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Problemen Schoonenburg-Oost lijken goeddeels voorbij

‘Blijf vooral klagen als er
werkelijk iets te klagen valt’

Zelf problemen in je buurt proberen op te lossen is vaak beter dan direct
de politie te waarschuwen. Tenzij het natuurlijk om halszaken gaat.

Burgemeester mevrouw A. van Dok-van Weele en Natasja Tordoff (project-
coördinator integraal veiligheidsbeleid van de gemeente) zijn het daar roe-
rend over eens. Maar, benadrukken ze, blijf vooral klagen als er werkelijk
iets te klagen valt. Dat de burger dan een willig oor vindt, bewijst de gang
van zaken rond recente problemen in de Souburgse wijk Schoonenburg-
Oost. Er bleek daar een groep jongeren actief, die flink zat te klieren. Een

glasincident was de druppel die de emmer deed overlopen.
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Drukte in Ritthem en
er werd veel verkocht

Peter en Ilona
nationaal kampioen!

Journaliste geeft
Nederlandse taalles

Verder in deze courant:

• Burgemeester A. van Dok-van Weele (links) en projectcoördinator integraal veiligheidsbeleid Natasja Tordoff:
‘Voortdurend overleg met bewoners’. 

‘Jongens hadden van een glazen voorwerp
een soort explosief gemaakt en bij het ont-
ploffen ervan rinkelen de ruiten in de omge-
ving in hun sponningen’, schetst Natasja
Tordoff wat er gebeurde. ‘Sommige buurt-
bewoners waren er behoorlijk van overstuur.
In verband met dit incident werden nogal
wat jongeren aangehouden.’
Maar er gebeurden meer vervelende dingen
in de wijk. De gymzaal aan de Dongestraat
kreeg diverse keren bezoek van inbrekers,
er werden brandjes gesticht en er werd flink
met brommers gecrost, waarbij voetgangers

het moesten ontgelden.
‘Dankzij de inspanningen van het PIT, het
probleeminterventieteam van de gemeente,
is het nu aardig rustig in Schoonenburg-
Oost’, meldt Natasja. ‘We constateerden dat
de overlast in feite beperkt bleef tot een
aantal straten en niet tot de hele wijk.
Voortaan willen we ons dan ook richten op
die straten, wat inhoudt dat we de bewoners
daarvan via brieven blijven informeren. En
natuurlijk hopen we dat de bewoners
andersom ook met ons in contact blijven.’
(Zie verder pagina 4)

Weer goed ‘gevulde’
Karolingenmarkt

De traditionele Karolingenmarkt op zaterdag 2 september is weer goed
‘gevuld’. In de Kanaalstraat/ Paspoortstraat/Rehobothstraat staan van 9

tot 17 uur ongeveer honderd kramen.

Op de burcht kan flink worden gesnuffeld bij
de grote rommelmarkt en na vijf jaar afwe-
zigheid keert de vermaarde rock and roll-
band Flashback terug op de Karolingen-
markt.
Twee looporkesten zorgen voor extra gezel-
ligheid. Voorts treedt de Tobias Magic Show
op met een ballonnen animatie. 

De toneelvereniging STEC is present met
een toneelstuk over de legende van het ijde-
le melkmeisje, dat haar gouden sieraden in
de diepe duistere put zag verdwijnen. De
korte optredens staan voor de middag
gepland.
Op het Oranjeplein is het de gehele dag
ringrijden. ■

• Ringrijden op het Oranjeplein
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Rondom ’t PUTJE
Geld maakt niet gelukkig en het geld-
gebrek van ons gemeentebestuur doet
ons allen de adem inhouden. Als je
dan even verder redeneert is de conclu-
sie dat ze in Vlissingen nu héél erg
gelukkig zijn zonder een teveel aan
geld. En als ze daar gelukkig zijn, zijn
wij het hier ook, dus waar hebben we
het dan over. In ieder geval valt er
niets te klagen. Zeker niet over een
slechte zomer want wat begon die goed.
Zo heerlijk warm is het nog nooit
geweest, de mussen vielen bijna van het
dak, behalve van het dak van het
gemeentehuis want dat lekt.
Dat is natuurlijk een tegenvaller als je
net wilt gaan besparen. Het is niet
anders.
Souburg-Noord zit er nu toch echt aan
te komen heb ik begrepen. Compleet
met een spiksplinternieuw soort ener-
giebezuinigend gebeuren waardoor de
gemeente geen gasleidingen meer hoeft
aan te leggen en dat tikt lekker door.
Daar repareer je dan al gauw weer een
lekkend dak van, ik zeg maar iets.
Hebt u dat ook? Van die blijde gedach-
tes als de zon schijnt? Ik werd er bij
geholpen door Den Spiegel, het tijd-
schrift van de Vereniging Vrienden van
het muZEEum en het Gemeentearchief
Vlissingen.( Maar even netjes voluit
melden, dan kan ik daar ook geen
gezeur over krijgen.) In dat mooie blad
werd voorgesteld om 2008 het Pieter
Louwersejaar te maken. En dat zien
wij hier natuurlijk helemaal zitten,
zeker wanneer Vlissingen volgend jaar

de De Ruyter en Bellamy-herdenkingen
heeft gehad. Dat ligt hier altijd een
beetje gevoelig. Na veel aandacht voor
Vlissingen willen wij ook wel wat. En
zo’n Pieter Louwerse herdenking zou
ons dorp  wel weer mooi op de kaart
zetten. Het zou fijn zijn als tegen die
tijd het Oranjeplein klaar is. Ik weet
wel dat de centen bijna op zijn, maar
zoals gezegd: geld maakt niet gelukkig
maar een mooie Pieter
Louwerseherdenking op een prachtig
Oranjeplein wél natuurlijk. Ze vinden
er vast wel iets op daar in Vlissingen,
dat is tot nu toe altijd gelukt en daar
heb ik dan nog een mooie spreuk voor:
Waar een wil is is een weg! Maar over
wegen die achterstallig onderhouden
zijn begin ik deze keer niet. Dat zou
flauw zijn met al dat geldgebrek..

Melkmeisje

‘Je kunt er in elk geval veel narigheid mee
voorkomen’, vindt hij. ‘En wijs je kind er dan
meteen op dat het niet blindelings moet
vertrouwen op het groene licht voor fietsers.
Laat het  toch maar even kijken of er geen
auto of motor door het rode licht raast. Het
is beroerd dat ik dat moet zeggen, maar het
is helaas wel de realiteit’.

Betrekkelijk rustig
Dat de criminaliteit landelijk bezien daalt
heeft ook zijn weerslag in Souburg. De
afgelopen tijd bleef het betrekkelijk rustig
op dat vlak. Wel werden er vernielingen
aangericht bij de school aan de Molenweg
en in Schoonenburg-oost  liep het enigszins
uit de hand bij het racen met bromscooters
door enkele straten en bij wat parkeerpro-
blemen.
De komende tijd gaat de politie extra con-
troleren op het Koopmansvoetpad, want er
willen nog wel eens bromfiets- en broms-
cooterbestuurders in de fout gaan door
daar toch te rijden, terwijl dat nu eenmaal
niet is toegestaan. Verder zal er hier en daar
extra op deugdelijke fietsverlichting worden
gecontroleerd.

Op de bon
Op het strandje bij Ritthem surveilleerde de
politie enkele keren om te kijken of het niet
uit de hand liep wat de naaktrecreatie

betreft, maar er werden geen opvallende
onregelmatigheden bespeurd. Wel gingen
automobilisten op de bon die parkeerden
aan de kant van de westelijke havendam.
‘Daar geldt zowel een parkeer- als een stop-
verbod en dat is niet voor niets.
Hulpdiensten moeten er vrij toegang heb-
ben als er een ongeluk gebeurt.
Bijvoorbeeld als er een schip een verkeerde
manoeuvre maakt’, aldus de teamchef. ■

‘Fiets een keer mee met je kind
en wijs op gevaren onderweg’

‘Fiets een keer mee met je kind als het naar de brugklas in Middelburg of
Vlissingen gaat en wijs op de gevaarlijke kruisingen en zo onderweg. En kijk
dan ook meteen de verlichting en de remmen na.’ Misschien klinkt dit advies
van politieteamchef Hans Saaman een beetje bevoogdend, maar wie zoals

hij vorig jaar nog bij een dodelijk ongeval is geweest, waarbij een dertienjarig
meisje verongelukte omdat ze geen licht op haar fiets had, zal daar toch

genuanceerder over denken.

ZONNEBRILLEN
20% KORTING



Drukte in Ritthem en
er werd veel verkocht

Zo’n vijftien jaar geleden zag je zelden een toerist in Ritthem, hooguit een
enkele rustzoeker of iemand die verdwaald was. Sinds de Rammekensroute
bewegwijzerd is komen regelmatig fietsers door het dorp. Ze stoppen even
bij de kerk en kijken rond of ergens een kopje koffie gedronken kan wor-
den. In het dorp zijn er geen mogelijkheden maar sinds 2003 kun je daar-

voor wel terecht op de camping Karnemelkshoek.
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Op dinsdag 1 augustus werd de Terres des
Hommes fietstocht over Walcheren gehou-
den, dit keer was bij de kerk van Ritthem
een stempelpost ingericht. De kerkenraad
besloot eens flink uit te pakken. De stem-
pelpost werd vanwege de verwachte regen

ingericht in het fietsenhok, maar op het
grasveld bij de kerk was een aantal tenten
neergezet bemand door zo’n twintig vrijwilli-
gers. Koffie en fris werden verkocht, van-
zelfsprekend de Zeeuwse bolussen en tal
van andere versnaperingen. Enkele dames

bakten Zeeuwse wafels, er werden bakjes
kersen verkocht, kaarten, kaarsen enzo-
voorts. Voor de jeugd was er uiteraard een
springkussen.
In de ochtend viel nu en dan regen en leek
het aantal bezoekers wat tegen te gaan val-
len, maar toen de zon doorbrak werd het
voor Ritthemse begrippen ongewoon druk.
Vrijwel iedere fietser die naar de stempel-
post liep kwam even kijken en velen streken
neer op de stoelen onder de parasols. 
En belangrijk voor de mensen van de kerk,
er werd veel verkocht, want u begrijpt de
opbrengst is bestemd voor onderhoud aan
het kerkgebouw.
Op de stempelposten in Grijpskerke en

Serooskerke ging het verhaal: “Je moet in
Ritthem zijn, daar is het gezellig.”  En dat
laatste ga ik niet ontkennen.
Ik had eerlijk gezegd nog wel een enkel buit-
je verwacht, maar tussen half vijf en vijf uur
trok een hoosbui over Walcheren: veel
schuilende mensen in en rond de kerk en
wat ontreddering bij de kraampjes. Maar
manmoedig werd na de bui de zaak weer
opgepakt en tot tegen zevenen, toen de
laatste fietsers hun stempel kwamen halen,
bleven de kraampjes bemand.
Al met al een gezellige drukte in ons dorp en
een leuk bedrag voor de kerk en dat natuur-
lijk met dank aan al die vrijwilligers.
Jos Broeke ■•  In een aantal tenten bij de kerk werden onder andere Zeeuwse bolussen verkocht.

