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Souburgsche Courant

Eindelijk schot in herinrichting 
centrum

Het ontwerp dat in mei/juni dit jaar ter in-
zage heeft gelegen en waarop veel betrok-
kenen hebben gereageerd, maakt deel uit 
van het centrumplan Souburg. Dat plan 
bestaat uit een aantal onderdelen: de Ka-
naalstraat, de winkelstraten Paspoortstraat 
en (een deel van de) Vlissingsestraat, het 
Oranjeplein en de straten rond de burg 
(Burchtstraat, Karolingenbaan en een deel 

van de Ritthemsestraat). Op basis van de 
inspraakreacties zal het ontwerp de ko-
mende tijd verder uitgewerkt worden.
De volgorde van de werkzaamheden loopt 
van zuid naar noord. Het eerst zijn dus de 
Vlissingsestraat, Paspoortstraat en Karolin-
genbaan aan de beurt, en wel in die volg-
orde. Daarna volgt het Oranjeplein.

Vervolg op pag. 2 

Er zit eindelijk echt schot in de herinrichting van het Oranjeplein en de stra-
ten eromheen. Het project was lange tijd een Souburgs zorgenkindje. Ja-
renlang is geprobeerd de herinrichting van hét dorpsplein van Souburg op 
de politieke agenda te krijgen. En toen het project eenmaal op de agenda 
stond, werd het telkens uitgesteld. Afgelopen voorjaar kwam daar veran-
dering in. Er werd een ontwerp gepresenteerd en er volgde een inspraak-
ronde. Na maandenlange stilte door de perikelen op het stadhuis, is er nu 
weer nieuws van de gemeente. De inspraakreacties zijn verwerkt én de be-
groting voor de werkzaamheden is rond. Als alles dit keer écht meezit, gaat 
de eerste schop in april 2008 de grond in.

Verder in deze courant:
Pieter Louwerse Dingeman de Visser Kees en Marja Schroevers
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Het is 61 jaar geleden dat het Oranjeplein voor het laatst ingericht is. 
Het opknappen en herinrichten van het Oranjeplein is dan ook niet voor zijn tijd.

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

‘Werk aan Oranjeplein voor eind 2008 klaar’ OOIT

We waren al het grootste
Zeeland’s grootste dorp jawel

maar er moest toch weer een stukje aan
en zo is het heel snel gegaan

wat landelijk gebied verdween
waar menig huis verscheen.

Souburg noord en zuid het is alles best
in Souburg Oost en in Souburg West.

Er is weer veel gebeurd 
in het nu bijna oude jaar

heel veel gelachen en gezongen
maar ook weer veel getreurd.

Dus komen straks de kerstgezangen
misschien wat aarzelend uit  uw keel

samen met het diep verlangen
naar een wereld mooi en heel,

bedenk dan dat het groot gegeven
van vrede, licht en liefde

door middel van een goddelijk kind
altijd weer opnieuw doet leven

en ooit ook voor u vervulling vindt…

Ineke, december 2007



Nou draai ik al een behoorlijk poosje mee, 
toch al gauw een eeuw of wat, maar wat 
we nu allemaal beleven heb ik nog nooit 
meegemaakt. Waar is de tijd gebleven dat 
B en W notabelen waren die onwrikbaar 
op hun post zaten. Nu wippen ze bij 
een flinke tegenwind al meteen van hun 
stoel en zijn we straks bestuurloos. Eerlijk 
gezegd vind ik dat het de hoogste tijd is 
voor decentralisatie. We hebben het er al 
eens eerder over gehad en ik hou niet van 
opwinding, maar ik denk toch dat we 
ons nu moeten gaan afscheiden.  Zeg nou 
zelf: hier hebben we geen Scheldekwartier 
maar een Karolingenburg en hebt u het 
al ooit meegemaakt dat we daar de mist 
mee ingingen? Welnee, dat kan helemaal 
niet, wij laten dat in alle rust zijn wat 
het is, smeken hoogstens om een walletje 
er omheen en zo heel nu en dan een klein 
gebouwtje dat dan helaas – want ook wij 
kennen hier enige vorm van vandalisme 
- weer in brand vliegt. Dan kun je nog 
gaan stoeien over wat  bebouwing maar 
ik geloof nooit dat we daar dan aan fail-
liet kunnen gaan. Daar wil ik dus maar 
mee zeggen, dat onze toekomstige gemeen-
te waarschijnlijk weer lang en gelukkig zal 
kunnen leven als we ons hebben vrijge-
maakt van al dat stadse gedoe. Dat wordt 
Oost-Souburg en West-Souburg (daar 
krijgen ze dan weer behoorlijke naam-
borden) en Ritthem natuurlijk, want in 
Ritthem hebben ze nu net als wij ook 
weer een eigen dorpsvlag. Die hadden 
ze in Vlissingen verdonkeremaand bij de 
inlijving maar gelukkig is die er weer. Als 
we even doordenken hebben we ook alles 
om weer voor ons zelf te beginnen. Onze 

burgemeestersstoel is keurig gerestaureerd en 
we hebben hier zelfs een eigen kunstenaar die 
dan natuurlijk met onze nieuwe gemeente 
gezellig  over van alles gaat ruziën. Over dat 
gemeentebestuur maak ik me ook geen zorgen 
met al die Souburgse politici. Er zijn er bij die 
het zo leuk vinden dat ze weer terug willen 
komen als ze al afscheid hebben genomen, ik 
bedoel maar, mogelijkheden genoeg voor een 
stevig robbertje debatteren. En wat dacht u 
van het dorpsplatform? Begint u er al zin in te 
krijgen? Ja dat dacht ik wel. Moet u zich eens 
voorstellen dat we hier weer eigen baas zijn 
en zelf kunnen uitmaken wie er een lintje 
krijgt en wie niet. En omdat we onze eigen 
krant ook al hebben, kan dat allemaal breed 
uit vermeld worden zoals wij het willen. Ik 
zie het wel zitten, dat decentraliseren. En dat 
komt er ook wel van, het is al altijd zo gegaan, 
centraliseren en dan weer decentraliseren. 
Dan willen vast heel veel mensen hier komen 
wonen en voor je het weet zijn al die te koop 
staande huizen ook weer vol en krijgen we er 
weer heel veel winkels bij. Mooie toekomst-
dromen om een nieuw jaar mee in te gaan. 
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 
allemaal.

Melkmeisje

ONZE OPRUIMING BEGINT NU!

Rieker
antistress

Van:
 € 69,95
Voor 
 € 45,-

M.BALJEU & ZN Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
0118-461525

Dames Laarzen v.a. € 60,-
Dames Schoenen v.a. € 30,-
Kinder Schoenen o.a. Ricosta en Bunnies v.a. € 25,-
Heren Schoenen v.a. € 40,-
Pantoffels v.a. € 15,-

Tassen 
kortingen v.a. 10%

Sinds 1903
100 Jaar een Naam in Schoenen

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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Reacties
Zoals gezegd zijn er bij de gemeente heel 
wat inspraakreacties op het eerste ontwerp 
van het centrumplan binnengekomen. 
Opvallend is dat het meestal gaat om hele 
kleine, praktische punten. In grote lijnen 
zijn de insprekers allemaal zeer te spreken 
over het ontwerp. 
Zo’n praktisch punt komt bijvoorbeeld van 
de bewoners van de huizen van het deel 
van het Oranjeplein tegenover de kerk. 
Zij zijn bang dat ze straks niet meer met 
een auto voor de deur kunnen komen. De 
gemeente antwoordt dat ze daar rekening 
mee zal houden en zal zorgen dat het ge-
bied voor de woningen voor incidenteel 
gebruik beschikbaar blijft. 
Nog een voorbeeld is de reactie van de be-
wonerscommissie Nieuw Bachten Poorte. 
Die liet de gemeente weten graag een 
voetgangersoversteekplaats bij de uitrit 
van het parkeerdek van de supermarkt ge-
realiseerd te zien. De gemeente antwoordt 
dat aan dit punt extra aandacht zal wor-
den besteed, mogelijk in de vorm van een 
snelheidsremmer. 
Een andere reactie op het ontwerp komt 
van de consulent Wonen en Welzijn. Die 
vraagt om meer aandacht voor de moge-
lijkheid om fietsen te stallen in de buurt 
van Nieuw Bachten Poorte.  De gemeente 
is het eens met de consulent en stelt dat 
er zal worden gezorgd voor onder andere 
meer fietsbeugels.
Zowat alle bewoners van de Ritthemse-
straat (gedeelte Oranjeplein-Burchtstraat) 
komen tenslotte met een gezamenlijke re-

actie waarin ze aandacht vragen voor de 
slechte riolering, de slechte staat van het 
wegdek en de gevaarlijke verkeerssituatie 
in hun straat. De gemeente laat weten dat 
de straat nog niet aan de beurt is en dat de 
kwaliteit van de straat op dit moment nog 
acceptabel te noemen is.

Planning
Stedenbouwkundig bureau SAB is mo-
menteel bezig met het afronden van het 
definitief ontwerp. Dat is naar verwachting 
nog voor het eind van het jaar klaar. De 
bestektekening en gegevens worden mo-
menteel door een civieltechnisch bureau 
op papier gezet.
In februari of maart 2008 kan dan begon-
nen worden met de nutsvoorzieningen in 
het gebied. Vervolgens staat voor april/mei 
de aanvang van het werk aan de Vlissingse-
straat, Paspoortstraat en  Karolingenbaan 
gepland. Die drie straten zouden in de zo-
mer van 2008 klaar moeten zijn. Het werk 
aan het Oranjeplein volgt waarschijnlijk na 
de zomer en zou voor het eind van 2008 
afgerond zijn. 
De overige straten in het centrumplan, de 
Burchtstraat en de Ritthemsestraat moeten 
nog even op hun beurt wachten. Het is 
nog niet bekend in welk jaar de herinrich-
ting van die straten uitgevoerd kan wor-
den. Dat hangt af van de prioritering bij 
de gemeente. Bewoners van de Ritthem-
sestraat, die al jarenlang aandacht vragen 
voor de problemen in hun straat, moeten 
dus nog even geduld hebben.
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CREATIVITEITSCENTRUM
’t ALLERGAARTJE

wenst al haar klanten

prettige feestdagen en een 

          voorspoedig nieuwjaar.

Wij zijn gesloten van 24 december tot 2 januari

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

Pieter Louwerse honderd
jaar geleden overleden

De burgemeestersstoel

Op de scholen werd zijn vaderlandse ge-
schiedenis steevast als leerboek gebruikt, 
zelfs tot vlak voor de tweede Wereldoorlog. 
Veel volwassenen hadden zijn vaak histo-
risch getinte boeken over helden als Michiel 
de Ruyter en Piet Heyn in de kast staan.
Ook was Pieter voor zijn tijd een begena-
digd tekstschrijver. De teksten van “Op de 
grote stille heide” en “Waar de blanke top 
der duinen” kent menig oudere onder ons 
nog wel maar lijkt bij de tegenwoordige 
jeugd verloren te gaan. Het liedje “Moeder 
is niet thuis, Vader is niet thuis, piep zei de 
muis in het voorhuis” doorstaat de tijd nog 
het best. 

Samen met Annie en Wim?
Het is goed dat er voor Annie M.G. Schmidt 
gezocht wordt naar een juiste plaats voor 
een Museum. Het zou geweldig zijn wan-
neer dit museum in Vlissingen op het oude 
Scheldeterrein zou komen. Het museum kan 
Annie dan in de toekomst behoeden voor 
vergetelheid. Stel je voor dat over honderd 
jaar niemand meer weet wie Dikkertje Dap 
is, dat de boeken van Jip en Janneke als ou-
derwets en niet leesbaar uit de boekenkast 
verdwijnen. En dat niemand het liedje meer 
kent van de twee oude mannen gezeten “in 

Kanaalstraat 40

Tel. (0118) 46 12 87

Oost Souburg

In 2008 is het precies honderd jaar geleden dat Pieter Louwerse is overleden.
Pieter Louwerse was in de negentiende en een deel van de twintigste eeuw 
een beroemdheid zoals Annie M.G. Schmidt nu. Menig kind keek reikhalzend 
uit naar een nieuwe aflevering van “Voor ‘t jonge Volkje”, “De Kinderwereld” 
of “Voor de kinderkamer”, de tijdschriften die de Souburgse veelschrijver redi-
geerde.
 

een rijtuigie”. In het Annie M.G. Schmidt 
museum zou dan een ruimte ingericht kun-
nen worden voor Pieter Louwerse en Wim 
Hofman. Want als een man als Pieter Lou-
werse al in de vergetelheid raakt, dan kun-
nen we dat over een jaar of dertig veertig, 
ook van de Zeeuwse kinderboekenschrijver 
Wim Hofman verwachten. Dat zou niet juist 
zijn want ook hij is een groot kinderboeken-
schrijver.

