bierassortiment van Zeeland gaan voeren.
“Het moet zo worden dat mensen voor een
bepaald buitenlands bier alleen bij mij
terecht kunnen. En dat is dan ook weer
goed voor de rest van de middenstand van
Souburg. Om die bieren wat meer bekend-
heid te geven wil ik na openingstijd bier-
proeverijen gaan houden.”

Intussen zijn in de winkel al heel voorzichtig
wat nieuwigheden te zien, zoals een assor-
timent kurkentrekkers en vrolijke kaarten
voor bij de cadeaupakketten. Hij doet het
kalm aan;  zo wil hij bijvoorbeeld een nieu-

we kassa voor een betere boekhouding,
wanneer de zaak straks echt goed gaat
lopen. Want Jurgen verwacht dat er in de
toekomst mogelijkheden zijn voor de slijte-
rij. “De verkeersituatie in het centrum is nu
nog hopeloos, vooral hier in de
Paspoortstraat, maar als daar iets aan
gedaan wordt komt dat alle Souburgse

bedrijven weer ten goede. Maar het is ook
zo dat als wij als middenstand interessant
blijven voor de consument, die ons ondanks
de vervelende verkeerssituatie toch wel
weet te vinden. We zullen er dus met zijn
allen hard voor moeten knokken om
Souburg voor iedereen aantrekkelijk te hou-
den.” ■

JONGE ONDERNEMER REDT WINKEL IN DE PASPOORTSTRAAT

Overdracht slijterij bijna
geruisloos verlopen

De overdracht is bijna geruisloos verlopen, zodat heel veel Souburgers nog
niet weten dat Slijterij Souburg een nieuwe eigenaar heeft. Vlak voor slijter

Ouwerkerk de deur wilde sluiten in februari besloot Jurgen Bout (24) de
zaak voor Souburg te behouden. En dat betekent dat Souburgers nog

steeds terecht kunnen op het dorp voor een fles sterke drank, een bijzonder
biertje, een uitgelezen wijntje of iets anders op “spirituaal”  gebied. 

Keltische klanken en ‘Schotse’

krachtpatsers op Highland Games
Ieder jaar vinden op de derde zaterdag van de maand juni de Highland
Games plaats. Op de historische locatie Karolingische Burg in Oost-

Souburg, waar de toegang gratis is. Naast de games zelf zijn er op die 18e
juni ook kindergames, is er muziek: ‘Bagpipes and Drums’ en andere

Keltische klanken temidden van een Schotse sfeer en decor en ontbreekt
het niet aan hapjes en drankjes. Zelfs met (zelden voorkomende) regen is

het gezellig en droog in de grote tent.
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• Vlak voor slijter Ouwerkerk de deur wilde sluiten in februari besloot Jurgen Bout (24) de
zaak voor Souburg te behouden

’s Morgens vroeg verzamelen de in
kilt geklede deelnemers zich in de
Kanaalstraat, waarna ze onder
begeleiding van een doedelzakband
in optocht naar de Burg gaan. Na de
officiële opening gaan de spelen
rond 10.00 uur van start. De teams
zullen de hele dag actief aan alle
spelonderdelen deelnemen. Rond
17.00 uur vindt de prijsuitreiking
plaats en worden de spelen afgeslo-
ten. Bij de mini-games voor kinderen
kunnen de eerste stappen gezet
worden om later succesvol aan de
“grote” games mee te kunnen doen. 
De Highland Games zijn van ouds-
her een sociaal Schots treffen waar
tienduizenden mensen naar komen
kijken. De meest bekende zijn de
Royal Braemar Highland Games,
waarbij de Britse Koninklijke familie
aanwezig is. Iedereen kent de sterke
Schotse mannen die een boomstam
over de kop gooien of met gewich-
ten slingeren. Het is de meest speel-
se vorm van ‘teambuilding’ in een
opzet die al honderden jaren oud is.

De opzet van Stichting Highland
Games Zeeland is de games toe-
gankelijk te maken voor iedereen
met een sportieve inzet. De onder-
delen van de spelen lopen uiteen
van kogelstoten met stenen, het ver
gooien van gewichten aan een ket-
ting, hamerslingeren, gewichten
over een lat gooien, tot boomstam
werpen en strobaal gooien.  De
gewichten en maten van de diverse
materialen worden aangepast aan
de deelnemers. Bijna iedereen kan
dus in beginsel meedoen.
Gemiddeld doen zo’n twintig teams
mee aan de games. En niet alleen
heren, maar ook dames zijn van de
partij. De teamleden en de wed-
strijdleiding zijn gekleed in Schotse
kilt. De teamleden dragen een arm-
band of sjerp met hun eigen Schotse
ruit, behorend tot hun clan. Het is
niet alleen mogelijk om als
(sport)vereniging of bedrijf deel te
nemen aan de games, maar ook
teams van een bepaalde straat, wijk
of familie zijn welkom.

