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Verdient dorp wel Koninginnedagviering?

Zonder hulp blijft het
voortaan stil op 30 april

Dat was flink schrikken op Koninginnedag dit jaar. Terwijl  in de versierde
kern van Ritthem het Koninginnedaggebeuren traditiegetrouw in volle

hevigheid losbarstte was het op Souburg in het centrum akelig stil op 29
april. De hoezen over de bushalteborden beloofden iets anders, er waren

ook verdwaalde vrijmarktbezoekers en handelaars op de Burg en wat aar-
zelende zoekende Souburgers op het Oranjeplein, maar dat hielp allemaal

niet. Het bleef stil op wat verwaaide klanken na vanaf het
Koopmansvoetpad, waar het feest dit jaar gehouden werd. Daar werd het

een geslaagd feest zo bleek uit een enquête onder de bezoekers.
Kinderen, hun ouders en andere belangstellenden genoten volop van het-
geen hun door het handjevol handwerkende vrijwilligers werd aangebo-

den. “En toch”,  zegt Ellen Suurmond, al tientallen jaren een van de organi-
satoren, “hadden we veel liever zoals altijd koninginnedag in het centrum
gehouden. Maar dat kon eenvoudig niet door het ontbreken van geld en
medewerkers. We staan met onze rug tegen de muur en dat eigenlijk al
jarenlang. Als er nu niet gauw hulp komt, blijft het stil in het centrum. Ik

hoop dat het gaat lukken maar ik heb er niet veel vertrouwen meer in. De
inwoners van Souburg zijn er nooit als je ze nodig hebt is mijn ervaring

van de laatste jaren.
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Ze gymmen
er nog steeds.

Nederlands Kampioen
boven de 40

Pieter Louwerse
in eerbied herdenken

Verder in deze courant:

• Koninginnedag op het Oranjeplein  

Souburgs Burgerzin was jarenlang de orga-
nisator van activiteiten als het
Koninginnedagfeest, de sinterklaasintocht
en de lampionoptocht. De vereniging werd
opgericht in 1966 toen de gemeente Oost-
en West-Souburg werd opgeheven en voor-
al in de beginjaren had Souburgs Burgerzin
vele honderden meelevende leden. Daar
kwam echter gaandeweg de klad in. De ver-
gaderingen werden niet meer bezocht, het
aantal bestuursleden liep terug en er kwa-
men ook steeds minder medewerkers. Zo
kon het gebeuren dat onlangs bijna in stilte

de vereniging werd omgezet in de Stichting
Activiteiten Souburg. “De leden hadden het
kunnen weten, als ze maar naar de vergade-
ring waren gekomen”, zegt Ellen, “iedereen
heeft een uitnodiging gehad maar we zaten
daar met een paar man de laatste jaren,
zodat er allang van een vereniging geen
sprake meer was. . En omdat we met de rug
tegen de muur zaten en de speeltuinvereni-
ging hulp aanbood met de medewerkers
hebben we besloten om samen te gaan wer-
ken in de Stichting Activiteiten Souburg.
(Zie verder pagina 4)
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KAROLINGENMARKT

16 juni “The Night Before”
17 juni Highland Games
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Rondom ’t PUTJE
U vraagt het me niet, maar als
u dat wel zou doen dan zou ik
zeggen dat ik héél heel blij ben
met al die vrouwen in het colle-
ge van B en W.  Want vrouwen
houden  van opschieten en dat
is nu net precies wat we  nodig
hebben. Er ging namelijk nog
al eens wat fout  heb ik zo het
gevoel omdat er niet werd opge-
schoten. Laatst nog liep de
gemeente Vlissingen zomaar een
paar miljoen mis uit het
Europees Sociaal Fonds omdat
de  aanvraag een beetje al te
zeer op het gemakje was gedaan.
Dat is jammer en ook niet slim
want je kan wel nagaan dat als
er iets te verdelen valt en er is
niet genoeg voor allemaal,  je
vlug moet zijn met het aan te
vragen. In ieder geval eerder
dan de laatsten die uit de boot
vallen.  Wij weten daar hier op
Souburg alles van. Wij vragen
al heel lang van alles aan en
vaak ook heel vlot en dan duurt
het soms nog wel heel lang tot je
het krijgt omdat er zoveel
anders voor gaat. En soms krijg
je het ook niet maar daar wil ik
nou even niet aan denken want

we hebben nog maar net heel
lang zitten twijfelen of het nu
wel of niet lente zou gaan wor-
den… Uiteindelijk kwamen ze
gelukkig toch nog op: de narcis-
sen en de krokussen! Nou en zo
is het nou ook met alle goede
voornemens die we al die jaren
ondergronds hebben gekoesterd:
die komen vast ook  allemaal
nog wel eens op, wedden! Daar
heb je dan wel een  stel vrou-
wen voor nodig zoals we nu in
onze gemeente aan het stuur
hebben. Maar dan lukt het vast
en zeker. Komt het toch alle-
maal nog goed!

Melkmeisje

Vanuit de gedachte “doe eens iets voor een
ander”   is er samen met de kinderen beslo-
ten om de zee- en strandknutsels aan de
bewoners van verzorgingstehuis Nieuw
Bachtenpoorte te geven.
Donderdagmiddag zijn alle leerlingen in
optocht naar Nieuw Bachtenpoorte

gelopen. Daar zijn de cadeautjes overhan-
digd en is er  met de bewoners een feestje
van gemaakt door met z’n allen oude zee-
mansliedjes te zingen. Jong en oud sloten
de middag met een swingende polonaise
af. ■

Doe eens iets voor een ander
Leerlingen van De Tweemaster

knutselden voor ouderen
Op woensdagochtend 26 april hield De Tweemaster een Open Dag. Alle

belangstellenden konden die dag een kijkje nemen in de school. Om hier
ook voor de kinderen iets bijzonders van te maken, was er een knutseloch-
tend georganiseerd. De kinderen mochten door de hele school heen wer-

ken aan knutselactiviteiten rondom het thema “Maritiem”. Het was een
geslaagde ochtend waar iedereen met veel plezier op terug kijkt.



Honderd kramen op Karolingenmarkt
Zo’n honderd marktkramen van winkeliers, ambulante handelaren en crea-

tieve verenigingen zijn op zaterdag 27 mei in de Kanaalstraat,
Paspoortstraat, Rehobothstraat en Karolingenburcht te vinden in het kader

van de Karolingenmarkt.

Enkele andere activiteiten die dag: een
grote rommelmarkt op de Karolingenburcht;
vijftig oude motoren die om 12.00 uur ver-
trekken voor een toertocht door Zeeland;
optreden van Sambaband Obras de Lota en
muziek door het looporkest van Vlijt en
Volharding. ■
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•  De rommelmarkt altijd gezellig

•  Oude motoren in de Kanaalstraat.

Nationale Verteldag op
“de  Zeeuwse  Klapbank”

In samenwerking met de stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) vertel-
len verhalenvertellers van de “Vertelkring Midden-Zeeland” op drie bijzon-
dere plekjes een verhaal in hun eigen streektaal. Op zaterdag 27 mei om

14.00 en 15.30 uur kunnen belangstellenden naar hen luisteren. Dus op zoek
naar de Klapbank,  ’t Praotuus en de Leugenbank,want daar gebeurt het…

Om precies te zijn: in Oost-Souburg, bij het NS station, aan het einde van
de Kanaalstraat staat de bejaardenbank, de Klapbank.

In Ritthem: Barentsweg 2, minicamping “de Karnemelkshoek”, in of bij de blokhut.
In Arnemuiden, Zuidwal, het Praotuus aan de Arne bij het scheepsanker.

Cartridges vullen bij de Vrijbuiter
Jarenlang al verkochten Marja en Kees van ‘De Vrijbuiter’ cartridges voor
verschillende typen printers. Zowel originele als opnieuw gevulde. Toch

vonden ze dat ze te vaak klanten moesten teleurstellen omdat een bepaalde
cartridge niet op voorraad was. 

Daar is nu verandering in gekomen. In de
winkel prijkt sinds kort een vulmachine voor
zowel zwarte- als kleurencartridges. De
klant levert zijn lege originele cartridge in en

krijgt die gevuld en wel terug.
‘Handig, maar bovendien zal de klant het
ook in zijn portemonnee merken’, belooft
Marja. ‘Opnieuw gevulde cartridges zijn
veel goedkoper dan de originele. Overigens
test de machine ook meteen of de ingele-
verde cartridge onbeschadigd is. Want
alleen dan kan hij worden gevuld’. 
Elke cartridge krijgt de juiste inktsoort van
het betreffende merk. Als vuistregel geldt
dat cartridges nog zeker vijf keer hervuld
kunnen worden. ■

•  De vulmachine.

Optiek Thielen BV
Kanaalstraat 60
4388 BP Oost-Souburg
telefoon 0118 -462884



(Vervolg van voorpagina)
‘De locatie speeltuin dit jaar was ook zo’n
noodsprong,  ingegeven vooral door de
financiële nood die is ontstaan door het
wegvallen van de gemeentelijke subsidie uit
het wijkbudget. Het had er niets mee te
maken dat we zo nauw samenwerken en
veelal in beide organisaties zitten. Dit was
gewoon het meest haalbare.” 

Samenwerken
Wat valt er aan te doen om het volgende
jaar het feest weer volop te kunnen vieren
waar het hoort? In het centrum van het dorp
zoals al zoveel jaren met de gebruikelijke
kinderspelen voor alle basisschoolleerlin-
gen, muziek, een uitgebreid concert van Vlijt
en Volharding, activiteiten, spelletjes,
kraampjes enzovoorts. Op de Burg zodat
ook de oudere bewoners van de kern van
het feestgedruis kunnen genieten. Want
omdat de Super op het Oranjeplein bereik-
baar moet zijn, is het daar al een aantal
jaren niet meer mogelijk. “Maar gelukkig
hebben we hier de Burg”, zegt Ellen: “Het
mooiste zou zijn als alle verenigingen van
Souburg zich in zouden willen zetten en bij-
voorbeeld iemand zouden afvaardigen. We
werken zo ook al samen met Fortis en RCS,
wat onder andere inhoudt dat we elkaars
spullen lenen met gesloten beurzen. Zo is er
wel meer mogelijk natuurlijk maar dan moet
wel iedereen die samenwerking willen. Wij
hebben twee jaar geleden alle verenigingen
op het dorp aangeschreven; we moeten nog
steeds antwoord krijgen. Dertienhonderd
ouders hebben van ons een brief gehad
waarin we om hulp vroegen en we kregen
drie reacties. Twee nieuwe dames hebben
op de scholen brieven gebracht voor
Koninginnedag en hebben later ontdekt dat
ze soms niet eens werden rondgedeeld. Zo
kan ik wel doorgaan. We zijn er steeds meer
alleen voor komen staan en als Inge Lokker
en ik, zoals we vijftien jaar geleden al van
plan waren, er toen al het bijltje bij neer had-

den gegooid, had Souburg al eerder geen
Koninginnedagfeest meer gehad.”

Meer geld nodig
De Stichting Souburg Promotion heeft de
laatste jaren gezorgd voor een tent op de
Burg. 
Dick Schinkel van de Stichting laat weten
dat Souburg Promotion ook, net als andere
jaren, de kosten van de tent op zich wilde
nemen. “We wilden dat op dezelfde manier
doen: op ons risico en dan zouden wij de
opbrengst van de baromzet krijgen voor de
dekking van de onkosten. Mocht die
opbrengst meevallen en zouden we winst
draaien, dan was de helft voor Souburgs
Burgerzin. De afgelopen jaren hebben we er
echter geld bij moeten doen, dus Burgerzin
liep de opbrengst van de bargelden mis.”En
we hebben dat geld zo hard nodig”, zegt
Ellen, “om ook de volgende keer weer iets
te kunnen organiseren, zeker nu de subsi-
diekraan steeds verder wordt dichtge-
draaid.” Dick Schinkel: “Ik denk daarom dat
we op de allereerste plaats moeten werken
aan meer subsidie.” Hij praat als raadslid
van de Partij Souburg Ritthem als hij zegt:
“Ik zou het prettig vinden als de cijfers van
het subsidiebeleid van de gemeente eens
boven tafel kwamen. Er is hulp nodig en die
moet er komen. Ook de bevolking moet zich
er weer bij betrokken voelen.”

Handen uit de mouwen
Dat zijn de leden van het dorpsplatform
Souburg helemaal met hem eens. Voorzitter
Piet Steketee  wekt de Souburgers dan ook
op om wat meer de handen uit de mouwen
te steken op zulke dagen. “Op
Koninginnedag waren er wat activiteiten bij
de speeltuin, maar verder  was er op het
dorp niets te beleven. Dat is toch vreemd
voor zo’n groot dorp als het onze. Zijn er
dan geen mensen meer die zich in willen
zetten om de feestelijkheden een ander
karakter te geven?” vraagt hij zich af . Het

platform wil graag weer een levendige
Koninginnedagviering in het centrum van
het dorp en hoopt daarom dat iedereen
bereid is opnieuw te investeren met tijd,
geld en mankracht om die viering nieuw
leven in te blazen.
Rijnco-Jan Suurmond, onder andere CDA-
gemeenteraadslid, is jarenlang betrokken
geweest bij de organisatie van het oranje-
feest. Hij vindt het  jammer dat er toch wat
problemen zijn. “Het zou goed zijn als het
centrum weer bij de feestelijkheden wordt
betrokken”, zegt hij. “Daarvoor is op de eer-
ste plaats goed overleg nodig tussen alle
betrokkenen in het circuit om tot een zeke-
re eenheid van opvatting te komen. Maar
daarnaast zijn er ook extra mensen nodig
die het werk willen doen als we weer in de
kern iets willen organiseren. Mijn zorg is ook
de lange termijn, want de harde kern van
mensen die tot nu toe het feest verzorgden
wordt steeds kleiner en hoe activeer je
jonge mensen om zich hiervoor in te zetten?
Je moet  laten zien als dorp dat je dit samen
wilt doen als Souburgers onder elkaar en
met zijn allen samenwerkend bereik je toch
het meeste. Ik zou dus graag zien dat er
vanuit het dorp meer mensen komen om te
helpen, maar ook als bezoeker, om bijvoor-
beeld naar de concerten van Vlijt en
Volharding te luisteren, want die waren weer
de moeite waard. Ik heb er van genoten.”
Met deze mening heeft hij een medestander
in Bart Vader. De voorzitter van Vlijt en
Volharding maar hier op persoonlijke titel
sprekend, wijt het probleem vooral aan
gebrek aan belangstelling van de bevolking.
“Souburgs Burgerzin en de speeltuinvereni-
ging zijn gefuseerd. De voornaamste reden
was de onmogelijkheid om nieuwe vrijwilli-
gers te verkrijgen. Zie maar wie het afge-
lopen zaterdag allemaal liepen te regelen:
mensen die dat al jaren en jaren doen.
Logisch dat je de activiteiten dan concen-
treert daar waar je het kunt "bemensen". De
Souburgers zouden wat meer de handen uit

de mouwen moeten steken, want dit pro-
bleem steekt overal de kop op. Dit dorp
verdient misschien wel helemaal geen
Koninginnedagviering.”
Harde woorden met misschien een kern van
waarheid al zullen er wellicht ook andere
oorzaken zijn. Evert Huson, jarenlang
bestuurslid van de Nemidso en beheerder
van de site souburg.nl wijt de ontwikkelin-
gen aan de tijdgeest. “Dit zie je op meer
plaatsen in Nederland gebeuren, ik denk dat
je er niets aan kunt doen. Veel mensen ver-
kiezen de tv boven het actief meedoen aan
een dorpsfeest.”

