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  ouburgsche Courant
Sinterklaas voor veertigste 
keer in Oost-Souburg

Extra vroeg is hij dit jaar met zijn eigen boot 
de “Spanje” vertrokken om op tijd aan te 
komen. Je weet immers maar nooit wat 
voor weer het onderweg kan zijn. ‘Storm 
en regen kunnen de reis vertragen maar 
hier kunnen we de kinderen niet op laten 
wachten’, aldus Sinterklaas. Vanaf de bui-
tenhaven in Vlissingen stapt hij over op de 
“pakjesboot”. Voor de begeleiding van het 
schip zorgt de voltallige bemanning van het 
zeekadettencorps uit Vlissingen. Officieren 
en matrozen staan al jaren paraat om de 
Sint en zijn pieten veilig door het Kanaal 
door Walcheren te varen en aan te meren 
aan de kade. Om 13.00 uur komt Sinter-
klaas dan eindelijk aan op de kade waar 
burgemeester A. Dok van der Weele hem 
ontvangt. Sinterklaas blijft een half uur op 
de kade om de kinderen te begroeten. Aan-
sluitend zal hij zijn traditionele ronde door 
het dorp maken op zijn paard Americo. Dit 
uiteraard, traditiegetrouw, onder muzikale 
begeleiding van Vlijt en Volharding. 

Jubileum
De intocht krijgt vanwege het jubileum 
een extra feestelijk tintje. De Sint komt 
graag in Souburg vanwege de gemoede-
lijke sfeer en de lieve kinderen in het dorp. 
Met veel Souburgers heeft hij in de loop 
der jaren een goede band opgebouwd. 
Kleine kinderen die vroeger bij hem op 
schoot liedjes zaten te zingen komt hij nu 
weer tegen. De meeste van hen hebben 
nu zelf ook kinderen en zij blijven trouw 
komen om de Sint te begroeten. 

Route
Om 13.35 uur, nadat de trein naar Vlissin-
gen voorbij is, steekt Sinterklaas het spoor 
over en begint zijn tocht door het dorp: 
Kanaalstraat, Vlissingsestraat, Buteuxstraat, 
Hudsonstraat, Kanaalstraat, Paspoortstraat, 
Oranjeplein. Sinterklaas eindigt zijn tocht in 
de kerk op het Oranjeplein, die omstreeks 
14.15 uur geopend wordt door de zwarte 
pieten. Hier kunnen de kinderen tot en met 
8 jaar met Sinterklaas op de foto. Om vei-
ligheidsredenen mogen er maximaal twee-
honderd personen tegelijk in de kerk, waar 
zich tot omstreeks half vier ook diverse an-
dere activiteiten voor de kinderen afspelen. 

Vanaf 12.00 uur vermaakt Ramona van 
Zweeden de kinderen op de loskade met 
diverse activiteiten. Zij geeft ook het com-
mentaar bij de aankomst en begeleidt  het 
geheel in de kerk op het Oranjeplein.

Een heel jaar lang hebben de kinderen, maar ook sommige volwassenen, er 
op moeten wachten. Zaterdag 17 november is het dan eindelijk weer zover. 
Dan meert Sinterklaas met zijn pakjesboot aan langs de kade van het ka-
naal door Walcheren. Uiteraard vergezeld van zijn trouwe zwarte pieten die 
strooigoed aan de kinderen uit zullen delen. Een jubileum voor Sinterklaas 
want hij komt hier al voor de veertigste keer. 

Verder in deze courant:
Wisseling teamchef Hof Kromwege Ellen Suurmond

pag. 3 pag. 6 pag 8. 

1

Sint Nicolaas komt graag in Souburg vanwege de gemoedelijke sfeer en de lieve kinderen in het dorp.

Vol verwachting
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Het is tegenwoordig tamelijk keihard 
bij ons op het dorp. Als je pech hebt 
word je iedere nacht wakker geher-
ried door langsgierende brommers en 
scooters. Zou er wel eens iets aan 
gedaan willen hebben, maar dan 
niet met fluisterasfalt want dat helpt 
niet natuurlijk. Het enige wat helpt 
is wetshandhavers, maar daar is geen 
geld voor zeggen ze. Voor het fluister-
asfalt  ook niet, er is bijna nergens 
meer geld voor of er moet iemand 
heel rijk van kunnen worden. Maar 
de  “gewone” pot is leeg en dat is geen 
wonder met zo’n duur gemeentehuis. 
Dat trouwens wel heel goed gelukt 
is. Het moest transparant worden en 
dat is het. We komen heel, heel veel 
te weten. Over manieren van rekenen 
voor nieuwe plannen, die ook al weer 
veel te duur uitvallen bijvoorbeeld. En 
dan weet ik wel weer wie dat moeten 
gaan betalen!
Het is eigenlijk wel een raar iets, dat 
gedoe met dat geld. Vaak blijkt er geld 
genoeg te zijn, als je iets ook maar 
belangrijk genoeg vindt. En dan kom 
ik weer terug op die langsgierende 
scooters en zo en van die figuren die 
voor de lol mensen de toegang tot het 
tunneltje tussen west- en oost Souburg 
ontzeggen, in het gezicht spugen, angst 
aanjagen en winkelruiten en gara-
gedeuren bekladden. Daar moet je 

meteen iets aan doen lijkt me, niet bij 
nadenken, ingrijpen voor de samenleving 
zo boos wordt dat er ongelukken van 
komen. Het zijn er ook altijd maar een 
paar gelukkig. De Souburgse jeugd deugt 
en dat hebben ze ook even fijntjes laten 
weten met overal aanplakbiljetten in het 
dorp. Dat hoort er ook bij tegenwoordig: 
reclame maken voor jezelf en laten zien 
wat je allemaal doet. Transparant dus net 
als ons gemeentehuis, zodat je als burger 
kijk krijgt op alles wat er gebeurt op het 
gebied van plannenmakerij die via die vele 
commissies en onderzoeksrapporten liefst zo 
zorgvuldig,  duurzaam en milieuneutraal 
mogelijk tot stand moet komen. Het zal 
zo al wel eens eerder zijn gebeurd denk ik 
want waar komt anders het gezegde: “niet 
kletsen maar poetsen” vandaan? Tijd voor 
een grote schoonmaak lijkt me, ik begin 
maar vast met mijn putje....

Melkmeisje

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 PUTJEReconstructie uitmonding
tunnel bij station Souburg

‘Wij bespraken die kwestie al meerdere malen 
met de gemeente. In eerste instantie hield 
de gemeente de boot af: “De wandelaars 
moesten beschermd worden” (wethouder 
Walraven). Toen wij aanboden eens te gaan 
tellen om hoeveel wandelaars en hoeveel 
fietsers het op dat punt gaat, haalde men 
bakzeil. Dat was niet nodig. Men was er zelf 
wel van overtuigd, dat het aantal wandelaars 
op dat punt marginaal is ten opzichte van 
het aantal fietsers. De situatie zou opnieuw 
bekeken worden. In een gesprek onlangs 
met de verantwoordelijke ambtenaar kreeg 
ik te horen dat de benodigde materialen 
voor aanpassing van de inrit aangekomen 
waren en dat de werkzaamheden ingepland 
konden worden.’
 
Niet terecht
Overigens is de Fietsersbond Vlissingen/
Souburg van mening dat de benaming 
‘fietstunneltje’ niet terecht is. Fietsers 
moeten namelijk aan de kanaalzijde 
afstappen. Er is wel ( met een omweg) een 
oprit waar je, als je behendig bent, kunt 
fietsen, maar die is eigenlijk bedoeld voor 
rolstoelers.
Tamme Seijnstra: “De provincie heeft 
twee jaar geleden op ons verzoek het 

De uitmonding van het tunneltje onder Nieuwe Vlissingseweg (Kerklaan / Draai-
burgpad) aan de kant van West Souburg krijgt eind van dit jaar een andere 
vorm. De drempel verdwijnt en de hoeken worden afgerond op de manier, zoals 
dat op verschillende plaatsen in Westerzicht uitgevoerd is. ‘Veel mensen ergeren 
zich aan die ‘hobbel’. Nog deze week hoorde ik in een supermarkt twee mensen 
erover praten. Dat ging dan in de trant van “Je weet wel, bij dat tunneltje met 
die rare hobbel”.  Hij ligt er al zo lang dat mensen gaan denken dat het zo hoort’, 
stelt Tamme Seijnstra, voorzitter van de Fietsersbond Vlissingen/Souburg.