The Night Before
Vrijdagavond ‘the night before the Highland Games’ treden de Jolly Beggars van

20.30 tot 22.30 uur op in de feesttent op de Karolingenburg te Oos-Souburg. De toe-
gang is gratis.



Na de Beciusstraat en de Kanaalstraat worden nu ook de Julianastraat, een
deel van de van Turnhoutstraat, een deel van de Willem Alexanderstraat,

Regentessestraat en de Beatrixstraat opgeknapt. De Prins Bernhardstraat
en de Prins Hendrikstraat liggen er ook weer goed bij. Deze laatste straten

waren kapot gereden tijdens de bouw van de Supermarkt en Nieuw
Bachten Poorte.  We zijn er natuurlijk nog lang niet. Er is nog een waslijst
van straten die opgeknapt moeten worden. Maar we zijn op de goede weg

en dat is al heel wat. Ook over het aanneembedrijf zijn de meeste
Souburgers zeer tevreden. Ze werken netjes, zijn cliënt vriendelijk en pro-

beren de overlast zoveel mogelijk te beperken.

• Ook de Prins Bernhardstraat zier er
inmiddels weer goed uit. Op de foto
wordt nog hard gewerkt.

7

• De Prins Bernhardstraat was helemaal
kapot gereden.

• De Willem Alexanderstraat.

• Achter Nieuw Bachten Poorte ligt de straat er weer goed bij.

Souburg knapt op

Het begon allemaal nadat de Souburgers
(van oorsprong afkomstig uit Vlissingen en
Koudekerke) een reportage zagen over emi-
granten in Noorwegen. “Best wel mooi” was
de reactie. En als we dan toch iets anders
gaan doen, laten we dan iets doen wat we
echt leuk vinden. Voor rasechte kampeer-
ders is een camping een prima manier om
de kost te gaan verdienen dus namen ze de
caravan en gingen wat adressen af.
Aanvankelijk zonder resultaat maar zo’n
week of wat geleden kregen ze de tip van
vrienden, die hen een jaar eerder al waren
voorgegaan, dat er een mooie camping te
koop stond. “Vanaf die dag ging het in een
sneltreinvaart”, vertellen ze. “We zijn nu van
alles tegelijk aan het doen: aan het afsluiten
en inpakken, maar daarbij ook aan het

opbouwen.  We werken al aan de promotie
van onze camping. Er is een website:
www.solvang-camping.com , de visitekaar-
tjes zijn gedrukt en her en er wordt reclame
gemaakt. En natuurlijk zijn er ook nog de
gewone bezigheden, zoals het werk en het
huishouden en moet er aandacht gegeven
worden aan de kinderen en de hond. Een
drukke tijd maar het geeft wel energie, zo’n
nieuwe start, vinden ze allebei. Ze hebben
er dan ook echt zin in. “Noorwegen is een
prachtig land en onze camping ligt aan de
zogenaamde “Golden Route” tussen
Trollstigen en Geiranger temidden van de
schitterende bergen van More og
Romsdalen.”

Kost verdienen
“Emigreren naar Noorwegen is vrij eenvou-
dig”, vertellen ze, maar je moet wel werk
hebben of een eigen bedrijf om de kost te
kunnen verdienen. We gaan komende
zomer in een luxe hut op onze camping
wonen en van de winter huren we een huis
in het dorp. Dat is beter want dan sneeuwt
de camping vaak in en zit je afgesloten van
alles. Voor de kinderen is het ook een hele
omschakeling: ze worden iedere dag opge-
haald met de schoolbus, dus die groeien
tweetalig op. We kennen zelf al een beetje
Noors en daar gaan we beslist verder aan
werken. Je kunt daar wel terecht met
Engels, maar het is beter als je de taal kent!
Als alles goed loopt willen we daar een huis
bouwen. Ze zeggen wel dat Noorwegen
duur is, maar dat geldt niet voor het onroe-
rend goed en er is ruimte genoeg.
Bovendien is het prijsniveau na de invoering
van de euro hier vrijwel gelijk, al moet je er
geen echte bierdrinker zijn, want bier is er
duur.” ■

VAN DE NEDERLANDSE SPOORWEGEN 

NAAR DE NOORSE FJORDEN

Souburgse familie begint camping 
in Noorwegen

Er staat nog een bordje “te koop” voor de deur, maar het huis aan de
Spaarnestraat 25 is verkocht. Mooi op tijd want op 28 april vertrekken Jos
(41), Jozé (39), Joël (7), Jordy (4) Kous en labrador Indi (2) naar Noorwegen.

