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start in 2007
Er wordt weer gebouwd op Souburg. Na een lange ‘bouwloze’ periode

werd enkele jaren geleden al een wijkje gerealiseerd aan het
Koopmansvoetpad. Dit jaar kwamen daar het Ambachtsveld en het plan

Drie Wegen bij. Stuk voor stuk vrij kleinschalige projecten. 
In 2007 begint echter de bouw van een fikse woonwijk, Souburg-Noord.
Daar worden 330 woningen in verschillende prijsklassen en categoriën

gerealiseerd. Ook komt er een nieuwe protestants-christelijke basisschool
met een sportzaal.

8 124

Jeugd politie
boekt successen

Jos Broeke continu
bezig met weer

Europa Kinderhulp
zoekt vakantie ouders

Verder in deze courant:

• Impressie van woningbouw in de nieuwe wijk Souburg Noord.

De bouw van de wijk is belangrijk voor
Souburg. Jarenlang bleef het woningaanbod
gelijk en was er bijna geen doorstroming op
de huizenmarkt. Op Souburg ontstond zo
een tekort aan woningen voor doorstromers
en woningen in iets hogere prijsklassen.
Mensen werden genoodzaakt om naar bij-
voorbeeld Middelburg uit te wijken. En wie
bleef zitten waar ‘ie zat, zorgde er op die
manier voor  dat Souburgse starters weinig
kans maakten in eigen dorp.

De bouw van het wijkje aan het
Koopmansvoetpad zorgde al voor wat meer
lucht. En de bouw van Souburg-Noord zal
daar in nog veel grotere mate voor gaan zor-
gen.

Sloop
Souburg-Noord ligt op een landelijke locatie
ten noorden van het dorp. Om de wijk te
kunnen realiseren, moet een aantal boerde-
rijen en woonhuizen verdwijnen. Het gaat
daarbij onder meer om de boerderij aan de
Reijersweg en alle bebouwing aan de
noordkant van de Middelburgsestraat. Het
hof ‘Vluchtenburg’, de eerste boerderij aan
de rechterkant aan de Schroeweg, blijft
behouden. Deze boerderij heeft een grote
cultuurhistorische waarde. ‘Het markante
woonhuis en de schuur van de boerderij
vormen een waardevolle verwijzing naar de
historie van de locatie’, zo staat te lezen in
het bestemmingsplan.
(Zie verder pagina 2)
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Samen naar 2007

Altijd weer een mooi moment
Om even na te denken
Zo’n heel nieuw jaar
Ligt voor ons klaar
Zo liefdevol te wenken

Je krijgt dan toch een ogenblik
Al is het gewoon verzonnen
Zo op de drempel van de tijd
Het gevoel van heiligheid
Zoiets van: komaan opnieuw begonnen

Misschien mogen wij nu toch
Voor ons dorp om iets gaan vragen
Wat samenwerk, wat samenleven
Wat vreugdevols om te beleven
Kortom, ons dorp weer samen dragen!

Ineke, december 2006



Rondom ’t PUTJE
Voor de laatste keer dit jaar nog
even samen roddelen. Wist u dat
Oost-Souburg de brommerigste
plaats is van heel Zeeland? We heb-
ben hier zeven bromfietsen op hon-
derd inwoners tegen vier komma elf
in Vlissingen bijvoorbeeld en drie
komma achtenzestig in Goes en
daarmee scoren we het hoogst. Nou
heb ik dat altijd al wel geweten,
dat we hier wat brommerig waren
aangelegd en dat vind ik ook geen
wonder als je ziet wat we allemaal
hebben meegemaakt zo door de
geschiedenis heen. We hebben hier
niet voor niks een burg om ons te
beschermen gekregen en als je zo
dan verder kijkt valt er genoeg te
brommen. We kunnen  trouwens
binnenkort misschien ook met de
gewone fiets helemaal tot aan Veere
komen langs het kanaal, zodat trap-
pen richting Vlissingen ook niet
meer nodig is. Mooie gedachtes zijn
dat allemaal en natuurlijk is er een
groot verschil tussen mopperen en op
een bromfiets zitten of trappen op
de fiets maar toevallig is het niet
natuurlijk. 
Overigens vind ik zeven bromfietsen
op honderd inwoners nogal krap
aan. Je zit dan toch met meer dan

tien man op één zo’n ding en dat
eist veel saamhorigheid. Dat is zo’n
mooi woord: saamhorigheid, dat
past prachtig bij Kerstmis. We heb-
ben er hier veel van, al zou ik zo
nu en dan willen dat het even wat
duidelijker was, bijvoorbeeld tegen
Koninginnedag en zo. Even samen
de schouders er onder en ons dorp
schittert weer van de gezelligheid!
Misschien vindt u het onzin en zit
u liever op u eentje voor de televisie
in plaats van op het dorp te wande-
len. Mag ook natuurlijk, maar ik
geef het maar even mee als gedachte
voor tijdens de feestdagen! Fijne
dagen en een heel gelukkig nieuw
jaar wens ik u toe.

Melkmeisje

(Slot van pagina 1)
De wijk krijgt aan de noordzijde een mar-
kant groen bolwerk met een waterpartij.
Aan de andere zijdes wordt de wijk
begrensd door de Lekstraat, de
Middelburgsestraat en de A58. Langs de
A58 komt een geluidswal die het geluidsni-
veau zal terugbrengen tot een aan-
vaardbaar niveau. De wal krijgt langs de
A58 een groen talud. Aan de zijde van de
wijk worden - geïntegreerd in de wal –
woningen gebouwd. Aan het begin van de
wal komt een bijzonder woongebouw.
Souburgse stijl
In de opzet van Souburg-Noord zijn karak-
teristieken van het oude Souburg en land-
schappelijke kenmerken gebruikt. Dit komt
tot uitdrukking in het willekeurig verloop van
smalle straatjes en het wonen aan pleinen.
Op de pleinen en andere plaatsen in de wijk
is ruimte om te parkeren, te spelen en
elkaar te ontmoeten. Grasvelden worden
omzoomd met lage Zeeuwse hagen en vrij
uitgroeiende laanbomen. De straten en
pleintjes worden uitgevoerd in gebakken
klinkers die goed aansluiten  bij de karakte-
ristiek van Oost-Souburg. De straatverlich-
ting krijgt armaturen die de dorpse sfeer
versterken. Er zijn dertien percelen grond
voor eigen woningbouw  waar welstandsvrij
gebouwd mag worden. Dat betekent dat elk
ontwerp is toegestaan dat voldoet aan de
voorgeschreven technische eisen en de
eisen van het bestemmingsplan.
Souburg-Noord is momenteel een agrarisch
gebied met een open karakter. De vormge-
ving van de nieuwe dorpsrand krijgt daarom
extra aandacht. Door de wijk lopen enkele
groene zones die een relatie leggen naar het
open agrarische landschap. In de over-
gangszone van de nieuwe uitbreiding naar
het landschap is slechts beperkt  bebou-
wing opgenomen. Hier is vooral ruimte voor
water en groen. Langs de grasoevers van

de waterpartij aan de noordzijde van het
plangebied komen  verschillende soorten
laan- en parkbomen. Ten noorden van de
waterpartij ontstaat een uitloopgebied dat
gekenmerkt wordt door een natuurlijke ont-
wikkeling. De groene strook tussen de
Reyersweg en Middelburg-Zuid zal niet
worden bebouwd. Er blijft dus altijd een
open, groen gebied tussen Middelburg-
Zuid en Souburg/Abeele bestaan.
Comfortabel 
In de nieuwe wijk wordt veel aandacht
besteed aan comfort en duurzaamheid. Zo
worden alle woningen zeer goed geïsoleerd
en wordt er optimaal gebruik gemaakt van
zonnewarmte. 
De woningen krijgen geen gasaansluiting.
Die is niet nodig omdat de woningen wor-
den voorzien van een warmtepomp. Die
verwarmt de woning en het warme tapwater
met de helft van de energie die een HR
combiketel nodig heeft. De rest haalt de
warmtepomp uit de grond naast het huis.
Dit is eigenlijk opgeslagen zonne-energie. In
de zomer wordt hiermee de woning
gekoeld. Verder krijgen de huizen geen radi-
atoren, maar wordt bijna overal gebruik
gemaakt van vloerverwarming. Allemaal
zaken die goed zijn voor het milieu en nog
beter voor de portemonnee.
In de eerste fase van Souburg-Noord, waar-
van de bouw in 2007 start, worden 90
woningen gerealiseerd. Dat zijn woningen in
de middenklasse en in de hogere prijsklas-
se. Voor meer info over de woningen die in
Souburg-Noord gebouwd worden, kunnen
belangstellenden terecht op de websites
van de twee projectontwikkelaars,
www.marsaki.nl en www.bouwfonds.nl. Wie
meer wil weten over de dertien welstands-
vrije kavels en de algemene gang van zaken
rond het project, surft naar www.vlissin-
gen.nl. ■

Bouw Souburg-Noord

GRATIS GLAZEN
BIJ AANSCHAF

VAN EEN
LEESBRIL
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De werkzaamheden aan de Hudsonstraat
zijn afgerond. De laatste straat die nog aan
de beurt komt is de Van Visvlietstraat. Hier
wordt binnenkort aan begonnen.