‘olifantenpaadje’ naar 
het jaagpad richting 
Middelburg van een 
tegelverharding 
voorzien. Om 
zich in te dekken 
tegen eventuele 
ongelukken is er wel 
een bordje ‘Voetpad’  
bijgezet. Maar het 
is een fietsende 
kniesoor die daar 
op let.’

Tamme Seijnstra.
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Hans Saaman (rechts) volgt zijn opvolger Clement Remijnse op.

CREATIVITEITSCENTRUM
’t ALLERGAARTJE

Iedereen wordt alweer een beetje nerveus want,
 het is bijna weer zover:

    SInterklaaS komt er weer aan,

 en ook hij koopt zijn cadeautjes bij
  ‘t allergaartje

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

Chocoladeletters

Strooigoed

Marsepein

Daarvoor moet u bij

“De Vriend” zijn

M. Baljeu & Zn. Sinds 1903

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

VOOR WARME WINTERAVONDEN

RHODE. DAT ZIT LEKKER!

Wol gevoerde damespantoffel,

In de kleuren blauw, rood of zwart.
Bovenmateriaal: Alcantara

€ 34,96

‘Aangifte blijft 
belangrijk want we moeten 

wel bewijzen hebben’

‘Het gaat om een kleine groep jongeren, 
maar die zet wel de toon’, stelt Saaman. Het 
overgrote deel van de jeugd is welwillend 
en die heeft dat via een sympathieke 
‘plakactie’ naar buiten gebracht.’ Zou 
meer sociale controle helpen? ‘Vaak werkt 
dat goed’, weet de teamchef. ‘Maar het is 
een kwestie van inschatten. Je zult maar 
een klap krijgen omdat je ergens iets van 
zegt. Voel je je onzeker, dan kun je beter 
het signalement in je opnemen en ons 
inschakelen. Ik heb het al eens eerder 
gezegd: iemand kunnen aanhouden is een 
kwestie van puzzelstukjes in elkaar passen. 
Een aangifte zus, een melding zo, wij 
combineren die zaken en krijgen zo een 
goed beeld van de situatie’

het altijd. Bovendien – en natuurlijk was dat 
plezierig om te horen – wilde het personeel 
hier mij graag terug hebben.’

Onveilig
De klacht dat jongeren op brommers en 
scooters de straten onveilig maken, klinkt 
de teamchef niet vreemd in de oren. ‘In feite 
is dat geen Souburgs, geen Vlissings, zelfs 
geen Zeeuws probleem maar een landelijk 
probleem. We treden er tegen op en het 
aantal in beslag genomen bromfietsers 
en scooters, de laatste keer bijna honderd 
in drie maanden, is daarvan het beste 
bewijs. Maar toch blijft het een moeilijke 

In het dorp gonst het de laatste maanden van de geruchten. Er zouden diverse 
jeugdbendes actief zijn, het spoorwegtunneltje kun je vooral ’s avonds maar 
beter mijden want voor je het weet word je overvallen, ’s nachts zouden stra-
ten in Souburg als racebaan voor scooters worden gebruikt. En de politie doet 
helemaal niets, wordt er vaak aan toegevoegd. Kortom: kommer en kwel alom. 
Politie teamchef Hans Saaman is de laatste om te ontkennen dat er sprake is 
(geweest) van overlast, maar dat zijn collega’s met de handen over elkaar zou-
den zitten bestrijdt hij met klem. ‘Ik ben net terug van een periode dat ik in 
Middelburg aan het werk was, maar intussen weet ik wel dat we de raddraaiers 
in de peiling hebben. Er zijn ook aanhoudingen verricht. Het probleem is alleen 
dat je bewijzen moet hebben; je moet precies weten wie wat gedaan heeft. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat er aangifte wordt gedaan van dit soort 
wandaden’. 

Samenloop
Dat Hans Saaman weer te vinden is op het 
politiebureau in Vlissingen is te danken 
aan een samenloop van omstandigheden. 
Zijn opvolger destijds, Clement Remijnse, 
kon een behoorlijke carrièrestap zetten, 
zodat de functie van teamchef in Vlissingen 
vrijkwam. De sollicitatieprocedure leverde 
geen geschikte kandidaten op en aangezien 
Middelburg door toevallige omstandigheden 
een teamchef teveel kreeg, was de weg vrij 
voor Hans Saaman om op zijn Vlissingse 
schreden terug te keren. ‘Ik ben er wel blij 
om’, geeft de ‘nieuwe’ teamchef te kennen. 
‘Middelburg is een fraaie stad, maar qua 
politiewerk gebeurt er in Vlissingen echt 
veel meer. Amsterdam in het klein, noem ik 

aangelegenheid. Stoptekens worden 
genegeerd, met de auto klemrijden lukt 
niet of nauwelijks, de enige manier is ze 
met de motor tot stoppen te dwingen. 
Er loopt op dat vlak op het ogenblik 
een project voor heel Walcheren. Maar 
het blijft natuurlijk bij prikacties. We 
kunnen nu eenmaal niet overal tegelijk 
zijn. Wat er met de in beslag genomen 
brommers en scooters gebeurd? Dat 
hangt van justitie af, maar vuistregel is 
wel dat iemand wiens voertuig drie keer 
in beslag is genomen het ding kwijt is. 
Misschien helpt het om dat nog een keer 
onder de aandacht te brengen, hoopt de 
teamchef.’  

Teamchef Hans Saaman: 
‘Politie heeft raddraaiers in de peiling’



Stichting Roemeniëhulp
doet van zich spreken

Nog even en Sint Nicolaas en de Kerstdagen 
komen eraan. Maar eerst nog november. 
Voor de Stichting Roemeniëhulp Midden-
Zeeland is het in de laatste twee maanden 
van het jaar een drukte van belang. Als 
vanouds, kun je wel zeggen. In de maand 
november, op alle dinsdagen, is er de 
jaarlijkse inzameling van voedsel voor de 
allerarmsten in Roemenië. “Winterhulp”, 
noemen we het.

In de maand december houdt de 
stichting haar jaarlijkse banketletter- en 
kerstkransenactie samen met bakkerij 
Steketee. Dat doen we al jaren en door de 
gulle bijdrage, die bakker Steketee daaraan 
levert is dit voor ons een actie, die erg 
belangrijk is. Het brengt voor ons de nodige 
centjes op.
Om u ook te laten meegenieten van deze 
actie vindt u in deze courant de kortingsbon 
voor een banketletter of een kerstkrans.

Op dit moment zijn we volop bezig met de 
organisatie van onze Kerstmarkt. Het succes 
van vorig jaar heeft ons uitgenodigd dit jaar 
opnieuw deze activiteit te organiseren. Ook 
de vele positieve reacties uit de bevolking 
van Oost-Souburg en omgeving hebben 
daaraan bijgedragen. De Kerstmarkt 
met meer kraampjes dan vorig jaar 
en een kinderhoek vindt plaats op 15 
december in de recreatieruimte van Nieuw 
Bachtenpoorte. We beginnen om 10.00 
uur en stoppen om 16.00 uur. Deze markt 
organiseren we samen met onze nieuw 
opgerichte stichting Christoforus Zeeland.

Voor ons transport: bankrekening 
38.93.70.444 t.n.v. Stichting Roemeniëhulp 
Midden-Zeeland te Oost-Souburg o.v.v. 
“Transport”. Voor hulpprojecten wereldwijd: 
bankrekening 13.22.44.225 t.n.v. Stichting 
Christoforus Zeeland te Oost-Souburg o.v.v. 
“Hulpprojecten”.

Adri Gideonse, voorzitter
Tel: 0118 – 46 82 19
Email: a.j.gideonse@zeelandadsl.nl

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

Schildersbedrijf 
Kameleon

De Kerstmarkt in Nieuw Bachtenpoorte krijgt 
weer meer kraampjes dan vorig jaar.

            
            
            
            
            
            

            

            

           

            
            
            

            
            
            
            
            
            
                        
     
 
 

 

 
 
 

Kanaalstraat 2 Oost-Souburg 
Tel: 0118-461291 

Euromarkt 6 Middelburg 
Tel: 0118-611788 

Veerstraat 6 
 Nw. En St. Joosland 

Tel: 0118-606359 

Burg. Dregmansstraat 1 
4335 BG Middelburg 

Nachtkleding 
van Triumph en 
Contessa
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Op de kermis stort het volk zich in een feestroes

In de negentiende eeuw ontstond de kermis 
zoals we die nu kennen, met de draaimolens, 
botsautootjes en oliebollenkramen. Voordien 
toonde het meer het karakter van jaarmarkt, 
met zo nu en dan een verdwaalde attractie. 
Ook in Souburg, waar het ringrijden al 
geruime tijd op de derde Pinksterdag werd 
gehouden, kon de bevolking kennismaken 
met bijzondere zaken zoals aapmensen, 
orgeldraaiers, boeienkoningen en 
fotografen.
Al in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw leidde de sfeer rond het ringrijden 
in de Zeeuwse dorpen al tot een klacht 
van de Middelburgse kerkenraad bij de 
classis Walcheren ‘dat voorleden Pinkster 
op verscheidene dorpen op Walcheren van 
den boerse jeugd en andere, dien het minst 
betaamt, den ring gestoken is en bij gevolge 
van dien vele wulpsch- en ongerijmdheden 
van danserijen, drinkerijen enz. gepleegd 
worden, ook met verachting van der 
predikanten daartegen’.