Deze keer niet om er te kamperen en de zon te zoeken aan een van de
prachtige fjorden, maar om zelf die gelegenheid te bieden  aan vakantie-
gangers. In Eidsdal in het zuidwesten van Noorwegen en om preciezer te

zijn: twaalf kilometer boven het Geiranger fjord worden zij de nieuwe eige-
naars van de “Solvang Camping”. Een hele stap voor hoofdconducteur Jos

en zijn Jozé, die alle Souburgers nog wel kennen uit de tijd dat ze bij De
Faam werkte.

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND
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‘We zijn nu ruim een jaar operationeel en we
wilden wel eens aan de Souburgers en
andere belangstellenden laten zien waar we
zoal mee bezig zijn’, vertelt Ruud Kuzee.
‘Want dat is heel wat meer dan alleen

kapotte auto’s ophalen. Toen de andere
bedrijven hier van het plan hoorden, haak-
ten ze stuk voor stuk in. Uiteindelijk kunnen
we van een ware spektakeldag spreken,
want er is echt van alles te beleven die 28e

mei.’
Zijn de helikoptervluchten een gezamenlijke
activiteit, ook de afzonderlijke bedrijven
hebben flink wat in petto. 

Schuimkanon
Zo organiseert AVIS een skelterrace, houdt
Dijkwel een fraaie autoshow, worden bij
Steketee doorlopend autocombi’s gewas-
sen (‘Indrukwekkend zoals de vrachtwa-
gens met een schuimkanon vol schuim wor-
den gespoten’, meldt Kuzee), houden Murre
Moens en Anker Desein een restantendag,
zijn er aanbiedingen op het gebied van vloe-
ren, sierbestrating en sanitair, is er een hulp-
verleningsdemonstratie waarbij de brand-
weer een grote rol speelt en laat de forensi-
sche dienst de fijne kneepjes zien van spo-
renonderzoek in auto’s, die in beslag zijn
genomen.

Jaarmarkt
‘Dat is nog lang niet alles. Want alle bedrij-
ven zijn bovendien te bezichtigen en het
personeel is aanwezig om tekst en uitleg te
geven. Ook zijn er stands van de ANWB
Wegenwacht, ZLM verzekeringen, de
Reddingsbrigade en van Rijkswaterstaat, is

er mogelijk een racetruck te bewonderen en
ik ben vast nog wel iets vergeten’, lacht
Ruud Kuzee.
‘Bij het plannen van de spektakeldag kwam
28 mei spontaan in onze gedachten op. ‘Om
er zeker van te zijn dat er die dag geen
andere grote evenementen worden gehou-
den, heb ik bij de gemeente aangeklopt.
Laat nu uitgerekend op die datum de jaar-
markt in Souburg zijn. Eerst vonden we dat
we dan maar moesten uitwijken, maar niet
veel later drong het besef door dat het
eigenlijk nauwelijks mooier kan. Want we
bijten elkaar natuurlijk helemaal niet; we vul-
len elkaar juist aan. Wat is er mooier dan
zo’n dagje Souburg: eerst naar de
Kanaalstraat en dan naar hier of omge-
keerd?’ 

Kuzee probeert die zaterdag het hele
wagenpark van bergings- en transportwa-
gens ‘in huis’ te houden. ‘Het zou prachtig
zijn; een dag in het jaar geen enkel ongeluk.
Maar mocht er ergens assistentie nodig zijn,
dan rukken we vanzelfsprekend uit. Er blijft
hier immers nog genoeg te beleven over’.  

■

SPEKTAKELDAG OP BEDRIJVENTERREIN 

ACHTER VIADUCT OVER A58

Van helikoptervluchten tot
skelterrace en autoshow

Altijd al gedroomd van een helikoptervlucht en is het er nooit van gekomen?
Op zaterdag 28 mei dient zich een uitgelezen kans aan. Voor wie er vroeg
bij is, dat wel, want de heli kan tussen 10 en 17 uur natuurlijk geen onbe-
perkt aantal keren de lucht in. De helikoptervluchten vormen een van de
meest in het oog vallende onderdelen van de spektakeldag op het terrein

achter het viaduct over de A58, waar Kuzee autologistiek, AVIS autoverhuur,
brandweer, garage Dijkwel, truckwasbedrijf Steketee, BP-tankstation, Murre

Moens en Anker Desein hun domicilie hebben.

