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Souburgsche	 Courant
Karolingenmarkt weer bol van de 

activiteiten

•  Meer dan honderd kramen staan in de 
Kanaal-, Rehoboth- en Paspoortstraat.

•  Grote rommelmarkt op de Karolingen-
burcht

•  Diverse muziekoptredens
•  Verschillende dansgroepen treden op
•  De jaarmarkt duurt van 9.00 tot 17.00 

uur.
 
Tijdens de jaarmarkt zullen verkeersrege-
laars het verkeer op de Karolingenbaan in 
goede banen leiden. Iedereen is verplicht 
hun aanwijzingen op te volgen.
Er mag alleen geparkeerd worden in de 
vakken. Voertuigen die niet goed staan 
krijgen een bekeuring. De organisatie is 
het met de politie eens dat foutparkeer-
ders zondermeer een bon krijgen. Afge-
lopen keer stonden er auto’s op stoepen 
en in plantsoenen en dat kan – aldus de 
organisatie – echt niet meer.

Folklore festival
Op 31 augustus, aan de vooravond dus 
van de Karolingenmarkt, laat Vlijt en Vol-
harding zich (vanaf acht uur) van haar 
beste kant zien.
Zaterdag 1 september staat het bol van 
de folkloreactiviteiten tijdens de jaarmarkt. 
Toeschouwers kunnen ‘s middags in de tent 
en in de Kanaalstraat de volgende groepen 
bewonderen. De Griekse groep Zorbades, ‘t 
Overschotje uit Lochem, De Wieringer Dan-
sers, Volksdansgroep Vlissingen, Schampel-
joen uit Dordrecht en Medioburgum, de 
organiserende folkloregroep.
Tijdens de gala-avond, die om 19.30 uur 
begint, treden alle groepen nogmaals op. 
Dit gebeurt in de tent op de Karolingen-
burcht. Tevens levert dan het Scheldelood-
senkoor een bijdrage.
 
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

De Karolingenmarkt op zaterdag 1 september staat weer bol van de activi-
teiten. Voor de organisatie tekent de winkeliersvereniging Nemidso.

Weerman Jos Broeke 
in Historische Kerk Souburg

Dus krijgen belangstellenden eindelijk eens 
de gelegenheid in de weerkeuken te kijken, 
waar iedere dag ons weer wordt gemaakt. 
Nou ja, de weersverwachting dan.
De toegangsprijs is € 5,-, inclusief een 
kopje koffie in de pauze. Voor Vrienden 
van de Historische Kerk Souburg is de en-
treeprijs € 4,-. Wie nog geen vriend is van 

de Historische Kerk Souburg kan zich op-
geven bij Johan Put, tel. 470667, of mai-
len naar vriend@historischekerksouburg.
nl. Daarmee steunt men een goed doel en 
profiteert men tevens van reducties op de 
entreeprijzen van allerlei interessante cul-
turele activiteiten in de mooie Historische 
Kerk Souburg aan het Oranjeplein.

De Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg is erin geslaagd 
weerman Jos Broeke naar de kerk te halen. Op zaterdag 1 september om 
19.30 uur spreekt hij over het onderwerp: “Ons weer en het veranderende 
klimaat”. 

Verder in deze courant:
Ballon en Ko RCS Dames Kampioen 35 jaar de Jager
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Eigenlijk was ik weg. Op zoek. Naar 
het vertrouwen in onze bestuurders dat 
ik ben kwijt geraakt, want er gebeurt 
zoveel raars de laatste tijd. Ik heb het 
nog niet gevonden en ben toen maar 
weer teruggekomen. Langs een andere 
weg en dat was leuk want toen zag ik 
andersom en meteen ook  wat er mis 
was. Het ligt aan onszelf. We doen 
niet meer mee. En wat krijg je dan? 
Dat onze bestuurders alleen nog maar 
bezig kunnen zijn met onze aandacht 
te trekken om onze gunst te winnen. 
Want anders kiezen we ze niet meer 
de volgende keer. Dat gebeurt ook 
vaak: de besten worden niet gekozen 
omdat ze gewoon aan het werk waren 
met dingen doen die voorkomen dat er 
dingen worden gedaan waarvan wij 
dan weer schrikken en ons vertrouwen 
verliezen. En als ze wel gekozen wor-
den moeten ze zorgen dat het allemaal 
leuk blijft want anders wil er niet eens 
iemand meer meedoen in de toekomst. 
Snapt u het een beetje? We doen niet 
meer gewoon. En vindt u het dan gek 
dat dingen fout gaan? Niemand let er 
meer goed op en de mensen aan het 
werk doen allemaal vreselijk hun best 
maar dan zo’n beetje hier eens wat en 
daar eens wat, want er let niemand 
meer echt goed op. Wie dat moesten 
doen hebben het immers  te druk met 
over hun schouders kijken of u hen 

nog wel leuk vindt en aan het eind 
van de rit zijn ze dan de zondebok en 
wordt er tegen ze aan geschopt omdat 
u ineens wel oplet als het fout gaat. 
Kortom: we moeten weer mee gaan 
doen, ons gezond verstand weer gaan 
gebruiken en een beetje verder kijken 
dan de buitenkant. En wat vinden we 
dan? Ons vertrouwen natuurlijk want 
dat hebben we wel: in onszelf. Weet 
u niks? Het dorpsplatform heeft nog 
leden nodig, Souburgs Burgerzin is ter 
ziele gegaan door gebrek aan belang-
stelling en zo zijn er nog wel een paar 
hier. En hebt u geen tijd dan helpt het 
vast al wel als u gewoon allemaal een 
beetje meedenkt als stuurlui die van de 
wal af zijn gekomen! Sterkte allemaal 
en als u me mist dan ben ik nog steeds 
op zoek…

Melkmeisje

In de kraam
Onderkleding voor heren, 

kids en teens 

Nu HalVe priJS

Damesslips 

4 voor E10,-

Rondom ‘t PUTJE



Binnen twee maanden omvangrijke uitbreiding 
Super de Boer-filiaal

Overstap vanuit De Spar verrassend maar beslist noodzakelijk

Al in 2003 was er contact met de hoofdvestiging 
van Super de Boer om het nieuw te bouwen 
filiaal aan het Oranjeplein over te nemen. 
Diverse gesprekken over en weer gaven een 
positief toekomstbeeld voor De Boeck om 
hiervan eigenaar te worden. Op het laatste 
moment ketsten de onderhandelingen door 
miscommunicatie af en werd Miegielsen uit 
Roosendaal als eigenaar aangesteld. De Boeck 
bleef zijn Spar trouw en wilde graag dat beide 
supermarkten een goed bestaan hadden in 
Souburg. Echter, vanaf het moment dat de 
nieuwe winkel van Super de Boer open was 
(oktober 2004) ging de omzet van de Spar 
snel achteruit. Spoedig bleek dat er voor drie 
supermarkten, want de Aldi was er immers 
ook nog, op Souburg geen plaats was. Mede 
omdat ook de omzet van het nieuwe Super 
de Boer-filiaal tegenviel. 

Tachtig uur
Werkweken van ruim tachtig uur waren voor 
De Boeck geen uitzondering. Maar het tij 
bleek niet te keren: de kosten bleven stijgen 
en de omzet daalde verder. Na dit enkele 
maanden te hebben aangezien, zocht De 
Boeck opnieuw contact met Super de Boer. De 
onderhandelingen werden hervat en al snel 
werd duidelijk dat één echt grote supermarkt 
het beste zou zijn voor de klanten op Souburg. 

Verrassend, dat was de overstap van de Spar-eigenaar De Boeck naar concur-
rent Super de Boer in hetzelfde dorp zeker. Wie echter op de hoogte is van 
de geschiedenis vooraf weet dat die keuze eigenlijk niet zo onlogisch is. Na 74 
jaar kwam er een einde aan de Spar op Souburg. De in Heinkenszand woon-
achtige De Boeck, 23 jaar (sinds ‘84) eigenaar van het Spar-filiaal, legt uit hoe 
alles in zijn werk ging.  

Er werd aangekocht van Miegielsen, die zijn 
twee zaken in Bergen op Zoom en Breda 
zou houden en er werd overeengekomen 
dat De Spar zou sluiten. Onderhandelingen 
met nieuwe huurders over het oude Spar-
pand zijn in volle gang en mogelijk dat er een 
Action-winkel in zal komen.

Sinds juni 2007 is De Boeck nu eigenaar van 
het Super de Boer-filiaal aan het Oranjeplein 
en tot op de dag van vandaag heeft hij 
geen spijt van zijn overstap. Anders was 
de Spar gedwongen geweest te sluiten. 
Vanaf het moment dat die zijn deuren dicht 
deed ging de omzet van Super de Boer 
met 70% omhoog. Belangrijke voorwaarde 
voor de sluiting van de Spar was wel dat 
het personeel allemaal mee kon naar het 
nieuwe filiaal waardoor ontslagen werden 
voorkomen. Super de Boer had er al 55 in 
dienst en daar kwamen er nog eens 25 bij 
van de Spar.