Uitspattingen
De latere combinatie met de kermis maakte 
de situatie er niet beter op. Ieder jaar 
protesteerden de kerkenraden, ook die van 
de Hervormde Gemeente Souburg, tegen 
de uitspattingen bij kermis en ringrijden. 
Natuurlijk, het ging vaak gepaard met 
dronkenschap en vechtpartijen. Het 
ringrijden was echter zodanig ingebed in de 
samenleving dat van een verbod nooit sprake 
is geweest. Bij de kermis lag dit anders, zoals 
verderop te lezen valt. 

De Vlissingsche Courant plaatste op 29 mei 
1901 een artikel van een journalist van de 
Avondpost.  Duidelijk niet bekend in deze 
regionen schetste hij een aardig sfeerbeeld 
van de kermis en het ringrijden in Oost-
Souburg. In de eerste plaats beschreef hij 
het Souburg van toen als een lief, stil dorp 
met een brede hoofdstraat, voorzien van een 

dubbele rij olmen en een klein kerkje met 
een stompe toren. Aan weerszijden zag hij 
nette, zindelijk uitziende miniatuurhuisjes.
De huidige Souburger herkent hierin 
natuurlijk het Oranjeplein. Het is de derde 
pinksterdag. De schooljeugd heeft vakantie 
en op de Werf (Koninklijke Maatschappij 
‘De Schelde’) en bij de meeste kleine 
particuliere bazen wordt niet gewerkt. Op 
de wegen van en naar Souburg wemelt het 
van wandelaars. Bij de halte Abeele aan de 
Nieuwe Vlissingseweg stappen drommen 
mensen uit om vervolgens over de toen nog 
bescheiden Kanaalstraat richting Oranjeplein 
te wandelen. De drukte is niet verwonderlijk, 
want het is kermis op het dorp. De journalist 
kijkt zijn ogen uit naar de in prachtige dracht 
geklede boerinnen, die in kleine groepjes hun 
inkopen doen bij enkele kramers, hun geluk 
beproeven bij de rijfelaars (lotenverkopers) 
en dolle pret hebben in de draaimolen met 
zijn vermolmde leeuwen en meerminnen. 
Niet berekend op een dergelijke drukte 
hebben de herbergiers lange tafels of planken 
op schragen geplaatst waar dorpelingen 
en stedelingen zich te goed doen aan het 
traditionele bier met scharretjes. Het meest 
verwondert hij zich over het fenomeen 
ringrijden. Kleurrijk wordt de strijd 
beschreven van de in boerendracht geklede 
boerenzonen op de met linten en bloemen 
opgesierde paarden. Zij strijden om de eer, 
maar ook voor de prijzen zoals een zilveren 
tabaksdoos en een dito sigarenpijpje, die 
verleidelijk aan de bomen zijn gehangen. 
Nadat de winnaar door zijn medestrijders op 
een ladder is gezet en als Romeins triomfator 
omhoog geheven, gaat het in optocht naar 
de herberg waar de drank rijkelijk vloeit. 
Voor de verliezers is nog niet alles verloren. 
Zij strijden vervolgens om de troostprijs, 
de houten pollepel met de rijksdaalder. De 
journalist vermoedt dat de ring in die fase 
van de dag iets ruimer bemeten is vanwege 
de benevelde blik van de meeste rijders.

                   
Heilzaam
Het tijdschrift ‘Ons Zeeland’ neemt het in 
1928 voor de kermis in de Zeeuwse dorpen 
op: ‘De kermis toont ons het volk, dat 
zich voor een paar dagen uit zijn stramme 
werkhouding heeft opgericht, om zich in 
een feestroes te storten, die een heilzaam 
middel is tegen de eentonigheid van den 
arbeid en de verveling, die het gevolg is van 
de weinige afwisseling in de gebeurtenissen 
van het dorpsleven. Geen spek en ham, maar 
zoetekoek, gerookte paling en wafels. Geen 
stijfheid van dagenlang werk op de velden, 
maar herwonnen lenigheid door de goeden, 
ouden boerendans. Het heele dagelijksche 
sleurleven voor een paar avonden buiten 
de deur gezet, om zich geheel te geven aan 
uren van dans en spel’.  

Tijdens de Pinksterdagen van 1935 kon 
iedereen nog genieten van de schiettent, 
werptent, nougatkraam, poffertjeskraam, 
draaimolen, gebakkraam, palingkraam, 
luchtschommel, suikerkraam en zuurkraam 
op het Oranjeplein. De Souburgse 
gemeenteraad was het beu. Tijdens de 
novembervergadering staakten de stemmen 
nog, maar in december viel het doek voor de 
Souburgse kermis, ondanks scherpe protesten 
van de middenstandsvereniging Nemidso. 

De politieke samenstelling van de 
gemeenteraad veranderde en resulteerde in 
de wederinvoering van de Pinksterkermis in 

1940. Gezien de dreigende situatie in Europa 
moest toestemming gevraagd worden aan 
de Commandant Maritieme Middelen in 
Zeeland. Deze stemde toe mits er geen 
sterke drank verkocht werd. Dat er iets 
tussen kwam in de vorm van 10 mei 1940 
mag duidelijk zijn.

In de jaren na de oorlog laaiden de discussies 
over de wederinvoering van de kermis weer 
op in het politieke strijdtoneel. De Souburgse 
gemeenteraad was onverbiddelijk: geen 
kermis meer in Souburg. Pas in de zeventiger 
jaren besloot het Vlissingse gemeentebestuur 
weer een kermis in Souburg toe te staan.

Adri Meerman
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‘Het is wat met die kermis! Even zag het er naar uit dat de Souburgse pink-
sterkermis weer een traditie ging worden. Jarenlang stonden de kermisattrac-
ties in die periode opgesteld op het parkeerterrein tussen het Ambachtsveld 
en de sportvelden. Zoals gebruikelijk waren de meningen over dit gebeuren 
sterk verdeeld. Hoe dan ook, vanwege bouwwerkzaamheden kon de kermis 
op die locatie dit jaar zeker niet doorgaan. Bijna lukte het om het geheel te 
verplaatsen naar het Oranjeplein, waar de kermis vroeger heeft gestaan. Veel 
omwonenden verwachtten echter overlast. Waren het toen godsdienstige 
overwegingen die een rol speelden, nu moest een activiteit wijken voor de 
factor vandalisme.

Veekeuring tijdens de Souburgse kermis in 
vroeger dagen.



Oudste boerderij van Souburg in verval
Nel en Guus van Driel verdrietig  over uit 1664 stammende Hof Kromwege

Hof Kromwege was in vroeger dagen 
een imposant geheel. In de Putwijkstraat 
hangen  nog twee prachtige pentekeningen 
van de hand van P.C.Steketee waarop 
te zien is hoe de boerderij met enorme 
boerenschuur, omringd door knotwilgen 
er heeft uitgezien in zomer en wintertijd. 
Op 23 juni 1944 haalden de Duitsers 
vanuit de  “Ost Batterie” bij Fort de 
Ruyter een viermotorige Amerikaanse 
Liberator bommenwerper uit de lucht. Die 
belandde brandend in de landbouwschuur 
van Hof Kromwege, eigendom van de 
familie Jasperse . Daarbij kwamen zes 
bemanningsleden om het leven en werden 
er vier gevangen genomen. De schuur ging 
verloren en is nooit meer in oorspronkelijke 
staat herbouwd. Er werd een noodschuur 
neergezet en die heeft volop dienst gedaan 
tot 2000 toen Guus het boeren en Nel de 
winkel er aan gaven.

