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Souburgsche Courant
Clement Remijnse volgt Hans Saaman op als teamchef

“De eigenheid van een dorp
spreekt me aan”

Crossende jongeren op scooters. Ze veroorzaakten in het verleden over-
last in het dorp en al is er al vaak tegen opgetreden, het probleem is niet

veel minder geworden. Dus wordt het een van de aandachtspunten van de
nieuwe teamchef voor onder andere Souburg, Clement Remijnse. Hij is

inmiddels Hans Saaman opgevolgd, die in Middelburg aan de slag ging. Zo
volgt als het ware de ene ‘kei’ de andere op, want benoemingen gebeuren

bij de politie Zeeland op basis van kwaliteit, zeker in
leidinggevende functies.
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Leo en Maatje
stoppen na 33 jaar.

Juf Geertje: Ik had nog
jaren door willen gaan.

Met appel net zo
voorzichtig als met ei

Verder in deze courant:

• Aflossing van de wacht. Links de nieuwe teamchef Clement Remijnse, rechts degaande chef Hans Saaman.

Hans Saaman vindt het wel jammer dat hij
na twee jaar het korps in de gemeente
Vlissingen verlaat. ‘Vooral omdat daar op
politiegebied heel veel gebeurt. Je zit wel
eens een enkele keer met de armen over
elkaar, maar erg vaak is dat niet. Bovendien
vond ik het contact met de Souburgers ple-
zierig en was er een goede band ontstaan
met het dorpsplatform. Maar je weet nu
eenmaal dat je niet zoals vroeger je hele
loopbaan op één post blijft zitten.
Middelburg is een prachtige stad en er is
een aardig bijkomende voordeel. Ik woon in

Vrouwenpolder en kan nu op de fiets naar
mijn werk.’

´Foute boel´
Clement Remijnse stelt zich veel voor van
het contact met de dorpelingen. ‘Misschien
dat ik het af en toe nog over ‘de wijk’ zal
hebben (“Foute boel’, lacht Saaman) , maar
dat is zeker niet uit gebrek aan respect,
maar meer omdat we bij de politie nu een-
maal in zijn algemeenheid van opdeling in
wijken spreken. 
(Zie verder pagina 2)

Sint-Nicolaas weer in aantocht
Sint-Nicolaas is weer in aantocht. Op zaterdag 25 november om één uur ’s
middags meert zijn boot af op de kade in Oost-Souburg, waarbij de zeeka-

detten uit Vlissingen zorgen voor ondersteuning.

Vooraf, om half één, is er al feest op de
kade, waarbij Ramona van Zweden voor de
presentatie zorgt.  Vanaf half twee rijden de
goedheiligman en zijn zwarte pieten een
korte route door het dorp, voorafgegaan
door de muzikanten van Vlijt en Volharding.
(Kanaalstraat - Paspoortstraat -

Karolingenbaan - Verlengde Kanaalstraat -
Vlissingsestraat - Buteuxstraat -
Hudsonstraat - Kanaalstraat - Eindpunt
Gereformeerde kerk). Vanaf twee uur begin-
nen daar de festiviteiten, opnieuw onder lei-
ding van Ramona.
(Zie verder pagina 3)

• De goedheiligman weer in Souburg. Foto: Henk Nagelhout
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Rondom ’t PUTJE
Het is leuk als er van die uit-
drukkingen worden gebruikt die
eigenlijk alleen maar door een
bepaalde generatie worden begre-
pen. Neem nou zoiets als het
Calimero-effect. Wist u dat nog?
Dat kuikentje dat riep: het is
niet eerlijk, want zij zijn groot
en ik ben klein. Ze vinden ons
hier nogal Calimero-achtig maar
daar klopt dus niets van want zo
klein zijn we niet en we zijn ook
geen kuikentje. Ik wil maar zeg-
gen, we waren allang een kip
voor Vlissingen ons inpikte. Het
enige probleem is dat we toen
niet hard genoeg hebben terugge-
pikt maar daar gaat het nu
allang niet meer over sinds we
onze eigen wethouder hebben. Als
ik het goed heb begrepen heeft ze
ook nogal verstand van bouwen
en dat is erg handig tegenwoor-
dig. Want dat is de nieuwe trend:
gewoon opbouwen wat je tegen
alle protesten in hebt afgebroken,
zoals bijvoorbeeld het huis met de
beelden. Ik vind daar wel iets in
zitten, op die manier doe je niet
zo gauw iets fout. Je kunt
gewoon lekker voortvarend te
werk gaan en als er dan wat

teveel wordt opgeofferd, bouw je
het gewoon later weer op. Ik ben
heel hard gaan denken wat ik
hier dan wel weer terug zou wil-
len en dan weet ik zo wel het een
en ander. U ook? Misschien ook
wel leuk als we het kasteel in
West-Souburg weer terugkrijgen.
Onze Burg hebben we  gelukkig
nog en dan wordt het hier weer
aardig compleet. Misschien dat
ze al gravend ook nog op wat
verborgen schatten stuiten en dat
is dan weer goed voor de schat-
kist. Dat is groot denken. Ik
bedoel maar:wie heeft het dan
nog over Calimero?

Melkmeisje

(Slot van pagina 1)
Juist de eigenheid van een dorp spreekt me
aan en ik zal het karakter van Souburg zeker
niet verloochenen. Iemand van ons team is
altijd bij de vergaderingen van het dorps-
platform, maar ik zal er zeker kennis komen
maken’. 

‘Er heerst wel degelijk een andere menta-
liteit in Oost-Souburg als je dat vergelijkt
met Vlissingen’, vindt Hans Saaman. ‘Ik zeg
wel eens, het kanaal maakt het verschil. De
dorpelingen hebben over het algemeen
toch meer voor elkaar over dan de stedelin-
gen. Wat niet betekent dat er geen proble-
men zouden zijn in Souburg.’ Problemen die
hij voortaan overlaat aan Clement Remijnse.
‘Ik ben net als mijn voorganger een sterk
voorstander van overleg’, geeft de nieuwe
teamchef aan. Ook wat die crossende jon-
geren op scooters betreft. Je kunt met aller-
lei instanties zoals maatschappelijk werk en
gemeente rond de tafel gaan zitten om het
probleem te bespreken, maar je moet zeker
niet vergeten daar ook de jongeren zelf bij te
betrekken.’

Grootvader
Clement Remijnse heeft zijn wortels niet
direct in het Zeeuwse, maar zijn achter-
naam geeft wel degelijk een zekere band
met Zeeland aan. ‘Inderdaad, hij komt uit de
richting Tholen is me verteld. Ikzelf ben
geboren in Ridderkerk onder de rook van
Rotterdam, maar mijn grootvader was wel
degelijk een Zeeuw. En voordat ik naar
Vlissingen kwam heb ik onder andere in
Zeeuws Vlaanderen gewerkt, als wijkagent
in Sas van Gent. De Zeeuwse mentaliteit is

mij zeker niet vreemd.’
Vóór zijn benoeming tot chef van het team
dat onder andere Souburg onder zijn hoede
heeft, gaf Remijnse leiding aan het op poten
zetten van het project Basta, dat de bestrij-
ding van drugscriminaliteit in de gemeente
Vlissingen tot doel heeft. ‘Nu daar voldoen-
de structuur aan gegeven is, kan ik me hele-
maal en met enthousiasme wijden aan mijn
nieuwe taak. Ik heb er heel veel zin in’, geeft
hij te kennen. ■

‘De eigenheid van een dorp
spreekt me aan’

• Clement Remijnse 'Ik zal het karakter van
Souburg zeker niet verloochenen'



Maar de directeur haalde zijn gelijk. Want
de Fortis-geldautomaat in de Kanaalstraat
voorziet wel degelijk in een grote behoefte.
‘ Je maakt van tevoren een calculatie van
het aantal handelingen bij zo’n machine en
het aantal transacties ligt vele malen hoger
dan de bank in die berekening voorzag.
Souburg is een relatief kleine gemeen-
schap, maar de automaat doet niet eens zo
gek veel onder voor bijvoorbeeld een auto-
maat in het centrum van Middelburg.’