Wensenlijstje
Of dat waar is zal de toekomst leren.
Souburg heeft altijd een bloeiend vereni-
gingsleven gehad. Misschien komt het
omdat het contact met de achterban niet
helemaal goed meer liep door enerzijds
gebrek aan meelevende interesse van de
leden en anderzijds omdat er te weinig
medewerkers kwamen om die contacten te
onderhouden. Ellen:“We hebben wel eens
ledenwerfacties gehouden bijvoorbeeld en
dat ging geweldig, maar daar moesten we
gewoon mee stoppen omdat we geen man-
(en vrouw)kracht genoeg hadden.”
Het is moeilijk voor haar om deze ontwikke-
lingen mee te maken. Vooral omdat er wel
mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld de inrich-
ting van de Burg. Nu moet er iedere keer
van alles heen worden gesjouwd en inge-
richt en dat kost veel geld. Vaste toiletten,
een opslagruimte voor terras en podiumde-
len, water en stroom en misschien ook nog
wel een overdekt podium staat op het wen-
senlijstje naast een wat grotere doorgang
(waarvoor al plannen bestaan) want nu
moet er steeds met een hijskraan een
opslagcontainer over de wal worden getild.
Op de verlanglijst staan verder natuurlijk
enthousiaste vrijwilligers voor, tijdens en na
de activiteiten en wat meer financiële ruim-
te. De praktijk is nu dat de harde werkers
zich voor een groot deel bezig moeten hou-
den met de vraag of er weer voldoende geld
is volgend jaar en dat eist veel van de ener-
gie op, maar voorkomt ook dat spontaan
een aangeboden tent wordt geaccepteerd.
Tenslotte een laatste punt: een wat soepeler
houding van de overheid. “We worden als
organisatie de laatste tijd steeds sterker aan
banden gelegd. We moeten betalen voor
beveiliging en precariorechten, kortom het
wordt steeds moeilijker”, zuchten de
gekwelde organisatoren van het oranje-
feest. Ze hopen dat er hulp komt en dat
Souburg snapt dat het niet anders kón.”
Wie zich aangesproken voelt kan zich aan-
melden op Vlissingsestraat 145, tel.464604
of vervorst@zeelandnet.nl . Het wordt dan
wel doorgegeven; de organisatie zelf heeft
even rust nodig. ■

Zonder hulp blijft het voortaan stil
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•  Koninginnedag op het Oranjeplein. Zo was het ooit, zoiets moet het weer worden.

Tijdens de jaarmarkt
hebben wij weer
magazijnverkoop,

halve prijs kraam en
nieuwe pakketten.

Bij besteding van 5 euro in
de winkel hobbyjournaal

nr 20 gratis
sla uw slag op deze dag

HOBBY EN 
CREATIVITEITSCENTRUM

‘T ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12

Oost-Souburg
Tel. 0118 - 461706
www.allergaartje.nl



De Souburgse sportvereniging
Astrow bestaat zestig jaar. Het

thema van de  tweejaarlijkse turnuit-
voering was dan ook “Celebration”,
want er was iets te vieren. Het suc-
ces van de zestigjarige is het beste
af te meten aan de leden en een van
hen presenteerde zich tijdens de uit-

voering: de 81 jarige Sjaan
Willeboordse-de Witte, het oudste

lid van de vereniging kwam voor het
voetlicht samen met de jongste,

Jewel van anderhalf. Sjaan is al 58
jaar lid van Astrow. Catrien

Henderikx-Wisse (73) was er vanaf
de eerste dag bij. Beide dames, nog
steeds actieve leden, zijn een leven-
de reclame voor hun club, die in al
die jaren op hun inzet kon rekenen,

onder andere in het bestuur.

Het moet maart 1946 zijn geweest. De
straten van Souburg liepen nog onder
water als het vloed was en de eerste
gymnasten van sportvereniging Astrow
moesten eerst de vloer van de gymzaal
aan het Oranjeplein, het latere zwembad
Perleypool, dweilen voor ze konden
beginnen. Catrien Henderikx-Wisse (73)
weet het allemaal nog goed. Ze woonde
in de Van Turnhoutstraat net als Dolf
Besuijen, de oprichter van Astrow, die
voor de oorlog al een actieve rol had
gespeeld in gymnastiekvereniging “De
Volharding”. Het bleek een prima initiatief,
de vereniging groeide en bloeide tot een
ledental dat op een bepaald moment al
rond de zeshonderd lag. Voor Sjaan, die
in die jaren de contributie ophaalde waren
dat heel wat adressen.
Een gezellige club was het, vinden ze

allebei en zo kan Astrow nog steeds op
hun inzet rekenen al doen ze het wel een
beetje kalmer aan dan in die beginjaren.
En natuurlijk duiken ze allebei als recht-
geaarde Souburgers helemaal onder in de
blijde herinneringen als de beroemde
Sportweken ter sprake komen, waaraan
jarenlang alle Souburgse verenigingen
met hart en ziel een bijdrage leverden. In
die tijd was het ook heel gewoon uitvoe-
ringen en wedstrijden op een plein of een
grasveld te houden. Tijdens de laatste uit-
voering dansten beide dames echter in
sporthal Baskenburg, in een groep van
zestien oudere en jongere dames op de
Second Walz, zoals ze dat tien jaar gele-
den met hun eigen 55 plusgroep ook al
deden. Die samenwerking tussen oud en
jong was heel erg leuk en bijzonder, vin-
den ze allebei.

Eeuwig jong
Sjaan, die behalve de eretitel “Moeder
Overste” ook nog wel eens het predikaat
“Eeuwig Jong” kreeg opgeplakt ontpopte
zich tot een gymnaste in hart en ziel. Ze
had het gymmen ontdekt in Middelburg
waar ze als Koudekerkse een betrekking
had in 1945 en via een collegaatje lid
werd van Achilles. Daar maakte ze in de
signaalgroep als trommelaarster zelfs nog
een uitstapje naar het hobbyterrein van
haar latere echtgenoot Cor Willeboordse,
die een coryfee werd in muziekvereniging
Vlijt en Volharding. Zo kwam ze in
Souburg terecht waar ze in 1948 lid werd
van Astrow. Heerlijk dat gymmen, vindt
Sjaan nog steeds, ze kan niet zonder en
dat was altijd al zo. Zelfs toen haar drie
zonen zich aankondigden bleef ze door-
gaan zolang het maar enigszins kon. Er
wordt nog steeds over gepraat dat ze
eens een korset aantrok om in haar ver-
gevorderde zwangerschap toch nog mee
te kunnen doen aan de uitvoering. Die
liefde voor de gym zorgde er ook voor dat
ze nog een uitstapje maakte naar de
christelijke gymnastiekvereniging DIOS,
toen Astrow een poos geen leider kon
leveren. En ook daar bleef ze en gaf ze les
aan de kleintjes, want twee avonden gym
in de week was niets teveel en twee op
een avond was ook nog te doen, vond ze.
Zo vloog ze van de ene gymzaal naar de
andere en gaf later ook nog eens gymles
aan de kinderen in haar geboorteplaats
Koudekerke.
Want haar hart ligt bij de gym, waar dan
ook, al heeft Astrow wel een heel bijzon-
dere plek. Het is ook een veelzijdige ver-
eniging, vertelt ze, waar voor iedereen

van heel jong tot oud een plaatsje is. “We
hebben bijvoorbeeld ook een actieve
trimgroep en de leden daarvan lopen nog
flink lange afstanden en ook daar zitten er
bij van boven de zeventig. Tegenwoordig
hebben we de ouder en kind gym voor de
hele kleintjes en daartussenin zitten aller-
lei groepen op allerlei niveaus. Astrow
maakt dan ook gebruik van alle gymzalen
in Oost -en West Souburg.”

Actief op alle fronten
Catrien Henderikx (inderdaad van de bak-
ker) maakte de zestig Astrowjaren van
begin tot het einde mee, als actief lid en
in het bestuur beleefde ze de enorme
groei van Astrow dat ook nu nog zeker
driehonderd leden telt. “In die eerste jaren
was er nog bijna niets op Souburg. Je
had de korfbal, de muziek en de voetbal
en dat was het dan wel zo’n beetje”, weet
ze nog. “In die tijd hadden we bijvoor-
beeld ook een grote wandelafdeling en
een signaalgroep van trommelaars, daar
heb ik zelf ook nog in gespeeld. In die
eerste jaren oefenden we daarvoor in een
zaaltje aan het spoor in het Havendorp,
waar toen heel veel Molukse mensen in
barakken woonden. De uitvoeringen had-
den we toen nog in De Zwaan natuurlijk.
Er was zoveel eenheid in het dorp zo vlak
na de oorlog. We zwommen in het kanaal,
daar was het zwembad en de waterpolo.
Ik ging vaak eerst een paar uur waterpo-
loën voor ik naar de gym ging. Dan was ik
afgepeigerd en kreeg ik van de heer
Besuijen op mijn kop.
Al die zestig jaar ben ik met hart en ziel lid
geweest en ik heb van alles gedaan, tur-
nen, ritmische gymnastiek, dansen, toe-
stellen, noem maar op. De laatste jaren
doe ik het wat kalmer aan in de 55 plus
groep, maar ook daar is het weer erg
gezellig. In het bestuur heb ik ook vaak en
lang gezeten. Daar ben ik in de jaarverga-
dering van dit jaar mee gestopt, na een
laatste periode van veertien jaar. De jon-
geren moeten het overnemen, want
alleen door aanvoer van jonge leden en
bestuurleden kan de vereniging nog heel
lang blijven bestaan.” ■
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Succes zestigjarige sv Astrow vooral af te meten aan leden

Sjaan Willeboordse en Catrien
Henderikx gymmen er nog steeds

Maatwerk
voor kunstwerken.

Meer dan 500
verschillende lijsten.
Ook passe-partout.

Lijstenmakerij
“De Vrijbuiter”

Paspoortstraat 26
Oost-Souburg

Tel.: 0118 - 46 23 30

•  De jeugd heeft de toekomst
•  Catrien Hendrikx-Wisse en Sjaan Willeboordse-de

Witte bekijken oude foto’s van ‘Volharding’.



Pinksteren: feest van
machtsverheffen en worteltrekken

Pasen en toch zeker Kerst, daar
hebben veel mensen wat mee. Het

Pinksterfeest staat minder in de
publieke belangstelling. En zo blijft

het vooral een binnenkerkelijk feest.
Jammer, want dit feest heeft zeker
een boodschap voor de wereld bui-

ten de kerk!
Misschien kun je het zo zeggen:

voor christenen over de hele wereld
is Pinksteren het feest van de liefde
tot de tiende macht. Dat is een lief-

de die ooit begon en zich nog
steeds met een kracht van 10x 10x
10 en zo tien keer, vermenigvuldigt
en mensen voor zich inneemt. Dat
moet wel een liefde zijn van een

heel bepaalde soort, een liefde ´met
een verhaal.´ Maar daarover zo

dadelijk. 

De gedachte van een zichzelf vermenigvul-
digende kracht is al van oorsprong met
Pinksteren verbonden. Het christelijke
Pinksterfeest is voortgekomen uit het
Joodse Sjawoeot dat van oudsher een
oogstfeest was. Een dankfeest om het won-
der van het zaad: de kiem van leven die
zichzelf verliest aan de aarde en zich zo 10-
100- 1000-voudig vermenigvuldigt zodat er

brood voor de mensen is en zaaigoed voor
het jaar dat volgt. Sinds de eerste eeuw van
onze jaartelling  kwam daar een nieuwe
betekenis bij en vieren joodse gelovigen op
dit feest ook dat God zijn verbond met
Israël en de volken sloot en hen op de Sinaï
de 10 geboden gaf.  Tien woorden die –
gehoord, verstaan en gedaan-  100-duizen-
den de weg wijzen naar een leven in vrede
met God en hun naaste. 
Het Pinksterfeest van de kerk… Feest van
de liefde tot de tiende macht… Maar, zo
schreven we net… dan gaat het wel om een
liefde ‘met een verhaal ‘. Over wat voor lief-
de het gaat? Bij machtsverheffen  hoort ook
worteltrekken. De liefde/macht waar het
met Pinksteren over gaat is geworteld in de
liefde van God die werd geleefd door die
Ene, Jezus. Een liefde waarvan hij uitdeelde
en die daardoor, wonderlijk genoeg, niet
opraakte maar zich juist vermenigvuldigde:
10- 100- 1000 –voud. De tijden door,
wereldbreed.
Dat is Pinksteren… feest van de machtsver-
heffing van díe Liefde. Geen binnenkerkelijk
feest dus, maar een feest waar ´buiten´ ook
in delen mag. Nieuwsgierig naar die liefde?
Kom dan op de avond van Eerste
Pinksterdag naar alweer de 10de  (!) Pink-
Praise op Souburg. Het gebeurt allemaal in
de Goede Aarde, het kerkgebouw aan de
Kanaalstraat.  Het thema zal u niet verba-
zen: ‘Liefde10. Bijna alle Souburgse kerken
en geloofsgemeenschappen nodigen u bij
deze van harte uit.

Protestantse gemeente te Oost Souburg  ■
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Op het voorterrein vinden buitenactiviteiten
plaats en is er een kop koffie met koek te
koop tegen een redelijke prijs.
In de kerk zelf is er een stilteplek waar
bezoekers een kaarsje kunnen branden, een
persoonlijk gesprek kunnen voeren of

zomaar een praatje kunnen maken met een
van de gastheren of -vrouwen.
Om twaalf uur is er muziek. Het
Kuiperspoortorkest onder leiding van
Christian Blahe speelt muziek van Mozart
en van G.Ph. Telemann. ■

‘Goede Aarde’ open
tijdens Karolingenmarkt 

Op zaterdag 27 mei zal tijdens de Karolingenmarkt de Goede Aarde (kerk
aan de Kanaalstraat ) geopend zijn van 10.00 uur tot 15.30 uur..
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Families Van der Meule en Kous doen in Noorwegen veel samen

‘Leef je droom of droom je leven’
Ze doen een heleboel samen, de families Kous en Van der Meule. Banden
tussen de gezinnen zijn er ook. Niet alleen hebben ze allemaal wortels in
Souburg, maar Jozé Kous is bovendien familie van Albert van der Meule.

Albert en zijn gezin trokken één jaar eerder dan de familie Kous naar
Noorwegen om daar een camping en jachthaven te gaan runnen in Tafjord

(Båthamn Camping Tafjord), amper 25 kilometer van de plek waar de familie
Kous zijn camping begon en waarover de Souburgsche Courant niet zo lang
geleden berichtte. Beide gezinnen hebben nu bovendien samen een bedrijf

opgezet, Norway productions, dat onder andere gaat bemiddelen in ver-
koop, aankoop van huizen en vakantiehuizen. Ook worden arrangementen

georganiseerd voor de toeristen.

