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Nieuwe school krijgt
brede uitstraling

De nieuwe PC/RK basisschool Het Kompas in het uitbreidingsplan
Souburg noord krijgt een uitstraling die verder gaat dan onderwijs alleen.

Dit onder andere dankzij een sporthal, die deel uitmaakt van de nieuw-
bouw en het feit dat verenigingen en ook kleinere clubs er voor hun bij-

eenkomsten welkom zijn. Bovendien krijgt peuterspeelzaal de Dolfijn
onderdak in het gebouw.

(Zie verder pagina 12)
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Platform wil serieus
genomen worden.

Karolinenburcht
begint met buffetten.

Sanny en Anja
hebben er zin in.

Verder in deze courant:

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

•  Architectenbureau A.A. Bos en Partners in Baarn zette driedimensionale presentaties van de nieuwe school
op papier

Richting 
Oranje Plein

Richting 
Middelburg

Paradijs ligt
In Souburg

Er zijn heel weinig andere plaatsen waar ik zou willen wonen dan in Souburg, maar sinds
kort weet ik zeker dat het dorp de ideale woonplaats is. Mijn kleindochter zit op het Kompas
en heeft het tijdens godsdienstles over het paradijs gehad. Ze vertelde mij dat daar AVA en
Eva wonen. Het paradijs ligt dus in Souburg ergens in de buurt van de Kanaalstraat.

Opa Roel ■

Wentelen

We hebben het zelf eens bedacht:
begin en einde aan de jaren,
zodat we heel gemakkelijk
feiten kunnen bewaren.

Maar eigenlijk is het leven
als molenwieken in de wind,
ze draaien zacht ze wentelen hard
afhankelijk wat zo’n molen vindt
aan luchtstroom om hem heen
en als je pech hebt draait hij niet.
Dan is het windstil en geen
mens kan daar dan iets aan veranderen.
Zo is het leven jaar na jaar
voor U en alle anderen…
We wentelen en wieken en wachten op de wind 
waarbij het heel opmerkelijk is
dat een mens zo vaak heel blij kan zijn
als hij de luwte vindt!

We wensen Souburg en u allemaal
een goede wind op juiste tijden
maar ook de stilte en de rust en maal
van binnen niet te hard om stormen te vermijden….!

Ineke, december 2005
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www.schinkeladviesgroep.nl
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Kanaa l s t raa t  37 , Oost -Souburg

“Hij spreekt duidelijk, met een heldere en
ver dragende stem, rustig en met overtui-
ging en hij maakte reeds direct de indruk
een krachtige persoonlijkheid te zijn.’ Die
loftrompet stak de verslaggever van de
Vlissingsche Courant op 22 november 1937
over de nieuwe burgemeester van Oost- en
West Souburg, A.H.S. Stemerding bij diens
officiële entree in het dorp. Hij zou tot 1
januari 1962 aanblijven, met een korte
onderbreking tijdens de oorlog, want hij
werd in 1944 door de Duitse bezetters ont-
slagen, omdat die hem allesbehalve
‘Deutschfreundlich’ vonden. De burge-
meester, die voorop ging in de vergeefse
strijd om onafhankelijkheid, werd in
Souburg geëerd door zijn naam te verbin-
den aan de belangrijkste doorgangsweg.

De Rotterdammer van geboorte leek aan-
vankelijk niet bestemd om de politiek in te
gaan. Hij volgde een opleiding tot onderwij-
zer, werd uitgever, maar raakte toch betrok-
ken bij het wel en wee van de toenmalige
Christelijk Historische Unie. Van 1931 tot
1937 zat hij voor de CHU in de Rotterdamse
gemeenteraad, waarvan vier jaar als wet-
houder van sociale zaken. In 1937 volgde
zijn benoeming tot burgemeester van
Souburg en het zegt wel iets over zijn kwa-
liteiten als bestuurder dat hij een jaar later al

in de Zeeuwse Provinciale Staten werd
gekozen.

De Vlissingsche Courant wijdde in 1937
bijna de complete voorpagina aan de
intocht van burgemeester Stemerding. De
verwelkoming mocht er zijn, want ‘te onge-
veer één uur arriveerde op de Oude
Vlissingscheweg bij de Oude Abeele de
open landauer waarin de heer A.H.S.
Stemerding met zijn echtgenote en twee
zoons hadden plaats genomen. De ere-
wacht van circa tachtig gardeneurs te paard
(de flinke beesten zagen er prachtig uit met
hun bonte versieringen) stond aan de kant
van de weg opgesteld en bood een
alleraardigste aanblik’, schreef de krant.
Voorzitter J.C. Gabriëlse van de Souburgse
Oranjevereniging viel de eer te beurt de
nieuwe burgemeester te verwelkomen. ‘Uw
leeftijd en uw ervaring geven het vertrouwen
dat de belangen der gemeente en der
bevolking bij u in goede handen zullen zijn
en dat u met het hart en met kennis van
zaken zult regeren en rekening zult weten te
houden met de belangen van alle rangen en
standen der bevolking voor welke gij naar ik
hoop een echte burgervader zult willen zijn’,
stelde Gabriëlse. 
De burgemeester liet prompt weten dat hij
met opgewektheid en energie zijn volle

werkkracht zou geven aan de opbouw van
de in tal en last groeiende gemeente.
‘Wanneer allen die geroepen zijn Souburg
mede te besturen schouder aan schouder
staande de moeilijkheden, welke deze ook
mogen zijn, het hoofd
pogen te bieden, dan zal
zeker ook hier de Zeeuwse
wapenspreuk ‘Luctor et
Emergo’ (Ik worstel en
kom boven) van toepas-
sing zijn’. 

Toen burgemeester
Stemerding aantrad telde
Souburg rond vijfduizend
inwoners. Bij zijn afscheid
eind 1958 (hij zou overi-
gens nog tot eind 1961
w a a r n e m e n d - b u r g e -
meester blijven in verband
met de voorgenomen
annexatie van de gemeen-
te door Vlissingen) waren
dat er al 7400. Hij overleed
op 31 juli 1962 en werd
herdacht als een energiek
en algemeen gewaardeerd
man. ‘Leven en werken
van de heer Stemerding
zijn onverbrekelijk aan

Souburg verbonden’, herdacht loco-burge-
meester M.A. van de Putte hem tijdens een
buitengewone vergadering van de gemeen-
teraad. ‘We kunnen ons Souburg zelfs niet
meer zonder hem indenken’. ■

In deze rubriek passeren straatnamen in Souburg en Ritthem de revue. 
Wie of wat schuilt er achter de bordjes. Dit keer de Stemerdinglaan Oost-Souburg

S T R A AT N A M E N  I N  S O U B U R G

•  Burgemeester A.H.S. Stemerding 



Rondom ’t PUTJE
Hebt u dat ook? Dat u zo treurig
wordt van al dat slechte nieuws
om u heen? Ik ben dan blij als ik
wat leuks hoor. Zoals dat plan bij-
voorbeeld om bij het monument
van de West-Souburgse Marnix
(die kent u wel) gewoon lekker het
Wilhelmus af te laten spelen als je
in de buurt komt. Daar ben ik
vierkant voor en ook rond of lang-
werpig of in wiebertjesformaat,
kortom in mijn geheel. Want stel u
nou voor, u komt daar gewoon
aanwandelen, nergens op bedacht,
gewoon gezellig, leuk, staat een
mooi monument, even kijken wat
dat is, mmm ja interessant en dan
begint ineens Wilhelmus van
Nassouwe. Jawel, dat wordt dan
meteen wat je noemt een piekerva-
ring, een beleving, een onbetaal-
baar plezierig moment. En dat
kunnen we allemaal wel gebrui-
ken zo nu en dan. Nu ik er goed
over nadenk wil ik dat eigenlijk in
Oost-Souburg ook wel, zo’n lied.
Bij mijn putje zoiets als “Twee
emmertjes waterhalen” en bij
Pieter Louwerse natuurlijk “Op de
grote stille heide” want dat heeft
hij zelf geschreven. Evenals trou-
wens de onsterfelijke regels: “vader
is niet thuis, moeder is niet thuis,
piep zei de muis in het voorhuis.”
Ik ben daar even wat uitgebreid
in, omdat u het misschien was

vergeten en omdat het voor de
politici onder ons wel handig is in
verband met het te schrijven poli-
tieke programma. Daar kunnen ze
meestal best wat inspiratie bij
gebruiken! En zeker nu in deze
woelige tijd. Maar maakt u zich
maar geen zorgen want tijden zijn
achteraf gezien altijd wat woelig
heb ik ontdekt. Dan kan zo’n lied
heel geruststellend zijn, want als
Jan naar huis komt om een boter-
ham te halen, wil dat wel zeggen
dat er ook een boterham te halen
is…
En als vader en moeder niet thuis
zijn is het misschien toch wel fijn
om te weten dat Pieter Louwerse
nog steeds op het Oranjeplein
staat. Daar moet hij dus blijven,
voor altijd…
Fijne feestdagen wens ik u, met
mooie liederen,

Melkmeisje

Politieteamchef Hans Saaman:

’‘Aangifte doen heeft
wel degelijk zin’

Het heeft geen enkele zin aangifte te doen. De politie doet er toch niets aan.
Teamchef Hans Saaman kent die zinnetjes als geen ander en is het er hart-
grondig mee oneens. ‘Inderdaad lijkt het vaak of er niets mee gebeurt. Je

kunt nu eenmaal niet op stel en sprong zomaar – bijvoorbeeld-  een gesto-
len fiets boven water krijgen. Maar op de wat langere termijn heeft aangifte
wel degelijk zin. Hoe vaak gebeurt het niet dat een inbreker tijdens het ver-
hoor schoon schip maakt en allerlei zaken gaat bekennen. Je rijdt met zo
iemand rond en dan krijg je te horen waar hij allemaal ‘binnen’ is geweest
en wat hij er heeft weggenomen. Is daar geen aangifte van gedaan, dan is

het een stuk lastiger de rechtmatige eigenaar van iets op te sporen.’

Een ander hardnekkig misverstand speelt
de politie eveneens parten. ‘Er zijn echt
mensen die denken dat wij de namen van
klagers doorgeven. Jongens veroorzaken
overlast, iemand belt op, er gaat een sur-
veillancewagen op af en als mijn collega’s
de daders op hun gedrag aanspreken zou-
den ze zeggen: ‘De mevrouw die daar ach-
ter de geraniums staat, heeft doorgegeven
dat jullie zitten te klieren.’ Inderdaad, het
klinkt absurd, maar we horen die klacht te
vaak om er geen aandacht aan te schenken.
Laat het voor eens en altijd duidelijk zijn dat
de politie dit soort dingen niet doet.’

Diefstal uit auto’s
Het dorp wordt de laatste maanden opge-
schikt door een hele reeks diefstallen uit
geparkeerde auto’s. ‘Ik heb het eens nage-
keken en het zijn er inderdaad nogal wat.
Vanaf 1 oktober al elf. Daarom nog maar
eens de raadgeving niets van waarde in de
auto te laten liggen. Neem de frontjes van
autoradio’s mee, laat je kostbare navigatie-
apparatuur niet achter en haal ook je tas uit
de wagen. Zelfs als je
maar even weg bent.
Een geroutineerde
dief heeft echt maar
een paar minuten
nodig om in te breken
en weg te graaien wat
in de auto van zijn
gading is.’

Voor de komende
maanden heeft de
politie diverse speer-
punten op het pro-
gramma. Zoals met
voorrang behandelen
van huiselijk geweld.
‘Er speelt zich soms
heel wat ellende af
achter de voordeur en
daar willen we beslist
iets aan doen’, laat
teamchef Saaman
weten. Andere
belangrijke punten
zijn: het tegengaan
van overlast door de
jeugd en het op

gezette tijden ergens in het dorp controleren
op zaken als verlichting (ook bij fietsers,
benadrukt de teamchef) , het dragen van
autogordels, het opvoeren van bromfietsen,
de helm niet dragen of het kinbandje ervan
niet vast doen.