Kop van Jut
Dat de Fortisbank indertijd zijn kantoor in
Souburg sloot ziet directeur Van Horssen
nog steeds als noodzakelijk. ‘Banken wor-
den wat dat betreft toch als de kop van Jut
gebruikt. Overal zie je in kleinere kernen
politiebureaus en andere voorzieningen
dichtgaan. Dat doet soms wat stof opwaai-
en, maar als een bank weggaat is Leiden
ineens in last. Toch moest er in die vestigin-
gen grof geld bij. Gebouwen, personeel, al
met al geen geringe kostenposten.
Bovendien komen klanten steeds minder
vaak naar het kantoor. Internetbankieren
heeft een geweldige vlucht genomen en wie
advies over financiële zaken wil hebben
hoeft ons maar te bellen en hij kan terecht.
Of, en dat gebeurt steeds vaker, de advi-
seur komt de volgende dag bij hem aan
huis. Want we reageren snel.’

Verbetering
Toch trok de Fortisbank lering uit de kritiek
dat banken te ver van de mensen af gingen
staan. ‘Dat we ons aandeel in de woningfi-
nanciering dit jaar verdubbelden komt
natuurlijk ergens door. We zijn transparan-
ter, opener geworden. Onze recht toe, recht
aan aanpak sloeg aan. De bank maakte dui-
delijk dat klanten van harte welkom waren
en wat de Souburgers betreft was onze ver-

huizing van de Lange Delft in het centrum
van Middelburg naar Park Veldzigt een dui-
delijke verbetering. Je bent er zó vanuit het
dorp en er is voldoende parkeergelegen-
heid.’
Directeur Van Horssen hoopt dan ook, dat
dorpelingen die in de nieuwe wijk Souburg
noord gaan wonen en de ‘doorstromers’

ook aan de Fortisbank denken voor het
afsluiten van bijvoorbeeld de hypotheek.
‘We zullen ons wat dat betreft nadrukkelijk
profileren en zeer beslist voor een scherp
bod zorgen’, belooft hij. ‘We hebben dan
wel geen kantoor meer in Oost-Souburg,
maar we zijn er wél’. ■

Directeur Van Horssen: ‘Geen kantoor meer in Souburg maar we zijn er wél’

Geldautomaat Fortisbank Kanaalstraat
voorziet wel degelijk in grote behoefte

Hij moest intern af en toe flink met de vuist op tafel slaan, maar uiteindelijk kwam hij er toch. De geldautomaat van
de Fortisbank in de Kanaalstraat. ‘Toen ons kantoor in Oost-Souburg in 2003 sloot lag er de belofte dat die auto-

maat er zou komen. Belofte maakt schuld en daar heeft met name de Souburgsche Courant mij telkens aan herin-
nerd, al vanaf mijn aantreden hier in de zomer van 2004’, stelt kantoordirecteur mr. A.J. van Horssen van de

Fortisbank Middelburg. ‘Maar als je bedenkt dat zo’n automaat erg veel geld kost, je bent een ton kwijt aan het
apparaat alleen al, en er ronduit getwijfeld werd of hij wel in een behoefte zou voorzien, dan begrijp je de aanvan-

kelijke aarzeling en dat het niet zomaar met een tik van de hamer ging.’
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• Fortisdirecteur mr A.J. van Horssen:
…’Niet zomaar een tik met de hamer’…

Sint in aantocht
(Slot van pagina 1)
Tijdens dat feest kunnen de kinderen op de
foto met Sint-Nicolaas en de zwarte pieten.

Ramona
Ramona beschouwt presenteren als haar
lust en haar leven, zo meldt ze op haar web-
site. Ze raakte bekend met het inspreken
van radiocommercials, fungeerde ze als
voice-over en zong ze verschillende jingles
in. Met de microfoon in haar hand interview-
de ze Nederlandse en buitenlandse
artiesten zoals Guus Meeuwis & Vagant, 2
Unlimited, T-Spoon en Grant & Forsyth.
Vanaf 1999 was ze in Zeeland niet alleen te
horen maar ook te zien. In het programma
'Zakenflits' van het commerciële Maximaal
TV vertelden Zeeuwse ondernemers hon-
derduit voor de camera. Hierdoor werd ze al
snel het gezicht van dit station. Ook voor de
presentatie van verschillende programma's
werd Ramona ingezet, zoals de speciale
Sinterklaasuitzendingen en een interview
met Bløf tijdens hun cd-presentatie. 

Op 2 december is er nog een extra sinter-
klaasactiviteit in Souburg. Dan loopt ’s mid-
dags op initiatief van de winkeliersvereni-
ging Nemidso van één tot vier uur een pie-
tenband door de winkelstraten. En natuurlijk
wordt er snoepgoed gestrooid voor de kin-
deren. ■
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Geloof het of niet

Als u dit leest, komt Sinterklaas in zicht. Dat
is het feest van Sint Nicolaas, de heilige bis-
schop van Myra. In onze Protestantse
gemeente hebben we niet zoveel met heili-
genverering. Het begrip “heilige” heeft zelfs
een andere inhoud dan in de
Roomskatholieke kerk, want met “heilige”
wordt in de protestantse traditie een
gedoopte gelovige bedoeld. Begrijpelijk als
je je realiseert dat “heilig” komt van het
woordje “heel”. Zoals we ook spreken over
de heelheid van Gods schepping. 
Terug naar Sinterklaas. Met de heilige van
Myra hebben we onze aandacht voor kinde-
ren gemeen. Kinderen, onze toekomstige
“heiligen”, mogen actief meepraten in de
zondagmorgendiensten voordat ze naar
hun eigen kindernevendienst gaan.
Symbolisch is dat ze bij hun vertrek uit de
kerkzaal het licht van de avondmaalskaars
meenemen door het aansteken van hun
eigen kaarslamp. Want het Licht, nu met
een hoofdletter, straalt voor ieder die het
zien wil.
Ook ons kerkgebouw Open Haven aan het
Oranjeplein heeft iets met Sint Nicolaas.
Van oudsher was dat de patroon van de
zeevarenden en die oude kerk schijnt in het
begin van zijn bestaan zelfs een kapel te
hebben gehad die gewijd was aan deze hei-

lige. Ook In de naam “Open Haven” is de
verbondenheid met de zee herkenbaar. En
ja, als je op zondagmorgen een dienst mee-
maakt, kan je hart echt vol verwachting
kloppen. 
Misschien heeft u gemerkt dat de Open
Haven niet alleen zondagmorgen en don-
derdagmiddag maar bijna dagelijks is geo-
pend. Sinds de Goede Aarde in de
Kanaalstraat is verkocht aan de
Middelburgse gemeenschap De Wijngaard,
maken we de Open Haven geschikter voor
een nieuwe toekomst. Ach, dat gebouw
heeft zich al zo vaak in zijn eeuwenlang
bestaan moeten aanpassen aan de eisen
van een nieuwe tijd, dat een extra opknap-
beurt er nog wel bij kan.
Wat betreft verwarming, vloer en meubilair
in de Open haven, was een “upgrading”,
zoals dat in hedendaags jargon heet, hard
nodig. Maar maakt u zich geen zorgen, de
aanpassingen vinden plaats met veel res-
pect voor de oude bouwers. De nieuwe
bouwers zijn voor een groot deel vrijwilligers
uit onze eigen gemeente, die daar heel veel
tijd en energie in stoppen. Loop eens naar
binnen als u toch boodschappen moet
doen in onze buur-buurtsuper.
Nog even een paar woorden over ons pro-
gramma “Vorming en Toerusting”, zoals ons
winterkringwerk officieel heet. Veel activitei-
ten zijn al gestart, maar u kunt nog mee-
doen met “Op bijbelkring bij Rembrandt van
Rhijn”. En ook voor onze Walcherse
Pelgrimage op zaterdag 16 juni en het
Kloosterweekend van 30 maart zijn nog
plaatsen vrij. Inlichtingen bij ds. Leo
Woltering, 461441, en Gerda Keizer,
624956.   ■

Ook Sint weet
zijn weg naar 

’t  Allergaartje te vinden.