Vertraging
De oplevering van de Hudsonstraat liep wat
uit. De vele kabels van de nutsbedrijven
zorgden voor vertraging bij het aansluiten
van de huizen op de riolering. Ook ontstond
wat vertraging omdat men eerst de verzak-

kingen in het riool aan de Burgemeester
Stemerdinglaan bij het Oranjeplein aan
moest pakken.
Aan de Hudsonstraat hebben, onder toe-
zicht van ervaren straatmakers, enkele leer-
ling-straatmakers gewerkt. Geen overbodi-
ge luxe, want er is nog zoveel te doen aan
straten en wegen dat nieuwe hulp heel wel-
kom is. ■

Opknapbeurt voor elf straten in Souburg

Binnenkort als laatste Van
Visvlietstraat aan de beurt

In 2003 werd in de gemeentelijke begroting voor 2004 een extra bedrag van
800.000 euro  opgenomen voor onderhoud aan de straten. Van dit geld kon-

den twintig straten opgeknapt worden, waaronder elf straten in Souburg.
(Beatrixstaat, Beciusstraat, Hudsonstraat, Julianastraat, P.Hendrikstraat

(noord), Regentessestraat, Steenwijkstraat, Van Turnhoutstraat (oost), Van
Visvlietstraat, W. Alexanderstraat (noord).
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• Al werd er hard gewerkt aan de Hudsonstraat, de werkzaamheden liepen door omstandigheden toch wat uit.

Boekenmarkt Vlijt &
Volharding op 31 maart

Combinatie traditionele
stuiverconcert

en nieuwjaarsconcert
op 6 januari 

Muziekvereniging Vlijt & Volharding
combineert dit jaar het nieuwjaars-
concert met het traditionele stuiver-
concert en wel op zaterdag 6 januari

in De Zwaan te Oost-Souburg. Na
het grote succes dat Vlijt &

Volharding dit najaar had met de
Limburgse zanger Gé Reinders wil

de vereniging nu de Souburgers een
concert aanbieden waaraan de

gehele muziekvereniging deelneemt:
blokfluiters, leerlingen, slagwerk-
groep, jeugdorkest en de fanfare.

Het belooft een aantrekkelijk concert te
worden. Voor de pauze treden blokfluiters,
leerlingen, slagwerkgroep en jeugdorkest
op. Laatstgenoemde orkest, onder leiding
van Dominique Capello, heeft onder andere
het bekende “Vlieg met mij mee” van Paul
de Leeuw op het programma staan, evenals
Neunundneunzig Luftballons, Antarctica en
Morricone’s Melody. De fanfare onder lei-
ding van Albert-John Vervorst gaat hele-
maal in de traditionele nieuwjaarssfeer met
een licht klassiek repertoire onder andere
bestaande uit werken van Mozart, Brahms
(Hongaarse Dans nummer 5), Von Suppe
(Ouverture Leichte Cavallerie) en
Shostakoviz, waarna de hele vereniging
samen besluit met natuurlijk de
Radetskymars.
Het concert begint om half acht. Voor de
toegangsprijs hoeft niemand het niet te
laten: er wordt één stuiver gevraagd. Vanaf
19.00 uur kunnen belangstellenden in De
Zwaan terecht.

Boekenmarkt
De vereniging heeft voor het nieuwe jaar
nog meer activiteiten op het programma. Zo
staat voor 31 maart de boekenmarkt
gepland, waarbij niet alleen boeken maar
ook andere aantrekkelijke zaken de verkoop
ingaan. De opbrengst hiervan is voor de
aanschaf van nieuwe instrumenten.  ■



Het team is nog maar kort actief. Net voor
de zomer werd het op poten gezet, maar in
feite begon het pas in september volop te
draaien. Toch werden er al wat resultaten
geboekt, ook in Oost-Souburg. Zoals met
de ‘container-groep’, maar niet minder suc-
cesvol was het opsporen van de daders van
de geruchtmakende glasbom die in het dorp
afging. ‘En met het opsporen van die daders
konden we ook een aantal brandstichtingen
ophelderen’, aldus Henk Wijkstra die ooit
tegenover de witte wijk woonde en nog
aardig wat dorpelingen kent. Die bekend-
heid met Souburg helpt natuurlijk mee als
het gaat om overlast door jongeren in kaart
te brengen. Want dat is wat het JIT in eerste
aanzet doet. Kijken waar het fout dreigt te
gaan of waar het al fout is gegaan.

In de peiling
‘We verdelen jongeren die verkeerd bezig
zijn in drie groepen. Zeg maar van kwaad tot
erger. Groepen die hinderlijk zijn (kleine ver-
nielingen, graffiti en zo ), jongeren die over-
last plegen en tenslotte criminele groepen.
Met een echte leider, wat adjudanten en
voetvolk. In Oost-Souburg is van die laatste
groep gelukkig geen sprake. Wel hebben we
groepen in de peiling die tot de eerste twee
categorieën behoren. Een daarvan is actief
bij het station en bij de stationstunnel.
Leeftijdgenoten worden agressief benaderd
en er wordt om geld gevraagd. Een andere
groep houdt zich op in de omgeving van de
Esdoornstraat bij de flats. Een heel nette
buurt, maar toch wonen er een paar gezin-
nen die in de gevarenzone dreigen te raken.
In de wijk Schoonenburg zit ook een groep
die voor overlast zorgt, onder andere met
motoren en auto’s. Maar zoals gezegd, we
hebben ze in de peiling en weten wie het
zijn’. 

Meelopers
Jongeren die het criminele pad op gaan,
krijgen vanzelfsprekend te maken met justi-
tie. Maar de meelopers kunnen dan wel irri-
tant gedrag vertonen, ze hoeven niet direct
de cel in. Voor hen heeft Henk Wijkstra iets
anders in petto. Hij gaat, samen met een
professionele jeugdhulpverleenster, op pad
voor een gesprek met hun ouders of verzor-
gers en met de betreffende jongere zelf. ‘Ik
deel als politieman in uniform de prikkel uit.
In de trant van: uw zoon of dochter dreigt af
te glijden. Zij steekt de helpende hand uit,

bijvoorbeeld door hulp bij de opvoeding aan
te bieden.’

Allesbehalve prettig
Dan is er voorts een project dat de naam
VET draagt. Vroeg Erbij Team. In het jonge-
renjargon heeft ‘vet’ de betekenis van
geweldig. Of  jeugdige herrieschoppers, die
door het team worden aangesproken het
optreden van het Vroeg Erbij Team echt zo
geweldig vinden? ‘Natuurlijk is het voor hen
allesbehalve prettig als we op de stoep
staan. Maar daar hebben we geen bood-
schap aan. Ons gaat het erom problemen
aan te pakken voor het uit de hand loopt.
Daarom kijken we ook heel concreet naar

waar het fout gaat. Is de relatie tussen
opvoeders en zoon of dochter verstoord?
Worden er gepest op school? Vervelen ze
zich te pletter omdat ze geen leuke vrije-
tijdsbesteding hebben? De problemen bren-
gen we in kaart en daarna gaat het team er
samen met ouders, verzorgers en jongere
aan werken om de zaken op de rails te krij-
gen. Soms schakelen we daar ook een
oudere broer of zus bij in en de jongste ont-
wikkeling binnen de gemeente is het aan-
stellen van mentoren. Begeleiders die van
de problematiek op de hoogte zijn en vanuit
hun persoonlijke deskundigheid extra hulp
kunnen bieden. Ik moet trouwens de
gemeente bij deze een pluim geven, want zij

doet er alles aan om JIT en VET tot een suc-
ces te maken. We weten allemaal dat de
gemeente Vlissingen op zwart zaad zit maar
gelukkig ziet zij het belang van dit preventie-
ve werk in.’

Baat
Teamchef Clement Remijnse vult aan: ‘Het
is toch ook zo dat wat je in het begin van het
traject bespaart – de jongere glijdt niet af in
de criminaliteit en hoeft niet de cel in – je
aan het eind overhoudt. De kost gaat wat
dat betreft voor de baat uit.’ De teamchef
wijst er ook op, dat buurtbewoners zelf een
belangrijke rol kunnen spelen bij het in de
hand houden van problemen. ‘Als je weet
dat je buurjongen dingen vernielt of zo,
praat dan eens op een rustige manier met je
buurman of buurvrouw. Zonder natuurlijk
knallende ruzie te maken, want daar is nie-
mand bij gebaat. Op het ogenblik knallen
weer her en der in Souburg de rotjes,
kanonslagen en ander illegaal vuurwerk. Het
jaagt mensen maar ook dieren de stuipen
op het lijf. Ga je er als buurtbewoner bij
staan lachen of probeer je de jongeren die
met vuurwerk knoeien te wijzen op het risi-
co en de overlast. Daar zit het grote verschil.
En uiteindelijk zijn wij er, als politie, om de
klachten op te pakken en in te grijpen. Maar
nogmaals, voor het zover is kun je zelf in de
wijk ook het nodige doen.’ ■

4

Jeugdpolitie succesvol bij bestrijden overlast door jongeren

‘Echt criminele groepen zijn
er in Oost-Souburg niet’

De overlast door hangjongeren bij de container in de buurt van De Spar en Aldi is zo goed als verdwenen. ‘We heb-
ben de angel eruit gehaald’, verklaart Henk Wijkstra van de jeugdpolitie de rust die er nu heerst. Die angel was de
leider van de groep en omdat die ook verantwoordelijk was voor brandstichting zit hij nu behoorlijk in de justitiële
tang. De jongeren trokken door hun opvallende en irritante aanwezigheid de aandacht van het Jeugd Interventie

Team (JIT), waarin naast de politie tal van instanties zoals maatschappelijk werk, jeugdzorg, de Raad voor de
Kinderbescherming, jeugdgezondheidszorg, buurtwerk en gemeente samenwerken.