Verbouwing
‘Voor de toekomst moeten er nog enkele 
personeelsleden bij zodat we inclusief drie 
bedrijfsleiders op rond de honderd man 
zullen uitkomen’, aldus de eigenaar. De 
Boeck onthult voorts dat er binnen twee 
maanden een grote verbouwing aan zit te 

komen en er 500m² winkelruimte (totaal 
wordt de winkel dan 1600m²) bij zal komen. 
Waaronder een geheel vernieuwde slagerij 
met ouderwetse slager waar weer alles vers 
bereid wordt. Over de kwaliteit en service 
hoeft men zich niet druk te maken, die is 
hetzelfde als voorheen bij de Spar. Voor de 
toekomst heeft hij nog geen idee wat het 
allemaal brengt. Voornaamste doel is gezond 
te blijven.

Aan stoppen denkt de 54 jarige De Boeck 
voorlopig nog niet omdat hij nog steeds veel 
plezier in zijn werk heeft. ‘Wel is het zaak dat 
de komende maanden de nieuwe organisatie 
nog meer vorm en structuur gaat krijgen’, 
vindt hij. Een goed voornemen voor 2008 
is dat hij, nadat hij de verbouwing en de 

drukke feestmaand december achter de rug 
zijn, tijd vrij wil maken om zich meer in de 
winkel te laten zien en zo het klantcontact, 
wat men zo gewoon was, te herstellen. Ook 
komt er dan weer meer tijd voor zijn hobby’s 
en gezin dat inmiddels al is uitgebreid met 
twee kleinzonen.

Over zijn hobby raakt hij niet uitgepraat. 
Audio is zijn passie. En dan met name 
het samen met een vriend bouwen van 
versterkers, die bestaan uit ouderwetse 
buizenversterkers. Het laat hem even 
vergeten dat hij een miljoenenbedrijf aan 
moet sturen. Wel wil hij tussendoor nog snel 
kwijt dat de bezorgservice van 8 tot 16.00 
uur gewoon blijft bestaan voordat hij weer 
terug in zijn versterkers “duikt”.

KAROLINGENMARKT AANBIEDING
Dinsdag 28 augustus t/m zaterdag 1 september

Op damesschoenen, 
herenschoenen, 
jeugdschoenen en tassen

10% korting

RIEKER
Dames enkellaars     59,95

M. Baljeu & Zn. Sinds 1903

100 jaar een naam in schoenen
Kanaalstraat 1 • Oost-Souburg • Tel. 0118-461525

Alleen geldig op onze kraam 
op zaterdag 1 september

Dames pantoffelmuiltje van 4,95

4,-
nu

Buteuxstraat 20, 4388 CW Oost-Souburg, T. 0118-463017, M. 06-43275288

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs
staat al ruim 26 jaar voor kwaliteit

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking

Rondom ‘t PUTJE
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Dorpsplatform Oost-Souburg
‘We krijgen een mooie kern,

waar we straks best trots op mogen zijn’

We krijgen een mooie kern, waar we straks 
best trots op mogen zijn. Samen met de 
betrokken ambtenaren en een projectbureau 
gaan we na de vakantie van start met de 
inspraakprocedure en de verdere afspraken 
met de Nemidso over de invulling van 
dit plan. De kruising bij de brug voldoet 
aan onze wensen en we geloven dat de 
veiligheid is verbeterd. Zoals beloofd door 
het College voor de vakantie klaar. Daar 
kunnen we op bouwen. Afspraak is afspraak. 
Als we het vertrouwen in de ambtenaren 
gaan verliezen doet dat geen goed voor de 
samenwerking van die andere ambtenaren 
die de uitvoerende krachten zijn binnen dit 
bestel. Ik als voorzitter van het Platform kan 
met de uitvoerende ambtenaren in goed 
overleg wel door één deur. Laten de anders 
denkenden dit goed tussen de oren knopen 
dat het beleid van de gemeente gericht is 
op de uitvoerende macht en dat Vlissingen 
niet stuurloos is door dit conflict. We zullen 
het onderzoek moeten afwachten en wat 
de conclusies zijn, ik vertrouw erop dat het 
probleem wordt opgelost zodat er weer aan 
de toekomst van Vlissingen gewerkt kan 
worden. Door een stevig en goed financieel 

Het lijkt wel een hete zomer te worden voor de bewoners van het Stadhuis in 
Vlissingen. De geloofwaardigheid van het College, de raad en de ambtenaren 
staan op het spel. Wij als bewoners van dit deel van Vlissingen kijken met vele 
vraagtekens naar de onderzoeken die de komende maanden gaan plaatsvin-
den. Dat het voor Souburg ook consequenties kan hebben geloof ik best, maar 
dat we ons daar bij neer moeten leggen, dat doen we dus niet. De afspraken 
over de Kern Souburg blijven van kracht en hebben dus niets met het Schelde-
kwartier te maken.

beleid worden wij als Souburgers alleen maar 
beter van. Tijdens de vakantie zijn er niet 
veel activiteiten, maar de Karolingenmarkt 
in september en de kermis in oktober geven 
weer vele mensen plezier.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden 
voor ons platform. Wilt U meedenken en 
heeft U nog wat tijd over, dan kunt U contact 
opnemen met Piet Steketee, Spaarnestraat 62 
tel 467935.
Bekijk ook onze prachtige website, www.
platformsouburg.nl

Tot ziens na de vakantie.

Piet Steketee, voorzitter Platform Oost-Souburg

Burgemeester opent
‘De Wijngaard’

Burgemeester Dok-van Weele opent op 15 september de kerk De Wijngaard 
in de Kanaalstraat officieel. evangeliegemeente De Wijngaard nam deze eind 
vorig jaar over van de protestantse Kerk, maar wil hieraan met de officiële 
ingebruikname toch een speciaal tintje geven. De burgemeester was bereid 
hieraan mee te werken.

Na de officiële plechtigheid is er een bijeen-
komst van één uur. Daarna is er de mogelijk-
heid voor gasten de kerk te bezichtigen en is 
er ‘s middags nog een programma voor de 
leden. De komende maanden zullen er weer 
allerlei activiteiten zijn in en rond de kerk: 
concerten, snuffelmarkten, enzovoorts.

Vanaf half september is er op één dag in 
de week een inloophuis. Mensen die daar 
behoefte aan hebben, of zo maar voor de 
gezelligheid, kunnen binnenlopen voor een 
praatje en een kopje koffie. Overigens is 
iedereen welkom in de dienst die zondags-
morgens om 10.00 uur begint.

CREATIVITEITSCENTRUM
’t ALLERGAARTJE

Zaterdag 1 september jaarmarkt Oost-Souburg

VELE AANBIEDINGEN IN DE WINKEL
MAGAZIJN OPRUIMING

Bij besteding van  €5,- in de winkel een stikkervel ‘Prettige Feestdagen’ cadeau

Wij staan ook 28, 29, en 30 september op Zeeland Creatief in de zeelandhallen.

Vlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118.461706 • www.allergaartje.nl

Belegen 
Kaas

Vers van het mes

E 5,50 per kilo

geldig van 27 aug. t/m 1 sept.

Installatiebedrijf
J. Dingemanse

• Lokale- en centrale verwarming
• Gas- en waterfitter
• Sanitair
• Dakwerk
• Rioleringswerken

Paspoortstraat 9
4388 BG Oost-Souburg
Marnixplein 35
4386 AA West-Souburg

T. 0118-461207
F. 0118-461326

Voor schilderwerk met verve!
Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878

Schildersbedrijf 
Kameleon
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Piet van Boven kent Souburg 
tot op de bodem

De Zeewijksingel bijvoorbeeld heeft hij veertig 
jaar geleden nog bestraat, het Marnixplein 
in 1972 en ook de Kromwegesingel, de 
Willem Alexanderstraat, de Doornluststraat, 
de Middenhofsingel, de Poortugalstraat en 
ga zo maar door, hij kent ze van steen tot 
steen. En met de Ritthemsestraat, die hij 
in 1982 nog voor de gemeente Vlissingen 
moest herbestraten, komt het alleen maar 
goed, zo weet hij, als er een meter veenlaag 
wordt weggehaald en vervangen door 
een dikke laag zand. “Toen die straat werd 
aangelegd moest er een paard en wagen 
over met bijvoorbeeld drie ton suikerbieten. 
Nu gaat daar een vrachtwagen over met 
dertig ton lading; dan heb je een heel wat 
steviger ondergrond nodig.”

Souburger sinds 1951
De Nieuw- en St.Jooslander van geboorte werd 
dus stratenmaker van beroep en trouwde in 
1951 zijn Souburgse echtgenote. Daarmee lag 
zijn toekomst in ons dorp vast. Aanvankelijk 
woonde het echtpaar aan de Parklaan maar dat 
werd later het Marnixplein in West-Souburg. 
Dat was in de oorlogsjaren voor de helft plat 
gebombardeerd en voor de ontstane gaten 
bestond na de oorlog een herbouwplicht. 
De echtelieden Van Boven betrokken zo 
nummer 18 in 1955 en daar wonen ze nu nog. 