‘Leef je droom of droom je leven! Dat was
onze slogan bij het afscheidsfeestje in
Nederland en is nog steeds onze spreuk’,
meldt Albert. ‘Wij wonen nu ruim één jaar in
Noorwegen en hadden tot op heden nog
geen seconde spijt van onze beslissing naar
Noorwegen te emigreren. Tafjord ligt in de
provincie Møre og Romsdal en maakt deel
uit van de kommune Norddal. Het ligt cen-
traal vlakbij de Trollstigen en Geiranger.
Daar runnen we een leuke camping met
jachthaventje, een nieuw toeristisch gedeel-
te, cafetaria en een kiosk. We maakten een
aantal fotoalbums van onze wederwaardig-
heden die op internet staan. Het zijn er
totaal vijf geworden. Het is eigenlijk het hele
verhaal van ons geworden, in beelden. Voor
mensen die hier interesse in hebben zijn ze
via een code te bekijken. Men kan eenvou-
dig mailen naar: info@tafjord-hamn.no en
dan wordt de code opgestuurd. Wat een
heleboel mensen (nog) niet weten, is dat
Tafjord het warmste stukje Noorwegen is.
Ook in de maanden april, mei, juni en sep-
tember kan het hier al/nog heel mooi weer
zijn. Regenen doet het natuurlijk ook, maar
de neerslaggemiddelden zijn beduidend
lager dan elders in Noorwegen.’
‘We spraken en schreven de laatste tijd heel

wat mensen die allemaal een camping wil-
den beginnen. Wij hebben echter de indruk
dat er ook zijn die echt niet weten waar ze
aan beginnen. Als je zoiets wilt moet je
genegen zijn om jezelf totaal weg te cijferen.
Je moet voor 150% gaan. Niet alleen, maar
iedereen van het gezin. Kortom bezint eer
ge begint is een spreuk die zeker op zij
plaats is.
Zelf zijn we goed ingeburgerd. Nemen deel
aan diverse sociale activiteiten en hebben
goede contacten met mensen en bestuur-
ders in de gemeente. Ikzelf( Albert van der
Meule) ben gekozen tot voorzitter van de
toeristenclub in Tafjord. Joke werkt bij de
gemeente Norddal. Onze dochter heeft
afgelopen schooljaar haar diploma gehaald.
En dat is best pittig geweest voor haar. Ga
er maar aan staan. Van de één op de ande-
re dag zit je ineens tussen allemaal Noren in
de klas. Gelukkig was Susanne, onze doch-
ter van toen zestien, enorm enthousiast om
naar Noorwegen te gaan. Dat was dan ook
voor ons de reden om onze droom te gaan
leven. Nu woont en studeert ze in Ålesund
en heeft het erg naar haar zin. Ze praat
Noors als de beste en wij krijgen zo af en
toe nu les van haar’, besluit Albert zijn ver-
haal. ■

•  Albert, Joke en Susanne van der Meule bij de ingang van hun camping

27 mei
karolingen markt

16 juni “The Night Before”
17 juni Highland Games



De dertien semi-bungalows zijn achter het
nieuwe medisch centrum, dat aan de straat-
zijde komt, gesitueerd. Direct achter dat cen-
trum is ruimte gereserveerd voor vier
groepswoningen voor in totaal 24 cliënten
van de Stichting voor Regionale
Zorgverlening (SVRZ).

Ruim bemeten
Van de dertien semi-bungalows, die allemaal
zeer ruim bemeten zijn met een flinke woon-
keuken aan de straatkant en een grote
woonkamer aan de tuinkant, springt er een
extra in het oog. Met name omdat hij grond
rondom heeft wat een leuk aanzicht oplevert,

maar ook omdat hij nog ruimer is dan de
andere twaalf. Natuurlijk hangt daar ook een
ander prijskaartje aan. De dertien semi-bun-
galows gaan vanaf  € 300.000,- vrij op naam
kosten
Marsaki en Schinkel De Weerd willen nog
voor de zomer starten met de verkoop en de
intentie is om Bouwgroep Peters dit jaar met
de bouw te laten beginnen;, de bouwtijd zal
ruim een jaar in beslag nemen. 
In het medisch centrum komt behalve de
Maatschap voor Fysiotherapie Souburg (vier
fysiotherapeuten), nu nog gevestigd aan de
Burgemeester Stemerdinglaan 42 A , ook
praktijkruimte voor vijf huisartsen. Drie vor-
men nu een maatschap aan de Lekstraat, de
andere twee huisartsen hebben momenteel
hun praktijk in de Kanaalstraat. Ook
Zorgstroom, (maatschappelijk werk/wijkver-
pleging Souburg) verhuist naar het medisch
centrum. Zorgstroom is nu nog gehuisvest in
de Jan de Priesterstraat tegenover de apo-
theek.

Driewegen
Een ander project in Oost-Souburg
(Driewegen, op het voormalige Kuzee-terrein
aan de J.I. Sandersestraat) ook onder super-

visie van Marsaki, en makelaardij  Schinkel
De Weerd  is zo goed als aan de man
gebracht. Van de twintig woningen met tuin
en de vijf appartementen resteren er slechts
enkele die nog verkocht moeten worden. Zo
wacht één poortwoning met garage op een
belangstellende. ‘Geen enkel probleem want
het gaat om een heel interessant object
tegen de alleszins redelijke prijs van €

179.500, stelt Marianne de Weerd. ‘Vooral
omdat dit appartement zowel een balkon op
het oosten als een zonnig balkon op het
westen heeft. Bovendien hoort er een gara-
gebox bij dit huis.’ Van de 59 garages, die
ook onderdeel uitmaken van het project,  zijn

er slechts 23 nog niet verkocht.
Bijzonder aan de nieuwbouw is dat ze in tra-
ditionele stijl wordt uitgevoerd, geïntegreerd
in de omgeving. ‘Je hebt niet het idee van:

hé, er is zomaar een blok woningen tussen
gezet’, vindt Els ten Broeke. Drie bestaande
huizen tussen het nieuwbouwproject krijgen
nog een opknapbeurt en kunnen dan ook in
de verkoop. ‘Aardig is dat veel Souburgers
en oud-Souburgers er komen wonen’, meldt
Marianne de Weerd.
Nog voor de bouwvak gaat Bouwgroep
Peters aan de slag met het project dat onder
architectuur van WTS-architecten in
Vlissingen staat. De grond is inmiddels gesa-
neerd en de bouwvergunning verleend. ■

‘Het wordt een rustig woonhof zonder doorgaand verkeer. Met groenvoorzieningen en bovendien sta je lopend zo in
de Kanaalstraat of op het station. Heel geschikt voor 55-plussers, die hun woning met trappen en grote tuin willen
ruilen voor een vrijstaande semi-bungalow met slaapkamer en badkamer op de begane grond, een gezellig tuintje

en twee extra slaapkamers op de eerste verdieping voor bijvoorbeeld de kinderen.’ Marianne de Weerd van
Schinkel de Weerd Makelaardij en Els ten Broeke, van Marsaki zijn er stellig van overtuigd dat het project

Ambachtsveld tegenover het RCS-terrein een succes wordt. ‘Nu al laten belangstellenden hun naam noteren om er
straks - als de verkoop begint - als de kippen bij te zijn.’

•  De dertien semi-bungalows van het project Ambachtsveld zijn allemaal zeer ruim bemeten met een flinke
woonkeuken aan de straatkant en een grote woonkamer aan de tuinkant.

•  Een impressie van het nieuwe medisch centrum tegenover het RCS-terrein

•  Van de twintig woningen met tuin en de vijf appartementen op het voormalige Kuzee-terrein resteren er
slechts enkele die nog verkocht moeten worden. Zo wacht één poortwoning met garage (op de tekening de plek
waar de auto uit de poort rijdt) op een belangstellende.

Rustig woonhof zonder doorgaand verkeer

Dertien ruime semi-bungalows
in omgeving RCS-sportvelden

Bijzonder wonen
op een schitterende locatie in Oost-Souburg

In plan Ambachtsveld worden dertien schitterende

semi-bungalows ontwikkeld met het thema wooncomfort

als uitgangspunt:

• Rustige omgeving vlakbij winkels en openbaar vervoer

• Op de begane grond een woon-, slaap- en badkamer

• Op de etage nog eens twee (slaap)kamers

• Patiogerichte woonkamer

• Fijne halfopen woonkeuken

• Parkeren op eigen terrein

• Veel ruimte voor uw woonwensen

Ontwikkeling

www.marsaki.nl

Verkoopinformatie

Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost Souburg
T.  (0118) 464455
E.  info@schinkeldeweerd.nl
Kijk voor een virtual tour op www.schinkeldeweerd.nl
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Er zijn flink wat lopende zaken die
het dorpsplatform Oost-Souburg op
het ogenblik op de agenda heeft
staan. Een greep:
Riolering Oudewaterlaan: Inmiddels is met
dit werk begonnen. Er zal ongetwijfeld
enige overlast zijn, maar iedereen doet zijn
best om dat zo klein mogelijk te houden.

Herinrichting begraafplaats: de gemeente
heeft een informatieavond gehouden, waar
velen serieuze vragen stelden en goede
suggesties aandroegen. De gemeente gaat
het plan verder uitwerken en ergens in juni
komt een volgende informatieavond waar-
op de bewoners uit drie plannen mogen kie-
zen. Meteen na de zomervakantie wordt
daadwerkelijk met het werk gestart.
Hondenrenveld Zuiderzeestraat: het vervan-
gende renveld bij de watertoren is vooral
een natte en kale boel. Er moet nog veel
worden aangepast en de omwonenden zijn
hoe dan ook niet blij. Verder worden de
speeltoestellen gebruikt als plaspaal. Dit
kan natuurlijk al helemaal niet. We hopen
dat de politie hiertegen streng zal optreden.
Een ware schande voor de hondenbezit-
ters. Er loopt nog een procedure, dus we
moeten geduld hebben. Het platform houdt
de vinger aan de pols.
Voetbalkooi: deze gaat definitief niet door.
In plaats daarvan komt er een ballenvanger. 
Souburg noord: wegens onenigheid tussen
gemeente en projectontwikkelaars over de
grondprijs is er vertraging opgelopen, maar
men is nog in gesprek. Ondertussen gaat
het plan voor de verkeersaanpassingen de
inspraakronde in tot 27 mei. Formulieren
voor bezwaar en ook de tekeningen staan
op de website van het dorpsplatform.
Dorpsplan 2006: dit jaarplan hebben we in
februari aan de vorige wethouder aangebo-
den, maar we herhalen hier het belang
ervan voor ons dorp. Wethouder mevrouw
Walraven wil, kan en zal er wat mee gaan
doen. Uiterlijk juli ontvangen we van haar
nader bericht hierover. Bij het dorpsplan
hebben we een bijlage gemaakt uit techni-
sche noodzaak. Per volgend jaar zal de wij-
ziging in het plan zelf worden verwerkt.
Informatiepagina in blauw geruiten kiel: er is
daar veel te weinig ruimte voor de gemeen-
te en door de gebruikte kleuren is de lees-
baarheid voor heel veel ouderen ronduit
slecht. Vanuit de gemeente wordt dit onder-
kend. De werkgroep communicatie van de
gemeente buigt zich over mogelijke aan-
passingen. Onze tip: claim wat meer pagi-

naruimte (zie Middelburg)
Nota uitstallingen: volgens de wethouder
komt er één nota voor de hele gemeente,
wellicht. Ze moet zich hier nog over buigen.
Wij willen graag eerder de kans om maatre-
gelen te treffen, want onze klachten zijn
onverminderd dezelfde en we willen onge-
lukken graag voorkomen.
Geluidswal: de realisering verloopt voor-
spoedig. De Kromwegesingel blijft ook na
voltooiing van dit project gesloten voor
zwaar verkeer. Bij de herinrichting van ons
dorp krijgen we op diverse momenten
steeds te maken met zwaar bouwverkeer
op diverse plekken. Dat valt nu eenmaal
niet te voorkomen. De gemeente is bezig
met een totaalplan, waarin heel veel knel-
punten worden aangepakt. (behalve tijde-
lijke overlast)

Leefbaarheid: in het onderzoek zijn wijken
op een verkeerde manier samengevoegd,
waardoor sterk vertekende uitkomsten te
zien waren. Intern zijn die koppelingen
ongedaan gemaakt. Het beeld is dan een
stuk realistischer. Het overleg met de
gemeente, wijkraden en woningbouwvere-
nigingen loopt. De woningbouwverenigin-
gen nemen zelf het voortouw om zaken te
realiseren, uiteraard binnen de wettelijke
kaders. Achteraf wordt de verdeling van
centen en verantwoordelijkheid binnen het
overleg geregeld. Zo zit er vaart achter.
B.o.s.-subsidie: (buurt, onderwijs en sport)
Uit onderzoek van Scoop en de jeugdmoni-
tor blijkt dat de Souburgse jeugd te weinig
beweegt. Daarom is B.o.s-subsidie aange-
vraagd door de gemeente.
Plan Driewegen en Ambachtsveld: Bij beide
projecten lopen nog procedures. Men
hoopt snel te kunnen starten met de bouw.
Het platform zal zeker bij het Ambachtsveld
goed letten op toegankelijkheid voor rol-
stoelers en minder validen. De WGW dringt
hier ook sterk op aan.
Het dorpsplatform sprak zich uit voor een
kermis in het dorp en de Karolingenbaan
heeft als de nieuwe locatie de meeste voor-
keur. 

Afscheid
Het platform nam afscheid van Ferry Prins.
Ferry vindt dat zijn leeftijd hem dwingt keu-
zes te maken. Als gevolg daarvan gaat hij
met pijn in het hart het dorpsplatform verla-
ten. Als tastbare herinnering voor zijn inzet
vanaf het allereerste begin overhandigde de
voorzitter hem een pennenset met inscrip-
tie. ■

Dorpsplatform actief
in tal van zaken
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Wassen zonder krassen
Ruime Shop

Wasstraat + Zelfwasboxen
Caravan Wasplaats

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

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



Midden in           SouburgMidden in           Souburg

Nauwelijks een Souburger die ver-
rast opkijkt als Jack van der Horst in
zijn rood-wit-blauwe kampioenstri-
cot op zijn Ridley langsflitst. In een

wielergek land als België ligt dat
toch anders, weet de 43-jarige cou-

reur. ‘Daar zie je hele gezinnen
prompt naar je staren. In Limburg

ook trouwens. Zo van: hé, gaat daar
Erik Dekker of Michael Boogerd?’
Om zo’n gigant gaat het niet, maar
Jack mag wel degelijk trots zijn op
zijn Nederlands kampioenschap bij

de veertig plussers. In augustus gaat
hij zijn titel verdedigen al zal het

moeilijk worden. ‘Niet alleen heb ik
honderden concurrenten, die alle-

maal net zo fanatiek zijn als ik, maar
ook had ik dit jaar bijna op de opera-
tietafel gelegen met een nekhernia.
Gelukkig bleek dat uiteindelijk niet

nodig en ben ik redelijk aan het her-
stellen, maar mocht die nek weer
gaan opspelen dan wordt het een

harde dobber. Of het iets te maken
heeft met mijn sport? Zou kunnen.

Aan de andere kant zijn er legio wiel-
renners die nooit ernstig last hebben

van hun nek.’

Jack van der Horst, geboren en getogen
Souburger (‘toen ik op de wereld kwam was
het hier nog Oost- en West-Souburg’) kreeg
de liefde voor het wielrennen niet met de
paplepel ingegoten. ‘Mijn ouders en broer
Kees hadden andere interesses. Toch heb ik
het in feite aan Kees te danken dat ik op de
racefiets terechtkwam. Hij had er een bij
elkaar gespaard, maar ontdekte al snel dat
hij meer van archeologie hield. En ik had
een prachtig oud stuk aardewerk, dat me
niet echt bekoorde. We hebben geruild. Hij
het aardewerk, ik de racefiets. Een motobe-
cane. Al snel ben ik toen wedstrijden gaan
rijden en ik kon eigenlijk direct al aardig
meekomen.’
Zo aardig, dat Jack op zijn negentiende de
Nederlandse titel bij de A-amateurs in de

wacht sleepte en promoveerde naar de eli-
tegroep waarin hij drie jaar fietste en flink
wat overwinningen behaalde. ‘Ik heb in die
tijd een telefoontje van Jan Raas gehad
waarin hij mij polste voor een profcarrière.
Op de een of andere manier is dat niet door-
gegaan. Misschien was ik toch niet goed
genoeg of niet fanatiek genoeg. Wil je de
top bereiken dan moet je trainen, trainen en
nog eens trainen. Het komt je niet aange-
waaid. Dat kun je jonge wielrenners niet
vaak genoeg zeggen.’