• Teamchef Clement Remijnse en Henk Wijkstra van de jeugdpolitie bezig met een werkbespreking.

Fitness Fitaal
Dynamoweg 10
4382 WZ Vlissingen
Tel: 0118-474466
www.fitnessfitaal.nl
info@fitnessfitaal.nl

Sporten v.a. 27,50 per maand!

Heeft u interesse en wilt u informatie...
Kom dan even langs, of bel ons 0118 474466

mailen kan ook: info@fitnessfitaal.nl

januari 2007
start de nieuwe afslankcursus



Haast per kerende post meldde het
gemeentebestuur dat er vermoedelijk door
het krantenbericht een misverstand was
ontstaan. Er bestonden alleen nog maar
plannen om het Oranjeplein opnieuw te
beplanten en de bomen daar te rooien.
Bomen die door de overstroming in 1945
niet of nauwelijks meer levensvatbaar
waren. Netjes vroeg het collega de
Ambachtsvrouw om toestemming en
opperde tegelijkertijd af te zien van het
plantrecht. Haar antwoord kwam in feite
neer op een bars ‘nee’. Bovendien was ze
het er niet mee eens dat er – zoals in het
plan was voorzien – kastanjebomen zouden
worden geplaatst, aangezien die geen enke-
le productieve waarde bezaten. Ze bedoel-
de ermee dat die bomen voor de houtkap

nauwelijks iets opbrachten.

Frustratie
Het Souburgse college kon haar niet tot
andere gedachten brengen en schakelde in
januari 1948 de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten in. De brief aan die instantie gaf
de frustratie van het gemeentebestuur
prima weer. ‘Van de Ambachtsheerlijkheid
der Souburgen is alleen nog overgebleven
dat de Ambachtsheer het zogenaamde
plantrecht heeft van het Oranjeplein alhier.
De gemeente mag daardoor officieel geno-
men geen enkel boompje of plantje op dat
plein planten of rooien zonder toestemming
van de Ambachtsheer. Vanzelfsprekend
werkt dat in een tijd als deze, waarin de
wederopbouw der gemeente hoogtij viert,

zeer belemmerend. Door het gemeentebe-
stuur zijn talrijke pogingen aangewend om
dit recht van de Ambachtsheer over te
nemen, doch tot op heden zonder resultaat.
Omdat het plein door de geleden inundatie
in een zeer slechte toestand verkeert en de
Ambachtsheer tot op heden geen enkel plan
heeft opgemaakt voor herstel of verfraaiing
van dat plein, zelfs niet enig bewijs heeft
gegeven dat hij het opmaken van zo’n plan
in overweging heeft, heeft het gemeentebe-
stuur een plan daartoe laten opmaken en wil
het thans zo spoedig mogelijk tot uitvoering
daarvan overgaan. Daar de wanorde die
thans heerst op het plein een publiek schan-
daal begint te worden en het gemeentebe-
stuur zelf door de Ambachtsheer wordt
belemmerd, rijst bij het gemeentebestuur de

vraag of aan dit recht niet op andere wijze
dan door koop een einde kan worden
gemaakt. Kan dit recht bijvoorbeeld niet
worden onteigend? Veel schade kan de
Ambachtsheer door het verlies van het
plantrecht niet lijden, want de opbrengst
was voor zover ons bekend nihil. Of belang-
hebbende aan de hand van stukken kan
bewijzen dat hij dat recht heeft is voor ons
ook nog een vraag.’

Uitsluiting
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
stuurde de vraag door naar uitgeverij
Samson, de deskundige bij uitstek op het
gebied van vragen en antwoorden met
betrekking tot bestuur en administratie van
gemeenten. Eind februari antwoordde de
uitgever op de vragen van het college. ‘In
het algemeen geeft het plantrecht niet de
bevoegdheid van de rechthebbende om
met uitsluiting van ieder ander te planten.
Als hij mocht menen dit recht wél te bezitten
dan is het aan hem dit te bewijzen. Wij zou-
den er zelfs geen bezwaar in zien bij veror-
dening te verbieden op het plein te planten
zonder vergunning van burgemeester en
wethouders. Mocht inderdaad van een uit-
sluitend recht sprake zijn – hetgeen we
betwijfelen – dan ware, zo de rechthebben-
de geen medewerking wil verlenen om tot
afkoop te komen, met het departement van
binnenlandse zaken het overleg te openen
om het plantrecht te onteigenen.’

Minister
Dat laatste was niet aan dovemansoren
gericht. Op 16 maart 1948 ging er een brief
richting minister van binnenlandse zaken
met het verzoek die onteigening in gang te
zetten. De minister schakelde op zijn beurt
Gedeputeerde Staten van Zeeland in.
Uiteindelijk liep de hele ruzie met een sisser
af. De gemeente had de Ambachtsvrouw in
feite al buitenspel gezet door de voorgeno-
men aanplant van het Oranjeplein simpel-
weg uit te voeren zonder toestemming.  Met
dien verstande dat niet kastanjebomen
waren neergezet, maar esdoorns. Een snel-
ler groeiende houtsoort en dus profijtelijker
bij eventuele houtkap in de toekomst.
Waarop de minister via Gedeputeerde
Staten meedeelde dat ‘waar de aanvankelijk
gerezen moeilijkheden op een voor beide
partijen bevredigende wijze zijn opgelost,
de totstandkoming van een wet, verklaren-
de het algemeen nut der onteigening van
het plantrecht van het Oranjeplein, niet zal
worden bevorderd.’ ■

Heibel over beplanting Oranjeplein
brengt Souburgs college tot wanhoop

De recente problemen rond de reconstructie van het Oranjeplein is zeker niet het enige wapenfeit waarbij het plein
onderwerp van strijd was. Net als nu werd ook toen uiteindelijk alles in den minne geschikt, maar voor het zover

was maakte Souburgs gemeentebestuur zich behoorlijk kwaad. De heibel begon op 6 november 1947 met een kort
briefje van mr. J.H.C. Heyse uit Middelburg aan de autoriteiten in het dorp. Hij schreef uit de dagbladen vernomen te

hebben dat het Oranjeplein opnieuw werd beplant en wilde weten wie daar machtiging voor verleend had. ‘Want –
stelde hij – het plantrecht behoort toe aan de Ambachtsvrouw, douairière A.E.I. Schorer van de Souburgen-Irwin

Brown, wier belangen door mij worden behartigd.’
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Het allergaartje wenst
al haar klanten

fijne feestdagen en een
heel gezond

en creatief 2007.

Let op: wij zijn gesloten
van 27 december

tot en met 2 januari.

HOBBY EN 
CREATIVITEITSCENTRUM

‘T ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12

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

• Foto van het Oranjeplein eind jaren veertig

ZWANGER?
Laat je kaartje drukken

bij DE VRIJBUITER
Paspoortstraat 26

TROUWPLANNEN?
Laat je kaartje drukken

bij DE VRIJBUITER
Paspoortstraat 26



Courant ontvangen?
De bezorging van de courant laat af en toe te wensen over. Voor lezers,

adverteerders en natuurlijk ook medewerkers is het vervelend dat er af en
toe een deel van Souburg te laat bezorgd of zelfs vergeten wordt. De vorige

bezorgerorganisatie behoorde tot een grote landelijke keten.
Bezorgklachten gingen over veel schijven en ten koste van heel wat erger-

nis. De laatste twee jaar zijn we van bezorgorganisatie veranderd.
Bezorgklachten worden nu veel sneller en directer behandeld. Ook de nieu-

we organisatie is echter afhankelijk van zijn bezorgers. De courant van
november werd bijvoorbeeld in Westerzicht niet bezorgd. Er waren eerder

klachten dus die bezorger is ontslagen. 

Lezers kunnen helpen de bezorging te verbeteren door bij klachten te bellen naar
(0118)490195. Wilt u dan wel eerst aan de buren vragen of zij de courant ook niet ontvan-
gen hebben. Mocht dit zo zijn, wilt u dan van u en uw buren straatnaam, huisnummer en
postcode doorgeven. We bellen vervolgens de organisatie die min of meer per omgaande
contact opneemt met de bezorger om te zien wat er aan de hand is. Let wel: in brieven-
bussen met de sticker ‘Ja Nee’ en ‘Nee Nee’ kan helaas niet worden bezorgd. 
De bezorgdienst moet wel snel geïnformeerd worden. Twee weken na de bezorgdatum is
het moeilijk controleren. Daarom heeft de Souburgsche Courant een extra controlesysteem
opgezet. In elk van de ongeveer dertig bezorgwijken hebben we een paar adressen nodig
die vooraf geïnformeerd worden wanneer de courant bezorgd wordt. Bij niet of niet tijdig
bezorgen mailen deze mensen dit door aan de administratie.
Het is maar weinig werk en bij goed bezorgen hoeft u helemaal niets te doen.
Wanneer u ons ten dienste wilt zijn wilt u ons dan uw naam, adres, telefoonnummer en

emailadres doorzenden aan dickschinkel@zeelandnet.nl . Dat kan ook via het enquêtefor-
mulier elders in deze krant.