Vele leuke aanbiedingen
Voor de maand december

HOBBY EN 
CREATIVITEITSCENTRUM

‘T ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12

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

In december al weer zes jaar geleden werd
op initiatief en na een oproep van muzikan-
te Truus Wight een vergadering gehouden
met een aantal aspirant-leden onder wie
blazers, drie violisten, een banjospeler en
een slagwerker. Besloten werd meteen al in
januari 2001 met de repetities te beginnen
onder leiding van dirigent Rinus Kramer die
er al snel een goed samenklinkend geheel
van wist te maken. In mei van dat jaar werd
het eerste concert gegeven in Zoutelande.
Het enthousiaste orkest had meteen suc-
ces en trad in de afgelopen jaren bij heel
wat gelegenheden op. Het repertoire ligt
lekker in het gehoor en bestaat uit bigband-
muziek, licht klassiek, werken uit de harmo-
niewereld, jazz, moderne nummers, mee-
zingers enzovoorts.
In de afgelopen jaren ontstond uit de van

Walcheren en Zuid-Beveland afkomstige
muzikanten een hechte groep. Oprichtster
en oud-voorzitter Truus Wight: “Hoewel we
nog erg jong zijn, hebben we al veel lief en
leed meegemaakt en dat maakt ons tot een
grote muzikale familie.” Intussen heeft
Rinus Kramer om gezondheidsreden de
dirigeerstok neer moeten leggen en overge-
geven aan dirigent Bram Overbeeke die met
eenzelfde deskundigheid de muzikale lei-
ding op zich heeft genomen.
Wie interesse heeft is welkom op 25
november en wie mee wil doen kan ook
eens komen kijken en luisteren tijdens de
repetitiemiddagen op woensdag tussen
14.30 en 16.30 in De Blazer aan de
Ritthemsestraat 45 in Oost-Souburg of bel-
len met 464614. ■

De in Oost-Souburg opgerichte Philharmonie 50 Plus viert dit jaar haar eer-
ste lustrum. Dat gebeurt onder andere met een jubileumconcert op 25

november om half acht in het nieuwe Atrium van Ter Reede te Vlissingen. In
de afgelopen jaren heeft het orkest voor wat oudere muzikanten een eigen

plaats weten te veroveren in de Walcherse muziekwereld.

Philharmonie 50 Plus viert eerste
lustrum met jubileumconcert



In de beginperiode kon iedereen zomaar
aanschuiven bij de dagverzorging.
Tegenwoordig kunnen de ouderen alleen
worden toegelaten met een indicatie van
het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg,
op voordracht van bijvoorbeeld huisarts of
specialist. Stichting Werkt voor Ouderen
kan bemiddelen in de aanvraag van zo’n
indicatie. 
“Wat we hier zoal doen? Van gezellig koffie-
drinken en praten over de dingen van alle-
dag tot bewegen op muziek, geheugentrai-
ning, spelletjes en aangepaste gymnastiek.
Allemaal ter stimulering van de zelfred-
zaamheid thuis. De middagmaaltijd gebrui-
ken we gezamenlijk in het restaurant op de
benedenverdieping van het woonzorgcen-
trum aan het Oranjeplein. Een extra plezie-
rige bijkomstigheid is dat we altijd een
beroep kunnen doen op het verzorgend
personeel en de verpleegkundigen van
Nieuw Bachtenpoorte.

Maximaal tien
Riet en Miranda, bijgestaan door vaste
oproepkracht Ria Rommers en vijf vaste
vrijwilligers en een vaste invalvrijwilligster
Ria Luteyn, Teuni Visser, Babs van de
Heuvel, Gerda Molder, Paulien van
Eenenaam en Cathy van Es, zijn vijf dagen
per week in de recreatieruimte op de twee-
de verdieping van Nieuw Bachtenpoorte te
vinden. Per dag kunnen maximaal tien
ouderen de extra verzorging krijgen. Op
sommige dagen kan er niemand meer bij,
maar op andere dagen is er nog plek.

‘We hebben een beetje het gevoel dat lang
niet iedereen in Souburg op de hoogte is
van deze activiteit de Stichting Werkt voor
Ouderen. Terwijl het voor de naaste omge-
ving van behoeftige ouderen, de mantelzor-
gers dus, heel plezierig kan zijn als hun
demente of lichamelijk gehandicapte man
of vrouw, vader of moeder een of twee

dagen in de week naar de dagverzorging
kan’, stellen Riet en Miranda. ‘Op die
manier krijgen ze zelf de rust die ze nodig
hebben en krijgt de cliënt de verzorging en
structuur aangeboden die hij nodig heeft.’
Festiviteiten
De festiviteiten rond het tienjarig bestaan
sloegen duidelijk aan, zowel bij de deelne-
mers aan de dagverzorging als bij hun eer-
ste contactpersonen, die het ochtendpro-
gramma meemaakten met onder andere
een fotoquiz over het dorp en een quiz met
meerkeuzevragen over een decennium
dagverzorging. Een van de hoogtepunten
was het optreden van de Dansina’s, de
volksdansgroep onder leiding van Ina
Jobse, die dansen uit diverse landen liet
zien. De lustrumviering werd besloten met
een buffet voor de cliënten, de deelnemers
aan de dagverzorging dus, de leiding en de
vrijwilligsters.

Zoute Viever
Voor het zorgcentrum de Zoute Viever viel
er een belangrijke ontwikkeling te melden.
Het ‘Samenwerkingsverband voor
Huisartsengroep Souburg en zorgcentrum
De Huisartsengroep Oost-Souburg’ (de art-
sen J.F.M. Bergen, mevrouw C.T. van den
Driest, J.K. Meulmeester, H. Meijer en
mevrouw. C. Wattel)  en Zorgcentrum de
Zoute Viever (Stichting Werkt voor Ouderen)
startten per 1 november een samenwer-
kingsverband. Gebleken is dat de zorgvraag
van cliënten in zorgcentra, en dus ook in de
Zoute Viever, toeneemt en complexer
wordt. Om goed in te kunnen spelen op
deze verandering, nu en in de toekomst,
besloten het zorgcentrum en de huisartsen-
groep de krachten te bundelen en intensie-
ver te gaan samenwerken. Door de samen-
werking kunnen behandelplannen goed op
elkaar worden afgestemd waardoor de
kwaliteit van zorg hoog blijft. ■

‘Als je nooit meer in een supermarkt
komt is een bezoek eraan een uitje’

Dagverzorging Nieuw Bachtenpoorte ontlast
naaste omgeving hulpbehoevende ouderen

Een rondje door de supermarkt. Voor veel mensen een bijna dagelijkse
beslommering maar voor sommigen echt een uitje. ‘Zeker voor ouderen die
niet of nauwelijks meer in een winkel komen omdat de kinderen alle bood-
schappen voor hen doen. Je kunt je voorstellen dat een bezoekje aan de

supermarkt in zo’n geval iets gezelligs heeft’,  stellen Riet Toerse en
Miranda van der Hoeven, leidsters van de dagverzorging in Nieuw

Bachtenpoorte. Die voorziening, waarmee tien jaar geleden op de elfde van
de elfde (‘die datum vergeet je nooit meer’, lacht Miranda) in ‘de Zoute

Viever’ werd begonnen, vierde onlangs het tweede lustrum.