Aanvankelijk met hun zes kinderen die in de 
loop der jaren uitvlogen en voor een uitgebreide 
familie zorgden. Bij het 55 jarig huwelijksfeest 
van het echtpaar Van Boven vorig jaar waren er 
behalve de zes kinderen met hun partners ook 
dertien kleinkinderen. En intussen is het eerste 
achterkleinkind op komst. 

Veel veranderingen
In 1958 kwam er een vacature bij de gemeente 
Oost- en West-Souburg. Op aanraden van 
zijn schoonfamilie besloot Piet te solliciteren 
en hij werd aangenomen. In die tijd werkten 
er twee stratenmakers en een opperman 
fulltime voor de gemeente Souburg; bij de 
gemeente Vlissingen waren dat er destijds 
twaalf. Nu zijn het er nog maar een stuk of vier 
van over en als die weg gaan worden ze niet 
meer vervangen. Het bestratingwerk wordt 
nu grotendeels via aannemers uitgevoerd. Zo 
verandert er erg veel op allerlei gebied. “Als ik 
onze kleinkinderen vertel dat wij bijvoorbeeld 
geen stofzuiger, strijkijzer, wasmachine, tv, 
radio, computer, auto  of  badkamer hadden, 
snappen ze niet hoe wij dat allemaal deden. 
We konden ons destijds ook niet voorstellen 
dat we dat nu wel allemaal zouden hebben. 
En zo is er meer veranderd zoals de overgang 
van de gemeente in 1966 naar Vlissingen. 
Daar had toen iedereen de pest over in, maar 

financieel gezien viel dat voor ons uiteindelijk 
niet tegen. Bij een grotere gemeente verdien 
je nu eenmaal meer.”

Handgemaakte stenen
Het straten maken was vroeger ook 
heel anders dan nu. “Wij werkten met 
handgemaakte stenen die onregelmatig 
van dikte waren. Nu zijn alle stenen door 
de mechanisatie even dik. Ze worden nu 
op een laag zand gelegd, waarna er een 
trilmachine overheen  gaat waardoor ze op 
gelijke hoogte liggen. Dat gaat dus allemaal 
veel vlotter dan vroeger.”Hij herinnert zich 
ook nog het zandstrooien in koude winters 
zoals die van 1962-1963. “Dan moest je 
voor de eerste bus van half zes ’s morgens 
vanaf een vrachtauto zandscheppen in een 
strooiwagentje. Dat was een heel koude 
klus. Ook dat is een stuk verbeterd.” Straten 
maken in de wintermaanden is trouwens 
nog steeds niet altijd even behaaglijk. Wij 
kleedden ons daarop met goed warm 
ondergoed. Ik heb wel eens het idee dat mijn 
collega’s daar tegenwoordig niet genoeg 
aandacht aan besteden en dan heb je ook 
veel meer ziekteverzuim.”

Steentje bijgedragen
Zo droeg Piet van Boven heel wat jaren 
letterlijk zijn steentje bij aan Souburg, maar 
ook maatschappelijk gezien deed hij dat aan 
de dorpsgemeenschap. 
Al zo’n jaar of tien zit hij in het bestuur van de 
P.C.O.B., de christelijke ouderenbond eerst 
als secretaris en nu als tweede voorzitter. Hij 
was 25 jaar ouderling van de Gereformeerde 
Kerk op Souburg en 36 jaar actief in het 
bestuur van de christelijke vakbond, het CNV. 
Maar hij was ook te vinden in de politiek. Zo 
maakte hij vanuit de AR (Anti Revolutionaire 
Partij) de overgang naar het CDA mee. 
“Wij liepen daar mee voorop in Souburg, 
want we werkten hier al veel langer samen 
met de CHU (de Christelijk Historische Unie). 
Dus dat ging hier moeiteloos.” 
Hij kijkt er tevreden op terug en denkt er nog 
niet aan om te stoppen bij de P.C.O.B.  “Ik 
ben geen man om stil te zitten , ik vind ik 
nog steeds erg leuk om te doen dus ik blijf 
doorgaan zolang ik gezond ben..” 
Het gaat goed met de P.C.O.B., zegt hij 
terwijl hij een tijdschrift geeft. Hij kan het 
niet laten. “U kunt zich bij mij opgeven als 
u dat wil.” 

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

kwaliteit vakmanschap service

Slagerij

ad de jager
Buteuxstraat 25 • Oost-souburg • t. 0118-461424

Elke klant krijgt 25% korting op het mon-
tuur bij aankoop van een complete bril.

Tevens gaat er E 25,- per bril naar het 
goede doel!

Kanaalstraat 60, 4388 BP Oost-Souburg, T. 0118-462884

Voor een oogmeting graag even 
bellen voor een afspraak

...bestaat 25 jaar!
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Het gaat hier nog steeds zo: als je bij de gemeente Oost- en West-Souburg 
hebt gewerkt kennen alle oudere Souburgers je nog heel goed. en als je dan 
daarnaast zoals de West-Souburger piet van Boven (78) je sporen hebt ver-
diend en nog steeds verdient in het verenigingsleven, weet bijna iedereen wie 
er achter dat ingezonden stuk in de Souburgsche Courant zit. Het stond er 
vorige keer in en het ging over de bestrating want als iemand weet hoe het 
precies zit met de straten op Souburg, dan is het Van Boven wel. Hij kan ze 
zo opnoemen: alle straten die hij als stratenmaker onder handen heeft gehad 
tussen zijn indienstreding op 1 oktober 1958 bij de gemeente Oost- en West-
Souburg en zijn vertrek op 1 maart 1989 bij de gemeente Vlissingen.

Piet van Boven, Jan de Bree en Ko Hangoor aan het werk in de Kanaalstraat.



De wondere en kleurige
wereld van Ko Minderhoud

Ballonnen passen bij alle grote en kleine 
gebeurtenissen in een mensenleven

Van het een kwam het andere in de loop 
der jaren. Hij ging op zoek, kocht wat 
ballonnen, verkocht er weer, kocht weer 
meer van de opbrengst, volgde cursussen, 
studeerde, zocht en leerde in de praktijk. 
Zo ging het verder tot wat het nu is: 
een pracht van een eenmanszaak waarin 
naast ballonnen als decoraties, cadeaus, 
cursusmateriaal, aankleding en ga zo maar 
door ook entertainment en zang (van 
Ko Minderhoud als KoBus) een grote rol 
spelen. Minstens vijftig uur per week is 
Ko er aan kwijt, waarmee die investering 
van destijds is uitgegroeid tot een baan 
voor hele dagen, zij het dat hij er voor de 
zekerheid toch nog per week twintig uur 
als nachtportier bijdoet.

Gecertificeerd
Ko Minderhoud vond en vindt ballonnen 
nog steeds even mooi en dat is de basis 
voor het enthousiasme en de creativiteit 
die hij dagelijks in zijn bedrijf stopt. Het 
houdt ook eigenlijk nooit op, steeds komen 
er weer nieuwe ideeën en uitdagingen, 
er valt veel te ontdekken en te leren. Dat 
kan vooral in Amerika, “want dat is een 
echt ballonnenland”, vertelt Ko, die na een 
Amerikaanse cursus zichzelf  “Certified Ballon 
Artist” mag noemen. En dat ‘artist’ is terecht 
want de voorbeelden van zijn werk liegen er 
niet om. Echte kunststukjes en stukken zijn 
het: prachtige kleine boeketjes bijvoorbeeld 
of grote baldakijnen, erebogen en priëlen. 
Maar ook heel kunstzinnige decoratieve 
stukken maakt hij, daarbij geholpen door 
echtgenote  Ciska, die hem vaak aan ideeën 
helpt en daarnaast ook behulpzaam is met 
de administratie enzovoorts. 

