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Karolingenmarkt weer vol met  
activiteiten

Strijden om eer beste team
en sterkste man en vrouwEr zijn dit jaar ongeveer 100 kramen. Er 

zullen wat minder vertegenwoordigers 
zijn van de ambulante handel, maar het 
valt op dat er meer kramen door Oost-
Souburgers worden bemenst. Je zou 
kunnen zeggen dat de markt er is voor 
de bezoeker, maar ook voor en door 
de winkeliers. NEMIDSO laat zich zo 
aan haar klanten zien. En dit ondanks 
het gegeven dat het bemensen van de 
marktkramen een lastige zaak is. Immers, 
naast de winkelverkoop is er de verkoop 
in de kramen. En als het goed druk is, 
moeten alle zeilen worden bijgezet. 

’s Morgens vroeg, rond 9.30 uur, ver-
zamelen de in kilt geklede deelnemers 
zich in de Kanaalstraat, waarna ze onder 
begeleiding van een doedelzakband 
in optocht naar de burg gaan. Na de 
officiële opening door van de heer Fair-
weather, van de Engelse Ambassade, 
gaan de spelen om 10.00 uur van start. 

Elke laatste zaterdag van mei en elke eerste zaterdag van september 
organiseert de NEMIDSO de Karolingenmarkt. Dat gebeurt al sinds men-
senheugenis. Oudere inwoners spreken over de jaarmarkt, maar wij hou-
den het op de Karolingenmarkt. Elk half jaar een markt is een goede 
gewoonte. En tradities moet je koesteren. De organisatie is zich daarvan 
zeer bewust. De Kanaalstraat, Paspoortstraat, Oranjeplein en Karolin-
genburcht lenen zich uitstekend daarvoor. Organisator is Kees Schroe-
vers. Met de Karolingenmarkt in mei gaat de zomer beginnen. Het is te 
hopen dat het mooi weer is die dag. Een zonnetje doet wonderen. Kees 
geeft aan dat de indeling dit jaar iets anders is. Reden te meer om op 
zaterdag 30 mei 2009 een kijkje te komen nemen.

Op zaterdag 20 juni zullen voor de tiende keer de Highland Games Zee-
land worden gehouden. Op de Karolingische Burg in het centrum van 
Oost-Souburg gaan de teams strijden om de titel voor het beste team en 
daarnaast zullen de sterkste man en vrouw gekozen worden. 
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Souburgsche Courant

Op de kop van de Paspoortstraat, bij 
het Oranjeplein kunnen liefhebbers 
van oude motoren zich vergapen aan 
het mooi wat er is verzameld. Frits en 
Annie van den Hoek uit Oost-Souburg 
zijn fanatieke motorliefhebbers en heb-
ben er voor gezorgd dat een vijfenze-
ventigtal oude BMW’s, Nortons, BSA’s, 
JAWA’s en meer van deze oldtimers staan 
opgesteld. Een prima initiatief dat extra 
aandacht krijgt als om 11.30 uur liefheb-
bers op hun oude motoren vertrekken 
voor een rondrit vanuit ons dorp richting 

De teams nemen de hele dag actief deel aan 
alle spelonderdelen. Aan het eind van de 
dag vindt de prijsuitreiking plaats en wor-
den de spelen afgesloten. Op vrijdag avond 
19 juni is er vanaf 20.00 uur een optreden 
van Rapalje, een band die Keltische muziek 
brengt. Het zal een opzwepend en vurig 
optreden worden. De entree is gratis.

Lees verder op pagina 2 >>

Hubo De Bezige Hand
Buteuxstraat 12, Oost-Souburg 

Tel 0118 461241 woensdag gesloten

De eerste de beste

kasten
horren
deuren
vloeren
sleutels
mengverf
sierbeslag
hout/plaat
zonwering
ijzerwaren
werkbladen
schuifdeuren
radiatorkasten
raamdecoratie
veiligheidsbeslag

ook voor verf en behang! Leuk werk, lekker 
 verdienen en werken 
aan je toekomst?