(Advertentie)

AUTO SHOPPING CENTRE
www.dijkwel.nl/autoshoppingcentre

HET ADRES VOOR:
NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S / ONDERHOUD / APK/AIRCOSERVICE

Marie Curieweg 3 4389 WB Vlissingen, Tel.: 0118-488466
Rijksweg A58, Afslag 40 Oost-Souburg - Ritthem, Bij BP station

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 A U T O  

Hét autobedrijf van
Oost-Souburg

Wassen zonder krassen
Ruime Shop

Wasstraat + Zelfwasboxen
Caravan Wasplaats

Marie Curieweg 1 - 5
Industriepark ‘Souburg’
4389 WB Oost-Souburg

✔ Voor autorijles bij u in de buurt.
✔ Lestijd 60 minuten i.p.v. 50 minuten.

✔ Dit voor maar 34,- euro p/u.
✔ Vraag naar onze lespaketten.

‘G E R A R D’

☎ 0118-46 81 57 O F 06-51 94 15 39

V E R K E E R S I N S T R U C T I E

(Advertentie)
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Concert Fred Roosendaal’s Helikon-ensemble
en Philharmonie 50 Plus tijdens jaarmarkt

Tijdens de jaarmarkt op 28 mei is de tent op de Karolingische Burg het
podium voor Fred Roosendaal’s Helikon Ensemble uit Amsterdam, als gast
van de Philharmonie 50 Plus, het ouderorkest dat zich ook zelf laat horen.

Beide orkesten zorgen tussen tien uur en half twee voor een afwisselend en
gezellig optreden met voor iedere luisteraar wat wils. De entree is vrij.

De Philharmonie 50 Plus is een oude beken-
de. Het orkest trad ook vorig jaar tijdens de
najaarsmarkt op in de tent op de Burg. Maar
ook het Fred Roosendaal’s Helikon
Ensemble, onder muzikale leiding van Ria
Krens-Boekhoff,  is niet helemaal vreemd
voor het publiek hier. Een aantal jaren gele-
den al verzorgde dit accordeonorkest een
succesvol concert in het Vestzaktheater
samen met  en op uitnodiging van het
accordeonensemble Encore van
Concertina.

Oud-leerlingen
Alle leden van het Helikon-ensemble zijn
oud-leerlingen van Fred Roosendaal, een
coryfee in de accordeonwereld. Zijn
muziekinstituut was tussen 1950 en 1970
de grootste muziekschool van Amsterdam
en menig accordeonist kent zijn naam van
de vele muziekstukken die hij schreef. De
Helikonleden zijn ook allemaal lid geweest
van een van de Helikonorkesten van Fred
Roosendaal. Ze kwamen elkaar na vele
jaren weer tegen tijdens een reünie in 1983.
Sindsdien is het ensemble al weer ruim
twintig jaar een feit en heeft het in binnen-
en buitenland succes, zoals vorig jaar op
het festival in het Noorse Haugesund. 
Het repertoire, grotendeels muziek en

arrangementen van Fred Roosendaal,
beslaat diverse uiteenlopende genres van
een klassieke suite tot gepassioneerde tan-
go’s, emotionele muziek en nummers uit de
jaren veertig en vijftig. Diezelfde muzikale
genrekeuze is ook te vinden bij gastheer
van de Philharmonie 50 Plus.

Afwisselend
Het orkest voor vijftig plussers, de
Philharmonie 50 Plus, werd op 1 januari
2001 in Oost- Souburg opgericht en staat
onder leiding van Rinus Kramer, een goede
bekende in de Zeeuwse muziekwereld. In
het orkest zijn naast blazers ook enkele
bespelers van snaarinstrumenten te vinden.
Het repertoire van dit orkest is erg gevari-
eerd van kerk- tot kermismuziek. Koralen en
klassieke muziek, bigbandrepertoire, blues,
volksliedjes, pop, polka’s, walsen, marsen,
meezingers enzovoorts worden ten gehore
gebracht.
Beide orkesten zorgen op 28 mei afwisse-
lend voor een gezellig sfeervol optreden tij-
dens de jaarmarkt. Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie over het Helikonensemble
is te vinden op: www.helikonensemble.nl .
De philharmonie repeteert op woensdag-
middagen van half drie tot half vijf in De
Blazer in de Ritthemsestraat. ■

Gehandicapten te vaak vogelvrij
op oversteekplaatsen Souburg

Vanzelfsprekend zijn er weggebruikers
die altijd netjes stoppen voor voetgan-
gers op oversteekplaatsen, maar
helaas zijn er ook heel wat die ijzeren-
heinig doorrijden. Dat is althans de
ervaring van de ANBO
Souburg/Ritthem als het gaat over de
zebra’s bij De Zoute Viever op de
Lekstraat en op de Burgemeester
Stemerdinglaan. 