•  Toen de zon doorbrak werd het voor Ritthemse begrippen ongewoon druk.
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Souburgse fysiotherapeuten
geven nieuwe cursus

voor actieve zwangeren
Speciaal voor al diegenen die tijdens hun zwangerschap toch lekker actief

bezig willen zijn is  er nu een speciale cursus ontwikkeld: NVFB-
Zwangerfit®. Deze cursus mag alleen worden gegeven door fysiotherapeu-

ten die hiervoor een speciale opleiding hebben genoten en in Souburg
wonen er twee. Marja Henderikx en Annet van de Kreke zijn op dit moment
nog de enigen op Walcheren en zelfs in heel Zeeland die deze cursus aan-

bieden.
De eerste cursus begint op woensdag 27
september in Middelburg van 19.45 tot
21.00 uur. Naast het onder begeleiding
actief werken aan fitheid, spierversterking
van bekken en bekkenbodem en stabilisa-
tiecoördinatie wordt ook aandacht besteed
aan de verandering van houding en bewe-
ging tijdens de zwangerschap en ontspan-

nings- en ademhalingsoefeningen  Verder is
er in de negen lessen van vijf kwartier ook
ruimte voor een gedeelte theorie waarin
alles rondom zwangerschap en bevalling
wordt behandeld.
Meer informatie: 0118-490128 of 06-
33736351.   ■

(Verfvolg van pagina 1)
Het PIT bestaat uit politie, gemeente, de
verhuurders van woningen in de wijk
(Vastgoed Syndicaten Nederland en de
woningstichting Walcheren) en de stichting
Palladium. Wat het PIT beoogt staat
omschreven in de in juni vorig jaar door de
gemeenteraad aangenomen nota integraal
veiligheidsbeleid.
Burgemeester van Dok-van Weele wijst
erop dat het vergroten van de veiligheid van
de leefomgeving het uiteindelijke doel moet
zijn. ‘Een doel dat in de wijk Schoonenburg-
Oost op dit moment aardig lijkt te zijn
bereikt’. 
Wat niet inhoudt dat werkelijk alle ergernis-
sen er tot het verleden behoren. ‘Naar aan-
leiding van de brief, die we medio juli aan de
bewoners stuurden, kregen we bijvoorbeeld
reacties dat er flink wat hondenpoepover-
last is en dat er op sommige plekken par-
keerproblemen zijn’, meldt Natasja Tordoff.

Sommige huishoudens beschikken over
meerdere auto’s en die worden ‘overal’
neergezet, zodat er soms geen doorkomen
aan is. En bewoners die één auto hebben
geen plekje meer vinden. Geen wonder dat
mensen hier boos over worden. Zoals
gezegd,  probeer zelf door met de betrok-
kenen te praten een oplossing voor het pro-
bleem te vinden, maar loopt het echt de
spuigaten uit, aarzel dan niet ons in te scha-
kelen’, geeft ze als advies. ‘Bovendien kan
dat vreemde parkeergedrag hulpdiensten
als brandweer en ambulance flink in de weg
zitten en dat kunnen we natuurlijk helemáál
niet tolereren.’

Niet waterdicht
Dat de oplossingen waarvoor het probleem-
interventieteam kiest niet altijd waterdicht
zijn, bleek toen op een aantal plekken in de
wijk hekjes werden geplaatst, waardoor het
crossen met brommers moeilijker werd. Het
duurde niet lang of de hekjes lagen tegen
de vlakte. ‘Voorlopig plaatsen we geen
nieuwe. Eerst maar eens kijken of we even-
tuele overlast kunnen terugdringen door de
politie te vragen vaker te surveilleren’, meldt
Natasja, die geen onbekende is in Souburg.
Voordat ze bij de gemeente in dienst trad,
gaf ze leiding aan het politiewijkteam dat
het dorp onder zijn hoede heeft. 
Gemeente, politie en de andere bij het pro-
bleeminterventieteam betrokken instanties
zullen niet op hun lauweren rusten als over-
last wordt ingedamd. ‘We blijven actief’,
belooft de burgemeester. ‘Vooral door
samen met bewoners oplossingen te zoe-
ken voor problemen of liever nog, voordat
mogelijke problemen werkelijkheid worden.’
Gedragsregels
‘Zo kun je in een wijk bepaalde gedragsre-
gels met elkaar afspreken en die op borden
zetten, zodat iedereen er mee wordt gecon-
fronteerd. Mensen die zich daar niet aan
houden, zullen met de nek worden aange-
keken en daar zullen ze geen baat bij heb-
ben. Maar wat in de ene wijk goed blijkt te
werken, kan in een andere buurt weer totaal
anders uitpakken. Vandaar ons voortduren-
de overleg met bewoners, want zij weten
wat goed voor hun omgeving is en wat niet.
Of de verkoop van huurwoningen aan
bewoners kan helpen eventuele overlast te
verminderen? Daar geloof ik niet zo in.
(Lachend): Kapitalisme leidt niet altijd tot
beter gedrag. Er zijn vast andere dingen te
bedenken, die wél zullen helpen. Een ding is
zeker, alles wat je van bovenaf oplegt werkt
minder goed dan wanneer maatregelen uit
de samenleving voortkomen’, benadrukt de
burgemeester.   ■

‘Blijf vooral klagen als er
werkelijk iets te klagen valt’

•  Overlast door hondenpoep is één van de ergernissen
in de wijk. Als iedereen dit soort voorzieningen
gebruikt is het probleem snel opgelost.



Het is tijd voor een goede buur.

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige samenleving begint

nou eenmaal bij u in de straat, om de hoek, in de wijk. Daarom

sponsort de Rabobank ook plaatselijke projecten en initiatieven.

En dat doen we graag. Het is tenslotte ook onze buurt.

Het is tijd voor de Rabobank.

Naast schriften en ballen ging ook Flip, het
beertje van kleuterprogramma Koekeloere
van de NOT, de Nederlandse Onderwijs
Televisie in de tas. Flip is de lieveling van de
kleuters van basisschool ’t Mozaïek. Ook
afgelopen schooljaar was hij weer van de
partij. Elke vrijdagmiddag nam een van de
kinderen Flip trots mee naar huis. Zo was hij
elk weekend uit logeren. En elke maandag
kwam hij van zijn logeeradres weer terug
naar school. De ouders maakten hier een
kort verslag van, dat de juf elke maandag
voorlas en dat daarna werd opgeborgen in
het boek van Flip.

Op het vliegtuig
Maar Flip is inmiddels op het vliegtuig naar
Midden Afrika gegaan, samen met de volle
sporttassen met onder andere schriften,
sportshirtjes, een foto van de
Mozaïekschool en niet te vergeten twee

leren voetballen met een pomp. Kinderen in
Afrika spelen vaak met een voddenbaal;
een echte bal kennen ze niet. Flips neef
neemt zijn plek op school over.  Het geld-
bedrag in inmiddels overgemaakt naar het
gironummer van Edukans. ■

Leerlingen ’t Mozaïek brengen duizend euro bij elkaar

Beertje Flip en volle schooltassen
voor kansarme kinderen in Afrika 

Archipelschool ‘t Mozaïek deed dit jaar mee met sponsoractie
Wereldsupporters van Edukans. Een organisatie die  kansarme kinderen in
ontwikkelingslanden naar school helpt door steun aan kleinschalige pro-

jecten van betrouwbare particuliere organisaties. 
Tijdens het Mozaïekfestival werden gesponsorde sport- en spelactiviteiten
gehouden. Daarvoor haalden de kinderen twee weken lang sponsorgeld op

voor scholen in Oeganda en Kenia. Uiteindelijk bedroeg de opbrengst 
963,88. Een geweldig bedrag. Een door kleding- en schoenenzaak

‘Scapino’ gesponsorde sporttas met inhoud, aangevuld met allerlei sport-
en schoolspullen, hoorde ook bij de actie.

•  Flip, de lieveling van de kleuters van basisschool ’t
Mozaïek

• Archipelschool ‘t Mozaïek deed dit jaar mee met sponsoractie Wereldsupporters van Edukans en bracht liefst
€ 963,88 bij elkaar

Twintig jaar wereldwinkel in
Souburg: reden voor feestje

Reden genoeg voor een feestje: op 23 augustus bestond de Wereldwinkel in
Oost-Souburg twintig jaar. Voortgekomen vanuit de kerk is de winkel aan de
Kanaalstraat (Guusuus) al jaren een zelfstandige onderneming. Circa vijftig

vrijwilligers runnen hem.