Zoon Thijs
Jack van der Horst had goede hoop dat zijn
zoon Thijs ook een ‘goeie’ zou worden. ‘Hij
deed van zijn veertiende af aan wielrennen
en leek een belofte. Maar op zijn zestiende
haakte hij af. Jammer, maar ik kon het
begrijpen. Thijs zit op het VWO en neemt
zijn studie heel serieus.’ Dochter Anne van
achttien is sinds twee maanden weer aan
het wielrennen. Door ziekte moest ze een
tijdlang afhaken, maar nu studeert ze in
Maastricht en heeft de fiets meegenomen.
En omdat echtgenote Jannie een fervent
toerfietser is, met soms tienduizend kilome-
ter per jaar in de benen, is er aan de
Vlissingsestraat toch sprake van een echte
wielerfamilie. ‘We waren een paar jaar gele-
den met z’n vieren op de fiets bij het drie-
landenpunt en kennelijk straalde er iets
moois van ons af. Want een fotograaf die er
bezig was foto’s te maken voor een folder,
vroeg of hij ons mocht portretteren’, lacht
Jannie.

België
Haar man Jack is van plan voorlopig te blij-
ven wielrennen. ‘Ik kan uiteindelijk nog ver-
der bij de vijftig plussers en de zestig plus-
sers. Daarna wordt de spoeling te dun. In
Nederland althans, want in België is voor
zover ik weet nog een categorie zeventig
plussers.’ De Souburger fietst graag bij
onze zuiderburen. ‘Je krijgt er respect als
coureur. Vooral als je wint. Ik heb het mee-
gemaakt dat ik me voor de wedstrijd moest
omkleden in een koeienstal, maar toen ik de
race gewonnen had, moest ik binnenko-
men, werd ik naar de douche gedirigeerd en
kwam ik uiteindelijk temidden van de hele
familie in de woonkamer terecht. Want die
zege moest gevierd worden’. ■

•  Jack van der Horst in zijn rood-wit-blauwe kampioenstricot als titelhouder bij de veertig plussers.

10

Autotaalglas. Zo doen wij het. 

Smart leenauto 
 

Rechtstreekse schadeafwikkeling met alle  
verzekeraars en leasemaatschappijen 
 

Gratis sterreparatie vanaf  WA-extra 
 

Maximale korting op uw Eigen Risico bij   
nieuwe voorruit 
 
Autotaalglas Vlissingen 
Gildeweg 13 (bij het MiroCenter),  
Tel. 0118-441155 
24 uur per dag, 7 dagen per week 

Autoruit Stuk?  0800-0828 

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

Souburgse wielrenner: Harde dobber met al die fanatiekelingen

Jack van der Horst verdedigt in
augustus titel bij 40-plussers



Zaterdag 17 juni 2006 vindt alweer
de zevende editie van de Highland

Games Zeeland plaats. Op de
Karolingische Burg in het centrum
van Oost-Souburg strijden die dag
ruim 20 ‘clans’ om de titel van het
beste team. Een evenement dat
zeker de moeite waard is om te

bezoeken. De avond ervoor wordt
door de Stichting Souburg Promotie

een enerverende avond georgani-
seerd waar iedereen welkom is die
van muziek en gezelligheid houdt.
Zowel op “The Night Before”, vrij-

dagavond 16 juni als op zaterdag 17
juni is de toegang geheel gratis!

De hele dag door kunt u genieten van
Schotse sfeer, van Keltische muziek en
dans (waarbij ‘Bagpipes and Drums’
natuurlijk niet mogen ontbreken!)  en
natuurlijk de Highland Games zelf. Ook aan
de kleintjes is gedacht. Speciaal voor hen
zijn er ook dit jaar weer de kindergames. En
mocht het plots gaan regenen dan is het in
de diverse tenten heerlijk droog en gezellig.

Het programma
’s Morgens vroeg (rond 9.15 uur) verzame-
len de in kilt geklede deelnemers zich in de
Kanaalstraat. Onder begeleiding van een
doedelzakband vertrekken zij in optocht
naar de Burg. Na de officiële opening gaan
de Highland Games 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 feestelijk afgesloten met
Keltische muziek.

Kindergames
Bij deze mini-Games kunnen de kids alvast
oefenen om later succesvol aan de ‘grote’
Games mee te doen. Op een speelse
manier maken ze kennis met de Highland
Games en leren ze wat teambuilding is!
Vorig jaar zijn de Minigames voor de eerste
keer gehouden en er was veel animo en
enthousiasme onder de jeugdige deelne-
mers. Graag ontmoeten we weer veel kin-
deren die mee willen doen. 

De Games in het kort
De Highland Games zijn een sociaal evene-
ment waar in Schotland tienduizenden
mensen naar komen kijken. De meest
bekende zijn de Royal Braemer Highland
Games, waar ook de Britse Koninklijke
familie altijd aanwezig is. 
Tegenwoordig zijn er in Schotland zo’n 200
Highland Games per jaar, waar mensen uit
de hele wereld samenkomen om hun krach-
ten te meten.
Bijna iedereen kent wel de sterke Schotse
mannen die een boomstam over de kop
gooien of met stenen slingeren.

Nieuwsgierig en enthousiast geworden?
Kom dan ook kijken op zaterdag 17 juni en
wie weet doet u volgend jaar wel mee met
uw eigen ‘clan’!
Meer informatie over dit evenement is te
vinden op www.highlandgameszeeland.nl
of aan te vragen via info@highlandgames-
zeeland.nl.

Door: Anne de Buck ■
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‘Kompas’-directielid Roel Kwast: ‘Laaiend enthousiast’

‘Actief schoolbord’ speelt
in op steeds visueler

ingestelde jeugd
‘Kinderen zijn veel visueler ingesteld dan vroeger. Daar moet je ook op

school op inspelen en dankzij het activboard, dat we nu een paar maanden
in gebruik hebben, gebeurt dat ook’. Directielid Roel Kwast van de pc/rk

basisschool Het Kompas (locatie Molenweg) is zichtbaar in zijn nopjes met
het ‘actieve schoolbord’. Nog niet elke groep heeft het, maar per schooljaar
komen er steeds twee bij en dat geldt voor alle vijf vestigingen die onder de

koepel van de vereniging voor protestants-christelijk en rooms-katholiek
basisonderwijs‘Perspectief’ vallen.

Wie het zwarte schoolbord nog in al zijn glo-
rie heeft gekend, zal met verbazing kijken
naar het bord dat nu in gebruik is. Geen
krijtje meer te zien, wel een soort pen die de
functie van het schrijfgereedschap volledig
heeft overgenomen. Maar de ‘revolutie’
gaat veel verder. Want activboard en laptop
zijn dankzij een beamer, een soort projectie-
apparaat, volledig op elkaar aangesloten en
zo kan de leerkracht via internet in een oog-
wenk beelden oproepen van oude
Polygoonjournaals over de tweede wereld-
oorlog, over de werking van vulkanen, over
welke instrumenten er in een orkest spelen
met de bijbehorende geluiden en ga zo
maar door. De mogelijkheden zijn legio.
Informatie uit de internet-encyclopedie
Encarta is direct op te vragen maar ook zijn
er inmiddels kant en klare lesprogramma’s
voorhanden. Bovendien kan de leerkracht
thuis in alle rust op zijn laptop eigen lessen
maken. 

Tijdbesparend
Bij ‘Het Kompas’ aan de Molenweg werken
Noami Sinke, Jolanda Blokpoel, Jeroen de
Zeeuw en Kees Flipse met de nieuwe bor-
den en alle vier ervaren dat als verrassend,
vernieuwend en bovenal tijdbesparend en
doelmatig. ‘Staatjes maken (binnen de kort-
ste keren staat er millimeterpapier op het
bord), proefjes laten zien compleet met de
bijbehorende geluiden kortom het lijkt op
een lesboek dat je meteen op het bord kan
gebruiken’, is de ervaring van Noami.
‘Kinderen reageren er heel enthousiast op
en ze worden ook actief bij de les betrok-
ken. Zo gauw ze de pen in hun hand heb-
ben zijn ze meester over het activboard.
Sommigen hebben het al gebruikt voor een
spreekbeurt door thuis op de eigen compu-
ter een powerpoint-presentatie te maken,
die moeiteloos op het activboard te gebrui-
ken is.’

Soort leitje
De toekomst is dat ze allemaal een soort
leitje op hun tafel hebben liggen waarop ze
kunnen schrijven, sommen bijvoorbeeld die
dan op het bord te zien zijn. Maar alleen als
de leerkracht daarvoor ‘toestemming’ geeft,
want die houdt natuurlijk de regie. ‘Wij heb-
ben zo’n schrijftablet al, zodat we aan onze
tafel, met het gezicht naar de klas toe, op
het smartboard kunnen schrijven. Maar we
kunnen ook onze laptop gebruiken en een
tekst op het bord typen.’ 
De pen is tevens een van de belangrijkste
verschillen met een ander type bord dat in
onderwijsland te vinden is: het smartboard.
Voor de techneuten: het activboard maakt
gebruik van digitale technologie; het smart-
board van analoge technologie. Het voert te
ver om de verschillen uitputtend onder de
loep te nemen, maar grofweg gezegd heb je
om te schrijven op het activboard een spe-
ciale pen nodig die als muis fungeert, terwijl
op een smartboard de eigen vinger de muis
is.
Dat lijkt aardig, maar volgens het team van
Het Kompas wordt het bord daarmee ‘over-
gevoelig’ en onrustig. Want iedereen kan
het altijd en overal gebruiken en beïnvloe-
den. Het activboard heeft bovendien als
voordeel  dat de beeldkwaliteit beter is, het
grootste beeldoppervlak bezit van de digi-
tale schoolborden en – zeker zo belangrijk –
er is al aparte software voor ontwikkeld voor
het basisonderwijs.
Ook kun je er desgewenst boeken op
inscannen die dan via het bord te gebruiken
zijn. ‘Mensen van de vereniging maakten tij-
dens een studiereis in Engeland kennis met
het activboard en waren er terecht laaiend
enthousiast over’, meldt directielid Roel
Kwast. ‘Binnenkort gaan de eerste leer-
krachten op cursus om aan te vullen wat ze
in de praktijk al hebben geleerd.’ ■

Keltische sferen in  “The Night Before” the Games

The Twangmen komt naar Souburg
Vrijdagavond 16 juni en zaterdagmiddag 17 juni komt

The Twangmen naar Souburg.
Kenners van Ierse muziek weten dat de band tot de absolute top van

Nederland behoort. The Twangmen is dan ook enorm gewild bij muziek
kenners en bij mensen die iets uitbundigs en gezelligs te vieren hebben.  De
band bestaat uit de Ierse kunstenaar Paul Martin en de Nederlandse muzi-
kanten Onne en Walter Kuipers.  Tijdens optredens van Paul Martin zijn niet

alleen beroemde Ierse ballades en drankliederen te horen maar, als u dit
wilt, ook hits van de Beatles, Eagels, Stones, Kinks, Drifters, Elvis,

Springsteen en Eric Clapton. Onno en Walter komen uit een zeer muzikale
familie. Zij bespelen een groot aantal instrumenten, samen met Paul zorgen

zij ervoor dat het publiek verzekerd is van een muzikaal hoogstaand en
swingend optreden.  Het optreden vrijdagavond begint om 20.00 uur en

duurt tot ongeveer 22.30 uur. Zaterdag speelt de band half de middag en na
afloop van de spelen. De toegang is gratis. •  Leerlingen van Het Kompas met op de achtergrond het ‘actieve schoolbord’.
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Hans Saaman haalt een voorbeeld aan
waarbij bij een inbraak in de Kanaalstraat
een auto is betrokken. ‘We vragen de
Souburgers dan of zij een verdachte wagen
op een bepaald tijdstip hebben gezien. Als
de een de kleur weet, de volgende het merk
en de derde letters en cijfers van het kente-
ken is voor ons de puzzel zo goed als com-
pleet. Een collega maakte elders in het land
kennis met zo’n gerichte nieuwsbrief, die
daar als prima klankbord tussen burger en
politie fungeert. We hebben er alle vertrou-
wen in dat dat hier ook gaat lukken.’

De activiteiten van de politie in
Schoonenburg Oost, waar enkele groepen
jongeren overlast veroorzaakten, lijken
resultaat te hebben. Er was sprake van van-
dalisme en geluidshinder met bromfietsen,
zodat het probleeminterventieteam, het PIT,
werd ingeschakeld. Daarin zitten behalve
de politie ook de gemeente, de woningcor-

poraties en de welzijnsorganisatie
Palladium. Samen brachten ze de proble-
men in kaart en vroegen ze ook de ouders
hun kinderen erop te wijzen dat er zeer
streng wordt opgetreden tegen ongewenst
gedrag. Ook werd de ouders gevraagd het
PIT te vertellen wat er aan eventuele over-
last gedaan zou kunnen worden.

Rustig
‘Het is op het ogenblik opvallend rustig in
Souburg’, meldt teamchef Saaman.
‘Misschien heeft dat ook wel te maken met
ons streven iedereen die nog een boete of
een gevangenisstraf heeft uitstaan succes-
sievelijk op te pakken. Sommige korpsen
kiezen ervoor dat vlak voor de feestdagen
of rond een manifestatie als het wereldkam-
pioenschap voetbal te doen als mensen
eerder dan normaal geneigd zijn boetes te
betalen om maar buiten het gevang te blij-
ven. Maar omdat er landelijk celruimte is
vrijgemaakt voor lieden die nog straf moe-
ten uitzitten, zijn wij  – ook in het dorp –
begonnen met ‘langsgaan’. Er is een tijd
geweest dat er simpelweg te weinig plek
was om gevangenisstraffen geheel ten uit-
voer te leggen. Iemand die bijvoorbeeld
twee weken moest zitten kwam na een paar
dagen al weer op vrije voeten omdat zijn cel
voor een zwaardere crimineel nodig was.
Maar zoals gezegd is er nu extra ruimte
beschikbaar en daar maken we dankbaar
gebruik van.

Brandjes
De brandjes in het dorp, waarbij een gasfles
in de vlammen werd gelegd zodat er levens-
gevaarlijke situaties ontstonden, zijn nog
niet opgelost. Of het moet toch het werk zijn
geweest van de zes tieners, die begin dit
jaar werden opgepakt wegens diefstallen en
brandstichting. ‘Die groep bekende onder
andere wel brandstichting in de container
bij de Aldi aan de Kanaalstraat, wel tot
twaalf keer toe, in prullenbakken en in een
opslagruimte, maar bij het onderzoek kon
niet worden hardgemaakt dat ze ook die
extra gevaarlijke brandjes hadden gesticht.’