• Deelnemers aan de activiteiten van de dagverzorging met staand de leidsters Riet Toerse (links) en Miranda
van der Hoeven. 5
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Midden in           SouburgMidden in           Souburg

Toch wel met pijn in het hart  zijn
Leo Kerkhove (65, ook al ziet hij er

jonger uit) en Maatje Kerkhove-
Berrevoets (58 en dat geef je haar
ook niet)  gestopt met de verkoop

van sigaren, loten en ansichtkaarten.
Eigenlijk hadden ze nog wel  door

willen gaan, maar na 33 jaar was het
toch welletjes. Als je dan nog een
poosje van je pensionering en je
twee kleinkinderen (2 en 0) wilt

genieten moet je de knoop doorhak-
ken en dus werd er afscheid geno-
men. Dat was niet alleen voor hen-

zelf moeilijk maar ook voor veel
klanten die in al die jaren zeer aan

hen gehecht zijn geraakt zoals voor-
al in die laatste weken bleek uit aller-

lei leuke reacties. 
Vorig jaar al hadden ze het pand kunnen
verkopen, maar dat zou dan wel betekenen
dat de winkel moest worden gesloten en dat
wilden Leo en Maatje Kerkhove niet. De
Primerawinkel in de Kanaalstraat moest
behouden blijven voor Souburg, vonden ze.
Gelukkig maar dat ze geen haast maakten
met de verkoop, want in de loop van dit jaar
diende zich in de persoon van Tineke Boone
(45) een nieuwe eigenaresse aan. Tineke
werkte zich, samen met haar dochter, de
laatste weken van oktober  in en begon op
1 november met frisse moed als vierde in de
rij van winkeleigenaren.

Nooit spijt
Immers, in 1923 al opende mevrouw Strijd
een sigarenwinkel vooraan in de
Kanaalstraat. Die voorzag kennelijk in een
behoefte want pas in 1949 kochten de
ouders van Maatje, de heer en mevrouw
Berrevoets, de winkel. Maatje zelf – “ik zat
op dat moment nog in de luiers” – groeide
bijna op in de zaak en het was daarom niet
meer dan vanzelfsprekend dat ze op haar
achttiende daar ook haar werk in vond. In
1969 trouwde ze met Leo Kerkhove, toen
nog scheepsmeubelmaker bij  De Schelde.
Maar dat duurde niet lang: in 1973 kwam
ook Leo in de zaak en dat bleek een gouden
greep. “Ik had nog nooit een pakje sigaret-
ten verkocht maar ik heb hier nooit spijt van
gehad, ik vind het nog steeds leuk!” 
De kaartenverkoop zit er nu een jaar of tien
bij, sinds de zaak Primera Kerkhove werd,

maar de loterij was er altijd al. Een populair
onderdeel in Souburg,  Maatje en Leo vielen
regelmatig in de prijzen omdat ze bij de eer-
ste drie beste staatslotenverkopers van
Zeeland horen. Dat leverde ook nog wel wat
leuke reisjes op, zoals vorig jaar naar New
York,een krachttoer van slechts enkele vol-
gepropte dagen, die daarna voor een flinke
maar gewoon in de winkel dapper doorsta-
ne jetlag zorgde. Dat waren dan wel de
enige keren dat de zaak even dicht ging,
doorgaans waren Maatje en Leo  altijd op
hun post, zes dagen per week, behoudens
in de jonge jaren van zoon Marco, die ook
recht had op een beetje vakantie. De loterij-
verkoop leverde nog wel eens wat spannen-
de momenten op, zoals die keer dat iemand
een lot afgaf om het voor de zekerheid te
laten nakijken – “het zal wel niks zijn maar je

weet maar nooit”- en er vijftigduizend gul-
den op bleek te zijn gevallen.  “Die mevrouw
moest eerst buiten in haar auto een poos
bijkomen”, weet Maatje nog. Zij en Leo ken-
nen bijna heel Souburg en dat is nog wel
eens gemakkelijk, zoals die keer dat een
klant een lot achterliet en Leo het toch nog
maar even nakeek voor hij het weg gooide.
Die handeling leverde 5000 gulden op. In
die tijd werd zo’n bedrag nog contant uitbe-
taald en zo kon Leo ’s avonds nog even
iemand blij maken, want gelukkig wist hij
nog een naam en een gezicht bij het lotje.

Gestopt met roken
In 33 jaar hebben ook Maatje en Leo veel
zien veranderen. Roken is langzaam in de
taboesfeer geraakt en dat heeft ook een
beetje zijn invloed op de verkoop gehad, al

komen er toch altijd wel weer nieuwe rokers
bij. Ze zijn zelf ook gestopt: Maatje al veer-
tien jaar geleden en Leo toen hij twee jaar
geleden opa werd, want dat had hij beloofd.
Een krachttoer, vindt hun omgeving nog
steeds, doe het maar eens na temidden van
de verleidingen. Overigens hebben de klan-
ten hen beiden nooit zien roken. “Dat was
een principekwestie: nooit roken waar de
klanten bij zijn.”
De afgelopen dertig jaar woonde het echt-
paar al aan de Stemerdinglaan, dus een
privé-verhuizing was niet nodig. Maar het
zal toch wel even wennen zijn, die grote vrij-
heid, denkt Maatje. Al is er nog wel genoeg
te doen: wat extra  aandacht voor de klein-
kinderen bijvoorbeeld. “Leo wil gaat hout-
snijden in clubverband, een beetje naar zijn
oude vak terug, zoals de uitdaging aangaan
van het vervaardigen van een authentiek
Zeeuws mes. Verder fietsen en wandelen
we graag, ik ga zelf een keer per week
zwemmen en voor de rest bekijken we het
wel. Maar het is een hele verandering, we
zullen de winkel en de klanten missen, dat is
zeker.” ■

•  Leo en Maatje Kerkhove krijgen nu meer tijd om nog meer van de klein kinderen te kunnen genieten. Op de foto Leo en Maatje samen met kleindochter Anouk.
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Tineke Boone het nieuwe gezicht bij de Primerawinkel

Leo en Maatje Kerkhove na 33 jaar 
weg bij sigaren, loten en kaarten
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Annette behaalde deze zomer het certifi-
caat welzijnscoach. Daarmee helpt ze nu op
een professionele manier mensen  goede
resultaten te behalen op het gebied van
gezondheid. Sinds kort heeft ze als een van
de weinigen in deze branche een bodys-
canapparaat speciaal uit Italië laten komen.
Met die bodyscan kunnen diverse metingen
gedaan worden. Na afloop worden waarden
als het vochtgehalte, vetgehalte, de spier-
massa, cellulitis en het cellulair functioneren
van het lichaam weergegeven.
Na de analyse neemt Annette de gegevens
door met de klant en wordt er een persoon-

lijk programma opgesteld om samen het
gewenste doel te bereiken. ‘Een dergelijk
programma is voor iedereen weer anders.
Het is immers een groot verschil of je wilt
afslanken, aan wilt komen, meer energie
wilt of betere prestaties wilt op sportgebied.
Herbalife is volledig natuurlijke voeding én
werkt met een dertig dagen niet goed, geld
terug garantie’.
Wie benieuwd is naar de mogelijkheden die
Annette’s Lifestyle kan bieden, kan vrijblij-
vend  informatie aanvragen bij Annette
Wondergem, Dijkstraat 47, te Oost-
Souburg. Telefoonnummer: 0118-467890.■

Annette’s Lifestyle bestaat alweer vijf jaar. Haar bedrijf is ontstaan nadat
Annette Wondergem zeer goede resultaten behaalde met de voedingskun-
dige producten van Herbalife. Ze had in zes maanden tijd twintig kilo over-

gewicht verloren en voelde zich een stuk fitter en vol energie. Doordat
vrienden en bekenden haar gingen vragen hoe ze deze resultaten had

behaald, begon ze haar eigen zaak. ‘Ik vind het fantastisch mensen met
allerlei gewichtsproblemen of gebrek aan vitaliteit te begeleiden’, stelt

Annette enthousiast. ‘Of het nu gaat om een overgewicht van zestig kilo of
twee kilo, de verhalen zijn indrukwekkend en soms ontroerend als je ziet

welke resultaten er behaald worden.’