‘Vooral voor gehandicapten die slecht
ter been zijn,  is het dan schrikken
geblazen’, meldt de belangenorgani-
satie voor 50-plussers ANBO. Ze doet
dan ook een oproep om terdege reke-

ning te houden met deze voetgangers,
al dan niet met rollator.

Over de rollator gesproken: die in het
wit met rode biezen is een hulpmiddel
voor slechtzienden en wordt gelijkge-
steld met de geleidestok voor blinden.
De gebruiker hiervan voelt zich iets
veiliger omdat hij herkend wordt als
gehandicapte. Zo kan bijvoorbeeld
ook in winkels worden opgemerkt dat
het gaat om een slechtziende. ‘Hou er
rekening mee dat het eens iets langer
kan duren en geef de gebruiker van
een rollator een veilig gevoel’, verzoekt
de ANBO. 

• Fred Roosendaal’s Helikon Ensemble.

Schildersbedrijf Kameleon
Noorderbaan 54 / 4386 CB / West-Souburg

Tel.: 0118-430618 / 06-21260878

Voor schilderwerk met verve!

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

AVAAVADE SPECIAALZAAK
VOOR AUDIO, VIDEO,

TELEVISIE,
HUISHOUDELIJKE-
EN PERSOONLIJKE

VERZORGINGS-
APPARATEN

Aangesloten bij EURONICS
Snelle en goede service

gratis thuisbezorgen
deskundig advies

Paspoortstraat 9 4388 BG  Oost-Souburg
Marnixplein 35 4386 AA West-Souburg
tel.: 0118 - 461207  /  fax: 0118 - 461326

INSTALLATIEBEDRIJF

J DINGEMANSE
• Lokale- en

centrale verwarming

• Gas- en waterfitter

• Sanitair

• Dakwerk

• Rioleringswerken
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VIJFENZEVENTIG JAAR LID VAN HET FNV, DAT IS
TOCH NIET NIKS

Herman Reijnhout is er terecht trots op

Herman Reijnhout herhaalt het in gedachten een paar keer: 75 jaar lid van
het FNV, dat is niet niks. Het leverde hem onlangs het tweede gouden insig-

ne op, want vijf jaar geleden kreeg hij er ook al een. Bijna het voltallige
bestuur van het FNV was er voor naar de Zoute Viever gekomen, sinds twee

jaar de woonplek van deze geboren en getogen Vlissinger. Het werd een
leuk feestje waarop tot zijn verrassing ook zoon en dochter en hun gezin

verschenen. “Ik ben er trots op dat ik dit gehaald heb!”

Herman Reijnhout werd op 27 februari 92
jaar en dat betekent dat hij nog maar amper
zeventien jaar oud was toen hij lid werd van
de afdeling metaal en elektrotechniek van
de vakbond. “Ik kwam recht van de vak-
school van De Schelde en kreeg meteen
een baan in de werkplaats”, herinnert hij
zich. “Mijn moeder spoorde me aan maar
gauw lid van de bond te worden want er
waren nogal wat stakingen in die tijd.” En
dat betekende vaak moeilijke tijden. De
jubilaris vertelt hoe zijn moeder weduwe
werd toen hij amper dertien was. Vader, ook
bekend als bassist in Ons Genoegen, werk-
te eveneens bij De Schelde waar hij veron-
gelukte tijdens het toetsen van kranen. Met
veel respect stelt hij: “Mijn moeder moest
de kost verdienen voor haarzelf, mijn zus en
mij. Zij ging bakeren en studeerde later voor
verloskundige. Daarna kreeg ze het veel
beter, maar toen was ik het huis al uit.”

