
Souburgsche
waarin opgenomen ’t Putje

Maart 2007
- verschijnt sinds 1894 -

Souburgsche Courant
Bewoners probleemstraat vinden al jaren geen

gehoor bij gemeente

Roep om voorrang
herinrichting Ritthemsestraat

De bewoners van de Ritthemsestraat zijn het goed zat. Al jaren proberen
ze aandacht te vragen voor de slechte staat van onderhoud en de ver-

keersoverlast in de straat en al jaren vinden ze geen gehoor bij de
gemeente Vlissingen. Ook recentelijk, toen een groot aantal inwoners de
problemen weer onder de aandacht probeerde te brengen, kwam er van
de gemeente geen reactie. Toch houden de bewoners moed: hun straat

maakt deel uit van een herinrichtingsplan waarbij
alle straten rond de Burg opgeknapt worden.

De vraag is alleen of daar nog wel langer op gewacht kan worden.
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Nieuwe wethouder
Ton Croné

Tijd heeft in Souburg
niet stilgestaan

Ondersteunende rol
patiëntenzorg

Verder in deze courant:

• De bewoners van de Ritthemsestraat zijn het goed zat. Al jaren proberen ze aandacht te vragen voor de slech-
te staat van onderhoud en de verkeersoverlast in de straat en al jaren vinden ze geen gehoor bij de gemeente
Vlissingen

Het gaat om het oude gedeelte van de
Ritthemsestraat, van de kruising met de
Burchtstraat tot het Oranjeplein. Een betrek-
kelijk kort stukje straat dus, maar wel een
stukje met veel problemen. De straat wordt
veel gebruikt als sluiproute naar het
Oranjeplein en omgeving. Vrachtverkeer dat
de winkels en supermarkten in het dorp
bevoorraadt, kent die route ook. Vooral dat
zware verkeer zorgt voor problemen; scheu-
ren in gevels, een kapotgereden wegdek,

stukgereden rioolaansluitingen en ga zo
maar door. Elk van die problemen heeft
allerlei vormen van schade en overlast tot
gevolg. Zo gebeurt het regelmatig dat bij
zware regenval woningen aan de achterzijde
te kampen hebben met wateroverlast omdat
het water aan de voorzijde, waar veel riool-
aansluitingen kapotgereden zijn, amper weg
kan. Een aantal bewoners heeft ook regel-
matig last van wc’s die niet goed doorspoelen

(Zie verder pagina 3)

Feestelijke heropening monumentale kerk aan Oranjeplein

Resultaat renovatie mag er zijn
Meer dan een half jaar is er keihard gewerkt door een grote groep vrijwilli-
gers aan de monumentale kerk aan het Oranjeplein, de Open Haven. Af en

toe bijgestaan door ‘professionals’, als het ging om beton storten of
geluidsinstallaties aanleggen. Maar voor de overige handelingen waren de
vrijwilligers professioneel genoeg: breken, beton vlechten, leidingen trek-
ken, schilderen, stenen een profiel geven, lambriseringen timmeren enzo-
voorts. En nu mag het resultaat er zijn: een prachtige vlakke vloer, vloer-

verwarming, de modernste apparatuur, spaarlampen, stoelen in plaats van
banken en een beeldverbinding met de Ark achter de kerk.

Het resultaat mag er niet alleen zijn, het mag
ook worden gezien. In de derde week van
april houdt de Protestantse gemeente open
huis. Behalve in de feestelijke kerkdienst op
zondag 15 april, zal de kerk van dinsdag 17
tot en met zaterdag 21 april geopend zijn
voor het publiek. In de ochtenden zijn de
basisscholen van Souburg uitgenodigd om
met de hoogste groepen een kijkje te komen
nemen. Op dit moment zijn er al 180 leerlin-
gen hiervoor aangemeld. ’s Middags is de
kerk open voor iedereen van 16.00-21.00
uur. Er is dan ook een tentoonstelling van
kunstwerken van kunstenaars die op
Souburg wonen of uit Souburg komen. 

Elke avond, behalve de vrijdagavond, is er
bovendien een concert. Op dinsdag en
woensdag is dat een kort orgelconcert van
Bram Beekman Fzn. Op donderdag een try-
outconcert van Vlijt en Volharding. En op
zaterdag geven de koren Voci Miste en de
Ruyterstadzingers, samen met soliste Ellen
Geeve, een concert. De Protestantse
gemeente hoopt dat zoveel mogelijk
Souburgers de gelegenheid grijpen om deze
oude kerk met zijn moderne interieur van
binnen te bekijken.

Tegelijkertijd met de heropening wordt er
ook een stichting ‘Vrienden van de histori-
sche kerk Souburg’ opgericht. De kerk is nu
door zijn vlakke vloer en losse stoelen uiter-
mate geschikt voor andere activiteiten dan
alleen kerkdiensten.

(Zie verder pagina 2)
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Rondom ’t PUTJE
We hebben het altijd al wel
gedacht: we zijn hier op ons
zelf gericht. Maar nu is het
zeker en bewezen want wie
Oost-Souburg benadert van
de Vlissingse kant ziet het
daar al keurig uitgetekend
naast de watertoren: I K.
Daar hebben ze in Vlissingen
zelf voor gezorgd door de
watertoren te verkopen aan
kunstenaar Jan van Munster
die dezelfde aard heeft als ons
dorp, maar die dat ook durft
te laten zien! Er moesten wel
heel wat bomen voor sneuve-
len. Daar is nogal over
gemopperd en de honden poe-
pen nu in het park,maar niet
zeuren en treuren want nu
hebben we wat. En het aller-
belangrijkste is dat iedereen
weet hoe de vlag er bij hangt
hier op Souburg. Als ze ons in
Vlissingen nou nog eens verge-
ten, weten ze wat ze kunnen

verwachten! WIJ – het meer-
voud van IK  - zullen ze er
dan nog eens aan herinneren
dat we er zijn! Misschien was
het gemeentebestuur daarom
ook wel zo enthousiast over
dit kunstzinnige plan: nu
kunnen ze ons nooit meer
vergeten. Dus Souburgers,
bekijk het eens van deze kant:
niks geen egoïsme, dat IK-
gebouw is straks de knoop in
de Vlissingse zakdoek.

Melkmeisje

(Vervolg van pagina 1)
Vanuit het gemeentebestuur van Vlissingen
is daar in het verleden ook op aangedron-
gen: naast de veel grotere St. Jacobskerk
lijkt er behoefte aan een ruimte voor klein-
schaliger concerten en voorstellingen. De
stichting wil op die behoefte inspelen.
Bovendien hoopt men dat ook de
Souburgers die geen lid van de kerk zijn of

lid van een ander kerkgenootschap, het
onderhoud aan dit oudste gebouwde
monument van het dorp willen steunen.
Voor een klein bedrag kan men donateur
van de stichting worden. Begin april ont-
vangt elke Souburger (zonder nee/nee of
nee/ja-sticker) een uitnodiging voor de
feestweek, waaraan een bon zit waarmee
men zich als donateur kan aanmelden. ■

Feestelijke heropening

•  Tegelijkertijd met de heropening wordt er ook een stichting ‘Vrienden van de historische kerk Souburg’ opge-
richt.

WIJ STAAN OP 23 EN 24 MAART

OP DE ZEEUWSE

KAARTENDAGEN

MET VELE AANBIEDINGEN,

DEMO’S EN EEN

WORKSHOP.

BIJ INLEVERING VAN DEZE

ADVERTENTIE

5% KORTING OP UW

AANKOPEN.

HOBBY EN 
CREATIVITEITSCENTRUM

‘T ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12

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



Roep om voorrang
(Vervolg van pagina 3)
of wasmachines waarvan de afvoer over-
loopt. Bedrijven in riooltechniek kunnen in
het deel van de riolering onder de woningen
geen verstopping vinden, dus het probleem
moet wel ‘op straat’ liggen. Dat deel van de
riolering is echter het domein van de
gemeente.

Veertig jaar
Inmiddels is het meer dan veertig jaar gele-
den dat de straat voor het laatst opgeknapt
is. Veertig jaar zwaar vrachtverkeer, proble-
men met de riolering en provisorische repa-
raties zijn er debet aan dat de straat er nu
bijligt als een waar slagveld. Een ieder die
door de straat loopt of fietst ondervindt het
aan den lijve: putten in de weg, scheve
stoeptegels, grote regenplassen op het
wegdek (al lang nadat de laatste regen
gevallen is), scheuren in de voorgevels en
ga zo maar door.
De recente aanleg van een glasvezelkabel
onder het trottoir aan de even zijde van de
straat heeft de boel alleen maar erger
gemaakt. Op verschillende plaatsen kwa-
men kapotgereden, lekke huisaansluitingen
op het hoofdriool aan het licht. Die proble-
men werden ‘opgelost’ door simpelweg
direct na het leggen van de kabel zand over
de lekken te storten. De opnieuw gelegde
stoep is ook al een doorn in het oog; die ligt
nog schever en heeft nog meer putten dan
de oude stoep, die ook al in bedenkelijke
staat verkeerde.
Nog een voorbeeld: ter hoogte van huis-
nummer 15 staan al weken een paar pion-
nen rond een verzakt stuk wegdek. Aan de
stoep is duidelijk te zien dat er flink wat
zand vanonder de tegels is gespoeld; er zit
zelf een flink diep gat onder de stoep. Alles
wijst op een lekkage in de riolering, maar
het enige wat eraan wordt gedaan is het
plaatsen van wat pionnen.

Handtekeningenactie
Al in 1998 hielden de mensen uit de
Ritthemsestraat een handtekeningenactie.
Veel ondertekenaars somden ook toen al
hun specifieke problemen op: ouderen, rol-
stoelers en mensen met een kinderwagen
die niet goed uit de voeten kunnen op de
stoepen, lek geraakte dubbele beglazing,
losgetrilde dakbedekking en vooral heel
veel problemen met het riool. Toenmalig
dorpswethouder Meijers nodigde een dele-
gatie uit op het stadhuis en vertelde in een
kort gesprek dat er niets gedaan kon wor-
den.  

Vaart
Bij de inspraakronde voor de zomer van
2006 voor de herinrichting van het
Oranjeplein en de straten rond de Burg lie-
ten de bewoners weer van zich horen.
Massaal riepen zij de gemeente op bij de
herinrichtingsplannen voorrang aan de
Ritthemsestraat te geven. Bijna tweederde
van de bewoners ondertekende een ver-
zoek om voorrang en gaf de individuele pro-
blemen per woning aan. Die lijst loog er niet
om. De gemeente antwoordde met een brief
dat in de loop van 2006 een reactie zou
komen. Die reactie is nooit gekomen.
De verontwaardiging in de straat wordt
alleen maar groter nu verschillende zijstra-
ten van de Kanaalstraat een opknapbeurt
hebben gekregen, terwijl die straten verge-
leken met de Ritthemsestraat in een
behoorlijk goede staat verkeerden. De
bewoners hebben hun hoop nu gevestigd
op de inzet van de Partij Souburg-Ritthem
en de nieuwe dorpswethouder Croné. Ze
hopen dat die de vaart er bij de herinrich-
tingsplannen voor het Oranjeplein en de
ring rond de Burg weer in kunnen krijgen.
En dat de Ritthemsestraat de eerste straat
van ’t rondje rond de Burg is die aangepakt
wordt. ■
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•  Er staan al een paar weken pionnen ter hoogte van huisnummer 15. Aan de stoep is duidelijk te zien dat er
flink wat zand van onder de tegel is gespoeld.