Mijn broer belde. “Heb je de 
krant gelezen? Nee? Dan heb je 
ook de advertentie niet gelezen 
waarin de burgemeestersstoel 
van Souburg aangeboden 
wordt. Wat denk je dat die moet 
kosten? Ik heb gebeld. Ze vragen 
vijfhonderd gulden.”

Het was zaterdagmiddag, een 
drukke week achter de rug, net 
een middagslaapje gedaan en 
nergens zin in.

“Ik dacht dat is net iets voor 
jou”, vervolgt mijn broer. “Moet 
je er niet gelijk om? Pa zal het 
ook wel leuk vinden. Volgens mij 
valt er nog iets af te pingelen.”
Wat zal ik doen? Ik heb eigenlijk 
nergens zin in. De stoel moet 
eigenlijk wel in Souburg blijven 
dus ik besluit toch maar te 
gaan. Ik neem vierhonderd 
gulden mee, dan kan ik niet 
meer uitgeven. Pingelen doe ik 
niet graag. Na eerst nog wat boodschappen gedaan te hebben, ga ik met driehonderd 
vijfentachtig gulden op zak mijn vader ophalen.
Bij de verkoper aangekomen blijkt het de echte oude Souburgse burgemeesterstoel te 
zijn. De handelaar, een oud Souburger, bleek de stoel via een boedelverkoop gekocht te 
hebben. 

“De prijs is die vast of kan er nog wat af?” vraag ik. “Vijfhonderd gulden is wel wat veel.”  
De handelaar kijkt me taxerend aan en zegt: “Voor vierhonderd vijftig gulden mag je hem 
hebben”. Ik vertel hem dat ik niet weet of ik dat bij me heb en loop naar de auto om 
mijn portefeuille te halen. Terug gekomen tel ik opzichtig de driehonderd vijfentachtig 
gulden uit. Aan het gezicht van de handelaar zie ik dat hij het voldoende vindt. Dan zegt 
mijn vader: “Ik heb ook nog twintig gulden bij me.”  De handelaar pakt de twintig- en de 
driehonderd vijfentachtig gulden en zegt: “De stoel is van u”.

Twintig- en driehonderd vijfentachtig gulden armer, een burgemeesterstoel plus een 
anekdote rijker, rijden we huiswaarts.

Pieter Louwerse: 
de Annie M.G. Schmidt van zijn tijd



Platform Oost-Souburg

Na drie jaar weer vuurwerk!

December 2007

Politiek gezien gebeurt er veel op dit 
moment in de gemeente Vlissingen. Wij 
hebben daarom besloten onze openbare 
vergadering te houden als de rust hopelijk 
een beetje is weergekeerd. Deze openbare 
vergadering is gepland op dinsdag 12 
februari 2008 in de Zwaan, aanvang 
19.30 uur. Op 22 november heeft het 
Dorpsplatform Maaike Walraven-van der 
Sloot benoemd tot lid van het platform. 
In de laatste openbare vergadering is 
aangekondigd dat zij kandidaat lid was. 
In de vergadering van 12 februari zal deze 
benoeming officieel bekrachtigd worden. 
We heten Maaike hartelijk welkom. In haar 
hebben we iemand gevonden, die goed 
thuis is op Souburg en zich wil inzetten 
voor ons dorp.

Het Dorpsplatform heeft als doel de sociaal-
maatschappelijke, economische en fysieke 
ontwikkelingen in ons dorp te signaleren, 
te bevorderen en verbeteringen daarvoor 
aan te dragen. We maken onder andere 
hiervoor al jaren een dorpsplan. Dat wordt 
aangedragen aan de gemeente Vlissingen 
en daar wordt iets of niets mee gedaan. 
Dat werkt, zacht gezegd, beide kanten op, 
frustrerend.

Wij laten de moed echter niet zakken en 
willen toch met een nieuw dorpsplan 
komen. Wij hebben uw hulp daar bij nodig! 
De leden van het Dorpsplatform weten vrij 
goed wat er leeft binnen ons dorp maar 
we zouden toch graag van de inwoners 
willen horen wat zij belangrijk vinden. Zijn 
er onderwerpen waarvan u denkt daar zou 

Die nieuwe bunker is er gekomen. Schroevers 
laat de ruimte trots zien: “Aan de bunker 
zelf is eigenlijk niets bijzonders te zien. Da’s 
gewoon een soort kamer zonder ramen 
met zware muren en plafonds. Maar de 
sprinklerinstallatie is wel indrukwekkend: die 
waterleidingen zijn iets van vijf centimeter 
dik. Als de temperatuur hier boven de 70 
graden komt, springt de installatie aan en 
wordt er met flink wat druk 30 kubieke 
meter water per minuut uitgesproeid. En 
ook boven het verkooppunt in de winkel zelf 
zijn twee sprinklerkoppen aangebracht”. 

Mooie pakketten
Schroevers is blij dat hij Souburg weer 
van vuurwerk mag voorzien: “Natuurlijk 
verdienen we er wat aan. Maar het is ook 
erg leuk om te doen. Vaders die met hun 
kinderen wat leuks uit komen zoeken, blije 
gezichten en dan met Oudejaarsnacht om 
twaalf uur overal om je heen zien en horen 
dat je weer goed spul hebt ingekocht. Mooi 
werk is dat”.
Natuurlijk koopt De Vrijbuiter ook dit jaar 
alleen maar ‘goed spul’ in. Schroevers: 
“We verkopen de als beste getest Crown 
Collection. In die collectie zit echt heel 
mooi vuurwerk, de Madness, Cruzer en de 
Revolution bijvoorbeeld. Die geven allemaal 
prachtige, kleurrijke effecten. We hebben 

het Dorpsplatform eens mee aan de slag 
moeten? En dan gaat het niet alleen om 
onderwerpen waarvoor we bij de gemeente 
moeten zijn maar ook om onderwerpen 
waar we zelf wat aan kunnen doen. Hebt u 
ideeën of suggesties geef die aan ons door! 
Dat mag telefonisch, schriftelijk of via de 
mail of website.

Om een paar voorbeelden te noemen: wat 
kunnen we doen om het aantrekkelijk te 
houden voor ondernemers in Souburg? 
Als inwoners willen we onze voorzieningen 
handhaven of uitbreiden en toch verdwijnt 
er ongemerkt hier en daar een winkel.
Wat kunnen we met zijn allen betekenen 
voor de feesten op ons dorp? 
De Sinterklaasintocht, Koninginnedag, 
“Nemidso” feesten. 
Veel van deze feesten draaien met 
vrijwilligers. Vroeger deed iedereen mee, 
hoe krijgen we dat terug?

In de openbare vergadering in februari zal 
aandacht besteed worden aan het nieuwe 
dorpsplan. Ook dan hopen we dat u mee 
wilt denken.

Kijkt u ook eens op onze website: www.
platformsouburg.nl De bouwplannen en 
evenementen worden door middel van 
foto’s goed bijgehouden. U krijgt zo een 
leuk beeld van wat er allemaal gaande is op 
Souburg.

De leden van het Dorpsplatform wensen u 
nu alvast hele fijne kerstdagen en we zien 
elkaar in het nieuwe jaar! 

ook hele mooie pijlen in ons assortiment en 
bekende paketten als de Lunar en Titan zijn 
bij ons uiteraard ook te koop”.
De verkoop vindt dit jaar plaats op 28, 29 
en 31 december. De Vrijbuiter is die dagen 
geopend van 9 tot 18 uur. En half december 
wordt uiteraard een folder met het hele 
assortiment huis-aan-huis verspreid. 

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

Schildersbedrijf 
Kameleon

Wenst u prettige feestdagen 
en een 

voorspoedig nieuwjaar!

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

Voor een oogmeting graag even 
bellen voor een afspraak

...bestaat 25 jaar!

Liefhebbers hebben er lang op gewacht, maar dit jaar is het dan zo ver: er 
wordt weer vuurwerk verkocht op Souburg. Drie jaar lang was er op de ge-
bruikelijke drie verkoopdagen voor Oud & Nieuw geen vuurwerk te krijgen 
op het dorp. Dat kwam door de aangescherpte eisen als het gaat om opslag 
van vuurwerk. Maar toen Kees Schroevers van De Vrijbuiter een compleet 
nieuw winkelpand liet bouwen, twijfelde hij geen seconde: “Er moest en zou 
een vuurwerkbunker bijgebouwd worden. Eentje die aan alle eisen voldoet. 
Ik vond het maar niks dat er op Souburg geen vuurwerk te krijgen was”.
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Uw dealer voor Souburg en omstreken

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Electrofietsen



De stoel van de burgemeester

Hier mag nog aan toe worden gevoegd dat 
ook de boekenkast uit de burgemeesterska-
mer en de tafels van de raadzaal in mijn ka-
mer staan te pronken. 
Enigszins beschaamd moet ik regelmatig 
vernemen dat het de mooiste werkkamer 
van Vlissingen is. Kunt u zich mijn reactie 
voorstellen toen Dick Schinkel onlangs met 
de originele burgemeestersstoel binnen 
kwam wandelen?  
Het is in ieder geval een geschikt moment 
om eens wat geschiedenis op te halen over 
het Souburgse gemeentehuis aan de Ka-
naalstraat, waar nu Omroep Zeeland is ge-
vestigd.

Een nieuw gemeentehuis
Aan de westzijde van het Oranjeplein stond 
ooit het gemeentehuis(je), dat halverwege 
de negentiende eeuw in combinatie met een 
openbare school en een onderwijzerswoning 
was gebouwd. Toen telde het dorp nog net 
geen 1000 inwoners. Het inwonertal van 
Souburg nam zodanig toe, dat de gemeen-
teraad in 1922 genoodzaakt was een prin-
cipebesluit te nemen om (ooit) een nieuw 
gemeentehuis te gaan bouwen. Pas in 1930 
was een besloten vergadering nodig om een 
stuk grond te kopen aan de Kanaalstraat, dat 
voor de mogelijke nieuwbouw geschikt was. 
Sommige raadsleden achtten deze nieuwe 
verbindingsweg tussen oost en west niet ge-
schikt als locatie, omdat zij het Oranjeplein 
nog steeds als centrum beschouwden. 
Er heerste grote werkloosheid vanwege 
de crisis waardoor de financiële situatie 
van Souburg  zorgwekkend was, maar de 
noodzaak voor nieuwbouw liet zich steeds 
meer gelden. Desgevraagd  gaf het college 
van gedeputeerde staten toestemming om 
steun uit het Werkfonds te verkrijgen, mits 
“de bouw in verband met de voortdurende 
hulpbehoevendheid der gemeente zoo so-
ber  mogelijk wordt gehouden”. Nadat via 
het Werkfonds de financiering was geregeld, 
kon uitgezien worden naar een geschikt ar-
chitect.

Tijdens de raadsvergadering van 29 okto-
ber 1937 ontstond een fors meningsverschil 
over het voorstel van het college om de 
bekende Haagse architect Dirk Roosenburg 
het ontwerp te laten vervaardigen. Deze ar-
chitect ontwierp het ‘Wooldhuis’, de burge-
meesterswoning aan de Vlissingse Boulevard 
Evertsen en zou later het hoofdkantoor van 
de KLM in Den Haag ontwerpen. Sommige 
raadsleden waren van mening dat Roosen-
burg te nauwe banden onderhield met po-
litici in bevriende regeringskringen. Anderen 
zagen dat als een voordeel. Ook pleitte een 
aantal raadsleden voor een architect uit de 
eigen omgeving. De vergadering werd ge-
sloten met de conclusie dat het college het 
huiswerk over moest gaan doen.