Weinig bekend
Na bijna drie en een halve eeuw bewoning 
staat rijksmonument 37844 nu leeg. Er is 
niet zo heel veel bekend van de bewoners, 
zo ontdekte Nel, want in de oorlog zijn 
veel gegevens uit het Souburgse archief 
verloren gegaan. Voor zij en Guus er 
met dochter Angelique op 1 december 
1978 introkken, heeft de familie Sinke er 
gewoond, die het Hof ook huurde van de 
familie Jasperse. Misschien zijn er nog wel 
Souburgers die meer weten en dan zou het 
leuk zijn als dat kan worden toegevoegd 
aan de geschreven geschiedenis van dit 
monumentenpand.

Bloeiend bedrijf
We gaan met Nel nog eens even kijken in 
en rond de boerderij. De klimop tiert er 
welig, groeit al naar binnen en langzaam 
maar zeker neemt het verval het over. 
Moeilijk om te zien, vindt Nel en dat 
is logisch. Dat is het zelfs voor heel veel 
Souburgers, die in het verleden vaak op 
de boerderij kwamen en ook trots zijn 
op dit oude gebouw. Nadat Nel en Guus 
er in 1978 waren komen wonen is daar 
veel gebeurd. Het gezin Van Driel werd 
uitgebreid met zoon Michel wiens ouders 
hun leven een totaal andere draai gaven. 
Guus ging boeren, zette wat koeien, 
varkens en paarden op stal, bewerkte 
het land rondom de boerderij en huurde 
een stuk grond richting watertoren erbij. 
Later kocht hij nog een lap grond aan de 
Deinsvlietweg en zette daar een grote kas 
op want de groentewinkel werd steeds 
succesvoller.  Nel verkocht immers al snel 
de door haar man geteelde groente en 
de melk van de koeien, eerst met kleine 
hoeveelheden, later steeds meer. Ze volgde 
een cursus kaasmaken, om het overschot 
aan melk goed te kunnen verwerken en 
zo groeide  langzaam maar zeker de goed 
lopende groente- en kaaswinkel die in 
1982 zijn beslag kreeg in de bijgebouwen 
van Hof  Kromwege en langzaam maar 
zeker steeds verder werd uitgebreid. 
Het was hard werken, voor allebei, “maar”,  
zegt de nu bijna vijftigjarige Nel,  “ik heb 
het iedere dag weer opnieuw met heel 

“Zonde, heel erg jammer om dat zo te zien aftakelen”, zucht Nel van Driel. 
Iedere dag weer ziet ze vanuit de Putwijkstraat, waar ze nu met man  Guus 
woont, het verval van  Hof Kromwege, naamgever van de Kromwegesingel.  
Souburgs op één na oudste gebouw, een rijksmonument uit 1664, lijkt de 
laatste jaren wel totaal aan zijn lot overgelaten. En dat doet heel erg veel 
pijn. Achttien jaar heeft Nel daar haar kaas- en groentewinkel gehad en 
zij heeft met haar gezin bijna 25 jaar in het oeroude pand gewoond. Met 
veel liefde en gevoel voor historie: “Het kan zomaar zijn dat  Michiel de 
Ruyter hier langs gekomen is. Ik hoop toch zo dat de boerderij mooi wordt 
opgeknapt .Ik vind het vreselijk dat de boel is dichtgetimmerd en langzaam 
verloedert”

veel plezier gedaan.” Het lag haar ook erg 
goed, mensenmens als ze is. Ook nu nog 
storten mensen gemakkelijk hun hart bij 
haar uit en dus is ze als voedingsassistente 
in ziekenhuis Walcheren ook heel goed op 
haar plaats. Toch weer een beetje met eten 
bezig.  “Ik ging vroeger al met mijn opa 
mee naar zijn drie volkstuintjes en verkocht 
dan in de buurt kropjes sla voor hem!” Ook 
man Guus houdt van het boerenleven. 
In zijn jeugd werkte hij op de boerderij, 
waarna hij na een korte overstap naar de 
PZC als hulpdrukker op eigen bedrijf aan 
de gang ging.

Ontelbare herinneringen
De klantenkring groeide  zelfs tot een 
gemiddelde van 120 per dag. De winkel 
werd uitgebreid met een flink stuk schuur, 
het assortiment werd verbreed ook met 
zelfs nog Indische producten. Het was 
gezellig om boodschappen te doen 
“Mensen hadden het er voor over om 
soms lang te moeten wachten”, vertelt ze 
tussen de brokstukken van wat eens haar 
goedverzorgde groentewinkel was. Ze laat 
het allemaal zien. “Hier maakte ik de kaas, 
daar hebben we later nog een badkamer 
gemaakt, hier stonden de koeien, daar de 
varkens en daar was de paardenstal, die 
hebben we tot kaaswinkel verbouwd.” 
Ontelbare  herinneringen liggen er op Hof  
Kromwege. 

Ook van al die Souburgers die daar zo veel 
kwamen.  In het jaar  2000 zijn Nel en Guus er 
mee gestopt en  zijn welbewust een andere 
richting ingeslagen. “Ik had  in 1998 een 
bloeding in het hersenvlies gehad. Daar ben 
ik goed van opgeknapt, maar het was kantje 
boord en dat zet je toch aan het denken. Ik 
had weer een nieuwe kans gekregen en die 
kans hebben we aangegrepen om ons leven 
wat comfortabeler in te richten. Bovendien 
had ik last van winterhanden en – voeten 
en dat werd er in ons vochtige huis niet 
beter op. We hebben er lang over gepraat, 

Guus en ik, en er een jaar over gedaan om 
het af te bouwen, maar in 2000 hebben 
we de knoop doorgehakt en is Guus eerst 
als stratenmaker en later bij de gemeente 
aan de slag gegaan. Op het ogenblik 
werkt hij op de begraafplaatsen van de 
gemeente Vlissingen.  Ik kon meteen in het 
ziekenhuis beginnen. Daar heb ik echt een 
superbaan.  We zijn nog een paar jaar op 

de boerderij blijven wonen maar in 2003 
zijn we verhuisd naar de Putwijkstraat en  
daar  wonen we heerlijk. Alleen als ik iedere 
dag weer dat groeiende verval zie aan dat 
prachtige monumentenpand, dan vind ik 
dat zo zonde. Het is een rijksmonument, 
een stukje erfgoed, daar moeten we toch 
heel erg zuinig op zijn, dat is van ons 
allemaal!”

Hof Kromwege staat te koop

Hof Kromwege is op het ogenblik eigendom van Bouwbedrijf Kambier BV te 
Koudekerke. Dat bedrijf heeft voor de toekomst plannen met de grond rondom het 
huis, maar moet het daarover eerst eens worden met de gemeente Vlissingen. De uit 
1664 stammende boerderij staat nu te koop. Het is aan de nieuwe eigenaar om het 
rijksmonument te restaureren, maar dat kan dan wel, aldus directeur Yoeri Kambier, 
met een subsidie van het rijk. Wie interesse heeft: de makelaar is Schinkel en De Weerd 
te Oost-Souburg.
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Nel van Driel voor haar vroegere voordeur, die nadat zij er in 2003 de deur dicht trok, 
nu moest worden dichtgespijkerd om vandalisme te voorkomen.

Hof Kromwege, naamgever van de Kromwegesingel.  Souburgs op één na oudste 
gebouw, een rijksmonument uit 1664, lijkt de laatste jaren wel totaal aan zijn lot 
overgelaten. 

Een likje verf zou niet voor zijn tijd zijn.



‘Vrijbuiter’ opent verbouwde
zaak met boekpresentatie

DE VLAG KAN UIT

Na het succes van ‘Walcheren, wat anders’ 
(2.300 exemplaren gingen in één maand tijd  
over de toonbank) moest er iets gebeuren: 
een herdruk of een nieuw boek. De keuze is 
dus gevallen op de laatste optie.
 
De meeste mensen die op het prachtige 
Walcheren wonen, zouden best meer 
willen weten over hun regio. Door hun 
overbezette agenda’s komt het er vaak niet 

Tweede deel van ‘Walcheren, wat anders’

De geheel verbouwde ‘Vrijbuiter’ gaat zaterdag 17 november open voor 
het publiek. Tijdens deze opening is er ook een presentatie van het nieuwe 
boek ‘Walcheren, wat anders’ deel 2 van Jaco Simons, dat alleen die dag  
€ 12,50 kost.