Op zaterdag 2 september (tijdens de
Karolingenmarkt) zijn er in het kader van het
jubileum twee bijzondere acties: een etala-
gewedstrijd voor volwassenen en een work-
shop kaarten maken voor kinderen vanaf 4
jaar. Voor de etalagewedstrijd zijn deelna-
meformulieren te krijgen bij de wereldwinkel
en de bibliotheek. Bij diverse winkeliers in
Oost-Souburg is een product van de
wereldwinkel te vinden met daarbij een let-
ter. Samen vormen de letters een woord dat
past bij de wereldwinkel. Uit de goede
inzendingen worden drie prijswinnaars
getrokken. Op 2 september is op een aan-
plakbiljet in de etalage van de wereldwinkel
te zien wie die prijswinnaars zijn. Inleveren
kan tot en met 29 augustus.

Kaarten maken
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn 2 september
welkom om vanaf 9.00 tot 15.00 één of
meerdere kaarten te maken. In de winkel is
ruimte en materiaal aanwezig. De kaarten
worden vervolgens in de wereldwinkel ver-
kocht. De opbrengst is volledig bestemd
voor een project voor straatmeisjes in
Dhaka in Bangladesh. Natuurlijk is er voor
ieder kind een verrassing! Naast deze acties
zijn er in de wereldwinkel speciale “jubi-
leumaanbiedingen”. Ook gaat de eerste
wereldwinkel-nieuwsflits de deur uit met
daarin allerlei wetenswaardigheden over de
wereldwinkel en zijn doelstellingen.   ■

Tijdens de jaarmarkt op 2
september bij besteding van
5 euro in de winkel pakje

borduurkaarten cadeau.

Tevens hebben wij
magazijnverkoop en een

halve prijs kraam.

Sla uw slag op deze
dag!!!

HOBBY EN 
CREATIVITEITSCENTRUM

‘T ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12

Oost-Souburg
Tel. 0118 - 461706
www.allergaartje.nl
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“Onze begraafplaats is destijds aangelegd
voor achtduizend inwoners. Als je er meer
krijgt heb je ook meer ruimte nodig en die
moet je niet verkrijgen door ruiming, maar
door uitbreiding”. In dat verband maakt hij
zich ook ongerust over de toekomst van
een tweetal graven van twee vrienden van
hem die in de oorlog omkwamen bij een
bombardement op De Schelde. Het zijn oor-
logsgraven stelt hij en nu maakt hij zich
sterk om ze ook zo erkend te krijgen, zodat
ze nooit geruimd kunnen worden.

Bombardementen 
Filius werd 77 jaar geleden in Arnemuiden
geboren, maar verhuisde al na enkele
maanden naar West-Souburg en daar
begon zijn zo innig met het dorp verweven
verleden. Hij woonde in Tuindorp en daar
was het de gewoonte dat jongens na de
lagere school naar de Scheldeschool gin-
gen voor een vervolgopleiding. Ook Ko
stond op de nominatie, maar zijn moeder
stak daar een stokje voor. De oorlog was
uitgebroken en De Schelde werd veel

gebombardeerd. Dat ze gelijk had bleek
toen twee kameraden van Ko, de vijftienjari-
ge West-Souburgers Frans Schunselaar en
Bertus Peeters, bij zo’n bombardement in
1943 om het leven kwamen. Ze liggen bei-
den begraven op de begraafplaats te Oost-
Souburg in vak 2. Hun graven staan niet op
de oorlogsgravenlijst van de gemeente,
maar daar horen ze wel, vindt Ko en daarom
plaatste hij twee oorlogskruisjes bij de gra-
ven. Het zijn twee houten kruisjes met daar-
op de traditionele klaproosjes die hij van
leden van een Engels regiment kreeg tijdens
de dodenherdenking in IJzendijke.

Oorlogsveteraan
Dat is dan weer te danken aan zijn goede
contacten met oorlogsveteranen, want het
lot besliste dat Ko Filius, die uiteindelijk tot
timmerman werd opgeleid, van 1949 tot  en
met 1951 bij de stoottroepen in Indië dien-
de. Zo werd ook hij oorlogsveteraan en wie
zijn verhaal wil lezen kan even kijken op
http://www.oorlogsmonumenten.nl/getui-
genverhalen/Ko%20Filius.html

Die herinneringen moeten bewaard blijven,
vindt Filius. Daarom ook is hij vaak op scho-
len te vinden om jonge mensen over zijn
belevenissen te vertellen. Hij maakte zich
sterk voor een oorlogsmonument in West-
Souburg en zorgde voor het ontwerp daar-
van. Van het een kwam het ander en zo
maakte hij ook de ontwerpen voor de
monumenten in IJzendijke, Hansweert en
het Franse monument aan de Prins
Hendrikweg. Van recente datum is het
gedenkteken voor Harry Traast dat hij ook
zelf maakte en dat in december 2005 werd
onthuld.

Het hangt in de hal van de Hogeschool
Zeeland als herinnering aan de zeventienja-
rige scholier die in 1943 bij een bombarde-
ment op een plaats vlakbij de plek waar nu
de HZ staat, is omgekomen. Op een bijge-
voegd plaatje naast het herinneringskruis
staan de woorden: Harry Traast, 17 jaar; hij
had (nu) jullie klasgenoot kunnen zijn. Er
kwamen op die 15e augustus 41 burgers
om het leven en als het aan Ko Filius ligt
worden ze, evenals zijn beide Souburgse
kameraden en alle omgekomen militairen en
burgers nooit vergeten. ■
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Ko Filius maakt zich bezorgd over het dorp

Vechten voor behoud
twee oorlogsgraven

Met enige regelmaat staan er in de PZC ingezonden stukken van Ko Filius.
De 77-jarige Souburger is iemand die zich erg betrokken voelt bij het wel en
wee van het dorp. Zo was hij een van de initiatiefnemers voor de actie voor

het behoud van “het bankje” bij het station. Onlangs herinnerde hij de
lezers er in verband met de bouw van Souburg Noord nog aan, dat destijds
was beloofd het landelijke karakter van Souburg te behouden. Daar komt

weinig van terecht vindt hij en daar wil hij dan wel even aandacht voor heb-
ben. Hij meent ook dat de begraafplaats uitbreiding verdient en als dat niet

kan dient er een nieuw kerkhof te komen. Op dit ogenblik maakt hij zich
sterk, ook namens de familie voor het behoud van twee, nog niet zo

benoemde, oorlogsgraven.

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

Schildersbedrijf Kameleon
Noorderbaan 54 / 4386 CB / West Souburg

Tel.: 0118-430618 / 06-21260878

Voor schilderwerk met verve!

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

AVAAVADE SPECIAALZAAK
VOOR AUDIO, VIDEO,

TELEVISIE,
HUISHOUDELIJKE-
EN PERSOONLIJKE

VERZORGINGS-
APPARATEN

Aangesloten bij EURONICS
Snelle en goede service

gratis thuisbezorgen
deskundig advies



Flashback,
Flashback, na vijf jaar weer terug op de
Karolingenmarkt, speelt onvervalste Rock
and Roll muziek uit de zestiger jaren met
onder andere muziek van The Rolling
Stones, Chuck Berry, Little Richard, Jerry
Lewis, Elvis, Cliff and the Shadows,
Spotnicks en vele anderen.
Bezetting: Jos van de Merwe sologitaar,
Wim Slaakweg basgitaar en zang, Ronald
Kasander toetsten en zang, Joop
Meulmeester slaggitaaren zang, Jo
Meerman drums en zang. ■

2 september jaarmarkt
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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 GEBRUIKTE AUTO’S / ONDERHOUD / APK / AIRCOSERVICE

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

ALLES WAT UW AUTO NODIG HEEFT
DIJKWEL AUTO SHOPPING CENTRE

1 JAAR GRATIS AUTOWASSEN
B I J A A N K O O P V A N E E N A U T O  

Hét autobedrijf van
Oost-Souburg

KWALITEIT VAKMANSCHAP SERVICE

Programma

9.00 -  17.00 uur      Markt in de Kanaalstraat en Paspoortstraat

9.00 -  17.00 uur      Rommelmarkt op de Karolingenburg

9.00 -  16.00 uur      Ringrijden op het Oranjeplein

10.00 -  12.00 uur      Looporkest de Melody Makers

14.00 -  17.00 uur      Rock and Roll band “Flashback”

13.30 -  17.30 uur      Salsaband Looporkest van Vlijt en Volharding 

13.30 -  17.00 uur      Tobias Magic Show Ballonnen Goochelaar

10.00 -  17.00 uur      Toneelgroep “STEC” • Flashback

• Jaarmarkt

• Tobias Magic Show



Midden in           SouburgMidden in           Souburg

‘Dansen zat altijd al in me’, weet
Peter Vos (39). Niet zo vreemd dus
dat hij samen met zijn partner Ilona

Strijk Nederlands kampioen latin
american werd en derde bij het ball-
roomdansen in de middle age klas-
se. Precies andersom overigens dan

het jaar daarvoor. De kast met
bekers, plaquettes, beeldjes en

medailles in de woonkamer barst
bijna uit zijn voegen onder aantal en
gewicht van al het eremetaal want
de dansende Souburger zat ook de
afgelopen decennia beslist niet stil

als het om wedstrijden ging.
Bovendien vergaarde hij tal van prij-
zen met biljarten, de tweede passie
van Peter. Of het nog niet genoeg is
voetbalt hij bij RCS. ‘Je moet toch
wát’, gekscheert hij. ‘Ik heb nog

geen levenspartner, dus tijd genoeg.
Ze zeggen toch: trouw niet voor je

veertig bent. Ofschoon, 39 nu.
Serieus op zoek gaan lijkt me’. 

Peter heeft zijn liefde voor de danskunst
niet van een vreemde. Zijn moeder danste
al in Indonesië en vond het prachtig haar
zoon op de dansvloer te zien. ‘Mijn grootste
fan, ook bij het biljarten. Toen ze zo’n zes
jaar geleden overleed ging er iets stuk in
me. Dansen doe ik nog altijd even graag.
Als ik muziek hoor wil ik meezingen en
meedansen, maar het biljarten is op het

tweede plan gekomen. Eigenlijk drijf ik nog
op mijn routine. Het is dat ik zulke leuke
teamleden heb, maar mocht de grote liefde
zich in mijn leven aandienen dan weet ik
niet of ik nog vaak aan de biljarttafel zal
staan.’ 