Ruim vijftig
Onlangs nog hebben we in Souburg zo’n
controle uitgevoerd, waarbij ruim vijftig
bekeuringen werden uitgedeeld. Het heeft
dus wel degelijk zin. Vanzelfsprekend zullen
we eind dit jaar ook in de gaten houden of
er niet te vroeg vuurwerk wordt afgestoken.
Vuurwerk mag tussen oudjaar tien uur ’s
morgens en nieuwjaar twee uur ’s nachts. Er
zijn speciaal wat mensen voor vrijgemaakt
en die zullen zowel opvallend als onopval-
lend surveilleren.’

Hans Saaman wil tenslotte van de gelegen-
heid gebruikmaken de lezers van de
Souburgsche Courant heel prettige feestda-
gen te wensen en een voorspoedig 2006.

■
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Kerstzangavond
Voor de lezers die vandaag de Souburgsche Courant in de bus krijgen, is het nog

net niet te laat. Voor degenen bij wie de krant begin volgende
week wordt bezorgd helaas wel.

Vanavond 17 december vindt in "de Goede Aarde" aan de Kanaalstraat weer de jaarlijkse
Kerstzangavond plaats. Deze zal zoals gebruikelijk in het teken staan van samenzang door
met elkaar traditionele advent- en kerstliederen te zingen. 
Het "Walchers Kerstkoor" onder leiding van Johan Ruisinck brengt speciaal voor deze
avond ingestudeerde liederen ten gehore. Voor de orgelbegeleiding zorgt Piet Ploeg. Verder
worden het kerstevangelie en enkele gedichten gelezen. 
Een ensemble van muziekvereniging "Vlijt & Volharding" begeleidt de samenzang.
De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. ■



(Van voorzitter Piet Steketee)
De afgelopen weken zijn we in het

nieuws geweest met een aantal
aandachtspunten.

Omtrent het Oranjeplein, de
burgerparticipatie en de naams-
verandering van ons platform als

dorpsraad en de daarbij behorende
status. We zijn van mening dat we met
23% van de inwoners van Vlissingen

serieus genomen willen worden.
Natuurlijk wordt er naar ons

geluisterd maar van het motto
‘zeggen wat we doen en doen wat we
zeggen’  komt te vaak niets terecht.

In maart 2006 zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen en zullen de

beloftes weer over de tafel vliegen,
maar wees er op bedacht dat we er

bovenop moeten zitten met de gehele
Souburgse bevolking om die te laten
verwezenlijken. Wij als dorpsplatform

zullen ons uiterste best doen
het onderste uit de kan te halen

voor de Souburgers, zoals beloofd.

Met de gemeente is informeel gesproken
over de voortgang van de gang van zaken
rond de watertoren. De publicatie van de
vorderingen zullen in ‘De Faam’ gepubli-
ceerd worden zoals tussen de deelnemende
partijen is overeengekomen. 
Met de politie zijn gesprekken gevoerd over
het te voeren beleid met betrekking tot de

handhaving van verordeningen, regels en
dergelijke. Het is goed te weten dat de poli-
tie natuurlijk niet over het aantal mensen
beschikt om overal tegelijk de handhaving
te realiseren waar we denken dat het nodig
is. Goed te weten dat er ondersteuning is
van een speciaal team (BOA`s) dat vanuit
Middelburg ingezet kan worden bij contro-
les en zo. Het aantal controles is van dien
aard dat het bij de bevolking niet altijd
zichtbaar is wat de politie doet maar de
politie heeft mij verzekerd dat het de goede
kant opgaat met het oplossen van misdrij-
ven in het dorp. De berovingen op de bak-
kers en andere gevallen zijn opgelost en de
daders zijn gearresteerd. Nogmaals wil ik
ook de bevolking wijzen op de normen en
waarden waar wij als Souburgers zo prat op
gaan om nog eens goed na te denken over
wat onze normen en waarden zijn.
Bijvoorbeeld vuilnisbakken neerzetten op
de afgesproken tijden en verkeersvoor-
schriften naleven.

Klankbordgroep
Op 10 oktober heeft de Kern
Klankbordgroep Oranjeplein de aangepaste
plannen bekeken en besproken met de
gemeente en het Stedelijk Advies Bureau
(SAB) en de op- en aanmerkingen aange-
kaart bij de respectievelijke bureaus. De
voortgang van dit alles wordt nu op de
eerstvolgende Klankbordgroep, lees achter-
ban, voorgesteld en besproken.
Wat de klankbordgroep Noord betreft: de

kavels zijn op 30 november te koop aange-
boden  en de werkzaamheden kunnen
beginnen. Begin volgend jaar zullen bodem-
aanpassingen gerealiseerd worden. De
bouw volgt dan na de bouwvakvakantie. De
verkeerssituatie van de Lekstraat/Torenweg
en de Middelburgsestraat zal voor de fiet-
sers en voetgangers aangepast worden. De
voorgestelde aanpassingen rond verkeers-
routing en fietspaden zijn besproken en
vastgelegd.

Voetbalkooi
Het beheersplan is nog steeds niet ingevuld
mede door het feit dat de vergaderingen
niet door alle deelnemende partijen bezocht
worden en er zodoende geen besluitvor-
ming tot stand kan worden gebracht,
waardoor het geheel stagneert. Misschien is
er wel een meer eenvoudige oplossing te
bedenken voor het probleem.

Nota begraafplaats
De nota gaat ervan uit dat bepaalde graven
geruimd moeten worden en dat de begraaf-
plaats op Souburg uitgebreid dient te wor-
den. We zijn met de gemeente en een aan-
tal belanghebbenden een gesprek aange-
gaan om de emotionele belangen van de
betrokkenen alle aandacht te geven. De
wethouder heeft beloofd de betrokkenen te
informeren en te luisteren naar de vragen
die leiden tot een fatsoenlijke oplossing
voor de problemen.

Geluidswal
Volgens wethouder P. van der Maden is de
aanleg op komst. Naar alle waarschijnlijk-
heid worden de werkzaamheden begin vol-
gend jaar een feit.

(Zie verder ook onze website www.platform-
souburg.nl)

■
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Dorpsplatform Souburg wil
serieus worden genomen

•  Piet Steketee

3 + 1 GRATIS

Einde van de actie

31-12-05



Wie toevallig geen feestje heeft of er
binnenkort geen gaat bezoeken moet
gewoon even geduld hebben. Want er
wordt in eigen beheer en studio (achter
John’s Men and Woman in de Kanaalstraat)
en met eigen apparatuur hard gewerkt aan
een tweede cd. Wie op de hoogte wil blijven
kan kijken op de website www.twiceall-
roundmusic.nl  of het anders
gewoon aan John vragen in de win-
kel.
In de band tekent John de Korte (48)
uit Oost-Souburg voor keyboards en
zang, Wil Pluijgers (49) uit West-
Souburg voor gitaar en zang en
Mary Land (46 en uit Vlissingen,
maar zij heeft een Souburgse echt-
genoot ) voor zang en percussie. Bij
de komst van Mary werd even
getwijfeld over de juistheid van de
naam, maar, zo redeneren de band-
leden, die kan nog heel goed want
we hebben altijd een leadzangcom-
binatie van twee van ons.

Alle kanten 
Met Twice kun je echter meer dan
twee kanten op als je een feestje
hebt of de band voor een andere
gelegenheid wilt huren. Niets is te
dol; de groep brengt met perfectie
de toppers uit de sixties en seven-
ties, verzorgt muziek voor stijldan-
sen en rock en rollen, of gaat voor
disco, r&b, de moderne top 40
muziek, vlottere dansmuziek en ga
zo maar door. John en Wil: “We kij-
ken altijd naar het publiek. Als we
een Engelse wals spelen bijvoor-
beeld en er komt niemand de vloer
op, schakelen we over naar een
ander type dans. Van tevoren nodi-
gen we belangstellenden altijd uit op
onze repetitieavond even te komen
luisteren en zelf aan te geven naar
welke stijl hun voorkeur uitgaat.”
Ze vinden het belangrijk om dit te
benadrukken want, zo zeggen ze:
“Je hebt wel eens dat je op verzoek
de hele avond alleen Nederlandse
nummer speelt en zingt en dat men-
sen dan denken dat dat je hele
repertoire is. Terwijl we zoveel meer
kunnen en doen.”

Professionele hoogte
Twice is erg blij met de komst van
Mary. “Nadat we enkele jaren met
veel succes als duo hadden
gespeeld deed zich die plezierige
wending voor. Mary Land wilde
graag met ons gaan optreden omdat
ze bij ons mogelijkheden zag voor
haar muzikale creativiteit en enthou-
siasme en dat heeft ook ons weer
een grote muzikale impuls gegeven.
Mary is een zangeres die haar spo-
ren al ruimschoots heeft verdiend in
orkesten van verschillende muziek-
stijlen (waaronder Dezz) en bij ons is
haar zang en uitstraling overtuigen-
der dan ooit. We zijn dan ook erg blij
met haar. Ze heeft de formatie weer
een stukje hoger op de muzikale lad-
der gezet.” En die ladder reikt intus-
sen, zo blijkt, dankzij de grote erva-
ring van alle drie, ook wat de pre-
sentatie betreft,  tot professionele
hoogte. 
Dat wilde Twice even laten weten
aan de Souburgers. “In de praktijk
blijkt vaak dat mensen ons wel ken-

nen, maar het is dan toch leuk dat ze ons
kunnen vinden als ze ons nodig hebben en
weten wie de leden zijn.” ■

•  Mary Land, Wil Pluijgers en John de Korte.
“Twice”met zijn drieën.

‘Twice’ telt voor drie
Het nieuws komt een beetje laat want intussen weet bijna iedereen het al:
het duo dat een trio werd in 2003. TWICE,  de in 1997 na jaren ervaring in

andere bands door John de Korte en Wil Pluijgers opgerichte tweemansfor-
matie, werd een trio door de komst van zangeres Mary Land. Daarmee

werd het een gouden formatie, vinden beide heren en wie de moeite neemt
eens naar de band te komen luisteren zal het daarmee eens zijn. Het trio

kan op muzikaal gebied bijna alles aan. “Met Twice weet je waar je aan toe
bent”, zeggen ze zelf, “een groot feest uit alle muzikale hoeken. Het is dan

ook Twice Allround Music.”



De koning ontving kort na dat beraad een
uitgebreid epistel, waarin de motieven om
voortaan niet meer gescheiden op te trek-
ken de revue passeerden. Beide dorpen
lagen in elkaars nabijheid, belangen en
gezindheid waren met elkaar in overeen-
stemming, de kerkelijke gemeente was al
samengevoegd en bovendien was het
grondgebied van West-Souburg, dat ooit
als een schil om Vlissingen had gelegen,
sterk verminderd. Er resteerden nog maar
dertien hofsteden en enige arbeiderswonin-
gen en een aparte administratie daarvoor
werd onnodig geacht. Voorts vielen beide
gemeenten onder bevoegdheid van dezelf-
de ambachtsheer, Johan Cornelis Schorer.
Op 1 januari 1835 werd de samenvoeging
een feit, met als eerste burgemeester een
zwager van de ambachtsheer, Marinus
Cornelis Paspoort van Grijpskerke. Qua
inwonertal was Oost de Westzijde toen al
voorbijgestreefd: 545 tegen 317. Beide dor-
pen kwamen vervolgens in  rustiger vaarwa-
ter, maar erg lang duurde dat niet. 