Het is een beetje geruisloos gegaan, de
overdracht van de 'Goede Aarde', de kerk
aan de Kanaalstraat. Vorig jaar mei kwamen
de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en
evangeliegemeente De Wijngaard overeen
dat De Wijngaard de kerk zou kopen. Op 15
december 2006 werd de overdracht
bekrachtigd in het kantoor van notaris
Heuvelmans en op 25 februari hield de PKN
haar laatste kerkdienst in de Goede Aarde.
Voor de Middelburgse evangeliegemeente
was de koop van de kerk een hoogtepunt in
haar 31-jarig bestaan; tot nu toe had ze nog
nooit een vaste, eigen plaats gehad om
samen te komen en te gebruiken. Na de
oprichting in 1976 heeft De Wijngaard haar
erediensten gehouden op diverse locaties in
Middelburg. Nu er een vaste locatie in
Souburg is gevonden, wil De Wijngaard zich
gaan richten om daar meer aanwezig te zijn
en een bijdrage te leveren aan het kerkelijk
en maatschappelijk leven. 

Laagdrempelig
De Wijngaard wil een laagdrempelige
gemeente zijn van christenen die Gods lief-
de aan de wereld willen bekendmaken,
waar onderlinge betrokkenheid is, zorg voor
elkaar, maar ook oog heeft voor de noden in
de wereld.
Centraal in de gemeentelijke activiteiten

staat uiteraard de wekelijkse (zondagse)
samenkomst. Daarnaast vinden er veel
doordeweekse activiteiten plaats. Er zijn
Bijbelstudiegroepen, er is jongerenwerk en
veel tijd voor pastorale zorg. Van oudsher is
De Wijngaard een gemeente waar zending
hoog in het vaandel staat. Op dit moment
ondersteunt De Wijngaard op verschillende
manieren negen zendingsechtparen/zende-
lingen die overal ter wereld hun werk heb-
ben, met name in Afrika en Azië. 
Maar ook in Souburg zelf zal een aantal
activiteiten worden ontplooid. Volgend
najaar zal voor alweer de tiende keer een
Alpha-cursus van start gaan. Dit is een ken-
nismakingscursus met het christelijk geloof.
Verder komt er een inloophuis waar ieder-
een welkom is voor een praatje en een
bakje koffie en zullen er snuffelmarkten wor-
den gehouden ten behoeve van de zende-
lingen. Ook zal de Wijngaard proberen aan-
wezig te zijn op de Karolingenmarkten. 

Verbouwing
De kerk in de Kanaalstraat voldoet nog niet
helemaal aan de wensen van De Wijngaard.
Er is met name nog te weinig ruimte voor de
diverse kinderwerkgroepen. Daarom wordt
bekeken of er mogelijkheden zijn om te ver-
bouwen of aan te bouwen. Hoe die plannen
er uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Om

geld in te zamelen voor een eventuele ver-
bouwing, is een actiecomité opgericht: Giga
(=geld in Goede Aarde). Daarvan heeft de
Souburgse gemeenschap al wat kunnen
merken. Intussen zijn er al drie gospelcon-
certen in de kerk georganiseerd. De fine
fleur van de Nederlandse gospelwereld zal
in Souburg optreden, zoals Marcel en Lydia
Zimmer, Gerald Troost en Elisa en Reni
Krijgsman. In de kerstvakantie was het
black-gospelkoor Inside Out te gast. Een
primeur is dat alle medewerkende artiesten
twee nummers afstaan voor een cd waar-

van de opbrengst ten goede komt aan de
verbouwing van de kerk. Verder zijn er ook
een sponsorloop en een kunstmarkt gehou-
den en staan er meer activiteiten op stapel.
De Wijngaard heeft zich erg welkom
gevoeld in Oost-Souburg, en hoopt dat de
Souburgers zich ook welkom zullen vinden
bij De Wijngaard, als ze eens willen komen
kijken. De diensten van De Wijngaard op
zondag beginnen om 10.00 uur. Meer infor-
matie: Dirk Bolier (47 81 32); info@de-wijn-
gaard.nl ■

Wijngaard gedijt in
Souburgse aarde

Souburg heeft er sinds kort een nieuwe kerkelijke gemeenschap bij: de
evangeliegemeente De Wijngaard. Deze gemeente heeft vorig jaar de

kerk in de Kanaalstraat aangekocht. Inmiddels begint De Wijngaard de
kerk naar eigen inzicht te gebruiken, zijn er gospelconcerten, een spon-

sorloop en een kunstmarkt gehouden. En zijn de eerste Souburgers in de
kerkdienst gesignaleerd.
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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

Alpha-cursus: kennismaking
De Alpha-cursus is een kennismakingscursus met het christelijk geloof, en speciaal
bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof, mensen die pas
christen zijn en diegenen die hun geloof nog eens vanaf het begin willen doordenken.
Ongeveer 12 jaar geleden werd deze cursus voor het eerst gegeven in een Anglicaanse
kerk en was daar zo'n succes, dat het idee overgenomen is door andere kerken,
gemeenten en denominaties wereldwijd. In Nederland zijn ruim 800 geregistreerde
Alpha-cursussen (www.alpha-cursus.nl).
Een Alpha-cursus duurt tien weken. Dat betekent één avond in de week en een ‘half
weekend’, van zaterdagmorgen tot zondagmiddag. Elke avond begint met een geza-
menlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. Daarna is er
thee of koffie en wordt in kleine groepjes doorgepraat over de inleiding.
Het voordeel van deze opzet is dat er duidelijke informatie wordt gegeven, maar ook
volop ruimte is voor onderling gesprek. De Alpha-cursus is niet bedoeld als een leden-
werfactie. De medewerkers hopen wel dat mensen God persoonlijk gaan leren kennen
als hun Vader, Redder en Trooster en dat ze zelf in contact komen met de levende God.

In september start de volgende Alpha-cursus.
Informatie: Marianne Bolier (47 81 32)
alpha@de-wijngaard.nl

KWALITEIT VAKMANSCHAP SERVICE



Burgemeester Buteux voelde zich niet aan-
gesproken door de kritiek. En hij liet dat dui-
delijk blijken ook. Waarop raadslid Jobse
nog een stapje verder ging. ‘Zo niet wette-
lijk bent u toch zedelijk verplicht geregeld

voor de ingezetenen te spreken te zijn op de
secretarie. Maar u bent er nooit’. ‘De secre-
tarie acht ik geen geschikte plaats; er is
steeds publiek. Bij mij thuis is iedereen wel-
kom om mij te spreken’, meldde de burger-

vader. Jobse betwijfelde dat. ‘Ik ken men-
sen die steeds tevergeefs bij u aan de deur
waren’. ‘Geeft u mij dan de namen van die
mensen door’, verzocht de burgemeester.
Maar daar wilde het raadslid Jobse in de
openbare vergadering niets van weten.

2854 zielen
Waarmee hield de gemeenteraad zich hon-
derd jaar geleden, behalve met dit soort
kleine aanvaringen, eigenlijk bezig? De
gemeente Oost- en West-Souburg telde
slechts 2854 zielen, 1426 mannen en 1428
vrouwen. Geen plek waar zich grote zaken
afspeelden. Dat weerspiegelt zich ook in de
raadsverslagen van die tijd. De straatver-
lichting brandde af en toe ondeugdelijk, dan
weer ’s nachts na half elf niet, dan weer de
gehele dag wel. De ophaalkar voor as en
huisvuil werd te klein. Een sloot raakte ern-
stig vervuild omdat het riool er op uitkwam.
Hier en daar moest een salaris worden ver-
hoogd. De openbare school, met 269 leer-
lingen, barstte uit zijn voegen. En B & W
vroegen een blanco cheque van de
gemeenteraad om een ereboog in West-
Souburg op te richten en oranje sjerpen te
kopen voor de schoolkinderen omdat
koningin en prins van plan waren Souburg
tijdens een bezoek aan Zeeland aan te
doen. Vaak waren het hamerstukken waaro-
ver nauwelijks iets werd gezegd.
Veel meer stof deed het ‘onbeschofte
gedrag’ van schoolmeester Zeegelaar
opwaaien. Burgemeester en wethouders
verweten hem het niet erkennen van het
boven hem geplaatste gezag. ‘Herhaaldelijk
spelen zich heftige tonelen af op school. De
onderwijzer is onhebbelijk tegenover een
van de onderwijzeressen en de laatste tijd
schijnt de heer Zeegelaar er behagen in te
scheppen het werk van het Hoofd der
School zoveel mogelijk te bemoeilijken.’
Klap op de vuurpijl vond het college de
actie van de onderwijzer om op 8 februari
de school te verlaten en zich de hele mor-
gen niet te vertonen. ‘Hij vond het te koud in
de klas, terwijl de thermometer om 9 uur 41
graden aangaf, om 9.30 uur 51 graden, om
tien uur 52 graden, om half elf 53 graden,
om elf uur 59 graden en om half twaalf
zestig graden’, schreef het gemeentebe-

stuur verontwaardigd aan de provinciale
schoolopziener. Graden Fahrenheit wel te
verstaan. Omgerekend naar Celsius tussen
de 5 en 16 graden. Toentertijd werd dat niet
écht koud gevonden, met alleen een kolen-
kacheltje in het lokaal en een volstrekt niet
geïsoleerde ruimte. 
B & W stelden de schoolopziener voor de
onderwijzer te schorsen met behoud van
traktement. Maar dat vond deze niet zo’n
goed plan, want het onderwijs zou daaron-
der kunnen lijden. Hij adviseerde de heer
Zeegelaar op het matje te roepen en hem in
het bijzijn van het hoofd der school op zijn
wangedrag te wijzen en te eisen dat hij
excuses aanbood. Burgemeester Buteux
schreef hem een brandbrief, waarin hij de
man verzekerde dat een weigering excuses
aan te bieden ernstige gevolgen zou heb-
ben, want ‘wij zijn vast besloten zowel het
gezag van het Hoofd der School als van ons
hoog te houden’. De onderwijzer koos eie-
ren voor zijn geld en ging diep door het stof.
‘Als eerlijk man aarzel ik geen ogenblik
excuus te vragen voor een door mij erkende
fout’, stelde hij nederig. 

Gebed
Waar ook lang over werd gedebatteerd was
het beginnen en afsluiten van de raadsver-
gadering met een gebed. ‘Dan moet wel
iemand van christelijke huize dat doen’,
vond raadslid Jobse. ‘Want de burge-
meester is iemand die tot de moderne rich-
ting behoort en nimmer de kerk bezoekt.
Van een gebed door hem kan geen kracht
uitgaan’. Uiteindelijk werd met 5 tegen 2
stemmen besloten een van de twee raads-
leden van de Anti Revolutionaire Partij met
de gebeden te belasten. Toch zou het er
nooit van komen. De volgende vergadering
al lieten deze twee raadsleden weten er
moeite mee te hebben. Ze vroegen zich af
of het wettelijk wel door de beugel kon dat
zij en niet de voorzitter van de gemeente-
raad het gebed zouden uitspreken. En al
verzekerde burgemeester Buteux dat er
niets op tegen was, de raad besloot toch
dan maar geen uitvoering te geven aan het
eerder genomen besluit. ■

Activiteiten van Vlijt en Volharding

BOEKENMARKT OP 31 MAART
Muziekvereniging Vlijt en Volharding
heeft de komende tijd nogal wat op
het programma staan.  Op 31 maart

komt er weer een boekenmarkt
gecombineerd met andere activitei-

ten in De Blazer aan de
Ritthemsestraat, om geld in te

zamelen voor de vereniging. Wie
boeken heeft kan dit melden op:

464614 en 615077. Al eerder, op 24
maart, houdt de vereniging het tra-

ditionele solistenconcours.
Wie de fanfare  wil horen spelen kan op 19
april terecht in de Ned. Hervormde Kerk op
het Oranjeplein waar een try-out concert

wordt gegeven van het programma dat op
21 april op het Lentefestival (een onderlinge
wedstrijd van Zeeuwse muziekkorpsen)
wordt gespeeld.
Zoals het er nu uitziet treden jeugdorkest en
slagwerkgroep op koninginnedag op. De
fanfare doet op vrijdagmiddag 6 juli mee
aan een vlootschouw ter gelegenheid van
de De Ruyterfeesten op een schip van
Rijkswaterstaat. Op 8 juli volgt in het kader
van deze feesten een optreden samen met
Vlissingse harmonie en Gé Reinders op een
groot podium in de Vlissingse binnenstad.  
■

De gemeenteraad van Oost- en West-Souburg
honderd jaar geleden

‘Mijn zonden maken
de uwe nog niet goed’ 

Als gemeenteraadsleden honderd jaar geleden begonnen met het zinnetje
‘ik zeg dit met de beste bedoelingen’ dan was het oppassen geblazen. Zo
riep raadslid Jobse in maart 1907 burgemeester Buteux op het matje. Met
de beste bedoelingen verweet hij de burgervader dat deze consequent te
laat op de vergaderingen verscheen. De burgemeester pareerde de kritiek
met de opmerking dat de heer Jobse zelf te laat kwam bij een stemming,
zodat het hele stembureau op hem zat te wachten. ‘Inderdaad kun je eens
een keertje te laat komen’, relativeerde deze.  ‘Ik heb er mijn excuses voor

aangeboden. Bovendien: mijn zonden maken de uwe nog niet goed’. 