Geen spijt
De Hagenaar van geboorte verruilde de
randstad op dertienjarige leeftijd voor
Zeeland. Geen bewuste keuze, want hij ver-
huisde mee met het gezin. Maar spijt ervan
heeft hij nog geen seconde gehad, zeker
niet toen de familie na een klein half jaar van
Vlissingen naar Oost-Souburg ging. ‘Je had
hier toch werkelijk alles wat een opgroeien-
de jongen wilde. Zoals dansen in Het
Zwaantje en biljarten in café De
Vriendschap bij VEG. Inmiddels is die vere-
niging samengegaan met ABV Vlissingen,
dat zijn lokaal kwijtraakte. VEGABV, voluit
Vriendschap En Genoegen Amateur Biljart
Vereniging, speelt nu in de Van
Duivenvoorde sporthal. Wat ik het liefste
doe? Libre en kader 38/2. Maar ook bij het
bandstoten red ik me wel. Beter nog dan bij
het voetballen, want veel hoger dan A3 bij
de junioren en nu het vijfde heb ik het niet
geschopt. Voetballen doe ik echt puur voor
de conditie. En voor de gezelligheid natuur-
lijk.’

Danspartner
Peter Vos vindt alle belangstelling voor zijn
persoon aardig, maar wil toch ook dat zijn
danspartner Ilona niet wordt vergeten. ‘Zij is
de drijvende kracht van ons twee en houdt
bijvoorbeeld in de gaten wanneer en waar
er wedstrijden zijn. Zelf ben ik een beetje
laks in die dingen.’ Peter leerde Ilona ken-
nen in de dansschool van Gerard Bras en
Tonnie van Rooy in Middelburg en al was ze
veel jonger dan hij (ze is nu 21), toch klikte
het bijzonder tussen de twee. Ook het leng-
teverschil – Peter gespierd en betrekkelijk
klein van stuk; Ilona rank en slank – bleek
geen enkel bezwaar. 

Drie jaar dansen ze nu samen en de pro-
gressie is nog steeds merkbaar. ‘Al ben ik
nog lang niet uitgeleerd. Soms vragen ze
me wel eens of ik geen eigen dansschool
zou willen beginnen. Van je hobby je beroep
maken, je kent dat wel. Maar daar weet ik
lang niet genoeg voor en sta ik nog veel te
ver van het professionele af. Bovendien heb
ik een prima en afwisselend beroep.
Jackets, zeg maar onderstellen, bouwen
voor boorplatforms bij Heerema in
Vlissingen en het opzetten van werkeilan-
den met alle aansluitingen, leidingen en ver-
bindingen. Heel specialistisch werk, dat
veel voldoening geeft. Al ben ik dan alleen,
vervelen doe ik me niet. Want ik hou ook
nog eens van stappen’. ■

•  Peter Vos en zijn danspartner Ilona Strijk: ‘Nog
steeds progressie’.
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Peter Vos en Ilona Strijk nationaal kampioen latin american

‘Als ik muziek hoor wil ik
meezingen en meedansen’

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

Zijn naam klinkt als een gedicht:
Filiberto dé Filippis. ‘Heb ik te dan-
ken aan mijn Italiaanse vader’, lacht

de 32-jarige Souburger. Aan hem
dankt hij ook zijn favoriete sport: jeu
de boules. ‘Mijn pa deed altijd mee
aan toernooien. Je rolt er dan haast

vanzelf in en intussen zou ik niet
meer zonder kunnen’.  Filiberto heeft
bovendien het geluk dat zijn levens-

partner, Jolanda van Noppen (38),
gegrepen is door hetzelfde virus als
hij. En dus gaan ze vaak samen op
pad om te boulen, zoals dat heet

‘Het jeu de boules dat wij beoefenen heeft
niets te maken met wat er bijvoorbeeld op
het strand of op de camping wordt
gespeeld. Dat is pure recreatie; wij houden
ons bezig met de wedstrijdsport. Die is ver-
slavender maar ook zwaarder dan menig-
een denkt. Je moet mentaal stevig in je
schoenen staan en er komt heel wat tactiek
bij kijken’, stelt Filiberto.
Dat de Souburger zijn mannetje staat blijkt
wel uit zijn staat van dienst. Zo stond hij
met zijn team in de finale van het
Nederlands kampioenschap (helaas ging
die partij verloren), was hij oefenmeester
van de vaderlandse belofteteams en trainde
hij de Nederlandse herenselectie. In januari
stopte hij daarmee. Deels omdat zijn werk
hem opeiste, deels ook omdat er – ‘zeg
maar strubbelingen’-  waren. Maar het
bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus
traint Filiberto inmiddels het Zeeuwse kern-
team, afgelopen jaar opgericht met als doel
tot een Zeeuwse selectie te komen.

Jeugdkampioen
Filiberto en Jolanda zijn lid van de enige jeu
de boules-vereniging op Walcheren: CJBM,
dat staat voor Club Jeu de Boules
Middelburg. ‘We zouden haast een club in
Souburg kunnen oprichten, zoveel dorpe-
lingen beoefenen onze sport. We hebben
zelfs een Nederlandse jeugdkampioen in
ons midden. De elfjarige Charlie
Schoonenberg, al speelt die bij ’t
Petangske, in Bergen op Zoom. We houden
het toch maar bij CJBM, want waarom zou-
den we die club uithollen. Het is nota bene
de oudste jeu de boules-vereniging van
Nederland. Dertig jaar inmiddels.’
Dat de sport de serieuze beoefenaar hele-
maal ‘opslokt’ merkten Filiberto en Jolanda
onlangs tijdens het Europees kampioen-
schap. ‘We gingen zo op in het spel dat we
niet eens in de gaten hadden dat we nau-
welijks nog ruimte hadden. Zoveel toe-
schouwers stonden er rond de baan. Pas
toen het afgelopen was hadden we zoiets
van: hebben al die mensen staan kijken?’

Bakermat
De beste jeu de boulers komen uit Frankrijk,

weet de Souberger. Niet voor niets de
bakermat  van de sport. ‘Het is voor
Fransen gemakkelijker Europees kampioen
te worden dan Frans kampioen. De concur-
rentie daar is moordend en je moet van heel
erg goede huize komen wil je ze verslaan.’
Dat lukte de Nederlandse selectie onder lei-
ding van Filiberto één keer. Maar jammer
genoeg in de voorronde. ‘Daarna gingen we
het schip in en behaalde een tweede Frans
team toch de titel’.

Inmiddels zijn de Souburgers in Frankrijk in
de weer geweest tijdens een vierdaags
toernooi met zesduizend deelnemers.
‘Soms duurt de partij maar een minuut of
tien, maar het gebeurt ook dat je twee en
een half tot drie uur op de baan staat. Dure
sport? Als je het reizen er bij rekent wel.
Maar de prijs van de sportattributen op zich
valt wel mee. Voor een set van drie boules
betaal je tussen de vijftig en driehonderd
euro. Afhankelijk natuurlijk van de kwaliteit.
Maar als beginner hoef je echt niet meteen
zoveel geld uit te geven’. ■

•  Filiberto dé Filippis: ‘Waarom geen jeu de boules-
baan op de Karolingísche Burg? Het terrein en de

Filiberto dé Filippis is gegrepen door de jeu de boules-sport

Verslavender maar ook 
zwaarder dan je denkt



Op het ogenblik geeft ze al hier en daar wat
les. Ze zou het erg fijn vinden wat vaker nieu-
we medelanders die willen integreren of
anderen in onze taal geïnteresseerden te
kunnen onderwijzen. Want taal is erg
belangrijk voor haar en zo bestudeerde ze
het Nederlands aan de lerarenopleiding.

Geboeid
“Bijna alle communicatie die je met anderen
hebt is afhankelijk van taal. Dat heeft me
altijd geboeid en zo is het ook mijn vak
geworden. In de journalistiek ben je natuur-
lijk altijd al met taal bezig en als freelancer
heb ik de gelegenheid mijn eigen tijd in te
delen en is er ook ruimte voor onderwijs. Het
voordeel van mijn lessen is dat alles kan

worden aangepast aan de wensen van de
cursist. Het is de bedoeling dat die het leuk
vindt. De lessen kunnen bij hem of haar aan
huis worden gegeven, bij mij thuis, maar ook
op een andere plek die daarvoor geschikt is.
Ik wil af van de schoolse sfeer als het even
kan.’

Serieus en speels
‘Ook de inhoud van de lessen maak ik zo
aantrekkelijk mogelijk met een afwisseling in
serieus en speels. En verder hangt het hele-
maal van de leerling af, zijn of haar motivatie
is bepalend voor het succes.” Wie interesse
heeft of iemand kent die op zoek is naar
Nederlandse les kan zich aanmelden op:
rrothstegge@kpnplanet.nl  ■

“Het is niet iets waar je rijk van wordt, maar ik vind het erg leuk om te
doen”, zegt Renate Rothstegge. De kersverse Souburgse – ze woont sinds
vorig jaar met veel plezier aan de Ritthemsestraat – is van huis uit journa-
liste maar daarnaast geeft ze Nederlandse les. Nu is ze naarstig op zoek

naar mensen die onze taal wat beter willen leren spreken en schrijven. “Wat
de leerling wil dat krijgt hij. U vraagt, wij draaien, van grammatica tot huis-,

tuin- en keukengebeuren”, lacht Renate.

•  Renate Rothstegge (rechts op de foto) : ‘Het voordeel van mijn lessen is dat alles kan worden aangepast aan
de wensen van de cursist’

Journaliste Renate Rothstegge geeft  Nederlandse taalles

‘Wat de leerling wil
dat krijgt hij’
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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 VlissingenAutotaalglas. 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 

Lezers van de Souburgsche Courant kunnen 
met korting naar de voorstelling Zeeuwse Avond.

Zaterdag 4 november in de Stadsschouwburg te Middelburg
aanvang 20.00 uur.