Kom bij ons!

Vakantiewerk en vacatures: 
www.werktvoorouderen.nl



Moeilijk deze keer. Ik had zo 
heerlijk met u willen kirren over 
het Oranjeplein en hoe leuk 
Koninginnedag weer was met al die 
kraampjes, de grote tent en de acti-
viteiten op de parkeerplaats bij de 
speeltuin aan het Koopmansvoetpad. 
En hoe leuk het zou zijn als je dat vol-
gend jaar allemaal op het vernieuwde 
Oranjeplein zou kunnen hebben met 
dat fraaie schip in het midden. Wat je 
daar allemaal wel niet op kunt doen! 
Vervolgens had ik dan met heel veel 
nadruk en enthousiasme om vrijwil-
ligers willen vragen zodat we het weer 
ouderwets gezellig zouden kunnen 
hebben midden in het dorp waardoor 
iedereen het zou merken en weer dat 
oranje feestgevoel zou krijgen.

Maar toen gebeurde er ineens iets vre-
selijks wat het hele land in rouw dom-
pelde en nu weten we niet eens of en 
hoe Koninginnedag voortaan gevierd zal 
worden.
Hopelijk gaat de tijd echt de wonden 
helen al zal het nooit meer hetzelfde zijn 
en blijft de pijn voor de direct betrok-
kenen. Maar misschien  houden we dat 
oervaderlandse toch nog vast en beginnen 
we met zijn allen aan een nieuwe reeks 
tradities. En als het dan even kan hier op 
het Oranjeplein met zoveel vrijwilligers 
dat er een wachtlijst moet komen. Een 
mens moet blijven dromen en soms komen 
ze echt wel uit….

Melkmeisje
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LOGUS

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 

Zuid Beveland. De aankomst is gepland 
omstreeks 15.30 uur. Informatie vindt u 
verder in deze krant.
Op verschillende plaatsen zijn er draaior-
gels te bewonderen. Ze zorgen voor een 
stukje sfeer en muziek. Op het podium in 
de Kanaalstraat zorgt ook het showorkest 
Humoresk ’s middags voor een muzikale 
omlijsting. Voor de bezoeker is er op dit 
gebied voor elk wat wils.
Sambaband Obras de Lota, een groep 
bestaande uit 34 enthousiaste spelers, 
neemt de bezoekers mee naar Zuid-Ame-
rikaanse sferen. Ze zijn in de middaguren 
te bewonderen en te beluisteren. Obras de 
Lota treedt op in Middelburg, Vlissingen 
en Souburg en is al zover dat ze deelne-
men aan sambafestivals. Dit moeten we 
zeker gaan zien.
Een niet weg te denken traditie voor jong 
en oud is de draaimolen. Die is er voor onze 
jongste jeugd. Een altijd aantrekkelijke 
attractie. Niet voor niets zegt de organisa-
tie dat de Karolingenmarkt er is voor jong 
en oud. Dat manifesteert zich ook weer 
tijdens de grote rommelmarkt op de Karo-
lingenburcht. Hier wordt iedere deelnemer 
een rasechte handelaar. Een ieder krijgt de 
mogelijkheid alle daarvoor in aanmerking 
komende spullen aan de man te bren-
gen. En elke bezoeker is er steeds weer op 
gespitst iets te vinden dat men nog zoekt. 
Leuke hebbedingen en verzamelobjecten, 
boeken en snuisterijen. Te veel om op te 
noemen. Een rommelmarkt suggereert dat 
er ook rommel achter blijft. Elke deelnemer 
neemt zijn niet verkochte spullen mee. 
Alhoewel! Organisator Kees Schroevers 
zou graag zien dat de gemeente Vlissingen 
een paar containers ter beschikking zou 
stellen om spullen die geen waarde meer 
hebben voor de deelnemers daarin te kun-
nen weggooien. 
De organisatie wijst bezoekers erop dat 