Na jaren van zullen we het wel of 
niet doen is hij dan eindelijk ge-
maakt: de Souburgse vlag. Hij is er 
in de bekende kleuren rood-geel en 
zwart met de Karolingische Burcht 
erop afgebeeld.
Het laten maken van de vlag heeft 
Kees Schroevers van de Vrijbuiter 
nogal hoofdbrekens gekost. Met 
name de juiste kleur gaf een pro-
bleem. Maar het resultaat mag er zijn. 
Veel mensen kwamen om de Zeeuwse vlag maar hadden graag ook een 
Souburgsche vlag om op te hangen. Dat is nu mogelijk. De vlag is in 
twee maten verkrijgbaar, 100 x 150 cm voor aan de gevel en voor de 
grote vlaggenmast 150 x 225 cm.  Kees en Marja Schroevers: ’Het zou 
toch leuk zijn als het dorp vol hangt met de vlaggen. Dat geeft toch een 
saamhorigheidsgevoel. Naast de vlag is er ook een vlaggenlijn voor bin-
nen en buiten, van 5 meter verkrijgbaar. De vlaggen zijn  te koop bij de 
Vrijbuiter in de Paspoortstraat.
 

Tegen inlevering van deze bon:

 € 5,00 korting op de Souburgse vlag.

 

Naam......................................................

Adres......................................................

Postcode................................................

 

Geldig tot 5 december 2007

van. Dit boekje,  Walcheren, wat anders 
2 , biedt een kans want het is gemaakt 
voor hen die geen tijd of zin hebben om 
dikke boeken door te worstelen. Net als 
het eerste deel bevat dit vervolgboek 
prachtige foto’s van bijzondere 
plekken en objecten op het eiland.  Ze 
worden begeleid door een toegankelijk 
geschreven tekst waarin wat dieper op 
de thema’s wordt ingegaan. 

‘Demissionair’ Ton Croné:  hoe één plus één drie kan zijn
Als Souburgse scholen erin slagen het eens te worden over gezamenlijke 
huisvesting, dan heeft iedereen daar baat bij. Dat is de stellige overtuiging 
van ‘dorpswethouder’ Ton Croné. Het gaat om twee van die brede scholen, 
zoals ze in het jargon heten: een op het Oranjeplein en een op Souburg-
noord. ‘Laat ik meteen heel duidelijk stellen dat het niet gaat om fusies, om 
samengaan. Elke school behoudt zijn eigen identiteit en leerlingen worden 
niet onderling uitgewisseld. Maar als we bijvoorbeeld twee huidige scholen 
kunnen onderbrengen in één nieuw gebouw, dan kunnen ze wel samen ge-
bruik maken van de grote sportzaal, van de bibliotheek, van het maatschap-
pelijk werk als dat ook in de nieuwe school zou komen enzovoorts. Op die 
manier kun je stellen dat één plus één drie is. Dankzij de grote meerwaarde 
die je creëert.’

De wethouder hoorde al van zijn 
collega die onderwijshuisvesting in haar 
portefeuille heeft, dat de scholen niet 
onwelwillend tegenover het idee staan. 
En aangezien ook de samenwerking 
hierover in het college prima is, heeft 
hij alle vertrouwen in een rooskleurige 
toekomst.

Eindelijk
Waar het dorp in 2008 als groot 
project voorts mee te maken krijgt 
is de hoognodige renovatie van 
het Oranjeplein. Eindelijk, zullen de 
Souburgers denken. Want lange tijd 
stond het op de planning, zonder dat er 
iets gebeurde. Ton Croné wil het project 
nu voortvarend uitvoeren. ‘Het liefst 
begin ik in februari-maart.  We zitten 
nu in de planvorming, waarbij ook het 
dorpsplatform nadrukkelijk is en wordt 
betrokken. Op een gegeven moment 
zullen we moeten gaan aanbesteden 
en die tijd is niet meer zo ver weg. Wat 

in een straat net met werkzaamheden 
hebt geplaagd moet je niet vlak bij hen 
in de buurt de boel op gaan breken. 
Maar wat voor normen je ook bedenkt, 
als ergens het riool stuk gaat, krijgt dat 
werk absolute voorrang. Want dan is de 
volksgezondheid in het geding.

Verder vind ik dat je niet teveel ineens 
moet willen. Er is nu een aantal projecten 
in gang gezet en geef die de tijd om ze 
af te maken. Om het wat beeldender te 
zeggen: als je elke week nieuwe schoenen 
koopt, loop je nooit lekker.’

ik er van gezien heb is erg fraai en sluit 
in stijl goed aan bij de renovatie van de 
Kanaalstraat. Hoelang de werkzaamheden 
gaan duren? In elk geval meer dan een 
half jaar, want het gaat om een ingrijpend 
project’. 

Volop wensen
Of er volgend jaar nog meer omvangrijke 
zaken in het vat zitten voor Souburg (en 
Ritthem, want dat dorp hoort wel degelijk 
ook tot het speciale aandachtsgebied van 
de wethouder)  staat nog in de sterren 
geschreven. ‘Natuurlijk zijn er volop 
wensen en waar nodig en gewenst zal ik 
die zeker te berde brengen binnen het 
college, maar we moeten niet vergeten 
dat de gemeente met een gigantische 
onderhoudsachterstand kampt. Je zult 
daar objectieve normen op moeten 
loslaten, zoals om wat voor omgeving het 
gaat. Bijvoorbeeld woonstraat, toeristisch 
gebied of industriepark. Zoals hoe is met 
de overlast is gesteld. Als je de winkeliers 

Niet te negatief
De wethouder komt nog even terug op 
de vervelende gebeurtenissen in het dorp 
van afgelopen zomer. ‘Natuurlijk heeft 
wat er is gebeurd indruk gemaakt. Maar 
in de gesprekken die ik erover voer – en ik 
kom heel vaak in Souburg en praat er met 
veel mensen – proef ik vaak een negatieve 
lading alsof het allemaal narigheid is. 
Laten we niet vergeten dat er ook veel 
goede dingen gebeuren. Ga verbeteren 
wat er fout is, maar stel je niet te negatief 
op wil ik maar zeggen.’ Pak het onkruid 
aan, maar koester de bloemen!’   
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Net als ‘Walcheren, wat anders’ bevat dit vervolgboek prachtige foto’s van bijzondere 
plekken en objecten op het eiland.



‘Weer een geslaagd feest geeft energie om door te gaan’
Stichting Activiteiten Souburg is een vrijwilligersorganisatie die tal van acti-
viteiten organiseert in Souburg. Enkele voorbeelden daarvan zijn de jaarlijks 
terugkerende Koninginnedag en de intocht van Sinterklaas. Sinds vier jaar 
is daar het Halloween feest in de speeltuin bijgekomen. Drijvende kracht 
achter deze organisatie is Ellen Suurmond. Al 28 jaar is zij bestuurslid, waar-
van twintig jaar voorzitter. Stoppen zit er voorlopig nog niet in maar haar 
dochter Mariella timmert hard aan de weg om de voorzittershamer van 
haar over te nemen.

Als veertienjarig meisje werd ze gevraagd 
om als zwarte piet Sinterklaas te begeleiden. 
Het leek haar leuk. Maar dat dit zulke ge-
volgen zou hebben had niemand te durven 
dromen. Op haar achttiende rolde ze het 
bestuur in. Twee jaar later werd ze secreta-
ris en op haar 26e nam ze de voorzittersha-
mer over van Johan Welleman. Aan stoppen 
heeft ze wel eens voorzichtig gedacht. Het 
steven is de 25 jaar als voorzitter vol te ma-
ken. Wat ze hierna dan zal gaan doen, daar 
heeft ze nog geen idee van. In ieder geval 
wat rustiger aan, dat is zeker. Maar helemaal 
stoppen kan ze niet. Haar echtgenoot Theo, 
die zelfstandig ondernemer is, vind ook dat 
het allemaal best wat minder kan. Maar ja, 
Theo zelf is heel nauw betrokken als vrijwil-
liger bij de vv RCS waar hij ook diverse func-
ties bekleed en zich in diverse commissies 
verdienstelijk maakt.

Fanatiek
De drie kinderen van Ellen en Theo zijn ook 
actief binnen het verenigingsleven. De jong-
ste, Jordi, zelf een fanatiek voetballer, fluit 
zaterdags de jeugd van RCS. Joani is al jaren 
zwarte piet, helpt bij de Koninginnedag en 
is trainster bij de meisjes van RCS. Mariella 
heeft hetzelfde virus als waar haar moeder 
mee “besmet” is. Inmiddels is ze alweer drie 
jaar secretaris van de stichting. Een betere 
opleiding kan ze niet krijgen door bij haar 
moeder de kunsten af te kijken. ‘Het zou 
voor mij heel erg leuk zijn als ik over vijf jaar 
de voorzittershamer aan mijn dochter over 
kan dragen. Ze neemt bij diverse activitei-
ten het initiatief en regelt al veel zaken bij de 
gemeente maar ze wil nog geen voorspel-
lingen doen of ze straks daadwerkelijk het 
voorzitterschap overneemt’, meldt Ellen. 

pieten. Vorig jaar waren het er rond de 
drieduizend.