Liniaal
Op dringend verzoek van de Belgen besloot
de Nederlandse regering rond 1868 tot het
graven van twee kanalen: een waterweg
door Zuid-Beveland en het Kanaal door
Walcheren. Dat laatste kanaal scheidde
Oost-Souburg opnieuw van West-Souburg.
Want de ontwerpers van het kanaal han-
teerden simpelweg een liniaal om de kortste
afstand tussen Vlissingen en Middelburg op
het tekenpapier te krijgen. Op 1 november
1868 startten de graafwerkzaamheden en
op 5 september 1870 lag het kanaal er. Oost
en West werden verbonden met een brug,
die tijdens de tweede wereldoorlog opge-
blazen zou worden.

Een fraaie kaart uit 1873 van het grondge-
bied van de beide Souburgen, in bezit van
het gemeentearchief Vlissingen, toont de
rechte kanaal-lijn dwars door de dorpen en
geeft de namen weer van de hofsteden en
buitens in het gebied. Dat de rust in het
Souburgse, na de turbulente graaftijd van
het kanaal (waarover in een volgende histo-
rische impressie meer) helemaal was weer-
gekeerd, spreekt uit de gemeentelijke docu-
menten van die tijd. Burgemeester Paspoort

berichtte de provincie Zeeland aan het eind
van dat jaar, dat er in Souburg niets van
betekenis was gebeurd. De verslagen van
de gemeenteraad bevestigen dat ook. Van
enige opwinding was geen sprake en mocht
er wat onenigheid ontstaan, dan werd die
snel ‘weggemasseerd’. Zoals over het ver-
zoek van hulponderwijzer D. le Clercq om
zijn jaarwedde van f 350 met vijftig gulden
te verhogen. De stemmen in de gemeente-

raad staakten daarover, maar in de volgen-
de raadsvergadering al, toen het voorstel
noodgedwongen opnieuw aan de orde
kwam, bleek opeens iedereen voor. De
onderwijzer toonde zich niet al te dankbaar,
want kort daarop diende hij zijn ontslag in
om in Avenhorn een kennelijk meer lucratie-
ve werkkring te aanvaarden. Ene Zacheüs
Bouwens solliciteerde naar de baan van
hulponderwijzer in Souburg. Burgemeester

Paspoort vroeg zijn collega van de
gemeente waar Bouwens woonde om
informatie. ‘De man is van zeer wispelturige
aard, het schijnt hem nergens te bevallen
en ook is zijn ijver niet bijzonder groot’,
schreef die terug. Dat er aan de functie van
onderwijzer in die tijd niet al te veel waarde
werd gehecht, mag blijken uit het feit dat
Bouwens niettemin met algemene stem-
men werd aangesteld.

Dat Souburg over een – zoals het verslag
over 1873 vermeldt – tamelijk goede brand-
spuit beschikte, kwam van pas bij een
brand in herberg De Zwaan. Maar de
brandweer kon niet voorkomen dat het
schuurtje bij de herberg geheel in vlammen
opging. De ‘medische politie’ tekende op,
dat de toiletten in Souburg zich bijna alle-
maal buiten de woningen bevonden, ook
het privaat bij de school. In het dorp heer-
sten twee keer besmettelijke ziekten, eerst
kinderpokken en vervolgens roodvonk. Eén
inwoner overleed eraan.

Agrarisch
Souburg was een echte agrarische
gemeente, zo blijkt uit de stukken. Van de
granen en handelsgewassen nam tarwe de
belangrijkste plaats in: 62 ha. Aan rogge
werd er één hectare verbouwd, zomergarst
15 ha, haver 1 ha, bonen 16 ha, erwten 19
ha, stamboontjes 2 ha, aardappelen 29 ha
en winterkoolzaad 5 ha. Van de voederge-
wassen stonden mangelwortels op de eer-
ste plaats in (7 ha). Aan wortels werd één
hectare besteed, aan groen gemaaide kla-
ver 5 ha. De boerenstand had het niet
gemakkelijk dat jaar, want het regende
gedurende de zaaitijd van de tarwe over-
vloedig. Bovendien trad er vorst op in het
voorjaar, waardoor de fruitoogst van
middelmatige kwaliteit werd.

Aan weiland was er in de beide Souburgen
185 ha te vinden; aan hooiland 180 ha. De
veestapel omvatte één dekhengst, zeven
veulenmerries. vijf veulens en jonge
paarden beneden de drie jaar, 97 overige
(werk)paarden, zestien ezels en muilezels,
zeven springstieren, 524 melkkoeien, 181
kalveren, twaalf mestossen, 35 schapen,
127 varkens, 112 varkens jonger dan twee
maanden en 1175 kalkoenen. 

De gemeenterekening over 1872 sloot met
een negatief saldo van f 7,94. Aan de ont-
vangstkant stond een bedrag van f 4353,47;
aan uitgaven werd f 4361,41 geboekt.
Souburg telde vier gezinnen en één vrijgezel
die zo arm waren dat ze het hele jaar door
steun ontvingen. In de wintermaanden kwa-
men daar nog eens twee gezinnen bij. In
totaal werd aan de armen in 1873 f 446,60
besteed.
Het gemeentebestuur tekende in het ver-
slag over dat jaar apart op dat de wegen in
zowel oost als west zich in redelijke staat
bevonden en dat buiten de dorpen de klei-
wegen gedurende de zomermaanden tame-
lijk goed waren.     ■

•  De buitens en hofsteden op deze oude kaart van Oost- en West Souburg, gemaakt kort na de aanleg van het kanaal  waren getooid met prachtige en soms ook veelzeggende namen zoals ’t Hof Nabij, Altijd Zorg,
Paradijs, Zorglust en Niet Altijd Zomer.

Jaren 1830 tot 1880 hectische tijd voor Souburgse bevolking

Kanaal scheide Oost en West
niet lang na samengaan opnieuw

Een hectische tijd in de Souburgse historie. Dat waren de jaren 1830 tot 1880 zonder enige twijfel. Het begon in 1832
met het voornemen de kerk in West-Souburg nabij het Marnixplein te slopen, omdat het op zich fraaie bouwwerk

compleet in verval was geraakt. Bovendien was het ledental van de kerk teruggelopen tot slechts 294 zielen, te wei-
nig om zelfstandig verder te gaan. Vandaar ook dat in dat jaar besloten werd Oost en West kerkelijk te verenigen.

Toen ook nog de enige onderwijzer in West vrijwillig ontslag nam en de schooljeugd naar Oost-Souburg moest om
onderwijs te krijgen, besloten de gemeentebesturen eveneens tot verregaande samenwerking.

•  Foto-impressies van de bouw van de brug over het kanaal.



AUTO SHOPPING CENTRE
www.dijkwel.nl/autoshoppingcentre

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

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

✔ 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

Wassen zonder krassen
Ruime Shop

Wasstraat + Zelfwasboxen
Caravan Wasplaats

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

Volkslied laten klinken
bij monument Marnix

Je moet er maar opkomen en toch klinkt het zo gek nog niet. Geef
belangstellenden die het monument voor Marnix van St. Aldegonde, de
auteur van het Wilhelmus, in West-Souburg bezoeken, de gelegenheid
meteen ook het volkslied te beluisteren. Eén druk op de knop en het

Wilhelmus weerklinkt. De suggestie daarvoor en voor een  goede beweg-
wijzering naar het Marnix-monument, staat in het programma van de

Partij Souburg Ritthem.

Op gezette tijden stoppen
bussen met Belgische toe-
risten bij het monument van
Marnix van St. Aldegonde.
Marnix, Brusselaar van
geboorte, was enige tijd bur-
gemeester van Antwerpen.
Van huis uit francofoon leer-
de hij het Nederlands uitste-
kend beheersen. ‘Marnix
misstond te Antwerpen niet
en hij kan als een van de
onzen worden beschouwd,
schrijft dr. Jan van Roey, ere-
stadsarchivaris van
Antwerpen, in het boek
‘Philips van Marnix van Sint
Aldegonde’

■

Gestage groei Van den Berg Autoschade
Van den Berg Autoschade in Vlissingen groeit gestaag. In mei dit jaar is

Autoschade DSA (Dealer Schade Associatie) in Goes overgenomen.
Voorheen was DSA in eigendom van verschillende dealerbedrijven. “Het is

de bedoeling om deze samenwerking voort te zetten en te verbeteren,
waarbij de naam zal worden veranderd in Van den Berg Autoschade Goes

BV”, aldus directeur Rien van den Berg.

Om klanten beter van dienst te kunnen zijn
heeft Van den Berg enkele jaren geleden,
samen met vier andere schadeherstelpart-
ners, de coöperatieve schadeherstelketen
Autoschade Service Zeeland opgericht.
“Door met vijf, strategisch gelegen, bedrij-
ven in ASZ samen te werken kunnen we nu
voldoende schaalgrootte bieden. Deze
bedrijven opereren zelfstandig, zodat ze het
vertrouwde adres blijven voor de eigen
klanten. We kunnen nu als groep onderling
werk uitwisselen en ook kunnen klanten bij
elke vestiging centraal afspraken maken
voor een andere vestiging”. Vorig jaar
november nam ASZ een schadeherstelbe-
drijf op het eiland Tholen over. Met de toe-
voeging van dit bedrijf en de overname van
DSA in Goes heeft ASZ nu in totaal zeven
vestigingen in Zeeland. “Daarmee zijn wij
zeer interessant voor verzekeraars, dealers,
assurantiekantoren en fleetowners. Wij kun-
nen hen nu zeven innamepunten bieden
voor schades. Daarnaast is de werkplaats
van Van den Berg Autoschade Vlissingen
zeven dagen geopend, met verruimde ope-
ningstijden. “Hiermee zijn wij het enige

schadeherstelbedrijf in Zeeland”, aldus Van
den Berg. “Dat heeft voordelen voor met
name bedrijven met een groot wagenpark,
zij kunnen schades laten herstellen in het
weekend, zodat de auto’s door de week
productief kunnen blijven.”

RepairSHOP
Rien van den Berg en zijn vrouw Heike pre-
senteren regelmatig nieuwe producten en
diensten. Vorig jaar had hun universele
autoschadeherstelbedrijf de Benelux pri-
meur van repairSHOP. Een klein krasje in de
lak, een deukje in de carrosserie of een
scheurtje in de kunststofbumper. Geen
grote schade maar wel een die behandeld
moet worden. Van den Berg Autoschade
zette in de werkplaats een apart traject voor
zulke kleine schades op, de repairSHOP.
“Herstel van kleine schades tegen een aan-
gepast tarief, dat is een service die wij
graag verlenen aan zowel de zakelijke als
particuliere klant”, legt Rien uit. “Een speci-
ale medewerker handelt het hele traject af.
Daardoor kan er snel gewerkt worden wat
een lager tarief oplevert.” ■
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Midden in           SouburgMidden in           Souburg
Maar er is méér nieuws te melden. ‘We
gaan in januari beginnen met een
koud- en warm buffet, met steeds een
ander thema. Dat kan Hollandse kost
zijn, maar ook Spaans, Portugees,
Frans, Duits, noem maar op. Alleen
Indisch en Chinees niet, want daarin is
voldoende voorzien, ook in het dorp.’
Er is Dick en Mieke veel aan gelegen
om de prijs zo laag mogelijk te houden,
zonder concessies te doen aan de
kwaliteit, want die moet onberispelijk
zijn. ‘Op 17 december gaan we proef-
draaien. Dan geven we een kerstbuffet
voor onze salsa-dansers. Een paar
weken later, op zaterdag 14 januari,
starten we echt. Die eerste keer wordt
een stamppottenbuffet, compleet met
erwtensoep en bruine bonensoep
vooraf. Daarvoor rekenen we 14,50,
inclusief muziek door de top 40-band
De Vrijbuiters.’