Het lot besliste
Nog geen maand later kwamen burgemees-
ter en wethouders met een nieuw voorstel 
om de raad te laten kiezen uit een voor-
dracht van een drietal architecten. Naast A. 
Rothuizen uit Middelburg en L.M. Naaktge-
boren uit Souburg kwam het college toch 
weer met Roosenburg aanzetten. In de 
novembervergadering vond de stemming 
plaats, nou ja, meerdere stemmingen. Na 
een aantal stemrondes bleken Roosenburg 
en Naaktgeboren beide 4 stemmen te heb-
ben verkregen, terwijl drie stembiljetten 
blanco waren ingeleverd. De Souburgse ar-
chitect L.M. Naaktgeboren werd vervolgens 
door het lot aangewezen en kon aan de slag. 
Het budget bedroeg ruim 46.000 gulden. Bij 
de aanbesteding bleek de Vlissingse aanne-
mer J.M. Goedemondt het laagst te hebben 
ingeschreven en ging voorspoedig aan de 
slag. Het was burgemeester Stemerding, die 
op 22 februari 1939 de eerste steen legde. 
De commissaris der Koningin Jhr. Mr. J.W. 
Quarles van Ufford zou op 26 augustus 1939 
de officiële opening verrichten, maar we-
gens de dreigende situatie in Europa is daar 
van afgezien. Wel mochten de Souburgse 
inwoners in oktober het stadhuis komen be-
wonderen, met uitzondering van kinderen 

beneden de zestien jaar. Niet-ingezetenen 
moesten een dubbeltje betalen. Ze konden 
bijvoorbeeld de moderne archiefruimten in 
de kelder bewonderen en de verbetering 
waarnemen ten opzichte van de oude situ-
atie. Daar werd namelijk een deel van het 
archief in de bedstede van de voormalige 
onderwijzerswoning bewaard.

De architect is geslaagd in de opzet om een 
zekere soberheid te betrachten, hetgeen ook 
in het interieur tot uitdrukking kwam. Om de 
onderhoudskosten zo laag mogelijk te hou-
den koos hij voor stalen ramen en eiken par-
ketvloeren. Deze zouden langer meegaan en 
bovendien zeil uitsparen. Voor het meubilair 
moest een extra lening worden afgesloten. 
Een groot deel werd besteld bij Du Fossé’s 
Meubelfabriek in Sluis. In de rekening, die 
netjes in het archief bewaard is gebleven, le-
zen we bijvoorbeeld dat het burgemeesters-
bureau 85 gulden heeft gekost. De bijbeho-

rende stoel, voorzien van verende zitting en 
het gemeentewapen kostte 28,50 gulden. 
Voor de tafels in de raadzaal moest in totaal 
180 gulden worden betaald, exclusief de 
voorzittersstoel, die 22 gulden kostte.

Nieuw leven 
In 1991 werd het Gemeentearchief Vlis-
singen aan de Hellebardierstraat officieel 
geopend. Ook hierbij speelde soberheid 
een rol, met name voor wat de inrichting 
betreft. Men besloot een deel van het Sou-
burgse meubilair, dat keurig in het Vlissingse 
stadhuis stond opgeslagen, voor dit doel te 
gebruiken. 
Gelukkig maar ! Na bijna zeventig jaar blijkt 
dat de destijds gemaakte kwaliteitskeuze de 
juiste is geweest. Het Souburgse erfgoed 
staat er nog geweldig bij. Zeker nu het on-
langs werd gecompleteerd met de originele 
burgemeestersstoel.

Adri Meerman
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Het voorrecht dat ik als gemeentearchivaris van Vlissingen voor het papie-
ren erfgoed mag zorgen is bijna spreekwoordelijk te noemen. Onder dit erf-
goed bevindt zich natuurlijk ook het archief van onze voormalige gemeente 
Oost- en West-Souburg. Een ander voorrecht bestaat uit het feit dat ik deze 
werkzaamheden verricht vanachter het prachtige bureau uit de burgemees-
terskamer van het voormalige stadhuis aan de Kanaalstraat. De burgemees-
ters A.H.S. Stemerding (periode 1937-1963) en B.H.G. ter Haar Romeny (pe-
riode 1963-1966) zullen ongetwijfeld met evenveel plezier gebruik hebben 
gemaakt van dit mooie meubilair. 

Het burgemeestersbureau met de bijbehorende burgemeestersstoel 
staan er nog geweldig bij.

De gemeenteraad van Oost en West Souburg in 1955 voor vergadering bijeen.
In het midden burgemeester A.H.S. Stemerding gezeten op de burgemeestersstoel.



Uitslag    int Nicolaas Puzzel

In de begeleidende tekst bij de puzzel stond 
dat de oplossingen gezocht moesten worden 
in de advertenties uit de vorige editie. Nogal 
wat inzenders zochten hun heil in zaken 
daarbuiten: een redactioneel artikel over de 
Stichting Roemeniëhulp, waarbij bakkerij 
Steketee een gulle bijdrage had geleverd, de 
politie en zelfs de vogeltentoonstelling werden 
als mogelijke oplossing genoemd.

Verder viel op dat alleen de tropische 
verrassing op een harig steeltje bij geen enkele 
inzender voor problemen zorgde, alle overige 
opgaven leverden minimaal 1 foute oplossing 
op, waarbij “Doet niets voor de jeugd?”, 
“Hier vind je vee tussen aas” en “Herstel van 
hemellichaam voor nop” respectievelijk 30, 14 
en 11 maal fout werden beantwoord. Bakkerij 
Steketee werd het meest “misbruikt”, hij werd 
ten onrechte genoemd bij de oplossingen 
van Foto Verschoore, M. Baljeu & Zn., AVA 
Electro, Ad-Jan de Klerk makelaars en vooral 
bij Stichting Werkt voor Ouderen (19 maal).

Van de 58 foutieve inzendingen waren er 47 
inzendingen met 1 fout, 7 met 2 fouten, 3 
met 3 fouten en 1 inzender zorgde voor het 
record-aantal van 6 fouten.

Of het lag aan de mooie prijzen die er te winnen waren of 
aan de puzzelzin van de lezers van de Souburgsche Courant, 
er waren dit jaar meer inzendingen dan in voorgaande jaren. 
De teller bleef steken op 194 inzendingen, waarvan 58 met 
1 of meer fouten.

De inzendingen kwamen voor het overgrote 
deel uit Oost-Souburg (158 stuks), maar 
ook uit Vlissingen, Middelburg, West-
Souburg, Ritthem, Koudekerke, Grijpskerke 
en Zoutelande mochten we oplossingen 
ontvangen.

De oplossingen 
(met evt. een korte verklaring):
•  2 x 16 gebouwen achter glas, Schinkel 

de Weerd.  
Achter de ruit zijn 2 blokken van 16 
woningen te zien.

•  Re-meningsverschil-cobs, 
Schildersbedrijf René Jacobs. 
Meningsverschil = nee-ja.

•  Tropische verrassing op een harig 
steeltje, Schildersbedrijf Kameleon.

•  Herberg voor spijkerstof?, Jeans Inn.
•  Ook Jesse wenst u het beste voor 

volgend jaar, Foto Verschoore.
•  Het zijn twee handen op één buik, De 

Vrijbuiter/Klaassen.
•  Zelfs op maandagmiddag al om 8 uur 

geopend, De Vriend 
In advertentie staan de openingstijden: 
maandagmiddag t/m zaterdag van  

8.00 u – 18.00 u.
•  Kans op struikelen bij binnenkomst is 

gering, De Notariswinkel. 
Het notariskantoor met de lage drempel.

•   Sleurhuttenreiniging, Magic Bubbles, BP. 
Caravan wasplaats.

•  Deze 104-jarige zit er warmpjes bij, M. 
Baljeu & Zn. 
Sinds 1903, voor de warme 
winteravonden.

•   Hier vind je vee tussen aas, AVA Electro. 
De letter V tussen de A’s. Bij de foute 
oplossingen 10 maal Van Damme (is 
V tussen D’s) en 11 maal Ad de Jager 
(waarschijnlijk door de door hem gebruikte 
productgroep).

•  Doet niets voor de jeugd?, Stichting 
Werkt voor Ouderen. 
De naam van de stichting rechtvaardigt 
de vraag of ze niets voor de jeugd 
doen. 19 maal werd Bakkerij Steketee 
bij deze vraag gekozen, waarschijnlijk 
vanwege de toevoeging: t.b.v. sponsoring 
project “Scholen” in Roemenië. Dat nu 
rechtvaardigt de gestelde vraag juist 
niet. Ook De Marskramer, Hubo, De 
Faam en Delta Stoffenhuis waren niet 
correct. Eenmaal werd ook voor Suurmond 
gekozen, met de toevoeging “Doen veel!”.

•  Herstel van hemellichaam voor nop, 
Autotaalglas Vlissingen. 
Gratis sterreparatie.

•  Ruim 1,1 miljoen euro en 4 verkocht, 
Ad-Jan de Klerk makelaars. 

De totale waarde van de aangeboden 
woningen bedraagt ruim 1,1 miljoen euro, 4 
woningen zijn verkocht.

•  Zenuwachtige mengelmoes,  
‘t Allegaartje. 
Mengelmoes is allegaartje, iedereen wordt 
alweer een beetje nerveus.

De 3 prijswinnaars die getrokken zijn uit alle 
inzendingen (zowel goed als fout) zijn:
•  J.K. Broerse, Prins bernhardstraat 10, Oost 

Souburg. Digitale camera
•  Dekker, Middelburgsestraat 72,  

Oost Souburg. Wijnpakket
•  H.J. ’t Gilde, Ritthemsestraat 80,  

Oost Souburg. Wijnpakket

Uit de juiste oplossingen werden de volgende 
prijswinnaars getrokken:
•  Henna Nieuwkamp, van Teijlingenstraat 33, 

Oost Souburg.  DVD speler
•  Connie, Vlissingsestraat 126,  

Oost Souburg. Samsonite reiskoffer
•  Goedbloed, Vlissingsestraat 44,  

Oost Souburg. Boekenbon 
•  R. Hubregtse, Dongestraat 62,  

Oost Souburg. 1 paar Spaanse sloffen
•  E. de Bruyne, Nagelenburgsingel 31,  

Oost Souburg. Wijnpakket
•  S. v.d. Kooij, Henri Dunantstraat 42,  

Oost Souburg. Wijnpakket
•  M.E. Riemens, Bastion 11, Oost Souburg. 

Wijnpakket

Champions League
Kerstzangavond 

met Walchers Kerstkoor en 
Vlijt en VolhardingHelemaal enthousiast stuurde Rien Bouw-

meester eind 2004 een brief naar de orga-
nisator van de Cliff & The Shadows-festivals 
in Nederland: “Dat was eigenlijk min of 
meer voor de gein. Even laten weten, dat 
wij ook “Shadows”- muziek maakten. Blijk-
baar was de belangstelling gewekt, want hij 
kwam zelf langs, om ons te horen spelen.“ 
”The Saints” werden hierna uitgenodigd 
om in februari 2005 in Dordrecht te komen 
spelen, tijdens het Nationale Cliff & The 
Shadows Fan Meeting Holland.
Daarna kwam de uitnodiging voor het gro-
tere, internationale festival, wat van 1 t/m 
3 april, ieder jaar, in Berkel-Enschot (bij Til-
burg) wordt gehouden. Een aanrader!
Daar spelen bands uit heel Europa en zelfs 
van daarbuiten. 
Als eregasten lopen er meestal ook twee 
ex-leden van de échte “Shadows” rond, n.l:  

Het was  destijds een idee van muziekver-
eniging Vlijt en Volharding, met name van 
bestuurslid Lambert Prevoo, om met alle 
muziek en zangverenigingen van Souburg 
een kerstavond te houden voor mensen van 
alle gezindten. In 1976 kreeg dit idee voor 
de eerste keer gestalte inde Volkskerstzang-
avond. De muziekvereniging verzorgde sa-
men met een aantal Souburgse koren een 
avond die helemaal in het teken stond van 
het naderende kerstfeest. 
Koren en muziekvereniging presenteerden 
zich in de Van Duijvenvoordesportzaal. De 
bevolking reageerde massaal:van begin af 
aan was er veel belangstelling voor dit kerst-
gebeuren.

Verhuizing
Na een aantal jaren besloot de Werkgroep 
Kerstzang Souburg om de volkskerstzang te 
verhuizen naar de kerk in de Kanaalstraat. 
Het was er wat krapper en muzikanten en 
koren moesten aanschuiven en in de ban-
ken staan om een plaats te vinden, maar 
het festijn werd een traditie. De muziekver-
eniging bleef trouw mee doen, de laatste 
tijd in een afgeslankte vorm maar enkele ko-
ren haakten af of lieten de eigen activiteiten 
in de drukke kerstperiode voorgaan.