Vrijwilligers nodig
Om dergelijke activiteiten voor de kinde-
ren in Souburg te blijven organiseren zijn 
er vrijwilligers nodig. Stichting activiteiten 
Souburg organiseert in samenwerking met 
de Speeltuinvereniging alle activiteiten, in 
nauwe samenwerking met de gemeente 
Vlissingen die het geheel begeleid. Financi-
ele ondersteuning is er van de ondernemers-
vereniging Nemidso. Zonder die steun zou 
het onmogelijk zijn dergelijke activiteiten te 
kunnen blijven organiseren. Tijdens de Ko-
ninginnedag heeft slechts één vrijwilliger 
zich aangemeld. Daarom zal er tijdens de 

Ze heeft zware tijden meegemaakt en aan 
stoppen heeft ze weleens gedacht. Inge Lok-
ker en zij waren degenen die “Souburg Bur-
gerzin” overeind hielden. Inge is nog steeds 
bestuurslid maar doet het momenteel wat 
rustiger aan. Ellen weet nog dat ze samen 
met Inge de intocht van 1987 organiseerde. 
‘We waren beide zeven maanden zwanger 
en stonden daar met onze dikke buiken Sin-
terklaas te verwelkomen. Wij kenden geen 
zwangerschapsverlof. Beide bevielen we in 
januari maar in februari moest er alweer het 
een en ander geregeld worden voor de Ko-
ninginnedag in april. Na weer een geslaagde 
Koninginnedag of Sinterklaasintocht gaf dat 
toch enorm veel voldoening en energie om 
door te gaan.’

Veel veranderd
Er is veel veranderd de laatste jaren vol-
gens Ellen. Vooral het aantal vrijwilligers 
neemt ieder jaar af en de druk op de kleine 
groep mensen die overblijft wordt groter. 
Het wordt steeds moeilijker om met een 
dergelijke groep mensen activiteiten van 
deze omvang te kunnen blijven organise-
ren. Ook vanuit de gemeente en overheid 
worden de eisen steeds hoger. Veiligheid 
heeft de hoogste prioriteit. Al heel vroeg 
moeten de vergunningen aangevraagd 
worden, verkeersregelaars moeten een 
training volgen, overheidsdiensten moe-
ten op tijd geboekt worden, Politie en de 
EHBO moeten paraat staan, ga zo maar 
door.
Opvallend is dat elk jaar het aantal toe-
schouwers bij de intocht nog steeds toe-
neemt. Alle wijken rondom Souburg ko-
men naar de kade vanwege de locatie en 
de aandacht voor de kinderen van Sint en 

intocht opnieuw een actie opgezet worden 
om vrijwilligers en donateurs te werven. Het 
bestuur rekent op de inzet en steun van de 
Souburgers en omwonenden om de activi-
teiten zeker te stellen.

Meldt u daarom aan als vrijwilliger 
of steun de vereniging en wordt 
donateur. Tijdens de intocht zullen 
er flyers uitgedeeld worden waarin 
omschreven staat hoe u donateur 
kunt worden. Voor slechts € 5, - 
per jaar steunt u de vereniging en 
blijven de activiteiten op Souburg 
gewaarborgd. Het is ondenkbaar dat 
Sinterklaas volgend jaar niet meer 
aanmeert in Souburg en we moeten 
wachten op de Kerstman.
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Ellen Suurmond al 28 jaar bestuurslid van Stichting Activiteiten Souburg

Ellen en dochter Mariella tijdens de Sint Nicolaas intocht van vorig jaar.

kwaliteit vakmanschap service

Slagerij

ad de jager
Buteuxstraat 25 • Oost-Souburg • T. 0118-461424

Foto Verschoore
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Het is de bedoeling dat de kerstpakketten 
voor inwoners van Oost-Souburg en Ritthem 
worden aangevraagd door middel van onder-
staand formulier. Dat kan worden gedeponeerd 
in de rode brievenbus bij het hek voor De Ark 
naast de kerk aan het Oranjeplein. Doe er wel 
een kopie bij van het laatste uitkeringsbericht 
of van het dagafschrift van de bijboeking van 
de uitkering. Beide dienen uiterlijk 1 december 
in bezit van de Protestantse Gemeente te zijn. 
Er kan ook een pakket voor een ander worden 
aangevraagd. Vermeldt dan wel, behalve het 
adres van degene die naar uw mening voor 
een pakket in aanmerking komt, uw eigen 
adres, zodat wij informatie kunnen inwinnen. 
(Natuurlijk kunt u ook een kopie van het aan-
vraagformulier invullen, als u niet in de Sou-
burgse Courant wilt knippen.)

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

Voorgaande jaren hebben sommige mensen 
automatisch een pakket ontvangen. Evenals 
vorig jaar, dient men het pakket zelf aan te 
vragen. Schroom echter niet, want de Pro-
testantse Gemeente hoopt degenen die in 
aanmerking komen, allemaal een pakket te 
verstrekken. 

   int Nicolaas Puzzel

Aanvraag kerstpakketten

Aanvraagformulier kerstpakketten 2007

Naam............................................................................
Adres...........................................................................
Postcode:....................................................  
Geb.datum..................................................

Gezinssamenstelling: man / vrouw,..... kinderen onder 18 jaar.

Sinds (datum) ...............................................aangewezen op een uitkering van Sociale Za-
ken, WAO of AOW.

Registratienummer uitkering:...............................................
Souburg, (datum)..........................................................

Handtekening....................................................................

De puzzelaars onder onze lezers komen aan bod met deze puzzel. Er zijn vijftien 
vragen afgedrukt. De antwoorden op deze vragen zijn te  vinden in de adver-
tenties in deze courant. Schrijf achter iedere vraag de naam van de winkelier 
of ondernemer in wiens advertentie de oplossing van de vraag gevonden is. 
Knip hierna deze bladzijde uit de courant (of kopieer ‘m) en vermeldt uw naam, 
adres, woonplaats en telefoonnummer. De oplossing kan worden ingeleverd in 
de Paspoortstraat bij De Vrijbuiter en in de Kanaalstraat bij De Vriend. De slui-
tingsdatum is 4 december. De winnaars worden in de volgende Souburgsche 
Courant bekend gemaakt. Denkt u dat u niet alle vragen goed hebt opgelost, 
lever dan toch uw antwoorden in. Er worden drie prijzen getrokken uit alle in-
zenders, goed of niet goed, en zes prijzen alleen uit de goede inzenders. 

De prijzen voor deze puzzel zijn:

DVD speler - Digitale camera - Samsonite reiskoffer – Boekenbon - 1 paar Spaanse sloffen
5 wijnpakketten

Naam:   Adres:
Postcode:  Woonplaats:   Telefoon:

Omschrijving:

2 x 16 gebouwen achter glas.  ...........................................................
Re-meningsverschil-cobs.  ...........................................................
Tropische verrassing op een harig steeltje.  ...........................................................
Herberg voor spijkerstof?  ...........................................................
Ook Jesse wenst u het beste voor volgend jaar.  ...........................................................
Het zijn twee handen op één buik.  ...........................................................
Zelfs op maandagmiddag al om 8 uur geopend.  ...........................................................
Kans op struikelen bij binnenkomst is gering.  ...........................................................
Sleurhuttenreiniging.  ...........................................................
Deze 104-jarige zit er warmpjes bij.  ...........................................................
Hier vind je vee tussen aas.  ...........................................................
Doet niets voor de jeugd?  ...........................................................
Herstel van hemellichaam voor nop.  ...........................................................
Ruim 1,1 miljoen euro en 4 verkocht.  ...........................................................
Zenuwachtige mengelmoes.  ...........................................................

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

Vogeltentoonstelling 
met prijzen in natura

Metamorfose op Basisschool
Het Kompas

Het dorp heeft wel degelijk zijn eigen helden

Het klikt goed tussen Gé en Vlijt. Zo goed 
dat onlangs de hoofdingenieur directeur 
(HID)  Sjef Jacobs van Rijkswaterstaat 
Zeeland (Limburger van geboorte)  voor 
zijn afscheidsfeest het duo uitnodigde een 
optreden te verzorgen in Grote Kerk in 
Veere. Deze zomer werd een projectorkest 
gevormd van Vlijt en Volharding met de 
Vlissingse harmonie Ons Genoegen dat 
zonder en met Gé Reinders succesvol 
optrad tijdens de Zeeuwse Marinedagen 
in juli.  
Dirigent Albert-John Vervorst arrangeert 
niet alleen voor Gé Reinders, hij mocht 
onlangs ook aan de slag voor Willeke 
Alberti en kreeg een compositieopdracht 
voor trombonekwartet en fanfare van de 
Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen 
in het kader van het De Ruyterjaar.