Slingerland
Sinds een jaar of zeven heeft Ko een 
website met een webshop en daarmee 
kwam de zaak pas goed aan het rollen. 
Bezoekers kunnen nu op de site heel 
goed bekijken wat er allemaal mogelijk 
is. Ballonnen passen, zo blijkt, bij alle 
grote en kleine gebeurtenissen in een 
mensenleven. Bij een verjaardag natuurlijk 
maar ook bij een geboorte of een huwelijk, 
bij bruiloften en partijen, bij zakelijke 
bijeenkomsten, beurzen of congressen 
en zelfs bij een begrafenis wanneer 
bijvoorbeeld kleinkinderen voor hun oma 
of opa een ballon oplaten met een laatste 
groet. Het kan allemaal, al is die cultuur in 
Nederland nog niet zo ver doorgevoerd 
als in Amerika, Rusland, maar ook België 
waar vaak voor decoraties van ballonnen 
wordt gekozen waar Nederlanders voor 
bloemen of slingers zouden kiezen.“Wij 
zijn een echt slingerland”, meent Ko, al 
komt daar wel steeds meer verandering in. 
Zijn klandizie strekt zich uit van Walcheren, 
de Bevelanden, tot heel Nederland en zelfs 
het buitenland. Ook het bedrijfsleven heeft 
de mogelijkheden van ballonnen ontdekt 
voor allerlei doeleinden. “Je kunt met 
ballonnen een fabriekshal omtoveren in een 
feestelijke ruimte. Bij grote projecten werk 
ik vaak met een collega samen. Want het 
blijft handwerk: in elke ballon moet na het 

Het wordt hoog tijd dat Souburger Ko Minderhoud (44) van Ballon en Ko 
(website: www.ballonenko.nl) eens in onze krant staat. Het is immers al 
weer bijna veertien jaar geleden dat hij na het zien van een verkoper  met 
zo’n prachtige kleurige tros ballonnen in zijn hand, besloot om er zelf iets 
mee te gaan te doen. “Het was toen nog maar een hobby en ik hoor me 
nog tegen mijn vrouw zeggen dat ik  er niet meer dan honderd gulden aan 
wilde wagen”, vertelt hij lachend. Het bleek een goede gok: “eigenlijk is dat 
tot nu toe de enige investering die ik heb gedaan.” 

vullen een knoopje worden gelegd en als 
je drieduizend ballonnen gebruikt, moet 
je ook met je eigen handen drieduizend 
knoopjes leggen.” 

Paar clowns
De mogelijkheden zijn legio. Ko, jarenlang 
lid van toneelvereniging STEC, begon voor 
kinderen met ballonnen te spelen, beestjes 
en andere figuren te maken en dat deed hij 
al gauw als clown verkleed. Nu niet meer, 
daar heeft hij intussen een paar clowns voor 
ingehuurd maar wel geeft hij cursussen en 
workshops om geïnteresseerden te leren 
hoe je die figuren en decoraties maakt. Hij 
draagt de geheimen van het vak met liefde 
over. “Mensen begrijpen dan ook waarom 
het kost wat het kost; ze ontdekken dan dat 
er naast het kwalitatief goede materiaal ook 
heel veel werk in gaat zitten.” Overigens 
is Ko intussen ook een goede bekende in 
bijvoorbeeld bejaardenhuizen. Vanuit de 
entertainmenttak van zijn bedrijf verzorgt 
hij een compleet liedjesprogramma op 
aanvraag. “Liefst Hollands repertoire, dat 
vind ik het leukste.”

Andere hobby
Door de groei van zijn bedrijf zat Ko wel 
mooi zonder hobby’s: want zowel van 
zijn liefhebberij in ballonnen als van zijn 
aardigheid in toneelspelen en zingen 
had hij zijn werk gemaakt. Geen nood: 
intussen staan er binnen en buiten kooien 
met buideldieren en vogels. “Dat is nu 
mijn hobby”, vertelt hij lachend en dat is 
geen wonder, want als ex-vrijwilliger bij 
de dierenbescherming heeft hij ook zijn 
sporen al verdiend. 
Maar een andere hobby of niet, hij blijft 
gek van ballonnen. Van de grootste die 
opgeblazen bijna een meter doorsnee 
hebben tot de kleinste die niet verder komen 
dan twaalf centimeter. “Ze hebben voor mij 
allemaal een enorme aantrekkingskracht 
en dat hebben ze eigenlijk altijd al gehad. 
Net als voor bijna alle kinderen vanaf dat ik 
nog heel klein was.”
Bij Ko is dat zo gebleven. Bij zijn klanten 
eigenlijk ook. En voor wie er geen computer 
heeft: Ko woont in de Henri Dunantstraat, 
je kunt het niet missen.

Ko Minderhoud vond en vindt ballonnen nog 
steeds even mooi en dat is de basis voor het 
enthousiasme en de creativiteit die hij dage-
lijks in zijn bedrijf stopt.

Honderdste vriend 
Historische Kerk Souburg

De Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg heeft zijn honderdste vriend. 
Op 13 augustus gaven Huib en José van der Hiele zich op als vriend, wat betekende 
dat de jonge stichting in een half jaar tijd al het heuglijke aantal van honderd 
vrienden heeft bereikt. De dag daarop werden de nieuwe vrienden officieel met een 
bloemetje verwelkomd door de voorzitter van het stichtingsbestuur Tobias Meijers. 

Huib en José van der Hiele krijgen als honderdste Vriend van de Historische Kerk  
Souburg van Tobias Meijers een bloemetje. 

Kanaalstraat 15 - 17 

4388 BJ Oost-Souburg

Tel. 0118 49 05 80 

Fax 0118 49 05 56

souburg@de-notariswinkel.nl

www.de-notariswinkel.nl

HET NOTARISKANTOOR 
MET DE LAGE DREMPEL

Rommelmarkt en veiling rond De Open Haven
Wie uit is op een koopje of op zoek is naar iets bijzonders kan tijdens 
de Karolingenmarkt op zaterdag 1 september zijn hart ophalen rond 
de historische kerk De Open Haven aan het Oranjeplein. Daar wor-
den een rommelmarkt, een boekenmarkt en een veiling gehouden. 
De opbrengst is bestemd voor het inrichten van de onlangs geheel 
verbouwde kerk.

De rommelmarkt in de tuin rondom de kerk begint om negen uur. In de Ark is 
tegelijkertijd de boekenmarkt. De mooie en betere spulletjes komen op de veiling 
terecht, die om tien uur eveneens in De Ark begint.  
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Van een lolletje naar serieuze aangelegenheid

Enkele jaren geleden begonnen Theo 
Holslag en Danny Polderman te werken met 
een groep meisjes van tien jaar die tot dat 
moment nog tussen de jongens voetbalde. 
Plezier tijdens het voetballen stond voorop 
maar na elke overwinning smaakte dat 
naar meer. Onder hun leiding groeiden de 
meiden, letterlijk en figuurlijk, al aardig uit 
tot volwassen voetbalsters. Ondanks een 
wisseling in de begeleiding – Theo en Danny 
moesten vanwege drukke werkzaamheden 
stoppen - namen Jos Manusama en Tom 
de Kam het met veel enthousiasme over en 
werden het plezier en de resultaten er niet 
minder om. 

Aanwinst
Aan het begin van het seizoen 2006/2007 
werd er gestart met een “dames”elftal. 
‘Dames’ inderdaad tussen aanhalingstekens, 
want enkele van hen hadden nog niet 
de leeftijd bereikt om naar de senioren 
over te gaan. Toch bleken zij vanwege 
hun kwaliteiten en gedrevenheid al een 
aanwinst voor het elftal. Zeker met de 
komst van Jonneke Schuurbiers werd er de 
nodige ervaring aan de groep toegevoegd. 
De doelstellingen en ambitie die de club 
voor ogen heeft met het damesvoetbal 
spraken haar aan. Ook haar vriend speelt bij 
RCS (keeper eerste selectie) en hun nieuwe 

Dames vv RCS willen snel door naar de top

Wat begon als een lolletje bleek al gauw een serieuze aangelegenheid. Niet 
zomaar een partijtje voetballen maar een echte training, goede begelei-
ding, prima organisatie en een gezonde dosis enthousiasme waren de ba-
sisingrediënten voor het succes tot nu toe. als het aan de dames en bege-
leiding ligt gaat dit zeker een vervolg krijgen. Vorig seizoen opgestart en in 
het eerste seizoen al kampioen. ambities om door te stoten naar de top van 
het damesvoetbal binnen Zeeland worden niet onder stoelen of banken ge-
stoken. Ze zijn graag bereid toe te lichten hoe het allemaal tot stand kwam 
en vooral, waar ze willen eindigen.

woning op Souburg maakte de keuze voor 
haar niet moeilijk om van “de Patrijzen” 
naar RCS over te stappen. 

‘Met Jonneke als aanvoerster in ons elftal 
hebben we een betere balans gekregen. Zij 
geeft de meiden in het veld veel vertrouwen 
en neemt ze op sleeptouw als het even 
tegenzit. Ook op trainen en daarbuiten 
heeft ze veel invloed op de groep en praat 
ze veel met de meiden om hen in te laten 
zien dat ze ook op een andere manier met 
voetbal om kunnen gaan’, meldt trainer 
Hans Poppe (44) die nu alweer voor het 
derde jaar bij de groep is. Samen met 
wederom Danny Polderman (49) trainen 
en coachen zij de dames. 

Volmondig nee
Op de vraag of twee kapiteins op een 
schip niet teveel is, antwoorden ze beiden 
volmondig nee. ‘De wisselwerking tussen 
ons is perfect en we respecteren elkaars 
meningen en beslissingen. Wij vullen 
elkaar aan en vervangen waar nodig. Soms 
kan het thuis wel eens botsen als we een 
meningsverschil hebben met een van onze 
dochters of er een wissel moeten zetten 
maar ja, het teambelang staat voorop.’
Echter zonder Tom de Kam zouden ook zij het 
niet kunnen. ‘Tom regelt veel zaken buiten 

het veld (materiaal, wedstrijdformulieren) 
en tevens is hij onze grensrechter. Leuk 
is het ook dat Jos er zijdelings nog steeds 
bij betrokken is. Hij fluit nog steeds onze 
thuiswedstrijden. Dit geeft al aan hoe groot 
de betrokkenheid en samenhang onderling 
is binnen de begeleiding.’

