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“Werk aan Oranjeplein in volle gang” 

Nu nog even lastig, straks een 
mooie aanwinst

Als we de plannen nog eens goed voor de 
geest halen dan ontstaat er straks een mooi 
nieuw centrum. De Kanaalstraat is dan ver-
nieuwd, de Paspoortstraat, de Verlengde 
Kanaalstraat, de Karolingenbaan en den 
het Oranjeplein. Alles in een nieuw jasje. 
En er is lang over gesproken, ingespro-
ken en voorbereid. De ontwerpers heb-
ben rekening gehouden met de wensen 
uit ons dorp en alles zo ingepast, dat het 
een mooi geheel krijgt. Met bomengroe-
pen, grasperken en parkeerplaatsen, direct 

Als zelfs Melkmeisje een beetje moppert op de werkzaamheden op het 
Oranjeplein, moet er wat aan de hand zijn. En dat is het ook. Het hele plein 
ligt op de schop. De Burgemeester Stemerdinglaan staat vol met borden, 
je moet zelfs een stukje delen met je tegenligger, je kunt dan bij Nieuw 
Bachten Poorte komen en ook bij de Supermarkt, maar het is behelpen.  Je 
moet als voetganger, fietser en automobilist op je tellen passen, zeker als 
het donker is en ja, het is handig als we met zijna allen even goed opletten 
en een ieder goede doorgang laat. Maar, wie mooi wil worden moet pijn 
lijden is een oud gezegde en zo is het ook met het Oranjeplein. 

Verder in deze courant:
S.C. Toma 30 jaar
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Werk aan Oranjeplein in volle gang

Lofdicht voor Pieter Louwerse (1840-1908)

Grote zoon van dit mooie dorp in het Zeeuwse land
In 1840 zag U in Oost-Souburg het levenslicht 

Waarna gij vreugde bracht met menig blij gedicht
En kinderzielen louterde met werken van Uw hand.

Wij zijn U niet vergeten zoals U aan ons ziet
Wij zijn hier fier op U, gij zijt hier alom goed gekend

Omdat gij  met Uw naam en beeltenis nog steeds in Souburg bent
Wij zingen graag Uw liederen, lezen wat Uw hand ons liet.

Want wat gij had dat hebt gij ook gegeven
Uw woorden vloeiden rijk ter lering en vermaak

U gaf Nederland zijn helden terug, dat was een goede zaak
Wat hoofd en hart U gaf hebt U voor ons beschreven.

U voerde ons naar bos en strand, de heide op 
Dwaalde met ons over velden, zee en duin

Nam ons mee naar verre landen of een dorpse tuin
En wees ons op de zonnegloed van menig blanke top.

Het is zonnig in het leven dat U voor ons beschrijft
Vaderlandse geschiedenis vertelt U zeer bevlogen

En we zien een blijde kinderwereld door uw wijze ogen
In menig lief gedicht waarvan de geest beklijft.

Uw roem is wat gezakt met het slijten van de jaren
Minder aandacht voor het kleine, het is een andere tijd

Toch is het zeker dat ook nu Uw werk nog menig hart verblijdt
Waarom wij Uw gedachtenis zorgvuldig willen bewaren.

Wij danken U nu na een eeuw voor de invulling van Uw leven
Voor wat U ons zo goed liet zien met open ziel en hart

Wat ook nu nog verzachten kan wat in de tijdgeest is verhard
Pieter Louwerse , wij eren U voor wat U hebt gegeven.

Ineke, 2008

Souburgsche Courant

aan de rijbaan. En met een mooi centraal 
element in de vorm van een Vikingschip. 
Natuurlijk blijft het standbeeld van Pieter 
Louwerse prominent aanwezig. Met dan 
ook nog een nieuwe aansluiting met de 
Burgemeester Stemerdinglaan wordt het 
al met al een plaatje. Gaan we de andere 
kant op, dan ontstaat er een vernieuwde 
ingang naar de Burg en wordt een nieuwe 
doorsnijding van de Burgwal. De burg ligt 
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Je kunt natuurlijk heel hard moppe-
ren op al die rommel en al die omlei-
dingen, op de modder en het zand en 
de troep op de stoep, maar je kunt het 
ook best wel gezellig vinden en inte-
ressant of uitroepen: “hé, wij wonen 
ineens aan het water!”zoals we uit de 
mond van een Kromme Nieuwstrater 
hoorden. En blij zijn met al die 
opknapbeurten.  Het is maar net hoe 
je het bekijkt.
Neem nou die afvalbakken in de 
Verlengde Kanaalstraat. Daar kun je 
natuurlijk over gaan zeuren: afval-
bakken net op het mooiste punt met 
uitzicht op de Burg. Maar dat kun 
je ook anders bekijken. Denken van 
hé dat is slim: vroeger was daar een 
gracht waar iedereen zijn of haar 
afval in gooide en nu hebben ze die 
bakken op hetzelfde plekje neergezet 
en dat is dan toch weer een verbinding 
met het verleden.
Het is dus maar net hoe je het bekijkt, 
maar toch, als ze dan toch aan het 
kijken zijn zou het misschien leuk 
zijn als er ook weer eens wat aan 
de Karolingische Burg werd gedaan. 
Palissades op de wal maken bijvoor-
beeld zodat het niet meer net een 
geluidswal lijkt. En die dan áchter de 
schapen zetten, dan komen die ook 
leuk uit. Over kijken gesproken, het 

oog wil ook wat!
Zo kijk ik ook zo graag naar het gedoe op 
het Oranjeplein. Als je daar woont heb je 
geluk want je hebt dan straks uitkijk op 
de vikingschipvormige heuvel die ze daar 
aan gaan leggen in de buurt van de Super. 
Leuk hoor.
Maar zoals ik al zei: het is maar net hoe je 
het bekijkt en hopelijk gaan er straks leuke 
dingen gebeuren op het Oranjeplein en de 
Karolingische Burg. Want eerlijk is eerlijk, 
zelfs degene met de grootst mogelijke pessi-
mistische kijk op ons dorp zal  toe moeten 
geven dat we hier toch wel een paar heel 
bijzondere plekjes hebben. Die vind je 
zomaar niet ergens anders. Dus die mogen 
best wat extra aandacht en bekijks krij-
gen. Kortom, het is allemaal heel simpel, 
het is maar net hoe je het bekijkt en als ik 
u een goede raad mag geven: bekijk het zo 
zonnig mogelijk, dat is het gezondste!

Melkmeisje
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Gaat u (ver)bouwen?
Wij bieden een compleet assortiment: • (af)bouwmaterialen • sierbestrating 
• sanitair • wand- en vloertegels • hout en deuren • (garage)deuren 
• plafonds • wanden • kasten • vloeren • tegels en natuursteen • keramium
Kom kijken en overtuig uzelf! Of kijk op www.logus.nl

 Goes Noord: Albert Joachimikade 33, T 0113 - 21 54 01

Goes Zuid: Nobelweg 1, T 0113 - 24 95 00

Vlissingen:    52 00 96 - 8110 T ,31-9 geweiruC eiraM Imabo LOGUS is onderdeel van LOGUS bouw- en afbouwmaterialen. 

Alles             voor de 
                  bouwvakker en de 

ressulksiuht 

er nu wat geïsoleerd bij. Om de Burg een 
belangrijker plaats in Souburg te geven, 
meer bij het dorp te betrekken wordt die 
nieuwe ingang in het verlengde van het 
Oranjeplein aangebracht. En we Het cen-
trum krijgt ook overal nieuw straatmeubi-
lair, dus ook het Oranjeplein. Kortom, het 
gaat er goed op lijken. 

Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Als 
alles open ligt, lijkt het gewoon een bende 
en zou je niet zeggen dat daar een mooi 
plaatje uit moet komen. En het is ook lastig, 
voor de directe bewoners, voor de winke-
liers, denk alleen al aan het bevoorraden, 
voor de bezoekers en vooral voor het ver-
keer. Hoe kom je bijvoorbeeld bij de doe-
het-zelfzaak met de auto, of van waaruit 
kun je het beste het centrum inrijden. Daar 
is best over nagedacht, maar we zien aan 
sommige situaties, dat het lastig is. Aan de 
andere kant zien we dat het zichzelf weer 
oplost. En dat is maar goed ook. 

Eind mei 2009 moet het klaar zijn. Een klein 
half jaartje later dan gepland. Maar als het 

dan zover is, hebben we ook wat. En dat 
is weer niet voor zijn tijd. We voorzien dat 
de verkeersdoorstroming dan weer beter is 
dan deze is geweest. Rijden in twee richtin-
gen van het Oranjeplein naar Karolingen-
baan of andersom is gewoon logisch. Dan 
kunnen winkels weer van meerdere kanten 
worden bevoorraad. Akkoord, de Kanaal-
straat kan dan wel eens even oponthoud 
hebben met het lossen van goederen, 
maar dat hoort nu eenmaal bij een bloei-
ende winkelstraat, waarvan we hopen dat 
de nadruk blijft liggen op winkels. 

Als we weer aandacht besteden aan de 
opknapbeurt van ons centrum, is het klaar 
en kunnen we u het resultaat presenteren. 
Het zal ons niet verbazen als het dorpsplat-
form nog iets in petto heeft. Want zij heb-
ben namens de bewoners met de Stichting 
Karolingenburg, de gemeente, de ontwik-
kelaars veel werk verzet. Dan is het ook niet 
meer dan logisch dat we het resultaat met 
elkaar delen en kunnen zeggen: “Het heeft 
even geduurd, maar het is goed toeven in 
Oost-Souburg”.

Nu even lastig. Straks een prachtig plein.

Vervolg pagina 1 >>



Hobby en-
CReATIVITeITSCenTRUM
’T ALLeRGAARTJe

Wij hebben weer heel veel nieuwe artikelen binnen o.a:

• nieuwe mallen

• stempels

• verschillende knipvellen

en nog vele andere artikelen

Komt u ook snel kijken?