Of dat gelukt is kunnen belangstellenden met 
eigen ogen zien tijdens de vogeltentoonstelling 
op 29 en 30 november en 1 december in 
het wijkcentrum De Regenboog aan de 
Middelburgsestraat. Liefhebbers uit de hele 
provincie en ook van buiten de Zeeuwse 
grenzen kunnen zich ervoor aanmelden. 
Op 28 november zijn keurmeesters de hele 

Vooruitlopend op de nieuwe school is 
besloten de huidige locaties (Molenweg en 
Roerstraat) te voorzien van nieuw meubilair. 
Alle groepen zijn nu voorzien van nieuwe 
leerlingsetjes en ook zijn er in alle lokalen 
nieuwe kasten, bureaus en instructietafels 
geplaatst. Nadat in het afgelopen jaar al 
een groot aantal lokalen is voorzien van 
digitale schoolborden, zorgt deze volgende 
verandering er voor dat schoolteam en 
leerlingen wat de binnenkant van de school 
betreft weer vooruit kunnen.
Daarnaast zijn beide gemeenschapsruimtes 

Souburg mag best trots zijn op haar muziekvereniging. De fanfare van Vlijt & 
Volharding stond in september en oktober op nummer één op de L1mbo top 
tien van de Limburgse Omroep. En dat dan als begeleiders van het nummer ‘As 
se mós gaon’  van Limburger Gé Reinders, maar dan wel met een arrangement 
van Souburger Albert-John Vervorst, dirigent van de fanfare. De Souburgers 
zijn zelfs nog met Gé te zien geweest in een programma van Paul de Leeuw 
en kwamen her en der in de publiciteit. Het succesvolle vrolijke nummer staat 
op het album: “Blaos mich ’t landj door” dat ook scoorde in de platen top 100. 
Op dit album wordt Gé Reinders begeleid door twaalf muziekkorpsen, uit elke 
provincie één. Souburg mocht Zeeland vertegenwoordigen en ook als enige 
twee nummers begeleiden.

Geen bekers meer, die vaak alleen maar stof staan te vergaren, maar prijzen 
in natura.  Vorig jaar besloot de Souburgse vogelliefhebbervereniging ‘De Cul-
tuurvogel’ tot die omslag in de hoop dat zich meer inzenders voor de clubten-
toonstelling zullen inschrijven. 

Basisschool Het Kompas in Oost-Souburg zit al jaren te wachten op een nieuwe 
school. Inmiddels liggen er concrete plannen voor een nieuwe school in Sou-
burg- Noord. Het zal echter nog enige tijd duren voordat het zover is. 

Programma
Het is flink druk bij de muziekvereniging. 
Fanfare en jeugdorkest gaven dit jaar enkele 
concerten in de prachtig gerestaureerde kerk 
op het Oranjeplein en op 3 november ging 
de fanfare op concours. Op 17 november zijn 
de dames en heren weer gewoon op straat te 
zien en te horen bij de intocht van sinterklaas, 
op 25 november doet de slagwerkgroep 
mee aan een slagwerkconcert in De Stenge 
in Heinkenszand , op 28 november geven 
de blokfluiters en jonge leerlingen een 
pepernotenconcert en op 15 december  doet 
de saxofoonsectie mee aan de kerstzangavond 
in de kerk in de Kanaalstraat om maar eens 
een paar activiteiten te noemen. En voor wie 
het alvast graag weet: op zaterdag 19 januari 
wordt er weer een boekenmarkt gehouden in 
De Blazer.

dag in de weer om de ingezonden vogels te 
beoordelen op kleur, houding en conditie. 
Een dag later is om acht uur ’s avonds de 
officiële opening gepland en vervolgens 
is de tentoonstelling op 30 november en 
1 december vanaf tien uur te bezichtigen. 
Om de kosten te kunnen opvangen is er een 
tombola met tal van prijzen. 

aangepakt. Op locatie Roerstraat is in de 
gemeenschapsruimte nieuwe meubilair 
geplaatst. Ouders schilderden de boel 
op en voorzagen de ruimte van vrolijke 
tekeningen. Ook werden nieuwe vloertegels 
aan de traditionele vloerbedekking 
toegevoegd. De nieuwe gordijnen en lijsten 
met kleurrijke posters maken het geheel 
compleet.
Hoewel de buitenkant van beide gebouwen 
(met name locatie Roerstraat) nog te 
wensen overlaat, is het team trots op de 
binnenzijde van het gebouw. 
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Stadhuis op stelten

Sinds jaar en dag is november de vergadermaand in de gemeentepolitiek en zo ook van de 
gemeente Vlissingen. Daarbij komt ook nog eens de wegens vakantie uitgestelde oktoberver-
gadering die op 1 november wordt gehouden. Op 6 en 8 november de begrotingsbehande-
ling en op 29 november de reguliere vergadering. Daaraan voorafgaand vier commissiever-
gaderingen waarover de fractie nog afzonderlijk vergadert. En waar gaat het dan over: 

Scheldekwartier 
Partij Souburg Ritthem is o.a. opgericht vanuit het gevoel dat er veel te veel geld gaat naar
het stadscentrum van Vlissingen. Dat ging ten koste van andere zaken zoals onderhoud. Het 
ziet ernaar uit dat er weer veel extra geld nodig is voor de ontwikkeling van het oude Schelde 
terrein. Aan de bouw van woningen in Oost en West Souburg houd de gemeente Vlissingen 
veel geld over. Het kan niet zo zijn dat dit geld weer volledig opgaat aan de binnenstad. 
Het onderwerp Scheldekwartier heeft al veel energie gekost. Extra vergaderingen, veel alge-
mene en vertrouwelijke informatie. Zelfs als er geen verlies verwacht wordt en het plan quitte 
zou spelen, dient het college ervoor te waken, dat er onnodige uitgaven worden gedaan. 
Het moet duidelijk zijn, dat Souburg en Ritthem niet moeten bloeden voor onnodige franje 
aan het plan, zoals sloop van een half plein om de zware plaatwerkerij in het zicht te zetten. 

Programmabegroting 2008-2011
De raadsvergaderingen waarin de begroting voor de volgende jaren aan de orde komen zijn 
wellicht de belangrijkste vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen wordt immers vastge-
steld hoe het geld binnen de gemeente wordt verdeeld. In de begroting staat o.a.:
“Herinrichting Souburg. In overleg met vertegenwoordigers van betrokkenen zijn inrich-
tingsplannen opgesteld. De uitvoering en de herinrichting van het centrumplan Souburg is 
in 2008 gepland, waarbij de Vlissingsestraat. Paspoortstraat, verlengde Kanaalstraat, Karo-
lingenbaan en het Oranjeplein (met uitzondering van de noordwest zijde) worden heringe-
richt.”  De herinrichting gaat er dus eindelijk van komen. 
Over de noordwest zijde staat in de begroting: “Voor de herontwikkeling van de noordwest 
zijde van het Oranjeplein wordt door enkele marktpartijen een planontwikkeling voorbereid. 
Voor wat betreft de onderwijshuisvesting is in het investeringsplan voorzien.”

Gemeente meer dan een stad alleen 
Regelmatig worden de dorpen in officiële stukken vergeten. Het college en de ambtenaren 
worden daar regelmatig door ons op aangesproken. Er lijkt wat verbetering te komen. In de 
programmabegroting 2008-2011 wordt in de meeste gevallen gesproken over de burgers 
van Vlissingen, Oost en West Souburg en Ritthem. 
We hebben het college hiervoor een compliment gegeven met uitzondering dan voor het pro-
gramma wonen in diversiteit en de toelichting onderhoud kapitaalgoederen hier heeft men het 
over inwoners van Vlissingen en de Vlissingse jeugd daar waar alle inwoners van de gemeente 
bedoeld worden. Het lijkt erop dat deze onderdelen geschreven zijn door iemand die een in-
burgeringcursus nodig heeft.