Met o.a. Ambras en de Lamaketta’s

Zaterdag 11 november in het Arsenaaltheater te Vlissingen
om 14.00 uur (matineevoorstelling)

met o.a. Anja Kopmels, Westkappels Kwartet en het Veerse Scheepstuig.

Toegangsprijs € 12,50 (normale prijs € 14,50)

Lever deze advertentie in bij de stadsschouwburg te Middelburg
Losse verkoop vanaf maandag 4 september a.s.

of maak het verschuldigde bedrag over op postbank 8 863 667
t.n.v. Zeeuwse Avond onder vermelding van uw adres, code ZASC en datum

voorstelling.

Maximaal 4 kaarten per advertentie. Onder voorbehoud van uitverkocht.
Niet in combinatie met andere aanbiedingen of reeds gekochte kaarten.

Voor meer informatie: www.vdwoestijne.nl/za

LezMet korting naar de
ZEEUWSE AVOND

(Advertentie)

•  Veers Scheepstuig

✄



Naast Nederlandse polderwerkers kwamen
er ook heel wat Belgen op de graafwerk-
zaamheden af en Marinus de Witte maakt er
melding van dat zij op een gegeven moment
flink bonje kregen. Bij een werkstaking op
26 april 1869 met als inzet beter loon wer-
den de zuiderburen door de Hollanders ver-
jaagd. ‘Al dagenlang was hierover gemom-
peld’,  noteerde De Witte. Dat klopte als een
bus. Er waren al tal van vechtpartijen
geweest waarbij Belgen gewond waren
geraakt. De vlam sloeg vooral in de pan
omdat de zuiderburen bereid waren tegen
een lager loon te werken dan de
Nederlanders. En die konden in die tijd heel
gemakkelijk door de werkgevers aan de dijk
worden gezet. 

Als gebeten
De autoriteiten reageerden als gebeten. Vier
dagen na het begin van de staking arriveer-
den twee regimenten soldaten en rijksveld-
wachters in Souburg om de orde te herstel-

len. Met zoveel machtsvertoon in de buurt
durfden de Belgen terug te komen. Op 4 mei
kwamen er dertig terug, die helemaal tot in
hun vaderland waren gevlucht, bang als ze
waren voor de woedende Hollandse polder-
werkers. ‘Daarna komen er steeds bij’,
schrijft Marinus de Witte. ‘Het werk gaat
weer goed’.

Op 6 juli werd de eerste steen gelegd voor
de brug tussen Oost- en West-Souburg.
Genoeg reden voor het maken van enkele
foto’s, een gewichtige gebeurtenis in die
tijd. Het werk werd er zelfs enige tijd voor
stilgelegd en iedereen moest een tijdje
doodstil blijven staan omdat de foto anders
bewogen raakte. Geen wonder dat de Witte
het feit in zijn notitieboekje optekende.

Weer staking
In februari 1870 brak er opnieuw een staking
uit. Nu legden de mensen die met hun kar-
ren de uitgegraven grond moesten weg-

brengen het werk erbij neer. Ze vonden hun
loon van één gulden per dag (een kwartje
meer dan een boerenknecht verdiende) te
weinig om van rond te kunnen komen. Dit
keer kozen de werkgevers eieren voor hun
geld. Ze beloofden vijftien cent meer te
betalen en daarmee toonde het werkvolk
zich tevreden. Veel van de arbeiders woon-
den in keten bij de bouwplaatsen, waar de
putbazen vaak zogenaamde zoetelaarske-
ten van maakten waar niet alleen het loon
werd uitgekeerd (soms in de vorm van
tegoedbonnen), maar waar ze ook drank en
levensmiddelen konden kopen. De prijs

ervan lag hoger dan elders, maar het gemak
diende de mens. De zondag, de enige dag
in de week dat er niet gewerkt hoefde te
worden, werd meer dan eens in dronken-
schap doorgebracht.

Op 25 september 1870 kruiden polderwer-
kers de laatste grond uit het kanaal. ‘Nu zijn
er nog vier dammen: bij Middelburg, Abeele,
West-Souburg en voor de schutsluis bij
Vlissingen. Er is nogal werk om die eruit te
kruien en te baggeren met baggermolens’,
besluit Marinus de Witte zijn verslag. ■
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West Souburger Marinus de Witte schrijft rond 1868 
notitieboekje vol over aanleg kanaal

Flinke bonje tussen Hollandse
en Belgische polderwerkers

Nooit zal Marinus de Witte hebben vermoed dat zijn aantekeningen over de
aanleg van het Kanaal door Walcheren, opgeschreven in een klein notitie-

boekje, ruim honderd jaar later nog zoveel historische waarde zouden heb-
ben. De West Souburger verhaalt in nuchtere bewoordingen over het

omvangrijke werk dat zelfs enkele werklieden het leven kostte. Zo valt er te
lezen:  ‘Jacobus Vos heeft het ongeluk van de kar te vallen met het onge-

lukkige gevolg dat de wielen over zijn arm en pols zijn gegaan en beide zijn
afgesneden. Hij is dood naar huis gebracht’.  De karren werden gebruikt om

het afgegraven zand te vervoeren en ze waren natuurlijk lood- en lood-
zwaar. Dat was het karwei, dat duurde van

1 november 1868 tot 25 september 1870, op zichzelf ook. 

37-41

OVAA TWEEWIELERS
OVAA MOTORS

SOUBURG
Tel.: 0118 - 465599

•  Het graven van het kanaal, dat duurde van 1 november 1868 tot 25 september 1870, was een loodzwaar
karwei.

•  Voor het maken van een foto van de werkzaamheden moest iedereen enige tijd doodstil staan.

2 september jaarmarkt
Oost-Souburg

Zie programma pagina 7



De stichting ‘Werkt voor Ouderen’ biedt een
veelomvattend pakket aan zorg en diensten
voor senioren aan. Zowel in de centra als De
Zoute Viever, de Gouwe Tuyn en Nieuw
Bachtenpoorte om de voorzieningen in het
dorp te noemen, als bij de mensen thuis.
Veel van die zorg is erop gericht de ouderen
zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te
houden. Thuis dus. Alleen als het werkelijk
niet anders meer gaat, komt onderdak in
een verpleeghuis in beeld. Sylvia van
Waarde: ‘Er is overigens ook een goede tus-
senoplossing mogelijk dankzij de dagver-
zorging. Een goede manier om structuur in
de dag te brengen. Aan de ene kant gezel-
ligheid, aan de andere kant controle. Al met
al een prima zorg voor mensen die nog thuis
wonen en langzaam gaan dementeren of
wanneer de omgeving, de mantelzorg, ont-
last moet worden.’

Centraal bij alle activiteiten staat de oudere
mens zelf. ‘En dat moet vooral zo blijven’,
stelt Sylvia van Waarde. ‘Want wie weet
beter wat goed voor hen is of waar zij
behoefte aan hebben dan de senioren zelf.
‘Goed luisteren en klachten serieus nemen
is dan ook een voorwaarde. De klant is
koning. Dat klinkt plichtmatig, maar is daar-
om niet minder waar. Bovendien is er con-
currentie genoeg. Ook ‘Zorgstroom’ werkt
op Walcheren en er zijn nog twee instellin-
gen die thuiszorg bieden. Klanten kunnen
dus kiezen en dat houd je scherp en bij de
tijd.’

Maaltijdservice
De Open Tafel is slechts één van de vele
activiteiten van de stichting. Zo kunnen
senioren die liever thuis blijven om te eten
een beroep doen op de maaltijdservice. In
de moderne keuken van woonzorgcentrum
Ter Reede in Vlissingen bereiden de koks
koelverse maaltijden voor een aantal dagen,
die ook in Souburg en omgeving op een
afgesproken tijd bezorgd worden. Iedere

maaltijd bestaat uit een voor- of nagerecht
en een hoofdgerecht. De klant krijgt elke
week een menulijst waarop de persoonlijke
keuze wordt aangegeven. De speciale ver-
pakking zorgt ervoor dat smaak- en voe-
dingswaarde behouden blijven, ook als de
maaltijd enkele dagen in de koelkast staat.
Onder het motto ‘gemak dient de mens’
hoeft de maaltijd maar even in de magne-
tron te worden gezet om hem zo te zeggen
klaar te stomen. Ook diepvriesmaaltijden,
die immers nog langer bewaard kunnen blij-
ven dan de koelversmaaltijden, behoren tot
de mogelijkheden.

Thuiszorg
Een heel andere tak van dienst is de thuis-
zorg. Klanten hebben daarvoor een indicatie
nodig van het CIZ, het Centrum
Indicatiestelling Zorg dat in Vlissingen is
gevestigd. Zo’n indicatie kan worden aan-
gevraagd als het zelfstandig wonen zonder
hulp niet meer lukt. ‘Je hoort en leest vaak
dat het personeel in de thuiszorg niet of
nauwelijks tijd heeft de ouderen goed te
verzorgen. Een fabeltje, in elk geval wat
onze stichting betreft’, benadrukt Sylvia van
Waarde. ‘Het eerder genoemde CIZ indi-
ceert, bepaalt dus, hoeveel tijd er nodig is
om de klanten goed te kunnen helpen en
daar houden we ons aan. Zo kan het best
gebeuren dat er een uur uitgetrokken wordt
om iemand te douchen. Is een oudere
gewend ’s avonds onder de douche te stap-
pen dan maken we  dat mogelijk. Wil
iemand steeds uitslapen dan staan we echt
niet om zes uur bij zijn bed, maar bijvoor-
beeld om tien uur. Omgekeerd, als iemand
zijn hele leven vroeg is opgestaan dan zor-
gen wij voor hulp om zes uur. De stichting
werkt met kleine teams zodat niet elke keer
iemand anders hulp komt bieden. Dezelfde
vertrouwde gezichten komen aan huis.’

Over gebrek aan personeel heeft ‘Werkt
voor Ouderen’ niet te klagen. ‘Dat is onge-

twijfeld ook te danken aan onze flexibele
opstelling’, weet de zorgmanager. ‘We bie-
den ons personeel volop mogelijkheden
zich verder te bekwamen. Verzorgenden die
doorstromen naar de verpleegkundige
opleiding bijvoorbeeld. Pure loopbaanplan-
ning dus’. 