De succesformule bij de dames wierp 
afgelopen seizoen al zijn vruchten af. Na 
negen jaar geen dameselftal bij RCS te 
hebben gehad waren “de meiden van 
Hans & Danny” in hun eerste seizoen 
als dames direct doorgestoten naar een 
kampioenschap. Een droomstart, dat 
avontuur in de vijfde klasse, want welk elftal 
kan deze ervaring met hun delen in een 
debuutjaar? Ongeslagen kampioen met 9 
punten los van de nummer twee met 120 
gescoorde doelpunten en slechts 8 tegen. 

Toekomst
Waar de zeventien enthousiaste dames en 
begeleiding willen eindigen is voor iedereen 
wel duidelijk. Hoogst spelende vereniging 
van het damesvoetbal op Walcheren 
worden. 
Dit alles met meiden uit de regio die een 
goede motivatie en instelling hebben, 
waarbij het plezier bovenaan staat. Een 
tweede elftal is nog niet haalbaar met 
een tekort aan inschrijvingen maar is 
in de toekomst wel essentieel voor de 
doorstroming naar een hoger niveau. Ook 
een goede shirtsponsor is een must. Maar 
wat is er volgens de 26 jarig aanvoerster 
nu mooier dan dat je bedrijfsnaam op de 
voorkant van het shirt van een dameselftal 
schittert?

Winkel straks ruim twee keer zo groot
‘De Vrijbuiter’ tijdelijk verhuisd naar pand van de buurman

Het dorp moet het even allemaal weten: het is maar tijdelijk. De Vrijbuiter 
is niet definitief verhuisd naar het pand van de buren, het voormalige fit-
nesscentrum. Dat is maar goed ook, want het is een stuk kleiner dan het 
eigen pand dat nu wordt verbouwd. Kees en Marja Schroevers hopen er 
half november weer in te trekken en rond die tijd is ook hun nieuwe woning 
klaar. een appartement boven de winkel, want hun voormalige woonruimte 
beneden is dan bij de nieuwe zaak getrokken.

De winkel groeit van 120 naar 250 vierkante 
meter. Het huidige tijdelijke pand  is nog 
geen honderd vierkante meter groot en dat 
betekent dat er heel wat spullen moesten 
worden opgeslagen, evenals de huisraad 
van Marja en Cees. Ze hebben als vijftigers 
naar de toekomst gekeken: hun nieuwe 
woning - met 120 vierkante meter ook heel 
wat groter - krijgt een aparte ingang en is 
uitstekend geschikt voor senioren.  Niet 
dat ze al willen gaan rentenieren, nog lang 
niet. “Juist omdat we het nog zo heel erg 
leuk vinden zijn we gaan verbouwen. Het 
was ook wel nodig, want we hadden wat 
lekkage en echt praktisch was de indeling 
niet. Het voordeel is ook dat straks woning 
en winkel gemakkelijk te splitsen zijn dus we 
kunnen hier later blijven wonen als we dat 
willen.”

Slopen en bouwen
Intussen draait alles gewoon door, de winkel 
en ook de lijstenmakerij die tijdelijk in een 
garage in de Kanaalstraat is gehuisvest. 
Daarnaast is Kees begin augustus heel wat 
keren het dak op geweest of was ijverig 
muren aan het slopen op nummer 26 van 
de Paspoortstraat. “Alleen de buitenste 
zijmuren blijven staan, de rest is allemaal 
omgegaan.” De aannemer is ook een 
bekende in Souburg: bouwbedrijf Joziasse 
met Johan de Visser aan het roer zorgt 
ervoor dat het allemaal klaar is voor de 
feestdagen. Goede vrienden verhuisden 
op een zaterdagmiddag de hele winkel van 
het ene naar het andere pand. De klanten 
vinden het wel leuk, zo blijkt. “Ze denken 

allemaal dat we hier definitief zitten omdat 
het groter lijkt”, lacht Marja. “Maar dat is 
dus echt niet zo!” 

Weer vuurwerk
Goed nieuws voor de Souburgse 
vuurwerkliefhebbers: de vuurwerkbunker 
wordt ook helemaal aangepast aan de eisen 
van de tijd. De laatste jaren werd er geen 
vuurwerk meer verkocht, omdat de eisen 
strenger waren geworden en de bunker 
bijvoorbeeld nog geen sprenkelinstallatie 
had. Dat gaat er nu wel allemaal komen 
en ook dat net op tijd: voor oud- en 
nieuwjaar.
Kees en Marja Schroevers zitten intussen 
al weer zo’n jaar of veertien op Souburg. 
Daarvoor hadden ze ongeveer achttien 
jaar een antiquariaat in Vlissingen dat 
ze naar Souburg verhuisden. Hier werd 
de kaartverkoop uitgebreid en dat nam 
langzamerhand een steeds grotere plaats 
in ten koste van de boeken. Er komt 
nu meer plaats dus de boeken komen  
terug in de nieuwe winkel, maar dan wel 
splinternieuwe.”Dat zijn dan vooral romans, 
kinderboeken en Zeeuwse boeken,” vertelt 
Kees die gedurende de zomermaanden 
ook nog iedere dinsdag te vinden is op 
de historische markt in Veere. Voorlopig 
gaan Kees en Marja iedere avond  naar 
Vlissingen waar ze in het appartement van 
hun zoon een tijdelijk onderkomen hebben 
gevonden. Tot hun nieuwe huis, hopelijk in 
november,  klaar is.

De familie Schroevers, op de foto samen met medewerkster Miranda (links), beleeft een nieu-
we mijlpaal dankzij de ingrijpende verbouwing van de zaak. 
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Er zit muziek in de kerk!
Dat gaat ook op voor de Open Haven, Souburgs 
historische kerk op het Oranjeplein.
Heel Souburg kon daar getuige van zijn in de 
feestweek in april. Toen vierden we samen 
met alle Souburgers dat de renovatie van 
ons kerkgebouw was afgerond. Trouwens, 
de feestweek met al zijn bijzondere muzikale 
momenten  was niet het eerste en de enige 
gelegenheid waarbij duidelijk werd dat er 
muziek in de kerk zit. Al eeuwen lang zijn 
kerken plekken  waar mensen samen muziek 
maken.  Elke week weer. Er werd en wordt nog 
steeds gezongen. Oude en nieuwe ‘liedjes’, op 
bekende en op nieuwe  wijs waarin mensen 
hun geloof en ongeloof, hun verlangen en 
hoop uitzingen. En dat onder begeleiding van 
het orgel, die prachtige kast vol instrumenten. 

Wat de kerk allemaal aan muziek in huis heeft 
komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Dat komt ergens vandaan… Uiteindelijk zijn 
het de verhalen waarvan de kerk leven mag,  
dààr zit muziek in… ! Waar die verhalen het 
over hebben … dat schept verwachtingen en  
belooft wat, daar zit iets goeds in… voor ons 
nu, en voor de toekomst. En dàt legt mensen 
al de eeuwen door een lied in de mond.
Als het goed is hoor je dat er zomaar aan af.

‘Er zit muziek in de kerk…’ 
De Protestantse gemeente te Oost – Souburg 
koos dit motto als jaarthema voor het nieuwe 
kerkelijke seizoen. Zij gaat er dit jaar op allerlei 
manieren mee aan de gang.
Hoe, dat valt te lezen in de folder die deze 
maand over heel het dorp bezorgd wordt. 

Startactiviteit  is de poging om de kerk 
letterlijk vol Souburgse muziek te krijgen. Op 
de middag van zondag 9 september gaan we 
dat serieus proberen. 
We dagen iedere Souburger die muziek 
maakt uit om hierbij zijn of haar partijtje mee 
te blazen. Vanaf half drie ’s middags biedt de 
kerk een prachtig podium om uw kunsten te 
vertonen. Jong of oud, solo of samen, niveau 
of repertoire, het maakt niet uit, alles is goed! 
Het enige wat telt is dat met plezier muziek 
gemaakt wordt. Fans zijn natuurlijk welkom.  
Piano en kerkorgel zijn in de kerk aanwezig 
en kunnen bespeeld worden. Speeltijd 
per groep of persoon is zeven minuten. 
‘Souburg in Concert’ wordt rond kwart over 
vier afgesloten met een optreden van het 
mandoline en accordeonduo Follie à Deux. 

Iedereen die mee wil helpen muziek in de 
kerk te krijgen kan zich vóór 6 september 
aanmelden  bij ds. Leo Woltering. Een briefje 
in de bus: Stemerdinglaan 32, of een e-
mailtje : dswoltering@zeelandnet.nl  volstaan.  
Graag ook aangeven welk instrument wordt 
bespeeld en welk stuk wordt uitgevoerd. 