•  Pieter Schelto Buteux
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Om met de positieve punten te beginnen:
Onderhoud straten en rioleringen in volle
gang
Afronden van het opvangbassin bij de flats
Geluidswal
Begin van de bouw werkzaamheden
Driewegen en Ambachtsveld
Hondenrenveld en beplantingen rond de
Watertoren
Het snoeien van de bermen Stationsdijk
PIT team Schoonenburg Oost ingesteld

(vandalisme)
Opstarten Wijkoverleg Burgerparticipatie
Ballenvangers Schoonenburg geplaatst
Samenwerking met Palladium
Samenwerking gemeenteambtenaren in
klankbordgroepen(Noord en de Kern).

Commotie
Als negatief staan te boek:
De commotie rond de begraafplaats die tot
gevolg had dat de wethouder is afgetreden.

Het lag echter niet alleen aan de wethouder.
Het hele college, de gemeenteraad en de
betreffende ambtenaren waren hier debet
aan. Als er verder was gezocht en  er een
betere communicatie was geweest tussen
de afdelingen waren er niet zulke kapitale
blunders gemaakt. Wat betreft de rekenme-
thode is na uitvoerig overleg met de betref-
fende ambtenaar het misverstand uit de
wereld geholpen. Daar moeten we de hand
in eigen boezem steken.
De Nieuwe Nota uitstallingen laat al jaren op
zich wachten terwijl ze het doen voorkomen
dat hij er op korte termijn aankomt.
Het uitstellen van de werkzaamheden
omtrent de Kern Souburg ( Oranjeplein en
omstreken).
De kermis, die maar geen nieuwe locatie
heeft gekregen. De enige locatie die
geschikt gemaakt kan worden als even-
emententerrein is de Burcht, maar dat kan
enige jaren duren. Dus voorlopig geen ker-
mis meer op het dorp.
De kruising Kanaalstraat/Brug die door een
fataal ongeluk weer eens het nieuws haalde
maar tot op heden nog steeds niet is veran-
derd. Hoeveel slachtoffers moeten er nog
meer vallen?
Het zou goed zijn zwaar verkeer uit de kern
te weren door middel van een aangegeven
route.

Dorpsplan
Het Dorpsplan 2006 werd aangeboden in
februari 2006 maar kwam pas met algeme-
ne, niets zeggende antwoorden op 13

december 2006 in de openbare vergade-
ring.
Het dorpsplatform maakte opnieuw een
Dorpsplan, nu voor 2007. Het plan wijkt niet
veel af van de versie 2006,  met de hoop dat
er nu wel serieus aan gewerkt wordt en men
heeft beloofd dat er concrete antwoorden
en een tijdsbalk aan gekoppeld worden,
zodat het in de meerjarenbegroting meege-
nomen kan worden.
De onderwerpen in het plan bevatten:
Souburg in het algemeen,
Groen en grijs,
Verkeer en vervoer,
Voorzieningen en
Wonen, veiligheid en leefbaarheid.
Het Dorpsplan 2007 ligt ter inzage in de
Bibliotheek.
Wij als platform zullen de wensen van de
Souburgers onder de aandacht van de
gemeente blijven brengen om zodoende
een beter leefklimaat voor ons dorp op te
eisen.
Maar dat kunnen we niet zonder uw steun.
Bezoek daarom onze openbare vergaderin-
gen. De eerstvolgende vergadering is op 18
april in de Regenboog aan de
Middelburgsestraat, aanvang 19:30 uur. Het
algemene belang van Souburg staat voor-
op. 
Zie ook onze site www. platformsouburg.nl
voor alle gegevens en nieuws uit ons dorp
en de links naar de gemeente en bezoek
darbij ook onze fotogalerij.

P.E. Steketee voorzitter ■
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Dorpsplatform ziet zowel
positieve als negatieve punten

Het afgelopen jaar is Souburg regelmatig het toneel geweest van werk-
zaamheden die positief waren voor ons dorp. Ook waren er het afgelopen

jaar punten die negatief uit de bus kwamen.

•  De nieuwe nota uitstallingen laat al jaren op zich wachten

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

•  Het onderhoud aan straten en rioleringen is in volle gang

Veilige ‘oversteek’ kikkers en padden
Als aan het eind van de winter of begin voorjaar de temperaturen in de nacht boven de
zeven graden komt en het is ook nog eens regenachtig, dan ontwaken de kikkers en
padden uit hun winterslaap. Het eerste wat ze gaan doen is naar het water trekken om
zich te gaan voortplanten. Helaas moeten veel van deze dieren naar de sloot die aan de
andere kant van de Lekstraat ligt. Tijdens de overtocht vinden veel van deze dieren de
dood. Om dat te voorkomen plaatsen medewerkers van de gemeente gaas in de groen-
strook aan de Lekstraat tussen de Spaarnestraat en de Zaanstraat. Aan de groenstrook-
zijde graven zij om de tien à twintig meter emmers in waar de kikkers en padden inval-
len als zij proberen langs het gaas te lopen. Iedere ochtend worden de emmers dan
gecontroleerd en het aantal padden en kikkers geteld waarna ze in de sloot worden
gezet. Op deze wijze zijn in 2006 94 bruine kikkers en 55 padden gered. Dit jaar is het
gaas vanwege de uitzonderlijk zachte winter al op 15 februari neergezet. Afhankelijk van
het weer blijft het gaas tot eind maart staan.
Ook aan de Ritthemsestraat ter hoogte van de Karolingenburg is tussen twee woningen
gaas geplaatst. Dit om te voorkomen dat, net als vorig jaar, weer vele kikkers de dood
vinden terwijl ze onderweg zijn naar het vijvertje achter de Ritthemsestraat.

•  De donkerbruine, wat plompe dieren zijn padden (deze lopen hoofdzakelijk en maken hooguit kleine
sprongetjes). De gladde wat vlekkerige dieren (rechts, rechtsboven en midden boven) zijn bruine kikkers,
deze maken grote sprongen.

Nieuwe Collectie Lijsten

Lijstenmakerij De Vrijbuiter
Paspoortstraat 26 Oost-Souburg
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Wassen zonder krassen
Ruime Shop

Wasstraat + Zelfwasboxen
Caravan Wasplaats

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

AUTO SHOPPING CENTRE
www.dijkwel.nl/autoshoppingcentre

HET ADRES VOOR:
NIEUWE EN GEBRUKT AUTO’S / ONDERHOUD / APK / 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

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

De van oorsprong Vlissingse kan zich al
weer zo’n 23 jaar Souburgse  noemen ;ze
integreerde hier met verve onder andere
door tien jaar vrijwilliger te zijn in De Zwaan,
waar ze begon bij de kookclub en later in
het bestuur belandde. Tineke is van oor-
sprong eigenlijk slager, ook al startte ze die
carrière later dan de meeste van haar colle-
ga’s. Ze had als jong meisje al in een super-
marktslagerij gewerkt en zo verzeilde ze bij
slagerij Nieuwenhuize in de Kanaalstraat.
Gewoon omdat ze daar als klant in de win-
kel wel eens had laten vallen dat ze wel tijd
had om een paar dagen te komen helpen,
nu haar zoon en dochter wat ouder werden.
Van het een kwam het ander; “Ik merkte dat
ik bepaalde dingen niet kon en die wilde ik
wel gaan leren en dus ging ik in de oplei-
ding, waarna ik acht jaar verkoopster en
slager ben geweest in Dauwendaele. Het
leuke van het werk vond ik juist de combi-
natie met de verkoop, want daar ligt echt
mijn hart.” De overstap naar de Primera is
daarom niet zo vreemd: “Ik hoorde dat er
een mogelijkheid tot overname was en dit
was natuurlijk wel een kans op mijn eigen
winkel.”

Steun van familie
Tineke wist zich gesteund door man en kin-
deren, zo zelfs dat nu ook twee dagen in de
week dochter Linda (20) met evenveel ple-
zier in de winkel te vinden is. Ook haar zus
José, die in de Vlissingsestraat woont, wipt
iedere dag even binnen om te kijken of ze
even een boodschapje of iets anders kan
doen. En ’s morgens gaat  haar man mee
naar de zaak om de winkel te openen en
even een kop koffie te drinken. Dochterlief
haalt haar ’s avonds weer op.
“Dat is best prettig”, vindt Tineke, “want het
is ’s morgens en ’s avonds in deze tijd don-
ker.ik ga net als de familie Kerkhove ’s mor-
gens om zeven uur open en blijf dat dan tot
zes uur ’s middags, zes dagen in de week,
behalve op zaterdag, dan gaan we om vier
uur dicht. Dat vroege opengaan was
destijds een goede zet, dat ervaar ik nu.

Tussen zeven en acht is het altijd best druk
en daarna heb ik even tijd voor mezelf tot
ongeveer half negen.” Lange dagen, maar
Tineke verveelt zich geen moment.”Er is
altijd wel iets te doen, iets op te ruimen of
aan de boekhouding te werken.”

Met hart en ziel
Alles blijft zoveel mogelijk zoals het was,
maar één ding is niet tegen te houden: de
automatisering. En dus wordt vanaf deze
zomer ieder artikel in de winkel gescand.
“Daar zal ik echt aan moeten wennen”,
lacht Tineke, “ook het afrekenen hoort
daarbij en je moet dus ook invoeren waar
de klanten mee betalen. Ik ben nog gewend
uit het hoofd te rekenen en terug te geven,
maar dat wordt dan allemaal voorgescho-
teld en dat zal even vreemd zijn. Dit moest
echter gebeuren: alle Primerazaken moeten
voor het eind van het jaar zijn overgestapt,
dus we gaan daar in mee.”
Het was trouwens vorig jaar nog best even
een spannende tijd voor Tineke rond de
overname. “Ik moest een poosje afwachten
of het allemaal door zou gaan, het moest
toch op allerlei gebied wordt geregeld en
rondgebreid. Ik ben in die overgangstijd drie
maanden bij slagerij Brouwer in Middelburg
gaan werken. Mijn baas daar wist dat ik met
de overname bezig was en gaf me alle ruim-
te om het rond te krijgen. Daarna ben ik, via
de Primeracoöperatie, stages gaan lopen in
Middelburg en bij collega dorpsPrimera in
Arnemuiden. En dan natuurlijk nog die drie
weken hier bij Leo en Maatje. Die lopen
iedere week nog even binnen om te kijken
of het goed gaat. Leuk vind ik dat! Je kunt
ook best aan de klanten merken dat ze een
sterke band met hen hadden; ik probeer ze
daarom zo goed mogelijk op te volgen.” De
waarheid daarvan wordt even later
bevestigd als we horen hoe ze een klant
belooft hetzelfde voor hem te doen als haar
voorgangers. Gráág, dat is  te horen: ze
doet het ook met hart en ziel. ■

Tineke Boone houdt de Primera zoals het was:

“Het moet een dorpswinkel blijven”
Alles is gebleven zoals het was, zij het dat hier en daar het assortiment een
beetje is uitgebreid. Met feestartikelen bijvoorbeeld en voor wat de lectuur
betreft zijn er plannen om voortaan de Top Tien van best gelezen boeken in
de winkel aan te bieden. Maar verder is alles hetzelfde, want het moet een
dorpswinkel blijven, vindt Tineke Boone (46). Sinds ze op 1 november, na

een inwerktijd van drie weken, officieel de Primerawinkel over nam van Leo
en Maatje Kerkhove, heeft ze daar nog geen moment spijt van gehad. “Dit
is echt heel erg leuk”, zegt ze enthousiast. Haar hart ligt in de verkoop, ze
geniet met volle teugen van het contact met haar klanten, waar ze na een

wederzijds wennen, intussen al aardig een band mee begint op te bouwen.