Voor de volgende bezorgwijken zoeken we controleurs: 
Wijk 505 Westerzicht onevennummers
Wijk 506 Westerzicht evennummers
Wijk 603 West Souburg: Philips de Goedebaan – Jacoba van Beierenweg – Karel de

Stoutestraat – Keizer Karelhof – Kleiweg – Landsenpad – Lindeijerlaan – Marie
van Bourgondiestraat – Noorbeekseweg – Noorderbaan – Pastoor van der
Aalaan – van der Veerlaan – van Oorschotlaan – Weijevlietweg – Westerbaan –
Wiebautlaan.

Wijk 801 Middenhofsingel – Beciusstraat – Doornluststraat – Koopmansvoetpad –
Spoorstraat –  Oudewaterlaan – Poortugaalstraat

Wijk 802 Braamstraat – Buteuxstraat – Cornelis van Perestraat – Everastraat –
Hudsondwarsstraat – Hudsonstraat – Jan de Priesterstraat – Kanaalstraat one-
ven nummers – van Steveninckstraat – van Visvlietstraat.

Wijk 803 Iersezeestraat – J.I. Sandersestraat – Kromme Nieuwstraat – Pieter
Louwersestaat – van Teylingestraat – Vlissingsestraat.

Wijk 804 Bermweg –  Padweg – Stuart Makkerstraat – Zeewijksingel.
Wijk 805 Adriatischezeestraat – Oostzeestraat – Waddenzeestraat – Wittezeestraat –

Zuiderzeestraat – Zwartezeestraat.
Wijk 806 Amstelstraat – Burgemeester Stemerdinglaan 1-27 en 32-66 – Eemstraat –

Geulstraat –  Gouwestraat – Reggestraat.
Wijk 807 Diezestaat – Dintelstraat – Dommelstraat – Grevelingestraat – Hontestraat –

Lingestraat – Roerstraat.
Wijk 808  Irenestraat – Stemerdinglaan 29-93 en 70-132 – Nagelenburgsingel – Oranjeplein

– Prins Bernhardstraat – Ritthemsestraat 1-69.
Wijk 809 Burgemeester Stemerdinglaan 95-217 en 134-204 – Kromwegesingel 173-217 –

Margrietstraat – Nagelenburgsingel 81-135 – Prins Hendrikstraat 25-96 –
Ritthemsestraat 71-123.

Wijk 811 Abeelseweg – Bastion – Grote Abeele – Hunzestraat – Lekstraat – Zaanstraat.
Wijk 812 Ahornstraat – Berkenstraat –Beukenstraat – Eikenstraat – Elzenstraat –

Esdoornstraat – Iepenstraat   – Lindestraat – Platanenstraat – Populierenstraat.
Wijk 813 Molenweg – Irenestraat – MA v.d. Puttestraat – Wilgenstraat – van Ginkelstraat
Wijk 814 Beatrixstraat – Burchtstraat – De Deckerestraat – Julianastraat –

Kromwegesingel 1-105 –  Putwijkstraat – Regentessestaat – van Turnhoutstraat
– Willem Alexanderstraat. ■

Geen Souburgsche
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LEUKE DINGEN
KOOP JE BIJ DE

VRIJBUITER
Paspoortstraat 26
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De beloftes kunnen niet op, de laat-
ste jaren, voor ons dorp. We hebben
jarenlang de gemeente onze plan-

nen aangereikt en elk jaar de belofte
gekregen dat er wat aan gedaan

werd. Ook na de verkiezingen zijn
de voorbijgaande jaren van beloftes
weer op de korrel genomen en moe-
ten we concluderen dat er maar een

enkele is nagekomen.
Dat de plaatselijke politiek er veel moeite
voor doet om op politiek gebied de schou-
ders eronder te zetten weten we, maar als
er geen meerderheid is voor onze argumen-
ten zullen we nog meer de zeilen bij moeten
zetten. De dorpswethouder heeft dan wel
gezegd dat er een onderhandelingsresultaat
is behaald met goed gevolg voor onze
gemeenschap maar daar moeten we nog
het nodige van weten. Het is erg stil op het
stadhuis. De gemeente heeft financiële pro-
blemen en die zijn niet zo makkelijk te ver-
helpen, maar moet dan alles waar we al die
jaren voor onderhandeld en veel energie
ingestoken hebben met de vele financiële
middelen die dat gekost heeft nu allemaal
maar vergeten? Hoezo we worden serieus
genomen? Let wel, wij behoren met 23%
van de gemeentelijke bevolking wel tot de
grootste groep binnen de gemeente
Vlissingen. Elk jaar worden we met een
kluitje in het riet gestuurd met beloftes.

Enkele punten op een rijtje:
Dorpsplan:
Elk jaar dienen we bij de gemeente een plan
in wat de prioriteiten zijn van ons dorp. Het
exemplaar van dit jaar is nog aangeboden
aan de vorige wethouder. De wethouder van
nu heeft beloofd dat er voor juni een ant-
woord op zou komen en dat hebben we
gehad. Daar staat in wat realistisch is en
niet. Maar de tijdsbalk die de betreffende
afdelingen daaraan moeten koppelen laat
nog steeds op zich wachten. Wat heeft het
dan voor zin om hier in december weer een
nieuw Dorpsplan te maken als het bestaan-
de nog niet is uitgewerkt.

De Kern Oost-Souburg:
Al jaren lang is het Oranjeplein uitgesteld
om uiteindelijk in het jaar 2006 een begin te
maken met de werkzaamheden. Na ruim
een jaar van vergaderen met de klankbord-
groep en de gemeente is stedenbouwkun-

dig SAB aan de slag gegaan en hebben we
een prima resultaat op tafel kunnen bren-
gen. Op een inloopmarkt op 11 mei is het
plan gepresenteerd. 
Net voor de vakantie kregen we bericht dat
alles op een laag pitje kwam te staan in ver-
band met de financiële problemen.
Zodoende is het plan weer naar de toe-
komst verschoven en dat houdt in dat al het
werk en geld dat dit heeft gekost weer
opnieuw moet worden opgehoest en dat
duurt weer maanden zoniet jaren.

De nota uitstallingen:
Al jaren belooft de gemeente de nota uit-
stallingen te zullen maken. Nu is het weer
wachten tot het plan Fonteyne klaar is. Er
komt een nota voor de hele gemeente en
niet alvast één voor Souburg wat toch
beloofd was omdat Souburg anders is dan
de Lange Zelke. Hier gelden toch andere
normen?
We zullen de politiek er van moeten overtui-
gen dat dit niet zo langer kan. Beloftes
maken schuld, maar daar zitten ze vol mee
in de gemeente. Wij als platform moeten en
kunnen niet zonder de mening van de
bewoners.
Het dorpsplatform stelt zich tot doel de
sociaal-maatschappelijke, economische en
fysieke ontwikkelingen in het dorp te signa-
leren, te bevorderen en verbeteringen daar-
voor aan te dragen. Samen staan we sterk.
We zoeken nog steeds mensen die zich in
willen zetten voor ons dorp. Tel: 0118-
467935

Koninginnedag
Het was afgelopen Koninginnedag geen
groot feest in het dorp. Hierover bereikten
ons verschillende opmerkingen dat voor
zo’n dorp als het onze er wel erg weinig
gedaan werd.
Wij hebben als platform alle verenigingen,
instanties en scholen van ons dorp uitgeno-
digd voor een bijeenkomst om over dit
onderwerp eens van gedachten te wisselen.
Daaraan hebben maar drie geïnteresseer-
den gehoor gegeven. Als platform hebben
we er alles aan gedaan om vrijwilligers te
vinden door deze bijeenkomst te organise-
ren, want zonder uw steun gebeurt er dus
helemaal niets meer op het dorp. 12.000
inwoners en maar 12 vrijwilligers? ■

Piet Steketee

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

Vloerkleden 170/240 49,-
Wollen vloerkleden 170/240 89,-

EEN ZACHTE OPLOSSING
OP HARDE VLOEREN

Souburg weer de klos als het
om bezuinigen gaat, maar
beloofd is beloofd, toch?

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

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

• Piet Steketee, Voorzitter Dorpsplatform Oost-Souburg



Midden in     RitthemMidden in     Ritthem

Zo langzamerhand begint hij een
zeer beroemde Zeeuw te worden:

Jos Broeke, de weerman van
Omroep Zeeland, steunpilaar van de
Ritthemse gemeenschap maar ook

met wortels in Oost-Souburg en ook
daar zijn steentje bijdragend. Heel
Zeeland kende al lang zijn stem,

maar sinds hij in juli van dit jaar ook
te zien was op tv wordt hij regelma-
tig op straat herkend. Tijd om eens
bij hem langs te gaan in zijn woning
in de schaduw van de prachtige kerk

van Ritthem. 
Hij had er nog nooit bij nagedacht maar al
weer zo’n zestig jaar geleden werd hij gebo-
ren in de schaduw van een andere kerk, de
Jacobskerk in Vlissingen. Toeval?
Misschien wel niet, evenmin als zijn betrok-
kenheid bij het weer, die er al heel jong
inzat.
Hoewel het aan de Souburgse
Zeewijksingel gelukkig droog bleef was het
toch de ramp van 1 februari 1953 die hem er
als zesjarige jongen toe aanzette iedere
morgen om 6.40 het op dicteesnelheid op
de radio gelezen weerbericht op te schrij-
ven. Nu staat hij iedere morgen om 5.15 uur
op, want het weerman zijn voor de Zeeuwse
Omroep en de zorg voor zijn eigen, vanuit
de Lambrechtsenstraat in Ritthem gevoerde
bedrijf “Meteo Zeeland” vergen lange
dagen.