Brasserie
Vier maanden lang is Dick in de weer
geweest om de ruimte waar tot voor
kort de dartbanen lagen om te bouwen
tot sfeervolle brasserie. In de helemaal
van het café afgescheiden ruimte, die
rookvrij wordt gehouden, is plaats voor
tweeendertig gasten. Mocht iemand
een groter buffet aan willen richten, dan
kan de achter de brasserie gelegen zaal
erbij getrokken worden en is er plek
voor 120 personen. En wie een feest in
die zaal wil aanrichten, kan zelfs 220
mensen uitnodigen. De dartbanen zijn
overigens niet verdwenen. Ze kregen
een plek achter het podium, maar zijn
alleen nog beschikbaar voor de com-
petitie.

Elke week is het buffet open, op de
donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zon-
dagavond van zes tot tien uur. Koude
en warme voorgerechten, soepen,
hoofdgerechten , desserts, het staat
allemaal op de buffettafel. De prijs ligt
twee euro hoger dan bij het stamppot-
tenbuffet, maar dat is dan ook een spe-
ciale aangelegenheid.

Wijnkaart
Mieke en Dick dachten zorgvuldig na
over de wijnkaart. ‘Uiteindelijk kozen
we voor een beperkt aantal wijnen, van
droog tot halfzoet, wit, rosé en rood,
tegen alleszins billijke prijzen. Want dat
is toch het sleutelwoord, wil je mensen
een gezellig avondje uit bezorgen.
Gelukkig is het hele pand ons eigen-
dom en zijn we niet met handen en
voeten gebonden aan bijvoorbeeld een
brouwerij.  Bovendien – meldt Dick –
sta ik straks moederziel alleen in de
keuken en ook dat scheelt in de prijs.
‘Hoe ik dat klaarspeel? Ik heb twee
moderne combi-steamers tot mijn
beschikking. Peperdure apparaten,
maar als je bedenkt dat één steamer
het werk doet van vier koks, heb ik dus
eigenlijk acht koks in dienst. Op die
manier bekeken ben ik dus veel goed-
koper uit. Daar komt nog bij dat ik
graag alles in eigen hand hou, zodat ik
de kwaliteit nauwkeurig kan bewaken
en ook volop mijn creativiteit kwijt kan.’

Het café in de Karolingenburcht blijft
overigens geheel in tact. ‘En ook daar
houden we de prijzen gematigd’, belo-
ven Mieke en Dick. ■

Dick en Mieke van Sluys hopen nog
lang in Souburg te blijven

Karolingenburcht begint met
warm- en koude buffetten

Eénentwintig jaar zitten ze nu in Souburg en Dick en Mieke van Sluys hopen
er nog flink wat tijd aan toe te voegen. Maar dat betekent wel dat ze voor
hun café-brasserie Karolingenburcht nieuwe wegen moeten inslaan. Want
van het cafégebeuren alleen zou de schoorsteen op den duur nog maar

matig kunnen roken. ‘Met de komst van de euro is alles flink duurder gewor-
den, ook voor ons. Mensen gaan minder uit dan vroeger, bijvoorbeeld alleen

nog de vrijdag- of zaterdagavond in plaats van het hele weekend. Zoiets
merk je als horecaondernemer natuurlijk direct’, stelt Dick. Twee jaar gele-
den begonnen ze daarom met lessen salsadansen en line dance en dat trok

veel liefhebbers, een dikke tweehonderd nu. Het succes is zelfs zo groot, dat
behalve de donderdagmiddag en de zondagmiddag nu ook de zondagavond

erbij wordt getrokken. Bovendien is er op de eerste en derde zaterdag van de
maand een salsa-party voor iedereen. 

•  Dick van Sluys en zijn vrouw Mieke: 'We gaan in januari beginnen met een koud- en warm buffet, met
steeds een ander thema.' 

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND
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•  Vier maanden lang is Dick in de weer geweest om de ruimte waar tot voor kort de dartbanen lagen om te bouwen tot sfeervolle brasserie.



De naam is eigenlijk ook een herinnering
aan de vorige eigenaar Han v.d. Sande, die
in juni van dit jaar overleed, “want wij zijn”,
zo zeggen Sanny Kloet (46)  en Anja
Scheijbeler (36) “de meiden van Han. Zo
stond het ook onder de rouwadvertentie:
‘de meiden van de Vlasmarkt’. Han had
daar ook een zaak naast die in Souburg en
wij hebben respectievelijk dertig en twintig
jaar in Middelburg voor hem gewerkt. Toen
de Souburgse bedrijfsleidster er niet voor
voelde de zaak voort te zetten, besloten wij
dat samen te gaan doen en nu huren wij dit
pand van mevrouw v.d. Sande. Na al die
jaren weet je wat je aan elkaar hebt en we
hadden er nu wel zin in voor ons zelf te
beginnen. En deze zaak was net groot
genoeg voor ons beiden.”
Tot op 1 november de Middelburgse vesti-
ging aan een andere kapperszaak werd ver-

huurd, bleven ze daar aan het werk en bleef
in Souburg “Het” gewoon doordraaien met
het eigen personeel. 

Keihard gewerkt
Daarna begon de verbouwing en werd
gekozen voor een heel nieuwe outfit van het
pand in frisse kleuren. “Onze mannen heb-
ben keihard gewerkt en we hebben zelf ook
behoorlijk doorgesjouwd,” lachen ze, “maar
nu is het wel zoals we het hebben willen.
Misschien dat we er in de toekomst ook het
andere pand hiernaast bij gaan betrekken.
We maken dan een verbinding met deze
zaak zodat we daar van hieruit wat cadeau-
artikelen kunnen verkopen zoals ceinturen,
tassen, sieraden en dergelijke voor een
redelijke prijs. Daarnaast willen we ook wat
gaan doen op het gebied van pruiken en de
advisering daarvoor. Maar we willen het niet

te ingewikkeld maken omdat we de zaak
met ons beiden willen blijven runnen.”
De dames, allebei geroutineerde vakbekwa-
me kapsters,  hebben het intussen ook voor
elkaar gekregen om het exclusieve
Schwartzkopfmerk SEAH te mogen voeren.
Daar zijn ze best trots op, want voor zover
hen bekend is dit maar bij een enkele kap-

perszaak op Walcheren verkrijgbaar. “En het
leuke is ook”, vertellen ze, “dat vanaf de
eerste dag de klanten gewoon blijven
komen. Niet alleen  bekenden uit
Middelburg maar ook die uit Souburg. Dat
geeft dan weer een heel goed gevoel over
verleden en toekomst.” ■

Vernieuwde kapperszaak 
‘De meiden van haarverzorging’

Sanny en Anja hebben er zin in
Ze hebben er even over nagedacht, maar toen lag het eigenlijk voor de

hand: de heropende kapperzaak “Het” in de Kanaalstraat kreeg de pakken-
de naam: “De meiden van haarverzorging”.

Intussen is iedereen daar al weer aan gewend sinds op 15 november de
deur open ging van de nieuwe V.O.F.

SPECIAAL LUSTRUMCONCERT
IN NAJAAR 2006

Vijfjarige Philharmonie 50 Plus
geeft al tientallen uitvoeringen 

De Philharmonie 50 Plus bestaat op 1 januari 2006 alweer vijf jaar. Om pre-
cies te zijn: op 3 januari 2001 werd de eerste repetitie onder leiding van diri-

gent Rinus Kramer gehouden in De Blazer in Oost-Souburg. Dit heuglijke
feit wordt onder andere gevierd met een 

speciaal lustrumconcert in het najaar van 2006. 

‘Voorzitter Truus Wight nam vijf jaar gele-
den, in het kader van het ouderenbeleid van
de gemeente Vlissingen, het initiatief tot de
oprichting. Zij was van mening dat er
behoefte was aan een orkest waarin naast
blazers ook plaats was voor strijkers. Daarin
had ze gelijk, het orkest was meteen een
succes, al zou het aantal bespelers van
strijkinstrumenten op dit moment best nog
wat uitbreiding kan gebruiken.

Veel belangstelling
Na een voorbereidende vergadering in
december 2000 werd op die derde januari
onder leiding van dirigent Kramer gestart
met ruim twintig mensen. Er gingen leden
weg en er kwamen er weer bij en zo groei-
de in de loop der jaren het aantal tot 31 op
dit moment. Tientallen concerten werden
inmiddels gegeven: het orkest was op de
Zeeuwse radio en tv te horen en te zien,

trad onder andere op in Zoutelande,
Vlissingen, Souburg, Middelburg,Veere,
Domburg, Goes en zelfs een enkele maal in
Zeeuws Vlaanderen, Rotterdam en Almkerk.
Ook uit de belangstelling voor optredens
blijkt dat het orkest zeker bestaansrecht
heeft verworven. 

Welkom
De leden repeteren iedere woensdagmid-
dag van half drie tot half vijf in De Blazer, het
repetitielokaal van Vlijt en Volharding, in
Oost-Souburg op een gevarieerd repertoire.
Klassieke en populaire muziek, koralen en
blues, volksliedjes en bigbandnummers,
pop, polka’s, walsen, marsen, meezingers,
het komt allemaal aan bod.
Wie interesse heeft is welkom om eens te
komen kijken en luisteren of mee te komen
spelen. ■

• Anja Scheijbeler en Sanny Kloet, de meiden van haarverzorging,  zijn vol enthousiasme
begonnen met de verzorging van de haren van de Souburgers. Maar ook oude klanten
uit de omgeving blijven hen trouw en komen naar de Kanaalstraat.

Schildersbedrijf Kameleon
Noorderbaan 54 / 4386 CB / West Souburg

Tel.: 0118-430618 / 06-21260878

Voor schilderwerk met verve!

Kerstconcert
met samenzang

Gemengd koor De Ruyterstadsingers uit Vlissingen/ Souburg en  Het Souburgs
Koperkwintet verzorgen zondag 18 december om 14.30 uur een kerstconcert in de kerk De
Open Haven aan het Oranjeplein.
Er staat een gevarieerd repertoire op het programma met bekende en minder bekende
kerstliederen. De toegang is gratis. ■

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
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mes vers
het lekkerst

Salade schotels met:
Huzaren salade - ham
rosbief - rauweham

fricandeau
hollandse garnalen

zalm - krab
makreel - rauwkost enz.

prijs p.p. € 9,75
bestel tijdig

1e en 2e kerst kunnen de schotels weer afgehaald worden tussen 12.00 en 12.30 uur.

mes vers
het lekkerst

Gourmet schotels:
met biefstukje

varkenshaas - schnitsel
kalkoen - kip - shoarma
slavinkje - boomstam

saté - sausijsje

prijs p.p. € 4,75
bestel tijdig

Kerstham
om zelf te koken
per 1000 gram

€ 9,98
bestel tijdig

Engelse ham
ingesmeerd met
suiker + mosterd

in de oven en klaar
per 1000 gram

€ 12,50
bestel tijdig

Ad de Jager zit al zo’n veertig 
jaar in het slagersvak

VROEGER HOORDE DE ROLLADE BIJ

DE KERSTDIS; NU HET GOURMETTEN

•  Ad de Jager brengt zijn winkel in kerst en oudejaarssfeer.
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Een jaar of drieënveertig zit hij nu in
het slagersvak, Ad de Jager uit de

Buteuxstraat. Eerst als hulpje bij zijn
zwager en inmiddels al vierendertig
jaar als zelfstandig ondernemer. In

de drukste tijd van het jaar, de
dagen voor kerst en nieuwjaar,

denkt hij terug aan de tijd van toen.
‘Het was bijna een en al rollade wat
de klok sloeg. Varkens, rund, half-
om, zeventig procent van de ver-
koop. Zware rollades ook, waar

Souburgers eerste en tweede kerst-
dag van aten en vaak nog wat van

overhielden voor de derde dag. Voor
ons was het hard werken geblazen,

je kunt wel zeggen dag en nacht.
Elke rollade werd met touwtjes in
elkaar gebonden en je moest er
behoorlijk hard aan trekken. Zo
hard, dat je rechterhand op den

duur begon op te zwellen en de klo-
ven erin zaten.’ 