Een speciaal koor
En zo ontstond het idee om een speciaal 
koor op te richten voor deze gelegenheid. 
Het koor zou in drie maanden tijd het ker-
strepertoire gaan instuderen. De formule 
voor dit tijdelijke projectkoor sloeg aan, er 

Al weer 31 jaar volkskerstzang

In 2004 begonnen “The Shadows” aan hun “Final Tour” door Engeland. 
Wat is er mooier voor een fan, dan een concert van hun idolen in hun ei-
gen land te bezoeken. Dus gingen “The Saints” in dat jaar, met zijn allen, 
naar Liverpool. Een belevenis!

Misschien krijgt u deze krant nog net op tijd en kunt het vanavond nog ha-
len. Vandaag, zaterdag 15 december wordt voor de eenendertigste keer een 
Kerstzangavond gehouden. Zoals altijd de laatste jaren in de kerk in de Ka-
naalstraat, de zaal is vanaf half acht open, het begint om acht uur.

Kerst Concert 
in het Atrium op Zaterdag 22 december a.s.                                       

Aanvang  20.00 uur • Vrij  Entree
                                                                                                                                                      

      
“The Saints” zijn: ( nog steeds in dezelfde bezetting sinds 1981 )

Frans Jansens (solo gitaar), Rien Bouwmeester (slag gitaar), Hans Helmich 
(toetsen),  Ron van der Meer (bas gitaar) en Wim de Voogd (drums).

Alan Jones en  Brian Locking. Samen met 
Alan Jones hebben “The Saints”, voor een 
volle enthousiaste zaal, drie nummers ge-
speeld; uiteraard van “The Shadows”!             
Voor “The Saints” voelde het, alsof ze 
vanuit de hoofdklasse C, ineens in de 
Champions League waren beland. Ron 
van der Meer: “Het grappige is, dat we 
achteraf best een redelijk niveau hebben. 
Dat wisten we eigenlijk niet.“
Hoe lang ze nog doorgaan met hun mu-
ziek, weten ze niet. Ze zijn nu allemaal 
begin zestig. “Waarschijnlijk stoppen we 
pas als we reumatiek krijgen of erbij neer 
vallen“, lachen ze.
Voorlopig zijn ze nog hard bezig met 
repeteren net zoals ze dat ooit in 1964 
deden voor een schoolfuif van de Zee-
vaartschool, maar nu voor een:
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kwamen na de eerste advertenties en publicaties 
genoeg reacties om van start te gaan. Omdat 
er ook veel leden van buiten Souburg kwamen 
werd gekozen voor de naam: Walchers Kerstkoor 
en dat koor groeide uit tot zestig leden. In twaalf 
repetities is ook dit jaar weer onder leiding van 
dirigent  Gerard Wortman hard gewerkt aan een 
mooi repertoire. In die tijd werd ook besloten de 
naam te veranderen in Kerstzangavond.

Saxofoonsectie
Ook bij Vlijt en Volharding veranderde een en 
ander in de loop der jaren. Aanvankelijk deed 
ieder jaar de hele fanfare mee, maar dat was 
eigenlijk een beetje veel voor de akoestiek van 
de kerk en de begeleiding van de koren.  Daar-
om werd besloten een ensemble af te vaardi-
gen en dat zorgde samen met de organist – dit 
jaar Piet Ploeg – voor de begeleiding en daar-
naast een eigen instrumentale invulling. Vorig 
jaar trad een koperensemble op en dit jaar is 
de beurt aan de saxofoonsectie van de fanfare. 
Nadat vele jaren Jaap van Rooijen de organi-
satie op zich nam tekent nu ook weer dirigent 
Albert-John Vervorst voor de arrangementen, 
die vooral goed hoorbaar zullen zijn in het so-
listisch optreden van deze groep muzikanten in 
Carol of the Bells.

Traditiegetrouw staat ook nu de avond echter 
vooral in het teken van de samenzang. Daar-
naast worden nog enkele gedichten en het 
kerstevangelie voorgelezen.
Het Walchers Kerstkoor treedt hierna nog en-
kele malen op in verzorgingstehuizen.



Karolingenkoor bijna 35 jaar

“De kwaliteit verbetert ook nog steeds” zegt 
ze, “en dat kan ook best. Als je ouder wordt 
hoef je heus niet slechter te gaan zingen!” Dat 
bewijs wordt in het Karolingenkoor geleverd. 
Secretaris Zeeg van Norden is maar wat 
trots op het feit dat het oudste lid, mevrouw 
Masseilje intussen al de 92 heeft gehaald en hij 
hoopt zo maar stilletjes dat ze haar honderdste 
verjaardag als koorlid zal gaan vieren.  

Muzikale start van de week
Vol enthousiasme vertelt hij over de gezelligheid 
en de saamhorigheid binnen het koor dat op 
iedere maandagmorgen om kwart voor tien 
in De Kwikstaart repeteert. “Je kunt je geen 
mooier begin van de week voorstellen.”
Ook voorzitter Tom Wight is enthousiast. “Ik 
heb altijd gezegd dat ik zou gaan zingen als  ik 
met de VUT zou gaan. Dat heb ik gedaan, een 
week later was ik voorzitter en daar heb ik nog 
steeds geen spijt van. Ook Zeeg van Norden 
werd al snel secretaris nadat hij  in 2004 lid 
was geworden. Hij en zijn vrouw Diny hebben 
helemaal het zingen ontdekt en doen dat nu 
ook met veel plezier in het Walchers Kerskoor 
dat ook al weer tien jaar bestaat.

Liederen van Pieter Louwerse
Het Karolingenkoor kan volgend jaar dus weer 

In het Pieter Louwersejaar 2008

In 2008 is het vijfendertig jaar geleden dat het Souburgse Karolingenkoor werd 
opgericht door de Souburgse dirigente mevrouw Francken. Het werd naar de 
mode van die tijd een koor voor ouderen en zo werd het ook genoemd: Sou-
burgs Ouderenkoor. Tot enkele jaren geleden gekozen werd voor de wellui-
dender naam: Karolingenkoor. Weliswaar een koor voor vijftigplussers maar 
dan wel een met jeugdig elan, aldus dirigente Truus Wight, die al weer twintig 
jaar de muzikale leiding heeft.

een jubileum vieren. Hoe precies is nog 
niet bekend, daar moet nog over gepraat 
worden. “Maar we gaan vast en zeker een 
concert geven”, weet dirigente Truus en 
misschien is het wel een goed idee om het 
te koppelen aan het Pieter Louwersejaar 
dat ook volgend jaar wordt gevierd.” 
Om dat te onderstrepen overhandigt de 
secretaris haar al vast een map met veertig 
tweestemmige door Pieter Louwerse 
geschreven liederen die door P.Worp op 
muziek zijn gezet. Het is natuurlijk geen 
toeval dat er ook een is gewijd aan Bestevaer 
Michiel (de Ruyter). Die werden dan weer 
aangeleverd door Louwersekenner Marcel 
v.d. Driest. Dirigente Wight: “Hier gaan we 
vast en zeker iets mee doen!”

Gewoon lekker zingen
Het geheim van het koor is van het begin 
af aan eigenlijk heel eenvoudig geweest: 
gewoon lekker zingen met elkaar. En dat dan 
zo goed mogelijk in een gezellige sfeer waar 
iedereen zich in thuis voelt. Op dit moment 
zijn dat rond de vijfentwintig leden maar in 
de bloeitijd waren het er ook wel eens meer 
dan vijftig. Er kunnen er nog best wat bij, 
vooral aan mannen is een gebrek. De bassen 
en tenoren hebben het soms wel erg zwaar 
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om een evenwicht te vormen met de alten 
en sopranen. “Mensen kunnen al vanaf hun 
vijftigste jaar lid bij ons worden”, zegt de 
dirigente, “en als je er vanuit gaat dat de 
gemiddelde leeftijd tachtig jaar is, kunnen 
ze nog dertig mee bij ons! “

Optredens
Iedereen is hartelijk welkom bij het koor.  
Je hoeft niet echt een ster te zijn in het 
zingen, als je het vooral maar leuk vindt. 
En wie slecht ter been is mag gewoon 
blijven zitten. Zo’n keer of twaalf per 
jaar laat het koor horen wat het kan. De 
doelgroep zijn vooral de leeftijdsgenoten 
in verpleeg- en verzorgingshuizen, 
maar er wordt ook gezongen  bij een 
kerkdienst bijvoorbeeld. Wie interesse 

heeft zou eens moeten komen luisteren: 
tijdens de repetitie op maandagmorgen 
van kwart voor tien tot kwart over elf in 
de Kwikstaart of bijvoorbeeld tijdens het 
kerstoptreden op maandag 24 december 
vanaf tien uur in De Zoute Viever, een 
koffieconcert waarmee het koor het jaar 
besluit. Daarvoor is het op 13 december al 
in Nieuw Bachtenpoorte te horen geweest. 
Op 21 december is er een optreden in de 
Sociëteit Arduin in Middelburg vanaf half 
drie. En voor volgend jaar staat al voor het 
Weekeinde van de Amateurkunst (WAK) 
een openbare repetitie vast in Nieuw 
Bachtenpoorte op zaterdag 17 mei. 



Dingeman de Visser:
”Ik zag ze als kind al op de kade, nu zijn het grootouders!”

MiddEn in         SouBurG

Wie in de laatste weken voor 5 december bezoek heeft gekregen van 
Sinterklaas, heeft misschien wel iets heel opvallends op zijn mijter ge-
zien: een zilveren Vlissingse fles. Was dat het geval dan zat Dingeman de 
Visser achter die prachtige baard en had u te maken met de enige echte 
Souburgse Sinterklaas. Al veertig jaar, vandaar die onderscheiding van 
de gemeente Vlissingen. Hij kreeg hem op 23 november  uitgereikt op 
het stadhuis, want wethouder Ton Croné vond de Souburgse kaai niet zo 
geschikt. De goedheiligman liep immers kans zijn kersverse onderschei-
ding te verliezen, als de speld niet stevig genoeg was vastgezet in de 
emotie van het moment.

Al veertig jaar doet Dingeman de har-
ten van de Souburgse jeugd harder 
kloppen. Het zijne ook trouwens, want 
in die jaren is het enthousiasme en de 
liefde voor deze grote rol in de traditie 
onverminderd gebleven. Of misschien 
zelfs vermeerderd, zoals ook zijn uiter-
lijk zich steeds meer heeft aangepast. 
“Veertig jaar geleden was ik nog een 
jonge sint, nu begin ik steeds meer 
op hem te lijken.” Nog dertig jaar op 
het paard klimmen, zit er niet meer in, 
denkt hij. “Al ben ik er nooit afgevallen 
en gaat het op de daken ook nog erg 
goed! En ik hoop stiekem dat mijn zoon 
het van me overneemt, als het mij niet 
meer lukt. Die zoon was er dit jaar bij 
als vervanging van de hoofdpiet, omdat 
Wout v.d. Wekken, die daar al weer 38 
jaar voor tekende, plots in het zieken-
huis belandde. Gelukkig gaat het weer 
goed met hem en dat is misschien ook 
wel te danken aan het luidkeelse gezang 
van de kinderen die hem na de intocht 
in de kerk op het Oranjeplein massaal 
toezongen.

Dankjewel
Dingeman kent veel mensen in het 
dorp. Hij was hier tien jaar melkboer en 
werkt nog steeds twintig uur in de week 
bij een taxibedrijf. Daardoor leer je veel 
mensen kennen maar misschien nog 
wel meer als je ieder jaar hier je intocht 

hij via, via inrolde en ook daar een bestuurs-
functie kreeg. Voorzitter is hij ook van Me-
dioburgum, de bekende volksdansgroep. 
De liefde voor de folklore zitten hem en 
zijn vrouw helemaal in het bloed. Echtge-
note Paulie is ook verantwoordelijk voor het 
schitterende Sinterklaas kostuum en menig 
Zwarte Piet is ook door haar aangekleed in 
de loop der jaren. “Dat is echt geweldig”, 
zegt Dingeman. “Alles past precies. Ik kan 
met mijn mijter tegen een deur oplopen en 
dan blijft hij nog zitten!”