Digitale nieuwsbrief politie
voor bewoners Souburg

De politie, ook de groep die onder leiding van teamchef Hans Saaman orde
en rust in Souburg en omstreken bewaart, doet er alles aan om het imago te
verbeteren. Daarin past naadloos de digitale nieuwsbrief die onder de inwo-
ners die zich daarvoor melden per email zal worden verspreid. Vermoedelijk
dit najaar gaat de allereerste de internet-snelweg op. ‘Het gaat om een proef

voor heel Walcheren, maar we benaderen de bewoners selectief. De
Souburgers hoeven dus niet te lezen waar de politie in bijvoorbeeld

Westkapelle tegenaan loopt, maar krijgen voor hen relevante berichten onder
de neus.’

•  Politieteamchef Hans Saaman:
“opvallne rustig in Souburg”

7 maart zijn de verkiezingen gehouden en voor  Partij Souburg Ritthem zijn die uit-
stekend verlopen. Vanaf deze plaats wil ik alle mensen die op ons gestemd hebben
bedanken voor hun vertrouwen wat in ons is uitgesproken. Door uw steun, nu en
de afgelopen vier jaar, hebben we veel kunnen bereiken. Concreet zijn we van vier
zetels naar vijf gegaan en heeft de partij een wethouder geleverd. Ook op deze
manier denken we dat we de Souburgsche en Ritthemse zaken nog beter kunnen
behartigen. Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun.

Het zal een moeilijk jaar worden voor de gemeente, vooral financieel. De eerste sig-
nalen hebben we al ontvangen. We zijn blij dat op korte termijn een aantal zaken
aangepakt gaat worden. In Souburg is dat de ontwikkeling van Souburg Noord en
het gezondheidscentrum en in Vlissingen kan begonnen worden met het “Spaans
Kwartier” Op deze manier krijgt de gemeente weer geld terug wat ze heeft voor-
geschoten voor de ontwikkeling van deze projecten. Heeft u vragen of opmerkin-
gen blijf ons brieven of e-mail sturen, We zullen ons best doen uw vragen op een
goede manier af te handelen.

Lou Waterman fractievoorzitter

(Advertentie)

FRACTIE

GELD TEKORT
PvdA, Partij Souburg Ritthem en  CDA hebben een bestuursakkoord voor de
periode tot 2010 gesloten. Het akkoord bevat afspraken van het college van
burgemeester en wethouders over acties, plannen en maatregelen voor de
inwoners van de gemeente Vlissingen. Deze tekst stond te lezen in de Blauw
Geruite Kiel.
Partij Souburg Ritthem vindt het een goed akkoord. Het akkoord is in meerdere paragrafen
verwoord. De sociale stad (Stad is hier wat ongelukkig gekozen want de dorpen worden hier
natuurlijk ook bedoeld), gezond en wel, de lerende stad, ruimtelijke ontwikkeling, wonen in
diversiteit, bruikbaarheid van openbare ruimte, veiligheid, bereikbaarheid, de culturele stad,
toerisme en economie, bestuur, communicatie en voorlichting. 
In het akkoord staan ook specifiek Souburgse wensen opgenomen. Een van de uitgangs-
punten is dat de gemeente Vlissingen bestaat uit de stad Vlissingen en de dorpen Oost en
West Souburg en Ritthem. Deze aanduiding zal vanaf nu ook worden gehanteerd bij raads-
voorstellen of er wordt gekozen voor de meer algemene aanduiding: gemeente Vlissingen.
Dit is een hele verbetering ten aanzien van de eigenwaarde van de dorpelingen. Een paar
jaar geleden werden we nog een “wijk”genoemd. 
Andere belangrijke punten, zoals geen verdere uitstel van de herinrichting van het centrum
van Souburg en de asfaltering van de Bermweg en de Burgemeester Stemerdinglaan, zijn
ook opgenomen in het akkoord. Er wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor zorg-
woningen in Ritthem zodat ook daar de ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen. Verder
is er afgesproken dat wanneer er geld over is we dit bij voorkeur in gaan zetten voor het
wegwerken van achterstallig onderhoud.
Wilt u het volledige akkoord lezen. Stuur dan uw adres of liever nog uw e-mail adres naar
dickschinkel@zeelandnet.nl en we sturen u de complete tekst.

Afgelopen zomer was er sprake van veel wateroverlast in delen van Souburg. Tot drie keer
toe stonden de straten blank. In de Middenhofsingel, Oude Waterlaan en Doornluststraat
liep het water de woningen binnen en in de Burgemeester Stemerdinglaan kon je met een
bootje door de staat varen. Inmiddels zijn er maatregelen genomen. In de Middenhofsingel
is een pompput geplaatst. Er zijn grootschalige rioleringswerken uitgevoerd aan de
Molenweg. (Een bergbezinkbassin en een dikke aan- en afvoerleiding naar de sloot langs
de A58 moeten wateroverlast in de omgeving van de Burgemeester Stemerdinglaan voor-
komen.) Afgelopen maand is de riolering aan de oude Waterlaan vergroot. Als het goed is
behoren de klachten nu tot het verleden.

Na overleg met diverse Souburgse organisaties is gekozen voor een opeenvolgende aan-
pak van het centrum van Oost Souburg. Begin 2007 wordt er begonnen met het herinrich-
ten van de Verlengde Kanaalstraat, de Paspoortstraat, stukje Vlissingsestraat en van daar-
uit de Karolingenbaan. Wanneer dit af is komt het Oranjeplein aan de beurt. Als laatste
wordt de oude Super de Boer omgetoverd in een school met daarboven woningen. 
Zodra het plein klaar is wordt de Burgemeester  Stemerdinglaan heringericht en geasfal-
teerd.

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND

Raadslid
Geerard  Eckhardt
Burchtstr. 23 
4388 JJ Oost Souburg 

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

Wethouder
Maaike Walraven
Schans 8
4388WC Oost Souburg

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

Raadslid
Dick Schinkel
Dijkstraat 19 
4388 CJ  Oost Souburg 

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

Raadslid
Lou Waterman
Vesting 21
4388 WJ  Oost Souburg  

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

WATEROVERLAST

CENTRUMPLAN OOST-SOUBURG

Raadslid
Lambert Prevoo
Ritthemsestraat 2
4388 WJ  Oost Souburg  

telefoon:
0118-463369 
e-mail:
lprevoo@zeelandnet.nl 

Raadslid
Alex Achterhuis
Zuidwateringstraat 3e
4389 TT Ritthem  

telefoon:
0118-473808 
e-mail:
alex.achterhuis@
zeelandnet.nl 
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Slijterij -Slijterij - SouburgSouburg

10,910,999

LITELITE R!R!

LITELITE R!R!

Paspoortstraat 19 Oost-Souburg

12,912,999

0,0,770 cl0 cl

2277,95,95

LITELITE R!R!

13,913,999

Krat Krat 18,95!18,95!

bij elk krat 2 gratis glazen

bij elk krat 2 gratis glazen

0,0,7799
Gratis parkGratis parkeren, aan voor en achterkeren, aan voor en achterkant ant 

Aanbiedingen zijn geldig t/m 2Aanbiedingen zijn geldig t/m 27 mei7 mei

A.S. Zaterdag

LIVE
Bierbrouwen
Tevens deze dag

alle speciaalbieren

6 halen 5 betalen

Op zoek naar
een cadeau!

Vele biermanden
Vele wijn kisten

Altijd iets speciaals!!!



Directeur André van Arkel (52) begon twintig
jaar geleden met het bedrijf en gaf het zijn
initialen als naam. “Maar dat weet bijna nie-
mand”, lacht hij. “Het kan net zo goed staan
voor bijvoorbeeld Audio Video Artikelen.”
Dat is zo gek nog niet nu er sinds een aan-
tal jaren een tweede directielid en potentië-
le opvolger bij is gekomen in de persoon
van Angelo Kooman (34). Hij is een bekende
voor de klanten want hij werkt  intussen ook
al weer zo’n jaar of veertien bij AVA. “Je
moet aan de toekomst denken”, zegt André.
“Ik word een dagje ouder en het is fijn als er
dan een opvolger is.”

Veel veranderd
Er is de laatste jaren veel veranderd in de
zaak. Op de bovenverdieping zijn twee

prachtige vertrekken ingericht voor de pre-
sentatie van de zogenaamde LCD en plas-
ma schermen, de platte televisietoestellen
zonder beeldbuis, die gewoon aan de muur
kunnen worden gehangen. “Wij wilden de
klanten tonen hoe dat eruit ziet en dat kon
niet beneden in de zaak. Daar staat alle
apparatuur gewoon opgesteld onder ande-
re op rekken. Deze tv’s zijn de toekomst,
want veel merken leveren al geen televisies
met beeldbuis meer. Ook op het gebied van
huishoudelijke apparaten zoals bijvoorbeeld
wasmachines is er veel veranderd en verbe-
terd; de nieuwe modellen worden met
microprocessors (een soort computers)
aangestuurd. Dit maakt ze energiezuiniger,
betrouwbaarder en voor vele taken beter
geschikt.”

Team
AVA blijft bij op dat gebied en levert daar-
naast een goede service. En het klikt met de
klanten. “We kunnen rustig zeggen dat
ondanks de concurrentie via internet en het
feit dat er veel collega’s zijn bijgekomen,
onze  klanten gelukkig blijven komen en ver-
trouwen in ons hebben.” Dat kan dankzij
een toegewijd team medewerkers. Behalve
André en Angelo werken ook hun beide
echtgenotes: Wil van Arkel en Angelique
Kooman in de zaak, waar zij administratie

en verkoop verzorgen. Vincent Wandelaar is
ook achter de toonbank te vinden met als
specialisatie audio- en videoapparatuur.
Steven de Jonge is voor de bezorging en de
verkoop. Todd Bolier bezorgt ook en ver-
zorgt de inbouw en Winis van Beek is de
monteur mocht er onverhoopt iets mis
gaan. Michel van Beek assisteert parttime
de bezorging en Sonja Eckhardt tenslotte
zorgt er als interieurverzorgster voor dat de
zaak er altijd prima uitziet en draagt haar
steentje bij in de verkoop. ■

De wandelgroep, die wordt begeleid door
een (natuur) gids, zal elke tweede donder-
dag van de maand een interessante wande-
ling van ongeveer anderhalf uur maken; ook
een partner is welkom. Verzamelen om
13.30 uur bij het Palazzoli Huis Oost-

Souburg. Van daaruit rijden de deelnemers
per auto of fiets naar het wandelvertrek-
punt.
De afgelopen jaren is regelmatig geïnfor-
meerd naar bezoek aan huis. Daarom gaat
Palazzoli hiermee beginnen. Is het voor
iemand bezwaarlijk het Palazzoli Huis te
bezoeken, dan komt een vrijwilliger graag
naar diegene toe om over de ervaring met
kanker te praten. De huisbezoeken zijn
bestemd voor (ex-) kankerpatiënten, hun
naasten en nabestaanden.
De belangstelling voor de reeds bestaande
ontmoetingsbijeenkomst maakt het zinvol
een tweede te starten en wel op de eerste
woensdag van de maand van 10.00-11.30
uur.
Iedere belangstellende is welkom. Wie
informatie nodig heeft of zich wil aanmelden
voor  nieuwe activiteiten: bel 0118-413932
of mail palazzoli@zeelandnet.nl 
Om de nieuwe activiteiten mogelijk te
maken is het Palazzoli Huis te Oost-
Souburg niet meer geopend op woensdag-
middag. Wel blijft het mogelijk op woens-
dagmiddag een afspraak te maken.
Wie interesse heeft de activiteiten als vrij-
williger te ondersteunen, kan contact opne-
men met het Palazzoli Huis Oost-Souburg,
Oranjeplein 41. Openingstijden dinsdag en
donderdag van 14.00-16.00 uur. ■
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Twintig jaar AVA Electro:
feest tijdens jaarmarkt

AVA electro bestaat twintig jaar en daarom is het feest en dan vooral tijdens
de jaarmarkt. Met een springkussen, een Kraak de Kluisspel waarvoor de

sleutels worden geleverd bij een aankoop en het zogenaamde
“Spijkerbroekhangen” laat AVA de klanten en alle bezoekers van de jaar-
markt meedelen in de feestvreugde. Want er is reden genoeg om feest te

vieren. Het Souburgse bedrijf mag zich nog steeds verheugen in een flinke
klantenkring, in Souburg,  op Walcheren en zelfs daarbuiten.

Met wandelgroep, huisbezoek en extra ontmoeting

Palazzoli Huis breidt
dienstverlening uit

Het Palazzoli Huis Oost-Souburg, steunpunt voor mensen met kanker en
hun naasten, heeft de dienstverlening uitgebreid met een wandelgroep,

huisbezoek en een tweede ontmoetingsbijeenkomst voor (ex-) kankerpati-
ënten en hun naasten. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Ook dit jaar organiseert het
Ritthemse Dorpscomité bij vol-
doende deelname een dagtocht
voor 50-plussers uit Ritthem en
omgeving. Deze keer wordt op
woensdag 7 juni een bezoek

gebracht aan de historische stad
Delft. De reis kost, dankzij hulp van

de gemeente,  40,- (normaal 
51,40); wie mee wil kan contact
opnemen met secretaris mevr.

Paula Wouters tel. 478326. Wellicht
is er nog een plaatsje vrij in de bus.
De dagreis is een van de vele activiteiten
van het dorpscomité. Op 16 mei is ook de
openbare vergadering weer gehouden . Op
de agenda stond een grote variatie aan
onderwerpen zoals de overlast op het
strand, het dorpshuis, het perceel
“boomgaard”, de schuilplaats voor spot-
ters, de bebouwing aan de Zandweg en de
ouderenwoningen.
Wie meer wil weten over wat er zoal leeft in
Ritthem kan ook eens kijken op de site
www.platformsouburg.nl en dan doorlinken
naar Ritthem. ■

Reisje voor 
Ritthemers
en wie nog

meer mee wil



Al vanaf 16 maart hadden Nicolle en Roy
drie weken proefgedraaid samen met
Famke Kersten in een zogenaamde “out-
letstore”. Dat bleek een groot succes, het
Souburgse publiek zag het helemaal zitten
dat het al weer een poosje leegstaande
pand van voorheen John’s Mannenmode nu
een nieuwe bestemming had gekregen. “Ze
vroegen ons: waarom blijven jullie niet? En
dat wilden Roy en ik ook graag”, vertelt
Nicolle. Famke besloot voor drie maanden
een zomeroutletwinkel in merkkleding te
openen aan het Damplein 18 in Middelburg
en Nicolle en Roy kozen voor een definitie-
ve invulling in het Souburgse pand.

Van baby tot pubers
“Wij wilden dit allebei al een jaar of tien”
zegt Nicolle. “Ik wilde vooral in de kinder-
kleding en Roy wilde ook graag een eigen
zaak. Omdat we uit ervaring weten dat er
niet zoveel op dit gebied is in Souburg en
omgeving, kozen we hiervoor. Roy: “We
mikken vooral op merkkleding voor kinde-

ren vanaf de babyjaren tot en met de puber-
teit en dan niet zo duur. Dat is onze kracht
en daarbij presenteren we een assortiment
dat we betrekken via een combinatie van
groothandels, bedrijven, vaste merken en
non-merken zodat we voor ieder wat wils
hebben.” Daarbij wordt echt gedacht vanuit
de ouders met kinderen, want ze weten uit
ervaring met hun eigen drietal dat het soms
moeilijk is om goed te winkelen met het
nageslacht. Daarom is het ook voor de klei-
ne klanten zo leuk mogelijk in de winkel met
een eigen speelhoek waar dvd’tjes kunnen
worden gedraaid en een eigen kleedhokje
voor jongens en meisjes, naast de twee
voor de volwassenen. 