• Bij Primera is alles is gebleven zoals het was, zij het dat hier en daar het assortiment een beetje is uitgebreid



Midden in           SouburgMidden in           Souburg

Een beminnelijke Bourgondiër. Die
kwalificatie tekent de nieuwe PSR-

wethouder Ton Croné (52) ten voeten
uit. Maar achter de oprechte glim-
lach gaat toch een man schuil die

precies weet wat hij wil en nergens
doekjes om windt. ‘Als iets onvermij-

delijk is, vertel dat dan ook.
Eindeloos blijven polderen ligt niet in
mijn aard. Je wordt niet altijd popu-

lair met zo’n opstelling, maar het
geeft wel duidelijkheid. Om een

voorbeeld te geven: als iets een jaar
uitgesteld moet worden, zeg dat dan

meteen en hou het niet telkens op
een uitstel van drie maanden. Vier
keer drie maanden is óók een jaar,

maar mensen raken wel gefrustreerd
door dat steeds maar op de lange

baan schuiven’.

Slaat die visie misschien ook op de opknap-
beurt voor het Oranjeplein? Croné blijkt,
ook al maakt hij nog maar kort deel uit van
het gemeentebestuur, goed op de hoogte
van wat er in Souburg speelt. ‘Bij de colle-
gevorming zijn duidelijke afspraken
gemaakt en daarin ligt de basis. Ook over
het Oranjeplein zijn de partijen het toen
eens geworden en als collegelid kan  en wil
ik niets anders doen dan daarop wijzen.’
Dat de Partij Souburg Ritthem juist hem uit
tien kandidaten koos, lijkt niet zo verwon-
derlijk voor wie zijn loopbaan bekijkt. Een
carrière die grofweg liep via de Rotterdamse
deelgemeente Charlois, waar hij hoofd
financiën was, vervolgens bekleedde hij
diverse managementfuncties in het open-
baar bestuur en werd hij eerste adviseur van
de Gouverneur van Aruba, de hoogste auto-
riteit op dit eiland, terwijl in april 2004 zijn
benoeming volgde tot wethouder namens
de VVD van de gemeente Schouwen-
Duiveland. Van juni 2005 tot maart 2006
was Croné in verband met ziekte van de
burgemeester waarnemend burgemeester
van diezelfde gemeente.

Dualisme
Ook in 2004 werd hij, net als nu, aangetrok-
ken van buiten de gemeenteraad. Geheel
en al volgens de principes van het dualisme.
Na de verkiezingen van 2002 werd in de
gemeentewet een en ander veranderd met
als doel politiek en burger dichter bij elkaar
te brengen. Eén van de wijzigingen was dat
wethouders geen deel meer uitmaken van
de gemeenteraad. Bovendien kan de
gemeenteraad niet alleen wethouders uit de
raad zelf maar ook van buiten de raad
benoemen. De belangrijkste taken van de
gemeenteraad zijn nu het vaststellen van de
beleidskaders, het controleren van het col-
lege en het vertegenwoordigen van het volk.
De uitvoering van dat beleid is de taak van
het college van burgemeester en wethou-
ders. Anders gezegd: vóór het dualisme
bestond de raadsvergadering veelal uit een
vraag- en antwoordspel tussen individuele
fracties en het college. Het raadslid com-
municeerde voornamelijk met de burge-
meester en de wethouders. In het dualisti-
sche stelsel debatteren de raadsleden met

elkaar. Fracties wisselen standpunten met
elkaar uit en delen de conclusie (meerder-
heidsstandpunt) mee aan het college, dat
zich vervolgens op de uitvoering richt.

Bereikbaar
Ton Croné wil gemakkelijk bereikbaar zijn
voor de dorpelingen en vanzelfsprekend
ook voor de Vlissingers. Want al zetelt hij
namens de PSR, hij – en de partij ook –
komen op voor het welzijn van de inwoners
van de gehele gemeente. ‘De vrijdag noem
ik altijd mijn PR-dag. Je zult me dan zien
dwalen door de dorpen en de stad en ik ben
echt direct aanspreekbaar. Zowel voor men-
sen die iets te vragen of te klagen hebben
als voor mensen die willen vertellen dat iets
juist naar hun zin is.’ Croné weet inmiddels
heel goed dat de Souburgers lange tijd het
idee hebben gehad achtergesteld te zijn bij
de grote stad. ‘Daar moet je dan niet zielig
over doen. Veel beter is in zo’n geval opko-
men voor je eigen belangen. Geen
Calimero-gedrag dus, want daarmee wek je
dan wel medelijden op, maar vervolgens

loopt iedereen met een boog om je heen.
Laat zien wat je kunt als dorp, wat je toege-
voegde waarde is. Van je eigen sterke pun-
ten uitgaan, want die heb je als dorpsge-
meenschap zonder meer. En je richten op
de toekomst. Het verleden is goed om van
te leren. En vervolgens moet je daar in het
heden mee aan de slag.’

De nieuwe wethouder woont in
Scharendijke. Is hij van plan zich binnenkort
in de gemeente Vlissingen te vestigen?
‘Eerlijk, ik weet het nog niet. Er zijn wette-
lijke kaders voor en daar zul je je aan moe-
ten houden. Maar in het algemeen hoeft het
niet slecht te zijn als je niet woont in de
gemeente waar je werkt. Sommigen hebben
het dan over de helikopterview, van boven
af kun je alles overzichtelijker bekijken. Ik
heb het liever over de giraffe-view. Stevig
met je pootjes op de grond, maar wel het
overzicht behouden.’ Ton Croné beseft dat
het wethouderschap van een gemeente als
Vlissingen, waar de bomen allang niet meer
de hemel ingroeien en waar duidelijke prio-

riteiten gesteld moeten worden, al was het
alleen maar omdat de financiën zeer
beperkt zijn, een veelomvattende en tijdro-
vende taak is. ‘Dit is allesbehalve een veer-
tig urenbaan. Ik zeg altijd: die veertig uur
heb je haast nodig om alle stukken te kun-
nen bestuderen. Zestig uur werken per
week is geen uitzondering. Dat lukt ook, als
je bijtijds af en toe afstand neemt. Noem het
maar een vorm van zelfbescherming. Nu
even niet en dan kun je er weer tegenaan.’

Drama
Het vertrek van Maaike Walraven als PSR-
wethouder noemt Croné ronduit een drama.
‘Dat was het eerste wat ik dacht toen ik het
in de krant las. Je solliciteert dan wel naar
haar oude baan en je hebt part noch deel
aan het verleden, maar toch. Het is en blijft
een persoonlijk drama.’ 
Croné krijgt binnen het college ongeveer
dezelfde portefeuille als de vertrokken wet-
houder. Dus ruimtelijke ordening, archeolo-
gie, openbare werken en verkeer, groenbe-
heer, afvalverwerking, milieu en onderwijs.
Alleen de bouw van scholen gaat naar de
wethouder van volkshuisvesting Tineke
Verhage, maar daar staat weer tegenover
dat Croné zich bezig gaat houden met een
project ter verbetering van de positie van
Antillianen in de gemeente. Eigenlijk heel
logisch, want door zijn vroegere werk en zijn
verblijf op Aruba kent Ton Croné zijn pap-
penheimers en bovendien spreekt hij vloei-
end Papiamento. ■

8

Nieuwe wethouder Ton Croné (52) weet precies wat hij wil

Dorp moet uitgaan van
eigen sterke punten



Vraag Souburgers wat ze het
gevaarlijkste verkeersknooppunt
vinden in hun dorp en steevast

komen ze met de kruising bij het
station op de proppen. Vooral fiet-
sers krijgen het daar vaak zwaar te
verduren. Er gebeurde zelfs al een
dodelijk ongeval. Tamme Seijnstra,

voorzitter van de Fietsersbond
Vlissingen-Souburg is duidelijk in

zijn oordeel. ‘Wij hebben al vaak bij
de gemeente aangedrongen op
maatregelen om de betreffende

kruising te beveiligen. Zo vinden wij
dat de constructie vanaf de brug
met vooruitstekende stoepen het
uitzicht voor fietsers belemmert.’

,Komend vanaf de brug moet een fietser nu
als het ware achterom kijken om te zien of
er van de Bermweg of de Spoorstraat een
auto of iets dergelijks aankomt. Je krijgt ten
onrechte het idee dat je de kruising al
gepasseerd bent. Bovendien moeten fiet-
sers daar een 'onmogelijke bocht'  nemen
om de Bermweg op te rijden. Verder zijn wij
van mening dat de 30 km borden veel te
dicht op de kruising staan. Automobilisten
hebben nauwelijks gelegenheid terug te
gaan naar de juiste snelheid.’

Voorrang
Een ander heikel punt is de voorrangssitua-
tie, stelt Seijnstra. ‘Het is volslagen ondui-
delijk (geen  haaientanden, geen voorrangs-
bord) of fietsers komend uit de Kanaalstraat
voorrang moeten geven aan het kruisend
verkeer. Als ze vanaf de brug komen, moet
dat wel.
Wij hebben een gesprek over de betreffen-
de kwesties aangevraagd bij de gemeente.
Door het aftreden van wethouder Walraven,
zal dit wel vertraagd worden.’
‘In de Kanaalstraat zelf is de situatie voor
fietsers evenmin ideaal. Met name de goot-
jes werken ongelukken in de hand. We heb-
ben dat als Fietsersbond doorgesproken
met de projectleider, maar zonder enig
resultaat’, aldus Seijnstra. ‘Wij hebben
destijds een enquête gehouden. Daaruit wil
ik toch een aantal punten aanhalen die nog
steeds actueel zijn.’

Praktisch alle weggebruikers (wandelaars,
fietsers, automobilisten) vinden de hoofdrij-
baan te smal. Bij het laden en lossen van
vrachtwagens (tijdens de gebiedsschouw

versperde een auto van DHL ruim een half
uur de rijbaan) en bij het zogenaamde ‘file
parkeren’ ontstaan  regelmatig opstoppin-
gen, waarbij fietsers hun weg zoeken over
het voetgangersgebied. Fietsers die tegen
de rijrichting van de auto’s inrijden, worden
regelmatig gedwongen uit te wijken naar het
voetgangersgebied. Vooral bij tegemoetko-
mende vrachtauto’s is dit niet te vermijden.
Tijdens de gebiedsschouw werd geconsta-
teerd, dat veel, vooral jonge, fietsers dit
soort situaties vermijden door al op voor-
hand over het voetgangersgedeelte te gaan
rijden.

Gootjes
De meeste klachten van fietsers hebben
betrekking op de gootjes, die een scheiding
maken tussen de rijbaan en het voetgan-
gersgebied. Zij ervaren het overrijden van
de gootjes als oncomfortabel en gevaarlijk.
Men vindt de gootjes “te diep”.Een enkele
keer werd bij de gebiedsschouw ook
geconstateerd, dat een fietser zijn even-
wicht verloor bij het overrijden van een
gootje. Een ondervraagde gaf ook aan, dat
vooral voor rolstoelers de gootjes een
obstakel vormen. Ook de lage beugeltjes bij
de bomen die daar waarschijnlijk aange-
bracht zijn ter bescherming van de bomen,
worden door de fietsers als gevaarlijk erva-
ren. Ze zijn, zeker bij kunstlicht, niet goed
zichtbaar en kunnen daarom vervelende
ongevallen veroorzaken, als fietsers moeten
uitwijken voor tegemoetkomend verkeer.