Telehulp
Er is nóg een activiteit waarvoor Sylvia van
Waarde aandacht wil vragen. De telehulp,
bestemd voor zelfstandig wonende ouderen
en mensen met een lichamelijke of geeste-

lijke handicap. ‘Het enige wat daarvoor
nodig is is een vaste telefoonverbinding,
waarmee je op het telehulpsysteem kan
worden aangesloten. Via een alarmtoets
kan in noodsituaties dag en nacht contact
worden opgenomen met de telehulpcentra-
le. Bovendien krijgen alle abonnees op de
telehulp een halszender met alarmknop.
Wie bijvoorbeeld valt en de telefoon niet kan
bereiken krijgt via de halszender toch con-
tact met de centrale.’ ■

Nog ruimte aan de Open Tafel in woonzorgcentrum
Nieuw Bachtenpoorte

‘Werkt voor Ouderen’ speelt in op
behoefte langer thuis te wonen

Er is nog ruimte aan de betrekkelijk nieuwe Open Tafel in Nieuw
Bachtenpoorte aan het Oranjeplein. ‘Te stil is het niet direct, maar er kun-
nen zeker nog dorpelingen aanschuiven’, meldt zorgmanager Sylvia van

Waarde, die vanuit De Zoute Viever voor de stichting ‘Werkt voor Ouderen’
actief is. Ze wil de mogelijkheid voor ouderen om in dat centrum tegen een

billijke prijs de maaltijd te gebruiken nog eens extra onder de aandacht
brengen.  ‘De open tafel is bedoeld voor ouderen die zelfstandig wonen

maar om wat voor reden ook liever niet zelf koken. Of die simpelweg zelf
niet meer kúnnen koken. De ruimte in het woonzorgcentrum waar gegeten
wordt mag er zijn’, vindt Sylvia. ‘Het is er prettig toeven, maar kennelijk is

het nog niet tot de Souburgers doorgedrongen dat die voorziening er sinds
begin dit jaar is.’

•  In de Gouwe Tuyn gaat het er gezellig druk aan toe tijdens de maaltijden.

Rommelmarkt
bij Open Haven

Op zaterdag 2 september 2006 is er een rommelmarkt bij de kerk aan het
Oranjeplein. (De Open Haven)de neus.’

Nu de kerk aan de Kanaalstraat is verkocht aan "de Wijngaard"en er in de andere kerk
aan het Oranjeplein is opgeruimd, komen er allerlei dingen vrij die de protestantse

gemeente wil verkopen op een rommelmarkt.
Om er een echte grote markt van te maken kunnen er best nog spullen bij. Daarvoor is er
op zaterdag 26 augustus van 09.00 tot 12.00 inzameling in de kerk aan het Oranjeplein

(geen meubilair).
Tijdens de rommelmarkt zal er ook een veiling zijn van beelden van een amateur beeld-

houwer en van mooiere duurzame spullen.
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•  Er is nog ruimte aan de betrekkelijk nieuwe Open Tafel in Nieuw Bachtenpoorte aan het Oranjeplein.

Alle nummers van het concert komen van
de cd ‘Bloas mich noa hoes’, die Reinders
in september 2005 realiseerde. Het unieke
van dit album is dat alle liedjes die Gé in het
Limburgs zingt begeleid worden door blaas-
orkesten. Sinds de cd het levenslicht zag
toert Gé door het land en trekt volle zalen
met lokale blaasorkesten. Het zachte
Limburgse taaltje is in het land kennelijk
eerder een voordeel dan een nadeel als je
de bezoekersaantallen van de concerten
ziet.

Levensliederen
Toen men bij Vlijt&Volharding zag dat
Zeeland niet op de toerlijst stond was het
contact snel gelegd. Het gevolg is dat de
levensliederen, rockballads, blues en
swingnummers van Reinders op 20 oktober
omfloerst worden door de fanfareklanken
van Vlijt.
Het jubileumprogramma bestaat nagenoeg
alleen uit nummers van Reinders met fanfa-
re. Uitzondering is de opening van het con-
cert. Dan zullen slagwerkgroep, jeugdorkest
en fanfare van de dit jaar 85 jaar jonge ver-

eniging samen de filmmuziek uit ‘Pirates of
the Carribean’ laten horen. 
Nadere informatie over de kaartverkoop
volgt nog. Verder informatie is voorts te vin-
den op de website www.g-reinders.nl ■

Uniek jubileumconcert Vlijt&Volharding
samen met Gé Reinders

Limburgse hitzanger te gast bij Vlijt
Gé Reinders is de hoofdact van het jubileumconcert van muziekvereniging
Vlijt & Volharding. In de top 2000 aller tijden staat de Limburgse troubadour

inmiddels met zijn single ‘Bloasmuziek’ op de 67e plaats. Dit prachtige
levenslied en nog een groot aantal andere liedjes gaat Gé Reinders samen

met de fanfare ten gehore brengen in de St Jacobskerk in Vlissingen op vrij-
dag 20 oktober. 

•  Gé Reinders, bekend van zijn single ‘Bloasmuziek’
is de hoofdact van het jubileumconcert van
muziekvereniging Vlijt & Volharding. 



Na de opening om 15.00 uur in de Goede
Aarde (Kanaalstraatkerk), waaraan het koor
Inspiration meewerkt, kan men uiteengaan
in verschillende workshops. Voor de kinde-
ren is er een speurtocht, voor de jongeren
streetdance en een dj die muziek draait.
Voor volwassenen die liever met hun han-
den werken kan er symbolisch worden
gebloemschikt. Voorts is er een forum in de
Ark (naast de kerk aan het Oranjeplein) waar

steeds twee mensen in gesprek gaan met
het publiek over thema’s als de Da Vinci
Code, het Ietsisme (kun je geloven in iéts?)
en het sociale gezicht van de Bijbel.
Na een broodmaaltijd volgt er ’s avonds in
de Goede Aarde een presentatie van wat er
eerder op de dag is gebeurd en wordt het
programma afgesloten door de professio-
nele verhalenverteller Peter Vermaat. Hij
vertelt volksverhalen uit verschillende tradi-
ties, waarin spiritualiteit, maar ook humor
een onderdeel vormen.
Deelname aan de dag is gratis. Aan sommi-
ge onderdelen zit een maximum wat betreft
het aantal deelnemers. Men kan kiezen
welke onderdelen men meemaakt.
Meer informatie over deze dag is verkrijg-
baar bij Aarnoud van der Deijl, tel. 465039
en op de website www.pgos.nl ■

Workshops, streetdance en verhalen
op open dag protestantse gemeente
De protestantse gemeente van Oost-Souburg zet op zaterdag 9 september
van 15.00-21.00 uur de deuren wijd open voor een wervelend programma

met muziek, streetdance, Lagerhuisdiscussies en theater. Het thema van de
dag is “ik geloof in…” De achterliggende gedachte is dat religie ‘in’ is, maar
zich tegenwoordig even vaak buiten de kerkdeuren manifesteert als erach-

ter. Bijvoorbeeld in de muziekcultuur van jongeren, in boeken als de Da
Vinci Code, in het vertellen van verhalen.

Het boeide ons jongens zo dat we zelf van
plankjes en latjes vliegtuigjes maakten. Wie
de propellers zelfs aan het draaien kreeg in
de wind (mij lukte dat), die kon wat. Dit zou
voor mij het einde van het verhaal zijn
geweest, ware het niet, dat in de boekwin-
kel een boek geëtaleerd lag met de titel
‘Kinderen mogen vliegen’ van A.Viruly. De
prijs bedroeg f 1,90.  Financieel had ik de
zaak snel rond: f 2,-  had ik van mijn opoe
(tegenwoordig oma) gekregen voor mijn
verjaardag. Daar kon ik zelf wat voor kopen
en zo kwam het boek al ras in mijn bezit. 
De inhoud van het boek was uitdagend: drie
kinderen waren prijswinnaars geworden van
een landelijke opstelwedstrijd, met als
onderwerp ‘Luchtvaart. Ze waren een week
lang te gast bij de KLM en vlogen, onder de
hoede van een KLM-hostess over alle lijnen
van ‘t binnenlandse luchtnet. Eén van hen
was Jan Minderhoud uit Westkapelle. 
De opstelwedstrijd werd herhaald voor kin-
deren van 11 t/m 14 jaar die in het bezit
waren van het boek. 
Ik wist van mezelf: ‘Dit ga ik winnen’, en de
eerste regels had ik al snel op papier.

Opsturen voor 1 juni 1940, vergezeld van
het ingevulde formulier en de toestemming
van de ouders. Toen kwam de fatale dag, 10
mei 1940, en het werd oorlog. Van toen af
werden de vliegtuigen ingezet voor oorlogs-
doeleinden. 
Was voor mij daarmee een kans op gratis
vliegen geheel verkeken? Het bleek van
niet. Het gezegde ‘beidt den tijd’ werd voor
mij van toepassing. Ons 25-jarig huwelijk
werd bekroond met twee gratis retourtic-
kets van de KLM naar Indonesië. Weliswaar
niet geschonken door de KLM maar uit een
geheel andere bron afkomstig. 
Het boek van Viruly heeft de oorlog door-
staan. Adriaan Viruly, de beroemde
piloot/schrijver bracht negen jaar van z’n
jeugd door in Westkapelle. Hij was zoon van
de burgemeester en de band met het dorp
bleef altijd bestaan. Zijn boek ‘Kinderen
mogen vliegen’ heeft nu een plaats gekre-
gen in een vitrine van het Polderhuis te
Westkapelle. Een betere bestemming is niet
denkbaar. ■

J. Filius, Middenhofsingel 29, Oost-Souburg 

Gratis vliegen of het verhaal
van een ‘uitgestelde’ prijs

Het is bij jongens aangeboren om met vrienden avontuurlijke ontdek-
kingstochten te ondernemen. Wie aan de kust woont, vindt dat bij de zee,
wie in een havenplaats woont heeft de haven met zijn schepen en wij op
West-Souburg waren bevoorrecht met een luchthaven, compleet met stij-

gende en dalende KLM-toestellen. 
Dat was altijd boeiend. Je zag wie de passagiers waren, niet meer dan tien,

meest mannen in deftige pakken en marine-officieren. Een enkele keer
waren het dames, maar nooit waren het kinderen.