‘Vereerend getuigschrift’
Herman begon bij De Schelde en daar bleef
hij ook. Aan de muur hangt nog een schitte-
rend ingelijst “Vereerend Getuigschrift” van
de Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel, dat hij bij zijn zilveren
jubileum ontving. Aanvankelijk werkte hij bij

De Schelde als draaier, later als bankwerker.
De ommezwaai was nodig wegens gezond-
heidsproblemen die er ook de oorzaak van
waren dat hij op zestig jarige leeftijd met
werken moest stoppen. “Toen was ik op.”
De maagproblemen wijt hij voor een deel
aan de onregelmatige eettijden als gevolg
van de ploegendiensten. En ook de oorlog
met de vele bombardementen op het
Scheldegebouw en de daarbij horende
spanningen zal er wel geen goed aan heb-
ben gedaan, denkt hij.  

Na 48 jaar huwelijk stierf zijn vrouw. Een
droevige tijd was dat maar na drie jaar
maakte hij kennis met een nieuwe levens-
partner waar hij nog achttien goede jaren
mee beleefde. Herman Reijnhout kijkt terug
op een vol leven waarin naast het werk ook
plaats was voor hobby’s zoals schaken,
voetbal en atletiek. Ook nu nog speelt hij
graag een partijtje schaak op de computer.
“Maar veel tijd heb ik daar niet voor. Ik krijg
nogal eens aanloop en dat is ook gezellig.
Het leven in de Zoute Viever bevalt prima.
“Ik heb het hier goed!” Maar veel jubilea wil
hij toch liever niet meer meemaken. “Want
dan ben ik een oud mannetje tegen die tijd”,
aldus de 92-jarige. ■

• Herman Reijnhout werd op 27 februari 92 jaar en dat betekent dat hij nog maar amper
zeventien jaar oud was toen hij lid werd van de afdeling metaal en elektrotechniek van de
vakbond.

Kerk als rustpunt
Tijdens de Karolingenmarkt op zaterdag 28 met staat De Goede Aarde tus-

sen 11 en 15 uur open voor publiek, als een rustpunt in een drukke
Kanaalstraat en in het drukke leven. .

In de kerk is een stiltehoek, met de mogelijkheid een kaarsje aan te steken
voor een speciale intentie. Ook een gesprek hebben met de aanwezige

gastheren of gastvrouw hoort tot de mogelijkheden. Voorts is er een
beamervoorstelling waar gekeken kan worden naar foto’s die betrekking
hebben op de kerkdiensten:  wat gebeurt er tijdens een eredienst, welke

symbolen kun je zien, wat kan je ervaren. Om 12.30 uur geeft Sari Wolfers
een concert in samenwerking met Nely Koen.

HOBBY & CREATIVITEITSCENTRUM

’t ALLERGAARTJE
VLISSINGSESTRAAT 12  OOST-SOUBURG

TEL: 0118.461706

www.allergaartje.nl

ZATERDAG 28 Mei
JAARMARKT OOST-SOUBURG

van 10.00 tot 16.00 uur
MET O.A. MAGAZIJN OPRUIMING

KWARTJES DAG ALLE ART. 25 CENT P.STUK

kramen met 1,00 artikelen en
halve prijs artikelen

Jaarmarktaanbieding

Jong Belegen
Kaas

Vers v/h mes
Kilo

€ 4.99

(geldig 23 t/m 28 mei)

de VRIEND’S
KAAS-SNOEP-REFORM

Kanaalstraat 26
4388 BM Oost-Souburg
telefoon: 0118 469272

Openingstijden:
maandagmiddag 

t/m zaterdag
van 8.00 u. - 18.00 u.
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(Advertentie)

Vrijwel iedereen weet dat
GroenLinks een partij is die opkomt
voor de belangen van fietsers. 
Bij ons komt de automobilist op het
tweede plan. Zeker gezien het
gegeven dat ongeveer de helft van
de gereden autoritjes korter dan
vijf kilometer is. Wij denken dat er
dus nog heel veel mensen op de
fiets zouden kunnen, want vijf
kilometer fietsen is niet alleen een
stuk gezonder dan een ritje met de
auto, maar scheelt ook in de eigen
portemonnee.

Bovendien zijn, met meer mensen
op de fiets, het milieu en de ver-
keersveiligheid beter af.
Het centrum van Oost-Souburg,
maar ook daarbuiten natuurlijk,
zou daarom fietsvriendelijk inge-
richt moeten worden.
Honingmaatregelen voor fietsers
en azijnmaatregelen voor de auto-
mobilist. (Iets wat de gemeente-
raad overigens enkele jaren gele-
den tot haar beleid heeft gemaakt,
maar waar in de praktijk vrijwel
niets van terecht komt)
Elke Souburgse straat zou zo inge-
richt moeten worden dat veilig
tweerichtingsverkeer voor fiet-
sers mogelijk is. Goede fietsstal-
lingsmogelijkheden bij winkels,
scholen, kerken, wijkcentra, etc.
Nu is dit nog niet overal het geval.
Ook zien wij graag comfortabele,
veilige, voorrangsroutes voor
fietsers, dwars door het dorp.