Volwassenen
Want ook voor volwassenen biedt
“Schatjes” nog wel een en ander. Leuke,
niet te dure kleding en ook schoenen bevat
het assortiment. Dat slaat in op het dorp,
dat weten ze van de drie weken “proef-
draaien”. “De reacties van de mensen

waren erg leuk”, vertelt Roy
“Onze eerste klant was een oudere
mevrouw die met twee paar schoenen de
deur uitging en de volgende ochtend was ze
opnieuw de eerste klant.”Roy heeft erg
genoten van die weken, hij nam er twee
weken vakantie voor en in die periode groei-

de het verlangen om met een eigen zaak te
beginnen. De leuke aanmoedigende reac-
ties van de klanten deden de rest en zo is
het ervan gekomen: Nicolle en Roy wagen
het erop! Souburg is een kledingzaak rijker.
■

Bankzaken

Vraag naar het scherpe openingsbod.

Kom langs bij ons bankkantoor:
Coosje Buskenstraat 174-176, 4381 LJ  Vlissingen, Tel (0118) 44 33 33
Park Veldzigt 19-21, 4336 DR  Middelburg, Tel (0118) 65 70 00

Onderhandel over 
uw hypotheekrente. 

11 FB-16-445-01.indd   1 24-04-2006   11:39:55
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Nieuwe winkel voor kinderen en volwassenen

‘SCHATJES’ IN DE KANAALSTRAAT
Nicolle (27) en Roy (38) Soochit hebben er echt zin in. Een eigen winkel is
iets waar ze allebei al jaren van droomden en nu is het er toch van geko-
men. Begin deze maand openden zij in de Kanaalstraat hun winkel in kle-
ding en schoenen voor kinderen en volwassenen. De nadruk ligt daarbij

vooral op het kinderassortiment. Vandaar dat zij hun winkel de lieve naam
“Schatjes” gaven en die naam siert nu gedecoreerd met bloemetjes, bijtjes
en vlindertjes de gevel van hun zaak die ook voor het overige een vriende-

lijke en vrolijke uitstraling heeft.

Voor mandoline- en gitaarspelers

EEN NIEUWE LENTE, 
EEN NIEUW ORKEST

Goed nieuws voor mandoline- en gitaarspelers in Oost-Souburg en wijde
omgeving. Nu het verdriet om het opheffen van het voorheen zo succesvolle
bijna zeventigjarige mandolineorkest Con Amore een beetje aan het zakken
is, doet Marina Eckhardt (45) evenals haar vader Jo voormalig dirigent van
dit orkest, een dikke pleister op de wonde. Sinds 1 april van dit jaar is zij
begonnen met een nieuw orkest: ZMGO, het Zeeuws Mandoline en Gitaar
Orkest. Iedere week repeteren intussen al weer zo’n dertien muzikanten

onder haar leiding in De Regenboog. 

Op vrijdag 2 juni is het openbare repetitie
om half acht. Wie geïnteresseerd is kan dan
eens komen luisteren. Marina laat op die
avond ook haar mandoline- en gitaarleerlin-
gen voor het voetlicht komen voordat het
orkest aan de beurt komt.
Als voorbereiding op de voorspeelavond en
openbare repetitie bezoekt Marina de scho-
len in de buurt om belangstelling te kweken
voor haar lessen. Intussen zijn al drie van
haar leerlingen te vinden in het nieuwe
orkest, maar ook oudgedienden van Con
Amore geven acte de présence. Natuurlijk is

er plaats voor veel meer mensen, zegt
Marina Eckhardt. “Het zou alleen maar leuk
zijn als het orkest nog flink zou groeien. Dat
verwacht ik eigenlijk ook wel en het leuke is
dat er plaats is voor jong en oud. Mijn vader
speelt ook mee en hij vindt het leuk in dit
nieuwe orkest. Op het repertoire staat van
alles, oude Engelse volkmuziek in een
modern jasje bijvoorbeeld maar ook Zuid-
Amerikaans en iets van Piazzolla.” Meer
weten? Tel.0118-465274. En er is ook nog
plaats voor een bassist en dat mag ook een
contrabassist zijn. ■



‘De tekst van zijn boeken is echt gedateerd.
Naar huidige begrippen zo goed als onlees-
baar. Maar diverse liederen kennen we ook
nu nog. Ga ‘Op de grote stille heide’ maar
neuriën; iedereen neuriet meteen met je
mee’, zegt Marcel van den Driest (39) die
een uitgebreide essay over Louwerse maak-
te voor een wedstrijd in Leuven, een essay
waar hij de tweede prijs mee in de wacht
sleepte. Dat Marcel, die op de muziekafde-
ling van Omroep Zeeland werkt,  de illuste-
re Souburger voor zijn werkstuk uitkoos was
niet zo verwonderlijk.  ‘Ik ben in de
Kanaalstraat geboren en een geboren en
getogen Souburger. Het onderwerp lag zo
te zeggen dicht bij huis.’

Vergeten
Het doet hem, nu hij zich in het leven van
Louwerse heeft verdiept, toch een beetje
pijn dat de gemeente de schrijver lijkt te zijn
vergeten. ‘Het beeld is totaal niet onderhou-
den, er valt weinig informatie over de schrij-
ver bij te ontdekken en straks, als het
Oranjeplein op de schop gaat, loopt de weg
volgens de plannen dwars door het beeld
heen. Ooit is het een kwartslag gedraaid,
wanneer en waarom heb ik niet kunnen ont-
dekken, maar nu loopt het gevaar helemaal
te verdwijnen. Dat moeten we als
Souburgers toch voorkomen. Zoveel bijzon-
dere historische figuren hebben we niet in
Souburg en Louwerse moeten we wel dege-
lijk in ere houden. Daarom: meer uitleg bij
het beeld wie de schrijver was en wat hij

betekende voor zijn tijd. Ook zou het aardig
zijn een vers van hem te horen, bijvoorbeeld
als je op een bankje bij het beeld gaat zitten.
Technisch moet dat toch niet zo moeilijk
zijn. ‘Waar de blanke top der duinen’ zou
heel toepasselijk zijn. In 2008 is het honderd
jaar geleden dat Pieter Louwerse overleed,
een prima tijdstip om hem uit de vergetel-
heid te halen. Burgemeester Buteux beloof-
de in 1912 het monument in ere te houden
en er steeds de nodige zorg aan te beste-
den. Het wordt tijd dat de gemeente die
belofte nakomt.’

Nationalisme
De vaderlandslievendheid in de liederen van
Louwerse kan nu gemakkelijk geïnterpre-
teerd worden als nationalisme. In de 19e
eeuw was die vaderlandsliefde echter een
algemeen Europees verschijnsel. Dit blijkt
nog in sterkere mate uit het lied ‘Wien
Neerlands bloed door d’aderen vloeit’ van
de dichter Tollens, dat tot begin jaren dertig
als volkslied gold. De tweede regel ervan
‘van vreemde smetten vrij’ doet zelfs
racistisch aan. ‘Je moet die tekst plaatsen
in de tijd dat hij werd geschreven: onder de
Franse bezetting. Het ging de dichters om
de benadrukking van de nationale identiteit,
tegenover de omringende landen. Er was
dus niets racistisch aan,’ benadrukt Marcel
van den Driest.
‘Op de grote stille heide’ is ongetwijfeld een
van de meest bekende liederen van
Louwerse. ’Tijdens de tweede wereldoorlog

circuleerde er zelfs een spotlied op de melo-
die ervan: 
‘Op de grote stille heide
Zwierf de Führer doelloos rond
Met een uitgehongerd leger,
Zelfs geen broek meer aan hun kont
En als Churchill dat eens zag
Schoot hij in een gulle lach
Hoe ver is ’t nog varen
Hoe ver is ’t nog varen
Naar Engeland’

Marcel speelde nog met het idee een stan-
daardwerk over het leven van Pieter
Louwerse te maken.  ‘Een complete biogra-
fie en bibliografie. Maar dat is een enorm
karwei, waar je jaren aan bezig bent.
Voorziet dat in een behoefte, is dan de grote
vraag. Vind je er een uitgever voor?
Louwerse was er belangrijk genoeg voor,
dat zeker. Maar aan de andere kant is hij
niet zo bekend en worden zijn boeken niet
meer gelezen. Dan richt ik me liever op
andere dingen. Gedichten schrijven bijvoor-
beeld.’

Bundel
Om de honderdste sterfdag van de
Souburger te gedenken zou het volgens
Marcel van den Driest wel de moeite lonen
iets van zijn werk te herdrukken. Hij denkt
daarbij eerder aan zijn liederen en gedichten
dan aan zijn verhalen. Daarin kunnen dan
ook kinderrijmpjes worden opgenomen.
Zoals: 

Een muschje zat te treuren
Op 't randje van de goot;
Een booze, wreede stalknecht
Smeet al haar' jongen dood.

Ze lagen nu ter aarde neer.
Die arme kleinen, naakt en teer.

Maar heeft zoo'n musschenmoeder
Dan ook gevoel van smart?
Valt haar 't verlies der jongen,
Wellicht ook bitter hard?
Bemint ze dan het klein gebroed,
Dat nog met wormpjes wordt gevoed?

Och, als die musch kon spreken
En klagen, zoo als wij,
Ge zoudt er bij gaan schreien,
Mijn kind, geloof dat vrij!
Uw teeder hartje bleef niet koel;
Want heusch, een' musch heeft ook gevoel.

Laat vliegen toch die beestjes!
Laat zitten, 't kleine nest!
Die vlugge, grauwe vogels
Doen veel te trouw hun best.
Licht in één' week doen zij meer goed,
Dan iemand heel zijn leven doet!

Of:    
Zagen zagen wiedewiedewagen
Jan kwam thuis om een boterham te vragen
Zijn vader was niet thuis 
Zijn moeder was niet thuis
Piep zei de muis in het voorhuis

Heel bekend, ook nu nog. Misschien dat
een uitgever daar brood in ziet. Of anders
de gemeente. In ieder geval is er reden
genoeg om bij de honderdste sterfdag van
Louwerse stil te staan. Niet zo uitbundig als
de festiviteiten rond de vierhonderdste
geboortedag van Michiel de Ruyter
uiteraard, maar een opknapbeurt van het
borstbeeld zou niet zo héél gek zijn, toch? ■

Susan Steketee beste dichteres
bij Valentijnsactie Nemidso

Susan Steketee lijkt een van de beste dichteressen van Souburg. Zij leverde
voor de Valentijnsactie van de  winkeliersvereniging Nemidso een zelfge-
maakt gedicht in en won daarmee de eerste prijs, een romantisch geheel

verzorgd weekend naar Parijs. 

De volgende actie in het kader van de ver-
nieuwde activiteiten die Nemidso vanaf
2006 aan het uitvoeren is, betrof de
Paasactie: wie maakt het mooiste ei? Deze
wedstrijd was bedoeld voor kinderen tot 12
jaar. De eerste prijs, een speelgoedbon,
werd in de wacht gesleept door Cristy
Meun, 7 jaar oud. De tweede prijs, een kin-
derboek,  door Jasmijn Walraven, 3 jaar
oud.
De volgende actie betrof  de moederdagac-
tie waarbij de mooiste, leukste, gekste foto
van een moeder kon worden ingeleverd met
als inzet een fotoreportage. De foto’s zijn te
zien bij foto Verschoore. 
Ook vaderdag en het WK voetbalgebeuren
zijn onderwerpen waaraan een wedstrijd
gekoppeld wordt. Zo wil de Nemidso pro-
beren het winkelend publiek warm te laten

lopen voor diverse acties om sfeer en gezel-
ligheid in Oost Souburg bij de  deelnemen-
de winkeliers te optimaliseren. ■
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Zijn beeld staat er nu nog groenig, verweesd en verweerd bij

Honderdste sterfdag Souburgse schrijver
Pieter Louwerse in 2008 gepast herdenken

Zijn beeld staat er groenig, verweesd en verweerd bij. Gelukkig dat de
gemeente er onlangs wat fleurige plantjes bij zette anders was het hele-

maal armoe troef. En dat voor een man die in de negentiende en een deel
van de twintigste eeuw als beroemdheid gold. Menig kind keek reikhalzend
uit naar een nieuwe aflevering van ‘Voor het jonge volkje’, ‘De Kinderwereld’

of ‘Voor de kinderkamer’, de tijdschriften die de Souburgse veelschrijver
Peter Louwerse (1840-1908) redigeerde. Op de scholen werd zijn vaderland-

se geschiedenis steevast als leerboek gebruikt, zelfs nog tot vlak voor de
tweede wereldoorlog. Veel volwassenen hadden zijn vaak historisch getinte
boeken over helden als Michiel de Ruyter, Maarten Harpertszoon Tromp en
Piet Heyn in de kast staan. De liederenbundel ‘Kun je zingen, zing dan mee’

bevatte heel wat verzen van zijn hand.

•  De prijsuitreiking van de Paasactie. De kinderen
hadden erg hun best gedaan om de eieren zo mooi
mogelijk te maken.

•  Marcel van den Driest bij het standbeeld van Pieter Louwerse



17

OVAA TWEEWIELERS
OVAA MOTORS

SOUBURG
Tel.: 0118 - 465599

Henny van Ochten maakte van de gitaar zijn
broodwinning. Hij geeft les, is importeur van
een aantal bekende gitaarmerken en speelt
af en toe mee als invaller in bands.
Bovendien – en er zullen maar weinig
Souburgers zijn die dat weten – is in zijn
woning aan de Oosterscheldestraat het
Nederlands Gitaar- en Drumarchief
gevestigd. Een deel ervan is onlangs nog
geëxposeerd in het Zeeuws Archief in
Middelburg en wie nu nog wil genieten van
wat Van Ochten in de loop van zo’n dertig
jaar verzamelde zal naar 
Engeland moeten want daar is de volgende
tentoonstelling.
Tot de collectie behoren onder andere een
groeiend aantal oude tokkelinstrumenten,
een explosief uitdijende boekenverzame-
ling,  duizenden binnen- en buitenlandse
vakbladen, legio artikelen, informatie over
honderden gitaristen, ook de ‘oudjes’, en
hun gitaren, unieke opnamen op vinyl,
waaronder 78-toeren platen, tal van
geluidsfragmenten, heel wat antiquarische
boeken, een uitgebreide collectie ansicht-
kaarten, uiteraard met afbeeldingen van
voornamelijk snaarinstrumenten en een ver-
zameling postzegels met muziek als hoofd-
thema. Veel te veel om thuis te bergen.
Vandaar dat de collectie verspreid is onder-
gebracht, maar wie extra opslagruimte ter
beschikking heeft kan bij Van Ochten aan-
kloppen. Gelukkig voor hem hoeft hij niet
alles alleen te doen. Het Nederlands Gitaar-

en Drumarchief werkt met een aantal vrijwil-
ligers, die meehelpen met het in den lande
ophalen van ‘museumstukken’ en met het
documenteren en restaureren ervan. 

Sentiment
Inmiddels weten radio en televisie Van
Ochten al prima te vinden. Zo deed  het
KRO-programma ‘Theater van het senti-
ment’ een beroep op zijn uitgebreide ken-
nis, klopte Veronica bij hem aan en ook van-
uit het buitenland wordt hij regelmatig
geraadpleegd. Toch vormt het archief niet
de hoofdmoot van zijn werkzaamheden.
Want de schoorsteen zou niet kunnen roken
zonder zijn importgroothandel en zijn lesac-
tiviteit. Dat hij als leraar gewild is blijkt wel
uit de wachtlijst, waarop tweeëntwintig
namen prijken. Lange tijd bouwde Henny
van Ochten ook zelf gitaren, maar die stiel
heeft hij eraan gegeven. Zestien jaar gele-
den verkocht hij de gitaarbouw- en repara-
tieactiviteiten aan meesterbouwer Sjak
Zwier (Vlissingen), op het ogenblik de enige
meesterbouwer die zuid-Nederland rijk is.