Rollades worden nog wel verkocht vandaag
de dag, maar de trend rond de kerst en
oudjaar gaat helemaal in de richting van
gourmetschotels en salades. De Jager staat
erom bekend. Schotels met tien stukjes
vlees van zo’n dertig gram. In sneltreinvaart
somt de slager ze op: biefstuk, varkens-
haas, schnitzel, kalkoen, kip, shoarma, sla-
vinkje, boomstammetje, saté en sausijsje.
De salades zijn er in vleesvariëteit en met
vis. ‘Die worden echt op de allerlaatste dag
in elkaar gezet. We kijken hoeveel bestellin-
gen er zijn en met drie, vier man zijn we dan
continu bezig. De basis van de vleessalades
wordt gevormd door huzarensalade en ver-
der ligt er ham met asperges op, rosbief,
rauwe ham en fricandeau. In de vissalade,

met als basis zalmsalade, gaan Hollandse
garnalen, gerookte zalm, krabsalade en
gerookte makreel.’

Vers
Kwamen de klanten in de tijd van toen vlak
voor de feestdagen hun inkopen doen voor
de kerst, nu komen ze vaak al veel eerder.
‘Bijna iedereen heeft immers een diepvries-
kist. Gemakkelijk toch. Of het ook lekkerder
is? Tja, vers smaakt beter. Dat zal niemand
ontkennen. Toch ken ik maar weinig men-
sen die elke dag naar de slager gaan voor
een stukje vers vlees. Uit de diepvries hoeft
het overigens heus niet zo beroerd te zijn,
mits je het vlees snel invriest in kleine pak-
jes en als je het gebruikt in de koelkast laat
ontdooien en het niet meteen in de magne-
tron deponeert.’

Wat Ad de Jager zelf met de kerst eet?
‘Altijd de restjes’, lacht hij. ‘Nee hoor, op
eerste kerstdag rollade en kerstham en op
tweede kerstdag gaan we gezellig gourmet-
ten. Je ziet, we hebben de oude traditie en
de moderne trend verenigd.’ En na oudjaar
nemen we een week vakantie. Voor het vijf-
de jaar al. Geloof me, je bent dan hard aan
wat vrije tijd toe.’

Winkelbestand
Ad de Jager zou geen voorzitter van de win-
keliersvereniging Nemidso zijn als hij niet
zou wijzen op het gelukkig nog gevarieerde
winkelbestand van Souburg. ‘We moeten
ervoor waken dat dit zo blijft. Voor de jon-
geren is het geen probleem, die doen hun
boodschappen rustig verder weg. Maar
naarmate je ouder wordt is het wát prettig
als de winkels vlak bij je in de buurt zijn.’ ■

DE VRIJBUITER IN KERSTSFEER
Bij de Vrijbuiter in de Paspoortstraat is een speciale ruimte gemaakt voor de kerst.  Zo
'n duizend verschillende kerstkaarten staan in molens en displays.  Schitterende ver-
lichte kersthuisjes, kaarsen in diverse vormen en alles voor de kerstboom staan op
tafels uitgestald. Prachtige kerst-carrousels met muziekdoos maken de kerst com-
pleet. Tevens zijn er de jaarkalenders en agenda's voor 2006  te vinden. Ook voor dat
leuke kerstcadeau slaagt u zeker hier. Dit jaar heeft de Vrijbuiter ook weer een groot
assortiment kindervuurwerk te koop. Zo zijn er de sterrenregen in verschillende forma-
ten, knalerwten,trektouwtjes, morning glory, party guns, party poppers, bengaalse luci-
fers en bengaalse fakkels.

BOEKENMARKT
Muziekvereniging Vlijt en Volharding gaat begin volgend jaar weer een boekenmarkt
houden. De datum wordt later bekend gemaakt maar nu al zijn boeken die bij u thuis
over zijn van harte welkom. Even bellen met Dineke Ruissen (471685) of de familie
Wight (464614) of afgeven in De Blazer.

Daniël Ploeger
Oud-Souburger Daniël Ploeger geeft op woensdag 28 december een muziektheater
productie met muziek, tekst en dans onder de titel : Monoloog tegen de Tijd. Het begint
om 19.30 uur in het Vestzaktheater. Daniël, al van jongsafaan lid van Vlijt en Volharding,
studeerde op diverse plaatsen in Europa trombone, speelt onder andere in het Berlijns
Philharmonisch Orkest en treedt her en der met veel succes op. Op het ogenblik werkt
hij in Rammallah aan een muziekproject voor Palestijnse kinderen.



In het magazine van de vereniging van
Nederlandse gemeenten schrijft burge-
meester Anneke van Dok regelmatig een
column. In een van de nummers stelde zij
onder de kop “Wie het kleine niet eert” het
volgende:

“De Koninginnedag in Ritthem was weer
een mooi feest. Dit vredige dorpje werd in
de jaren zestig ingelijfd bij de gemeente
Vlissingen, omdat het te klein werd bevon-
den om zichzelf goed te besturen. Het heeft
een school, die een exacte afspiegeling
geeft van de bevolking, een dorpshuis en
een concertzaal voor de harmonie en de
fanfare in het voormalige raadhuis.” 

Vervolgens gaat de burgemeester in op de
problematiek van scholen en kleinschalige
projecten. Het is een feit dat de burge-
meester naast haar zorg voor de stad
Vlissingen ook de dorpen een warm hart
toedraagt. Dat bleek weer eens – getuige
deze foto - afgelopen zomer op een ten-
toonstelling van ‘burgemeesters in klei’ in
Veere. ■

Wie het kleine
niet eert…

Geloof het of niet

U weet natuurlijk al dat de SOW-
gemeente tegenwoordig

Protestantse Gemeente te Oost-
Souburg heet. De kranten stonden
nog niet zo lang geleden vol over
het Samen-op-Weg-proces, dat

resulteerde in de PKN, de
Protestantse Kerk in Nederland.

Daardoor onberoerd staat er op ons
Oranjeplein die trotse toren van de
oude kerk met de nieuwe naam: De
Open Haven. Dat symbool van veel
meer dan vier eeuwen geschiedenis
is eigenlijk van de hele Souburgse

gemeenschap, want sinds het begin
van de 19e eeuw is de toren eigen-
dom van de burgerlijke gemeente,

vroeger Souburg, tegenwoordig
Vlissingen. Net als die toren wil de

Protestantse Gemeente deel uitma-
ken van geheel Souburg. 

Ons nieuwe logo hierboven drukt saamho-
righeid, optimisme en openheid uit. Daarom
hopen wij in de Souburgsche Courant regel-
matig verslag te doen van wat wij deden of
hopen te gaan doen. Om met het laatste te
beginnen, in het nieuwe jaar zal De Open
Haven aan het Oranjeplein iedere donder-
dagmiddag van half twee tot half vier open
zijn, te beginnen met donderdag 19 januari.
Voor een ieder die stil wil zijn, misschien
verdriet verwerkt, een kaars aan wil steken
of zomaar wat om zich heen kijkt om te
genieten van eeuwenoude bouwkunst. Als
hij of zij dat wenst, is er dezelfde tijd een
gesprek mogelijk met een van onze pastors
in De Ark, het gemeenschapshuis achter De
Open Haven.

Wat deden we het afgelopen jaar? Heel
veel, maar het opvallendst is ons besluit het
kerkgebouw De Goede Aarde in de
Kanaalstraat te verkopen. Dat besloten we
met bloedend hart, want zo’n gebouw bete-
kent meer dan alleen een stapel stenen.
Mensen hebben er gebeden en geloof bele-
den, hun kinderen laten dopen, elkaar trouw
beloofd, van dierbaren afscheid genomen.
Maar een krimpend ledental betekent min-
der inkomsten en dus is een pijnlijke ingreep
onontkoombaar. Nu het moeilijke besluit is
genomen en “de kogel door de kerk is”,
beginnen we met frisse moed aan het
geschikt maken van De Open Haven voor
een nieuwe toekomst.

Gebouwen zijn belangrijk, maar belangrijker
zijn de mensen die samen de kerkelijke
gemeenschap maken. Bij de financiële
afwegingen die werden gemaakt, is bewust
gekozen voor mensen en niet voor stenen.
Dus blijven onze twee pastores - Leo
Woltering, die twee jaar geleden zijn 25-jarig
predikantschap vierde, en Aarnoud van der
Deijl, die in Brussel promoveerde tot doctor
in de godgeleerdheid en desondanks met
beide benen op de Zeeuwse klei blijft staan.
Wel namen we afscheid van Gerda Keizer,
de kerkelijk werker die koos voor het VUT-
schap. Haar afscheid werd enerzijds
betreurd, anderzijds met luister gevierd als
dank voor het vele dat ze voor de
Souburgse gemeenschap deed. Vooral de
bewoners van de Zoute Viever zullen haar
missen.

Als u dit leest, maken we ons als geloofsge-
meenschap op voor de kerstviering. Licht
dat gaat stralen in een sombere wereld met
armoede, natuurrampen en strijd. Licht dat
troost en hoop geeft. Wellicht ook het licht
van de kaars die u op een donderdagmid-
dag gaat aansteken in onze OPEN KERK
aan het Oranjeplein.
Protestantse gemeente te Oost Souburg  ■

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

De Kerstman koopt zijn cadeaus
bij ‘t Allergaartje

Kom voor vele aanbiedingen
kijken in de winkel.

Tevens wenst Allergaartje
haar klanten fijne feestdagen

en een creatief 2006.

HOBBY EN 
CREATIVITEITSCENTRUM

‘T ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12

Oost-Souburg
Tel. 0118 - 461706
www.allergaartje.nl
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Om de school ‘leefbaar’ te houden voor de
kinderen krijgen peuters, onderbouw,
midden- en bovenbouw en sporthal eigen
entrees. ‘Je wilt de leerlingen immers een
veilige omgeving bieden, waarin ze zich
thuis voelen en niet verloren raken in de
grote ruimte’, leggen beide directeuren
Bram Houterman en Roel Kwast uit.

Architect
School, gemeente en Perspectief (de vere-
niging voor PC/RK basisonderwijs in de
gemeente Vlissingen) gingen niet over een
nacht ijs bij het zoeken van een geschikte
architect. Maaike Walraven, bestuurslid
Perspectief bouwzaken: ‘Toen eenmaal
bekend was dat we mochten bouwen, is
een brede afvaardiging naar de Nationale
Onderwijs Tentoonstelling in de Utrechtse
Jaarbeurs geweest om daar zijn licht op te
steken bij de verschillende architectenbure-
aus die er een stand hadden. Vervolgens
zijn we op bezoek geweest bij diverse door
ons geselecteerde scholen en hebben we
meteen van de gelegenheid gebruik
gemaakt om te vragen naar zaken waar je
op moet letten bij nieuwbouw, naar wat er
fout was gegaan enzovoorts. We verzamel-
den kortom heel wat kennis voordat we
twee architectenbureaus benaderden voor
de presentatie van een bouwplan.
Uiteindelijk viel de keus eenduidig op archi-
tectenbureau A.A. Bos en Partners in
Baarn, waar ir. Vera Vizee-Brinkman ons
vaste aanspreekpunt werd. We werken heel
plezierig met haar, niet in de laatste plaats
omdat ze zelf volop meedenkt en prima
ondersteuning biedt.’