•  Annette Wondergem geeft een cliënt tekst en uitleg over het bodyscanapparaat

Welzijnscoach Annette levert met
Italiaanse scan service op maat

Annette behaalde deze zomer het certifi-
caat welzijnscoach. Daarmee helpt ze nu op
een professionele manier mensen  goede
resultaten te behalen op het gebied van
gezondheid. “Is het nog wel nodig?”, vra-
gen mensen zich wellicht af. “Ja”, zegt de
stichting, “Nog steeds, helaas. Onze werk-
bezoeken aan het land en de daar gevoer-
de gesprekken tonen schrijnend aan dat de
maatregelen om het EU-lidmaatschap per 1
januari aanstaande binnen te halen voor
een groot deel van de bevolking ‘zwaar
weer’ betekenen. Zo is voedsel de laatste
jaren in Roemenië heel duur geworden en
veel Roemenen zijn (nog) erg arm. Ziek wor-
den is een regelrechte ramp, bang als men
is om erg dure medicijnen voorgeschreven
te krijgen. En de corruptie, waar volgens
EU-woordvoerders en sommige
Nederlandse politici erg veel aan gedaan is,
is in ieder geval in de gezondheidszorg nog
steeds een veelvuldig voorkomende prak-
tijk.’

Van nabij
Voorzitter Adri Gideonse maakte het dit
najaar nog van heel dichtbij mee. ‘Een
Roemeense vriend, nauw betrokken bij de
hulp als vrijwilliger, moest vanwege ernstige
ziekte met spoed geopereerd worden. Een
levensreddende operatie wel te verstaan. Er
moest flink geld onder de tafel door voordat
deze man werd opgenomen en geholpen.
Het heeft zijn leven enige weken verlengd,
maar helaas is onze vriend eind september
overleden. Misschien wel door het uitstel
van de operatie waarvoor hij en zijn familie
eerst de financiën moesten regelen, wie zal
het zeggen..’

Kerstkransenactie
Nu het tegen Sint-Nicolaas loopt is er
voorts samen met bakkerij Steketee de tra-
ditionele banketletter - en kerstkransenac-
tie. De stichting is al druk in de weer om
bedrijven te benaderen en gelukkig zijn er
ieder jaar firma’s die voor medewerkers en
relaties de bestellingen bij de stichting
doen. Bewoners van Oost-Souburg en
daarbuiten kunnen meeprofiteren van deze
actie. Er is een kortingsbon in de krant
opgenomen die recht geeft op € 1,-- kor-
ting bij de aankoop van een banketletter of
kerstkrans bij bakkerij Steketee. De stich-
ting mag de opbrengst van deze actie toe-
voegen aan haar hulpfonds “Scholen”
waaruit al enige jaren geld wordt geput om

Roemeense scholen te helpen met het ver-
beteren van de inrichting. Zij krijgt van
diverse Nederlandse scholen de afgeschre-
ven meubels en deze worden naar
Roemenië getransporteerd. Overigens:
naast leerlingensets zijn ook gymtoestellen
heel welkom, want vaak moeten de kinde-
ren het doen met versleten materiaal.
Gelukkig kan de stichting een beroep doen
op veel medewerkers. Voorzitter Gideonse:
“De vrijwilliger is het kapitaal van iedere vrij-
willigersorganisatie. Wij kunnen altijd vrijwil-
ligers gebruiken die zich op afroepbasis
beschikbaar willen stellen. Hoe vaak en wat
ze willen doen bepalen zij zelf. Wie zin en
tijd heeft om ook mee te helpen kan contact
met mij opnemen: W. Alexanderstraat 1,
4388 HZ Oost-Souburg. Telefoon: 0118 –
46 82 19. Email: roemhulpmidzee-
land@12move.nl; email privé a.j.gideon-
se@zeelandadsl.nl    

Kerstmarkt
Verder houdt de Stichting Roemenië-Hulp
midden-Zeeland na vijf jaar weer een kerst-
markt in Oost-Souburg.
Als het aan de organisatoren ligt wordt het
op 9 december, in de gemeenschapsruimte
van Nieuw Bachtenpoorte aan het
Oranjeplein, een gezellige boel. Vanaf 10
uur is de kerstmarkt open en zijn er kerst-
bakjes, kerstkransen en allerlei andere
snuisterijen voor de kerstdagen te koop.
Verder is er een boeken- en muziekkraam.
Voor de kou die er aankomt is er tegen een
redelijk prijs een warme trui te koop en wie
van speciale thee of koffie en huisgemaak-
te jam houdt kan ook op de kerstmarkt
terecht. Naast de stichting is de wereldwin-
kel uit Oost-Souburg aanwezig. Voor de
kinderen staat er een snoepkraam en de
allerkleinsten kunnen knutselen of een
kerstkaart maken. Ieder kind krijgt boven-
dien een verrassing.
Op het binnenterras is er koffie, thee en
limonade met iets lekkers te koop en voor
wie honger heeft worden er soep en brood-
jes geserveerd. Op gezette tijden is er live
muziek genieten. 
De markt wordt om 16.00 uur afgesloten
met een concert door twee Souburgers op
dwarsfluit, begeleid op piano. De toegang is
gratis en de zaal heeft een eigen ingang,
aangegeven door bordjes. De opbrengst
van de kerstmarkt gaat naar het hulpproject
“scholen” in Roemenië. Meer informatie is
te krijgen bij Tannie Gideonse 0118-468219.■

Al sinds jaren is november de voedselophaalactiemaand bij de stichting
Roemeniëhulp Midden-Zeeland. Ook dit jaar is er in Oost-Souburg en

Ritthem weer deur aan deur gefolderd met het verzoek een kleinigheid in de
vorm van een levensmiddel te geven voor het Oost-Europese land. Wie de
folder heeft gemist of niet thuis was op één van de ophaalavonden kan zijn
bijdrage alsnog inleveren op de dinsdagavond bij gebouw “Irene” achter de

kerk aan de Kanaalstraat tot circa 21.00 uur.

Na vijf jaar weer kerstmarkt samen met wereldwinkel

Levensmiddelen voor Roemenië dankzij
jaarlijkse najaarsactie vanuit Souburg

•  Veel Roemeense scholen maken nog gebruik van dit soort aftands materiaal. De stichting Roemeniëhulp zorgt
dankzij Nederlandse scholen voor veel betere leerlingensets.
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Tijdens de wereldkampioenschappen voetbal WK hield de winkeliersvereniging Nemidso
een prijsvraag met als vraag welke twee ploegen in de finale zouden staan. De heer Van
Rijswijk voorspelde dat exact en daarmee won hij een LC- televisie. Het toestel werd uitge-
reikt bij Ava in bijzijn van de heren Kooman (AVA) en Dingemanse van Nemidso.  ■

LCD-televisie voor goede voorspeller



Juf Geertje heeft op 29 september
afscheid genomen van  De Burcht-

Rietheimschool in de Van
Visvlietstraat. Niet omdat ze er
genoeg van had, maar gewoon

omdat ze op 2 september 65 jaar is
geworden en dus moest ze wel. Met

pijn in het hart, want Geertje
Lourens is al vanaf 1961 met hart en
ziel onderwijzeres. Sinds ze in 1973
met man en drie kinderen van het
Groningse Winschoten naar het

Zeeuwse Oost-Souburg verhuisde
omdat haar man hier koster werd
van de Gereformeerde Kerk in de
Kanaalstraat, heeft ze honderden

jonge Souburgers in haar klas
gehad. En ze kent ze nog allemaal,

want ze sloot hen vanaf dag één
allemaal in haar hart.

Het is dan ook geen wonder dat het bestuur
van de school waaraan ze zo lang was ver-
bonden haar niet zomaar wilde laten gaan.
Er werd uitgebreid gepraat over het
afscheid en zo was zelfs het interview met
de Souburgsche Courant een onderdeel
van het verrassingspakket dat haar werd
aangeboden. Waarbij dan onmiddellijk moet
worden aangetekend dat zo’n artikel nooit
al haar onderwijsjaren kan omvatten. Er is
overigens even een kleine “kink” geweest
toen haar kinderen werden geboren, want
dat was in die tijd nog zo. Als je een kind
kreeg nam je afscheid en dus zei ze na vijf
jaar haar school in Vriescheloo in Groningen
vaarwel. Daar was ze als net afgestudeerde
juf – ze was al in april voor die baan
gevraagd, terwijl ze pas in juni haar diploma
haalde-  in juli 1961 begonnen. In klas 1, 2
en 3 tegelijk want de kleine dorpsschool
telde maar drieëndertig leerlingen. In de
jaren tussen 1966 en 1977 was ze toch nog
heel vaak voor de klas te vinden, eerst in
Winschoten en vanaf 1973 in Souburg,
onder andere op de Julianaschool. In die
tijd was een invalkracht erg gewild en juf
Geertje helemaal. Dat zullen heel wat
Souburgers kunnen beamen, want die gin-
gen graag naar klas twee, later groep vier,
waar ze voor het merendeel te vinden was
nadat ze in 1977 voor vast werd aangesteld
op De Burcht.