Sinds vier jaar heeft Henny van Ochten een
stagiaire, Sandra de Reu, onder zijn hoede,
die hij de fijne kneepjes van het vak leert. ‘Af
en toe spring ik bij. Toen ik ermee ophield
vroeg iedereen of ik dat werk niet erg miste.
Ik heb altijd ‘nee’ gezegd, maar op een
gegeven moment ging het toch kriebelen.
Vandaar dat ik er gelukkig mee ben dat ik

thuis weer af en toe getimmer en geschaaf
hoor.’

Zijn import (groothandel) ‘Texas & Tweed
speelt zich grotendeels in Vlissingen af en
niet aan de Oosterscheldestraat in Oost-
Souburg, want anders werd daar de ‘leef-
ruimte’ wel héél erg klein.  

Op het ogenblik maakt Sandra een aantal
instrumenten uit de omvangrijke collectie in
huize Van Ochten klaar om mee te geven
aan een groep van honderdveertig studen-
ten die in augustus naar Bosnië, naar Tuzla,
gaat om muziektheater te maken met wees-
kinderen daar, die geestelijk getekend zijn
door de burgeroorlog. ‘Wij zijn sponsor van
dat project en dragen zo ons steentje bij aan
het herstel, aan de genezing van die jonge
Bosniërs.’

Rolling Stones
Van Ochten is sinds jaar en dag fan van de

Rolling Stones. ‘De mooiste LP die ze ooit
maakten is ‘Sticky Fingers’ uit 1971. Juist
van die LP heb ik een gouden exemplaar,
zonder meer het topstuk uit mijn collectie en
vandaar ook heel veilig opgeborgen. De
manier waarop ik er aankwam is toch wel
bijzonder. Ergens in 2002 kreeg ik een tele-
foontje of ik twintig capo’s, een klem om de
toonhoogte van de gitaar te verhogen, kon
leveren voor de Rolling Stones. Een grapje,
dacht ik meteen. Maar bij navraag leek het
bittere ernst. De Stones waren in Nederland
voor een concert en hadden op dat moment
gebrek aan capo’s.
Een van de mensen rond de band gaat in
zo’n geval op zoek of die dingen van een
bepaald merk hier te koop zijn. Via een
muziekwinkel kwamen ze bij mij terecht
omdat ik de importeur ben. Of ik de capo’s
maar even naar Amsterdam wilde brengen.
Reiskosten werden vergoed, zeiden ze erbij. 
Och, een dagje Amsterdam is nooit weg,
zelfs al zou ik onverrichterzake gaan. Want
ergens hou je toch je twijfels. Ik had afge-
sproken in de stationsrestauratie en zo
gauw ik daar binnenkwam zag ik dat het
goed zat. Twee heren van een meter breed
en twee meter hoog vielen direct op en dat
bleken inderdaad de ‘loopjongens’ van de
Stones. Ze betaalden de vierhonderd euro
cash en ook mijn reisgeld kreeg ik terug. Ik
had ze prima uit de brand geholpen en ik
zou er nog wel iets van horen, zeiden ze. Ze
wilden nog weten welke LP van de Stones
ik de beste vond en dat antwoord was
uiteraard niet moeilijk te geven.
Er ging een half jaar voorbij en ik hoorde
niets. Had ik ook eigenlijk zo verwacht.
Maar op een gegeven moment stopte er
een bode voor mijn huis en uit zijn auto
kwam een groot langwerpig pak met daarin
een prachtig vormgegeven gouden LP van
Sticky Fingers. Misschien had ik het te dan-
ken aan de vijf procent contantkorting die ik
had gegeven – waarom weet ik eigenlijk
niet, want ik geloof dat het vermogen van
Mick Jagger 220 miljoen dollar is en dan
hebben we het nog niet over de andere
leden van de band – maar hoe dan ook,  ik
had die gouden plaat. Er zijn al substantiële
bedragen voor geboden. Tevergeefs. Die zal
ik nooit wegdoen.’ ■

Souburg herbergt omvangrijk Gitaar- en Drumarchief

Henny van Ochten deed ‘alles’
één keer behalve gitaarspelen

Een schot in de roos. Terwijl moeder Van Ochten iets had van ‘doe dat nou
toch niet’ stapte vader Van Ochten met zijn zoon Henny op de solex en

snorde naar de muziekwinkel. Een half uurtje later kwam het tweetal thuis
met een gitaar van 59 gulden en een gratis plectrum voor zoonlief. De gitaar
is daarna nooit meer uit het leven van Henny van Ochten (48) verdwenen. En

dat terwijl hij al eerder op boksles, bij de voetbal en bij de gym was
geweest. ‘Het boksen duurde welgeteld tien minuten. Voordat ik wist wat er
gebeurde ging ik onderuit en dat was meteen genoeg. Bij voetbal ging het
al niet beter. Ik kreeg de eerste keer de beste een bal op een voor een jon-

gen erg pijnlijke plek en toen had ik het wel gezien. Naar gymles ben ik
geloof ik twee keer geweest, maar ook dat was niks voor mij. Geen wonder

dat mijn moeder er totaal niet achter stond toen ik thuiskwam met de
mededeling dat ik op gitaarles wilde omdat mijn vriendjes dat ook deden.
Maar pa had het bij het rechte eind. Hij speelde zelf alleen op het gehoor
werkelijk elk liedje op de mondharmonica en misschien had zijn zoon die

muzikaliteit wel van hem geërfd. Dat had hij dus goed gezien’.

•  Het instrument dat Henny van Ochten hier laat
zien, is een heel oude mandoline van het merk "A.
Monzino & Figli", in 1850 gemaakt te Milaan.

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

KWALITEIT VAKMANSCHAP SERVICE

Schildersbedrijf Kameleon
Noorderbaan 54 / 4386 CB / West Souburg

Tel.: 0118-430618 / 06-21260878

Voor schilderwerk met verve!
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Ramallah, New York, Amsterdam,
Ramallah, maart-april 2006.
Een dagboek.
24 maart, Ramallah
Onderweg naar de repetitie van “the
Ramallah Institute of Radical Noise.” Mijn
ensemble voor muziekleerlingen om loos te
gaan en nieuwe speelmanieren te ontdek-
ken. Pistoolschoten. Iedereen loopt door.
Machinegeweervuur. Toch maar even aan de
kant. Gemaskerde jokers staan op straat.
Schieten in de lucht. De Al-Aqsa Brigade is
boos. Ik vraag de man naast mij wat er aan
de hand is. Hij haalt zijn schouders op: “Ach,
er is hier altijd wat.”

27 maart, onderweg van Parijs naar New
York City
Na drie maanden Palestina voor het eerst
weer in het westen. Reformatie en holo-
caust. En gescheiden afval verzamelen.

Vanochtend zoals gewoonlijk het groot Tel-
Aviv vliegveld circus. Na een halfuur durend
onderzoek van de drie plastic moskeevormi-
ge alarmklokken met origineel battery-ope-
rated ochtend- en avondgebed appel (door
middel van een schakelaar aan de achter-
kant door de trotse bezitter in te stellen op
ochtend of avond) volgde de ondervraging:
“Waarom geeft u muziekles aan Palestijnse
kinderen en niet aan Israëlische?” “Heeft u
echt Palestijnse vrienden?” “Wat voor men-
sen zijn dat?” En natuurlijk het belangrijkste:
“Wat gaat u met die plastic moskeevormige
alarmklokken met origineel battery-operated
ochtend- en avondgebed appèl doen?”
Daarna vijf uur vliegen naar Parijs. Bijna de
verbinding missen, maar toch op het nipper-
tje door naar JFK. M’n bagage zal nog wel in
Parijs zijn wanneer ik in NYC aankom. Eerst
onderbroeken en sokken kopen dus...

Heb ik wel alles bij me voor de lezing en het
concert? De Manhattan School of Music
heeft me uitgenodigd om een lezing te geven
voor compositie studenten over experimen-
tele techniek voor koperblaasinstrumenten.
Ja, ja, de behoeften der mensen zijn ondoor-
grondelijk. Partituren, notities, dempers.
Poging tot inventarisatie der artikelen
strandt. Waarschijnlijk als gevolg van de
overenthousiaste champagne consumptie
voor, tijdens en (als je eraan begint moet je
het ook afmaken) na de maaltijd. Heeft dit
eigenlijk sowieso wel zin? Hebben de esthe-
tische verhandelingen die ik voor die
Yankees ga ophangen iets met de sociale
status quo te maken? Is er een verbinding
met mijn kindjes in Palestina? Moet dat dan?

Op het immigratieformulier voor de VS moet
ik zometeen antwoord geven op de vraag:
“Bent u van plan criminele of andere immo-
rele activiteiten te ondernemen tijdens uw
bezoek aan de Verenigde Staten?” Toch een
mooi voorbeeld van een optimistische instel-
ling en problemen bij de wortel willen aan-
pakken.

3 april, Staten Island Ferry
Boe is naar de WC. En Boe is filosofe. Ik ken
haar van toen ik eens met frisse moed aan
een filosofie studie begon. Nu alweer vijf jaar
geleden. Boe studeert nu aan een funda-

mentalistische katholieke universiteit ergens
in de pampa van de mid-west. Ze zegt dat
dat voor haar als atheïst geen probleem is
omdat ze zich met analytische filosofie
bezighoudt. Ze zegt ook dat ze geen zin ziet
in haar beroep. Ook nooit gezien heeft.
Deze boottocht heeft ook geen zin. Dus het
geeft niet. We gaan heen en weer van
Manhattan naar Staten Island, zodat we op
het achterdek kunnen drinken met uitzicht
op de skyline. Naar goede Amerikaanse
gewoonte zijn de bierflessen in kartonnen
bekers gestopt. Zodat iedereen kan zien dat
we in het openbaar drinken, maar de politie
niet. Net als in de film.
Hoe verantwoorden we onze obsessie met
de Uiteindelijke Dingen, die tot uiting komt in
de metafysica en abstracte kunst? Met
Boe’s instemming komen het bier en ik tot
de slotsom dat we moeten tweedelen in een
plicht tot het streven naar maatschappelijke
gelijkheid enerzijds en werken aan het pro-
ject dat na oplossing van eerdergenoemde
ongelijkheid als enig relevante overblijft:
Zingeving. Dat komt natuurlijk weer mooi uit.
En wij doen natuurlijk meer aan het laatste
dan het eerste. Net als iedereen. We zijn dus
fukkers. En dat geeft wel.

5 april, Metro naar Battery Park
Ontmoeting met Dina. “Is dat een camera of
een projector?” Dina studeert design aan
Columbia University en interesseert zich
voor mijn Polaroid Landcamera 103 uit 1974.
Bij een kartonnen beker koffie in een verve-
lende Wallstreet toko praten we over eman-
cipatie en racisme. Wat met vrouwen die
tevreden zijn met beperkte rechten en ver-
antwoordelijkheid? Wat kunnen we daar dan
nog tegen inbrengen zonder cultuur imperia-
lisme te bedrijven? Maar het is toch zonde,
wanneer men 50 procent van het intellectue-
le potentieel van een samenleving uitscha-
kelt? 
Dina is niet onder de indruk van de
Nederlandse Sinterklaas-met-zwarte-Pieten
viering.

8 april, Amsterdam
Ik heb een 8 uur lange stop-over in
Amsterdam. Snel een paar oude vriendjes
van toen ik hier woonde opzoeken. Met ex-
zangeres M. drink ik blikjes cola light op sta-
tion Lelylaan. In de spoorwinkel hebben ze
fire-balls. Die moeten natuurlijk gekocht en
gegeten. 20 jaar geleden kocht ik die in de
middagpauze bij de SRV-man op het dorp.
M. kocht ze in de middagpauze bij de super-
markt, want M. woonde in de stad.
Op de pont naar Noord maak ik een polaroid
van drie stoere jongens met grote schooltas-
sen.

9 april, vliegveld Tel-Aviv
Lang wachten bij de paspoortcontrole. Het is
al vier uur ‘s ochtends. Ik ben als laatste
overgebleven. Wat zijn ze aan het onderzoe-
ken? Eindelijk komt de agent met mijn pas
uit een kantoortje. “Dit is de laatste keer dat
je Israël mag binnenreizen zonder een speci-
ale vergunning die toestemming geeft om de
bezette gebieden binnen te gaan om les te
geven.”
Dus. Alsof zulke vergunningen überhaupt
door het Israëlische ministerie van binnen-

landse zaken worden vergeven. 

12 april, Nablus, Westelijke Jordaanoever
Eten met lekker-bezig-fundamentalist S.
Lekker-bezig-fundamentalist S. is de organi-
sator van een muziekeducatie programma.
Morgen gaan we samen naar de An Najah
National University. Het idee is dan dat ik
daar vanaf volgend seizoen een aantal stu-
denten op het slechte pad van de radicale
westerse avant-garde ga brengen. Maar dat
weten ze daar nu natuurlijk nog niet. De
Israëli’s omschrijven die universiteit als
“broeikas van het terrorisme,” dus op een
bepaalde manier is er misschien toch reden
voor hoop op sympathie voor mijn plannen.
Lekker-bezig-fundamentalist S. vertelt onder
het genot van een biertje dat zelfmoord aan-
slagen een gerechtvaardigd en doeltreffend
middel zijn in de strijd tegen de bezetting van
Palestina. Gerechtvaardigd omdat het
Palestijnse volk geen andere middelen tot
haar beschikking heeft, doeltreffend omdat
het grote aantal zelfmoord aanslagen tijdens
de tweede intifada tot een negatieve immi-
gratie in Israël leidde. Tja. Zo kan je dat
waarschijnlijk ook zien. Lekker bezig.

15 april, In een school in Ramallah
Yazeed heeft les. Yazeed speelt trombone.
Net als Yasar. Hun vaders zaten vroeger dan
ook samen in de gevangenis. Ik had het
eigenlijk een paar maanden geleden opge-

geven met Yazeed. Er was niets mee te
beginnen. Kon geen c van een d onder-
scheiden. Maar nu heeft ie het door. Waar
het om gaat. Het gaat om dedicatie. Het
gaat over Dingen. En daarom is er een nood-
zaak tot respect voor finesses. Het moet
allemaal kloppen. Anders is het mis.
Yazeed klinkt nu nog steeds naar poep.
Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom
waar hij nu heen gaat.  

25 april, Ramallah. Alleen thuis. Op de bank.
Bijna klaar met het overtypen van mijn ver-
haaltjes. Heb ik eigenlijk iets te zoeken in dit
land? Ik moet maar gewoon Mijn Dingen
doen en me niet met De Andere Dingen
bemoeien. Ik kom uit een andere cultuur. Ik
begrijp dingen anders. 

De mooie jonge en ook rijke Palestijnse intel-
lectueel N. zei laatst bij het ontbijt: “wat heb-
ben we hier aan reformatie en holocaust?
Daar heb ik toch niets mee te maken. Het is
europees en het is voorbij. Dat gezeik moet
nou maar eens ophouden. Dit land leeft
onder een koloniaal regime.” Een onver-
wachte wending na haar nachtelijke roman-
tische betogen over James Joyce’s “Portrait
of the Artist as a Young Man” en de poëzie
van John Cage .Mooie bruine ogen.
Sigaretten worden op tafel gesmeten. “Je
keuken is ranzig” “Ja trut. En?” N. is een
fenomeen. ■

‘Waarom geeft u muziekles aan Palestijnse kinderen
en niet aan Israëlische?