• nieuwe romak kaarten

• nieuwe kleuren rijstekorrels

• nieuwe kleuren parelkralen

Vlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118.461706 
allergaartje@allergaartje.nl• www.allergaartje.nl
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TaxaTie- en adviesbureau eggink
gecertificeerd makelaar/taxateur

Al meer dan 25 jaar uw specialist in taxaties van 

onroerende zaken zoals woningen, winkels en kantoren.

Advies inzake aankoop, verkoop en onteigening.

Ravelijn 1 - 4388 WE Oost-Souburg
Tel. 0118-462744 of 06-51332585 - Fax 0118-467988

Wanneer je goed oplet tijdens bezoeken aan 
oude dorpskernen kan je soms van die oude 
ronde stenen tegen op plaatsen waar eens 
een smederij was. In zeldzame gevallen is er 
nog een te vinden maar die is dan vaak inge-
richt als lokaal museum of oudheidskamer. 
De smid komt nu bij de manege en boer-
derij langs. Maar waar diende die steen dan 
voor?
We blijven gewoon op Souburg. Op het 
Oranjeplein. Ongeveer ter hoogte van het 
beeld van de dichter Pieter Louwerse zie 
je ook zo’n  grijze rondesteen. Daar stond 
vroeger de smederij van de heer Bakker. 

Tastbare herinnering aan smederij

De steen op het Oranjeplein

Gezonde leefstijldag in ter reede

“De facelift van de kern van Oost-Souburg  is in volle gang. De Paspoortstraat 
is op dit moment weer goed bereikbaar en het moet gezegd worden: het ziet 
er keurig uit. Nu is het Oranjeplein aan de beurt. In de brochure is te zien dat 
het beeld van Pieter Louwerse keurig is ingepast in het plan. Wat ik echter mis 
is wat er met die grote rondesteen , ongeveer op dezelfde hoogte van Pieter 
Louwerse gaat gebeuren. Deze steen ligt daar niet zomaar”, aldus de Soubur-
ger Nico van Duijn. Hij sloeg er “De Leidse wagenmaker” van J.F. Heybroek en  
C.R. Mönnich op na.

Voor de duidelijkheid een stukje 
geschiedenis. 
Deze smid, een even goede vakman als de 
wagenmaker, wist precies hoeveel het ijzer 
uitzette bij het verhitten.  Het staal moest de 
juiste temperatuur hebben en om dat te zien 
was heel wat  ervaring vereist,  want men had 
niet de hooggespecialiseerde meet appara-
ten van nu. Dan werd de velg met assistentie 
van zijn knechten uit het vuur gehaald. Deze 
gloeiende band werd over het wiel gescho-
ven. Een aantal mensen stond klaar met 
emmers water om op bevel van de smid het 
water over het wiel te gooien. Dat het niet 
altijd goed ging is duidelijk. Het gebeurde 
nog wel  eens dat de velg een van de blok-
jes niet goed raakte. De band slingerde dan 

Nu  staan daar Seniorenwoningen. Smeden 
zoals Bram Bakker zijn nu een zeldzaam ver-
schijnsel. In de Beciusstraat was een wagen-
makerij. De hier gevestigde wagenmaker 
maakte niet alleen  de wagen maar ook het 
spaakwiel, waar hij minimaal drie soorten 
hout voor gebruikte. Hij gaf de omtrek van 
de velg door aan de smid. De wagenmaker 
plaatste de naaf van het houten wiel in het 
gat wat zich midden in de steen bevindt. 
Onder de velg werden hardhouten blokjes 
gelegd. Deze blokjes staken iets buiten de 
velg.  Op deze blokjes kwam later de band 
te rusten.

enigszins. Aan dit feit danken we de uitdruk-
king: “De zaak zit scheef”. Traditiegetrouw 
dronk men een biertje, na het vierde wiel 
natuurlijk. Dit soort wagens is  nu geheel uit 
ons straat beeld verwenen. Later,  na de ont-
dekking van het rubber, verdween stelsel-
matig het genoemde wiel met stalenband.
Op Walcheren zijn nog her en der sporen van 
oude bedrijven terug te vinden. Het zou leuk 
zijn, aldus Nico, wanneer met een plaquette 
in de muur van de aangrenzende woningen 
hier aan zou worden herinnerd. Dan zouden 
ook de generaties die de smidse niet meer 
hebben gekend, begrijpen waarom die 
molensteen daar ligt op het Oranjeplein.

Op donderdag 19 maart organiseert Stich-
ting Werkt voor Ouderen een ‘Gezonde 
Leefstijldag’ in woonzorgcentrum Ter Reede 
in Vlissingen. Hoe fit bent u? Is uw bloed-
suiker in orde en hoe eet u lekker, maar wel 
verantwoord? Op dit soort gezondheids-
vragen kunt u antwoord krijgen tijdens de 
gezonde leefstijldag. Met deze dag speelt  
Werkt voor Ouderen in op de trend om 
gezond gedrag en een gezonde leefstijl van 
mensen te bevorderen. 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal Neder-
landers met overgewicht snel stijgt. In 1981 
was 37% van de Nederlandse mannen te 
zwaar. Nu is dat al ruim 55%. Voor vrouwen 
geldt hetzelfde. In 1981 was 30% te dik. Nu 
is dat 50%. Als je overgewicht hebt, heb je 
door je gewicht aantoonbaar meer kans op 
gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld meer De steen. Tastbare herinnering aan de smederij. 

kans op een hartaanval of diabetes of snel-
lere slijtage van je knieën. In de praktijk  blijkt 
dat de meeste mensen te weinig weten over 
gezondheidsrisico’s die zij lopen en de moge-
lijkheden om problemen te voorkomen. 

Op de gezonde leefstijldag in Ter Reede kunt 
u gratis uw bloedsuiker, gewicht en fitheid 
laten testen. Ook zijn er gratis workshops en 
demonstraties over o.a. diabetes, hartfalen, 
stoppen met roken, fitness, voetverzorging 
en gezond eten. Ook is er een proeverij van 
gezonde hapjes en sapjes en worden er mas-
sages gegeven. De dag begint om 14.00 en 
duurt tot 20.00 uur. De toegang is gratis. 

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

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs
staat al ruim 27 jaar voor kwaliteit

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking
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De brug in aanbouw 1869

De brug in1964   

De brug als ruïne

Het noodpontje 1944-1945

Een brug als monument

Honderden mensen maken dagelijks gebruik van de Souburgse brug, onze 
onontbeerlijke verbinding over het Kanaal door Walcheren. Slechts weinigen 
zullen zich echter realiseren dat zij op dat moment over een rijksmonument 
lopen of fietsen. Laat staan dat zij stilstaan bij het feit dat het kanaal, en daar-
mee natuurlijk ook de brug, het gevolg zijn van de vredesbesprekingen tussen 
Nederland en België na hun strijd in 1839.

De kanaalgraving
Met het verdrag van 1839 eindigde de 
oorlog tussen Nederland en België. Dit 
verdrag staat nog dagelijks in de belang-
stelling vanwege de schermutselingen 
rond de verdieping van de Westerschelde 
en de daarmee verband houdende natuur-
compensatie. Het bevat ook afspraken 
over de  scheepvaartverbinding tussen de 
Antwerpse havens met die van Holland. 
De schippers konden altijd gebruikmaken 
van de verbinding via het Kreekrak en het 
Sloe, maar toen deze dreigden te wor-
den afgedamd vanwege de aanleg van de 
spoorverbinding eisten ook zij een vorm 
van compensatie. Het resultaat was een 
tweetal nieuwe verbindingen naar het 
noorden: het Kanaal door Zuid-Beveland 
en het Kanaal door Walcheren.
In 1868 werd begonnen met het graven 
van het Kanaal door Walcheren. In die tijd 
stond de mechanisatie nog in de kinder-
schoenen waardoor het werk voorname-
lijk nog met spade en kruiwagen verricht 
moest worden. Hiervoor werden zoge-
naamde ‘polderwerkers’ ingeschakeld. 
Dit waren rondtrekkende arbeiders die 
van karwei naar karwei trokken. Er wordt 
geschat dat tussen de 8.000 en 10.000 
arbeiders zijn ingehuurd voor de werk-
zaamheden op Walcheren. Meestal woon-
den zij in de onmiddellijke omgeving van 
hun werk in houten keten. Onder deze 
polderwerkers bevonden zich veel Belgen, 
die uiteraard hetzelfde werk deden als 
hun collega’s, maar minder betaald kre-
gen. Daardoor waren deze Belgen goed-
kopere arbeidskrachten voor de bazen. 
Uit vrees om hun baan te verliezen gingen 
de Nederlandse polderwerkers in 1869 in 
staking en trachtten de Belgen van het 
werk te verjagen. Dit conflict liep dermate 
uit de hand dat zelfs het leger werd inge-
schakeld. De rust kon enigszins hersteld 
worden, maar het werk ging verder onder 
militair toezicht. De Belgen mochten 
terugkeren naar hun keten maar het ver-
schil in beloning wijzigde niet. Uit angst 
om zonder inkomen te raken staakten de 
Nederlanders mokkend hun strijd.

De brug
Oost-Souburg en West-Souburg waren 
ooit twee verschillende dorpen. Nadat in 
1832 een kerkelijke samenvoeging was 

gerealiseerd besloten beide Souburgen 
per 1 januari 1835 ook burgerlijk samen 
te gaan. Lang kon het nieuwe dorp Oost- 
en West-Souburg er niet van genieten, 
want de kanaalgraving trok weer een mes-
scherpe scheiding tussen de leefgemeen-
schap. Gelukkig werd van hogerhand 
besloten dat de twee Souburgen altijd 
door middel van een brug met elkaar ver-
bonden moesten blijven.
Het Gemeentearchief Vlissingen heeft 
een dagboekje in haar collectie van de in 
1845 geboren Martinus de Witte. Hij hield 
daarin nauwgezet de stand van zaken bij 
van de kanaalgraving. Op 6 juli 1869 
schrijft hij dat de eerste steen gelegd is 
voor de Souburgse brug, een verbinding 
die als het ware een levenslijn tussen 
beide dorpsdelen werd.
Door de algemene toename van het ver-
keer bleek een dergelijke verbinding ook 
kwetsbaar te zijn. Ook het gemotori-
seerde verkeer ging namelijk gebruikma-
ken van de brug, waardoor er regelmatig 
herstelwerkzaamheden moesten worden 
verricht. In dergelijke gevallen moesten 
de Souburgers andere en langere routes 
kiezen om naar school of werk te gaan.
Dat de brug belangrijk en tegelijk kwets-
baar was, blijkt tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.