Parkeerplaatsen
Tijdens de gebiedsschouw waren de auto-
parkeerplaatsen nooit allemaal bezet. Wel
werd door bewoners opgemerkt, dat er veel
langparkeerders zijn (medewerkers van
Omroep Zeeland en winkelpersoneel). Op
de invalidenparkeerplaats staan vaak auto’s
zonder invalidenkaart. Dit kan veroorzaakt
worden door de te hoog geplaatste aandui-
ding. Parkerende automobilisten kunnen
het bord niet zien vanuit hun auto.
Doordat de parkeervakken in de lengterich-
ting van de rijweg geplaatst zijn, veroorza-
ken parkerende auto’s vaak opstoppingen.
Bovendien werd geconstateerd, dat fietsers
in de problemen kwamen door plotseling
openslaande portieren.

De Fietsersbond kwam indertijd tot de vol-
gende conclusies en aanbevelingen:

- Door borden  moet meer duidelijk gemaakt
worden, dat de Kanaalstraat een winkelge-
bied is, waar de auto’s ‘te gast’ zijn. Er moe-
ten ook meer 30 km – borden geplaatst
worden.
De kruising Bermweg/Spoorstraat/-
Kanaalstraat/Draaibrugpad is gevaarlijk
door te snel rijdend gemotoriseerd verkeer.
In de Bermweg en de Spoorstraat moeten
ruim voor de kruising al borden staan, die
automobilisten waarschuwen, dat ze een 30

km zone naderen. Ook kan gedacht worden
aan uitbreiding van het 30-km gebied naar
de Spoorstraat en de Bermweg.
- De afslag vanaf het Draaibrugpad naar de
Bermweg is gevaarlijk en moet aangepast
worden.
- De gootjes, die zorgen voor een afschei-
ding tussen rijbaan en voetgangersgebied,
zijn te diep en worden als gevaarlijk ervaren.
Daardoor maken fietsers te weinig gebruik

van de mogelijkheid tot uitwijken. Door het
omlaag trillen van de bestrating met een tril-
plaat zouden de scherpe opstaande randjes
weggewerkt kunnen worden.
- Te vaak staan fietsen buiten de fietspar-
keerplaatsen, omdat alle beugels bezet zijn.
De situering van de fietsparkeerplaatsen
moet opnieuw bekeken worden. Op sommi-
ge plaatsen zijn er te weinig, op andere
plaatsen (bij privéwoningen) worden ze niet
gebruikt

- Het aantal autoparkeerplaatsen kan wor-
den verminderd, als langparkeren onmoge-
lijk gemaakt wordt (herinvoering van de par-
keerschijf?)  Voor de veiligheid van fietsers
en voor een betere doorstroming kunnen de
parkeerplaatsen beter in de vorm van
insteekhavens, schuin op de rijrichting,
gemaakt worden.
- De invalidenparkeerplaats moet beter aan-
geduid worden. ■

FIETSERSBOND DRONG AL DIVERSE KEREN AAN
OP BETERE BEVEILIGING KRUISING BIJ STATION

•  Vraag Souburgers wat ze het gevaarlijkste verkeersknooppunt vinden in hun dorp en steevast komen ze met
de kruising bij het station op de proppen. Vooral fietsers krijgen het daar vaak zwaar te verduren. Er gebeur-
de zelfs al een dodelijk ongeval.

•  Voorzitter Fietserbond Tamme Seijnstra: ‘In de Kanaalstraat is de situatie voor fietsers verre van ideaal’.

•  Bij het laden en lossen versperren vrachtwagens vaak lange tijd de rijbaan
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‘De opzet van de stichting RoParun is om
de opbrengst direct ten goede te laten
komen aan de kankerpatiënten en om de
kwaliteit van hun leven en daar waar dat
mogelijk is, te verbeteren.
Om dit alles te kunnen realiseren zoeken wij
als team naar geld. Het Cegelec runningte-
am uit Zeeland wil zich  tot het uiterste
inspannen om zoveel mogelijk geld op te
halen en zo snel mogelijk in Rotterdam aan
te komen. Van u willen wij dan ook een
inspanning vragen, in de vorm van een
onontbeerlijke financiële bijdrage. Daarom
komen wij langs de deur in de week van 1
t/m 7 april  met de collectebus’, zo meldt
Peter Meert namens het Cegelec
Runningteam.
Maar er staat meer op de agenda, zoals de
Roparun Kustloop, een trimloop over exact
vier of tien kilometer die in samenwerking
met Dynamica wordt georganiseerd. Beide
afstanden starten om 14.00 uur in Dishoek,
tweehonderd meter voor het ronde plein bij
het Pannekoekenrestaurant. De finish is op
het ronde plein zelf. De route gaat richting
camping Dishoek, daarna over de duinen
terug naar Dishoek, vervolgens over het
strand tot Zoutelande. Hier over de duinen
terug en de laatste 2.5 km over het fietspad
naar Dishoek. De korte route splitst af bij
strandpaviljoen De Zeester. 
Voorinschrijven kan via email:
aeromad@zeelandnet.nl onder vermelding
van Roparunkustloop, naam, voornaam,

man/vrouw, leeftijd, woonplaats en te lopen
afstand. Het tarief is dan drie euro. Op de
dag zelf is het inschrijven en afhalen van

startnummers vanaf 13.00 uur tot uiterlijk
13.45 uur bij Pannenkoekenrestaurant
Dishoek, Kaapduinseweg 19. Het tarief is
dan € 4,50.
Voort is er een wandeltocht onder auspiciën
van het Cegelec Runningteam. De route van
de 11km is grotendeels dezelfde als die van
de hardlooptocht. De start is in Dishoek bij
het pannenkoekenrestaurant. Van daaruit
richting camping Dishoek. Daar de trap op
duinen naar boven en rechtsaf over de dui-
nen terug richting Dishoek. Bij de grote
overgang over de duinen bij Dishoek linksaf
naar beneden het strand op. Vervolgens
over het strand tot bij Zoutelande en daar bij
de metalen vlaggen op de dijk omhoog.
Daar direct over de dijk terug richting

Dishoek, of naar beneden om bij lunchcafé
de Babbelaar (tegenover de trap) de con-
sumptiebon te gebruiken, als voor inschrij-
ven met consumptiebon gekozen is.
Vervolgens terug over de dijk en direct aan
het einde het pad schuin rechtsaf de duinen
op en over de bunker het pad over de dui-
nen vervolgen richting Dishoek tot het pad
ophoudt. Daar linksaf naar beneden de trap
af en doorlopen tot op het fietspad.
Tenslotte 2.5km over het fietspad weer
terug naar Dishoek tot bij het
Pannenkoekrestaurant. Dit is het eindpunt.
De korte route van 4km loopt hetzelfde als

de 11km. Alleen op het strand richting
Zoutelande is na korte tijd een afslag bij
Strandpaviljoen “de Zeester” Daar lopen de
deelnemers over het pad door de duinen tot
op het fietspad. Vervolgens gaat het rechts-
af over het fietspad tot bij het
Pannenkoekenrestaurant in Dishoek. De
start is gezamenlijk om 9.30 uur voor zowel
de nordic-walkers als de wandelaars.
Bij voorinschrijving zijn de kosten € 3,- .
Met consumptie € 4,50 (niet voor 4km
lopers). Betalen + startbewijs afhalen is
mogelijk op zaterdag 17 maart vanaf
8.30uur in het Pannenkoekenrestaurant te
Dishoek. Na-inschrijven kan diezelfde zater-
dag eveneens vanaf 8.30 uur bij het
Pannenkoekenrestaurant. De kosten zijn
dan € 4.50,- . Met consumptie € 6,- (niet
voor 4km lopers). Er is geen kleedgelegen-
heid. Tassen kunnen eventueel in een apar-
te hoek in het pannenkoekhuis neergezet
worden.(liefst zoveel mogelijk in de auto’s
etc. laten wegens ruimtegebrek) 

Tenslotte houdt het Zeeuws
Cegelecrunningteam op zaterdag 14 april
de inmiddels traditionele
Roparunrommelmarkt in de overdekte gara-
ge van het openbaar vervoerbedrijf
Connexxion te Middelburg. Deze garage ligt
aan de Kleverkerkseweg/Industrieweg. De
rommelmarkt bracht in 2005, 5730.28 euro
op en in 2006 7600 euro. ■
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Roparun unieke loop met uniek doel
Diverse Souburgers zijn actief bij het Zeeuwse Cegelec Runningteam, dat

de komende tijd diverse activiteiten onderneemt. Waaronder deelname aan
de RoParun, de langste non-stop estafetteloop ter wereld: van Parijs naar

Rotterdam. Dit jaar vindt deze plaats op 26, 27 en 28 mei (finish). Een unieke
duurloop door Frankrijk, België en Nederland, wat inhoudt: ruim 527 kilome-

ter hardlopen binnen 48 uur. Deze unieke loop heeft een even uniek doel;
trachten de kwaliteit van het leven van mensen met kanker zoveel mogelijk
te verbeteren. Het motto van de RoParun is: trachten leven toe te voegen

aan de dagen van mensen  bij wie veelal geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven.

• Ook tijdens voetbalwedstrijden wordt er gecollecteerd voor het goede doel



De combinatie Gé Reinders en Vlijt en
Volharding was in oktober vorig jaar uitge-
breid te beluisteren in de Jacobskerk in
Vlissingen waar de Limburger meewerkte
aan het jubileumconcert van de Souburgse
muziekvereniging. Ook de slagwerkgroep
en het jeugdorkest van V en V deden hier
met veel succes aan mee. Na de pauze was
de fanfare samen met Gé Reinders te
beluisteren voor een overvolle kerk. 
Het bleek een geslaagde combinatie, of om
met Gé te spreken: “Je moet er een eind
voor rijden, maar dan héb je ook wat!”
Omroep Zeeland besteedde op eerste
kerstdag een twee uur durend programma
aan dit jubileumconcert. 
Wie dit heeft gemist krijgt op 8 juli een her-
kansing want dan komt de bekende
Limburgse liedjeszanger weer deze kant op.
Nu naar Vlissingen om mee te werken aan
een optreden tijdens de De Ruyterdagen.
En dan staat de jeugdige dirigent Albert-
John Vervorst niet alleen voor de Souburgse
fanfare maar ook voor de Vlissingse konink-
lijke harmonie Ons Genoegen. Sinds janua-
ri 2006 is hij ook daar de vaste dirigent. Het
publiek krijgt dan een unieke combinatie
van harmonie en fanfareorkest van eigen

bodem te horen, overgoten met de door Gé
Reinders geserveerde Limburgse saus.

Landskampioen
In Zeeland en ook daarbuiten heeft Albert-
John Vervorst intussen al van zich laten
horen door met het Zuid Hollands
Fanfareorkest landskampioen te worden en
met het Zeeuwse Delta Brass op een con-
cours maar liefst 93van de 100 punten te
behalen. Voor wie hem nog niet kent: hij
werd in 1980  in  Oost-Souburg geboren,
waar hij al op zesjarige leeftijd de eerste
muzieklessen – op de blokfluit – kreeg bij
“juf”Truus Wight van Vlijt en Volharding.
Daar volgden slagwerklessen aan de
Zeeuwse muziekschool op en ook enig
onderwijs op de piano. In 1999 werd
Vervorst dirigent van het jeugdorkest van
Vlijt en Volharding. In datzelfde jaar vervolg-
de hij zijn muziekstudies aan het Brabants
conservatorium in slagwerk en hafabradi-
rectie,  waarna hij in 2001 de leiding kreeg
over het fanfare-orkest van Vlijt en
Volharding dat al vele tientallen jaren bij de
top hoort in de Zeeuwse HaFaBra-wereld.
Als het aan de jonge dirigent lag zou heel

Souburg weten dat hun fanfare best
gehoord mag worden. Met heel veel trots
ging hij met het korps in 2003 naar Tilburg
en deed daar met de Souburgse fanfare zijn
examen  HaFaBradirectie. Hij slaagde mét
lof en een deel van die lof  werd ook het
Souburgse korps toegezwaaid, dat bij die
gelegenheid onder andere een compositie
van de hand van de jonge dirigent speelde.
Albert-John vindt het erg jammer vindt dat
er in Souburg geen zaal is met een goede
akoestiek.”De Zwaan heeft erg veel sfeer,
het is er heel gezellig om het stuiverconcert
te houden maar als we echt iets willen laten
horen, moeten we toch een betere
akoestiek hebben, Misschien dat de kerk
aan het Oranjeplein een mogelijkheid is in
de toekomst, dat zou erg fijn zijn. We gaan
er in ieder geval op 19 april al een try-out-
concert voor het lentefestival geven en dan
is iedereen welkom om te komen luisteren.”  