het parkeren van auto’s zo goed moge-
lijk plaats vindt. In de parkeervakken als 
het kan en daar waar auto’s geen over-
last geven voor het overige verkeer. Zeker 
de hulpverleningsdiensten moeten altijd 
overal bij kunnen. De organisatie heeft met 
de gemeente afgesproken dat er stringent 
parkeertoezicht is. Dat moet ook wel om 
de doorstroming van en naar het evene-
mentengebied mogelijk te blijven maken.
Voor organisator Schroevers is de Karo-
lingenmarkt een uitstekende bijdrage aan 
Oost-Souburg voor zowel inwoners als 
winkeliers. Dankzij een ieders medewer-
king en bijdrage rekent hij er weer op dat 
deze dag een succes wordt. Volgens de 
redactie zal hij voor die tijd nog wel een 
gesprekje hebben met onze weerman Jos 
Broeke. Zodat iedere bezoeker kan genie-
ten van de attracties en de aanbiedingen 
van de winkeliers. En om gelijk kennis te 
maken met het vernieuwde Oranjeplein. 
Tenminste, als die volgens planning wordt 
opgeleverd. Daarover later zeker meer.

De draaimolen voor jong en oud

Vervolg pagina 1 >>



Voor rijlessen:                                    

•  Auto (B) 
E 32,50 / uur                         

•  Automaat (B)  
E 35,- / uur 

•  Auto aanhangwagen (B-E) 
E 37,50 / uur 

•  Caravantraining  
E 25,- / uur                

T.  06-48264407 
E.  info@brink-rijopleidingen.nl
I.  www.brink-rijopleidingen.nl

Eerlijke prijzen
Hoog slagingspercentage!   

Hobby en-
CReATIVITeITSCenTRUM
’T ALLeRGAARTJe

TIJdenS de JAARMARkT op 30 MeI 
Hebben wIJ de VoLGende AAnbIedInGen:

• linnenkaarten vierkant normaal €0,25 nu 5 voor€0,75

• joy plaksteentjes normaal €2,95 nu €2,50

• oude serie Chrissie mallen nu met 25% korting

• pretty papers normaal €4,95 nu €3,00

Vlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118.461706 
allergaartje@allergaartje.nl• www.allergaartje.nl
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Op zijn 16e heeft hij zich aangemeld bij de 
krijgsmacht. Gezien zijn leeftijd een zoge-
naamd “kindsoldaat”. Via diverse militaire 
opleidingen en interne trainingen heeft hij 
zich verder ontwikkeld en opgewerkt tot 
Sergeant Majoor bij de mariniers. Alwaar 
hij ook opvolgend pelotonscommandant te 
Oirschot was. Als beroepsmilitair heeft hij 
de nodige rijopleidingen verzorgd voor vele 
nieuwe soldaten en rekruten. Sinds 2003 
lagen zijn taken en specialiteiten bij het exa-
mineren van deze mensen. Tevens was hij 
antislipinstructeur. Na 34 jaar militaire dienst 
kwam daar een einde aan. Maar stilzitten, 
dat zit niet in zijn aard. 
Al tijdens zijn diensttijd heeft hij in zijn vrije 
uurtjes heel wat opleidingen verzorgd bij 
diverse rijschoolhouders in de buurt van 
Eindhoven. En dat beviel zo goed dat hij dit 
in zijn woonplaats wel wilde voortzetten en 
iets voor de inwoners van Souburg en daar-
buiten wilde betekenen. 