Een nieuwe brug
Op 1 november 1944 landden Geallieer-
den troepen in Vlissingen en Westkapelle 
op het grotendeels geïnundeerde Wal-
cheren en het lukte hen na een enorme 
strijd de Duitsers terug te dringen. Bij hun 
terugtocht vernielden de Duitse troepen 
de kaden van de Vlissingse havens en vrij-
wel alle bruggen. Ook de Souburgse brug 
moest er in de middag van 2 november 
aan geloven. Het opblazen van de brug 
ging gepaard met een enorme ontplof-
fing, waardoor ook honderden ramen en 
dakpannen in de omgeving het moesten 
ontgelden. Het dorp zat vanaf die dag 
zonder brugverbinding. De vernielde 
brug in Middelburg werd door de Geal-
lieerden direct vervangen door een nood-
brug, maar Souburg moest het stellen 
met een noodpontje over het kanaal naast 

de opgeblazen brugdelen. Er bestond 
vanaf 1941 wel een roeibootveer in de 
buurt van Abeele, maar deze was al op 1 
september 1944 officieel opgeheven. De 
oudere Souburgers kunnen nog prachtige 
verhalen vertellen over dit pontje, dat 
regelmatig zorgde voor angstige momen-
ten waarvan een paar natte voeten nog 
de minste waren.  Het lange wachten op 
een nieuwe brug ging van start. Regelma-
tig beklaagden de Souburgers zich over 
het uitblijven van een nieuwe verbinding. 
Vooral de winkeleigenaren, zoals de bak-
kers en slagers, en namens deze ook de 
middenstandsvereniging Nemidso, richt-
ten brieven aan het gemeentebestuur om 
er bij Rijkswaterstaat op aan te dringen 
snel met een oplossing te komen. 
Een poging om de vernielde brugdelen te 
laten repareren liep op niets uit, zodat het 
besluit werd genomen een nieuwe brug 
te plaatsen. Nou ja, het was geen nieuwe 
brug, maar een bestaande brug afkomstig 
uit Sluiskil. Mede vanwege het materiaal-
gebrek duurde het tot 31 januari 1947 
voordat de nieuw aangelegde brug fees-
telijk in gebruik kon worden genomen.

Het dochtertje van burgemeester Stemer-
ding mocht in verband met ziekte van 
haar vader het lint doorknippen. Op dat 
moment lag het noodpontje eenzaam 
vastgevroren in het ijs van het kanaal. 

Monument
Het gebruik van de brug nam hand over 
hand toe. Omdat ook het gemotoriseerde 
verkeer er dankbaar gebruik van maakte, 
leverde dat gevaarlijke situaties op. 
Daarom besloot men in 1967 een voet-
gangersdeel tegen de brug te plaatsen. In 
1978 werd de brug geheel verboden voor 
het gemotoriseerde verkeer.
In 1997 besloot de toenmalige Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg de uit 1907 
daterende en uit Sluiskil afkomstige draai-
brug als beschermd monument aan te 
wijzen. De cultuurhistorische waarde, de 
vormgeving en de zeldzaamheid speelden 
daarbij een belangrijke rol.
Wellicht een goed idee om hier bij stil te 
staan als we weer eens voor de gesloten 
bomen staan te wachten. 

Adri Meerman
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Even in vogelvlucht een korte terugblik in 
de geschiedenis. Eind jaren zeventig waren 
er veel werkelozen en zat Nederland in een 
crisis. Het sociale karakter in de Molukse wijk 
en de voetbal zorgde ervoor dat er saamho-
righeid was en geen criminaliteit. Begeleiden 
en maatschappelijk verantwoord bezig zijn 
was het motto. Maar in teamverband tegen 
een tegenstander de krachten meten was 
toch wel een doel van de spelers. In februari 
’79, na al heel wat voetbal uurtjes in de wijk 
op het pleintje, was daar dan eindelijk een 
zaalvoetbaltoernooi te Westkapelle. Na veel 
plezier en een goede prestatie smaakte dat 
naar meer. Een naam moest gekozen wor-
den. Niet zo moeilijk want ze wilde vooruit 
en hogerop. In de Molukse taal betekent To 
Ma: vooruit gaan. Dus dat was snel gekozen. 
Een bestuur werd gevormd van zes man en 
het zaalvoetballen in competitieverband was 
een feit. Later werd een tweede team inge-
schreven voor de competitie. 

Tegenstanders
“Op hoogtijdagen”, vertelt voorzitter Tele-
hala,  “hebben we wel vier teams in de 
competitie actief gehad. Momenteel heb-
ben we nog twee teams, die uitkomen voor 
de RZW. Je ziet een verschuiving binnen de 
vereniging. Ze willen wel presteren maar er 
niet meer alles voor over hebben, of voor 
laten. Daardoor is het recreatieve steeds 
verder bovenaan komen staan. Het eerste 
elftal, dat momenteel uitkomt in de 3e klas, 
staat er niet goed voor. Met nog maar een 
paar wedstrijden zal het moeilijk worden om 
niet te degraderen. Het tweede daarente-
gen voert de ranglijst aan en zal kampioen 
worden. Dit betekent dat waarschijnlijk de 
twee teams tegen elkaar zullen spelen vol-
gend jaar. Maar hier zit meer achter. Alex 

Uw financiële zaken goed geregeld onder één dak!

F i n a n c i ë l e  d i e n s t v e r l e n e r s

Verzekeringen

Hypotheken

Bank / Spaarrekeningen

Pensioenen

Financiële Planning

Geldleningen

Autolease

Belastingaangiften

Kanaalstraat 37, Oost-Souburg

T 0118 - 46 44 55  F 0118 - 46 27 05 E info@schinkeladviesgroep.nl

www.schinkeladviesgroep.nl

Het bestuur van S.C. Toma in 1979. Staand van links naar rechts Jozef Sapia, Paulus Sohilait, 
Hein Wattimena, Arie Wannee. Zittend Adri van Room, Jozef Telehala, Alex Telehala.

Iedere vijf jaar kijken we met oprichter en voorzitter van het eerste uur, Alex 
Telehala (62), terug op weer een periode zaalvoetbal met sportieve hoogte- en 
diepte punten. Voor hem eigenlijk alleen maar hoogtepunten. De altijd posi-
tief ingestelde voorzitter, coach, scheidsrechter, animator en organisator van 
de club heeft er nog steeds veel plezier in. Maar na dertig jaar vindt hij het 
toch nog steeds het belangrijkste om iets voor de gemeenschap te kunnen 
doen. Net als toen, in 1979, waar het allemaal mee begon. 

zijn broer Jozef, ook een man van het eerste 
uur, is namelijk coach van het tweede. Dit 
betekent dat voor het eerst in het 30-jarige 
bestaan de twee broers niet iets samen, 
maar tegen elkaar doen. Maar dit gaat echt 
geen strijd op leven en dood  worden want 
het gemeenschappelijke doel van SC TOMA 
staat altijd voorop. Daarom zijn er de laatste 
jaren heel veel jongens van andere nationa-
liteiten bij gekomen. Waar in de beginjaren 
alleen plaats was voor de Molukse jeugd is 
nu iedereen welkom en is allerlei pluimage 
binnen de teams te vinden. 

Feestelijkheden
In april staan er diverse activiteiten gepland 
om het 30-jarige bestaan bescheiden te vie-
ren. Dit is allemaal in de recreatieve en fami-
liare sfeer. Het is niet echt een reünie maar 
iedereen is welkom om dit 6e lustrum mee 
te vieren. Ook staat er nog een zaalvoetbal 
toernooi in de planning.  “We zijn bezig om 
enkele grote topploegen vast te leggen.”
Vroeger werden deze feesten thuis georga-
niseerd. Maar dat gaat niet meer. Het wordt 
grootser, professioneler en de mensen wor-
den veeleisender en willen dit delen met 
sportvrienden en familie. Maria, de vrouw 
waar Alex al 37 jaar mee getrouwd is, kan dit 
beamen. Lekker thuis koken (volgens Alex is 
zij een echte keukenprinses) voor alle spor-
ters met hun familie en dan een gezellige 
avond was een van haar favoriete hobby’s 
in de beginjaren. De jongens worden groot, 
gaan trouwen, stichten een gezin en hebben 
een drukke baan. Je zag ze komen en gaan, 
afhankelijk van hoe groot de betrokkenheid 
was met de voetbal. Maar ze heeft het met 
veel plezier en liefde gedaan. Ook een van 
haar favorieten waren de vele uitstapjes die 
georganiseerd werden. Lekker met de hele 

familie in de bus naar Dusseldorf of Parijs. 
Echte hoogtepunten waren dat in die peri-
ode.