Geen zwaar vrachtverkeer meer
in Oost-Souburg. Minder autopar-
keerplaatsen. Meer handhaving op
foutparkeerders en a-sociaal ver-
keersgedrag door automobilisten.
Geen auto’s in de Paspoortstraat.
Souburgers zouden wat ons betreft
met plezier de fiets moeten kunnen
nemen en zich niet her en der
groen en geel moeten ergeren aan
grote en kleine ongemakken zoals
(bijvoorbeeld)  een te smalle
Kanaalstraat (lastige gootjes) en
Vlissingsestraat, éénrichtingsver-
keer in de Beciusstraat, de
Ritthemsestraat en de
Burchtstraat en een slecht wegdek
in diverse straten.
Elke Souburger zou zonder angst
zijn of haar kinderen op de fiets
om een boodschap moeten kunnen
sturen of bij familie, vrienden en
kennissen langs laten gaan. Wij
kennen echter nogal wat
Souburgers die maar met de auto
hun boodschap doen, hun kinderen
naar school brengen of op bezoek
gaan, omdat het verkeer zo onvei-
lig is. Dat is dus de wereld op z’n
kop. Daar moeten we dus echt eens
iets aan gaan doen.

Tot slot: woensdag 15 juni wordt
er door kinderen uit het basis-
onderwijs een fietsexamen afge-
legd in de straten van Oost-
Souburg. Wij verzoeken u rekening
te houden met deze nieuwbakken
verkeersdeelnemertjes.

Fietsen en auto’s in centrum Oost-Souburg

BUSREIS NAAR HET DUNYA FESTIVAL IN
ROTTERDAM OP ZONDAG 29 MEI

GroenLinks vindt een goede relatie tussen allochtone en autochtone men-
sen heel erg belangrijk. Daarom dat we een busreis willen organiseren naar
het multiculturele Dunya Festival in Rotterdam op zondag 29 mei a.s. Het is
een prachtig festival met veel podia in het park bij de Euromast. Zie website

www.dunya.nl voor het uitgebreide programma. De bus vertrekt vanaf het
stadhuis om 11.00 uur en 's avond zijn we weer terug om 22.00 uur. De

kosten p.p.:  15,-. Geef je je maar op bij Alex, tel. 472197 of via de email
(alexmaluku@zeelandnet.nl). 

Kanaalstraat 73
4388 BK Oost-Souburg

0118 - 490222
Openingstijden

Dinsdag t/m woensdag 9.00 t/m 18.00
Donderdag t/m vrijdag 8.00 t/m 18.00

Zaterdag 8.00 t/m 15.00 uur
Sinds 1 april zijn we op zaterdag tot 15.00 uur open.

Kom snel eens langs in onze vernieuwde salon.

Het is tijd voor de Rabobank

Het is tijd voor Zomerkriebels
(van 1 mei tot en met 30 juni)

Actie aanbod:

● Open nu een RaboTotaalPakket en
u krijgt dit pakket tot 1 januari 2006 gratis

● In combinatie met het RaboTotaalPakket
25% korting op uw doorlopende
reisverzekering*

● Tot 3 maanden geen premie betalen
bij het afsluiten van een extra rubrieken
op uw Alles in één Polis*

*vraag naar de actievoorwaarden

Het actieaanbod is geldig bij Rabobank Walcheren-Zuid
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Colofon

•REDACTIE
Dongestraat 70 • 4388 VN
frabrink@wxs.nl

•ADVERTENTIE-ACQUISITIE
Dijkstraat 19 • 4388 CJ
Oost-Souburg • tel.: (0118) 490195

•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

•AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te halen bij Bruna
Postkantoor in de Kanaalstraat
De Vrijbuiter in de Paspoortstraat.
Lambrechtstraat 36 Ritthem

•VERSPREIDINGSGEBIED:
Oost- en West-Souburg, Middelburg zuid,
Westerzicht en Ritthem.

• KOPIJ
Redactionele kopij en (zaken-) nieuwtjes
voor de volgende Souburgsche Courant
kunnen uiterlijk 08-08-2005 bij de redactie
via e-mail aangeleverd worden in Word.
Niets uit deze uitgave mag worden overge-
nomen zonder toestemming van de redac-
tie. Mocht u rechten menen te hebben op
gebruikte illustraties, dan verzoeken wij u
contact op  te nemen met de redactie.