Uitbreiding
Op het ogenblik hebben beide scholen, in
1995 ontstaan uit een samensmelting van
Stemerdingschool, Schoonenburgschool
en Martinusschool, ruim 350 leerlingen. Wat
de nieuwe school betreft behoort uitbrei-
ding zeker tot de mogelijkheden. Het aantal
leerkrachten, circa 25 nu, blijft gehand-

haafd. Mocht blijken dat groepen te groot
gaan worden, zeg maar meer dan dertig
scholiertjes, dan is nieuw personeel van-
zelfsprekend welkom.

De beide directeuren zullen ook in de nieu-
we school onverkort vasthouden aan de uit-
gangspunten van het PC/RK-onderwijs.
Zoals een eigentijds leerprogramma waarbij
in een plezierige sfeer gewerkt wordt aan de
zelfstandigheid van de kinderen. ‘We bege-
leiden ze bij hun persoonlijke ontplooiing en
zullen ze zo goed mogelijk voorbereiden op
hun deelname aan de samenleving. Daarin
past zeer zeker ook dat wij ons laten inspi-
reren door de bijbel, waarbij we vooral zoe-
ken naar wat mensen uit verschillende tra-
dities verbindt en niet wat hen verdeeld
houdt. Als schoolteam stralen we eenzelfde
patroon van normen en waarden uit.
Misschien klinkt dat wat hoogdravend,
maar niettemin is zo’n houding belangrijk
want het is nog altijd zo dat goed voorbeeld
goed doet volgen.’

Oversteek
Waar ook erg aan gehecht wordt, zijn zo
veilig mogelijke oversteekplaatsen naar de
nieuwe school. ‘We zullen er hard voor
knokken dat er zowel op de Lekstraat ter
hoogte van  de Diezestraat als bij Groot
Abeele zebra’s komen, voorzien van oranje
knipperlichtbollen, die door middel van
knopbediening rood licht uitstralen als kin-
deren willen oversteken’, belooft Maaike
Walraven.

‘Hoe de nieuwe school gaat heten? Maaike
Walraven, Roel Kwast en Bram Houterman
hoeven er geen seconde over na te denken.
‘Het Kompas natuurlijk. Dat is de naam die
ouders en kinderen indertijd bij het samen-
gaan hebben gekozen en er is geen enkele
reden een andere naam te verzinnen.’ ■

Nieuwe PC/RK basisschool ‘Het Kompas’ oktober 2007 gereed

Gebouw waaraan
hele dorp iets kan hebben

(Vervolg van voorpagina)

Voor de PC/RK basisschool Het Kompas kan het niet snel genoeg oktober
2007 zijn. Niet dat er in de twee huidige vestigingen aan de Roerstraat en
de Molenstraat nauwelijks les gegeven kan worden, verre van dat. Maar

toch is de fonkelnieuwe school die tegen die tijd (ijs en weder dienende) in
Souburgs uitbreidingsplan tegenover Groot Abeele is gebouwd, aanmerke-

lijk rianter dan de twee herhaaldelijk opgelapte lokalen van nu. De bijna
3800 m2 bebouwde oppervlakte biedt straks behalve aan een keur aan

lokalen ook onderdak aan peuterspeelzaal De Dolfijn, aan een sporthal van
twee gymzalen groot met een vrije speelhoogte van zeven meter, een sport-

café en aan een adequate buitenschoolse opvang. Een multifunctioneel
gebouw dus waaraan het hele dorp iets kan hebben omdat verenigingen en

ook kleinere clubs er activiteiten kunnen ontplooien.

N

•  De tekening laat duidelijk zien dat peuters, onderbouw, midden- en bovenbouw en sport-
hal eigen entrees krijgen.

Maandag de 5e december vond de fee-
stelijke prijsuitreiking plaats van de
Sinterklaas kleurwedstrijd, georganiseerd
door de Regio Bank in de Kanaalstraat
37.
De 1e prijs is gewonnen door Sophie
Kuiten uit Souburg, 6 jaar.
Zij kreeg een apenklimrekening  met
daarop een bedrag van €50,- en een
leuke aap kado. De 2e prijs was voor

Annelotte Walhout , 8 jaar eveneens uit
Souburg.
Voor haar ook een  aap en een apenklim-
rekening met een 1e inleg van €25,-.
De 3e prijs ging naar de bijna 4-jarige
Nathan Albertini uit Middelburg, Zijn prijs
was een apenklimrekening met daarop
een bedrag van €15,- en een knuffelaap. ■

Prijsuitreiking Sinterklaas kleurwedstrijd
•  De blije gezichtjes van de kinderen en Nel de Vries,medew. Regio Bank.
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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. 

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

• Kopij
Redactionele kopij en (zaken-) nieuwtjes
voor de volgende Souburgsche Courant
kunnen uiterljk 10-02-2006 bij de redactie
via e-mail aangeleverd worden in Word.
Niets uit deze uitgave mag worden overge-
nomen zonder toestemming van de redac-
tie.

• Bezorging
De Courant niet otnvangen? 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.

De redactie wenst
de lezers een

gezellig Kerstfeest
en een Gezond en
Gelukkig 2006!

Souburgsche
Courant

SUURMOND
elektrotechnisch aannemingsbedrijf en

speciaalzaak in huishoudelijke apparaten en verlichting

Kanaalstraat 21-23 Oost-Souburg
T 0118 - 461218 F 0118 - 461003

VOOR UW
NIEUWBOUW,
VERBOUW EN
ONDERHOUD

37-41

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

Dit jaar hebben we honderddrieëntwintig
inzendingen ontvangen. De puzzel was dit
jaar niet zo moeilijk als voorgaande jaren.
Toch was er een vraag bij die veel deelne-
mers fout hadden. Het antwoord op de zin
“Tegenhanger van een luie voet doet het
zelf behoorlijk goed” was Hubo de Bezige
Hand en niet Baljeu zoals vijfenvijftig inzen-
ders dachten. De andere vragen had bijna
iedereen goed.
We hebben drie prijzen getrokken uit alle
inzenders:
F. Hoogesteger, Esdoornstraat 52 - E.M. de
Visser, Adriatischezeestraat 13 - Gerda
Seijner, Julianastraat 2.
Twee van de drie hadden alles goed. De
derde is verstandig geweest mee te doen
wat Baljeu was ook hier fout maar toch
goed voor een prijs. 
De prijswinnaars uit de stapel goede inzen-
dingen zijn:
P. Pouwer, Vlissingsestraat 170 – A.
Scherpenisse, Torentrans 129, Middelburg
– D.A. Janse de Plaa, van Visvlietstraat 24 –
Liesbeth de Nooyer, Dijkstraat 3 – M.
Korstanje, Nw. Vlissingseweg 205 – M.
Pattikawa, Bastion 7.
De prijswinnaars krijgen bericht waar ze de
prijs kunnen afhalen. ■

Sint Nicolaas
Puzzel

In de drie jaar van zijn bestaan is
het seniorendameskoor ‘Binae zuu-
ver’  uitgegroeid tot een begrip in

zingend Walcheren. Het koor heeft
het niveau bereikt dat met veel suc-

ces aan zangwedstrijden van de
regionale bonden en de landelijke

organisatie van ouderenkoren wordt
meegedaan. Ook staat het koor

“zijn mannetje” op de bühne,
waardoor er al vele optredens zijn
verzorgd o.a. in bejaarden- en ver-
zorgingstehuizen. Het repertoire is
gezellig en aantrekkelijk, overwe-
gend tweestemmig close harmony
met Nederlandse en soms Engelse

teksten. 

Vaak zijn de optredens gesplitst in twee
blokken en daar zat een probleem.  Zoals
dames betaamt is passende kledij een
belangrijk iets, maar voor de tweede sessie
ontbrak er iets. Zij wilden heel graag in een
aangepaste outfit het tweede gedeelte van
het optreden hun vocale kunsten ten geho-
re brengen. Sinds kort kan dit, want het

koor beschikt nu – mogelijk gemaakt door
ondersteuning van Rabobank Zuid-West
Walcheren – over een prachtige outfit
waardoor de dames in beide sessies niet
alleen van muziekstijl wisselen maar ook
van kledij, zodat één en ander een passend
geheel wordt.

Dit bijzonder gezellige koor telt momenteel
twintig leden, maar nieuwe leden zijn altijd
welkom. Men hoeft echt geen bladmuziek
te kunnen lezen, enthousiasme is meer dan
voldoende. 
De wekelijkse oefenavond is op donderdag
van 20.00 – 22.30 uur in de
Karolingenburcht aan de Vlissingsestraat
47/55 te Oost-Souburg waar belangstelen-
den worden uitgenodigd kennis te maken
met het koor en zijn leden en waar de sfeer
van dit seniorenkoor vanzelf uitnodigt tot
meezingen.

Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen
bij de bestuursleden Lenie Schout (465847)
en/of Nienke Barentsen (461787) ■

SENIORENKOOR TIMMERT
AAN DE WEG

WWW.VLISSINGEN.NL
Plattegrond in nieuw jasje gegoten

Rondje stadswijken ontsloten

Oost-Souburg staat op de kaart nog

Je mist echter: West-Souburg toch!

Even opgeslorpt door Groot-Lammerenburg

Centrum: we willen “West” terug

Telkens verdoezelen ze haar historie

Een oud dorp hoort erbij, verdorie!

Nù, B & W:  pak óp die taak, 
voor de dag ermee!

Gerard Uijt de Haag
Bron: De Faam, 2-11-2005



(Advertentie)

“De gemeente, meer dan een stad alleen”
Uittreksel en toelichting verkiezingsprogramma 2006 – 2010 Partij Souburg-Ritthem

Het programma is ingedeeld in pro-
grammapunten. Daarvan wordt op deze
pagina een uittreksel en soms een toe-
lichting geven.

Algemeen

De gemeente Vlissingen bestaat uit de
stad Vlissingen, de dorpen Oost- en
West-Souburg en Ritthem en het buurt-
schap Groot Abeele. Ieder al of niet met
een centrum, wijken, buurten en of stra-
ten. De gemeenteraad van de gemeente
Vlissingen dient, naar redelijkheid en
vorm van evenredigheid, de gelden en
aandacht te verdelen over deze onderde-
len van de gemeente. Gemeente
Vlissingen heeft ongeveer 45.000 inwo-
ners. Deze inwoners en de meningen
van deze inwoners dienen centraal te
staan in de beleidsvorming en uitvoe-
ring. Niet alleen tijdens de verkiezingen
maar ook daarna. Wensen en opvattin-
gen van de inwoners moeten meegeno-
men worden in de voorbereiding en uit-
werking van plannen. 

De gemeenteraad vertegenwoordigt de
bevolking bij de besluitvorming over tal
van onderwerpen. Partij Souburg
Ritthem vindt raadpleging van de inwo-
ners van de gemeente absoluut noodza-
kelijk. Wanneer een onderwerp op de
agenda staat waarvan Partij Souburg-
Ritthem vindt dat een gedegen raadple-
ging van de burgers noodzakelijk is zal
Partij Souburg-Ritthem er alles aan
doen deze burgers te horen alvorens een
standpunt in te nemen.

Partij Souburg-Ritthem gaat er van uit
dat de gemeente een weerspiegeling is
van een veilige en rechtvaardige samen-
leving. Er dient ruimte en aandacht voor
elkaar te zijn. We dienen goed om te
gaan met de aarde zoals die ons gegeven
is. Het kennis nemen van en respecteren
van ieders mening moet de basis vor-
men voor een goede samenleving. 

De sociale gemeente

(Burgemeester en wethouders noemen
dit “de sociale stad” maar u weet: “de
gemeente is meer dan een stad alleen”) 

-  De gemeente moet op lokaal niveau
middelen inzetten om mensen met
een bijstandsuitkering of minimum
inkomen op gepaste wijze te onder-
steunen. Dit dient op een rechtvaardi-
ge wijze te geschieden. 