En bent u nieuwsgierig naar andere activiteiten 
die we rond dit thema organiseren let dan op 
de folder die verspreid wordt . Daarin vindt 
u uitgebreider informatie over groepen en 
projecten en kunt u ook lezen hoe en waar u 
zich eventueel op kunt geven. 
                                
Namens de Protestantse gemeente te Oost 
– Souburg ds. Leo Woltering

Wereldwinkel wil verbouwing
financieren met obligaties

De wereldwinkel Souburg staat voor de grootste verandering in haar bestaan. 
Vanaf de start van de winkel, nu twintig jaar geleden, huist de winkel in het 
Guusuus. Samen met andere groepen deelt zij de grote kamer, links naast de 
voordeur. Maar dat gaat veranderen.
Het Guusuus wordt grondig gerenoveerd en na de verbouwing krijgt de We-
reldwinkel een permanente plaats in het vernieuwde Guusuus.

Een eigen ruimte dus, rechts naast de voor-
deur. Een kleine, maar beslist gezellige win-
kel. De inrichting wordt in overleg met de 
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 
ontworpen. 
Zodra de verbouwing van het winkelgedeel-
te in het Guusuus is afgerond, gaan vrijwil-
ligers het ontwerp gestalte geven.

Lening van € 3000
Dat alles wordt voor de Wereldwinkel een 
stevige investering. Een deel kan de Wereld-
winkel uit eigen middelen betalen. Ook zijn 
er subsidieaanvragen verzonden en daar-
naast wil de Wereldwinkel Souburg een le-
ning van € 3000 uitzetten in de vorm van 
120 zero bond obligaties. Iedereen kan één 
(of meer) obligatie(s) kopen. Eén obligatie 

kost € 23,50. Over een periode van tien jaar 
worden er jaarlijks twaalf obligaties uitge-
loot. De bezitters van deze obligaties krijgen 
bericht en kunnen hun obligatie inwisselen 
voor € 25 contant. Ook mag men de obli-
gatie gebruiken om artikelen in de winkel te 
kopen ter waarde van € 27,50.
Zo werkt het spreekwoord: vele kleintjes ma-
ken één grote.

Met het geld dat de wereldwinkel leent kan 
de winkel worden ingericht en over een pe-
riode van tien jaar krijgt dus ieder zijn/haar 
geld terug (zelfs een beetje meer).
De obligaties zijn verkrijgbaar in de wereld-
winkel. Ook kan contact worden opgeno-
men met Wil Vlot (tel. 464609) of Annema-
rie Stern (471438).

De fanfare van muziekvereniging Vlijt en Volharding geeft op 20 oktober samen 
met de fanfare  “De Berthoutzonen” uit het Belgische Hallaar een concert in de 
kerk De Open Haven aan het Oranjeplein.

Voor de Souburgse vereniging is dit uitwisselingsconcert meteen een mooie gelegenheid 
om aan het eigen publiek te laten horen wat er gespeeld gaat worden op het concours op 3 
november in Terneuzen. 

Vlijt en Volharding samen met fanfare uit Hallaar
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Souburgs 
Michiel de Ruyter festijn

Op zaterdag 29 september organiseert ondernemersvereniging NeMiDSO een 
nieuw evenement namelijk het Souburgs straatfestijn. Dit jaar is gekozen voor de 
naam Michiel de ruyter festijn omdat 2007 het jaar is van deze grote admiraal.

In tegenstelling met de 
jaarmarkten komen er op 
deze dag geen kraampjes 
buiten te staan, maar 
staat ze puur in het teken 
van vermaak, buiten- en 

aanbiedingen in de winkels.
De Kanaalstraat en de Paspoortstraat staan 

deze dag onder andere springkussens, een 
rodeostier, is er mechanisch ringsteken, 
schminken, een draaimolen, popcorn, alle-
maal gratis. 
Ook is er de mogelijkheid op een echte oli-
fant of een kameel een ritje te maken. Voorts 
loopt een 35 man/vrouw tellende Samba-
band door de straten.

9

Wat je in het dorp kunt kopen...
Wat je even goed in het dorp zelf kunt kopen 
hoef je niet van buitenaf te halen. 
Die gedachte heeft ongetwijfeld meegespeeld 
bij de bestelling die AVA Electro deed bij Dijkwel 
Auto Shopping Centre. De electronicawinkel 
verving zijn hele wagenpark en onlangs 

leverde directeur Alexander Dijkwel (links) de 
twee Volkswagens Caddy en de Volkswagen 
Crafter af aan Angelo Kooman, mede-eigenaar 
van AVA. De twee eerste zijn geschikt voor 
het ‘kleinere vervoerswerk’, de laatste kan het 
grotere witgoed gemakkelijk aan.



In Souburg liggen twee vice-admiraals begraven
Het dorp heeft wel degelijk zijn eigen helden

Gerrit Verdoorn van Asperen werd op 6 februari 
1757 in Bergen op Zoom geboren en was van 
plan notaris te worden totdat Engeland in 
1780 de oorlog verklaarde aan de Republiek. 
Hij dacht aan zijn bedreigde vaderland en 
trad in dienst bij het admiraliteitscollege van 
Zeeland. Een voorspoedige carrière volgde. 
Als jong eerste luitenantje aan boord van 
het oorlogsschip Zierikzee maakte Gerrit al 
snel kennis met de rauwe werkelijkheid. Op 
5 augustus 1781 ontmoette het eskader 
van schout-bij-nacht Zoutman, waar de 
Zierikzee onder ressorteerde, een deel van 
de sterke Engelse vloot ter hoogte van de 
Doggersbank. Zoals ook in De Ruyter’s tijd 
regelmatig gebeurde claimden beide partijen 
de overwinning, terwijl de strijd in feit 
onbeslist was. Ook toen werden ze als helden 
in de Nederlandse havens ontvangen.
Via kapitein-luitenant werd Verdoorn 
bevorderd tot kapitein ter zee en kreeg het 

We kunnen er nauwelijks omheen. in zijn geboortestad Vlissingen staat het dit 
jaar bol van de activiteiten rond de vierhonderdste geboortedag van zeeheld 
Michiel adriaenszoon de ruyter. Natuurlijk hebben ook belangrijke ‘Soubur-
gers’ de heldenstatus verkregen, waarvan Marnix van Sint aldegonde, pieter 
louwerse en Danny Blind de bekendsten zijn. Slechts weinigen weten dat er 
twee vice-admiraals in Souburg begraven liggen. eén ervan is zelfs minister 
van marine geweest. Ze zijn weliswaar niet, zoals Michiel, in het harnas gestor-
ven, niet in Souburg geboren, maar hebben wel allebei hun laatste levensjaren 
gesleten op de bekende Souburgse buitenplaats Doornlust. Van praalgraven is 
geen sprake, maar bij een bezoek aan de restanten van de begraafplaats aan 
de zuidzijde van de Oranjepleinkerk zijn ze niet over het hoofd te zien. Voor 
het praalgraf van onze echte zeeheld moeten we nog steeds naar de Nieuwe 
Kerk in amsterdam.

bevel over het linieschip Delft, waarmee hij in 
1797 streed tijdens de zeeslag bij Kamperduin. 
De Hollanders hadden geen schijn van kans en 
leden een verpletterende nederlaag, waarbij 
veel slachtoffers vielen en Gerrit Verdoorn in 
krijgsgevangenschap geraakte. Ook hij werd 
nadien met het nodige eerbetoon weer in zijn 
vaderland ontvangen. 
Na de inlijving van ons land bij Frankrijk 
probeerde Napoleon hem het bevel op te 
dragen van een deel van de Franse vloot in 
de havenstad Toulon, hetgeen hij  beleefd 
weigerde met het excuus dat hij de Franse 
taal niet machtig was. Na de Napoleontische 
tijd benoemde Koning Willem I hem tot vice-
admiraal van de Hollandse vloot. Die functie 
oefende hij slechts een jaar uit. Op 1 augustus 
1815 ging hij met pensioen en vestigde 
zich met zijn gezin in Oost-Souburg. Gerrit 
Verdoorn van Asperen stierf op Doornlust op 
30 oktober 1824.