‘Kruisbestuiving’
Hij vindt het werken met de fanfare nog
steeds een uitdaging. “Ik had en heb nog
steeds het gevoel dat er heel veel is uit te
halen”, zegt hij enthousiast. De Souburgse
dirigent heeft overigens eenzelfde enthousi-

asme over de Vlissingse koninklijke harmo-
nie Ons Genoegen waar hij intussen al weer
dik een jaar de muzikale leiding heeft. Naar
wederzijds genoegen blijkt wel, want wie
goed kijkt kan in de gelederen van fanfare
en harmonie zo hier en daar dezelfde spe-
lers terugvinden. Een gezamenlijk optreden
lijkt daarom een logisch vervolg op deze
“kruisbestuiving” binnen de muziekwereld
van de gemeente Vlissingen. Vervorst kijkt
er naar uit. 
Hij heeft trouwens nog wel meer toekomst-
dromen: een keer met de fanfare naar het
Wereld Muziek Concours bijvoorbeeld.
Want ook al haalde hij al eerder in Kerkrade
met het Zuid Hollands Fanfareorkest goede
resultaten, hij wil er ook graag nog eens
heen met de club waarin hij zijn wortels
heeft. Zo heeft hij nog wel meer dromen:
zich verder ontwikkelen als dirigent, com-
ponist en arrangeur bijvoorbeeld. En dan
toch ook nog dat ene: dat Souburg weer
mee gaat leven met haar muziekvereniging,
want zo was het wel 85 jaar geleden toen de
club werd opgericht en zo is het heel lang
geweest. Als het aan hem ligt wordt het
weer zo. ■

‘Meeste Souburgers weten niet wat voor goede
fanfare er in het dorp is’

Vlijt en Volharding weer samen
met troubadour Gé Reinders

“Jammer eigenlijk dat de meeste Souburgers niet eens weten wat voor een
goede fanfare ze hier op het dorp hebben,” zegt Albert-John Vervorst. Hij

kan het weten. De 26 –jarige  geboren en getogen Souburger zwaait al zo’n
jaar of zes de dirigeerstok voor  het Souburgse orkest dus hij weet waar hij

over praat. Het wordt bovendien ook nog wel eens door buitenstaanders
bevestigd, zoals door de Limburgse entertainer en liedjeszanger Gé

Reinders (bekend van Bloasmuziek), die de Souburgse fanfare vroeg het
nummer “Zu lachde taege mich” voor zijn nieuwe cd te willen komen opne-

men. En dat gebeurt: op 10 juni met een arrangement van Albert-John
Vervorst, die na zijn studies slagwerk en Hafabra-directie (dirigent van

blaasorkesten) op dit moment compositieleer studeert aan het Tilburgse
conservatorium.

11 mei 1964: Souburg zag er anders uit.
Deze foto toont het dorp vanuit de richting
West. Er was nog een rechtstreekse ver-
binding met de auto van Oost- naar West
Souburg. Op de voorgrond links tussen de
bomen het monument van Marnix van Sint
Aldegonde, de schrijver van het Wilhelmus.
De bungalows in West Souburg zijn nog
niet gebouwd. De Steengrachtstraat en de
gereformeerde kerk zijn er nog niet. De
Bermweg was nog een rustige woonstraat.
Bovenin, links op de foto, het oude park
van Souburg. In de volksmond het
“stront”gemaal genoemd. Het stratenpa-
troon voor de nieuwbouw bij het gemaal is
al zichtbaar ■

Souburg
vanuit de

lucht in 1964
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• Albert-John Vervorst (links0 en Gé Reinders



In april is het al weer 4 jaar geleden dat ik
Souburg verliet en in het buitenland ben
gaan wonen. Eerst woonde ik in Greenock
in Schotland, een plaats in de buurt van
Glasgow, maar omdat het gebrek aan zon-
licht mij parten begon te spelen, ben ik in
oktober 2005 verhuisd naar de Spaanse
Costa del Sol (al is dat op het moment dat
ik dit schrijf meer de Costa del Stortregen!).
In november was ik voor het eerst sinds
lange tijd weer een dagje in Souburg. Wie
zegt dat er in Souburg nooit iets gebeurt,
heeft het behoorlijk mis! Niet alleen mijn
ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van
'mijn' dorp heeft duidelijk niet stilgestaan.
Het eerste dat mij opviel tijdens mijn wan-
deling door het dorp was de Kanaalstraat
nieuwe stijl. Het ziet er prontjes uit, alleen
zag ik mezelf in gedachten al op de fiets - al
uitwijkend voor een auto of vrachtwagen -
in één van de regengootjes aan de zijkant
belanden...
Vanaf de Kanaalstraat moest ik natuurlijk
ook even kijken of er inmiddels ook een
Karolingenburcht nieuwe stijl was, maar dit
bleek (nog?) niet het geval. Ik herinnerde
me dat er op de Karolingenburcht ooit eens
een heus Souburgs 5 mei feest heeft plaats-
gevonden, waarbij ik samen met mijn vader
een rol speelde in de organisatie. Of het
druk was en wat er die dag allemaal precies
gebeurde weet ik niet meer zo goed, maar
ik weet nog wel dat de schapen die trouw
de wacht over de burcht hielden die nacht
gezellig (ik neem aan ter ere van bevrij-
dingsdag) met zijn allen in de partytent
waren gekropen. Toen mijn vader en ik op
de ochtend van 5 mei op de burcht aan
kwamen om nog even de laatste puntjes op
de i te zetten, mochten we dus eerst op
schapenjacht. Mouwen opstropen, en
gaan. Dan besef je pas dat je op een dorp
bent opgegroeid. 
Vanaf de burcht wandelde ik via de
Paspoortstraat naar het Oranjeplein. Ook
hiervoor was ten tijden van mijn vertrek
sprake van een herinrichting, dus ik kwam
al gespannen de Paspoortstraat uit.
Redelijk verbaasd was ik toch wel toen ik
naast de Hervormde Kerk, waar altijd mijn
kerstvieringen waren van de basisschool,
ineens een kei van een supermarkt zag
staan. Nota bene mét parkeerdak. In
Souburg! Dat was wel het laatste dat ik ver-
wacht had. Als ik aan het Oranjeplein denk,

denk ik aan ringrijden, of aan bakkerij de
Graag, waar mijn vader op zaterdagmorgen
(samen met de rest van Souburg) verse
broodjes ging kopen voor het ontbijt, aan
de frietzaak van Kokelaar, en de garage,
aan bakkerij Hendrikx waar ik voor school-
tijd wel eens voor 50 cent wiebertjes ging
kopen of  (nu troosteloos volgekalkt met
graffiti) de Végé waar ik voor het eerst
boodschapjes mocht doen, maar toch
zeker niet aan een enorme supermarkt mét
parkeerdak. Gelukkig was het november en
was de oliebollenkraam er wel, en nog op
de vertrouwde plek ook, al was het niet
meer tegenover het postkantoor. Oliebollen
zijn er niet in Spanje, dus meteen even wat
gekocht. 
Toen richting Lekvijver, waar ik voor het
eerst en het laatst van mijn leven heb
geschaatst, of nou ja, dat probeerde ik. Na
een enorme smak op het ijs waardoor ik
even van de wereld was, heb ik besloten
dat schaatsen is om naar te kijken en niet
om te doen. 
Via de vernieuwde Witte Wijk, waar ik flink
wat jaren heb gewoond maar ik ook weinig
meer terug kende, even naar het Ronde
Putje. Als Souburger moet je daar toch even
langs. Het beeld kan ik ook na al die jaren
nog steeds niet echt mooi vinden, maar een
opstel over de legende rondom het Ronde
Putje leverde me toch mooi een 8 op toen ik
op Scheldemond zat. 
Tijd om, via de Burgemeester
Stemerdinglaan, weer terug naar 'huis' te
gaan. Ook daar heeft men niet stilgezeten.
Bij mijn vader in de Zeewijksingel wordt
volop gebouwd. Een aantal huizen verderop
in de straat zijn een tijdje geleden afgebro-
ken, en hetzelfde staat waarschijnlijk binnen
een paar jaar te gebeuren voor het huisje
waar mijn vader woont, en waar ik dus ook
een hele tijd gewoond heb. Jammer en
zonde vind ik dat. Ik moet zeggen dat ik de
huizen die ze neer willen zetten best leuk
vind, en vind passen binnen de buurt, maar
sommige dingen moet je eigenlijk koeste-
ren. Die kleine leuke huisjes is wat mij
betreft één van die dingen. Maar ik heb het
niet voor het zeggen. 
Vreemd eigenlijk dat Souburg, ook al is er
zo veel veranderd, tóch nog heel vertrouwd
aanvoelde.
(De weblog van Marije Verspoor is te vinden
op de site: http://mijnhemel.web-log.nl/) ■

‘Marije na vier jaar buitenland even
terug in haar geboortedorp

‘Tijd heeft in Souburg
echt niet stilgestaan’

Surfend op internet kwam de redactie van de Souburgsche Courant terecht
op de weblog van de in Souburg geboren Marije Verspoor, die al tal van

jaren in het buitenland vertoeft. Onlangs kwam ze voor even terug in haar
geboortedorp. Reden om haar te vragen een impressie te geven over wat

haar opviel.

• Marije Verspoor: ‘De ontwikkeling van ‘mijn dorp’ heeft zeker niet stilgestaan’. 12

"Karolingenkoor" op zoek
naar nieuwe leden

Het "Karolingenkoor" uit Oost-Souburg, opgericht in 1973 door mevrouw
Francke, is op zoek naar nieuwe leden. Het koor bestaat momenteel uit 24

leden; dirigent is mevrouw T. Wight. De samenstelling van het koor is elf
sopranen, zeven alten, drie tenoren en drie bassen, in leeftijd variërend van

60 tot en met 90 jaar.