Alex privé
Alex is samen met zijn familie in 1951 naar 
Nederland gekomen waar hij tot 1954 in 
Vught heeft gewoond. Van 1954 tot 1960 
woonden ze in Vlissingen in het Havendorp. 
Wat hem uit zijn jeugd is bijgebleven, is de 
eerste sneeuw die hij heeft zien vallen. Een 
wonder was het en zo mooi. Eind jaren 60 
kwamen ze naar Oost-Souburg waar hij nog 
steeds woont. Hij heeft in de beginjaren veel 
Hollandse jongens leren kennen en met hen 
gevoetbald. Van de veldvereniging VC Vlis-
singen, waar hij vanaf zijn 8ste lid was, heeft 
hij a goede contacten en relaties overgehou-
den. Ook zijn eerste baantje heeft hij te dan-
ken aan de voetbal. Een toenmalig jeugdtrai-
ner heeft er voor gezorgd dat hij voor Polak 
(groothandel in ijzerwaren) mocht gaan 
werken. Na vijf jaar is hij daar vertrokken en 
naar de PZEM gegaan om als administratief 
medewerker aan de slag te gaan. Inmiddels 
werkt hij hier al weer bijna 40 jaar. Op 1 
november viert hij zijn 40 jarige dienstjubi-
leum bij de Delta Nuts. Hij gaat nog dage-

lijks met veel plezier naar zijn werk. “Dat 
komt door mijn fijne collega’s waar ik dage-
lijks mee werk. Mijn chef had me een aantal 
jaar geleden gevraagd of ik van een prepen-
sioen regeling gebruik wilde maken. Maar 
mijn werk en privé zijn goed te combineren 
met het zaalvoetbal dus ben nog een paar 
jaar doorgegaan. Maar volgend jaar als ik 64 
wordt wil ik stoppen. Inmiddels hebben we 
drie heerlijke kleinkinderen waar we het druk 
mee hebben en leuke dingen doen. En dan 
ga ik samen met Maria nog meer van genie-
ten maar ook zeker wat meer tijd maken om 
te fietsen want dat is ook een grote hobby 
van ons.

Wilt u ook eens kennismaken met de 
saamhorigheid en het plezier wat de 
mannen van SC TOMA aan hun zaal-
voetbalsport beleven, kom dan naar 
de zaal en spreek Alex of Jozef maar 
aan. Ze weten u precies te vertellen 
waarom het zo leuk is om dit te doen 
en er zoveel plezier en voldoening uit 
te halen. En zeker een steentje bij te 
dragen aan een gezonde en maat-
schappelijk verantwoorde samenle-
ving. 

SOUBURG - 

MIDDELBURG

SC TOMA in Oost-Souburg

Zaalvoetbalvereniging 
viert het zesde lustrum 
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woondroom...
stop met dromen,
              ga wonen

comfortabel wonen op begane grond + rustig gelegen 
+ ruimte voor eigen wensen + dicht bij vele voorzieningen
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Kom binnen kijken! Er is in dit plan een modelwoning ingericht
welke u geheel vrijblijvend, op afspraak kunt bezichtigen.

Vanaf heden:voor iedere koper:
wooncheque van € 1650,-

keukencheque van € 5000,-

Schinkelweerd 43759 aangepast  23-10-2008  14:09  Pagina 1 Robert!

DIOS na 43 jaar nog volop 
in beweging

43 Jaar geleden, om precies te zijn op 1 
januari 1965 werd DIOS opgericht en 
sloot zich aan bij het KNCGV; na een fusie 
in 1999 nu KNGU. DIOS richtte zich des-
tijds op turnen; er werd deelgenomen aan 
de Souburgse Sportweek en aan regionale 
wedstrijden en Zeeuwse kampioenschap-
pen. Het plezier in het sporten staat hoog 
in het vaandel. De meer getalenteerde 
leerlingen trainen meerdere uren per week 
in een aparte selectiegroep. Dit alles onder 
leiding van goed opgeleide trainsters (25 
stuks)die geregeld cursussen en workshops 
volgen, georganiseerd door de KNGU. 
O.a. op de onlangs gehouden Jeugd Turn-
competitie waren en voor DIOS diversen 
prijzen. Zeeland is helaas te klein voor pro-
fessioneel turnen.

Vanaf 1975 is er een jazzdans afdeling 
bijgekomen. Deze bleek duidelijk in een 
behoefte te voorzien gezien de snelle groei 
van deze afdeling. Na een kort onderzoek 
bleek al snel dat ze iets aan moesten bie-
den aan de Souburgse bevolking ter ont-
spanning in de dans sfeer. Diverse filmen 
in de bioscoop hebben hier een flinke 
positieve bijdrage aan geleverd. Inmiddels 
is deze afdeling uitgegroeid tot ruim 200 

Christelijke Gymnastiekvereniging Door Inspanning en Ontspanning Sterk, 
zoals ze eigenlijk voluit heten, is al heel wat jaren een begrip binnen de Sou-
burgse gemeenschap. Sinds 1965 zijn ze al actief binnen het sportgebeuren. 
In de loop der jaren is er veel veranderd. Er zijn diverse sport-, spel en dans-
groepen bijgekomen. Ina Jobse, medeoprichtster, vrijwilliger van het eerste 
uur en inmiddels al 15 jaar voorzitter van DIOS vertelt dat stilzitten niet in 
haar aard zit. Gelukkig heeft samen met haar overige 6 bestuursleden een 
grote groep vrijwilligers achter zich staan want met  425 leden is het een hele 
klus om dit in goede banen te leiden en iedereen in beweging te houden.

leden die wekelijks op hun eigen niveau 
hun plezier in het dansen beleven. Inspe-
len op de behoefte was het credo. Want de 
vele trends die uit alle delen van de wereld 
over komen waaien gingen ook Souburg 
niet voorbij. Vele vormen van dans zijn 
inmiddels mogelijk en niet meer weg te 
denken uit het programma van DIOS. Elke 
dag wordt er les gegeven in de diverse dis-
ciplines. Jazz/streetdance, Steps, Aerobics 
en Body-Shape zijn wel meest bekende. 
Ook hier staat goede sfeer en ontspanning 
voorop maar er wordt ook flink aan de 
conditie en lenigheid gewerkt. Alle lessen 
zijn voor alle leeftijden en afgestemd op 
zijn / haar eigen niveau.

Om een indruk van de vereniging te krijgen 
kunt u een kijkje nemen op de wekelijkse 
trainingsavonden. Maar om echt een indruk 
te krijgen van de vereniging bezoekt u dan 
de 2-jaarlijkse uitvoering in de Sporthal 
waar de turners en dansers een uitvoering 
verzorgen. Jaarlijks is er dan tevens de thea-
tervoorstelling van uitsluitend de dansafde-
lingen in de Schouwburg in Middelburg. 
Ieder jaar is er een ander thema. Van 
streetdance tot latin, jazz ballet en kinder-
dansen, iedereen doet mee en alles wordt 

Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd binnen de club 

in deze uitvoering getoond.
Wilt u deze show eens meemaken, dat kan 
op zaterdagavond 27 juni. Kaarten kun-
nen gereserveerd worden bij: hoe kan het 
ook anders, Ina Jobse. Ja, ook hier draagt 

zij haar steentje bij. Bovendien is ze vele 
avonden in de zaal te vinden, want het 
lesgeven aan de leerlingen is toch wel een 
van haar favoriete bezigheden binnen de 
club.                Lees verder op pagina 8 >>



 Een bijzondere ontdekking

De vondst
Mijn echtgenote roept: “Adri, telefoon !” 
Het blijkt Ineke Vervorst te zijn, die zeer  
opgewonden vertelt over een bijzonder 
boek, gevonden in een doos met nog te 
sorteren boeken voor de boekenbeurs van 
de muziekvereniging “Vlijt en Volharding”. 
Of ik bereid ben om even te komen kijken. 
Voor dergelijke zaken mogen ze me uit bed 
bellen, dus stap ik in mijn zanderige werk-
kleding op de fiets richting “De Blazer”.
Daar aangekomen word ik snel meegeno-
men naar een aparte ruimte, waar ze me 
in uitgelaten stemming de vondst tonen. 
De titelpagina van het boek vertelt me 
al voldoende. Het blijkt te gaan om een 
handgeschreven exemplaar van de “Bur-
lesque notulen” van Michiel Michielsen. 
De volledige titel van het handschrift 
luidt: “Notulen van het gebesoigneerde 
ter vergadering der Heeren Staaten van 
Zeeland, in burlesque versen gebragt door 
een comparant ter selver vergaderinge 
d’Heer Michiel Michielsen, pensionaris 
der stad Vlissingen beginnende met den 
13 juni 1676 en eindigende den 1 januari 
1684”. Gezien het schrift is snel de con-
clusie getrokken dat het hier gaat om een 
afschrift uit de achttiende eeuw. Ik meende 
me te kunnen herinneren dat het Gemeen-
tearchief Vlissingen een exemplaar bezit in 
de historische bibliotheek. Na een verkla-
ring van ontvangst te hebben getekend 

Als gemeentearchivaris van Vlissingen (en dus ook van Souburg en Ritthem) 
kom je met grote regelmaat voor grote verrassingen te staan. Een leuke 
bijkomstigheid van dit vak. Zo ook op een zaterdagmorgen als ik, met de 
nodige moeite,  bezig ben met activiteiten die weinig met mijn dagelijkse 
werkzaamheden te maken hebben: het verleggen van een klinkerpad in 
onze tuin.
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Ik kan me vergissen, maar ik meende een nieuwe trompet, voor Vlijt, in de ogen van John te zien.

neem ik de vondst mee naar huis met de 
belofte dit ‘s maandags op kantoor te gaan 
onderzoeken.

Spottend rijm
Die maandag blijkt dat de historische bibli-
otheek van het Gemeentearchief een drie-
tal exemplaren bevat, die sterk van elkaar 
afwijken. Twee boeken zijn zelfs voorzien 
van illustraties. Ook is er een sleutel (een 
soort index) uit de achttiende eeuw en 
een gedrukt commentaar op de burlesque 
notulen van mr. J. Scheltema uit de negen-
tiende eeuw.
Met deze wijsheid (en met enige terug-
houdendheid) neem ik contact op met 
Ineke’s echtgenoot John en vertel hem de 
voorlopige onderzoeksresultaten. Normaal 
gesproken neemt het Gemeentearchief 
geen dubbele exemplaren over, maar in 
dit geval adviseert mijn collega Ad Tram-
per toch een poging te wagen een bod te 
doen vanwege het feit dat deze vondst een 
aantal extra pagina’s bevat met historisch 
bijzondere feiten.
Het toeval wilde dat er die dag een boe-
kentaxateur zitting hield in het Vlissingse 
Hotel Royal. Ik achtte het verstandig een 
onafhankelijk advies in te winnen over de 
mogelijke waarde en adviseerde John de 
stap te wagen. Samen met Dineke Ruis-
sen is hij vervolgens, gewapend met het 

inmiddels weer opgehaalde boek, naar de 
Badhuisstraat getogen. Ik kan me vergis-
sen, maar ik meende een nieuwe trompet 
in zijn ogen te zien.