Onvergetelijk
“Het was zo leuk om te doen”, zegt ze nog
steeds vol enthousiasme. “In die jaren zijn
de kinderen veranderd, ze zijn mondiger,
weerbaarder geworden en dat moet ook
wel, maar ze zijn nog steeds even leuk en ik
vind de omgang met kinderen ook nog
steeds even heerlijk. Als het aan mij gelegen
had, was ik er ook nog lang niet mee

gestopt want het geeft me nog steeds veel
voldoening om kinderen iets te leren, met ze
om te gaan en sfeer te scheppen in de klas.
Het kringgesprek  iedere morgen vond ik
altijd een hoogtepunt. We zijn in de 32 jaar
dat we nu in Zeeland wonen helemaal thuis
geraakt in de gemeenschap. Het is ook zo
leuk kinderen in de klas te krijgen van wie ik
de ouders al les heb gegeven. Dan ontdek
je soms bepaalde trekje of een manier van
kijken of lachen, die ik nog van hun vader of
moeder ken.” Want juf Geertje vergeet
“haar” leerlingen nooit meer. Dat is ook zo’n
sterk punt van haar. Op de eerste dag in een
nieuwe klas liet ze de kinderen om twaalf
uur al de naambordjes van hun tafels halen
en bijna altijd wist ze hen dan allemaal bij
naam te noemen. Om ze nooit meer te ver-
geten en zo kan het gebeuren dat ze nog
vaak oud-leerlingen tegenkomt die haar op
hun beurt niet zo een twee drie meer her-
kennen.

Een heerlijk vak
Het les geven zat er al heel vroeg helemaal
in. Ze kwam als vijfjarige in de eerste klas en
begon al schooltje spelend onmiddellijk
haar jongere zusje lezen en schrijven te
leren. Met veel succes, want die kon later
de eerste klas overslaan en meteen door
naar de tweede.  
“Het is een heerlijk vak en ik had echt nog
jaren door willen gaan ook al is de maat-
schappij heel erg veranderd, minder
gemakkelijk, minder gestructureerd ook dan
vroeger. Het is voor de kinderen van nu er
niet gemakkelijker op geworden, maar kin-
deren blijven altijd kinderen en daardoor
blijft dit vak ook altijd zo mooi.” 
Naast het lesgeven heeft ze zich al die jaren
ook met veel verve in andere schoolacti-
viteiten gestort. Om maar eens wat te noe-
men: ze was vestigingsleider, organiseerde
de schoolreis, de activiteiten voor de zen-
ding, deed de jaarbestellingen, de mede-
zeggenschapsraad, de bibliotheek en zorg-
de voor de koffie en de thee. Dat laatste dan
louter voor de gezelligheid want sfeer en
gezelligheid creëren zit in haar natuur. Zodat
niet alleen de kinderen maar ook haar colle-
ga’s haar vast en zeker zullen missen. Zoals
zij zelf iedereen zal missen. “Want ik heb het
met zoveel liefde gedaan!”
Overigens gaat ze niet met de armen over
elkaar zitten. “Ik heb zes kleinkinderen in de
leeftijd van 2, 5 tot 10 jaar en daar krijg ik nu
eens tijd voor en verder wil ik vrijwilligers-
werk gaan doen. Er zal zich vast en zeker
wel iets aan dienen. Er breekt een nieuwe
periode aan en daar wil ik met mijn man van
genieten.” ■

•  Moet worden: Juf Geertje temidden van de leerlingen. Advertentie de Faam sterretje.
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Het is deze weken afwachten wat de politiek
gaat beslissen. Komt er groen licht, dan zijn
de plannen klaar voor een aantal projecten
in Oost-Souburg. Zoals het Oranjeplein bij-
voorbeeld. De procedure is stilgelegd nadat
bekend werd dat vanwege financiële proble-
men wellicht even met de uitvoering moest
worden gewacht. Maar zegt de politiek er
toch “ja” tegen, dan kan al snel met de uit-
voering worden begonnen, zo vertelt Wim
Crusio, projectleider stedelijke ontwikkeling
bij de gemeente Vlissingen. 

Souburg Noord
Naast al lopende projecten, zoals aan de
Jacob Isaac Sandersestraat en het
Ambachtsveld, staat Souburg Noord op het
punt van stapel te lopen. De definitieve
plannen zijn klaar en die worden in decem-
ber in een folder aan de Souburgers voorge-
legd.  De eerste fase bestaat uit de bouw
van een school, een sporthal en 99 wonin-
gen die deels om een plein en ook deels op
een eiland in een grote waterpartij worden
gebouwd. Voor Souburg Noord is inge-
speeld op de structuur van het oude
Souburg, smalle straten en pleinachtige

ruimtes, aldus de heer Crusio. Op 8 decem-
ber gaan de woningen in de verkoop, in
januari wordt begonnen met het bouwrijp
maken van de grond en in april kan de bouw
van start gaan.
In de wijk komt geen gas. Alle woningen krij-
gen een eigen individuele pomp waarmee
door middel van warmte uit de bodem het
huis kan worden verwarmd. “Het voordeel
van deze geavanceerde eigenvoorziening is
dat deze niet is gekoppeld aan de collectie-
ve energieprijzen en dus heel wat voordeli-
ger voor de bewoners uitpakt.”

Oranjeplein
Intussen is ook de haalbaarheidsstudie
afgerond naar de mogelijkheid om aan het
Oranjeplein Noord-West op de plek van de
voormalige Super en de Rabobank een
zogenaamde Brede School te bouwen,
waarheen de scholen van de De
Priesterstraat en het Oranjeplein dan zullen
verhuizen. Er komt ook een sport/gymlokaal
in combinatie met een aantal appartemen-
ten. “Maar dit zal nog wel een jaar of drie
duren”, aldus de heer Crusio. ■
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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
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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.

Taxatie- en Adviesbureau Eggink
Gecertificeerd makelaar/taxateur

EVEN BIJPRATEN MET DE GEMEENTE VLISSINGEN

Wim Crusio: “Als de politiek “ja” zegt 
kunnen we  met het Oranjeplein beginnen”

Tientallen kinderen waren getuige van een
feestelijke opening van de nieuwe locatie
van de Speel-o-theek in het gebouw van de
bibliotheek aan de Kanaalstraat. De verhui-
zing van Vlissingen naar Souburg was niet
de enige verandering die de spellenuitleen-
service onderging. Ook de naam van de
Speel-o-theek werd anders.

Lars en Mirte van 8 en 5 jaar waren de cre-
atieve bedenkers van de nieuwe naam.
Tussen de vele feestelijke ballonnen werd de
nieuwe naam bekend gemaakt: Speel-o-
theek ’t Speelhuis. De werkwijze van ’t
Speelhuis is niet anders dan dat het in de
bibliotheek Vlissingen was. Kinderen in de

leeftijd van 1 tot 10 jaar kunnen nog steeds
speelgoed komen lenen. Het speelgoed is
onderverdeeld in verschillende categorieën.
Die hebben te maken met ontwikkeling,
muziek, gezelschapsspellen, verkleedkleren
en constructiemateriaal. Een keuze voor
speelgoed kan gemaakt worden via kaarten
waar afbeeldingen van het speelgoed op
staan. In de toekomst wordt onderzocht
welke mogelijkheden van samenwerking er
zijn met scholen en kinderdagverblijven. ’t
Speelhuis zal ook betrokken worden bij de
nieuwe brede school in de nieuwe wijk van
Souburg. ■