Taxatie- en Adviesbureau Eggink
Gecertificeerd makelaar/taxateur

Al meer dan 25 jaar uw specialist in taxaties van onroerende zaken
zoals woningen, winkels en kantoren.

Advies inzake aankoop, verkoop en onteigening.

Ravelijn 1, 4388 WE Oost-Souburg
Tel. 0118-462744 of 06-51332585

Fax 0118-467988.

•  West-Souburg was ooit bevoorrecht door de aanwezigheid van een luchthaven. 
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Taxatie- en Adviesbureau Eggink
Gecertificeerd makelaar/taxateur



Partij Souburg Ritthem heeft aan het college
vragen gesteld over het rijden met auto’s
over het strand. We kregen hier vragen over
van strandgangers hoe dat geregeld was.
Volgens de wethouder en de strandwacht
hadden hun geen klachten bereikt. Onze
vragen zagen ze als een signaal om extra
alert te zijn op het strandverkeer. Het strand
mag alleen bereden worden door mensen

met een vergunning. 
Ook zijn er weer klachten binnen gekomen
over wangedrag, door sommige lieden, op
het Ritthemsestrand. De PSR heeft de
klachten gemeld bij de burgemeester. (Het
verantwoordelijke collegelid als het handha-
ving betreft.) De burgemeester wijst erop dat
het door personeels tekort moeilijk is om te
handhaven. (Er zijn binnen de gemeente nog
veel meer handhavingproblemen) Toch zal
zij er alles aan doen om verdere klachten te
voorkomen en zal zij de betrokken burgers
de hoogte gehouden. 

In augustus is de raad na zes weken vakan-
tie weer begonnen met de commissies. Aan
de orde kwamen de volgende zaken:
Monumentenzorg en de gemeentelijke
monumentenlijst
Oost Souburg kent één archeologisch
bodemmonument van nationaal belang: de
Karolingische Burg. Daarnaast staan diverse
panden in Oost Souburg en Ritthem op de
gemeentelijke lijst. O.a. Kanaalstraat 66, het
voormalige gemeentehuis waar nu Omroep
Zeeland in gevestigd is en Burg.
Stemerdinglaan 29 (Schoonenburg) In West
Souburg Marnixplein 17 en in Ritthem
Dorpsstraat 27 het voormalige gemeente-
huis, de Weverstraat 9 en de
Zuidwateringstraat 10. De gemeente wil ver-
antwoord omgaan met het gebouwde verle-
den.
Souburg Noord
Nadat in de raad vragen waren gesteld over
de grondprijs is er overeenstemming bereikt
met de projectontwikkelaars. De bouw van
de eerste 77 huizen kan beginnen.
Uiteindelijk zullen er 330 woningen
gebouwd worden. 
Plaatsing ballenvanger
Nu de realisatie van de voetbalkooi definitief
niet doorgaat komt er op die plaats een bal-
lenvanger. Na een lang traject met de buurt
voldoet het uiteindelijke resultaat niet aan
de verwachtingen van de voetballende jon-
geren. Zij zien echter ook in dat, binnen de
gegeven omstandigheden, de voorgestelde
ballenvanger het maximaal haalbare is.

(Advertentie)

FRACTIE

STRAND

Raadslid
Geerard  Eckhardt
Burchtstr. 23 
4388 JJ Oost Souburg 
telefoon:
0118-462903 
e-mail:
gjeckhardt@zeelandnet.n

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

ACTUELE
ZAKEN

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.n
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Ontpolderen in Ritthem
Op dit moment lopen de gemoederen in Zeeland hoog op. Er is grote weerstand tegen
de plannen van de Provincie Zeeland om delen van Zeeland te gaan ontpolderen.
Ontpolderen (het teruggeven van landbouwgrond aan de zee) wordt gedaan ter com-
pensatie van de  natuurwaarden die als gevolg van de verdieping van de Westerschelde
verloren gaan. 
Er is zelfs al een Zeeuws protestlied van de Zuid-Bevelandse band Grysl die op geheel
eigen wijze het thema aan de orde stelt:

Luctor non emergo
Maenohistniehenoeg ,
ontpoldern is noe de kreet
twaeter eihin ruumte
mi straks binnok de poolkappn wig
dan istmie Zeeland okkedaen.
Kworstelmeverzuup.

In Ritthem loopt het zo’n vaart niet maar dat er in Ritthem al zo’n 7 hectare landbouw-
grond aan de natuur is teruggegeven is menigeen ontgaan. Weliswaar zijn de dijken hier
niet doorgestoken, maar er is wel degelijk, zij het binnendijks, ontpolderd. Bij Fort
Rammekens heeft men landbouwgrond deels afgegraven en een verbinding gemaakt
tussen de kreek en de weitjes aan de Groene Landweg. Gevolg hiervan is dat er meer
overgangen van zoet- naar zoutwater en van nat naar droog komen, waardoor de diver-
siteit van planten- en diersoorten toeneemt, de wandelpaden zijn opgehoogd zodat we
droge voeten houden.
Al met al een investering in een stukje natuur die de (toeristische) (natuur) waarde van het
gebied rondom Ford Rammekens doet stijgen en waar de wilde ganzen al bezit van heb-
ben genomen. Weet u de laatste dagen van de zomervakantie niet wat u moet gaan
doen, is een bezoek zeker de moeite waard. Als PSR zijn we blij met de manier waarop
economie / werkgelegenheid (verdieping Westerschelde) de kans krijgen en d.m.v. ruim-
telijke ontwikkeling toerisme / natuur er meerwaarde voor terug krijgen. 
Voor de PSR was de keuze voor de manier waarop we de zwakke schakels in de kust-
verdediging moeten gaan aanpakken niet moeilijk, de Weitjes van Rammekenshoek
spreken voor zich. Wij kiezen voor ruimtelijke ontwikkeling met meerwaarde.

Wateroverlast
Het lijkt er sterk op dat de maatregelen die
genomen zijn tegen de wateroverlast, in de
Middenhofsingel en omgeving en de
Burgemeester Stemerdinglaan, werken. De
nieuwe pompen en het nieuwe bergbezink-
bassin konden de hevige regenbuien van
afgelopen maand zonder problemen aan. 
Gelijk met de rioleringswerkzaamheden is
de bestrating van de Oude Waterlaan en de
Nieuwer Amstelstraat vernieuwd. Een hele
verbetering.
In veel straten is de riolering echter nog erg
slecht. Er vallen regelmatig putten in deze
straten. Om dit te zo snel mogelijk te her-
stellen kunt u tot 16.00 uur het SOR
(Serviceteam Openbare Ruimte) team bel-
len. Telefoonnummer 487464 of 487300.
Buiten de kantoortijden kunt u de politie
bellen. Zij zorgen er dan voor dat de juiste
mensen van de gemeente ingeschakeld
worden.

•  In veel straten is de riolering aan vervanging toe.
Te vaak zien we deze borden in ons dorp.

•  De Oude Waterlaan is mooi opgeknapt.

Tassen

€ 5,00 p/st.

De
Vrijbuiter
Paspoortstraat 26

Oost-Souburg



‘Een plaats vol zon en leven’
Nell Buijs-Vader herinnerde zich het Souburgs Volkslied, jaren geleden

geschreven en op muziek gezet door mevrouw Tan den Boer-van Boven.
Mevrouw Den Boer was tweede  dirigente en pianiste van “Soli Deo Gloria”.

Later was ze ook dirigente van het jeugdkoor “Zuiderstemmen”. ‘Het zou
aardig zijn dit volkslied in de Souburgsche Courant te zetten’, vindt Nell

Buijs. Bij deze dus. 

SOUBURGS VOLKSLIED

1 Op Walcheren, Zeelands tuin
Dicht bij de wijde “Schelde”
Daar ligt ons aller stee
Die waard is te vermelden
Een opgewekt bestaan
Een plaats vol zon en leven
Biedt zij een ieder aan
Vooruitgang is haar streven.

Refrein:
Souburg, ja Souburg, ’t zij Oost of West
Gij zijt ons best
Voor rijk en arm, voor jong en oud
De plaats die elk in ere houdt.

2 De oorlog trof ook haar
Met bommen en met water
Maar opbouw en herstel
Die volgden niet veel later
Nu straalt weer ieder huis
En groen siert weer de straten
We geven ongelijk 
Aan wie het wil verlaten

Refrein.

3 Wie sport en spel hoog houdt
Muziek en zang wil horen
Die vindt een vriendenkring
In clubs en korps en koren
Wij weten bovenal
Ons rijk bestaan verschuldigd
Den Schepper van ’t Heelal
Wiens Naam steeds wordt gehuldigd.

Refrein.

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND

In september start bij Fitness Fitaal het
FITAAL-PLAN

Een 13-weekse lifestyle cursus, waarin gezonde voeding en 
bewegen centraal staan.

Dit alles onder begeleiding van
gewichtsconsulente en instructeurs.

Bel voor informatie of kom naar
de informatie-bijeenkomst

zaterdag 9 september
om 13.30 uur

Fitness Fitaal, Dynamoweg 10,
Vlissingen (Edisonpark) Tel: 0118 - 474466

2 september staan wij ook op de Karolingemarkt in Souburg.
Zondag 3 september en zaterdag 9 september hebben wij onze snuffeldag.

We draaien dan halve lessen waar u gratis aan mee mag doen!!!