De dirigent: ,Ons  oudste lid is inderdaad 90
jaar maar nog goed ter been en nog zeer
wel in staat haar deuntje mee te zingen. Er
is een heel gezellige sfeer. Wij zingen leuke
populaire en vrolijke liederen, waarmee we
van tijd  tot tijd optreden in verzorgingshui-
zen in de omgeving. Door natuurlijk verloop
slinkt ons koor. Vandaar dat we nu op zoek
zijn naar versterking in alle gelederen.
Graag zouden we ook wat meer mannen-
stemmen begroeten. Dus vutters, wat is er
nou mooier dan je week zingend te begin-
nen. Wij  repeteren op maandagmorgen van

9.45 tot en met 11.15 uur met daartussenin
een koffiepauze. Repeteren doen we  in het
gebouw "De Kwikstaart." hoek
N a g e l e n b u rg s i n g e l / B u rg e m e e s t e r
Stemerdinglaan.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij
secretaris  Z. van Norden, Beciusstraat 22,
4388 BC Oost – Souburg. ( 0118-462792)
Via email kan ook: zvannorden@kpnpla-
net.nl of meldt u zich gewoon op maandag-
morgen tijdens de repetitie in 'De
Kwikstaart". ■

Dick Schinkel stopt tijdelijk
bij Souburgsche Courant

Dick Schinkel heeft besloten een jaartje te stoppen als medewerker van de Souburgsche
Courant. Reden en omstandigheden op een rij:
Indertijd ontstond de Souburgsche Courant, op voorspraak van Dick Schinkel, uit een
samenwerking van ’t Putje en de Karolingen Krant van de Souburgse winkeliersvereni-
ging Nemidso. Dick was vanaf eind jaren 70 tot eind jaren 90, onder andere als bestuurs-
lid, actief in de winkeliersvereniging. Deze organiseerde in de jaren 80 veel evenemen-
ten, zoals Karolingenmarkten, Paasactie en Sint Nicolaasactie. Om deze activiteiten
bekend te maken was men ondermeer afhankelijk van de PZC en de advertentiebladen.
Jammer genoeg werd er niet altijd redactionele ruimte beschikbaar geteld, zodat de win-
keliersvereniging besloot zelf een krant uit te geven. De Karolingenkrant was geboren;
het eerste nummer kwam in 1989 uit. 
’t Putje , van de hand van Ineke Vervorst, is nog ouder. Het eerste proefnummer ver-
scheen eind 1985. Het voorpagina-artikel ging over onze dorpsagent Matthijsse want die
had Souburg toen nog. ’t Putje had altijd moeite financieel rond te komen; de
Karolingenkrant daarentegen had, dankzij de meer dan zestig leden van de Nemidso,
adverteerders genoeg maar zat met een redactioneel probleem. Reden om samen te
werken. Nemidso zorgde ervoor dat er voldoende financiën binnen kwamen en de redac-
tie van ’t Putje zorgde voor het redactionele deel.
Eind 1999 verkocht Dick Schinkel zijn zaak en had daarmee geen rechtstreekse binding
meer met de Nemidso. Hij bleef echter nog wel de advertentiewerving voor de dorps-
krant doen. Nu, tien jaar later, is er van verwevenheid van de Courant met de winke-
liersvereniging niet veel meer over. Een flink deel van de adverteerders komt van buiten
de winkeliersvereniging en ook wordt er door de Nemidso niet meer optimaal van de
Souburgsche Courant gebruik gemaakt om acties bekend te maken.
Na tien jaar kreeg Dick Schinkel behoefte een jaartje afstand te nemen van de courant.
De redactie hoopt nu maar dat er uit het dorp een vrijwilliger opstaat die de advertentie-
acquisitie op zich neemt. Al was het alleen maar de advertentieacquisitie bij de oor-
spronkelijke medeoprichters van de Souburgsche Courant, de winkeliersvereniging
Nemidso. De Courant is dankzij een zeer zuinig beleid op het ogenblik financieel draag-
krachtig. Maar dat moet natuurlijk wel zo blijven. Zonder advertentie-inkomsten is het
uitgeven van volgende Couranten nu eenmaal onmogelijk. ■



OVAA TWEEWIELERS
OVAA MOTORS

SOUBURG
Tel.: 0118 - 465599

Aardig wat Souburgers maakten al kennis
met het werk van Ellen toen ze in het kader
van haar studie bezig was met een oog-
druppel-onderzoek. ‘Het ging erom te
bezien hoe mensen, bij wie de oogboldruk
te hoog is, druppelen en of dat allemaal
goed gebeurt. Na een oproep van mijn kant
kwamen er flink wat patiënten langs bij de
apotheek om aan het onderzoek mee te
werken en daar volgden veel leuke gesprek-
ken uit.’
De studie vereist ook een afstudeerscriptie
en die ging over therapietrouw bevorderen-
de maatregelen. ‘Neemt iemand zijn cho-
lesterolverlagende middelen nauwgezet in
of ondervindt hij daarbij belemmeringen
zoals slikklachten. Natuurlijk is dat trouw
innemen de eigen verantwoording van de
patiënt, maar je kunt als farmaceutisch con-
sulent wel uitleggen waarom het belangrijk
is, hoe de medicijnen precies werken en wat
je kunt doen om de therapie tot een succes
te maken’. 

Doorzettingsvermogen
Om de Hbo-opleiding met goed gevolg af te
ronden moet je beslist over doorzettings-
vermogen beschikken, want het is nogal
wat om naast je 36-urige werkweek flink te
‘blokken’. Ellen en haar medestudenten gin-
gen één donderdagavond per maand naar
Zeist voor klassikaal onderricht en zaten de
andere donderdagavonden achter de com-
puter voor digitale lessen. ‘Dat gaat net of je
in de schoolbanken zit, compleet met vinger
opsteken en al als je iets wilt vragen. Je klikt
op een handje in de hoek van het scherm en

dan kun je je vraag stellen. Het plezierige
van digitaal onderwijs is dat je de lessen
kunt opnemen en dat je dus terug kunt kij-
ken en luisteren.’ 

Omdat Ellen haar kennis zoveel mogelijk wil
doorgeven, loopt ze op het ogenblik stage
aan het ROC in Goes. Ze wil daar het peda-
gogisch certificaat halen, zodat ze bevoegd
is les te geven. ‘In juni beëindig ik de stage
en dan hoop ik natuurlijk op een baan als
docent bij het ROC’, ‘solliciteert’ ze. Werk
dat goed te combineren is met dat in de
apotheek want het gaat om één dag lesge-
ven. ‘Er zit een master-opleiding voor far-
maceutisch consulenten aan te komen, een
graad die je kunt vergelijken met de oude
Nederlandse titel doctorandus en komt die
er inderdaad dan ga ik zeer beslist weer vol-
uit aan de studie’.

X-factor
Alsof het allemaal nog niet genoeg is, is
Ellen naast haar werk en studie actief op
zanggebied. ‘Ik ben een zanglustig ‘tiepje’.
Daarom ben ik lid geworden van de musi-
calgroep Papillon in Middelburg, waar ik
ook in het bestuur zit. Als Souburgers me
willen horen, moeten ze naar de officiële
opening van de kerk aan het Oranjeplein op
21 april, want daar zing ik solo klassiek,
musical en iets wat daartussenin zit tussen
de andere muzikale optredens door. Of ik
me in de toekomst opgeef voor de X-fac-
tor? Nooit van mijn leven. Ik ga toch niet
voor de hele wereld te koop staan ter eer en
glorie van een of andere omroep…’ ■

Ellen Geeve eerste Zeeuwse farmaceutisch consulent

Ondersteunende rol op
gebied patiëntenzorg

Ze is de eerste Souburgse, sterker nog de eerste Zeeuwse die zich vol-
waardig farmaceutisch consulent mag noemen. ‘Ik kreeg als derde van de

52 afgestudeerden mijn diploma en was dus in feite ook de derde van
Nederland’, lacht Ellen Geeve (27), die al heel wat jaren werkt bij de apo-
theek in het dorp. De driejarige HBO-opleiding, die leidt tot de titel van

‘bachelor’, is gloednieuw en vult in feite de kloof op tussen apothekers en
assistenten. ‘Het is de bedoeling dat je als farmaceutisch consulent zowel
de apotheker als de apothekersassistenten ondersteunt op het gebied van
patiëntenzorg. Want de apotheek speelt een belangrijke rol waar het gaat

om het optimaal gebruik van voorgeschreven medicijnen’, stelt Ellen.

•  Ellen Geeve: naast werk en studie ook zanglustig ‘tiepje’ 13
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Als het gezegde ‘Geen bericht, goed
bericht’ op waarheid berust, dan

kan de Souburgsche Courant jaren-
lang vooruit. Want op de enquête of
de krant moet blijven bestaan, rea-
geerden slechts welgeteld veertig

lezers. Teleurstellend? Ja en nee. Ja
omdat er toch wat meer respons

was verwacht, nee omdat de inge-
vulde formulieren zonder uitzonde-

ring positief waren. Bovendien
beweren opinieonderzoekers dat je
het aantal ingevulde enquêtes met
honderd mag vermenigvuldigen en

dan valt het weer alleszins mee:
4000 op de 10000 kranten. 

Degenen die het enquêteformulier instuur-
den gaven zo goed als allemaal aan de
Souburgsche Courant volledig te lezen en
hem over het algemeen lezenswaardig te
vinden. ‘Dit krantje wordt van a tot z gele-
zen. Dat kun je van de PZC niet zeggen,
dus…graag doorgaan’, vond iemand. Een
aardig compliment, al gebiedt de eerlijkheid
te zeggen dat een dorpskrant die boven-
dien maar vijf keer per jaar verschijnt
gemakkelijker van a tot z boeit dan een pro-
vinciale krant die dagelijks op de mat ligt en
een veel groter gebied bestrijkt. ´Wij stellen
deze krant zeer op prijs en horen dat ook
van anderen. Sorry dat we het niet eerder
meedeelden´, reageerde een ander. ‘Ben dik
tevreden. Ga zo door. Prima!’, liet een derde
weten. ‘De Souburgsche Courant moet
zeker blijven’, berichtte een West-
Souburger.

Te weinig
Dat vijf keer per jaar vinden enkele dorpelin-
gen te weinig. Meer keren verschijnen is
echter niet haalbaar. De krant wordt door
louter onbetaalde vrijwilligers gemaakt (op
de opmaak, het drukken en bezorgen na) en
het is elke keer weer toch een flink karwei
hem op de rails te krijgen. Dankzij de adver-
teerders is de begroting tot nu toe steeds
sluitend te krijgen, maar een vetpot is het
allerminst. Vandaar dat de gemeente
Vlissingen is verzocht een kleine subsidie te
verlenen (een in Vlissingen verschijnende
wijkkrant krijgt die immers wél), en
inmiddels is duizend euro op de rekening
gestort.
Enkele lezers verzochten de krant bij de
bezorging niet tussen folders te stoppen.
Helaas kan dat simpelweg niet anders.
Apart bezorgen zou de kosten onverant-
woord hoog maken. Uit de beantwoording
van de vragen duikt voorts een misverstand
op. Er zijn nogal wat dorpelingen die den-
ken dat de Partij Souburg Ritthem de krant
uitgeeft. Een niet zo verwonderlijke misvat-
ting omdat er elke keer nieuws van deze

partij in staat. Wie echter goed kijkt, ziet het
woordje ‘advertentie’ boven die tekst staan.
De PSR betaalt keurig voor de ruimte in de
Souburgsche Courant. Andere partijen is
tegen hetzelfde gereduceerde tarief ook
ruimte in de krant aangeboden, maar zij
maken daarvan – hun goed recht uiteraard –
minder vaak gebruik.

Onderwerpen
Kent u reportageonderwerpen die mogelijk
interessant zijn voor de krant?, vroeg de
redactie. Eén onderwerp kwam enkele
keren aan de orde: de vooral voor fietsers
gevaarlijke kruising bij het station en de
voor wielrijders zeker niet ongevaarlijke
Kanaalstraat. De lezers worden in deze
krant al op hun wenken bediend. De redac-
tie vroeg de Fietsersbond Vlissingen
Souburg op het onderwerp te reageren. Een
aardige suggestie was voorts het opnemen
van een sportrubriek waarin de plaatselijke
sportverenigingen hun nieuws kwijt kunnen.
De redactie zal dat idee zeker uitwerken.
Een lezers was het opgevallen dat er nog
maar weinig groenbakken bij de stoeprand
staan en suggereerde iets te schrijven over
de noodzaak van het scheiden van afval.
Voorts werd erop gewezen dat de verbou-
wing/restauratie van het interieur van de
Open Haven, de kerk aan het Oranjeplein,
vordert. ‘Er zijn heel veel foto’s van’, meld-
de deze lezer. De redactie doet iets met die
tip. Dezelfde lezer miste de Sint
Nicolaaspuzzel in de Souburgsche Courant
en hij was zeker niet de enige. De puzzel is
een activiteit van de winkeliersvereniging
Nemidso en die besloot eens een jaartje
over te slaan. Een bijzonder aardige tip
kwam van een lezer uit Middelburg (de krant
wordt daar in het aan Groot Abeele gren-
zende deel bezorgd). ‘Maak iets in de trant
van ‘herkent u deze dorpsbewoner, een
doorgewone burger zonder bluf’. Of inter-
view hobbyisten’. Het overwegen zeker
waard.