Speel-o-theek met nieuwe
naam verder in Oost-Souburg

• Foto van het Oranjeplein eind jaren veertig

Toch groen licht voor Oranjeplein
De renovatie van het Oranjeplein moet
mogelijk wijken voor andere urgente zaken.
Dat was de strekking van berichtgeving in
de Souburgsche Courant van augustus. De
mededeling was ingegeven door de tweede
bestuursrapportage van de gemeente
Vlissingen waarin stond dat de renovatie
wellicht opnieuw uitgesteld moest worden in
verband met de slechte financiële situatie
van de gemeente. Dit in tegenstelling tot wat
er in het bestuursakkoord, gesloten tussen
de partijen die deel uitmaken van het colle-
ge van burgemeester en wethouders, was
afgesproken.
Op voorspraak van Partij Souburg Ritthem
is echter in de begroting 2007-2010 de ver-

dere renovatie van het centrum, inclusief het
Oranjeplein, alsnog opgenomen.
Letterlijk staat er in de begrotingstekst: In
overleg met vertegenwoordigers van
betrokkenen zijn herinrichtingsplannen
opgesteld. De start van het centrumplan
Souburg is in 2007 gepland, waarbij als eer-
ste de Vlissingsestraat wordt aangepakt,
vervolgens de Paspoortstraat en aanslui-
tend de Karolingenbaan en aan het einde
van de meerjarige cyclus het Oranjeplein. 
Een grote meerderheid van de gemeente-
raad keurde op 9 november de begroting
goed en daarmee werd meteen ook groen
licht gegeven voor de renovatie. ■
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Het zat wel goed met de handwerkles

Schildersbedrijf Kameleon
Noorderbaan 54 / 4386 CB / West Souburg

Tel.: 0118-430618 / 06-21260878

Voor schilderwerk met verve!

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

OVAA TWEEWIELERS
OVAA MOTORS

SOUBURG
Tel.: 0118 - 465599

Aanvraag indienen vóór uiterlijk 27 november

Kerstpakketten voor inwoners die zijn
aangewezen op bijstandsuitkering

Evenals vorig jaar wil de Protestantse Gemeente Oost Souburg aandacht vragen voor een
winters onderwerp. Het gaat om de verstrekking van kerstpakketten aan die inwoners van
Vlissingen en Oost-Souburg die daarvoor in aanmerking komen. Het Leger des Heils in
Vlissingen en de Protestantse Gemeente in Oost-Souburg (ook in Ritthem) dragen zorg voor
die pakketten. Degenen die (langdurig) zijn aangewezen op alleen een bijstandsuitkering,
WAO- of AOW-uitkering, komen er in principe voor in aanmerking. 

‘Het is de bedoeling dat de kerstpakketten voor inwoners van Oost-Souburg en Ritthem
worden aangevraagd door middel van onderstaand formulier. Dat kan worden gedeponeerd
in de rode brievenbus bij het hek voor De Ark naast de kerk aan het Oranjeplein. Samen met
een kopie van het laatste uitkeringsbericht of van het dagafschrift van de bijboeking van de
uitkering. Beide dienen uiterlijk 27 november in ons bezit te zijn. Er kan ook een pakket voor
een ander worden aangevraagd. Vermeldt dan wel, behalve het adres van degene die naar
uw mening voor een pakket in aanmerking komt, uw eigen adres, zodat wij informatie kun-
nen inwinnen. (Natuurlijk kunt u ook een kopie van het aanvraagformulier invullen, als u niet
in de Souburgse Courant wilt knippen.)’, aldus de Protestantse Gemeente.

De aanvraag geeft niet de garantie dat er daadwerkelijk een kerstpakket wordt toegewezen.
Een van de factoren die een rol spelen, is de duur van de uitkering. In ieder geval wordt er
niet meer dan één pakket per adres verstrekt. Over de uiteindelijke toekenning is geen dis-
cussie mogelijk. Indien een pakket zal worden verstrekt, krijgt men schriftelijk bericht met
vermelding van datum, tijdstip en locatie.

Voorgaande jaren hebben sommige mensen automatisch een pakket ontvangen. Evenals
vorig jaar, dient men het pakket echter zelf aan te vragen. ‘Schroomt u echter niet, want wij
hopen degenen die in aanmerking komen, allemaal een pakket te verstrekken’, belooft de
Protestantse Gemeente Oost Souburg.

Aanvraagformulier kerstpakketten 2006

Naam

Adres

Postcode:

Geb.datum

Gezinssamenstelling: man / vrouw,       kinderen onder 18 jaar.

Sinds (datum)                       aangewezen op een uitkering van Sociale Zaken,

WAO of AOW.

Registratienummer uitkering:

Souburg, (datum)

Handtekening

Veertien maanden werkten ze eraan, vijftien
80-plussers in de Gouwe Tuyn. Het resul-
taat, een groot wanddoek van wol en bor-
duurzijde, ruim twee meter breed en bijna
anderhalve meter lang, mag er zijn, vond
ook burgemeester A. Dok-Van Weele. ‘Met
zoveel creativiteit gemaakt’, bewonderde ze
tijdens de onthulling. ‘Ik heb jullie net horen
zingen en dan kun je horen dat jullie nog

ouderwets zangles hebben gehad. Toen
dacht ik: dan zal het met de handwerkles
ook wel goed hebben gezeten.’
Het doek, een gestileerde plattegrond van
het woonzorgcomplex, hangt in de binnen-
tuin, zodat de vrijwilligsters van de hand-
werkgroep, Susan van der Kooij en Tina
Pruijssers, en de maaksters er elke dag nog
even vol trots naar kunnen kijken. ■

✄



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 29-11-2006 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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KWALITEIT VAKMANSCHAP SERVICE

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND

de

JEANSZAAK
van

ZEELAND

(Advertentie)

FRACTIE

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

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

Voor de dertigste keer is er dit jaar op zater-
dag 16 december een Kerstzangavond. In
de beginjaren heette het nog
“Volkskerstzang Souburg”, een initiatief van
de muziekvereniging “Vlijt en Volharding”
die in 1976, samen met diverse koren uit
Souburg elk jaar een Volkskerstzang organi-
seerden. Eerst in de van Duijvenvoordezaal,
maar nu al vele jaren in de Kanaalstraatkerk.
Na verloop van tijd kwamen er steeds min-
der koren en de overgebleven verenigingen
lieten hun eigen activiteiten rond de drukke
kerstperiode prevaleren boven de
Volkskerstzang.
Omdat men toch door wilden gaan met de
Volkskerstzang, later veranderd in
Kerstzangavond, werd het idee geboren een
eigen koor op te richten dat gedurende drie
maanden een kerstrepertoire zou instude-
ren. Op de eerste advertenties en publica-
ties kwamen voldoende reacties om een
projectkoor op te richten. De naam werd:
“Walchers Kerstkoor”, omdat de leden uit
diverse gemeenten op Walcheren komen.
In de loop der jaren is het “Walchers
Kerstkoor” gegroeid naar zestig leden en
wordt er op de twaalf repetities hard
gewerkt om een goed resultaat te bereiken
voor de Kerstzangavond in Souburg en
optredens in diversen verzorgingshuizen.
Ondanks dat ieder jaar nieuwe mensen zich

aanmelden en anderen weer vertrekken blijft
de sfeer gezellig en ontspannen, en is het
elke keer een uitdaging om acht tot tien
nieuwe kerstliederen in korte tijd in te stude-
ren.