Slecht functionerende afvalcontainers in Schoonenburg
In het voorjaar heeft de PSR een motie ingediend waarin verzocht werd de beschikbare 
budgetten volledig te benutten. De motie werd aangenomen en is omgezet in beleid. Het 
ziet ernaar uit dat de oude niet goed functionerende ondergrondse afvalcontainers, o.a. in 
Schoonenburg, vervangen gaan worden

Asfaltering Bermweg en Burgemeester Stemerdinglaan
In het voorjaar is er een motie van Partij Souburg Ritthem aangenomen waarin besloten is 
om de asfaltering van Bermweg zo hoog mogelijk op de prioriteitenlijst te zetten. Het college 
heeft geen gehoor gegeven aan deze motie en heeft de uitvoering van de werkzaamheden 
aan de Bermweg ongewijzigd op 2011 laten staan. Gezien de beloftes die in het verleden 
door de gemeente gedaan zijn vinden wij dit geen goede beslissing.
In het bestuursakkoord staat dat de Bermweg in 2008 geasfalteerd zal worden.  
Partij Souburg Ritthem zal zich opnieuw inzetten om de asfaltering in de begroting naar vo-
ren te halen. In de begroting staat dat de Burgemeester Stemerdinglaan in 2011 geasfalteerd 
wordt. Over de Spoorstraat wordt niet gesproken. We kunnen het ons niet voorstellen dat de 
Spoorstraat vergeten is. Wij zullen hier vragen over stellen.

Onderhoud wegen straten en pleinen
Eindelijk wordt er structureel geld vrijgemaakt voor onderhoud van straten, wegen, pleinen, 
rioleringen en openbaar groen. De komende jaren wordt er 3,8 miljoen euro extra vrijge-
maakt voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Niet voor zijn tijd.
Er zijn, zeker in Souburg, veel straten hard aan een onderhoudsbeurt toe.

Handhaving
De gemeente wil verdere professionalisering van toezicht en handhaving aan de hand van een 
integraal handhavingprogramma. Op papier is alles redelijk goed geregeld. In de praktijk is het 
mensen werk. En die moet je dan wel hebben. Niet alleen op papier maar vooral op straat. 

(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

Novembermaand - Vergadermaand

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl
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Samenwerking belangrijker dan 
elkaar de straat uit concurreren 

Winkeliersvereniging Nemidso bestaat 75 jaar: eendracht maakt macht

De crisissfeer van de jaren dertig vormde 
in feite de aanleiding tot het oprichten van 
de Nemidso. De middenstand vocht elkaar 
letterlijk de tent uit om toch maar een karige 
boterham te kunnen verdienen. Die felle 
concurrentiestrijd moest wel slachtoffers 
maken en mede om dat te voorkomen 
staken zestig Souburgse winkeliers de 
hoofden bij elkaar. Onder hen bekende 
middenstandsnamen als Huson, Suurmond 
en Baljeu.  Een van de medeoprichters, 
bakker C. Henderikx (toen al 83 en 
inmiddels overleden), zei in een publicatie 
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van de Nemidso: ‘De vereniging is uit nood 
geboren. Anders kan ik het niet stellen. Er was 
namelijk van alles te veel en iedereen voelde 
de wurgende greep van de concurrentie 
overduidelijk. De opkomst van onze eerste 
vergaderingen bewees dat zonder twijfel. Al 
snel zagen de Souburgse winkeliers in dat er 
samen sterker zouden staan.’

Droog brood
‘Als ik alleen al over mijzelf praat’, ging 
Henderikx verder: ‘Ik begon, zoals ze dat 
zeggen, met een klomp en een schoen. 
Eigenlijk was er voor niemand een bestaan. 
Water en elektriciteit waren er nog niet 
eens. Ik begon hier als bakker met een 
ouderwetse op hout gestookte oven. Je 
deed alles met de hand. Zwaar? Och, je 

Waar een vergadering al niet goed 
voor is. Onlangs zat het bestuur van 
de winkeliersvereniging Nemidso na 
te denken over nieuwe activiteiten, 
toen voorzitter Marianne de Weerd 
zich terloops afvroeg of er wellicht een 
jubileum aanstaande was. Immers al-
tijd een aardige gelegenheid om aan 
de weg te timmeren. Het bleek een 
bijna helderziende gedachte, want 
een blik in de oudste notulen leerde 
dat de Nemidso, de NEringdoende 
MIDdenstandsvereniging Souburg, 
nu precies vijfenzeventig jaar bestaat. 
In feite bleek er ook niets nieuws on-
der de zon. Leerden de ontwikkelin-
gen toen dat eendracht belangrijker 
is dan elkaar de straat uit concurre-
ren, ook nu maakt eendracht macht. 
‘Dat Oost-Souburg nog steeds een 
gevarieerd winkelaanbod heeft dankt 
het dorp mede aan de Nemidso’, 
weet Marianne de Weerd, de eerste 
vrouwelijke voorzitter van de winke-
liersvereniging ooit, stellig. 

kreeg wel spierballen ja. Maar echt, in 
die beginperiode van de bakkerij viel er 
nauwelijks droog brood te verdienen. Ik 
bakte slechts 26 broden per dag, die van 
de hand gingen voor 21 cent per stuk. 
Gelukkig had ik mijn vak goed geleerd en 
de Souburgers waardeerden mijn broden, 
beschuiten en koek steeds meer. Maar 
kwaliteit was in die dagen niet de enige 
methode om klanten te winnen. Er werd 
van alle gedaan en gegeven om mensen 
over te halen bij jou te kopen. Vooral de 
bakkers en melkboeren bezondigden zich 
daaraan. Op de eerste vergaderingen van 
de Nemidso is er veel aandacht besteed aan 
dit gedoe en vooral bij de bakkers ging het 
daarna beter. De concurrentie werd eerlijker 
en de koek beter verdeeld. Na de oorlog 
verbeterde de situatie nog meer. Gelukkig 
maar, want anders zou de ene winkelier de 
ander hebben opgevreten’. 

Bijstand
De aandacht van de winkeliersvereniging 
richtte zich in de jaren kort na de oorlog al snel 
op andere zaken dan de concurrentiestrijd. 
Zo werd een flink robbertje gevochten over 
de bijstand die de middenstanders kregen 
van de toen nog zelfstandige gemeente 
Oost- en West-Souburg, nadat het dorp 
onder water had gestaan. Die vergoeding 
was veel te gering, vond het toenmalige 
bestuur. 

Zoals nu grote winkelketens wel als een 
bedreiging voor speciaalzaken worden 
beschouwd, zo had men in de naoorlogse 
jaren ook gezamenlijke vijanden. Zo keerde 
‘de Coöperatie’ aan afnemers die ziek waren 
brood voor niets uit. Als antwoord daarop 

bedacht de Nemidso een zegelsysteem 
en ook werd in samenwerking met de 
huisartsen korting gegeven aan zieken. 

Om de aandacht van de Souburgers 
op de eigen middenstand te vestigen 
organiseerde de winkeliersvereniging 
tal van acties, waarvan de Karolingische 
markt nog altijd een voortvloeisel is. Maar 
ook etalagewedstrijden, optochten en 
speciale winkelweken behoorden tot het 
gevarieerde aanbod. Bovendien bleef de 
Nemidso een belangrijk klankbord voor 
de gemeente en sprak ze haar woordje 
mee bij bijvoorbeeld de herinrichting 
van de Paspoorstraat en zeker ook bij de 
renovatie van de Kanaalstraat. Een van de 
laatste wapenfeiten was het straatfestijn op 
29 september. ‘Geweldig geslaagd’, vindt 
Marianne de Weerd. ‘Het wordt zonder 
meer een terugkerende activiteit’.

Nieuw elan
De Nemidso telt nu circa veertig leden en er 
is sprake van nieuw elan. Mede dankzij het 
toetreden van nieuwe leden zoals de nieuwe 
eigenaars van Primera. ‘Onze jongste 
aanwinst’, stelt de voorzitter. ‘Echt prima 
dat ze zich voor de winkeliersvereniging in 
willen zetten’. Marianne betreurt het dat 
in recente berichtgeving Souburg nogal 
negatief is neergezet. ‘Echt ten onrechte. Ik 
weet uit mijn eigen ervaring als makelaar dat 
mensen graag in Souburg wonen. Moeten 
ze weg, dan gaat dat vaak met pijn in het 
hart. Het gevarieerde winkelaanbod draagt 
wel degelijk bij aan de waardering voor 
het dorp. De Nemidso is zich daar terdege 
van bewust en zal er alles aan doen om die 
gevarieerdheid te handhaven’, belooft ze.     

•  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
- 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 28-11-2007 
bij de redactie via e-mail aan -
ge leverd worden in Word. 
Niets uit deze uitgave mag 
worden overgenomen zonder 
toestemming van de redactie.

•  BEZORGING 
De Courant dient uiterlijk 
maandagavond 12-11-2007 
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 14-11-2007 
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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