Nu Cobus (51) eenmaal van zijn “pensioen” 
geniet is er nog geen dag geweest dat hij 
er spijt van heeft. Hij wil niet meer terug en 
voor een baas werken al helemaal niet meer. 
Het vrije leven bevalt hem prima. En dat 
geld ook voor zijn vrouw Linda. Al was het 
in het begin wel wennen dat hij hele dagen 

Autorijschool van der Brink

Hoge slagingspercentages door examengerichte rijlessen! 
Sinds Juli 2007 is Cobus van den Brink officieel zelfstandig begonnen met zijn 
rijschool. In zijn beginperiode alleen de zaterdagen. Maar vanwege de vele 
aanvragen en het feit dat hij nu met functioneel leeftijdsontslag is bij de krijgs-
macht kan hij zich volledig richten op het opleiden van nieuwe bestuurders 
voor hun B rijbewijs (ook automaat) maar zeker ook voor gevorderde bestuur-
ders die willen opfrissen of hun E achter B willen halen. Gezien zijn achter-
grond en dienstvak vanuit de militaire dienst is het hoge slagingspercentage 
wel te verklaren.

In de zomervakantie, als haar school klaar is, 
gaat nummer drie beginnen aan haar lespe-
riode. Het is te hopen dat ze het net zo goed 

thuis was. “Als je niet gewend bent dat hij 
er ook door de week is moeten we wel ons 
allebei aanpassen”en sommige taken in het 
huis moesten opnieuw verdeeld worden. Hij 
liep steeds voor mijn voeten in het begin. En 
ook voor hun kinderen was het even schake-
len. Maar nu, eenmaal gewend heeft ieder-
een zijn of haar draai gevonden en bevalt 
het prima. Linda verteld; ik heb ook nog 
gewoon mijn werk in de bejaardenzorg waar 
ik nog heel veel plezier aan beleef en dat is 
nu prima te combineren met het werk op de 
achtergrond van de rijschool. De dagen dat 
we beide vrij zijn genieten we samen van de 
leuke dingen die we vroeger alleen maar in 
de weekeinden konden doen.
Het is prettig te zien dat ze er allemaal ach-
ter staan in hetgeen ik doe. Zo kan ik me 
helemaal op de praktijklessen richten en de 
cursisten de maximale aandacht geven die 
ze verdienen vult Cobus aan. 

Inmiddels hebben er al 15 kandidaten exa-
men gedaan voor hun E achter B waarvan er 
11 in een keer geslaagd waren. Voor het B rij-
bewijs zijn 3 van de 4 in een keer geslaagd en 
mochten zij het felbegeerde roze papiertje op 
het stadhuis ophalen. Hun twee oudste doch-
ters hebben bij hem gelest en hoe kan het 
ook anders, beide zijn in een keer geslaagd! 

doet als haar twee oudere zussen en na de 
zomer ook lekker zelfstandig mag gaan auto-
rijden. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Op dit moment is Annelot van Splunder uit West-Souburg bij hem aan het lessen. Ze is 
exact begonnen met lessen op haar 18e verjaardag. Ze verjaarde op een zondag en zelfs 
dat was voor Cobus geen probleem. Een pakket van 30 uur heeft ze genomen. Inmiddels 
heeft ze er 20 lesuren erop zitten. Volgens haar is Cobus duidelijk, open en zegt hij waar 
het op staat. Als het goed is dan is het goed maar als het beter kan zegt hij het ook en is 
daarbij zeer kritisch. Wat vooral een lekker gevoel geeft is dat hij jarenlange ervaring heeft 
als examinator. Hij kan zich goed inleven en je de juiste tips geven om jezelf te verbeteren 
en je klaar te stomen voor het examen. Bovendien is het met die nieuwe grote stoere auto 
“vet” lekker sturen. Het heeft alleen maar voordelen zo’n grote auto. Als je met deze grote 
auto overweg kunt kan je dat straks met een klein autootje ook. Als ik straks wat voor 
mezelf koop kan ik er gelijk mee weg. 

Cobus van den Brink
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Zaterdag 30 mei Karolingen rit

Verandering in openingstijden 
Bibliotheek Oost-Souburg

Per 1 mei 2009 zal de avondopenstelling van Bibliotheek Souburg worden 
beëindigd. Alle uren en middelen die zo vrijkomen worden ingezet om onze 
nieuwe diensten verder te professionaliseren.