Adelborst
Abraham Johannes de Smit van den Broecke 
was een Zeeuw, op 13 mei 1801 in Aardenburg 
geboren. Al op dertienjarige leeftijd ging 
hij naar de Kweekschool voor de Zeevaart 
in Amsterdam en werd adelborst. Evenals 
Gerrit Verdoorn maakte hij snel carrière bij de 
marine, hoewel minder spectaculair als zijn 
voorganger. Tijdens de Belgische onlusten 
patrouilleerde hij regelmatig aan boord van 
een kanonneerboot op de Westerschelde en 
bij de kolonisatie van Nederlands-Indië was hij 
in 1846 betrokken bij de expeditie tegen Bali. 
Ondanks het mislukken van deze expeditie 
ontving hij wegens betoonde moed het 
Ridderschap der Militaire Willemsorde. Hij was 
aangesteld als kapitein ter zee toen hem het 
ministerschap van marine werd aangeboden 
in het kabinet Van Hall / Donker Curtius. 
Eigenlijk moet gezegd worden dat hem 
deze functie is opgedrongen. Gedurende de 
korte periode van zijn ministerschap (1855-
1856) kwam hij regelmatig in aanvaring met 
de Tweede Kamer. Daarna trad hij weer in 
actieve dienst en werd bevorderd tot schout-
bij-nacht en bovendien tot adjudant van de 
Koning in buitengewone dienst. Tot aan zijn 

pensionering in 1862 was hij commandant 
bij het marine-etablissement in Vlissingen. 
Inmiddels was  Abraham Smit van den 
Broecke opgeklommen tot vice-admiraal.
Dat hij in hoog aanzien bleef staan valt 
ook af te leiden uit het feit dat hij – lang na 
zijn pensionering -  de Koning vergezelde 
tijdens de opening van de haven-, kanaal- en 
spoorwegwerken in 1873.  Abraham overleed 
kort nadien plotseling op nieuwjaarsdag 
1875.       

Buitenplaats ‘Doornlust’
Het is opmerkelijk dat beide vice-admiraals 
hun laatste levensjaren doorbrachten op 
deze buitenplaats in Oost-Souburg. Het fraaie 
herenhuis zelf was ongeveer gelegen op 
de locatie waar later Rehoboth verrees. De 
buitenplaats besloeg een groot gebied achter 
de huidige Paspoortstraat en Oranjeplein en 
bestond volgens de kadastrale gegevens in 
de eerste helft van de negentiende eeuw uit 
bossages, weiland, bouwland, moesland, tuin 
en visvijvers. Deze visvijvers zijn nog zichtbaar 
in de vorm van de waterpartijen aan het 
Zeelandiaplein en Oudwaterlaan. 
De buitenplaats bestond echter al langer 
en heette oorspronkelijk Welgelegen. In 
de achttiende eeuw werd het landgoed 
bewoond door de Vlissingse burgemeester, 
schepen en raad Claude de Chuy, die het 
Thorenlust noemde. Vice-admiraal Verdoorn, 

die het buiten in 1815 betrok, noemde het 
vervolgens Doornlust. Ook tijdens de periode 
dat Smit van den Broecke er woonde bleef 
deze naam gehandhaafd. De volgende 
bewoner, de geneesheer Peters, besloot de 
oorspronkelijke naam Welgelegen weer in 
te voeren. Op twee grote pilaren van het 
ingangshek aan de Paspoortstraat is deze 
naam nog lang zichtbaar geweest.
In de loop der tijd heeft de buitenplaats 
steeds een beetje van haar gebied moeten 
prijsgeven. Op het laatst bleef er slechts de 
woning en de tuin over.
Na het overlijden van de geneesheer 
werd het gebouw gekocht door Carel 
Louis van Woelderen, directeur van de 
Stoomvaartmaatschappij Zeeland en vader 
van de bekende Vlissingse burgemeester 
Carel Albert van Woelderen. 
Daarna is het gebouw aangekocht door de 
kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente in Oost-Souburg en deed dienst 
als pastorie. In die periode verrees in het 
tuingedeelte de christelijke school en gebouw 
Rehoboth. De pastorie oftewel herenhuis 
Welgelegen is in 1919 gesloopt. Het schijnt 
dat de grote stenen ballen, die op de pilaren 
van het hek stonden, lange tijd voor de 
nieuwe pastorie aan de Middelburgsestraat 
hebben gelegen.      

Adri Meerman

De Paspoortstraat rond de vorige eeuwwisseling met links de ingangspartij van de buitenplaats 
Doornlust (Collectie Gemeentearchief Vlissingen)

Gerrit Verdoorn van Asperen
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Stadhuis op stelten

Juli is voor de gemeente Vlissingen stormachtig verlopen. en dan hebben we het 
niet over het strand, maar over het gemeentehuis. 
28 juni was er een raadsvergadering die normaal verliep, alle punten werden tijdig 
afgehandeld. Niets bijzonders. achteraf bleek dat het toen al rommelde. Maar de 
raad wist toen nog van niets. Het college vond het toen nog niet nodig om de 
raadsleden te informeren.

In juli kwam alles in een stroomversnelling, extra (besloten) bijeenkomsten voor raadsleden 
en fractievoorzitters. Het heeft allemaal in de krant gestaan en ook Omroep Zeeland heeft er 
via radio en TV over bericht. Alleen niemand (buiten het college om) wist precies wat er aan 
de hand was. Ook de raadsleden niet. 
Op 31 juli is er weer een extra bijeenkomst geweest. Ook deze was vertrouwelijk. Maar lang-
zaam vallen de stukjes van de legpuzzel op zijn plaats. Het wordt in ieder geval voor ons als 
raad duidelijker wat er aan de hand is. Alleen mogen we daarover niet naar buiten treden. Er 
zijn teveel personen en geld mee gemoeid. 
Eerst wat de personen betreft. Partij Souburg Ritthem is van mening dat de procedure over 
de ambtenaren een zaak van het college, gemeentesecretaris. ondernemingsraad en vakbon-
den is. Alleen als het (tijdig) aanleveren van raadvoorstellen of de afhandeling daarvan in het 
geding komt zullen we daar het college op aanspreken.
Wat het geld betreft is het nu nog te vroeg om te kunnen oordelen of we inderdaad miljoe-
nen verspeeld zouden hebben of dat de actie onnodig is geweest. Eind september zullen we 
weten hoe het financieel in elkaar steekt. 
Tijdens het overleg van het presidium op 20 augustus is de procedure besproken hoe we dit 
rapport gaan bespreken. Op het moment van schrijven is dit nog niet bekend. Tijdens de 
reguliere raadsvergadering van 27 september, wel of niet besloten, of een extra raadsverga-
dering in september. 
We zijn van mening dat er geen winnaars zullen zijn. De gemeente is de grote verliezer. Veel 
extra kosten, gezichtsverlies, verstoorde verhoudingen op het stadhuis. Jammer, we hopen 
dat we op korte termijn de draad weer kunnen oppakken.

Woningnood in sociale huursector
In onze bijdrage in de Souburgsche Courant van afgelopen mei stond onder andere het vol-
gende: De sloop van de woningen in het middengebied heeft in Souburg voor woningnood in de 
sociale huursector gezorgd. Onder andere jonge alleenstaande starters kwamen de laatste jaren 
niet meer in aanmerking voor sociale huurwoningen. De sociale huurwoningen waren nodig om 
de mensen uit de gesloopte woningen te plaatsen. Volgens de woningbouwvereniging is een tekort 
van 1 ½ % aan woningen goed om leegstand te voorkomen. Er is daarom structureel al een tekort 
van 105 sociale huurwoningen. Goed voor de woningbouwverenigingen maar niet goed voor 
de burgers denken wij. De woningen in Souburg maar bijvoorbeeld ook die in Paauwenburg zijn 
nog erg gewild. Daarom niet eerst slopen maar eerst bouwen. Niet alleen Partij Souburg Ritthem 
denkt er zo over. Een meerderheid in de gemeenteraad heeft min of meer dezelfde ideeën. Het 
college heeft dit signaal opgepakt en gaat opnieuw met de woningbouwverenigingen in overleg. 
Inmiddels hebben bewoners opnieuw een brief ontvangen van de woningbouwvereniging. 
De raad is op het moment van dit schrijven nog niet geïnformeerd door het college over het 
verloop van het overleg met de woningbouwvereniging. 

Asfaltering Bermweg 
Partij Souburg Ritthem heeft tijdens de behandeling van de kadernota een motie ingediend 
om de asfaltering van de Bermweg zo hoog mogelijk op de prioriteiten lijst te zetten. Een 
grote meerderheid van de gemeenteraad was het hiermee eens en heeft voorgestemd. In 
het bestuursakkoord tussen de coalitiepartijen was de asfaltering van de Bermweg al opge-
nomen. 

Onderhoud straten en wegen
Het wordt niet alleen tijd dat er eindelijk eens wat aan de Bermweg gedaan wordt maar ook 
aan het onderhoud van de Ritthemsestraat, de Kromwegesingel en nog vele andere straten. 
Als het goed is zal binnenkort het onderhoudsplan voor straten, wegen, groen en rioleringen 
gepresenteerd worden en kunnen er prioriteiten gesteld worden.

Geluidsoverlast 
In de Blauw Geruite Kiel van 27-06-2007 vroeg een van onze fractieleden zich af of het wel 
zin heeft om veel geld uit te geven aan geluidswerende maatregelen zoals, geluidswallen, 
geluidsarm wegdek, zachtere banden en stillere auto’s, terwijl gelijk tijdig toegestaan “ge-
doogd” wordt dat er sportieve “lawaai” uitlaten aan auto’s gezet worden. 
We hebben erg veel reacties op dit artikel gekregen. Vooral mensen die op de boulevard en 
in het centrum van Vlissingen en Souburg wonen ervaren overlast van het geluid van zowel 
“lawaai” auto’s als van opgevoerde brommertjes. Binnenkort zullen we deze problematiek 
voorleggen aan het verantwoordelijke college lid.