Wie was die Michiel Michielsen? De levens-
berichten van F. Nagtglas bieden uitkomst 
en laten zien dat deze Michiel omstreeks 
1630 in Vlissingen geboren is en stamt uit 
een koopmansfamilie. Hij begint een studie 
aan de universiteit van Utrecht, hetgeen 
resulteert in de titel doctor in de godge-
leerdheid. Later schijnt hij zich ook in de 
rechtsgeleerdheid te hebben bekwaamd. 

Voor hypotheekadvies in Oost-Souburg maakt u een afspraak met adviseur 

Hypotheken & Vermogen, Martin van den Berge. Op een tijdstip dat het u uitkomt.  

U bent van harte welkom in ons kantoor aan het Oranjeplein!

Nieuwe woning op het oog?
Hypotheek verhogen?

Hypotheek oversluiten?
Uw woning verbouwen?

Martin van den Berge, adviseur Hypotheken & Vermogen

E-mail: hypotheken&vermogen@wnb.rabobank.nl

Tel. (0118) 42 79 50

Wat kan 
ik voor u 

doen?

Na zijn studie vestigt hij zich weer in Vlis-
singen en wordt lid van de vroedschap en 
pensionaris van de stad, een belangrijk 
adviseur van het stadsbestuur. Namens de 
Staten van Zeeland speelt hij in 1674 zelfs 
een belangrijke rol bij een verdrag over de 
zeevaart, met Engeland gesloten na afloop 
van de oorlog. Vanaf 1676 tot vlak voor zijn 
overlijden in 1684 woont hij namens Vlis-
singen de statenvergaderingen in Middel-
burg bij. Kennelijk zijn deze bijeenkomsten 
saai, langdradig en vervelend. Reden voor 
Michielsen om met zijn kritische aard een 
rijmwerk te dichten die nu bekend staan 

• 2 snelle wasstraten
• Zelfwasboxen,

ook voor caravans

• Shop met Sonax
poetsmiddelen

Altijd een glanzend
resultaat!

Magic Bubbles Carwash:

UITBLINKERS IN AUTOWASSEN!!!
Marie Curieweg 1 - Bedrijventerrein Souburg
Afrit 40 - A58 - naast BP-tankstation
Magic Bubbles Carwash is onderdeel van de Kuzee-bedrijvengroep

Magic Bubbles Carwash

door Adri Meerman
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Ina wordt door iedereen eigenlijk aangespro-
ken als “moeder DIOS” binnen de club. Dit 
geeft al aan hoe groot haar betrokkenheid 
en inzet voor de club is. Na 40 jaar actief 
als vrijwilligster werd ze in 2008 tot ridder 
koninklijk onderscheiden door Burgemees-
ter Dijkstra van de gemeente Vlissingen. Een 
onderscheiding die voor weinigen is wegge-
legd maar voor Ina zeker verdiend. Ook haar 
man Rinus is trots op deze onderscheiding. 
Hij is veel achter de schermen te vinden en 
springt bij waar nodig en levert veel hand 
en span diensten. Eigenlijk verdiend hij ook 
een lintje want het valt niet mee als je met 
Ina getrouwd bent, want dan ben je auto-
matisch ook getrouwd met DIOS. 
 
Om een voorbeeld te geven hoe betrokken 
de mensen bij de club zijn geeft Ina als voor-
beeld dat ze in 2008 na 32 jaar trouwe dienst 
afscheid genomen hebben van de penning-
meester. Maar ook deze blijft zeker lid en 
betrokken. Sterker nog, zij heeft alweer een 
andere functie binnen de club gevonden 
waarin zij actief is.
Wat ook erg leuk om te zien is dat de kinde-
ren van vroeger die toen turnden en dans-
ten nu nog steeds aan de club verbonden 
zijn. Dit geeft al aan hoe gezellig het is en 
hoe groot de saamhorigheid is bij DIOS. 
Sommige dansen nog steeds om in con-
ditie te blijven en de overtollige kilootjes 
kwijt te raken. Anderen geven weer les aan 
hen (eigen) kinderen of ouderen binnen de 
vereniging. Want alle leeftijden zijn verte-
genwoordigd binnen de club. Er is bv een 
hele jonge groep met peuters v.a. 2 jaar die 
wekelijks met een begeleider naar de peuter-
les komen. Echter het oudste lid is inmiddels 
al ruim 83 jaar en nog steeds actief bij de 

“masters”. Deze groep bevat 55+ ers die op 
allerlei gebied actief bezig blijven; de deel-
nemers zijn zowel dames als heren. Momen-
teel is er in  deze groep nog voldoende 
plaats voor meer “masters” Inmiddels is een 
bevoegd leidster, samen met  enkele vrijwil-
ligers een KEB (Kinderen met Een Beperking) 
groep begonnen. Deze kinderen worden 
intensief begeleid door maximaal 2 kinderen 
per begeleidster en de groep mag niet gro-
ter zijn dan 10 kinderen. In de korte tijd dat 
deze groep (nu nog 6) actief is hebben zij 
al enorm veel geleerd en zijn zij spelender-
wijs met al hun enthousiasme al veel verder 
ontwikkeld. Mooi om te zien en het geeft zo 
veel voldoening om met deze kinderen te 
werken aldus een van de leidsters. 
Ook verzorgd DIOS demo’s op aanvraag en 
wordt er opgetreden op jaarmarkten en bra-
derieën. Maar ook bij andere verenigingen 
onderling worden er clinic’s georganiseerd. 
Naast al dit turn- en dansgeweld is er ook 
genoeg te beleven. Zo wordt er jaarlijks een 
kamp voor de kinderen tot 10 jaar op Schou-
wen georganiseerd, maar ook spelmiddagen 
en nog vele andere nevenactiviteiten.
U leest het, een club die volop in beweging 
is en nog lang niet van plan is stil te gaan 
zitten. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er 
eind vorig jaar een Air-Tumbling baan van 
15m lengte is aangeschaft. Dit is het laatste 
nieuwe snufje op het gebied van turnen. Hier 
is recent nog een springgroep mee gestart 
die nu veel gemakkelijker hun oefeningen uit 
kunnen voeren.

Wilt u informatie over de vereniging of zich-
zelf opgeven, dit kan bij: inajobse@zeeland-
net.nl of kijk anders eens op de site: www.
Dios-souburg.nl

In augustus met Vlijt en Volharding 

Pieter Louwerse-rhapsodie bij 
Omroep Zeeland

Op donderdag 26 februari was Omroep Zeeland te gast in De Blazer aan de Ritthemsestraat 
met 32 microfoons en aanverwante techniek om “Rhapsodie pour un berger” op te nemen. 
De fanfare van Vlijt en Volharding speelde dit, ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van 
Pieter Louwerse door Albert-John Vervorst gecomponeerde, werk nog een keertje speciaal voor 
Omroep Zeeland. Die gaat het werk waarschijnlijk in augustus rond de 101ste sterfdag van de 
bekende Souburgse dichter en schrijver uitzenden, aldus Titia Dijkstra van Omroep Zeeland.

Vervolg pagina 6 >>Vervolg pagina 7 >>

als de burlesque notulen. In dit werk steekt hij zijn mening niet onder stoelen of banken. 
Het werk is nooit in gedrukte vorm uitgegeven, maar er bestaan vele afschriften, waarvan 
Ineke’s vondst er één is.    

Het handschrift begint met het volgende gedicht:

Ik schrijf een koddig rijm, voor hen die ’t willen lezen
Wat dat de wereld is, of wat zij schijnt te wezen
Hoe alle soort van volk wordt bij den neus geleid
Door eigenbaat of list tot slaafse dienstbaarheid

We wachten met spanning de nadere ontwikkelingen af.

Het boek is nu bij Dineke Ruissen, zij gaat uitzoeken of we er mee naar de VU in Amster-
dam kunnen naar prof. den Hollander. 

Een stukje tekst uit het bijzondere boek: 
Want all de lieden die daar zijn, Beminnen minder bier als wijn.
Daar wierd dien dags niet veel begonnen, En nog veel minder affgesponnen.
‘T was hier en daar wat slegten praat, Want ‘D een en D’ander kwam te laat.
 
Dit soort praktijken kwam dus ook al voor in 1676.

SOUBURG - MIDDELBURG

kwaliteit vakmanschap service

Slagerij

ad de jager
Buteuxstraat 25 • Oost-Souburg • T. 0118-461424
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Zoals u wellicht weet wordt in het archief van Vlissingen ook het archief van 
Oost en West Souburg bewaard. Ik ga dit regelmatig raadplegen als ik dingen 
uit het verleden van Oost en West Souburg wil weten. Bij een van deze bezoe-
ken werd ik aangesproken door Adri Meerman. Een gerenommeerd bescher-
mer van ons plaatselijk verleden.

In de Ritthemsestaat heeft het bewonerscomité een inventarisatie gemaakt 
van de problemen die er in de straat zijn als gevolg van de slechte bestrating 
en hoge verkeersdruk. Van de 62 woonhuizen in de staat (gedeelte Stemer-
dinglaan-Oranjeplein) leverde 41 bewoners een ingevuld formulier in waar zij 
precies aangeven waar zij precies last van hebben. Ook konden zij hun handte-
kening zetten om bij de gemeente erop aan te dringen iets aan de huidige situ-
atie te doen. Tweederde van de bewoners van de Ritthemsestraat ondervind 
dus hinder en in veel gevallen zelfs schade door de bestaande situatie. 