Kleintjesrubriek
Begin een gratis kleintjesrubriek, waarin
dorpelingen tweedehands spullen aanbie-
den, suggereerde iemand. Misschien toch
een aardige manier om aan klantenbinding
te doen. Laat dus eens iets van u horen, zou
de redactie willen zeggen. ‘Ik zou graag een
verhaal willen lezen over West-Souburg, dat
ongevraagd in 1966 Vlissingen werd’, rea-
geerde een inwoner van ‘West’. De redactie
gaat er een keer mee aan de slag. ‘Schrijf
iets over het jeugd- en jongerenwerk’, ver-
zocht dezelfde lezer.
Enkele andere suggesties:
- Maak beroepenreportages.

Wat doet iemand op een werkdag.

- Een puzzelrubriek
- Een ingezonden brieven rubriek
- Kinderopvang in het dorp
- Ouderenbonden
- Voorzieningen in en om Souburg
- Korte items over wat er in het dorp is
gebeurd
- Een agenda van zaken die te gebeuren
staan
- De ergernis van een Souburger
- Verder uitspitten van het nieuws rond de
bouw Souburg-noord. De prijs van de grond
schijnt veel hoger te liggen dan in het nieu-
we bouwplan in Middelburg
- Een rubriek met oude foto’s van Souburg
en Ritthem
- Aanbod van cursussen in het dorp

Kortom, de redactie kan wat dat betreft
weer even vooruit. Of de Souburgsche
Courant kan blijven bestaan hangt nu voor-
al af van de financiën. Met name of er vol-
doende advertenties geworven kunnen
worden. Want zoals geschreven is dat toch

de kurk waarop de krant drijft. De vrijwilli-
gers die de Souburgsche Courant maken,
willen in elk geval doorgaan. ■

‘Slechts veertig lezers reageren op enquête over
voortbestaan krant

Iedereen wel erg positief

Schildersbedrijf Kameleon
Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen

Tel.: 0118-430618 / 06-21260878

Voor schilderwerk met verve!

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

Op een dag komt een crimineel/taxichauf-
feur een taakstraf verrichten in het ver-
pleeghuis. De straf  kreeg hij omdat hij in
volle vaart een bejaarde aanreed op een
zebrapad. Ook werd hij verdacht betrokken
te zijn bij een bankoverval, waarvan de buit
niet werd teruggevonden..
De taxichauffeur moet de oude man verzor-
gen en de twee krijgen een goede band met
elkaar.
Verder zijn er nog zuster Sylvia en zuster
Carla, elkaars tegenpool, de dokter die het

beter denkt te weten en de buurvrouw die
van alles verzamelt. Voorts spelen nog een
paar mensen een rol die denken dat de taxi-
chauffeur weet waar de buit van de bank-
overval is.
Een mooi toneelstuk met humor en soms
ontroerende momenten, zo belooft STEC,
dat inmiddels een eigen site op internet
heeft: www.stec.nu. ■

STEC speelt blijspel ‘Straf’
De voorjaarsproductie van STEC (Souburg Toneel en Cabaret)  op zaterdag
24 en 31 maart in De Zwaan, is een blijspel van T. Davids en heet “Straf”.
Het stuk gaat over een weduwnaar die, tegen zijn zin, in een verpleeghuis
wordt geplaatst door zijn zoon. Zijn zoon hoopt dat hij z’n vaders huis kan
verkopen en zo uit de schulden kan komen. Om z’n zoon zijn ongenoegen

te laten blijken weigert de oude man te lopen en te praten.
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Voor Dames en Kinder Mode stoffen
Fournituren, Ritsen, garen, Kleinvakartikelen en Wol

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

Toen Leo Ovaa te kennen gaf dat hij de fiet-
senhandel af wilde stoten om zich te con-
centreren op zijn winkel in scooters en

motoren, heb ik die kans met beide handen
aangegrepen. Of eigenlijk moet ik zeggen
‘wij’, want mijn echtgenote Marian helpt

flink mee. Zij legt zich toe op de boekhou-
ding en heeft ook een belangrijke vinger in
de pap bij de inkopen van accessoires zoals
regenkleding en fietstassen. Die ‘twee-een-
heid’ bevalt uitstekend.’ 

Uitstraling
Gaandeweg krijgt het pand aan de
Vlissingsestraat 67 de uitstraling die Rudi
voor ogen staat. ‘We hebben geschilderd,
kasten en magazijnstellingen die in de weg
stonden weggehaald, hier en daar wat aan
de aankleding en de uitstalling gedaan en
langzamerhand mag het interieur gezien
worden. Er zijn omvangrijke rekken lang de

wand gekomen met zaken als fietscompu-
ters, sloten, fietshelmen, lampjes en noem
maar op. Ook de werkplaats is ruimer dan
voorheen en voorzien van gloednieuw
gereedschap.’
In  die werkplaats is alleen Rudi te vinden,
want het reparatiewerk geeft hij beslist niet
uit handen. En hij moet de eerste reparatie
nog tegenkomen die hem te machtig is. Of
het nu gaat om de Spartamet, de fiets met
hulpmotor, de elektrofiets, het rijwiel met
ondersteuning of de ingewikkelde versnel-
ling van een Koga Miyata, Rudi draait er zijn
hand niet voor om. ‘De ervaring die je hebt
speelt natuurlijk een rol, maar ook heb ik
allerhande cursussen gedaan en natuurlijk
de benodigde diploma’s behaald. Want het
vak van rijwielhersteller is allang niet meer
het puur mechanische van vroeger. De
computergestuurde fietsen bijvoorbeeld
vereisen heel wat meer kennis. Zelfs al je er
een wiel uitneemt moeten ze daarna aan de
computer om de opgeslagen gegevens van
de eigenaar terug te zetten.’

Alle merken
Rudi Melse kan alle merken repareren en
leveren. Hij is officieel dealer van Batavus
en Sparta, maar wie een Gazelle wil of een
Koga Miyata is bij hem ook aan het goede
adres. Bovendien weet hij mee te praten
over wielrennen en mountain biken, want
voor zijn ontspanning en om conditie te blij-
ven beoefent hij die sporten zelf. In zijn
jonge jaren was hij flink in de weer met
motorcrossen. Het repareren en verkopen
van motoren en scooters zou hem dan ook
niet slecht af gaan. ‘Maar dat laat ik toch
over aan mijn vroegere baas. Hij had
natuurlijk liever niet dat ik dat soort dingen
erbij zou gaan doen en daar kan ik hem
alleen maar gelijk in geven’, vindt hij. ‘Ik zou
er trouwens ook geen ruimte voor hebben
en een uitbreiding van het pand zit er niet
in’. 
Wat de reparaties betreft is het handig van
tevoren even een afspraak te maken, waar-
na de fiets vaak dezelfde dag nog kan wor-
den opgehaald. Tenzij er onderdelen
besteld moeten worden. En het moet al gek
gaan wil Rudi niet even tijd hebben voor een
praatje. ‘Zoveel mogelijk scoren, zoveel
mogelijk verkopen, zo zit ik niet in elkaar. Ik
vind dat je leuk met je klanten moet omgaan
en als je dan tien minuten met elkaar staat
te kletsen vind ik dat geen verloren tijd. Uit
de reacties van mijn klantenkring blijkt ook
wel dat ze het op prijs stellen.’ ■

Als achtjarige al volop bezig in de werkplaats van zijn vader

Rudi Melse van zetbaas nu
zelfstandig rijwielhersteller

Als achtjarig jongetje liep Rudi Melse al vaak rond in de werkplaats van zijn
vader. En gaandeweg hielp hij mee bij reparaties. ‘Ik was met van alles en
nog wat bezig. Een betere leerschool kun je nauwelijks hebben’, zegt hij.
Sinds januari mag hij zich eigenaar noemen van de fietsenzaak pal op de
hoek van de Vlissingsestraat die tot voor kort Ovaa Tweewielers heette en
nu zijn naam draagt. Rudi had al eerder zelfstandig fietsenmaker kunnen

zijn, want vanaf 1988 runde hij na het overlijden van zijn vader vier jaar lang
diens winkel, ‘Bas Melse Tweewielers’ in Middelburg. ‘Maar ik was toen nog
te jong om die verantwoording op mijn schouders te nemen. Vandaar dat ik

liever als zetbaas aan de slag ging en dat lukte in Oost-Souburg.



Dit jaar bestaat basisschool De
Tweemaster (voorheen de J.H. van
Daleschool) vijftig jaar. De leiding
wil dat niet zomaar voorbij laten

gaan. Daarom is er een feestweek in
april. In februari 1957 werd de open-
bare basisschool J.H. van Dale geo-
pend als overloop voor de toenmali-

ge openbare Pieter Louwerse
school. De eerste leerlingen

bezochten de school midden tussen
de koeien. De huizen moesten toen

nog worden gebouwd. Het uitzicht
was weids en landelijk. De school
was voor die tijd een zeer modern
gebouw met lichte lokalen en een

ruime opzet.

In de latere jaren is er het nodige aangepast
aan de binnenzijde en achterzijde van de
school. Het gebouw werd geschikt gemaakt
voor de basisschool in 1985 en ook de laat-
ste jaren nog werd het gebouw geschikt
gemaakt voor bijvoorbeeld het gebruik van

computers. ‘Nog steeds heeft het gebouw
een uitstraling van een “klassiek schoolge-
bouw”. Eigenlijk jammer dat dit gebouw op
termijn verdwijnt voor nieuwbouw’, vindt
directeur John Eckhardt.

De feestweek start op zaterdag 14 april met
een fancy-fair voor alle wijkbewoners. Die
dag is er van alles te doen in en rond de
school. Er is een rommelmarkt, er zijn kin-
derspelen, wedstrijden en competities, ver-
lotingen enzovoorts.

Ballonnenfeest
Op woensdag 18 april is er voor de kinde-
ren van de Tweemaster een “ballonnen-
feest” en de donderdag 19 april staat in het
teken van “licht uit, spot aan”. De hele dag
werken kinderen van de hele school geza-
menlijk en in groepjes aan het instuderen en
voorbereiden van een voorstelling, die in de
loop van de middag wordt opgevoerd voor
ouders van de school. Deze dag wordt ver-
zorgd door docenten van “Dans in School”.
Het uitgangspunt van dit project is theater
maken. De leerlingen leren, door het werken
aan hun eigen thema en het zien van de
voorstelling, wat theater maken kan zijn en
wat er allemaal bij komt kijken.

Oud-leerlingen
De feestweek eindigt op zaterdag 21 april
met een reünie voor oud-leerlingen en oud-
docenten. Die middag worden vanaf 13.00
uur de oud-leerkrachten en vanaf 14.00 uur
de oud-leerlingen ontvangen. De afgelopen
jaren is al een bestand aangelegd met
namen van oud-leerlingen op het archief bij
de website van de school. Nog steeds leve-
ren oud-leerlingen gegevens aan om dit
archief compleet te maken.
Meer informatie is te vinden op de website
van de school (www.tweemaster.info) Ook
het inschrijven kan via de website gebeu-
ren. Wie meer informatie wil kan eventueel
ook contact opnemen met de school.
(0118-490187) ■
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De Tweemaster viert vijftigjarig
bestaan met fancy fair en reünie

•  Basisschool De Tweemaster (voorheen de J.H. van Daleschool) bestaat vijftig jaar. De leiding wil dat niet
zomaar voorbij laten gaan. Daarom is er een feestweek in april.

Autotaalglas. Zo doen wij het. 

Smart leenauto 
 

Rechtstreekse schadeafwikkeling met alle  
verzekeraars en leasemaatschappijen 
 

Gratis sterreparatie vanaf  WA-extra 
 

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

Autoruit Stuk?  0800-0828 

TELEFOON

(0118) 41 81 10
FAX

(0118) 41 15 99
E-MAIL

notarissen@sauerenoonk.nl
WEBSITE

www.notarisshop.info

KANTOORADRES

Badhuisstraat 181
Postbus 181
4380 AD Vlissingen

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
- Marco Evenhuis

• 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
Niets uit deze uitgave mag worden over-
genomen zonder toestemming 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 (0118-468555).
Geef uw straatnaam, huisnummer en
postcode op.

Souburgsche
Courant