Traditie
Dit jaar dus voor de dertigste maal een
kerstzang en kan men gerust spreken van
een traditie binnen de Souburgse activitei-
ten. Iedereen is welkom deze avond bij te
wonen.
Zoals gebruikelijk zal de bijeenkomst in het
teken staan van samenzang, door met
elkaar traditionele advent- en kerstliederen
te zingen. 
Het "Walchers Kerstkoor" onder leiding van
Gerard Wortman brengt speciaal voor deze
avond ingestudeerde liederen ten gehore.
Voor de orgelbegeleiding zorgt Piet Ploeg.
Verder worden het kerstevangelie en enkele
gedichten gelezen. 
Voor de begeleiding van de samenzang
tekent een ensemble van muziekvereniging
"Vlijt & Volharding" onder leiding van Albert
John Vervorst.
De organisatie van de avond berust bij de
Werkgroep Kerstzang Souburg.
De kerstzang begint om 20.00 uur. De zaal is
open vanaf 19.30 uur. ■

Dertig jaar kerstzang in Souburg



Je zou zeggen dat appels wel tegen
een stootje kunnen, maar niets is
minder waar, verzekeren Wim en

Betsy de Pagter, al vele jaren fruitte-
lers aan de Zandweg 49 in Ritthem.
‘Je moet met een appel net zo voor-

zichtig zijn als met een ei. Bij het
plukken, bij het neerleggen in een

kist en bij het oppakken ervan. Eén
te harde beweging en na een paar
uur is er al een beurse plek zicht-

baar.’ Vandaar dat ze bij de driehon-
derd kilo bakken, waaruit klanten
naar hartenlust appels kunnen uit-
zoeken, borden hebben neergezet

met het verzoek er niet
mee te gooien.

Er is nauwelijks een vrucht te vinden waaro-
ver meer spreekwoorden en gezegden
bestaan dan de appel. Maar het spreek-
woord dat Wim (58) en Betsy (56) het meest
nabij komt is toch wel dat van de appel die
niet ver van de boom valt. Want ook Wim’s
vader en grootvader waren actief in de tuin-
bouw, al hielden zij het meer op groenten en
klein fruit, zoals aardbeien en zwarte bes-
sen. Ook bloemen hoorden aanvankelijk tot
het assortiment, maar sinds Wim voor zich-
zelf begon (‘Mijn vader overleed in 1969
toen ik net 21 was’) groeide het aandeel van
appels en peren gestaag.

Fruitcrisis
Het echtpaar had de wind aanvankelijk
zeker niet mee, want in 1969 brak de fruit-
crisis uit. ‘Frankrijk kwam aan de markt met
een werkelijk gigantisch aanbod van goed-
kope appels. Heel Nederland werd over-
voerd en de prijzen kelderden haast met de
dag. De overheid besloot subsidie te geven
aan telers die wilden stoppen en heel wat
collega’s maakten gebruik van die regeling.
Betsy en ik niet. We zeiden tegen elkaar: als
we harder werken, een perfect product afle-
veren tegen een redelijke prijs en soberder
leven moeten we het kunnen redden. Dat
lukte gelukkig. Ik weet nog goed dat een
collega van me bij de veiling maar achttien
cent kreeg voor een kilo Golden Delicious,
terwijl kisten van ons 28 cent opbrachten,
zuiver en alleen omdat de smaak zoveel
beter was. In feite was dat nóg te weinig,
maar achttien cent was helemaal een
schijntje.’
Niet vreemd aan het succes is ongetwijfeld
dat de twee elkaar prima aanvullen. Betsy
de planner en Wim de doener. Betsy de vlot-
te praatster and Wim de meer bedachtza-
me. ‘Wat we gemeen hebben zijn de ideeën
om van alles en nog wat te beginnen. Dat
verandert niet; dat zit in je hoofd’, vindt
Betsy. ‘Een voorbeeld? Via Wim’s broer, die
op het proefstation in Lisse werkte, hoorden
we dat er toekomst zat in het kweken van
tijgerlelies. Dat kon wel eens een rage wor-
den. En dus gingen wij van de gladiolen over
op de tijgerlelies, als een van de eersten.’
Bloemen verkopen ze niet meer, appels en
peren des te meer.  

Winkel
In 1970 kwam er een nieuwe en stevige poot

onder het bedrijf. De winkel, waarin Betsy
zich tot op de dag van vandaag prima thuis
voelt. ‘Aanvankelijk was hij elke werkdag
open van half vier tot zes, maar inmiddels
blijft het beperkt tot de hele vrijdag en de
zaterdagmorgen. Beide dagen met een
totaal ander publiek. Op vrijdag zie je voor-
al de gepensioneerden en op zaterdag de
werkende gezinnen.’ Het valt Betsy op dat
jongeren zo weinig fruit eten. ‘En dat nog
wel terwijl het gezegde luidt ‘an apple a day

keeps the doctor away’, een appel per dag
houdt de dokter op afstand’, lacht ze. 
Dat zoveel mensen de weg naar het bedrijf
aan de Zandweg vinden, is niet zo vreemd.
‘We zijn zonder meer goedkoop, hebben
een breed assortiment van groot tot klein en
van exportkwaliteit tot ‘gewoon goed’ en
onze appels en peren zijn vers en op smaak
geteeld’, geeft Wim drie redenen van het
succes aan. ‘Waarom dat in de winkels vaak
anders is? De handel wil keihard groen fruit.

Niet zo verwonderlijk, want de appels en
peren moeten moeiteloos veertien dagen in
het schap kunnen liggen zonder dat ze te
oud worden en er veel afval is. Maar in feite
zijn die vruchten te vroeg geplukt en dus
minder van smaak. De appels en peren in
onze winkel komen de dag vóór de verkoop
in de kisten, uitgezocht en wel.’
‘Ooit ging het een keer mis’, vertelt Betsy.
Een van de lekkerste handperen in de
boomgaard is de doynne du commies. Die
moet je niet zo van de boom eten, maar een
dag of tien rust gunnen in de koelcel. Er
kwamen echter klanten die de peer al in de
supermarkt hadden zien liggen. Dan hadden
wij hem toch ook, zeiden ze. Ik zwichtte
voor die aandrang en achteraf gezien had ik
dat niet moeten doen. Wim had gelijk; de
klant moest maar even wachten en dan
kreeg hij een veel betere peer dan uit de
supermarkt.’ 

Oude bekenden
Qua rassen houdt het echtpaar De Pagter
het voornamelijk bij de oude bekenden
zoals elstar, cox, jonagold, goudrenet en
golden delicious. Al werd er één keer, in
1996, een volstrekt nieuw ras aangeplant,
de temptation ofwel de verleiding. ‘Ik vind
het nog steeds een geweldige appel al is hij
– mede door landelijk slechte promotie –
nooit erg bekend geworden’, stelt Wim.
‘Maar hij is keihard en toch vlezig en heeft
een suikergehalte dat niet onderdoet voor
de suikerbiet. Maak er maar eens appelsap
van of appelmoes. Niet te overtreffen’,
belooft hij.
Omdat appelbomen zo’n vijftien jaar mee-
gaan, is de ‘tempation’ voorlopig nog niet
uitverkocht in Ritthem. Of het moet zijn dat
de familie het bedrijf sluit. ‘We worden een
dagje ouder en een opvolger is er niet’,
geeft Betsy aan waar de schoen wringt.
Maar voorlopig houden ze het nog wel vol.
Al is het keihard werken, vaak 64 uur per
week. ‘Gelukkig hebben we een prima ploeg
plukkers en pluksters, die in veel gevallen al
jarenlang voor ons werken. En is er de
waardering van onze klanten. Want het is
toch bijzonder als iemand uit Oostkapelle
elk jaar weer – hij is inmiddels over de
tachtig – appels bij ons haalt om ze naar zijn
kinderen ergens in het noorden van ons land
te brengen. Want, zeggen die, betere appels
zijn er niet. Kijk, daar doe je het voor en al
die jaren met plezier. Ook als het eens een
keer tegenzit.

Hagel
Gelukkig hebben we dit jaar geen hagel
gehad, want als je ziet wat één fikse bui kan
aanrichten… Drie  jaar achter elkaar zijn we
flink ‘verhageld’. Nu hebben we een mooi
hagelvrij product. Daar ben ik blij mee, voor-
al voor Wim. Hij staat altijd aan de sorteer-
lijn en ziet iedere appel langskomen. Een
hagelbui van vijf minuten is al genoeg om je
inkomen te laten verdwijnen. Extra mensen
aan de sorteerlijn om de ‘hagelappels’ er uit
te rapen en een halvering van de prijs. Dit
jaar hebben we echt een prachtig product.’

■

Fruittelers Wim en Betsy de Pagter 
vullen elkaar prima aan

Met appel net zo voorzichtig 
zijn als met een ei

•  Wim en Betsy de Pagter: ‘Onze appels en peren zijn vers en op smaak geteeld’