Het paard stoepeschieter
Oftewel  hoe de Souburgers aan hun bijnaam komen

Dick, sprak Adri, ik heb iets gevonden wat je 
zeer zal aanspreken. Weet je hoe de Soubur-
gers aan hun bijnaam “Stoepeschieters” ge-
komen zijn? 
Ik had wel zo’n vermoeden maar wist het niet 
zeker, dus moest ik de vraag ontkennend be-
antwoorden. 
Wel, sprak Adri, ik zal je het verhaal van voren 
af aan vertellen. Het heeft met de Kermis te 
maken. Weet je dat de Souburgse Kermis al in 
1758 gehouden werd? Altijd met Pinksteren.
Eerst op het stuk terrein aan de Vlissingse-
straat, waar nu Brasserie de Karolingenburg 
en de motorwinkel van Ovaa gevestigd zijn, 
en vanaf 1800 tot de tweede wereld oorlog  
was het Oranjeplein de plaats.
De attracties stonden elk jaar op hun vaste 
plaats. Voor het gemeentehuis(1)  werd op 
zaterdag de carrousel opgebouwd. De plaat-
selijke jeugd hielp graag mee met het opbou-
wen want dan mochten ze ‘s middags gratis 
proefdraaien. Voor Schoonenburg stond de 

Veruit de meest gehoorde klacht is dat het 
slechte wegdek van de Ritthemsestraat zeer 
slecht is. Er zitten putten in het wegdek, 
putdeksels zakken nog verder weg of steken 
juist omhoog en de troittoirs zijn smal en on-
gelijk. Ook het veel te snel rijdend sluitver-
keer is de bewoners een doorn in het oog, 
waarbij vooral het zware verkeer een belang-
rijke boosdoener is. Vrachtwagens denderen 
regelmatig door het nauwe straatje om win-
kels in de Kanaalstraat en de Paspoortstraat 
te bevoorraden. 
Bijna de helft van de invullers heeft schade 
in en/of aan de woning door het vele zware 
verkeer. Scheuren in de voorgevel komen het 
meest voor, maar daarnaast zijn er ook kapot 
gereden gresbuis-rioleringen, los getrilde 
dakpannen, lek gereden dubbele beglazing 
en kapotte glas in lood ramen. Sommige be-
woners klagen over de schade binnenhuis: 
“Als er ‘s morgens vroeg vrachtwagens door 
de straat rijden voor de bevoorrading van 
de supermarkten, valt er nogal eens wat van 
de kast. Er is al van alles gebroken in de an-
derhalf jaar dat wij hier wonen. Persoonlijk 
leed als gevolg van de staat van het weg-
dek of intensieve gebruik van de straat ko-

(1)  Het gemeentehuis stond aan het Oranjeplein.
(2)   Kodde woonde tussen hof Zuidvliet en Vluchtenburg in de buurt van de Moolweg. Zijn 

vader had de familie rijkdom vergaard met het kweken van “Pladoesters”.

Het paard Stoepeschiet

Eind de 19e eeuw, zo rond 1880, was het de gewoonte dat de voorloper van muziek-
korps Vlijt en Volharding, op de vooravond van de Kermis een muzikale tocht door 
Souburg maakte. Heel Souburg liep hossend en springend in een grote stoet achter de 
muziek aan. Nu was er een rijke praalzuchtige boer, Kodde(2) geheten, die altijd tijdens 
de muzikale tocht gezeten op zijn beste paard voor de stoet uitreed. Dat had hij wel 
verdiend, vond hijzelf, omdat hij altijd een heleboel spullen voor de Kermis regelde. Dat 
een paard wel eens wat laat vallen begrijpt je wel. Boer Kodde kreeg dan ook veel com-
mentaar als het paard wat voor hun deur gedeponeerd had. Boer Kodde, de opschep-
per, liet zich echter niet kennen en gaf aan elke bewoner waar het paard zijn ongerief 
achterliet een mud kolen. Vanaf dat moment was boer Kodde in. Als de muziek met 
Pinksteren weer door de straat reed stonden de Souburgers al verlangend te wachten 
of het paard wellicht niet bij hun op de stoep wat zou laten vallen. Het paard werd dan 
ook al snel liefkozend “Stoepeschieter” genoemd.
Dat hadden de Souburgers niet moeten doen want dit werd bekend bij de bewoners 
van de naburige gemeenten en al snel werden alle Souburgers “Stoepenschieters” ge-
noemd.

Ritthemsestraat 
volgens bewoners 

aan flinke beurt toe!

Scheuren in muren, kapotte rioleringen, 
valpartijen en gevaarlijke situaties:

Er wordt hard gewerkt om het achterstallig onderhoud aan straten en wegen in de 
gemeente Vlissingen weg te werken. Zowel in de stad als in de dorpen wordt hard 
gewerkt. De resultaten mogen er zijn. Alleen met eerste stuk van de Ritthemsestraat wil 
het maar niet lukken. Al meer dan 10 jaar verschijnen er artikelen over het slechte weg-
dek van deze straat in de Souburgsche Courant. Onderstaand artikel stond augustus 
1999 in onze Courant. De Courant heette toen nog heel toepasselijk “ ’t Putje”.

draaimolen en de schommels op de plaats 
waar nu de school de Tweemaster staat. Tus-
sen de schommels en de zweefmolen was de 
plaats van de wafelkraam van Janvier. Bij de 
Smidse vertoonde meestal de boeienkoning 
zijn kunsten. Stinkend in het zweet. De Kop 
van Jut stond voor de kerk en verder was er 
een  “Keek Walk”, zoals Oma het noemde, 
een zuurkraam en een snoepkraam. In de 
zuurkraam werden augurken, zure bommen, 
worst, zure haring en dat soort dingen ver-
kocht en in de snoepkraam waren toen al de 
kaneel- en zuurstokken favoriet.   
Het was altijd verschrikkelijk druk op de Ker-
mis. Als het ‘s avonds afgelopen was kon je 
op het jaagpad over de koppen lopen als ie-
dereen weer richting Middelburg of Vlissin-
gen naar huis ging.
Later toen de tram er was, hij stopte op de 
hoogte bij West Souburg, werden er extra rit-
ten ingezet om alle mensen te kunnen ver-
voeren. 

Op de foto ziet u een verre nazaat van het paard “Stoepeschieter”.

Het slechte wegdek van de Ritthemsestraat 

men helaas ook voor. Voor kleine kinderen 
en ouderen blijkt het moeilijk fietsen in de 
Ritthemsestraat: “De putten worden steeds 
dieper, waardoor mijn kinderen steeds va-
ker hun evenwicht verliezen en (tot nu toe) 
bijna tegen of voor auto’s vallen. Een andere 
invulster: “door het slechte wegdek ben ik 
al eens met mijn fiets onderuitgegaan: een 
gat in mijn hoofd. Vijf hechtingen waren het 
gevolg”. Een bijzonder triest geval is het vol-
gende: “Twee weken geleden is mijn zoon-
tje geopereerd, waardoor hij een aantal we-
ken in een rolstoel zit. Hij kan er prima mee 
overweg, maar niet in onze straat omdat de 
stoepen helemaal scheef en ongelijk lopen. 
Daardoor komt hij met het mooie weer erg 
weinig”.
Wat het bewonerscomité erg dwars zit, is dat 
de gemeente zelfs de simpelste problemen 
niet wil of kan oplossen. Ettelijke keren heb-
ben bewoners bijvoorbeeld gebeld om vuil-
niswagen 22 rustiger te laten rijden, maar 
zelfs dat lukt nog niet. De volgende stap is 
binnenkort een bijeenkomst voor alle bewo-
ners te organiseren om te discussiëren over 
verdere stappen om de gemeente op haar 
verantwoordelijkheden te wijzen.   



Nemidso advertentie puzzel

Op zoek 
naar Jakob

Dorpsplatform Oost-Souburg

Jakob is in de Bijbel één van de drie aartsva-
ders. Kleinzoon van Abraham. Vader van twaalf 
zoons, onder wie Jozef met zijn veelkleurige 
mantel. En broer van Ezau. Maar wie is Jakob? 
Daar draait het verhaal om. Hij bedriegt zijn 
broer en zijn vader en daarmee misschien ook 
wel zichzelf. Hij wordt zelf bedrogen door zijn 
oom. Er zijn veel zaken in zijn leven die anders 
zijn dan ze lijken. Na een lange zoektocht en 
een groots gevecht met zichzelf en met God, 
ontdekt Jakob wie hij is. Maar als het zo ver is, 
dan krijgt hij een andere naam: Israël, ‘hij-die-
vecht-met-God’ betekent dat.

Zo’n 45 gemeenteleden, van jong tot oud, 
zijn half februari begonnen met hun wekelijk-
se repetities. Ze doen dat onder de muzikale 
leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest 
en de strakke regie van Maaike Walraven-
van der Sloot. Ineke heeft in de gemeente 
al vaker kleinschaliger musicals ingestudeerd 
samen met haar jeugdkoor Jubilate. Ook 
heeft de Protestantse gemeente inmiddels 

In ons dorpsplan zijn zaken aan de orde die 
we voor 2010 opgesteld hebben en aan het 
college hebben overhandigd.
Enkele punten daaruit zijn:
•  Meer aandacht voor voorzieningen zoals 

een dorpshuis, zaaltjes, cafés, terrassen en 
parken.

• Ontmoetingsplaatsen realiseren
•   Goede en voldoende accommodatie voor 

verenigingen
•  Sportvoorzieningen aanpassen aan gebrui-

kersbehoefte en intensiviteit
•  Functie van het centrum versterken en een 

gevarieerd aanbod van winkels waarborgen
• Actualiseren van het speelruimteplan
• Karolingische  Burg verder inrichten
•  Meer buurtgerichte aanpak in Souburg voor 

o.a. onderhoud woningen en tuinen , zwerf-
vuil etc.