Liever geen kerstman
We genieten nog even na van het groot ge-
beuren op 17 november dankzij de foto’s 
die Henk Nagelhout ieder jaar maakt en 
keurig in een map aan de goedheiligman 
cadeau doet. Ze zijn werkelijk prachtig en 
geven een heel mooi beeld van het kleu-
rige, drukke gebeuren op de kade en in de 
straten van Souburg en later in de kerk. 
“Jammer dat niet alle kinderen in de kerk 

houdt. Dingeman heeft heel wat Soubur-
gers veertig jaar achter elkaar op de kade 
zien staan: eerst als klein kind, twintig jaar 
later als ouder en nu als opa of oma. Dat 
schept een band en die is voelbaar, In de 
toegeroepen felicitaties bijvoorbeeld, of de 
toegestopte kaarten en tekeningen.  “Ik wil 
heel graag de mensen bedanken die altijd 
langs de kant van de weg staan”, zegt hij, 
“door hen blijft het immers zo leuk om te 
doen. Als je daar zo eens in het jaar op de 
kade aankomt, voel je je een beetje burge-
meester van Souburg!”

Alles past precies
Om nog eens even op het paard terug te 
komen, dat houdt zich altijd zo braaf dank-
zij paardenpiet Piet Noordzij. En daarnaast 
moet de Sint zelf natuurlijk ook wel verstand 
van paarden hebben en dat heeft Dinge-
man. In zijn jeugd bezocht hij zijn groot-
ouders op de boerderij in de Abeele, waar 
hij leerde paardrijden van zijn oom die ook 
aan ringrijden deden. En zo kon het ook 
gebeuren dat hij 15 jaar in de Souburgse 
ringrijderij zat en 20 jaar in die van Nieuw- 
en St.Joosland, waar hij als Souburger van 
geboorte heel lang heeft gewoond. En dan 
pakt hij er ook een bestuursfunctie bij. Zo is 
hij in die kringen een bekende, net als in de 
toneelwereld. Eerst speelde hij in de caba-
retgroep van Animo waar zijn vrouw Paulie 
korfbalde en nu speelt hij in de Veerse to-
neelgroep “Leeringe ende Vermaak” waar 

konden”, zegt Dingeman. “Er was zo-
veel belangstelling, gewoon te veel en 
dan is het spijtig dat er kinderen teleur-
gesteld  moeten worden.” Misschien 
kan er iets op gevonden worden, het is 
in ieder geval een feit dat in die veer-
tig jaar de belangstelling onverminderd 
groot is geweest. “Het is ook een gewel-
dig feest. De laatste paar jaar heb ik een 
paar keer het kerstmannenpak aange-
trokken maar dat is toch niet hetzelfde. 
Dat “hohoho”roepen en dat gedoe met 
die bel ligt me niet! En ik heb er ook 
het postuur niet voor, dat lijkt veel meer 
op Sinterklaas! “ zegt de kersvers onder-
scheiden Souburger.
Dus als het aan hem – en waarschijnlijk 
ook aan Souburg ligt- , blijft hij het nog 
een hele tijd!
En voor wie er nieuwsgierig naar is: zijn 
lievelingslied is – natuurlijk - “Zie ginds 
komt de stoomboot”.

Een eigen vlag voor Ritthem
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Vlissingse fles voor Souburgse goedheiligman

Wethouder Ton Croné en Sint Dingeman de Visser

Foto 1 Foto 2
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Op 3 oktober 2006 stuurde de 
secretaris van het dorpscomité 
Ritthem een e-mail aan de leden 
van het comité met de bood-
schap : “Hierbij een foto van de 
Ritthemse vlag”.

De foto was ter kennisname gestuurd door 
het Zeeuws Maritiem MuZEEum Vlissingen 
waar het vaandel in depot is opgeslagen. 
Het vaandel is sinds 1966 in bezit van de Ge-
meente Vlissingen die het na de herindeling 
van gemeenten mocht ontvangen samen 
met de gemeentelijke stukken van het dorp 
Ritthem.
Bij navraag bleek dat begin jaren zestig het 
vaandel mede ontworpen is door dhr. van 
Ham (oud-inwoner) en gezien het borduur-

Ritthem

werk waarschijnlijk door een oud-inwoon-
ster is vervaardigd. Dit vaandel heeft nadat 
het gereed was, tot de overdracht in 1966 
een plaats gehad in de raadszaal van het ge-
meentehuis van Ritthem.

Binnen een comité met hart voor het dorp 
en hun gevoel voor een eigen identiteit werd 
de gedachte al heel snel geboren : een ei-
gen vlag! Na overleg met dhr Dick Schinkel 
v.w.b. de financiële kant van de zaak besloot 

het dorpscomité Ritthem om een vlag te 
laten ontwerpen naar voorbeeld van het 
ontdekte vaandel.
In samenspraak met deskundigen heeft 
het comité gekozen voor bijgaand 
ontwerp(foto 2) en daarna op een open-
bare vergadering met succes voorgelegd 
aan de bewoners van Ritthem. De vlag 
kan besteld worden, door middel van de 
bon op pag. 9, bij De Vrijbuiter in de Pas-
poorstraat. Hij gaat  € 29,95 kosten.   



Dat gemeentewapen ontstond na 1835, toen 
de te klein geworden gemeente West-Sou-
burg fuseerde met Oost-Souburg. Voor die 
tijd hadden beide dorpen hun eigen wapen. 
Oost-Souburg voerde een rode burcht op een 
goud vlak en West-Souburg had een gouden 
burcht op een zwart vlak. Het nieuwe wapen 
is een combinatie van die twee en is door de 
gemeenteraad vastgelegd in 1842. Officieel 
wordt het omschreven als ‘gedeeld van zwart 
en goud, met een van goud en rood gedeelde 
dubbele burcht over de delingslijn’.

Wapen
Het wapen is op tal van plaatsen in het Sou-
burgse straatbeeld terug te vinden. Op de 
molen in de Kanaalstraat zit bijvoorbeeld een 
gevelsteen met het wapen. Opmerkelijk aan 
die gevelsteen is trouwens dat die oorspron-
kelijk niet in de kleuren van Oost- en West-
Souburg geschilderd kan zijn. De molen en 

Haar man Kees kan zich de verbazing van 
de mevrouw in kwestie wel voorstellen: 
“Nog niet zo heel lang geleden zaten we 
gewoon nog in de oude winkel. Die is ge-
sloopt en nog geen dertien weken na de 
sloop staat er een compleet nieuw pand, 
met een veel grotere en completere win-
kel en een hele fraaie bovenwoning”.
In dertien weken een nieuw pand neerzet-
ten, de winkel inrichten, een bunker voor 
vuuwerkopslag bouwen en een compleet 
appartement realiseren; het lijkt gekken-
werk.  Kees: “Ik heb zelf ook veel mee 
proberen helpen, dat scheelt misschien 
een klein beetje. Maar het is onvoorstel-
baar wat het team van Martin en Jerry en 
opzichter Jan Jakobsen hier voor elkaar 
gekregen hebben. Die zijn we heel erg 
dankbaar voor hun inzet”. 

Lekkages
De verbouwing, of misschien liever de 
wederopbouw van De Vrijbuiter was no-
dig, vertelt Kees: “De oude winkel was 
heel leuk, maar ook heel krap. Ons assor-
timent is door de jaren heen ook steeds 
verder uitgebreid. We verkochten ooit bij-
na alleen wenskaarten en dergelijke. Toen 

de gevelsteen dateren uit 1725, het wapen 
van Souburg zoals gezegd uit 1842. Ver-
moedelijk was de gevelsteen oorspronkelijk 
geschilderd in de kleuren van West-Souburg 
(de molen stond op het grondgebied van 
West-Souburg, pas na de aanleg van het 
kanaal werd dat deel van de Kanaalstraat 
Oost-Souburg). Na 1842 zal de steen over-
geschilderd zijn.

Vlag
Na het ontwerpwerk kon de Souburgse vlag 
in productie worden genomen. De Vrijbui-
ter kocht de hele oplage op en is nu dus ex-
clusief verkooppunt. Er zijn twee maten ver-
krijgbaar: een middenmaat van 100x150cm 
en een hele grote vlag van 150x225cm. De 
prijzen zijn vanaf 29.95 euro, maar met de 
bon uit deze krant krijgt u 5 euro korting bij 
De Vrijbuiter.

kwam er een lijstenmakerij bij en tegen-
woordig verkopen we ook allerlei Zeeuwse 
streekproducten en andere geschenken.”
Daar was in het oude pand amper plaats 
meer voor. En wat voor Kees en Marja nog 
veel belangrijker was, waren de problemen 
die ze in het oude pand hadden. Kees: “We 
werden echt niet goed van alle mankemen-
ten. Vooral de lekkages waren een ramp. Als 
het geregend had, konden we meteen gaan 
dweilen in de zaak”.

Zeeuwse Streken
De nieuwe winkel op de oude plek is bijna 
twee keer zo groot als de vorige winkel. Dat 
geeft Kees en Marja Schroevers weer wat 
ruimte. Zo was er ineens plek voor een vol-
waardige afdeling Zeeuwse streekproducten. 
Kees: “Ik heb altijd al iets met die producten 
gehad. Lang geleden begon dat met het Ka-
rolingenbier, dat we hebben laten brouwen. 
En later hebben we wel vaker Souburgse bie-
ren en wijnen en dat soort zaken verkocht. 
Nu hebben we de ruimte om daar eens flink 
mee uit te pakken. We hebben er een apart 
winkeltje in de winkel voor gemaakt, Zeeuw-
se Streken. Dat zit echt in een apart kamer-
tje; een eis van de warenwet”.

Souburg steekt de vlag uit

Metamorfose voor De Vrijbuiter

Bij De Vrijbuiter verkopen ze al jaren Zeeuwse vlaggen. En die lopen al jaren 
prima. Maar mensen vroegen ook vaak of er geen Souburgse vlaggen te krij-
gen zijn. Toen Dick Schinkel een tijdje geleden bij De Vrijbuiter aanklopte met 
het idee om een Souburgse vlag te laten maken, had de winkel er dan ook 
wel oren naar. Samen met een grafisch ontwerper werd een vlag ontworpen, 
gebaseerd op het officiële gemeentewapen dat de gemeente Oost- en West-
Souburg van 1835 tot 1966 heeft gevoerd.

“Het mooiste was nog wel die allereerste mevrouw die de eerste dag na de 
heropening binnenstapte. Ze was amper binnen, keek verbaasd om zich heen 
en vertrok gelijk weer. Wij snapten er niets van. Tot ze vijf minuten later te-
rugkwam. Met een bloemetje”, lacht Marja Schroevers van De Vrijbuiter in de 
Paspoortstraat. 
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Kees en Marja Schroevers, op de foto met met medewerkster Miranda, in hun nieuwe pand.

Kees en Marja Schroevers: dolblij met nieuw pand

“Die Zeeuwse producten passen heel goed 
bij ons en bij de winkel. We voelen ons ech-
te Zeeuwen en we verkopen dus met veel 
plezier leuke en lekkere dingen uit de eigen 
streek. Die producten zijn heel leuk om ca-
deau te doen. Maar vergis je niet: de kwa-
liteit van bijvoorbeeld de wijnen, bieren en 
sappen is zo hoog, zo’n flesje is ook echt een 
traktatie voor jezelf”.

Aanwinst
Vrienden die helpen met de verhuizing, en-
thousiaste reacties en bosjes bloemen van 
klanten, te horen krijgen dat mensen je win-
kel een aanwinst vinden voor het dorp; Kees 
en Marja beseffen zeker na de verbouwing 
eens te meer dat ze echt iets hebben opge-

bouwd in de loop der jaren. Kees: “We 
hebben echt iets neergezet. En dan heb 
ik het niet eens over het feit dat de win-
kel goed loopt, maar ook dat mensen je 
kennen, je weten te vinden en waarderen 
wat je doet.  Het contact met de klanten 
blijft het mooiste wat er is”. 
“We zijn dan ook van plan nog heel lang 
op deze plek door te gaan”, zegt Marja. 
“Op een gegeven moment, als je wat 
ouder wordt, zul je de winkel misschien 
aan anderen moeten overlaten. Daar ont-
kom je niet aan. Maar we blijven er altijd 
boven wonen. Dat zijn we echt vast van 
plan. We hebben zelfs een lift naar de bo-
venwoning laten aanleggen, dus ons krijg 
je hier echt nooit meer weg”.