Souburger Daniël Ploeger actief
als muziekleraar in Ramallah

•  Souburger Daniël Ploeger (27): Hoop op sympathie voor mijn plannen’
(c) Peter Dammann/Agentur Focus

Souburger Daniël Ploeger (27) bracht zijn jeugdjaren door in
Oost-Souburg en was lid van Muziekvereniging Vlijt en

Volharding. Sinds het afronden van zijn muziekstudies in
Nederland, Zwitserland, Noorwegen en Duitsland woont hij in

Berlijn (hij was vorig jaar op tv te zien met de Berliner
Philharmoniker) en Ramallah en is hij in Europa en de

Verenigde Staten werkzaam als freelance performance
kunstenaar en allround musicus. Daarnaast is hij leraar aan de

International Free Music School van de Barenboim-Said
Foundation op de Westelijke Jordaanoever. In de zomer gaat

hij in Zeeland naar het strand. In december 2005 was hij in het
Vestzaktheater in Vlissingen te zien met zijn “Monoloog tegen
de tijd”. En als hij in de buurt is zijn hij en zijn trombone ook

nog wel eens bij Vlijt en Volharding te vinden. Speciaal voor de
Souburgsche Courant maakte hij een dagboek over zijn

belevenissen.
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Voor Dames en Kinder Mode stoffen
Fournituren, Ritsen, garen, Kleinvakartikelen en Wol

Delta Stoffenhuis
Kanaalstraat 33
4388 BL Oost-Souburg
Tel.: 0118 - 462058 www.deltastoffen.nl

Ko Hamelink ziet er wel iets goeds in. “Op
die manier wordt het Polderhuis het brug-
genhoofd naar een wat bredere kijk op de
historie van de Burgen in Zeeland.  Onze
provincie heeft vijf burgen gehad. Die van
Oostburg is door de herinrichting na de

tweede wereldoorlog helaas bijna niet meer
terug te vinden, alleen als je weet waar je
moet zoeken,  maar in Middelburg is hij nog
herkenbaar aan het stratenpatroon. De ring-
wal liep midden over het Abdijplein en de
huidige Burcht was een van de kruispaden.

Souburg is nog helemaal in tact en hier zien
we dat net als in Burgh (Haamstede) de kerk
naast de burg is gebouwd. De burg van
Burgh is op dezelfde manier gebouwd als
die van Souburg en ook daar is nog veel van
over, er ligt alleen een kerkhof op. De burg
van Domburg tenslotte is voor de helft
onder gestoven door het duinlandschap en
voor de andere helft weggespoeld door de
zee waardoor er daar op strand nog steeds
wel vondsten uit die tijd worden gedaan.
(Domburg was een belangrijke handels-
plaats met contacten in het buitenland).” Ko
is er enthousiast over dat door de tentoon-
stelling in Westkapelle alle Zeeuwse burgen
zo weer aandacht krijgen. En dat spreekt
ook weer aan bij de gemeente Vlissingen.
“We wisselen bijvoorbeeld met de gemeen-
te ideeën uit over het thema “Verdedigen
door de eeuwen heen”, waarin de ringwal
burg van Souburg, maar ook bijvoorbeeld
het Keizersbolwerk en de boulevard van
Vlissingen, fort Rammekens en het
Ritthemsebos een rol kunnen spelen.”   

Op de Goese Werf
Dus als je het zo benadert, vindt de enthou-
siaste Stichting Karolingische
Burgvoorzitter, is de komst van dat viking-
bijscheepje een leuke aanzet om het verhaal
over de vijf burgen in Zeeland nog eens
breed en helder te vertellen. Dat scheepje is
gebouwd door de heer Keijmel naar een
model dat in Oslo is te zien. De bouwer had
er veel voor over om een en ander zo
authentiek mogelijk te benaderen en groef
er zelfs een ringwal voor in zijn achtertuin.
Maar uiteindelijk werd er toch een betere
plaats voor het gevaarte gezocht en zo was
het een aantal jaren al even te zien op de
burg van Souburg tijdens de jaarmarkt.  Het
schip had al wel een en ander geleden
maar de Stichting Karolingische Burg zag
wel brood in het herstel, evenals West-
Souburger Ton Ruigrok van de Stichting
Oosterscheldewerf Goes en zo kan het
gebeuren dat het schip als integratieproject
op de Goese werf al heel wat handen aan
het werk heeft gekregen en dat een wande-
laar in het Ritthemse bos voorzitter
Hamelink  kan zien zoeken naar een goede
dwarsbalk voor de scheepsmast.

Onbebouwd
Intussen is de stichting wel naarstig op zoek
naar mogelijkheden om het schip in de toe-
komst toch een plek in Souburg te geven.
“We hebben druk overleg met de gemeente
over de inrichting van de Burg. Er wordt

gedacht aan een informatiepunt hebben,
net zoals bijvoorbeeld in het Deense Ribe
waar een Vikingmarktplaats is opgegraven
en waar nu een museum is ingericht met
een stukje steiger waaraan een bootje ligt,
een stukje markt is ingericht en zo nog wat
dingen. Alles zo authentiek mogelijk. Zoiets
moet hier ook kunnen,  er zijn genoeg vond-
sten gedaan om een indruk te krijgen van
hoe de burg is bewoond. We hebben het
idee van bebouwing intussen los gelaten
omdat we denken dat in de tijd dat de burg
als verdedigingswerk dienst deed -
gebouwd door of de plaatselijke bevolking,
of door hier gevestigde Vikingen als
bescherming tegen hun landgenoten – er
geen huizen op de Burg stonden. De bevol-
king leefde buiten de omwalling en zocht
alleen in tijden van gevaar beschermen op
de burg. 

Digitale presentatie
Er zijn mogelijkheden genoeg. Het is de
bedoeling dat er vanaf het Oranjeplein een
doorsteek wordt gemaakt naar de burg
waardoor  toegang wordt verleend naar bij-
voorbeeld een informatiepunt met een digi-
tale presentatie in tijdsbeelden maar ook
wat voorwerpen zoals het scheepje en onze
vikingtenten. Er is nog veel werk te doen
voor het zover is. We zijn al weer heel wat
jaren geleden begonnen met pogingen om
de burg te reconstrueren, er was een pro-
jectgroep, vervolgens een vereniging en nu
een stichting. In die tijd is al heel wat tot
stand gekomen en hebben we veel ervaring
opgedaan met de gebruiksmogelijkheden ,
maar ook met problemen zoals vernielin-
gen. Met al die punten in het achterhoofd
kunnen we beter de mogelijkheden overzien
om iets goeds tot stand te brengen.”

Maar voor het zover is wordt het scheepje
eerst op 10 juni officieel in bruikleen gege-
ven aan het Polderhuis in Westkapelle en
daar zijn ze er weer heel blij mee, zegt
Hamelink. “Je moet het zo zien dat al die
Zeeuwse burgen en verdedigingswerken
net een doosje met parels zijn en nu is het
de kunst om daar een mooi parelsnoer van
de te maken! En dit is een begin.” ■

“Het is de kunst van die parels een mooi parelsnoer te maken!”

Ko Hamelink over al de Burgen van

Zeeland en het uitgeleende Vikingschip
Het was natuurlijk wel heel leuk geweest als het twee jaar geleden gekre-
gen Vikingschip van de Stichting Karolingische Burg meteen al een mooie
plek in Souburg had gevonden. Zeg nou zelf, we hebben een Karolingische

ringburgwal en er is een stuk gracht, dus waarom niet. Het was ook de
bedoeling een paar jaar geleden toen voorzitter Ko Hamelink van de

Stichting werd getipt door Souburger Jac Marinissen, dat de familie Keymel
uit Oostburg een goede plek zocht voor het door senior gemaakte zes en

een halve meter lange historisch gemodelleerde roei-zeilbootje. Maar
helaas, in Souburg is op dit moment nog geen goede plek gemaakt dus

gaat het scheepje na restauratie voorlopig naar het Polderhuis in
Westkapelle waar het na 10 juni een mooie plaats heeft in een aan de

Vikingen gewijde expositie.

•  Een replica van een vikingschip gefotografeerd op het Veersemeer.

4 halen = 3 betalen

OOK OP DAMES
EN HEREN
COLLECTIE



Haar man zei dat ze licht gaf toen
ze terugkwam van een fietstocht

door Walcheren en daar de
Rammekenshof in Ritthem had

gezien, een gezellige boerderij met
veel grond erbij die te koop stond.

In feite geeft Willeke Verschuur nog
steeds licht. Haar man Ruud en zij

kochten de hofstede zeven jaar
geleden, begonnen er met de aan-
leg van een dynamische tuin die ze

jaar na jaar uitbreidden op het
13.000 meter grote terrein. En ze
voelen er zich als een vis in het

water. ‘Het ‘poppendorp’ Ritthem
vlakbij, Souburg voor de bood-
schappen binnen handbereik,

strand, zee, bos in de directe omge-
ving. Wat wil een mens nog meer’,

straalt Willeke.

De Rammekenshof is opgenomen in het
programma van de Walcherse Tuinen
(www.walchersetuinen.nl) en is op gezette
tijden open voor bezichtiging. Zo ook op
vrijdag 16 en zaterdag 17 juni, zaterdag 24
en zondag 25 juni en op zaterdag 1 en zon-
dag 2 juli. Voor 2,50 per volwassene (kin-
deren gratis) mag iedereen ronddolen over
de brede schelpenpaden, langs de bron-
zenborder met zijn oranje, lichtbruine en
zachtblauwe tinten, in de prairietuin met de
vele grassen van Amerikaanse en
Siberische oorsprong en de schrale vaste
planten, langs de plukborder (maar plukken
alleen door Willeke), waar nieuwe vaste
planten worden uitgeprobeerd en éénjari-
gen voor de kleur en de pluk zorgen, door
de wintertuin waar het hoogtepunt tussen
september en mei ligt, maar waar wat rozen

de rest van het jaar het oog toch bekoren,
door de groentetuin met twintig meter lange
fruitkooi die al te gretige vogels op een
afstand houdt. 

Klassiek
Dat Willeke de dochter van een tuinder is
speelt  mee, maar toch had ze het als kind
niet kunnen dromen dat ze juist in dat vak
terecht zou komen. Want behalve dat ze in
Ritthem haast professioneel met tuinieren
aan de slag is, werkt ze ook op de heesters-
en bomenafdeling van Intratuin in
Koudekerke.
‘We hebben thuis een klassieke tuinverde-
ling. Ik zorg voor de borders en mijn man
voor de klussen in en om de boerderij.
Daarnaast zit ik dus bij Intratuin terwijl Ruud
in de warmtetechniek werkt. Daaraan heb-
ben we ook te danken dat we nu in Ritthem
wonen. Hij kwam veel in Zeeland en met
name Walcheren kende hij als zijn broekzak.
We woonden toen nog in Zuid-Holland,
waar we best een aardig huis met redelijke
tuin hadden, maar onze droom was ooit
nog eens een echt grote tuin te ontwerpen
en te onderhouden. Een makelaar zag de
verkoop van ons huis wel zitten en dat
tegen een goede prijs, zodat we op zoek
gingen naar iets in de trant van een boerde-
rij. Op een gegeven moment zei Ruud: ‘Ik
moet weer naar Walcheren. Ga mee, pak de
fiets en rij een route door Zeeland. In een
krantje hadden we toen al gezien dat de
Rammekenshof in Ritthem te koop stond,
maar ja…Ritthem…. Ik dacht echt dat je
dan midden in de bush bush zou wonen.
Tot ik er op de fiets langskwam. Ik raakte op
slag verliefd, op de boerderij en op de
omgeving.’

Willeke is geen volbloed biologische tuin-
der, maar pakt het beste van twee werelden
mee. Vaak laat ze de natuur haar gang
gaan, zoals te zien is in de cottage-stijl bor-
der langs de boerderij. De judaspenning
bloeit er gezusterlijk naast wat tulpen en
zolang hij binnen de perken blijft mag hij er
paarsig bij blijven staan. Hetzelfde geldt
voor de vergeet mij nietjes, die in dit jaarge-
tijde voor een blauw zweem in de borders
zorgen.
Een vreemde eend in de bijt valt er ook te
bewonderen. Een buitengewoon fraaie cor-
dyline, die niet winterhard is (bij -5 dreigt er
bevriezingsgevaar voor deze mediterraan),
maar die zich in de Zeeuwse aarde kenne-
lijk prima thuis voelt. ‘We hebben wel de
raad opgevolgd van de boer die het land al
jaren in gebruik had, en nog steeds een deel
bebouwt met groente. Dus staan links de
bloemen omdat de grond daar wat natter is
en vind je rechts de groentetuin.’ Die is
trouwens in de loop van de jaren steeds

kleiner geworden ten gunste van de vaste
planten die Willeke voor driekwart zelf teelt.
‘We zijn maar met z’n tweeën en hebben
niet zoveel groente nodig. Maar ik hecht er
wel aan iets van eigen bodem te kunnen
oogsten. Een beetje experimenteren met
ouderwetse groente wil ik ook. Zo had ik
rode spruitjes staan en heb ik nu rode spits-
kool gezaaid.’

Bezoekers mogen overal komen; niets is
afgesloten. Willen ze namen van planten of
heesters weten, dan zullen ze dat Willeke
moeten vragen. ‘Ik heb er bewust voor
gekozen niet overal de naam bij te zetten.
De tuin gaat er dan zo gemaakt uitzien.
Alleen de rozen zijn van een naambordje
voorzien.’

Windsingel
De tuin is omringd door een windsingel, die
bescherming biedt tegen de strakke zuid-
westenwind en waar veel bloeiende
heesters staan zoals vlier, egelantier en
sleedoorn. ‘Voor vogels is het er een para-
dijsje – in de torenvalkkast die we hebben
opgehangen zetelt nu een paartje - en ook
vlinders vertoeven er graag. ‘We hebben
dankzij een imker een bijenkast op ons ter-
rein en het is de bedoeling dat er méér
komen. Zo bouwen we onze tuin steeds
verder uit. Volgend jaar nemen we echt alle
grond rondom de boerderij in gebruik en
breiden we de prairietuin uit. Wat er nog
overschiet zaaien we in met gras en dan
zetten we daar mettertijd bomen neer. Een
gevarieerde selectie uit dat verrassend
grote aanbod. Al met al is het veel meer dan
een hobby geworden. Het is een manier van
leven waar je dag en nacht mee bezig blijft.
Het is wel gebeurd dat ik ’s nachts de tuin
inliep omdat ik wakker schoot bij de
gedachte dat een bepaalde plant geen
strenge vorst kon verdragen en het toch wel
erg koud was geworden. Het tuinieren zit
helemaal in je en eerlijk gezegd zou ik niets
anders meer willen’. ■

Willeke Verschuur gaf licht en dat doet ze nog steeds

Dynamische tuin bij Rammekenshof
drie weekends open voor publiek
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aangeleverd worden in Word. Niets uit deze uit-
gave mag worden overgenomen zonder toe-
stemming van de redactie.

• 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 postcode op.

Souburgsche
Courant

•  Willeke Verschuur voor de ‘Rammekenshof ’, waar-
van de tuin binnenkort weer te bezichtigen valt