•  Handhaving: verkeersoverlast o.a. agressief 
rijgedrag, hardrijden en geluidsoverlast en 
vandalisme

• Betere handhaving 30 km gebod
• Zwaar verkeer weren in het dorp
•  Onderhoudsplan realiseren voor onderhoud 

straten en pleinen, riolering en groen
Al deze punten en nog veel meer zijn een 
onderdeel van ons dorpsplan voor 2010 en 
staan uitgewerkt op onze website www.plat-
formsouburg.nl

Nadat Joop (die naam komt overigens van Jakob) van den Ende eind vorig jaar 
eindelijk Joseph had gevonden, gaat nu de Protestantse gemeente op zoek 
naar de vader van Jozef, Jakob. Men gaat namelijk de musical ‘Jakob’ - van 
Gerard van Midden en Gerard van Amstel - op de planken zetten. Dat gaat op 
zaterdag 4 juli ’s avonds en zondag 5 juli ’s morgens gebeuren.

Het dorpsplatform Oost-Souburg stelt zich tot doel de sociaal-maatschappe-
lijke, economische en fysieke ontwikkelingen in Oost-Souburg te signaleren, te 
bevorderen en verbeteringen daarvoor aan te dragen.

een traditie in het tweejaarlijks uitnodigen 
van het gezelschap ‘De Vliegende Speel-
doos’. Deze groep professionele acteurs en 
dansers studeert in één dag een musical in 
met kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze 
groep is voor maart 2010 al weer vastgelegd 
met hun nieuwe musical. Maar een hele mu-
sical, inclusief decors, koorzang en spel ge-
heel en al door de eigen gemeente, is een 
nieuw waagstuk. Het past in het jaarthema 
‘Een goede verbinding’ waarin de gemeente 
op zoek gaat naar dat wat mensen met el-
kaar verbindt. Hopelijk werkt het instuderen 
van een musical zeer samenbindend tussen 
mensen van verschillende generaties en mis-
schien ook wel tussen mensen van buiten en 
van binnen de kerk.

Als u het proces van instuderen wilt volgen, 
mag u best een keer op donderdagavond 
tussen 19.00-21.00 uur binnenlopen in de 
Ark. En als u het eindproduct wilt bekijken, 
houd dan 4 of 5 juli vrij in uw agenda.
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Ook onze fotosite is de moeite waard om te 
bekijken er staan wel 7500 foto’s op van toen 
en nu. Dus even Trugkieke is hier ook van toe-
passing maar vergeet de toekomst niet.

De kern van ons dorp zal nog steeds de nodige 
overlast met zich mee brengen in verband met 
de herinrichting van het Oranjeplein, maar als 
het werk klaar kunnen weer trots zijn op een 
mooi plein en een mooi dorp. Het kost wat 
moeite maar dan heb je ook wat!!!

Ook dit jaar weer bouwwerkzaamheden die 
verder rijken dan 2009, zoals de herinrichting 
van de Bermweg en Spoorstraat, deze komen 
ook dit jaar en volgend jaar aan de beurt. De 
voorbereidingen zullen eind dit jaar gebeuren 
en het asfalteren zal geschieden als het weer 
het toelaat in het voorjaar 2010. Wij en de ge-
meente houden U op de hoogte van de ont-
wikkelingen in deze.

Voor de komende festiviteiten zijn nog veel 
vrijwilligers nodig om dit tot stand te kunnen 
brengen. Heeft U tijd om zich een paar dagen 
in te zetten als vrijwilliger geef U dan op bij de 
plaatselijke verenigingen en instanties of neem 
even contact op met  het dorpsplatform.

Piet Steketee, voorzitter dorpsplatform 

Dit jaar was het aantal inzenders van de advertentiepuzzel beduidend lager 
dan vorig jaar. Kregen we in 2007 nog bijna 200 oplossingen, nu bleef de teller 
steken op 99. Of dit kwam doordat er iets minder prijzen te winnen waren of 
dat de puzzel nogal ingewikkeld was, valt moeilijk te zeggen.

Van de 99 inzendingen zijn er 59 foutloos, 40 bevatten 1 of meer fouten. Het maximaal aantal 
gemaakte fouten per inzending bedroeg 3; het merendeel (24) maakte slechts 1 fout.
In het artikel bij de puzzel stond vermeld dat de oplossingen gezocht moesten worden in de 
advertenties (de puzzel heet niet voor niets advertentiepuzzel); toch werden ook nu weer namen 
uit redactionele artikelen genoemd (Pieter Louwerse, Omroep Zeeland).
Veel hoofdbrekens bezorgden de kleine Citroën DS die voor een glad voorkomen zorgt (36 x 
een fout antwoord) en de creativiteit die rond de jaarwisseling op een laag pitje staat (12 foute 
antwoorden).

Zie hieronder voor de juiste antwoorden met eventueel een korte verklaring.
• Met de gulle lach van Martin, Rabobank (Martin van den Berge).
•  Strandhuisje, Stichting Werkt voor Ouderen (Thuiszorg).
•  Kleinste Citroën DS voor een glad voorkomen, Marie-France. 

Een andere naam voor Citroën DS is strijkijzer. In de advertentie staat: Maak ook eens kennis met 
het kleinste strijkijzertje voor gelaat en lichaam!

•  Venter met beker, Marskramer. 
Ander woord voor Marskramer is venter; in de advertentie is verder een beker te zien.

•  Lied over eetgerei? Wel het smakelijkst, Slagerij Ad de Jager. 
Het lied over eetgerei betreft mesvers en dat is volgens de advertentie wel het lekkerst.

•  Met € 6650 extra, Schinkel de Weerd/Marsaki. 
In de advertentie van Schinkel de Weerd worden huizen in Ambachtsveld aangeboden. Bij aankop 
van één van deze woningen krijgt de koper cheques met een totale waarde van € 6650.

•  Op zoek naar een vervanger van Gerard Joling? Stichting Kinderopvang Walcheren. 
KOW is in haar advertentie op zoek naar een TOPper. Aangezien Gerard Joling gestopt is als Topper 
rechtvaardigt dat de vraag of het KOW naar een opvolger op zoek is. 
Als antwoord op deze vraag is ook “Verschoore” goed gerekend. 7 inzenders gaven die oplossing. 
Op de foto is een klein meisje met vleugeltjes te zien. In een dergelijke outfit trad Joling ook vaak op 
bij De Toppers; dit meisje zou je dus een Topper in wording kunnen noemen.

•  In noord en zuid en van 9 tot 13, Logus. 
De vestigingen van Logus bevinden zich in Goes Noord en Goes Zuid en op de Marie Curieweg 
9-13.

•  Rond de jaarwisseling creativiteit op een laag pitje, ‘t Allegaartje. 
Creativiteitscentrum wenst haar klanten een creatief 2009, maar is van 25 december tot 5 januari 
gesloten.

•  Bijna een meter verticaal, Hubo, de Bezige Hand. 
Links in de advertentie bevindt zich bijna 1 meter verticaal 

Nemidso heeft 3 prijzen beschikbaar gesteld. Uit de juiste oplossingen werden de volgende prijs-
winnaars getrokken:
•  P.A. ’t Gilde, Ritthemsestraat 80, Oost Souburg.
• Connie Wielemaker, Vlissingsestrat 126, Oost Souburg.
• C. v. Gaelen, Diezestraat 55, Oost Souburg.



Stadhuis op stelten

Ziekenhuis Walcheren   
De kogel is door de kerk. De Raad van Bestuur is afgetreden. Na de mars van 3500 mensen 
van het stadhuis naar het ziekenhuis en acties van personeel en vakbonden is de Raad van 
Toezicht tot het inzicht gekomen om een interim te benoemen die de fusie verder gaat be-
geleiden. Het zou de Raad van Toezicht sieren dat ze lering trekt uit deze zaak en ook hun 
plaatsen beschikbaar zouden stellen. De mening van de PSR is dat er een goede voorziening 
op Walcheren moet blijven. Door middel van een motie hebben we dat in de raadsvergade-
ring van januari dat dan ook van harte ondersteund. 

Scooteraanpak
Handhaving en opsporing van overlastgevende scootertjes vallen onder de verantwoordelijk-
heid van de Regiopolitie. Voor de grootscheepse controles zijn afspraken gemaakt over de 
hoeveelheid controles en de locaties war de controles plaatsvinden. Deze aanpak is verwoord 
in een projectplan Ghostrider. 
De gemeente heeft in Oost Souburg tussen het wooncomplex Bachtepoorte en de super-
markt Super de Boer aan beide zijden van het fietspad hekwerken geplaatst, waarbij het niet 
meer mogelijk is om met de scooter, brommer of fiets hard over het fietspad te rijden. De 
bewoners hebben aangegeven tevreden te zijn met het resultaat.  

“Hof Kromwege”
De boerenwoning “Hof Kromwege” aan de Kromwegesingel is van 1664. Het is een van 
de oudst bewaard gebleven boerderijen van Zeeland. Reden om zuinig te zijn op dit stukje 
Souburg cultureel erfgoed.
Partij Souburg Ritthem heeft meerdere malen aan de bel getrokken over de staat van onder-
houd waar de boerderij zich nu in bevindt. Erbarmelijk kun je wel zeggen. De eigenaar doet 
niet veel om dit pand te beschermen tegen verder verval. 
Daarnaast is het ook nog eens gevaarlijk. Denk aan het brand gevaar. 
Op voorspraak van de PSR is in ieder geval het gas afgesloten. Dat was niet voor zijn tijd 
want er spelen regelmatig kinderen in het pand. We hebben gevraagd de hekken die in het 
verleden weggehaald zijn opnieuw te plaatsen. De PSR blijft zich inzetten om dit pand te 
behouden, hopelijk is het niet te laat. 

Hof Kromwege een van de oudste woningen van Souburg

Oud papier
Onlangs zijn de contracten voor het ophalen van oud papier aangepast. Door diverse orga-
nisatiewijzigingen bij de gemeente was het niet meer mogelijk dat verenigingen en instanties 
o.a. de kerk op de oude voet verder gingen. Dat gaf veel overlast doordat oud papier op de 
trottoirs gezet werd en niet opgehaald werd. Reden voor de PSR om tijdens de commissiever-
gadering van februari hierover vragen te stellen. De uitkomst is dat er met iedereen opnieuw 
gesproken gaat worden om een passende regeling te maken. Het ophalen, bewaren en af-
voer kan voor elke vereniging verschillend zijn. De afspraak is dat voor 1 maart met iedereen 
een nieuw contract opgesteld is. 