Gezond en Wel

Gezondheidszorg
- Partij Souburg-Ritthem is voor de tot-

standkoming van een dergelijk en zo
compleet mogelijk zorg en hulpaan-
bod, zowel in de dorpen Oost en West
Souburg als in Ritthem en de stad
Vlissingen.

- Er moet een gezondheidscentrum in
Souburg gerealiseerd worden waarin
opgenomen is: een huisarts, fysiothe-
rapie, ergotherapie, logopedie,
psycholoog, apotheek en een consul-
tatiebureau.

Sport
- Partij Souburg-Ritthem maakt zich

sterk voor een gezond sportklimaat.
Een gevarieerd en  samenhangend
aanbod van sportvoorzieningen en
(sport) activiteiten. Inwoners moeten
hun sport in hun eigen stad of dorp
kunnen beoefenen. Nu is er nog een

tekort aan ruimte in Souburg. Dit
tekort wordt binnenkort, als het goed
is, opgelost door de realisatie van een 
dubbele sportzaal in Souburg Noord.  

- Een deel van de tennisvelden in
Souburg dient geschikt gemaakt te
worden voor tennis gedurende heel
het jaar. De gemeente dient dit finan-
cieel te ondersteunen.

- Bij vorst een ijsbaan aanleggen op de
Karolingische Burg.

- De trainingsaccommodatie c.q. trai-
ningscapaciteit van voetbalvereniging
RCS dienen verder verbeterd te wor-
den.

Welzijn en Cultuur
- Het welzijnswerk is van en voor de

inwoners. De nadruk dient te liggen
op   vrijwilligerswerk waarbij de bur-
ger een belangrijke invloed heeft op
wat er georganiseerd en aangeboden
wordt. De gemeente dient hier een
ondersteunende rol in te spelen. 

- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
(CVV) voor Ritthem is gewenst

- Voorzieningen dienen behouden te
blijven of uitgebreid te worden. Denk
aan een Politiepost, Postkantoor en
Bibliotheek. 

- Het welzijnswerk is van en voor de
burgers. Palladium zal moeten inspe-
len op de vraag van deze burgers.

- Er dient een multifunctioneel dorps-
huis in Souburg te komen met een rui-
mer podium en en ruimere zaal dan nu
voorhanden is. Ook moet deze zaal te
gebruiken zijn voor particuliere doel-
einden zoals bruiloften, partijen en
recepties.

- In combinatie met een  historisch ver-
antwoorde inrichting kan de
Karolingische Burg ingericht worden
tot een hoogwaardig terrein waarin
buitenlucht podiumkunsten kunnen
plaatsvinden.

- Om het huidige gebruik van de
Karolingische Burg te verbeteren
dient ze te worden uitgerust met een
historisch verantwoord gebouw waar-
in een permanente toiletvoorziening
en een opslagruimte voor klein mate-
rieel.

- Steun voor de kerken bij het exploita-
bel houden van hun gebouwen.

Ruimtelijke ontwikkelingen

- Partij Souburg Ritthem wil niet dat
Souburg, Ritthem of Abeele als een
wijk van Vlissingen worden gezien. 

- Het karakter van de dorpen dient
behouden dan wel versterkt te wor-
den.  

- Diversiteit van het winkelaanbod in
Souburg dient gewaarborgd te wor-
den.

- De herinrichting van het Oranjeplein
dient zo spoedig mogelijk uitgevoerd
te worden. De kwaliteit van de herin-
richting van de Souburgse dorpskern
dient hoogwaardig te zijn.

- Wandelpromenade met bankjes en
tafels creëren aan het kanaal.

- Ontmoetingsplekken voor senioren en
jongeren creëren.

- Speel- en trapveldjes uitbreiden.
- Geen dierenasiel vestigen op een vol-

gens veel burgers ongewenste locatie.

Wonen in diversiteit

Volkshuisvesting
- In Souburg is er  behoefte aan betaal-
bare kleine eengezinswoningen op de
huurmarkt. Deze categorie woningen
dient uitgebreid te worden. Denk hier-
bij aan alleenstaande ouders en star-
ters op de woningmarkt.

- Om een verwacht tekort in de nabije
toekomst te voorkomen moeten er in
Souburg meer senioren of levensloop
bestendige woningen gerealiseerd
worden.

- In Ritthem moet een voorziening
komen waarbij het mogelijk is dat ook
Ritthemse senioren in hun eigen
woonomgeving kunnen blijven
wonen. 

- In Ritthem dienen betaalbare wonin-
gen gebouwd te worden die geschikt
zijn voor jonge gezinnen. Dit is van
belang voor de leefbaarheid van het
dorp.

Monumenten
- Bewegwijzering naar het Marnix-

monument is gewenst. Bij het monu-
ment moet de mogelijkheid aanwezig
zijn het Wilhelmus te beluisteren.
Marnix van st. Aldegonde is immers
de auteur van ons volkslied “het
Wilhelmus”. Hier mag de gemeente
trots op zijn. 

- De Karolingische Burg dient verder
ingericht te worden.

Bruikbaarheid van open-
bare ruimte

Onderhoud
- Er dient een gedegen onderhoudsplan

gemaakt te worden, zowel voor de
groenvoorziening als voor het onder-
houd aan straten, wegen, pleinen en
riolering.

- Er moet geld voor dit onderhoud vrij-
gemaakt worden binnen de reguliere
uitgaven van de gemeente.

- Er dient meer aandacht besteed te wor-
den aan uitlaatplaatsen voor honden
waardoor overlast aan speelterreinen
vermindert. Het wegvallen van de
hondenuitlaatplaats bij de Watertoren
dient gecompenseerd te worden. 

- Bij de begraafplaats dient een geluids-
wal te komen.

Evenementen
- Niet commerciële evenementen die

uitgaan van de eigen bevolking zoals
bij voorbeeld Small Sail, Highland
Games en het Volksdansfestival van
Medioburgum, waar honderden vrij-
willigers actief zijn, dienen door de
gemeente gestimuleerd te worden. Op

deze evenementen mag niet bezuinigd
worden.

-  Afschaffing van precariorechten voor
sociaal culturele activiteiten.

Culturele gemeente

- Partij Souburg-Ritthem vindt dat wan-
neer er veel gemeenschapsgeld aan
kunst wordt uitgegeven, verwacht
mag worden dat men kiest voor kunst
die een draagvlak heeft onder een
flink deel van de bevolking.

Toerisme en economie

Toerisme
- Partij Souburg Ritthem vindt het niet

reëel om alle kosten van de strandex-
ploitatie door te berekenen aan de
eigenaren c.q. gebruikers van de
strandhuisjes. Zij zijn namelijk niet de 
enige gebruikers van het strand.

- Zolang een overgrote meerderheid van
de bewoners van Ritthem tegen het
aanwijzen van het deel van het
Ritthemse strand tot naaktstrand is
dient daar geen naaktstrand te komen.

- De Karolingische Burg kan samen met
fort Rammekens, de Franse verdedi-
gingswerken, Fort de Ruyter en de
Duitse bunkers het cultuurhistorische
toerisme bevorderen.

Economie
- De uitbreiding van het buitenhavenge-

bied c.q. het daar aansluitend bedrij-
venterrein, dient gestimuleerd te wor-
den. De uitbreiding mag echter niet
ten koste gaan van het milieu en het
woongenot van de bewoners van
Souburg en Ritthem. De natuur dient
gecompenseerd te worden.

Bestuur

- De gemeente moet zorgen voor een
goede handhaving. Het naleven van
gemeentelijke verordeningen en
regels.  

- Er dient in Souburg een gemeentewin-
kel te komen met mogelijkheid tot het
afhalen van paspoort, rijbewijs of
andere burgerlijke stand papieren.

- Een lokaal gemeentelijk informatie-
blad dat één keer per veertien dagen
huis aan huis bezorgd wordt is
gewenst. Hierin kunnen alle zaken
waarvoor een goede communicatie
met burgers noodzakelijk is worden
opgenomen. Bijvoorbeeld de gemeen-
telijke informatiepagina, de lijst met
publicaties van bouwaanvragen, wet-
telijke bepalingen, ter inzage leggen
van stukken ten behoeve van inspraak,
evenementenkalender enzovoorts.

- Wanneer gemeente, college en raad, de
burgers meer wil betrekken bij het
bestuur dient men te weten wat de
burger beweegt. Het serieus nemen
van de burger is in dit proces van
essentieel belang.

- Wijk- of dorpsraden die een doorlo-
pend karakter hebben meer bevoegd-
heden geven. Er zijn zaken die dorps-
of wijkraden beter kunnen regelen dan
het centrale bestuur. De gemeente
dient daar optimaal gebruik van te
maken.

- De gemeente dient sneller te reageren
op vragen, opmerkingen en/of klach-
ten van burgers. De huidige norm om
binnen zes weken te reageren valt niet
onder een goede en snelle communi-
catie.
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(Advertentie)

Kandidatenlijst
Partij Souburg-Ritthem 
gemeenteraadsverkiezingen 7-3-2006 

Deze lijst is voorlopig. Er komen nog
een aantal kandidaten bij en er kan
nog wat geschoven worden in de volg-
orde van de lijst. 

01 Lou Waterman
Vesting 21
4388 WJ Oost-Souburg
Geboortedatum: 30 maart 1947

02 Maaike Walraven – van der Sloot
Schans 8
4388 WC Oost-Souburg
Geboortedatum: 11 november 1961

03 Geerard Eckhardt
Burchtstraat 23
4388 JJ Oost Souburg
Geboortedatum: 11 januari 1943   

04 Lambert Prevoo
Ritthemsestraat 3
4388 J M Oost-Souburg
Geboortedatum: 27 maart 1949

05 Dick Schinkel 
Dijkstraat 19
4388 CJ Oost-Souburg
Geboortedatum: 5 juli 1950

06 Anneke Zwigtman
Schans 9
4388 WC Oost-Souburg
Geboortedatum: 27 februari 1950

07 Frans Verdaasdonk
Dongestraat 72
4388 VN Oost-Souburg
Geboortedatum: 21 oktober 1956

08 Huib van der Hiele
Zuiderbaan 29
4386 CK West-Souburg
Geboortedatum: 27 mei 1953

09 Jack Marinissen
Buteuxstraat 31
4388 CV Oost-Souburg
Geboortedatum: 12 oktober 1958

10 Kees vd Blom
Bermweg 7
4388 CA Oost-Souburg
Geboortedatum: 1 juli 1948

11 Catrien Nagelhout - Hofman
Zeewijksingel 14
4388 ER Oost-Souburg
Geboortedatum: 14 september 1953

12 Joke de Feijter – van Leerzem
Vesting 21
4388 WJ Oost-Souburg
Geboortedatum: 01 april 1943

13 Jan Menheere
F. Leenhoutsstraat 20
4388 ND Oost-Souburg
Geboortedatum: 28-04-1940

14 Ineke Vervorst  - van Loon 
Vlissingsestraat 145
4388 HC  Oost-Souburg
Geboortedatum: 04 april 1945

Waarom niet wat
vaker in de PZC?