Aanwaaien
We treffen Jos tussen allerlei computers
met weerkaarten en ingewikkelde tekens
waaruit hij voor de vuist weg moeiteloos
zonder haperen even later een weerbericht
weet te maken voor radio Zeeland. Hij weet
dan ook alles van het weer en hij vindt het
nog steeds geweldig om daar mee bezig
zijn.
Voor wie het helemaal precies wil weten:
Jos Broeke werd op 21 september 1946
geboren in het Vlissingse straatje “Achter de
Kerk”. “Ik ben aan komen waaien”, lacht hij,
“want op die dag waaide het heel hard.” Hij
bleef maar krap drie jaar Vlissingen want in
augustus 1949 verhuisde het gezin Broeke
naar Oost-Souburg waar Jos opgroeide en
eerst de Pieter Louwerse- en later de Van
Daleschool bezocht. Op 14 december 1965
begon hij aan de vervulling van  zijn militai-
re dienstplicht. Bij de luchtmacht, dus dat
werd 21 maanden dienen met aanvankelijk
een vergoeding van twee kwartjes per dag.
Helaas kon hij zich daar niet met het weer
bezighouden, want dat was alleen voor
beroepsmilitairen weggelegd en dat vond hij
teveel van het goede. Dus werd het na de
militaire loopbaan het KNMI in De Bilt,  een
goede plek voor iemand met een roeping
als die van hem die al wortelt in zijn jongen-

sjaren. “Dat is heel typisch”, zegt hij. “Het
zijn vrijwel altijd jongetjes die zich interesse-
ren voor het weer, dat heb ik bij het KNMI
ook meegemaakt. En bij de Vereniging van
Weeramateurs bestaat ongeveer 98 procent
van het ledental uit mannen en jongens.”

Mooie tijd
Dat werken in De Bilt was precies wat hij
zocht; in die tijd maakte hij ook reizen met
het weerschip De Cumulus op de
Atlantische oceaan. Het was een mooie tijd,
vindt hij nog steeds en hij had ook nog wel
willen blijven maar toen hij in 1979 bij het
KNMI-station aan de sluizen in Vlissingen
een baan kon krijgen was dat een te mooie
kans om te laten schieten. En zo werd Jos
een Ritthemer, want hij zocht een huis in
een klein dorp en vond dat aan de
Lambrechtsenstraat. In 1984 werd Jos
hoofd van het KNMI-station en van 1992 tot
1995 werkte hij bij het Hydro Meteo
Centrum in Middelburg. Een inkrimping van
het personeel van dit centrum gaf hem de

kans met een wachtgeldregeling voor zich-
zelf te beginnen met Meteo Zeeland en zo
belandde hij als vanzelfsprekend ook bij de
Omroep, waar hij sinds kort iedere dag
vanaf een andere plek in Zeeland op tv is te
zien en zijn bekende stem nu ook een
gezicht heeft gekregen. Tot genoegen van
kijkers en luisteraars, dat merkt hij aan de
reacties over van alles, tot aan zijn kleding
toe.

Veel tijd
Het is overigens niet iets wat je er zomaar
bijdoet. “Met het weer ben je zeven dagen
in de week bezig”, vertelt hij. “Van ’s mor-
gens vroeg tot ’s avonds laat. En omdat je er
zo continu mee bezig bent, is dit wel iets dat
je leuk moet vinden, want het kost in ver-
houding heel erg veel tijd. Ik denk dat het
weer me zo aantrekt omdat het met de
natuur te maken heeft. Ik ben bijna van mijn
eerste zakcenten lid van
Natuurmonumenten geworden en later van
Greenpeace en zo. Weer is natuur, er is altijd

die dynamiek, het is altijd weer anders.
Vooral hier. Als je weerman op Curaçao
bent, waar het weer iedere dag bijna het-
zelfde is, is het waarschijnlijk veel saaier.
Want juist dat onvoorspelbare maakt het
boeiend.”

Stevig
Intussen staat Jos Broeke stevig in de
Ritthemse gemeenschap. Vanaf de dag van
de oprichting na het bezoek van toenmalige
burgemeester van Vlissingen Jaap van der
Doeff aan Ritthem, is hij lid van het
Dorpscomité. In 1987 werd hij voorzitter van
korfbalvereniging Atlas, waar hij nog steeds
bestuurslid is en de public relations en het
clubblad verzorgt. De public relations
behartigt hij ook voor korfbalvereniging
Fortis in Oost-Souburg, waar hij tevens spe-
aker is tijdens de wedstrijden. En verder
houdt hij zich bezig met de podiumkunsten
via Uit in Zeeland en is betrokken bij de pro-
grammering van het Arsenaal- en het
Vestzaktheater in Vlissingen.
“Het is prettig ook eens met iets anders
bezig te zijn dan alleen het weer” Waaruit te
concluderen valt dat elke woonplaats van
Jos Broeke daar altijd nog de vruchten
ruimschoots van plukt. Ook is het handig
hem in de buurt te hebben: je weet altijd wat
voor weer het wordt als er iets te doen is.

■

•  Jos Broeke: bekende stem kreeg nu ook een gezicht.
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‘Er is altijd die dynamiek, het is altijd weer anders’

Jos Broeke bijna zeven dagen per
week continu bezig met het weer

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
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Slijterij -Slijterij - SouburgSouburg

Paspoortstraat 19 Oost-Souburg

1177,95,95
Geldig tot en met a.s. zaterdag 23 decemberGeldig tot en met a.s. zaterdag 23 december

Liter!Liter!

12,912,999

Liter!Liter!

19,9519,95

7700 ml00 ml

OOP=OP=OPP

1177,95,95

7700 ml00 ml

19,9519,95

Liter!Liter!

1177,95,95

Liter!Liter!

Cadeau’sCadeau’sKKersterst

VVoor een Cadeau op maat!oor een Cadeau op maat!

* W* Wijnkistenijnkisten
* Bier manden* Bier manden

* W* Whisky cadeau’shisky cadeau’s
* Congnac Kistjes* Congnac Kistjes



Nog een paar jaar en de
Souburgsche Courant (vroeger ’t

Putje) bestaat 25 jaar. Met dat jubi-
leum in zicht heeft de redactie er
behoefte aan te vernemen wat de
Souburgers en Ritthemers van de
krant vinden. In een grijs verleden,
nog ver voor de oorlog, verscheen
al een Souburgsche Courant in het
dorp, maar de moderne versie zag
in 1984 het levenslicht, op initiatief
van het opbouwwerk in samenwer-
king met de winkeliersvereniging
Nemidso, de buurtvereniging Van

Duijvenvoorde en de opbouwcom-
missie van Oost-Souburg.

Aanvankelijk nog beperkt van omvang
groeide de krant uit tot minimaal twaalf
pagina’s en vaak meer. Na al die jaren
besloot de redactie, die uit louter onbetaal-
de vrijwilligers bestaat, te onderzoeken of
de Souburgers en Ritthemers alle inspan-
ningen wel op prijs stellen. Bovendien kan
de redactie zowel op financieel (adverten-
ties werven) als op journalistiek gebied
zeker extra hulp gebruiken.
Zoals op veel terreinen in de samenleving
het geval is, kampt de krant met weinig
medewerking. De respons is minimaal, de
kritiek niet. ‘Jullie verschijnen te weinig’,

hoort de redactie meer dan eens. Of: ‘de
bezorging is waardeloos’. Daarmee gaan de
klagers voorbij aan de niet geringe inspan-
ningen van het kleine groepje vrijwilligers
dat voor de Souburgsche Courant actief is.
Bovendien zijn de drukkosten hoog en is de
bezorging tegen betaling uit handen gege-
ven van een professionele organisatie die –
leert de ervaring -  onmiddellijk inspeelt op
bezorgklachten.

Moedeloos
Er zijn van die momenten dat de redactie
moedeloos wordt van de geringe respons
en moe van de inspanningen om de zaak
financieel rond te krijgen. U als lezer kunt
voor een oppepper zorgen door de enquête
in te vullen. De redactie belooft uw mening
zeer serieus te nemen en er in het nummer
van maart op terug te komen. Want dát
nummer verschijnt in elk geval nog. Hoe het
daarna met de Souburgsche Courant gaat
hangt vooral af van uw reacties.

De enquête kan worden ingeleverd bij De
Vrijbuiter in de Paspoortstraat of in de bus
gedaan bij of worden opgestuurd naar het
redactieadres: Dongestraat 70, 4388 VN
Oost-Souburg. De vragenlijst kan ook via
email ‘bezorgd’ worden: frabrink@planet.nl
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MOET DE SOUBURGSCHE
COURANT BLIJVEN?

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

Schildersbedrijf Kameleon
Noorderbaan 54 / 4386 CB / West Souburg

Tel.: 0118-430618 / 06-21260878

Voor schilderwerk met verve!

De vragen
1. Leest u de Souburgsche Courant?