Onderhoud straten en wegen
Het beheer van wegen en het daarvoor noodzakelijke onderhoud is een gemeentelijke kern-
taak vindt ook het huidige college van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding van 
vragen van Partij Souburg Ritthem heeft de wethouder van financiën bevestigd dat wanneer 
er extra middelen zijn onderhoud nog steeds prioriteit heeft. Op dit moment worden er 
veel straten in Souburg opgeknapt. Ook de herinrichting van het centrum vordert. Maar we 
zijn er nog niet. Een aantal straten zijn nog steeds hard aan een onderhoudsbeurt toe. Denk 
maar aan de Ritthemsestraat, de Kromwegesingel en de Zeewijksingel. Voor Partij Souburg 
Ritthem is er dus nog steeds veel werk aan de winkel.

(Advertentie)

FRACTIE

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

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

Raadslid
Lambert Prevoo         
Ritthemsestraat 3
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
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De Paspoortstraat ziet er goed uit

Onderhoud straten, groenvoorziening, zwerfvuil en sloten
Heeft u iets te melden over bovenstaande zaken dan kan dat aan het Serviceteam Openbare 
Ruimten (SOR) via telefoonnummer 487500 of meldingen@vlissingen.nl
Graffiti in de tunnels wordt sneller aangepakt. 

Binnenhaven   
Sinds kort is de gemeente eigenaar van de Binnenhaven. Door de belangenvereniging Schut-
tevaer zijn we er op gewezen dat er geen plaatsen zijn voor de binnenscheepvaart. Volgens 
afspraak zou dat met de overname van de Binnenhaven geregeld worden. Ook in de bui-
tenhaven zijn geen faciliteiten voor ligplaatsen. Schuttevaer zou graag aanlegplaatsen willen 
aan de Piet Heinkade en de Koningsweg. Nadat de PSR hierover vragen heeft gesteld zal 
wethouder Piet Polderman de gesprekken hervatten om tot een oplossing te komen. 

Tijdelijk hergebruik Scheldeterrein
De gemeenteraad is tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over het tijdelijk gebruik Schel-
dekwartier. Het is niet de bedoeling dat het terrein wat de komende jaren niet gebruikt ligt 
braak te laten liggen. De kansen die het terrein heeft moeten optimaal benut worden. Zone I 
zal binnenkort gestart worden met het bouwrijp maken, de volgende zones zijn beschikbaar 
voor evenementen zowel in de openlucht als in de gebouwen die er nu nog staan. De pro-
grammering voor deze zomer zal begin maart bekend gemaakt worden. 

Basisschool de Rietheim te Ritthem

Eind januari werd bekend dat de basisschool de Rietheim te Ritthem niet meer voor-
kwam in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) dat in concept door de ge-
meente Vlissingen werd gepresenteerd. Het idee was om te stoppen met het onder-
houd van de basisscholen omdat de scholen van Souburg nieuw gehuisvest zouden 
worden in de Brede scholen Souburg Noord en Souburg Zuid.
Tijdens de vergadering van het Dorpscomité Ritthem werd duidelijk dat de inwoners 
van Ritthem het hier in het geheel niet mee eens waren. Het artikel in de PZC sprak 
voor zich. We zijn dan ook blij dat we begrepen hebben dat de wethouder het con-
cept plan heeft aangepast zodat onderhoud voorlopig gewaarborgd is. Dit wil nog 
niet zeggen dat de basisschool gered is. Een teruglopend leerlingenaantal blijft het 
voortbestaan bedreigen. Gaan uw kinderen binnenkort voor het eerst naar de basis-
school, dan moet u beslist eens een bezoek aan deze school brengen. Een kleine 
school waar de kinderen volop aandacht krijgen is misschien wel te prefereren boven 
de grote groepen die je elders aantreft. En de afstand? ach van Souburg Noord naar 
Souburg Zuid is verder dan van Souburg Zuid naar de Rietheim.

Raadslid
Alex Achterhuis
Zuidwateringstraat 3e
4389 TT Ritthem  
T. 0118-473808 
e-mail:
alex.achterhuis@zeelandnet.nl 
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Na een vliegende start van vier weken les 

Souburger Bertus Roeting al zeventig jaar 
actief muzikant

Bertus was tien toen hij in oktober 
1938 lid werd van Veere’s Genoegen, 
de vereniging die mede door zijn vader 
was opgericht. Hij had al eerder willen 
beginnen maar in die tijd mocht je pas bij 
de muziek als je tien was. Maar toen ging 
het ook heel vlug. Dirigent Piet de Graaf, 
die Bertus de eerste beginselen bijbracht, 
oordeelde al na vier weken dat het tijd 
werd dat hij mee ging doen in de fanfare. 
“Ik kon lange noten en een toonladder 
blazen en ik wist wat “napikken” was en 
dus mocht ik er tussen gaan zitten.”

Ook dirigent
Het zou het begin van een lange en 
succesvolle carrière worden die tot op de 
dag van vandaag voortduurt, want Bertus 
is nog steeds actief op de euphonium 
bij Veere’s Genoegen en in het Senioren 
Orkest Zeeland, waar hij bovendien als 
tweede dirigent ook zo nu en dan vóór 
het orkest te vinden is. Want er kwam 
na die eerste vier weken nog heel wat 
scholing aan te pas. Aanvankelijk niet bij 
de muziekschool want in de tijd dat die de 
opleidingen ging verzorgen werd Bertus 
tijdens een jaarvergadering te verstaan 

Tachtig jaren jong is hij en het is hem niet aan te zien. Integendeel, je kunt 
Bertus Roeting nog steeds met zwier door de Souburgse straten zien fiet-
sen, zij het dat hij er sinds vorig jaar een hulpmotortje aan heeft zitten voor 
het geval er een tegenwind waait. In december vorig jaar was de – sinds 
1964 – Oost-Souburger uitgebreid te zien op Omroep Zeeland nadat hij al 
in november feestelijk was gehuldigd tijdens een concert van Veere’s Ge-
noegen, de fanfare waar hij op dat moment zeventig jaar lid van was. Als 
geboren Veerenaar is hij vooral met zijn hart bij die muziekvereniging maar 
ook in Souburg en Ritthem is hij een goede bekende bij de plaatselijke mu-
ziekkorpsen.

gegeven dat dit alleen voor kinderen 
was en niet voor volwassenen. Bertus 
besloot het dan maar met een omweg 
te doen en te gaan leren voor dirigent. 
Dat deed hij onder leiding van Paul van 
Belzen en Jaap Koops, bekende namen op 
dit gebied. In die dagen maakte hij ook 
de dirigentencursussen mee die tijdens 
het Wereld Muziek Concours werden 
gegeven, volgde de zogenaamde “Lispet-
cursus”onder leiding van Gerrit Fokkema 
en zo leerde hij ook de geheimen van 
de orkestdirectie kennen. Dat bracht hij 
in de praktijk voor korpsen in Waarde, 
Wissenkerke, Arnemuiden en Hansweert. 
Zijn loopbaan ook als muzikant bracht 
hij niet alleen in Veere door maar hij 
was ook actief als signaalhoornblazer bij 
het tamboer- en trompetterkorps van 
de landmacht tijdens zijn diensttijd in 
Nederlands Indië. 
Maar ook daarna speelde hij nog bij 
andere orkesten, onder andere bij de 
muziekverenigingen in Souburg en 
Ritthem.  Hij mocht overigens uiteindelijk 
als volwassen muzikant toch nog naar de 
muziekschool en daar heeft hij zelfs het 
D-examen nog gehaald. 

Hopelijk nog heel lang
Bertus Roeting trouwde in 1954 en ging 
in 1964 samen met echtgenote en zoon 
Marius – intussen ook geen onbekende 
in de muziekwereld – in Oost Souburg 
wonen, eerst aan de Wilhelminastraat (nu 
de Willem Alexanderstraat) en nu in de 
M.A.v.d. Puttestraat.  Na al de jaren is hij 
helemaal ingeburgerd in ons dorp waar 
ook zoon, schoondochter en kleinkinderen 
wonen. Veere’s Genoegen is hij echter 
altijd trouw gebleven, zeventig jaar lang, 
en hij hoopt er nog lang actief te blijven.  
Hij is een goede bekende in de Zeeuwse 
muziekwereld en menig muzikant weet 
dan ook dat je met Bertus heel erg goed 
over muziek kunt praten. Urenlang als het 
moet en misschien ook wel dagenlang. 
In ieder geval blijf hij het allemaal nog 
steeds in de praktijk brengen en als het 
aan de leden van Veere’s Genoegen ligt 
blijft hij dat nog heel lang doen, zo is in 

•  REDACTIE 
Dick Visser 
dtvisser@hetnet.nl

•  Advertentie-Acquisitie 
Dick Schinkel 
tel.: (0118) 490195 
dickschinkel@zeelandnet.nl

•  Medewerkers 
-  Kees v. d. Blom 

tel.: (01118) 490414 
-  Dick Schinkel 

tel.: (0118) 490195
-  Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Bram Ossewaarde

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

•  verspreidingsgebied 
Oost West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

•  bezorging 
De Courant dient uiterlijk 
zaterdagavond 07-03-2009 
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 uiterlijk 
dinsdagavond 10-03-2009 voor 
19.00 uur van u en uw buren uw 
naam, straat naam, huisnummer 
en postcode op bij het mail adres  
neuf2@zeelandnet.nl.
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Bezoekadres:

Badhuisstraat 181

Postadres: 

Postbus 181

4380 AD Vlissingen

t (0118) 418 110

f (0118) 411 599

notarissen@sauerenoonk.nl w w w . s a u e r e n o o n k . n l

i n t e g e r  e r v a r e n  b e r e i k b a a r