Het thema van deze dag is: '' Wie zorgt voor
wie? '' Er is een forumdiscussie waaraan
onder andere de zorginstellingen en
woningbouwcorporaties deelnemen. De
nieuwe wet WMO brengt veel veranderin-
gen. Het organiserend comité hoopt daar
op deze manier goede voorlichting over te
krijgen. De bijeenkomst begint om 11.00

uur en zal rond 16.15 afgesloten worden.
Zaal open 10.30 uur. 's Middags is er een
ontspannend programma.
Programmaboekjes zijn vanaf begin sep-
tember verkrijgbaar in de Kwikstaart,
Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg.        ■

Thema van Dag van de Ouderen op 2 oktober:

Wie zorgt voor wie?
Het Lokaal Comité Dag van de Ouderen, waarin de ouderenbonden van

Souburg en Vlissingen zitting hebben, viert op maandag 2 oktober ‘de lang-
ste dag’. Die vindt plaats in het Atrium van Ter Reede aan de Vredehoflaan

370 in Vlissingen.
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‘Caravan’ gaat over een gezin dat voor het
eerst met de ‘sleurhut’ op vakantie gaat in
Uddel. Je buren kun je niet kiezen en je
familie ook niet. Zeker als je zo op elkaar zit
als op een camping kan dat voor heel wat
toestanden zorgen. En reken maar dat die

er ook komen. Genoeg voor een avondje
flink lachen. Beide optredens beginnen om
20.00 uur. Op 11 november is er bal na.        ■

Toestanden genoeg  bij
najaarsuitvoering STEC

De traditionele najaarsuitvoering van de Souburgse toneelvereniging  is op
4 en 11 november in de Zwaan. Het stuk heet “caravan” en is geschreven
door Cor  Wiegand Bruss. De regie wordt verzorgd door Ineke Verduijn.



In gesprek met

‘Dorpswethouder’

Maaike Walraven

‘De gemeente zit financieel in zwaar
weer en dat zal ongetwijfeld ook

consequenties hebben voor werk-
zaamheden in het dorp. Wat er van
alle plannen doorgaat en wat wordt

uitgesteld is iets waar eind deze
maand, begin volgende maand uit-
sluitsel over komt’, belooft Maaike
Walraven, contactwethouder – zeg

voor het gemak maar dorpswethou-
der – voor Oost-Souburg en

Ritthem. Het meest hete hangijzer
lijkt de flinke opknapbeurt van het

Oranjeplein. Het collegeakkoord dat
na de verkiezingen werd opgesteld,
spreekt nog van uitvoering eind dit
jaar. De middenstand vond dat niet

zo’n goede gedachte omdat rond de
lucratieve sinterklaas- en kerstverk-
open de winkels moeilijker bereik-

baar zouden zijn. Ze vroeg en kreeg
uitstel tot begin 2007. Maar, akkoord

of niet, het kan best gebeuren dat
de opknapbeurt voor het plein moet
wijken voor iets dat nog urgenter is.

Maaike Walraven beseft heel goed dat de
druiven dan zuur zijn. Toch meent ze de uit-
eindelijke beslissing, hoe die ook uitpakt,
heel goed uit te kunnen leggen. Met de stel-
lige belofte dat van uitstel geen afstel komt.
De concurrentie op de lijst van noodzake-
lijke werkzaamheden is groot. ‘Denk bij-
voorbeeld aan de school Het Kompas aan

de Roerstraat. Het gebouw zakt zo te zeg-
gen door zijn planken. Zo is er meer dat
urgent is. We staan met de rug tegen de
muur en dat klinkt verschrikkelijk negatief.
Toch ben ik ervan overtuigd dat als we hier
doorheen zijn, de gemeente beter dan ooit
gaat draaien. We hebben dan een ambtelijk
apparaat dat goed in elkaar zit en ook met
de financiële controle is het tegen die tijd
prima gesteld. Daarom ook vind ik het nog
steeds leuk dit werk te doen. Er is een veel-
belovend perspectief, hoe somber het er nu
ook uitziet.’

Dubben
Maaike heeft bij haar aantreden zitten dub-
ben of ze nu wel of niet contactwethouder
voor Souburg en Ritthem moest worden.
‘Kreeg je dan niet iets van ‘ons kent ons’,
ouwe jongens krentenbrood. Aan de ande-
re kant weet ik natuurlijk wat er in de dorpen
speelt en ben ik – denk ik – voor de dorpe-
lingen gemakkelijk te benaderen dan
iemand van buitenaf. Uiteindelijk wogen de
voordelen zwaarder dan de nadelen. En kon
ik van harte akkoord gaan met het voorstel
binnen het college om contactwethouder te
worden in de buurt waar je woont.’

Dependance
Een dependance van het gemeentehuis in
Oost-Souburg is een wens die Maaike
Walraven hier en daar hoort. ‘Een aantal
jaren geleden zou ik daar helemaal voor zijn
geweest. Maar de ontwikkeling op internet-

gebied heeft het idee achterhaald. Binnen
niet te lange tijd kunnen burgers via het
wereldwijde web paspoorten en rijbewijzen
bestellen, aangifte doen en nog veel meer
gemeentelijke zaken regelen dankzij DigiD,
de digitale inlog voor alle overheidszaken.
Op termijn zal dat ook bij de gemeente
Vlissingen het geval zijn en omdat steeds
meer mensen thuis raken op internet is een
stadhuisdependance in het dorp zonder
meer een utopie, een illusie.’

Riolering
Waar de komende tijd in elk geval wél geld
aan uitgegeven moet worden, is de penibe-
le toestand van de riolering en het onder-
houd van de groenvoorziening. ‘Niet alleen
in Souburg maar in heel Vlissingen. In het
verleden zijn er allerhande leuke zaken in de
gemeente tot stand gekomen. Dat is zonder

meer waar. Maar intussen werden er te wei-
nig financiën gereserveerd voor onderhoud.
Met de felle regenbuien in de afgelopen
weken heb ik met angst en beven zitten kij-
ken naar mijn mobieltje. Ik verwachtte elk
moment een telefoontje dat er ergens weer
verzakkingen zouden optreden zoals recen-
telijk in de Dongestraat en de Ferdinand
Bollaan. Het probleem is dat er hier en daar
gaten vallen in de oude rioolbuizen. Gaat
het hard regenen, dan spoelt het zand
onder de bestrating weg door het riool en
zakt de zaak als een plumpudding in elkaar.
In de komende begroting houden we er
rekening mee, dat is een ding dat zeker is’.■

‘Renovatie Oranjeplein moet mogelijk
wijken voor andere urgente zaken’

Colofon
•

Redactie
Dongestraat 70 • 4388 VN
frabrink@wxs.nl

• Advertentie-acquisitie
Dijkstraat 19 • 4388 CJ
Oost-Souburg • tel.: (0118) 490195

• Medewerkers
- Kees v. d. Blom, tel.: (01118) 490414
- Dick Schinkel, tel.: (0118) 490195
- Ineke Vervorst-van Loon tel.: (0118) 464604
- Frans van den Brink tel.: tel.: (0118) 468555
- Melkmeisje

• Grafische verzorging
Marinissen Publishing Support, Koudekerke

• Afhaaladressen
Gratis exemplaren zijn af te halen bij Bruna
Postkantoor in de Kanaalstraat
De Vrijbuiter in de Paspoortstraat. 

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

• Kopij
Redactionele kopij en (zaken-) nieuwtjes voor
de volgende Souburgsche Courant kunnen
uiterljk 3-11-2006 bij de redactie via e-mail
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
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Wethouder
Maaike Walraven
Schans 8
4388WC Oost Souburg
telefoon:
0118-460803 
e-mail:
maaikewal@zeelandnet.nl

Deze historische vergissing is nu ongedaan
gemaakt. Vanaf augustus 2006 draagt de
school de oude vertrouwde naam weer. In
Souburg is hetzelfde gebeurd met de Pieter
Louwerseschool. Deze school heet nu
Archipelscholen/De Kameleon. Een alge-
mene naam die je ook in veel andere plaat-
sen in Nederland tegen komt. Met deze
naam doen zowel school als Souburg zich
tekort. Pieter Louwerse is als schrijver een
grote naam in de geschiedenis. Een man
waar Souburg trots op moet zijn. Voor de
oorlog had Pieter Louwerse een groter aan-
zien en bekendheid bij de Nederlanders dan
nu bijvoorbeeld Wim Hofman. Dat wil wat
zeggen.
De liedjes van Pieter zoals ‘Op de grote stil-
le heide’ kennen de meeste Nederlanders
nog wel; zijn naam is helaas vergeten. Er
zijn plannen voor een brede school op het
Oranjeplein. Wellicht is de oprichting van
deze school een goede gelegenheid om de
naam van Pieter Louwerse in ere te herstel-
len. ■

‘Frans is terug’; nu Pieter nog
‘Frans is terug’, kopte De Faam van 16 augustus. Met Frans wordt Frans

Naerebout en hier de Frans Naereboutschool bedoeld. Na het samengaan
van de Frans Naereboutschool met de Bouwen Ewoutschool kregen beide

scholen de naam De Branding. Met de keuze voor deze algemene nietszeg-
gende naam ging een stuk geschiedenis verloren. De school aan de Grote
Markt droeg immers van 1883 tot 1995 de naam van de Vlissingse zeeheld.

•  Pieter Louwerse in ere herstellen.

•  In diverse straten in Souburg werd de riolering vernieuwd. De komende tijd zal in elk geval extra geld uit-
gegeven moet worden aan de over het algemeen penibele toestand van de riolering en het onderhoud van de
groenvoorziening.

•  De school ‘Het Kompas’ is dringend aan nieuwbouw toe.
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Slijterij -Slijterij - SouburgSouburg

Paspoortstraat 19 Oost-Souburg

12,912,999
Gratis parkGratis parkeren, aan voor en achterkeren, aan voor en achterkant ant 

Aanbiedingen zijn geldig t/m 2 septemberAanbiedingen zijn geldig t/m 2 september

Liter fles!!!Liter fles!!!

OOP=OP=OPP

16,916,999

Liter fles!!!Liter fles!!!

Nu:Nu:
111,991,99

EldersElders
113,993,99

OOP=OP=OPP

AmstelAmstel
Krat 24 flesKrat 24 fles

66.99.99
max 4 per klantmax 4 per klant

OOP=OP=OPP