0 Ja volledig
0 Te hooi en te gras
0 Ik kijk er zelden in

2. Wat vindt u van de inhoud?
0 Oninteressant
0 Wel aardig
0 Over het algemeen lezenswaardig

3. Wat zou graag nog meer in de krant willen lezen?

4. Kent u reportage-onderwerpen die mogelijk interessant zijn
voor de krant?

5. Op welke manier zou u aan de krant mee willen werken?
0 Als wijkcorrespondent (aan de redactie doorgeven wat er bij

u in de buurt speelt)
0 Als verslaggever (zelf schrijven, al dan niet ondersteund

door de twee oud-dagbladjournalisten binnen de redactie)
0 Als PR-man/vrouw van de vereniging binnen Souburg en

Ritthem waar u lid van bent
0 Als extra controleur van de bezorging (aannemen van

bezorgklachten en/of doorgeven of bij u in de buurt de
Souburgsche Courant goed is bezorgd)

0 Als sponsor 
0 Als advertentiewerver (bezien of er in uw omgeving wellicht

mensen zijn die een advertentie willen plaatsen)

6. Heeft u nog andere opmerkingen?

Ingezonden door:

Naam: 

Adres:

Plaats

Telefoon

(Eventueel) emailadres
✄

✄
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OVAA TWEEWIELERS
OVAA MOTORS

SOUBURG
Tel.: 0118 - 465599

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

Partij Souburg Ritthem heeft de afgelopen vijf jaar de slechte staat van onderhoud
aan straten, wegen en rioleringen diverse malen in de gemeenteraad naar voren
gebracht. De andere partijen vonden dat wij het wel erg vaak over stenen en
stoeptegels hadden. De letters van de PSR (Partij Souburg Ritthem) werd dan ook
wel eens gekscherend vertaald als de partij van Pleinen, Straten en Rioleringen.
Ondertussen zijn ook de meeste andere partijen het er wel over eens dat we ten
aanzien van het onderhoud een groot financieel probleem hebben.   
Er is in 2004 eenmalig 800.000 Euro extra geld uitgetrokken voor achterstallig
onderhoud. Dit is een druppel op een gloeiende plaat want volgens een gemeen-
telijke memo van januari 2005 was er op dat moment 14 km achterstallig onder-
houd. Om bij te blijven en de achterstand in de komende tien jaar in te lopen is er
een budget nodig van 27 miljoen euro.
In 2004 is ook besloten dat er jaarlijks een bedrag vrijgemaakt moet worden voor
onderhoud.
Bovendien zou er een meerjarenplanning opgesteld worden. In deze planning
komt te staan wanneer en welke straten voor onderhoud in aanmerking komen. 
Inmiddels zitten we al bijna in 2007. Er is ons toegezegd dat de planning niet lang
meer op zich laat wachten. In de begroting van 2007 is 250.000 euro opgenomen
voor extra onderhoud. Voor 2008 500.000 euro, voor 2009 750.000 euro en voor
2010 1.000.000 euro. Het is al iets maar uiteindelijk moeten deze bedragen nog
veel hoger worden.

Door de coalitiepartijen is in het bestuursakkoord opgenomen dat met de herin-
richting van het centrumgebied Oost Souburg eind 2006 begin 2007 zal worden
begonnen. In samenspraak met diverse Souburgse belangengroepen is besloten
dat dit begin 2007 wordt.
In september begrepen we dat, door de financiële problemen van de gemeente,
het tijdstip van de herinrichting minstens een jaar opgeschoven zou worden. Dus
tegen de afspraken in. Na uitvoerig overleg met de coalitiepartijen is besloten om
de herinrichting toch niet langer uit te stellen. In de begroting 2007 -2010, die door
de raad aangenomen is, staat; In overleg met vertegenwoordigers van betrokke-
nen zijn herinrichtingsplannen opgesteld. De start van het centrumplan Souburg is
in 2007 gepland, waarbij als eerste de Vlissingsestraat wordt aangepakt, vervol-
gens de Paspoortstraat en aansluitend de Karolingenbaan en aan het eind van de
meerjarige cyclus het Oranjeplein (2008).

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we een motie ingediend met als strek-
king de subsidies uit de pot Economische Activiteiten ook voor 2007 toe te ken-
nen. Onze motie is in een gezamenlijke motie van zeven partijen opgenomen en
aangenomen. Dit houdt in dat de Stichting Highland Games en het
Volksdansfestival ook in 2007 hun subsidies krijgen.
De subsidie van Razzmatazz wordt door de gemeente beëindigd. De “soos” voor
jongeren, de Piek, ontvangt nu en in de toekomst nog wel subsidie. Een goede
zaak denken wij. Maar het lijkt ons dan juister dat Razzmatazz de “soos” voor
oudere jongeren ook subsidie blijft ontvangen. Initiatieven daartoe zal Partij
Souburg Ritthem zeker ondersteunen.

ONDERHOUD STRATEN EN WEGEN

HERINRICHTING CENTRUM SOUBURG

SUBSIDIE HIGHLAND GAMES EN
VOLKSDANSEN
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Een stille nacht vol licht, 
vol oude woorden en beloften die als nieuw
klinken. 
Herders worden in een hemels licht gezet. 
Er klinkt een boodschap van grote blijd-
schap: 
‘Vandaag is voor jullie de heiland, de redder
geboren!’ 
En dan barst de hemel los in een lied: ‘Eer
aan God  en vrede op aarde, voor mensen
van zijn welbehagen’.
Levend teken dat die hoge woorden waar
zijn en betrouwbaar, is een kind.  
Een kind dat in doeken gewikkeld is en in
een kribbe ligt, in een voederbak omdat
voor hem en zijn ouders geen plaats was in
de herberg.

Daar zit nogal wat tussen … tussen die
hoge woorden uit de hemel en dit kind 
dat daar in een pover beestenhol teken ligt
te zijn van die hemelse boodschap. 
Maar wat doe je als het licht weer dooft, de
nacht weer over je valt en alles weer is als
tevoren? Voor hetzelfde geld houd je het
dan voor gezien, dat kind. 

Maar …wonderlijk is dat. 
Over dat gewone, dat armoedige van dat
kind, dat zo schril afsteekt 
bij waar de hemel even vol van was, daar

stappen die herders over heen.  
Ze nemen dat gewone kind ‘voor lief’. 
Ze hebben de kerstboodschap goed ver-
staan. 

Ze gaan meteen op weg…
En dàn vinden ze dat kind…
En ‘zien’ ze dat waar is en betrouwbaar,  
wat hen over hem gezegd is .

Daar gaat het blijkbaar om: dat je, als het
weer donker is om je heen, 
meteen op weg gaat om dat kind te zoeken
waar de hemel zo vol van was …

De kerken en geloofsgemeenschappen op
Souburg  en Ritthem 
laten u in deze dagen graag een stukje mee-
maken van hun zoektocht naar dit kind.
Rond kerst maar ook er na  kunt u voor
deze kerstboodschap bij allen terecht.
Tijden en gelegenheden kunt u vinden in de
folder die de gezamenlijke kerken vóór kerst
huis aan huis hebben verspreid. U  bent van
harte welkom! ■

Ze gingen meteen op weg...
De Philharmonie 50 plus biedt aan het eind
van haar jubileumjaar inwoners van Souburg
en andere vrienden en bekenden een con-
cert aan.
Deze uitvoering, die in het teken van het
naderende kerstfeest staat, wordt door het
nu al weer bijna zes jaar oude orkest onder
leiding van Bram Overbeeke, gegeven op 22

december om 15.00 uur in de
Kanaalstraatkerk.
Om toehoorders vast in de kerstsfeer te
brengen zullen veel kerstliederen en bij dit
feest passende muziekstukken ten gehore
worden gebracht. Het is een inloopconcert
van ongeveer een uur; wellicht een passend
rustpunt tijdens de zeer drukke dagen        ■

In Kanaalstraatkerk op 22 december

KERSTCONCERT PHILHARMONIE 50 PLUS

Op woensdag 20 december in 'Ons
Dorpsleven’ te Ritthem de voorstelling
‘Vaders en Eieren’ door Stichting Theater
Split met Reina de Groot en Willem Ploum.

Een aanstaande pinguïnmoeder en -vader
hebben heel wat beredderen nadat er na
lang wachten een kindje op komst is, zeker
omdat bij pinguïns de vader het ei uitbroedt
en de moeder op zoek moet naar voedsel.

De voorstelling is bedoeld voor groep 5 t/m
8. Aanvang: 15.00 uur.  Na afloop kunnen de
kinderen met de acteurs napraten.

Verder staat er een zondagse winterwande-
ling rond Ritthem op het programma met
een gids en erwtensoep na ( januari).
Tenslotte: Engel Reinhoudt en Ambras (in
februari en maart). ■

Voorstelling in ‘Ons Dorpsleven’

Familiekerstfeest pinkstergemeente

De pinkstergemeente ‘Shalom Ritthem e.o.’
houdt eerste kerstdag een familiekerstfeest.
In deze bijzondere, feestelijke dienst wil zij
God danken voor de geboorte van Zijn Zoon

Jezus Christus. De gevarieerde dienst in het
kerkgebouw van de Protestantse Gemeente
aan de Dorpsstraat te Ritthem begint om
14.15 uur en eindigt om ongeveer 16.00 uur.