(Advertentie)

FraCTie

raadslid
lou Waterman        
Vesting 21
4388 WJ  Oost Souburg  
T. 0118-462850 
e-mail:
lfwaterman@zeelandnet.nl 

raadslid
alex achterhuis
Zuidwateringstraat 3e
4389 TT Ritthem  
T. 0118-473808 
e-mail:
alex.achterhuis@zeelandnet.nl 

raadslid
Geerard  eckhardt   
Burchtstr. 23 
4388 JJ Oost Souburg 
T. 0118-462903 
e-mail:
gjeckhardt@zeelandnet.nl

raadslid
lambert prevoo         
Ritthemsestraat 2
4388 WJ  Oost Souburg  
T. 0118-463369 
e-mail:
lprevoo@zeelandnet.nl 

Raadslid
Dick Schinkel           
Dijkstraat 19 
4388 CJ  Oost Souburg 
T. 0118-490195
e-mail:
dickschinkel@zeelandnet.nl

evangeliegemeente De Wijngaard werkt op 1 september voor het eerst 
mee aan de Karolingenmarkt. Daarmee wil de gemeente een beetje haar 
plaats innemen in de Souburgse samenleving.

Op het voorterrein van kerk De Wijngaard in de 
Kanaalstraat is een aantal activiteiten gepland. Er 
komt een gezellig terras waar koffie, thee, softdrinks, 
suikerspinnen en snacks kunnen worden genuttigd. 
Ook het befaamde gebak van het Roemenië-comité, 
dat al jaren lang met een kraam op deze plaats staat, 
is daar te krijgen.
Verder is er op het plein een kapster die dames, heren 
en kinderen knipt, een schminkster, een snoepkraam 
en live-muziek. Er is ook een info-stand over De 
Wijngaard. Mensen die nog wat spullen kunnen 
gebruiken, kunnen terecht op de snuffelmarkt. Aan 
de zijkant van de kerk komt een markt waar creatieve 
geschenken, bloemen, planten etcetera te koop zijn. 

Velerlei activiteiten De Wijngaard op
Karolingenmarkt

Stadhuis op stelten  
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‘Bij ons kun je nog terecht voor een paar
plakjes van dit en een half onsje van dat’

 Ad en Corrie de Jager 35 jaar in de slagerij aan de Buteuxstraat

Ad de Jager (59) weet wat zijn klanten 
willen. Al 35 jaar. Want zo lang prijkt 
zijn naam inmiddels op de gevel aan de 
Buteuxstraat. Samen met zijn vrouw Corrie 
nam hij de slagerij over van zijn zwager 
Versluijs na een gedegen vakopleiding, 
onder andere bij het slachthuis in Vlissingen 
en bij een grossier. En niet te vergeten bij 
zijn beide opa’s, want zowel van zijn vaders 
als zijn moeders kant zaten de grootvaders 
in het slagersvak. Ad is de laatste in de rij. 
Zijn zoon volgt hem niet op in de winkel.

Vijf slagerijen
Oost-Souburg telde indertijd liefst vijf 
slagerijen. Twee in de Kanaalstraat, één 
aan het Oranjeplein, één in West-Souburg 
en de winkel in de Buteuxstraat dus. ‘Je 
moet niet vergeten dat de dorpelingen 
niet of nauwelijks van het dorp af kwamen. 
Nu doet men overal boodschappen, maar 
toen zeker niet. Er was voor ons wel degelijk 
een belegde boterham te verdienen, ook al 
waren er voor de kleine gemeenschap die 
Souburg toen was relatief veel slagerijen. 
We hadden bovendien het geluk dat er 
vrij snel nieuwe wijken bij kwamen en dat 
slagers op leeftijd hun winkel sloten.’    

De verschillen tussen de slagerij van toen 
en die van nu zijn groot. Niet alleen qua 
oppervlakte maar ook wat het assortiment 
betreft. ‘Toen we begonnen was de zaak 
de helft van nu. In de andere helft had 
je de woonkamer en de keuken. Verder 
was er de werkplaats waar vroeger nog 
werd geslacht. Maar door de komst van 
slachthuizen in Vlissingen en Middelburg 
was dat al verleden tijd toen ik hier begon. 
Wat je verkocht in die begintijd? Veel 
stukken vlees, zonder fratsen. Uitgebeend 
en afgevliesd, maar verder mocht de 
huisvrouw het zélf doen. Je had toen nog 

Waar kun je als klant nog terecht 
voor twee plakjes ham en een half 
onsje boterhamworst? inderdaad, 
bij de ambachtelijke slager, waar niet 
alles is voorverpakt. ‘Je merkt het al 
als er iemand in de winkel komt die 
wat staat te dralen. ‘ik durf het ei-
genlijk niet goed te vragen slager, 
maar zou ik ook minder dan een ons 
vleeswaren kunnen krijgen?’ Het 
antwoord is altijd: natuurlijk. Het 
maakt ons echt niet uit. Je zult maar 
alleen wonen of een kleine eter zijn. 
Dan wil je toch ook wat variatie op 
je boterham.’

maar heel weinig werkende moeders, dus 
er was ook tijd om het vlees te bewerken. 
Nu is alles voorbewerkt, van het rund- en 
varkensvlees tot de kipproducten toe. Die 
laatste zijn trouwens van veel latere datum 
dan 35 jaar geleden. 
Op een gegeven moment begon het met 
de verkoop van hele kippen. Wat later 
kwamen de onderdelen als kippenpoten 
en kippenborsten in de vitrine en weer 
later kreeg je de filets.’

Meest trouwe
Aanvankelijk stonden Ad en Corrie alleen in 
de winkel, maar al snel kwam er personeel 
bij. ‘De een kwam, de ander ging, maar er 
waren er ook die langer bleven. De meest 
trouwe is Marion die nu een jaar of zestien 
bij ons werkt’.

De meest omvangrijke uitbreiding van de 
slagerij diende zich dertig jaar geleden aan. 
Het kotje naast de winkel werd afgebroken 

en maakte plaats voor het woonhuis, zodat 
de slagerij zelf eens zo groot kon worden. 

Dat de ambachtelijke slagerij in deze tijd 
van supermarktketens toch bestaansrecht 
heeft, is volgens Ad de Jager vooral te 
danken aan de persoonlijke benadering van 
de klant. Die al zijn wensen op vleesgebied 
in vervulling kan zien gaan. Is het vandaag 
niet, dan toch zeker morgen. ‘Belangrijk is 
ook dat je kwaliteit vóór alles zet en dat je 
een breed assortiment voert waarin je de 
nodige variatie aanbrengt. En natuurlijk 
moet je met je tijd meegaan. De klant van 
nu vraagt bijvoorbeeld om kant- en klare 
barbecue schotels. De barbecue heeft echt 
een enorme vlucht genomen, al moet het 
dan wel wat beter weer zijn dan tijdens een 
groot deel van deze zomer. Ook gourmet- 
en fondueschotels zijn gewild, net als 
salades. Klanten weten ons daarvoor prima 
te vinden als ze een feestje hebben. In feite 
is er een beetje catering bijgekomen.’

Het 35-jarig jubileum gaat niet groots gevierd worden. Wat niet betekent dat de clientèle 
er niets van zou merken. ‘Er komen wel degelijk jubileumaanbiedingen’, belooft Ad. ‘Hou 
de folders van september en oktober maar goed in de gaten’

•  reDaCTie 
Dongestraat 70 • 4388 VN 
frabrink@wxs.nl

•  aDVerTeNTie-aCquiSiTie 
Kees Schroevers 
Paspoortstraat 26 
4388 BH Oost-Souburg 
tel.: (0118) 490426

•  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.: (0118) 468555
- Melkmeisje
- Kees Schroevers
- Ruud Verbeek

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

•  VerSpreiDiNGSGeBieD 
Oost-Souburg, Ritthem, 
Middelburg: Erasmuswijk, 
Reijershove. 
Groot West Souburg:
West Souburg, Westerzicht, 
Bossenburgh, Papegaaienburg

•  KOpiJ 
Redactionele kopij en  
(zaken-) nieuwtjes voor de 
volgende Souburgsche Courant 
kunnen uiterljk 02-11-2007 
bij de redactie via e-mail aan-
geleverd worden in Word. 
Niets uit deze uitgave mag 
worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.

•  BeZOrGiNG 
De Courant dient uiterlijk 
maandagavond 27-08-2007 
bezorgd te worden. 
De courant niet ontvangen? 
Vraag dan eerst of er bij uw 
buren ook niet bezorgd is. 
Indien dit zo is geef dan 
woensdagmiddag 29-08-2007 
voor 12.00 uur van u en uw 
buren uw naam, straat naam, 
huisnummer en postcode op 
bij het mail adres dickschinkel@
zeelandnet.nl. Let op bij Ja-Nee 
en Nee-Nee adressen mogen we 
niet bezorgen.

Souburgsche
Courant
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