• BEZORGING
De Courant niet ontvangen? Kijk eerst of er
bij uw buren ook niet bezorgd is. Indien dit
zo is wilt u ons dan bellen(0118-490195).
Geef uw straatnaam, huisnummer en post-
code op. Wij gaan dan ons best doen dat er
alsnog bezorgd wordt. Bij Ja Nee en Nee
Nee adressen mogen we niet bezorgen.

Souburgsche
Courant

Een vertrouwd adres voor

alle zaken rondom uw woning

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

“Follie à deux” bestaat uit Marina Eckhardt
(mandoline) en Monty van Belzen (accorde-
on) en is afkomstig uit Oost-Souburg. 

Dit duo is door de combinatie van instru-
menten uniek in Nederland en ver daarbui-

ten. Het repertoire omvat werken van o.a.
Astor Piazzolla, Malando, Villoldo, maar ook
Zuid-Europese en Russische volksmuziek. 

In maart 2005 bracht het duo zijn eerste cd
uit, getiteld “Passionata”.

“Knock on Wood” is een barbershopkwar-
tet, afkomstig uit het barbershopkoor de
“Sea Sound Singers” uit Vlissingen.
Barbershop is een muzieksoort waarbij vier-
stemmig gezongen wordt zonder instru-
mentale begeleiding (A-capella). “Knock on
Wood” is nu twee jaar actief en op het
repertoire staan zowel barbershop- als
close harmonynummers. Het kwartet
bestaat uit: Francis de Jonge (lead), Tjitske
Anderiesse (tenor), Joan Struijk (bariton) en
Annemiek Lijzenga (bass)

De aanvang is 20.00 uur en de entree
bedraagt 6,00 (inclusief koffie/thee in de
pauze). ■

MANDOLINE- EN ACCORDEONKLANKEN 
EN ‘BARBERSHOP-ZANG’

Follie à deux en Knock on wood
concerteren in De Open Haven

Het mandoline-accordeonduo “Follie à deux” geeft op vrijdag 3 juni samen
met Barbershop- en Close Harmonykwartet “Knock on wood” een concert

in “De Open Haven” (de kerk aan het Oranjeplein) te Oost-Souburg. 

• Follie a deux

WIST U DAT DE hubo MEER IN HUIS HEEFT
DAN ALLEEN  EEN KOMPLEET ASSORTIMENT

DOE-HET-ZELF ARTIKELEN ?
MAATWERK ! SCHUIFDEURKASTEN, BINNENZONWERING, 

BUITENZONWERING, HOUT- EN PLAATMATERIAAL, VERF,
GLAS, HORREN, DEUREN, VLOEREN, ETC.

ADVIES ! GOEDE EN EERLIJKE VOORLICHTING
METEN ! AL HET MAATWERK GRATIS BIJ U THUIS OPGEMETEN
MONTAGE ! NAAR KEUZE VAKKUNDIG VOOR U GEMONTEERD

DE BEZIGE HAND
BUTEUXSTRAAT 12  

4388 CW   OOST-SOUBURG TEL. 461241 
WOENSDAG GESLOTEN

TELEFOON

(0118) 41 81 10
FAX

(0118) 41 15 99
E-MAIL

notarissen@sauerenoonk.nl
WEBSITE

www.notarisshop.info

KANTOORADRES

Badhuisstraat 181
Postbus 181
4380 AD Vlissingen

• Jolly Baggers

Zeventien juni de avond voor de Highland
Games kunt u op de Karolingische Burg
genieten van gezellige Ierse Muziek. De
Jolly Beggars zijn geïnspireerd door de rijk-
dom aan muziek,die uit
Ierland voortkomt en heb-
ben de behoefte om die
rijkdom bij een breder
publiek bekend te maken,
zijn slagen er steeds weer
in om met z'n vieren de
typisch Ierse sfeer uit te
dragen. Hun muzikale
gevoel brengen ze ten
gehore d.m.v. zang, fluit,
gitaar en bodhrán.
Nummers als Black velvet
band, Dirty old Town, Irish
Rover en Molly Malone,

ontbreken natuurlijk niet op hun repertoire.
Het optreden is ’s avonds van 20.30 tot
22.30 uur.
De entree is gratis.

The Night Before the Highland Games
Ierse Muziek op Karolingische Burg