Vorig jaar waren er diverse gezinnen in
Oost-Souburg, die in hun huis en hart ruim-
te boden  voor een vakantiekind. ‘Natuurlijk
is het een zware opgave, waar je nooit te
licht over moet denken’, stelt Souburger
Frans van den Brink, eindredacteur van het
blad ‘Op Verhaal’ van Europa Kinderhulp.
‘Maar alle mogelijke toekomstige gastou-
ders krijgen eerst uitgebreide informatie
thuisgestuurd en na aanmelding een voor-
bereidend gesprek met twee medewerkers
van Europa Kinderhulp waarbij duidelijk
wordt verteld wat ze kunnen verwachten.
Wanneer de gastouders door de hele proce-
dure zijn, worden ze uitgenodigd voor een
voorpraatavond waar ook ervaren gastou-
ders aanwezig zijn die uit eigen ervaring
kunnen putten. Tijdens het verblijf van de
kinderen is er een familiedag, waar gastou-
ders, eigen kinderen en vakantiekinderen bij
elkaar komen. Dit jaar was dat in de speel-
boerderij in ’s-Heer Arendskerke.’ 
De kinderen, in leeftijd van 5 tot en met 16
jaar, komen in de eerste plaats naar
Nederland om even weg te zijn uit hun thuis-
situatie. “Gewoon meedraaien in een gezin,
kunnen spelen met andere kinderen, zitten
in de tuin of een keer zwemmen is vaak al
vakantie genoeg. Natuurlijk zijn uitstapjes
leuk, maar drie weken volproppen met
bezoekjes aan dierentuinen en pretparken is
zelfs af te raden. Het meeste genieten ze al
van huiselijke gezelligheid en een beetje
aandacht.’

Handen en voeten 
Gelukkig is voor een goede en gezellige
relatie geen uitgebreide taalkennis nodig:
gastouders en hun eigen kinderen vermaken
zich vaak het meest met “handen en voe-
ten”. De band die hierdoor ontstaat, is veel-
al liefdevol, intens en langdurig terwijl de
kinderen meerdere jaren op uitnodiging
teruggevraagd kunnen worden. 
Ook eenoudergezinnen, ouderen waarvan
eigen kinderen de deur al uit zijn, alleen-
staanden of niet-traditioneel samengestelde

gezinnen, kunnen zich opgeven als gastge-
zin bij Europa Kinderhulp. Zolang de gast-
ouders aan de criteria voldoen en positief uit
het selectiegesprek komen, zijn ze  welkom.

‘We gaan echt door, want het is nog steeds
hard nodig’, vindt Van den Brink.

Wat kun je als gastouders verwachten?

Annemarie van Hooft, journaliste en afge-
lopen zomer voor het eerst vakantiemoeder,
hield voor een krant een dagboek bij en
omschreef haar bevindingen als volgt:
‘Voor ons zijn de drie weken omgevlogen.
Het was hard werken. Als kinderloos stel zijn
we misschien ook wel niet veel gewend. Na
drie weken met onze twee Duitse gastkin-
deren Marc en Chris begrijp ik niet dat
ouders überhaupt nog tijd en energie heb-
ben om te werken. Alle respect voor zoveel
organisatietalent. Overdag kom je niet toe
aan je normale beslommeringen. Wanneer
ze ’s avonds in bed liggen, probeer je met
kunst en vliegwerk het achterstallige werk
weer wat in te lopen. 
Tot in het diepst van mijn hart werd ik
geraakt, toen de jongens me voor het eerst
’Mammie’ noemden. Inmiddels weet ik dat
er ook een keerzijde kleeft aan die bena-
ming. Zoals iedere ouder weet, staat het
synoniem voor direct klaar staan en dat gaat
dag en nacht door. Ik moet eerlijk zeggen
dat het onophoudelijk ’gemamma’ me ook
wel eens irriteerde. Dan onderdrukte ik stil-
letjes zo’n gedachte van: „Wie nu nog een
keer ’mamma’ roept ?“ om vervolgens tot
tien te tellen en de draad weer gewoon op te
pakken. 
Ook mijn vriend en ik worstelen al een paar
dagen met een dubbel gevoel rond het
naderende afscheid. We kijken terug op heel
veel mooie momenten met de jongens.
Onze missie is geslaagd, ze hebben een
leuke vakantie gehad en wij zijn weer een
leerzame ervaring rijker. De eerlijkheid
gebiedt me te zeggen dat we ook reikhal-
zend uitkijken naar ons normale leven. De
rust en de gelijkmatigheid. Maar toen Chris
vanmorgen zingend in zijn bed zat, terwijl
Marc al onder de douche stond, dacht ik:
’Dit ga ik toch missen. De vrolijke stemmen
van spelende kinderen in en rond het huis.’
Als het aan ons ligt, komen ze volgend jaar
weer.

Data voor 2007
De kinderen komen voor drie weken naar
Nederland. In Zeeland worden kinderen uit-
genodigd uit de volgende landen:
Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk
en Bosnië. De data voor 2007 zijn: 
Nederland: 23 juli tot 10 augustus
Frankrijk (Leger des Heils) 1 juli tot 19 juli
Frankrijk (Secours Populaire) 21 juli tot 11
augustus
Engeland: 23 juli tot 10 augustus
Duitsland: 23 juli tot 11 augustus
Bosnië: 30 juli tot 17 augustus.
Voor meer informatie kunnen belangstellen-
den terecht op www.europakinderhulp.nl ,
of telefonisch bij 0118-627974. ■

Europa Kinderhulp ook in Souburg en Ritthem op zoek naar gastouders

‘We gaan door, want het
is nog steeds hard nodig’

Europa Kinderhulp organiseert al bijna vijftig jaar vakanties voor kansarme kinderen die het hard nodig hebben. Ze
worden uitgenodigd voor enkele weken vakantieplezier. Geen dure uitjes of luxe fratsen maar gewoon een vakan-

tieperiode waarin rust, liefde en geborgenheid centraal staan. Het betreft vaak kinderen uit gebroken gezinnen.
Jongens en meisjes die door allerlei oorzaken niet toekomen aan gewoon kind zijn.

• Dit clowntje vrolijkte in juli de familiedag van Europa Kinderhulp op.
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Een oude torenklok vormde in feite de aan-
leiding voor een hulpactie in 1945, toen
Souburg voor een groot deel onder water
stond. Vanuit de stad Hudson in de staat
Ohio werden dozen met rubberlaarzen, rub-
berschoentjes en kleding naar het zwaar
getroffen dorp gestuurd om te helpen de
ergste nood te lenigen. Initiatiefneemster
daarvan was Helen Kitzmiller, echtgenote
van leraar Harrison Kitzmiller. Zij las in dat
laatste oorlogsjaar in een Amerikaans tijd-
schrift een artikel over overstroomd
Walcheren en wat haar bijzonder trof was
de naam Souburg. ‘Die ken ik ergens van’,
dacht ze. Haar man zette haar op het juiste
spoor. ‘Er hangt een klok in onze schoolka-
pel waarin een spreuk staat gebeiteld waar-
in die naam voorkomt’, wist hij.

De juiste tekst bleek: ‘Soli deo gloria. Die
mijnen naam wilt weten, Wester Souburch
bin ick geheten’. Hoe deze klok, gegoten in
1611 door de Middelburgse klokkengieter
Jan Burgerhuys, in Hudson terecht kwam,
vermeldt de historie niet. Ooit hing hij onge-
twijfeld in de reeds lang verdwenen kerk van
West-Souburg en mogelijk is hij door een
emigrant meegenomen naar Amerika. Daar
werd hij, in elk geval nog voor de eerste
wereldoorlog, gekocht door James W.
Ellsworth, een rijk man die goede banden
onderhield met de Western Reserve
Academy, een particulier internaat in
Hudson. Toen de klok in de schoolkapel het
in 1944 begaf, schonk James Ellsworth zijn
Souburgse klok aan het instituut. 

Vriendschap
Helen Kitzmiller, de geschiedschrijfster van
de school, vond dat Hudson best iets terug
mocht doen voor het bezit van de fraaie
klok en startte een inzamelingsactie die een
groot succes werd. Zo werd de basis
gelegd voor een vriendschap tussen het
toen duizend inwoners grote Hudson en
Souburg. Een vriendschap die in 1948 uit-
mondde in een nieuwe actie. Helen las in de
brieven die Souburgs burgemeester
Stemerding haar stuurde dat de toestand in
het Walcherse dorp nog verre van rooskleu-
rig was. Ze organiseerde een Souburgdag
en op allerlei manieren werden geld en goe-
deren ingezameld om Souburg voor de
tweede keer te helpen. Jongeren trokken
met auto’s door Hudson om gebruikte kle-
ding te verzamelen, inwoners gaven
waardevolle zaken, zoals eikenhouten kle-
dingkisten en zilver ter verkoop en de
Nederlandse bakker Jacques Verhagen uit
Cleveland, die in de krant over de actie las,
maakte een formidabele taart van zestig
pond in de vorm van de schoolkapel met
klok, die voor een dollar per pond werd ver-
kocht. Helen zelf  hield een gezellige theea-
vond ten bate van het goede doel. Ze ser-
veerde er een oer-Hollands gerecht: hutspot
en doopte dat hotpot. Dat de aardappelen,
uien en wortelen apart werden opgediend,
deerde de feestvierders allerminst.