Tegen inlevering van de ze bon:

5,00 euro korting 

op de Souburgse of Ritthemse vlag.
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Vrienden van de Historische Kerk Souburg maken vliegende start

BoEKEnMArKTSpeciaal voor 50 plussers

 Jacco Ricardo 
in De Kwikstaart

Het dorp heeft wel degelijk zijn eigen helden

De stichting 
In augustus passeerde de teller van het 
aantal vrienden de 100 en inmiddels zijn 
het er al 125. De ervaring is dat er na elke 
activiteit weer een paar bijkomen.
Er is een groep van ongeveer 30 vrijwil-
ligers die zorgen dat bij elke activiteit de 
zaal in de gewenste opstelling klaar staat, 
de catering wordt verzorgd en na afloop 
alles weer wordt schoongemaakt. Als de 
vrienden het goud van de stichting zijn, 
zijn de vrijwilligers het platina.

Voor het dorp
De belangrijkste doelstelling van de stich-
ting bestaat hierin dat wij het kerkgebouw 
tot een huis voor alle Souburgers willen 
maken. Wij hebben daarom toestemming 
gevraagd en gekregen om burgerlijke hu-
welijken te laten sluiten in de kerk en daar 
is nu al één keer gebruik van gemaakt. Het 
echtpaar liet het huwelijk ook kerkelijk in-
zegenen in dezelfde kerk en dus hoefden 
de gasten niet te verkassen. Voor 2008 zijn 
er al drie burgerlijke huwelijken aange-
vraagd in de kerk.
Ook tot de verbeelding spreekt dat Sin-
terklaas in de kerk werd ontvangen op 17 
november. Maar ook Vlijt en Volharding 
maakt dankbaar gebruik van de kerkzaal 
voor concerten. De akoestiek van de ver-
nieuwde zaal wordt alom geprezen.
Verder heeft de Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland op 10 oktober de kerk gebruikt 
voor een symposium. Een ideale ruimte, zo 
vonden ze: beamers en schermen aanwe-

De Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg werd in maart van dit 
jaar opgericht. Als wij nu langzamerhand de balans gaan opmaken van de eer-
ste negen maanden, dan kunnen wij stellen dat wij een vliegende start hebben 
gemaakt. Er is al heel veel gerealiseerd.

Op zaterdag 19 januari 2008 houdt muziekvereniging Vlijt & Volharding in 
verenigingsgebouw “de Blazer” aan de Ritthemsestraat 45 van 10.00-15.00 uur 
weer een boekenmarkt. 

Er is al het nodige voor de markt bij elkaar gespaard, maar de vereniging kan 
toch nog heel wat boeken gebruiken. Hebt u nog boeken thuis liggen, die 
u kwijt wilt, belt u dan naar 464614. Wij halen die dan na het maken van 
een afspraak graag bij u op. U kunt uw boeken ook afgeven in “de Blazer”,  
Ritthemsestraat 45 op woensdag 9, donderdag 10 of vrijdag 11 januari van 
19.30 uur- 20.30 uur.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens de markt, waar het gezellig 
snuffelen is tussen een keur van boeken.
Tijdschriften, cd’s en lp’s kunnen ook aangeboden worden, echter geen rom-
melmarktspullen.

Op vrijdag 24 december van 14.00 tot 
15.30 uur verzorgt Jacco Ricardo een mu-
zikaal programma in De Kwikstaart. De 
stichting Palladium heeft dit georgani-
seerd voor mensen van 50 jaar en ouder. 
Het motto “In de sneeuw” geeft al aan dat 
deze middag helemaal in het teken staat 

zig, gratis parkeren nog in Souburg en de 
lunch kon zo worden afgenomen van een 
Souburgs restaurant.

Eigen activiteiten
Ook de eigen activiteiten liepen goed. 
Van een lezing met Jos Broeke met zo’n 
60 belangstellenden, lunchconcerten met 
zo’n 70 bezoekers tot aan avonden met de 
EMMA’s en het Veerse Scheepstuig waarbij 
de kerk toch bijna vol zat.

We hebben dus het idee dat de stichting in 
een behoefte voorziet. Veel Souburgers re-
ageren er ook enthousiast op dat er leuke 
dingen gebeuren op het dorp en dat men 
voor een concert of voorstelling niet altijd 
van het dorp af hoeft.
Wij hadden op dit enthousiasme gehoopt, 
maar het niet durven verwachten. We 
gaan daarom met goede moed het nieuwe 
jaar in. Wij hebben ambitieuze plannen. 
Zo heeft Frans Zuurveen op ons verzoek 
een boek geschreven over de geschiedenis 
van de kerk op Souburg. Het is nog even 
wachten op het antwoord op een paar 
subsidieverzoeken, maar de kans lijkt vrij 
groot dat dat boek er halverwege 2008 is. 
Verder zouden wij heel graag in 2008 een 
vleugel willen aanschaffen ten behoeve 
van de concerten. Daar zal de kerkelijke 
gemeente, die uiteindelijk de eigenaar is 
van de kerk, wel nog toestemming voor 
moeten geven. Het vergt soms wel wat 
inschikkelijkheid en flexibiliteit van zowel 
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Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

Het kerkgebouw wordt veel intensiever  gebruikt dan alleen voor de zondagse kerkdiensten.

kerkelijke gemeente als stichting, maar  
iedereen, kerk én dorp, lijkt het erover 
eens dat het goed is dat het kerkgebouw 
veel intensiever wordt gebruikt dan alleen 
voor de zondagse kerkdiensten.

De data voor de lunchconcerten zijn tot 
aan april bekend: 20 januari, 24 februari, 
30 maart en 27 april.

Als u vriend wilt worden, kan dat door 
een mailtje te sturen naar vriend@histori-
schekerksouburg.nl of door een briefje te 
sturen naar Johan Put, H. Dunantstraat 45, 
4388 NJ Oost-Souburg.

Aarnoud van der Deijl, 
secretaris van de stichting

van het kerstfeest. Jacco zingt ook zijn ei-
gen kerstsingel: Kerstmis is magisch. Wie 
dat mee wil maken moet zeker naar de 
Kwikstaart gaan. Voor de entree hoeft u 
het niet te laten, die  bedraagt slechts twee 
euro. Wilt u er meer van weten, kijk dan op 
www.stichtingpalladium.nl 



Historie West Souburg vergeten
Waar zijn de borden West Souburg gebleven?

De kerk van West Souburg wordt het 
eerst genoemd in 1162. De kerk was de 
moederkerk van Subbughendyk of Catz, 
Zinoudskerke, Vlissinghe, Commerkserke 
(Nieuwerve), Oistersudburch en Ritthem. 
Ook Vlissingen en Oost Souburg vielen dus 

De geschiedenis van Souburg gaat tot een ver verleden terug. Vooral West 
Souburg was belangrijk in onze vaderlandse geschiedenis. 
Het Kasteel Aldegonde heeft het meest bijgedragen tot de vermaardheid van 
West Souburg. Marnix Heer van St. Aldegonde, de schrijver van het Wilhelmus, 
woonde er en Karel de Vijfde deed er in 1556 afstand van de Duitse keizers-
kroon om maar eens wat te noemen.

onder het gezag van West Souburg. 
Het grondgebied van West Souburg liep 
tot voorbij het huidige Arsenaal in Vlis-
singen. Eerst was het Vlissingen die grote 
delen van West Souburg tot zich nam en 
daarna was het de beurt aan Oost Souburg 
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mes vers
het lekkerst

Salade schotels met:
huzaren salade - ham
rosbief - rauweham

frikandeau
hollandse garnalen

zalm - krab
markreel - rauwkost enz.

prijs p.p. E 9,75
bestel tijdig

Gourmet schotels met:
met biefstukje

varkenshaas - schnitsel
kalkoen - kip - shoarma
slavinkje - boomstam

saté - sausijsje

prijs p.p. E 4,75
bestel tijdig

Kerstham
om zelf te koken
per 1000 gram

 E 9,98
bestel tijdig

Engelse ham
ingesmeerd met

suiker en mosterd
in de overn en klaar

per 1000 gram

 E 12,50
bestel tijdig

mes vers
het lekkerst

1e en 2e kerstdag kunnen de schotels afgehaald worden tussen 12.00 en 12.30 uur

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

om landjepik te spelen. Vervolgens werd 
West Souburg, net als Oost Souburg en 
Ritthem, in 1966 ingelijfd bij de gemeente 
Vlissingen. 

Dat de dorpen een gemeente vormen met 
de stad Vlissingen is niet anders. 
Wat afbreuk doet aan het historisch verle-
den is dat het net lijkt of men West Sou-
burg wil vergeten. In de jaren zestig van 
de vorige eeuw zijn eerst de restanten 
van het kasteel Aldegonde voor een deel 
vernietigd en of begraven onder de wijk 

Westerzicht. (Het toenmalig gemeentebe-
stuur had niet veel historisch besef. Ook 
in de stad Vlissingen heeft men zo links en 
rechts wat geschiedkundig waardevolle 
gebouwen gesloopt). 
En in de jaren 70 zijn de meeste gemeen-
teborden “West Souburg” verdwenen. Op 
een plaats in West Souburg staat nog een 
vergeten bord. In Oost Souburg, Ritthem 
en Groot Abeele staan de borden nog wel. 
Historisch gezien lijkt het juist dat de bor-
den in West Souburg opnieuw geplaatst 
worden.

Ritthem gemeente Vlissingen Oost Souburg gemeente Vlissingen

Groot Abeele gemeente Vlissingen West Souburg. Het vergeten bord



Eindelijk extra geld beschikbaar 
voor onderhoud straten en wegen

Heropening Wereldwinkel

De gemeente Vlissingen heeft jarenlang 
een lage prioriteit gegeven aan onder-
houd. Het opknappen van de binnenstad 
ging voor. Het jaarlijks uitstellen van on-
derhoud had tot gevolg dat in heel de 
gemeente, en vooral in Souburg, het 
wegdek steeds slechter werd. 

Het is dan ook logisch dat het Dorps-
platform, de Werkgroep Gehandicapten 
en de Ouderenbonden zich lieten ho-
ren toen in maart 2003 geld uitgegeven 
werd voor het herinrichten van het Plein 
Vierwinden. Hoewel het plein er nog 
heel goed bij lag, werd er 352.000 euro 
uitgetrokken voor een nieuwe luxe herin-
richting. Een verkeerde prioriteit volgens 
de Souburgers. Zij protesteerden tijdens 
een commissievergadering en ook in de 
PZC werd regelmatig aandacht besteed 
aan hun ongenoegen. Partij Souburg Rit-
them diende tijdens de gemeenteraads-

De inrichting is ontworpen met hulp van 
de Landelijke Vereniging van Wereldwin-
kels en is geschilderd in de officiële We-
reldwinkel kleuren. Vanaf half mei is er 
door de aannemer en vrijwilligers hard 
gewerkt om de interne verhuizing moge-
lijk te maken.

Met als voornaamste doel dat de produc-
ten van de producenten nog beter tot 
hun recht komen. Tijdens deze feestelijke 

vergadering van juli 2003 een motie in waar-
in werd verzocht prioriteit te geven aan het 
onderhoud. Ook werd gevraagd hiervoor op 
korte termijn een meerjarig onderhoudspro-
gramma op te stellen. 
Het gemeentebestuur was niet onwillig. 
Er werd alvast eenmalig 800.000 euro uit-
getrokken voor onderhoud aan straten en 
wegen. Van dit geld werd onder andere de 
Beciusstraat, Hudsonstraat, Julianastraat, Re-
gentessestraat, deel Willem Alexanderstraat, 
deel van Turnhoutstraat en de van Visvliet-
straat opgeknapt. Ook werd er begonnen 
aan het samenstellen van het onderhouds-
plan. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder 
en heeft de gemeenteraad een begroting 
goedgekeurd waarin geld vrijgemaakt wordt 
voor onderhoud. Structureel wordt het bud-
get in de komende jaren verhoogd tot 1,7 
miljoen euro en eenmalig wordt 3,8 miljoen 
vrijgemaakt voor het wegwerken van achter-
stallig onderhoud.

Weet u het nog? In de PZC van 14-03-2003 stond: “Het gemeentebestuur van 
Vlissingen moet dringend een aantal slechte straten in Oost Souburg aanpak-
ken. Dat stellen het Dorpsplatform, de werkgroep Gehandicapten Walcheren 
en de lokale Partij Souburg Ritthem”. 

Zaterdag 3 nov. jl. is de Wereldwinkel officieel heropend door Mw. Ellie Walra-
ve-Troost, demissionair wethouder en loco-burgemeester van Vlissingen. Daar-
mee is een lang gekoesterde wens van de Wereldwinkel in vervulling gegaan. 
Namelijk een permanente winkelruimte binnen het gerenoveerde “Guusuus”. 