Af en toe wordt ons de vraag
gesteld hoe het komt dat we niet
vaker in de PZC staan. Partij
Souburg Ritthem stuurt regelma-
tig persberichten naar de PZC.
Aan deze berichten wordt vaak
geen aandacht besteed. 
Dit heeft, denken we, te maken
met wat de redactie van de krant
belangrijk vindt of waarvan zij
denkt dat het een leuk onderwerp
voor de lezer is. Begin van dit
jaar bijvoorbeeld hebben we
persberichten verzonden over de
slechte staat van onderhoud van
wegen. 35% van de straten in de
gemeente, totaal veertien kilo-
meter, zijn slecht tot zeer slecht.
Om deze achterstand weg te wer-
ken is 5,6 miljoen euro nodig.
Het persbericht haalde het niet. 
In dezelfde periode stond er een
artikel over een schaatsbaan op
het Bellamypark in de krant. Een
schaatsbaan is natuurlijk een
veel leuker onderwerp om over
te schrijven. 
Afgelopen maand hebben we ons
druk gemaakt over handhaving.
De gemeente heeft de afgelopen
periode meer dan 500 verzoeken
tot handhaving ontvangen waar
men, door personeelsgebrek,
niets aan gedaan heeft. Wij heb-
ben hier vragen over gesteld en
deze vragen ook als persbericht
aan de PZC verzonden. Dit
onderwerp heeft de courant
evenmin niet gehaald. 
We moeten wel toegeven dat we
het ook aan onszelf te wijten
hebben dat we niet vaker in de
krant staan. Veel onderwerpen
die voor de krant een leuk artikel
kunnen vormen halen de publi-
citeit niet. Het gaat Partij
Souburg Ritthem er dan om dat
problemen opgelost worden en
dat kan vaak ook door recht-
streeks contact op te nemen met
de verantwoordelijke ambtenaar.
Er worden dan geen vragen in de
raad gesteld en er wordt geen
persbericht opgesteld. Je komt
dan ook niet in de krant.
Maar we hoeven niet te klagen.
Gelukkig hebben we de
Souburgsche Courant om ons
verhaal te vertellen, al moeten
we er dan wel voor betalen want
onze artikelen zijn en blijven
advertenties.

Geerard  Eckhardt
Burchtstr. 23 
4388 JJ Oost Souburg 

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

Maaike Walraven
Schans 8
4388WC Oost Souburg

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

Dick Schinkel
Dijkstraat 19 
4388 CJ  Oost Souburg 

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

Lou Waterman
Vesting 21
4388WJ  Oost Souburg  

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

De gezamenlijke belangenbehartigers van de
dorpen hebben de afgelopen jaren Ritthem en
Souburg bij de gemeente Vlissingen redelijk

op de kaart weten te brengen. Partij Souburg
Ritthem heeft daar ook een bijdrage in gele-

verd. Onderstaand wat voorbeelden. 

Het raadsprogramma en het collegeprogramma
spreken keurig over Vlissingen, Ritthem en Oost
en West Souburg. Ook de meeste collegeleden en
raadsleden weten de dorpelingen in hun waarde
te laten. In de ambtelijke stukken en op de web-
site van de gemeente worden we nog wel regel-
matig vergeten. Vooral West Souburg moet het
ontgelden. Er is wat dat betreft nog veel werk te
verrichten.
Over de herinrichting van de Kanaalstraat kun-
nen we best tevreden zijn. De inspraak liep goed
en ook de bank is op het laatste moment behou-
den gebleven. Nu sommige auto’s nog leren hoe
met fietsers om te gaan. Aan de herinrichting van
het Oranjeplein wordt gewerkt.

Er is een begin gemaakt aan het onderhoud van
straten, wegen en pleinen. De Beciusstraat,
Julianastraat, Regentessestraat, Beatrixstraat, en
een deel van de Prins Bernhardstraat, de Willem
Alexanderstraat en de Van Turnhoutstraat zijn
opgeknapt. We zijn er echter nog niet. Zolang er
niet structureel geld voor onderhoud vrijgemaakt

wordt is er voor de belangenbehartigers nog veel
werk aan de winkel.
De Bermweg staat ook al heel lang in de plan-
ning om opgeknapt te worden. Door geldgebrek
en omdat de binnenstad voorging is het opknap-
pen steeds uitgesteld. Het vorige jaar werd er in
de begroting eindelijk geld gereserveerd voor de
weg. Dit geld was dit voorjaar weer van de
begroting af. De weg stond nog wel genoemd
maar er was geen geld meer voor gereserveerd.
Na opmerkingen vanuit de raad is dit weer her-
steld en het is nu de bedoeling dat de weg in
2008 geasfalteerd wordt. In 2009 volgt dan de
asfaltering van de Burgemeester
Stemerdinglaan. Dit is overigens ook niet voor
zijn tijd.

Sporthal de Belt is opgeknapt. Omdat er in
Souburg veel zaalruimtegebrek is heeft Partij
Souburg Ritthem in 2002 een voorstel gedaan de
sporthal te verdubbelen. Dit is niet gelukt. De
inspanning voor meer ruimte is echter niet voor
niets geweest. Bij de brede school in Souburg
Noord komt een dubbele sportzaal waarmee het
ruimteprobleem opgelost wordt. 

De Visodeweg als locatie voor het dierenasiel is
door een gezamenlijke inspanning van bewoners
en belangenbehartigers niet doorgegaan en ook
de torenhoge windmolens achter de “Ritthemse
Boulevard” haalden het niet. 

De dorpen staan weer
een beetje op de kaart

Partij Souburg-Ritthem, een nieuwkomer in
2002, heeft bij de verkiezingen van 7 maart

2006 haar eerste raadsperiode erop zitten We
kunnen stellen dat Partij Souburg-Ritthem
zich binnen de gemeentelijke politiek een

vaste plaats heeft verworven.
De politiek, college van burgemeester en wet-
houders en een gedeelte van de ambtenaren
raken min of meer doordrongen van het feit

dat de gemeente Vlissingen bestaat uit de
stad Vlissingen, de dorpen Oost-Souburg,
Ritthem en het buurtschap Groot Abeele. 

Partij Souburg-Ritthem komt op voor de belan-
gen van de inwoners, een rechtvaardige verde-
ling van gelden en een gemeente Vlissingen
waar het goed is om te wonen, te werken en te

recreëren. Ook wordt door ons toedoen gespro-
ken over het onderhoud van wegen, straten,
openbaar groen en rioleringen.
Veel zaken zijn de afgelopen vier jaar gereali-
seerd, we zijn er echter nog niet. Het dorp
Souburg bestaat uit Oost- en West-Souburg.
Zowel in het raadsprogramma 2002-2006 als in
het collegeprogramma wordt gesproken over
Oost- en West-Souburg. Alleen handelt men er
niet naar en wordt West-Souburg vaak vergeten.
De dorpen Souburg, Ritthem en het buurtschap
Groot Abeele hebben door Partij Souburg-
Ritthem een stem gekregen binnen de gemeente-
raad. Hierdoor zijn de belangen gewaarborgd en
de mening van de inwoners van Souburg,
Ritthem van invloed op het gemeentelijke beleid
en de uitvoering hiervan.

De gemeente,
meer dan een stad alleen
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Kerst vier je met
Zeeuwse produkten van

Een bezoek aan het muZEEum
waard is het schilderij ‘Gezicht op

het dorpsplein en de kerk van Oost-
Souburg, gezien vanuit het zuid-

westen’, in 1807 geschilderd door
J.P. Bourjé. Het is er vanaf begin

volgend jaar te bewonderen.

Op het schilderij is een uniek beeld van
Oost-Souburg te zien waarin de landhui-
zen nog een rol speelden. De bezoeker
kijkt in wat nu de Paspoortstraat is. Deze
straat was een onderdeel van de belang-
rijke route van Vlissingen naar
Middelburg. Oost-Souburg was naast
Abeele een tussenstop voor de reizigers.
Links is een beeld van de bebouwing die
er al eeuwen staat. Rechts is er nog vrij
zicht op het gebied wat nu de burg is.
Nog jonge bomen tonen een sierbos met
daarboven het dubbeldak van het huis
Doornlust, voorzien van een timpaan, een
modegril uit de Napoleontische tijd.
Doornlust was in 1832 nog in het bezit
van Gerrit Verdooren van Asperen een
bekende Nederlandse vice-admiraal. Op
het dak van de kerk is de tekst PAX en
een hartje terug te vinden.
De Schilder Bourjé moet er zelf aan
gehecht zijn geweest, want het hing tot
aan zijn dood in het ‘kantoor’ van zijn huis
aan het Molenwater in Middelburg. Het
werd in dat jaar verkocht aan Steven
Hendrik Willem Verdoorn, vermoedelijk
familie van de vice-admiraal. Daarna is
het na enkele omzwervingen terecht
gekomen in het gemeentehuis van Oost-
Souburg. Na de sluiting van dit gemeen-
tehuis is het schilderijtje in heel slechte
conditie beland in het stedelijk museum
Vlissingen waar het in 1992 is gerestau-
reerd. Vanaf begin 2006 zal het weer te

zien zijn in het “open depot” van het
muZEEum aan de Nieuwendijk als onder-
deel van een presentatie van de geschie-
denis van de
g e m e e n t e
Vlissingen.

Johan Pieter Bourjé
(1774 – 1834) woon-
de en werkte in
Middelburg en was
lid van de
M i d d e l b u r g s e
Tekenacademie. In
zijn dagelijks leven
was hij ijker en hij
publiceerde over
allerlei meetkundige
zaken. 
In 1778 werd de
M i d d e l b u r g s e
Te k e n a c a d e m i e
opgericht. Een goed
kunstenaar uit die
tijd moest de
schoonheid van de
natuur weergeven.
Op de
Te k e n a c a d e m i e
werden leerlingen
onderricht om dit
doel te bereiken. Bourjé kreeg les van
Pieter Gaal, de zoon van een succesvolle
fabrikant van behangsels. Deze Pieter
van Gaal kon zich al snel een buitenver-
blijf in Oost-Souburg veroorloven, moge-
lijk hetzelfde pand dat later bekend was
als Doornlust. Van Gaal leerde hem land-
schappen te tekenen. Dergelijke tekenin-
gen werden later uitgewerkt in een atelier
tot een schilderij.
In het Zeeuws museum is een tekening

bewaard van Oost-Souburg, gedateerd
op 1799. Het is bijna identiek aan het
schilderij wat in het muZEEum te bewon-
deren is. Alleen de gevel van Doornlust is
er aan toegevoegd.
In 1817 portretteerde Bourjé  Frans
Naerebout. Bij het bezoek van Koning
Willem I aan Middelburg maakte Koning
Willem I kennis met Bourjé en Frans

Naerebout. Naerebout stond naast het
schilderij en de koning schijnt toen
gezegd te hebben ‘Ei! Ei! De man staat er
naast; nu dat lijkent frappant’. Gezien de
doelstelling van de Middelburgse
Tekenacademie kon Bourjé geen groter
compliment ontvangen. ■

MuZEEum Korting bon
Wilt u het schilderij van dat in 1807 in Oost-Souburg is geschilderd door J.P.

Bourjé ook eens met eigen ogen zien? Vanaf 17 december kan dat in het open
depot van het Zeeuws maritiem muZEEum. Speciaal voor de lezers van de

Souburgshe courant, geeft het muZEEum € 1,50 korting per persoon op de toe-
gangsprijs. Deze aanbieding geldt van 17 december tot en met 31 januari 2006.
Om de korting te krijgen, kunt u  deze kortingbon aan de kassa laten zien. De

aanbieding is geldig voor maximaal 5 personen per kortingbon en is niet geldig
in combinatie met andere aanbiedingen.

U vindt het Zeeuws maritiem muZEEum aan de Nieuwendijk 11 in Vlissingen,
telefoonnummer 0118-412498. Op de website www.muzeeum.nl kunt u ook

terecht voor meer informatie. Het muZEEum is het hele jaar (met uitzondering
van 1 januari) geopend van maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur en op zater-

dag en zondag van 13.00-17.00 uur.Tijdens de kerstdagen is het muZEEum ook
geopend.
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Gezicht op dorpsplein bezoek
aan het muZEEum waard
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