Koningin
De grootste surprise tijdens het feest was
nog een telegram van koningin Wilhelmina,
waarin zij haar waardering voor de hulp van
Hudson aan Souburg tot uitdrukking bracht.
Het gemeentebestuur van Souburg nam de
taak op zich de vele goederen te verdelen
onder de dorpelingen die de hulp het hard-
ste nodig hadden. Zo werden eerst zestig
voedselpakketten uitgereikt en dertig
deken- en evenveel lakenpakketten. Op een

later tijdstip arriveerden nog
zeventien grote kisten met
kleding en twee vaten met
schoenen in Souburg.
De dorpelingen konden tij-
dens een bijeenkomst in april
1950 in De Zwaan een film en
talloze foto’s bekijken over de
actie in  Hudson. Daar werd
ook een grammofoonplaat
gedraaid met het geluid van
de oude Souburgse toren-
klok. Vanuit Souburg ging
een foto naar Hudson met
alle aanwezigen op de fee-
stelijke avond erop en iedere
dorpeling kon zijn handteke-
ning zetten onder een oor-
konde met een hartelijke
groet van Souburg aan
Hudson.

Vervolg
Het contact tussen beide
plaatsen kreeg op 6 decem-
ber 1955 nog een vervolg
toen het echtpaar Kitzmiller
een bezoek aan Souburg
bracht en daar uitgebreid
gehuldigd werd. ‘De grootste
eer die wij in ons leven moch-
ten smaken’, schreef
Harrison Kitzmiller daarover
later. In 1991 flakkerde de
vriendschap tussen Hudson
en Souburg nog even op toen
de familie Logan uit de plaats
in Ohio naar Souburg kwam.
Daarna werd het stil en nu
herinnert alleen de
Hudsonstraat nog aan de
gulle gevers in Amerika. Toch
is de hele geschiedenis aan de overkant van
de oceaan nog lang niet vergeten. De huidi-
ge geschiedschrijver/archivaris van de
Western Reserve Academy, Thomas Vince,
bracht het verhaal van de klok en de hulp-
actie enkele jaren geleden nog in herinne-
ring tijdens een uitzending van het plaatse-
lijke televisiestation. Hij kon daarvoor putten
uit de talloze knipselboeken, die mevrouw
Kitzmiller indertijd maakte. ■

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

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

•  De West-Souburgse klok, die de aanleiding vorm-
de voor een grote hulpactie aan het onder water
gelopen Souburg 14

Souburg vanuit de lucht

11 mei 1964: de nieuwe weg naar het Sloe
is nog niet helemaal klaar. Van de nieuwe
Rijksweg 58 is nog geen spoor te bekennen.
Wel is het nieuwe gedeelte van het kerkhof
klaar evenals de Ambonezenwijk zoals de
wijk van de Molukkers toen werd genoemd.
De drive-in woningen aan het eind van de
Ritthemsestraat staan er nog niet. De
woningen die voor de oorlog gebouwd wer-
den, nog wel. Op de hoek van wat nu de

kruising Ritthemsestraat en Burgemeester
Stemerdinglaan heet, staat de boerderij van
Pierens. De twee-onder-een-kap woningen
waren nog niet gesloopt. In de eerste twee
woningen woonden Houtekamer en Jagt. In
de woning daarnaast Schinkel en Davidse.
Cevaal en Meerman woonden ook in dit rijt-
je. De woningen maakten later plaats voor
een rij premie A woningen.



mes vers
het lekkerst

Salade schotels met:
Huzaren salade - ham
rosbief - rauweham

fricandeau
hollandse garnalen

zalm - krab
makreel - rauwkost enz.

prijs p.p. € 9,75
bestel tijdig

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

mes vers
het lekkerst

Gourmet schotels:
met biefstukje

varkenshaas - schnitsel
kalkoen - kip - shoarma
slavinkje - boomstam

saté - sausijsje

prijs p.p. € 4,75
bestel tijdig

Kerstham
om zelf te koken
per 1000 gram

€ 9,98
bestel tijdig

Engelse ham
ingesmeerd met
suiker + mosterd

in de oven en klaar
per 1000 gram

€ 12,50
bestel tijdig

15

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de
muziektent beschadigd. Niet alleen door de
overstroming, maar ook omdat enkele dor-
pelingen zich hadden ontfermd over de
bankjes, waardoor de tent een extra desola-
te indruk maakte. Na de oorlog kwamen die
bankjes maar niet terug, waarop de
gemeente de bewuste dorpelingen via de
kranten opriep ze nu toch maar weer af te
staan.

Het verkeerslawaai op en rond het
Oranjeplein zorgde voor regelmatige dis-
cussies of het wellicht beter was de tent te
verplaatsen naar bijvoorbeeld het
Zeelandiaplein of de Oudewaterlaan. Zover
kwam het echter niet. In 1954 lanceerde de
gemeente een plan om op het Marnixplein
in West-Souburg een gloednieuwe muziek-
tent neer te zetten.
Dit keer lag de muziekvereniging Vlijt en
Volharding dwars. Die vond dat het geld
beter besteed kon worden aan uniformen
en instrumenten. Dat gebrek aan belang-
stelling leidde  ertoe dat de bouw in West-
Souburg niet doorging.
De gemeente vond een aardig compromis.
Ze kocht in 1956 een verplaatsbare muziek-
tent aan en de oude vaste tent op het

Oranjeplein, die flink in verval was geraakt,
werd te koop aangeboden. In december
1957 verkocht de gemeente de vaste
muziektent aan de Goese firma Westdorp
voor 240 gulden. De sloop volgde kort daar-
na. ■

Ambachtsheer lag niet altijd dwars

Muziektent op Oranjeplein
omdat Souburg achterbleef

Lag de Ambachtsheer van Souburg ooit flink dwars bij de herbeplanting van
het Oranjeplein – zie elders in deze krant -, soms ook had het dorp niet over

medewerking te klagen. In 1932 gaf deze autoriteit toestemming tot het
plaatsen van een muziektent op datzelfde plein. De Souburgers vonden het
maar niks dat bijna alle dorpen op Walcheren een fraaie muziektent hadden,
terwijl hun dorp achterbleef. Vandaar dat zich eind 1932 een comité vormde

ter oprichting van een muziektent. In december al kon de bouw worden
gegund, waarmee een bedrag was gemoeid van iets meer dan 875 gulden.
De aanleg zelf startte in februari 1933. De officiële ingebruikneming volgde

in september van dat jaar.

• De muziektent op het Oranjeplein, die er van 1933 tot 1957 stond

Onze allerbeste wensen

Redactie en administratie van de
Souburgsche Courant wensen alle lezers
een gezellig kerstfeest en een daverend
nieuwjaar. 

Rechts Ineke Vervorst-Van Loon, midden Dick Schinkel en
links Frans van den Brink.

• Oranjeplein met op de achtergrond de muziektent.



Het is niet zomaar een winkel, daar
aan de Zandweg 5 in Ritthem. Het is

ook een plek waar de Ritthemers
elkaar met een kopje koffie of een
glas limonade kunnen ontmoeten:

binnen of buiten op de houten ban-
ken voor de winkel. Voor de kinde-

ren zijn  er ook snoepjes en chips te

koop. Dat is allemaal om het gezel-
lig te maken, want de familie Van

Lunteren startte de zaak toch op de
allereerste plaats voor de verkoop

van diervoeders.
Het begon allemaal in 2004  toen Gerrit van
Lunteren (56), die sinds 1989 inwoner van
Ritthem is, als vogelliefhebber vond dat er

iets op moest worden gevonden om goed-
koper en goed vogelvoer aan de man te
brengen. Hij begon in een portocabin bij zijn
huis aan de Rammekensweg en gaandeweg
verdiepte hij zich steeds meer in de diervoe-
dingen. Met die kennis lukte het hem om
steeds beter en goed in te kopen. 
Het was meteen een groot succes. De klan-
ten stonden in de rij en al gauw werd het uit
liefhebberij gestarte project een serieus
bedrijf waarin ook plaats was voor zoon
Emile. Die is nu achter de toonbank te vin-
den op woensdag, donderdag en vrijdag-
middag en op zaterdag in de zaak aan de
Zandweg 5 waar Gerrit van Lunteren in
2005 honderd vierkante meter loods kon
huren van de heer Filius.

Ruim assortiment
Na een verbouwing gaat achter de loods-
deuren een heus winkelfront schuil met een
ruim assortiment aan diervoeding en andere
benodigdheden. “Wat er niet ligt leveren we
op verzoek”, aldus de enthousiaste winke-
lier. “Dat doen we dan zo goedkoop moge-
lijk.” Er is een groot assortiment, ook op het
gebied van biologische diervoeding. “We
zijn begonnen met biologisch voer voor
papegaaien maar nu hebben we het ook
voor andere huisdieren.” De formule is aan-
geslagen het aantal klanten groeit nog
steeds. Gezellig is het ook om iets te kopen
bij Van Lunteren: alle klanten krijgen een
kop koffie aangeboden bij het deskundige
advies. 
De bevolking van Ritthem is blij met weer
een winkel, want er was niets meer sinds de
kruidenierswinkel in de Dorpsstraat zijn
deuren sloot. En zo’n winkel betekent toch
ook een stukje levendigheid en gezelligheid;
zeker als je er nog koffie bij krijgt. Vooral nu
de fietsroute langs de winkel is, stoppen de
fietsers ook om een versnapering of een
ijsje.

Voor meer informatie kunnen belangstellen-
den terecht bij Emiel en Gerrit of de websi-
te www.vogelzaden-lunteren.nl bezoeken.■
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