De Putwijkstraat doet zijn naam eer aan. Een en al put. Op dit moment wordt de straat 
opgeknapt. Langzaam wordt zichtbaar dat er prioriteit aan het onderhoud gegeven wordt. Nu 
de vele andere straten nog. Vooral de Ritthemsestraat en de Kromwegesingel zijn hard aan een 
onderhoudsbeurt toe.

dag kon het winkelende publiek o.a. genie-
ten van de klanken van Sambaband Obras 
de Lota, een hapje en drankje en werden er 
aardigheidjes uitgedeeld.
Ook kon men een wedstrijdpuzzel oplossen, 
uit de vele goede inzendingen zijn de dames  
T. Joosse en C. Vader- Cevaal beloond met 
een Wereldwinkelcadeaubon.
Tevens zijn de openingstijden verruimd: dins-
dag- en donderdagmiddag van 13.00-17.00, 
zaterdag van 10.00-14.00 uur.
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Veldslag om watertoren eindigt met schrijven van strafregels

Waarom kerst?-bijeenkomst 
op avond voor kerst

‘Als de oorlog ons niet opzocht maakten 
wij hem zelf wel”, schrijft hij. ‘Zo waren er 
regelmatig terugkerende buurtgevechten 
tussen ons van de Paardenmarkt en de jon-
gens van de Kaai, het Eiland of de Graven-
straat, die meestal werden uitgevochten in 
de tuinen en leegstaande huizen die aan de 
Paardenmarkt lagen of op het hofje van het 
Oude Gasthuis aan de Koestraat.” Deze ge-
vechten verbleekten echter bij die tussen de 
Souburgers en de ‘geallieerde’ Vlissingers, 
wist Quite zich te herinneren.

‘Meestal vond zo’n gevecht op zaterdagmid-
dag plaats en hadden de geruchten erover, 
die tegelijkertijd de uitnodiging vormden 
om er aan deel te nemen, zich tijdens de 
voorafgaande week al als een lopend vuur-
tje onder de jeugd verspreid. Een dergelijke 
strijd werd op het scherp van de snede uit-
gevochten en benaderde een echte veldslag, 
compleet met krijgsgevangenen en gewon-
den. Er werd uitgemaakt wie de sterkste en 
dapperste krijgers waren. Dat gaf prestige in 
de stad en daar was het om begonnen, want 
dat had je nodig om je te kunnen handha-
ven.’

Dat Souburgers en Vlissingers tijdens de tweede wereldoorlog ooit heftig voch-
ten om het bezit van de watertoren zullen weinigen meer weten. Het was dan 
ook geen veldslag waarbij slachtoffers vielen. Ongetwijfeld waren er butsen en 
builen te betreuren, maar daar bleef het dan ook bij. Tenminste, aan Souburg-
se kant. De vechtlustige Vlissingers kwamen er beroerder van af. Zij werden 
gevangen gezet, moesten strafregels schrijven en een donderpreek aanhoren. 
Waar het precies om ging valt te lezen in het in 1990 uitgegeven boek ‘Barsten 
in de fles’ van Vlissinger Piet Quite, die aan het begin van de oorlog zes jaar 
oud was en die de bezetting naar eigen zeggen bewust en intens beleefde. 

De watertoren na de onderwaterzetting van 
Walcheren in 1944

De Waarom kerst?-bijeenkomst die maandag 24 december in ‘de Wijngaard’ (Kanaal-
straat 8 in Oost-Souburg) om 20 uur wordt gehouden, gaat terug naar de ‘basics’. Want 
waarom vieren we eigenlijk kerst? Zullen we kerst maar afschaffen, als het toch niet waar 
is? Op een creatieve manier gaan we op deze basisvraag in. Vanaf 19:30 uur is er gratis 
koffie en thee.

Kerst-inloop in ‘de Rank’
Als u de woensdagmiddag van 2e kerst niks omhanden hebt, kom dan eens naar de 
Kerst-inloop. Of u nu komt voor de gezelligheid, om spelletjes te doen of voor een goed 
gesprek, het is allemaal mogelijk. Als u zin heeft om langs te komen, bent u van harte 
welkom in ‘de Rank’ (Kanaalstraat 8, voorheen Irenezaal); van 13 uur tot 16 uur staat de 
koffie (en thee) klaar!!

Bewapening
De strijd om de Souburgse watertoren 
speelde zich af in de zomer van 1944. De 
jongens uit het dorp zouden dat bastion 
verdedigen en de Vlissingse jeugd moest 
het veroveren. ‘In de loop van de week 
werd de bewapening ter hand genomen 
en geperfectioneerd’, verhaalt Quite. ‘Al-
les waar de geur van oorlog en soldaten 
omheen hing werd bruikbaar geacht om 
in de strijd te worden geworpen. Helmen, 
koppelriemen, delen van onbruikbare 
geweren en patroontassen en gasmas-
kerbussen, waarin de ‘munitie’, meestal 
stukken dakpan, werd meegedragen. Het 
leek op een kinderoptocht uit een gemeen 
sprookje wat er die middag door de stad 
trok. Vanuit verschillende buurten had-
den zich strijdlustige jongens verzameld 
in een colonne die als een bloeddorstige 
horde richting Souburg trok. Uiteindelijk 
groeide de groep uit tot zeker vijftig jon-
gens. De luidruchtigsten liepen aanvan-
kelijk vooraan, maar lieten zich naarmate 
het doel naderbij kwam tactisch naar de 
achterhoede afzakken om zogenaamd 
enige bevelen door te geven. De ver-
standigsten onder ons hadden zich in de 
loop van de week al naar die achterhoede 
weten te manoeuvreren door zich aan te 
melden als hospik of munitiedrager. Zelf 
was ik helaas niet zo handig geweest en 
behoorde ik tot de groep die gelijk de 
volle laag van de Souburgers over zich 
heen kreeg. De gasmaskerbus aan mijn 
schouder, gevuld met munitie, woog als 
lood en zat me bij het gooien en bij de 
andere strijdhandelingen behoorlijk in 
de weg. Inwendig vervloekte ik het ding 
en het liefst had ik me ook tactisch naar 
achteren laten afzakken om hem stiekem 
leeg te kieperen. Om mijn status niet tot 

nul te reduceren kon ik echter niets laten 
merken en moest ik in de voorste linies 
blijven vechten.’

Schelden
De volgende uren zou de strijd op en neer 
golven, waarbij dan eens de Souburgers, 
dan weer de Vlissingers aan de winnende 
hand waren. Totdat de munitie opraakte 
en de strijd verwaterde. Er restte niets 
anders dan elkaar flink uit te schelden, 
maar toen ook dat ging vervelen beslo-
ten de ‘legers’ tot de aftocht. Al die tijd 
had de politie zich niet laten zien, maar 
toen het gevaar blijkbaar geweken was 
en de meeste jongens al naar huis waren 
gegaan, betrad de Hermandad van Sou-
burg, bestaande uit een oude brigadier 
en diens hulpje, het strijdtoneel.
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‘Via een omtrekkende beweging langs de 
kanaaldijk wisten zij een achtergebleven 
groepje Vlissingers, waartoe ikzelf ook be-
hoorde, in te sluiten en in te rekenen’, schrijft 
Quite. ‘We werden keurig in een rij gezet en 
als galeislaven aan elkaar gebonden werden 
we door het dorp naar het politiebureau aan 
de Kanaalstraat gevoerd. Het was een sma-
delijke tocht. Bij het Zwaantje en bij kapper 
Sonius werden we door de verzamelde Sou-
burgers uitgelachen en weggehoond en tot 
overmaat van ramp werden we niet in het 
politiebureau opgesloten, maar in het kip-
penhok ernaast. Na twee uur volgde onze 
vrijlating en na het schrijven van tweehon-
derd strafregels en een donderpreek van de 
brigadier werden we aan het begin van de 
avond over de ‘grens’ gezet.’
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Deugt de jeugd?

Actie schoenendoos op Het Kompas

Ik moest daaraan denken, toen ik de Open 
Haven op 17 november helemaal gevuld 
zag met kinderen, geschaard rondom de 
Goedheiligman, de grote kindervriend. Een 
prachtig gezicht. Vóór de reformatie had 
deze kerk een Sint Nicolaaskapel voor alle 
zeelieden uit Souburg. Sinterklaas kwam dus 
na vier eeuwen weer thuis.
Maar de kinderen zijn tegenwoordig niet 
meer zo ‘onnozel’, zo onschuldig. De over-

De dozen worden rond de kerst uitge-
deeld aan leeftijdsgenootjes in arme lan-
den. Vele mooi versierde en goed gevulde 
schoenendozen zijn op school binnen ge-
komen.
Op de locatie Molenweg hebben we 95 
schoenendozen gevuld en op de locatie 

Het schijnt in sommige streken in Duitsland nog steeds gebruikelijk te zijn: op 
5 december wordt er een ‘kinderbisschop’ benoemd. Die krijgt het dan vier 
weken lang voor het zeggen in het dorp, tot 28 december, de dag van de ‘on-
nozele kinderen’. Onnozel betekent ‘onschuldig’: de dag waarop Herodes de 
jongens in Bethlehem zou hebben vermoord. 

De kinderen op basisschool Het Kompas 
hebben  meegedaan met Schoenmaat-
je (voorheen operatie Schoenendoos). 
De kinderen van onze school hebben 
thuis een schoenendoos gevuld met 
schoolspullen, toiletartikelen en speel-
goed voor kinderen in arme landen.  

last door hangjongeren haalde de kran-
ten. En eind november lieten de jonge-
ren ook luidruchtig van zich horen, om 
te protesteren tegen teveel nutteloze 
uren op school.

De jeugd deugt
Deugt de jeugd nog? Jongeren uit onze 
protestantse gemeente haalden ook de 
krant met de posters die zij ophingen 

door het dorp heen. De leuzen hadden 
zij zelf bedacht. Onder andere de leus: de 
Souburgse jeugd deugt. Dat die posters 
discussies opriepen, bleek wel uit opmer-
kingen die mensen er weer bij schreven.
Als kerk vinden wij dat je de overlast niet 
moet bagatelliseren. Vernielde planten-
bakken en scooters die zonder licht voor-
bij scheuren zijn heel vervelend. Tegelij-
kertijd geloven wij dat die leus ook klopt: 
de jeugd deugt. Vaak is het een kwestie 
van met elkaar praten, elkaar leren ken-

nen en naar elkaar luisteren. Wij proberen 
als kerkelijke gemeente nu ook jongeren en 
ouderen met elkaar in contact te brengen.
Jongeren mogen best leren luisteren naar 
ouderen. Ouderen bezitten een schat aan 
wijsheid en ervaring. Maar volwassenen 
moeten evengoed leren luisteren naar jon-
geren. Hoeveel ruimte is er in ons dorp voor 
kinderen om te spelen of voor jongeren om 
elkaar te treffen? Die wapenstokken die wer-
den ingezet tegen scholieren in Middelburg 
zijn voor mijn gevoel symbolisch voor hoe 
slecht er soms naar jongeren wordt geluis-
terd, hoewel de rechter nog maar moet oor-
delen over de vraag of het wel anders had 
kúnnen worden opgelost. Het woord ‘ab-
surd’ betekent oorspronkelijk ‘doof’ – waar 
mensen doof zijn voor elkaar gebeuren er 
absurde dingen. Vernielde plantenbakken, 
ingegooide ruiten zijn net zo ‘absurd’ als 
wapenstokken tegen jongeren inzetten.
Misschien zouden wij die oude traditie van 
die kinderbisschop weer in ere moeten her-
stellen. Om ons elk jaar één maand lang te 
oefenen in het luisteren naar jongeren. Vol-
gens mij gaat het daar met kerst ook over: 
een God die verschijnt in de geboorte van 
een kind. 

ds Aarnoud van der Deijl

Roerstaat 160 schoendozen. In het totaal 
hebben we op 21 november 155 dozen 
afgeleverd bij het inzamelpunt in Vlissin-
gen. 
Als school zijn we trots op het feit dat zo-
veel kinderen (en ouders) hebben meege-
daan aan deze actie. 

Trotse kinderen in de Molenweg met de (gevulde en versierde) schoenendozen Trotse kinderen in de Roerstraat met de (gevulde en versierde) schoenendozen

Ook waren vele ouders bereid om de schoe-
nendozen naar het inzamelpunt in Vlissingen 
te vervoeren. Klasse!



Stadhuis op stelten

Ziekenhuis Walcheren
Op 19 november is er een bijeenkomst geweest voor alle raadsleden op Walcheren in het 
gemeentehuis te Domburg over de toekomst van het Walcherse Ziekenhuis. Hierbij waren 
de beide directeuren de heren Zomer en Simons aanwezig.  Ze werden stevig aan de tand 
gevoeld door de raadsleden. Van diverse zijden werden ze gewezen op het belang van een 
volledig pakket op Walcheren. Opnieuw werd de suggestie gedaan van de bouw van één 
nieuw ziekenhuis, wat dan volgens de raadsleden op Walchers grondgebied zou moeten 
komen. U kunt uw mening kwijt op http://www.ziekenhuisblijft.nl/ 

Driewegenhof
De afgelopen periode is er een inspraakronde geweest over de herinrichting van de Nieuw-
straat – J.I. Sandersestraat – Zeewijksingel, het zogemaande Driewegenhof.
Aanvankelijk zouden de parkeerplaatsen aan de andere kant van de weg komen. Door deze 
inspraak is het plan op het stadhuis nogmaals bekeken en is besloten de parkeerplaatsen 
toch op de oorspronkelijke weghelft te handhaven. Het gevolg is wel dat het opnieuw in de 
inspraak moet en het dus langer duurt  
voordat het werk ter hand genomen kan worden. Maar als het dan volgens de wensen van 
de bewoners is, is een beetje uitstel toch winst. 

Aanpassing Kruising Kanaalstraat Bermweg
Het verkeer heeft nu een paar maanden kunnen wennen aan de nieuwe voorrangsregels op 
het kruispunt Kanaalstraat – Bermweg – Spoorstraat. We horen alleen maar positieve gelui-
den over de voorrangsregel voor de fietsen.  
Het geeft ook een veiliger gevoel om de spoorweg over te steken en door te kunnen rijden 
de Kanaalstraat in. Het snelverkeer is de nieuwe regel snel gewend en stopt nu ook voor de 
haaientanden. 

Ondergrondse containers Schoonenburg
Er zijn veel klachten over het niet deugdelijk functioneren van ondergrondse afvalcontainers. 
Met name de afvalcontainers in Schoonenburg zijn hard aan vervanging toe. Partij Souburg 
Ritthem heeft in het voorjaar een motie ingediend om de overschotten binnen het budget af-
valverwijdering te gebruiken voor het vervangen van deze slecht functionerende containers. 
De motie werd aangenomen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29-11-2007 heeft 
de raad een voorstel aangenomen om geld ter beschikking te stellen. Als het goed is worden 
de afvalcontainers binnenkort vervangen. 

Verlichting oversteek Koopmansvoetpad
Op korte termijn wordt er extra verlichting geplaatst bij de oversteek Diezestraat     
Koopmansvoetpad bij de speeltuin. Op dit punt wordt het verkeer steeds 
drukker naar o.a. de wijk het Bastion en de sportvelden. Er waren klachten over de slechte 
verlichting ter plaatse. We verwachten dat door deze maatregel de veiligheid toeneemt. 

Haast geboden met herstel Hof Kromwege
In het vorige nummer van de Souburgse Courant luidde mevrouw Van Driel, de voorlopig 
laatste bewoonster van het historische Hof Kromwege, nadrukkelijk de noodklok over dit  
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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 JM  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

December

15

rijksmonument 1664. Op de kerk na is dit het oudste pand van Oost-Souburg.
In de gemeenteraad heeft Partij Souburg Ritthem vragen gesteld aan de het college. De 
gemeentelijke organisatie heeft gemeld, de zaak te hebben opgepakt. Ook bij de stichting 
stadsherstel Vlissingen heeft de PSR de belangstelling weten te wekken en ze wijden er in hun 
volgende nummer van “de Stadsveste”een artikel aan. Dat de stichting voor dit boerderijtje 
over de “stadsgrenzen” van Vlissingen kijkt geeft toch ook al aan, dat dit niet zo maar een 
oud krot is dat je kunt laten vervallen, maar een stuk cultureel erfgoed dat nu toch te redden 
is. Alle initiatieven daartoe zullen we steunen met alle politieke middelen die ons ten dienste 
staan.

Opruiming terrein Kromwegesingel
Het braakliggende terrein aan de Kromwegesingel richting het viaduct is een rommeltje. 
Jongeren gebruiken het terrein als speelplaats en snoeihout blijft al een poos liggen. Het 
terrein ligt dicht bij het Hof Kromwege . Er dient voorkomen te worden dat er steeds meer 
huisvuil op deze plaatst gestort wordt.
Bij de afdeling handhaving van de gemeente is een verzoek neergelegd om dit probleem op 
te lossen. De afdeling zal doorvoor contact opnemen met de eigenaar van de grond.

Nieuwe Coalitie
De politieke partijen zijn druk bezig met het vormen van een nieuwe coalitie. De fracties 
hebben Mw. E. Kuijper gevraagd als informateur. Binnen 14 dagen heeft zij een advies uit-
gebracht. De partijen PvdA, PSR, VVD, LPV en SP moeten volgens de informateur gesprek-
ken aangaan om een coalitie te vormen. De gesprekken hierover zijn gestart. De SP heeft 
aangegeven dat ze met een aantal punten, uit het rapport van de informateur, niet akkoord 
kunnen gaan. Zoals de Kenniswerf en de Sportboulevard. De SP zal verder niet meer aan de 
besprekingen deelnemen. Mevrouw Kuijper gaat verder als formateur. 

Waarnemend burgemeester
Na het vertrek van mw. Anneke van Dok als burgemeester heeft de Commissaris van de Ko-
ningin in Zeeland mw. Karla Peijs vaart gezet om een nieuwe waarnemend burgemeester te 
benoemen. Na gesprekken met de fractievoorzitters is dat de heer Wim Dijkstra geworden.
Hij heeft ervaring als wethouder en burgemeester in verschillende plaatsen. We hopen dat hij 
snel de rust binnen de Vlissingse gemeente kan herstellen en wensen hem hierbij veel succes. 
Hij begint zijn taak op 17 december 2007.
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Piet Scheltus: Er is hier plaats voor jonge 
ambitieuze, creatieve ondernemers

Drogisterij gaat op 22 december dicht

Op 22 december gaat de deur dicht van 
drogisterij Scheltus. Jammer, vinden veel 
klanten. En Piet en Truus vinden dat zelf ook 
wel. Ze hebben immers sinds 1979 met hart 
en ziel, keihard gewerkt in hun zaak en juist 
omdat ze het graag deden en hun klanten 
behandelden zoals ze zelf behandeld wilden 
worden, lukte het prima om er een boterham 
aan over te houden. Ook na de komst van 
enkele winkelketens. “Mensen komen toch 
terug voor die extra service en we hebben 
ook altijd de winkel open gehouden. Tijdens 
de vakanties zorgde ik voor vervanging.” 
Daarom is het best wel spijtig dat het nu 
tijd is om afscheid te nemen, maar aan alles 
komt een eind en na 45 jaar gedane arbeid 
is het goed rusten en in het geval van Piet 
en Truus, komen nu de hobby’s aan de 
beurt. Om al vast te wennen werken ze nu 
om beurten halve dagen. Of de zaak blijft 
bestaan is nog niet bekend; er wordt aan 
gewerkt, maar de uitkomst is onzeker, dus is 
het nu grote uitverkoop.

Een uitdaging
Het is niets tegengevallen, dat werken 
op Souburg. Ze hadden er destijds ook 
bewust voor gekozen, Piet en Truus. Zelf 
afkomstig uit Schagen, een dorp in Noord 
Holland,  wilden ze graag weer naar een 
dorp. Na een jaar lang veel gezoek in heel 
Nederland en nadat ze in het drogisterijblad 
een advertentie zagen van een drogisterij 
in Oost-Souburg,  besloten ze daar eens te 
gaan kijken. Het was meteen raak, rijdend 
door de Souburgse straten begrepen ze dat 
dit de plek was waar ze zich thuis zouden 
voelen. “Ik had al wel iets met Zeeland. In 
die tijd werkte ik bij Albert Heijn en had daar 
al eens enkele “survival” weken meegemaakt 
op Schouwen. 

Het is een mooie droom die wel-
licht voorlopig niet uitkomt, maar 
als het aan Piet Scheltus (bijna 65) 
ligt, komt de Kanaalstraat helemaal 
vol met winkels en winkeltjes van 
jonge ambitieuze, creatieve en ge-
dreven ondernemers. Dat zou mooi 
zijn. Voorwaarde is dan wel dat de 
overheid  en de banken wat soe-
peler worden voor de starters, dat 
er minder regeltjes komen en wat 
meer hulp. Dat er dan later belas-
ting moet worden betaald, is dan 
niet zo heel erg, vindt Piet, want als 
dat een reële belasting is, betekent 
dat alleen maar dat de zaken goed 
gaan.

Souburg was ook zo’n uitdaging. Piet en 
Truus mikten op het echte drogistenwerk, 
alleen artikelen die daarin thuishoorde. 
Aanvankelijk sloten ze zich aan bij de 
coöperaties van DA en Stip drogisten, maar 
Stip werd opgeheven en toen van de DA 
drogisten werd gevraagd om ook artikelen 
als mandarijntjes te verkopen, vonden ze 
dat net even te ver gaan en besloten om 
helemaal op eigen wieken te gaan drijven.
Souburg bleek in de loop der jaren een 
uitstekende keus. “De mensen zijn hier wel 
zo’n beetje als in Schagen. Eerst de kat uit 
de boom kijken, maar als je er dan bijhoort, 
hoor je er ook bij. Het nadeel was alleen 
dat ik de mensen nog niet bij naam kende, 
maar gelukkig zaten we naast fotograaf Piet 
Stroo en die kende iedereen. Ik heb meteen 
gezegd: ‘jij bent mijn maat’!

Samen sterk
Piet en Truus sloten zich ook meteen aan 
bij winkeliersvereniging Nemidso waar Piet 
twintig jaar bestuurslid was en ook vele 
jaren penningmeester. “Dat laatste heb 
ik toen nog van de inmiddels overleden 
Maarten Baljeu overgenomen. Zo’n 
winkeliersvereniging vind ik erg belangrijk, 
mijn motto is ’Samen ben je sterker’ en 
voor winkeliers is dat een must.”
En dat dan zeker in deze tijd, nu 
vooral de kleinere winkeliers het steeds 

moeilijker krijgen. Grote winkelketens en 
supermarkten zijn forse concurrenten. In 
de stad, weet Piet, lukt het nog wel om het 
zakenpand op een goede locatie voor een 
flink bedrag te verhuren aan zo’n keten. 
“Je ziet dan de kleinere middenstand 
zich samen in een zijstraat vestigen, wat 
dan weer een leuk winkelgebied wordt. 
Op die manier lukt het om goed kunnen 
overleven. Het centrum van Souburg is 
daar te klein voor. Maar we moeten niet 
pessimistisch zijn, het is heel fijn dat er 
bijvoorbeeld toch nog steeds een goede 
supermarkt is ook al is het jammer dat de 
Spar weg is uit ons dorp. En je ziet hier 
toch ook al her en der jonge mensen de 
sprong wagen. Op dit ogenblik heeft de 
economie een flinke klap gekregen door 
allerlei oorzaken, maar wie weet gaat het 
in de toekomst weer een andere kant op. 
De geschiedenis laat ook zien dat er steeds 
van die verrassende ontwikkelingen zijn. 
Voor mij was bijvoorbeeld het lezen van 
het boek van Geert Mak: ’De eeuw van 
mijn vader’ een echte eye-opener. Het 
Nederland van voor mijn geboorte bleek 
er toch heel anders te hebben uitgezien 
dan ik altijd had gedacht. Ik kan iedereen 
en vooral jonge mensen dit boek van harte 
aanbevelen. Misschien doen ze er inspiratie 
uit op om het er maar gewoon, net als 
onze voorouders, op te wagen!”

•  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
- Bram Heemskerk

•  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 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 17-12-2007 
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 19-12-2007 
voor 12.00 uur van u en uw 
buren uw naam, straat naam, 
huisnummer en postcode  
op bij het mail adres  
neuf2@zeelandnet.nl. Let op 
bij Ja-Nee en Nee-Nee adressen 
mogen we niet bezorgen.
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Piet en Truus Scheltus. Nu komen de hobby’s aan de beurt.