Op het Oranjeplein gaat u  ’s ochtends een 
heel eind terug in de tijd. Hier staan een 
flink aantal antieke motoren opgesteld die 
minstens twintig jaar oud zijn. Wit u ze zien, 
wees dan wel op tijd. Om half twaalf ver-
trekken de oldtimers om een Karolingen-

Nederland telt een hoge landelijke cijfers 
van laaggeletterdheid bij kinderen. De bibli-
otheek geeft prioriteit aan het verlenen van 
steun aan het onderwijs om het probleem 
van begrijpend lezen aan te pakken. In 
navolging hiervan opende de bibliotheek 
eind 2008 verschillende mediatheken bin-
nen basisscholen, waaronder één in basis-
school ‘t Mozaïek in Oost-Souburg. Het 
bereik van de kinderen in Souburg is hier-
door enorm gegroeid.

De bibliotheek is voornemens om in alle 
nieuw te bouwen brede scholen (in Souburg 
en Vlissingen) mediatheken te huisvesten. 
Alle kinderen in Vlissingen en Souburg zullen 
hierdoor in de toekomst bereikt worden. Een 
enorme verbetering, aangezien nu slechts 
46% van de kinderen wel eens een biblio-
theekfiliaal bezoekt. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan verdere 
verbetering van de dienstverlening voor 
volwassenen in Souburg. We zoeken een 
nieuwe, meer aantrekkelijke invulling, even-
tueel in samenwerking met andere partners. 
Van een verdere inkrimping van openingstij-
den is geen sprake.

toertocht van 90 km door Zuid Beveland te 
gaan rijden, en daar zullen ze pas laat in de 
middag van terug keren. Kosten 5 euro per 
motor. Inschrijven vanaf 10.30 in het chinees 
restaurant aan het Oranjeplein. Inlichtingen: 
0118-463026 na 18.00 uur.

Om deze nieuwe ontwikkelingen te kun-
nen financieren, moeten we kritisch keuzes 
maken. Welke diensten zijn succesvol en 
welke moeten we afbouwen omdat steeds 
minder mensen er gebruik van maken? 
De afgelopen jaren zijn de uitleencijfers van 
de avonden in Bibliotheek Oost-Souburg 
steeds verder teruggelopen. Naar aanleiding 
hiervan hebben we uitgebreid onderzoek 
gedaan onder Souburgse leden. De resulta-
ten maken duidelijk dat er heel weinig Sou-
burgers zijn, die van de openingsuren op de 
avonden gebruik willen of moeten maken. 
Bovendien bleek uit het onderzoek dat het 
grootste deel van de avondbezoekers alter-
natieven heeft in de vorm van overdag- en 
zaterdagbezoek of bezoek aan de hoofdlo-
catie aan de Spuistraat.
Op basis van deze resultaten en in overleg 
met de gemeente Vlissingen en het Dorps-
platform Oost-Souburg is er besloten de 
avondopenstelling op dinsdag en donder-
dag van Bibliotheek Oost-Souburg per 1 mei 
te beëindigen. De nieuwe openingstijden 
zijn: ma. t/m vrijdag 13.30 - 17.30 uur en 
zat.: 10.00 - 12.30 uur.

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

kwaliteit vakmanschap service

Slagerij

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

• Lokale- en centrale verwarming
• Gas- en waterfilter • Sanitair • Dakwerk

Marnixplein 35, 4386 AA West-Souburg
Tel. 0118-461207, Fax 0118-461326
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Deze kantoorruimte van het Souburgse 
gemeentehuis, toen nog gevestigd aan de 
westzijde van het Oranjeplein, laat een knus 
interieur zien met een stemmig bloemetjes-
behang. De potkachel moest de heren op 
temperatuur houden.
Een verzameling staatswetten, de nodige 
stempels en een prachtige schrijfmachine 
completeren het verstilde tafereeltje. Zit-
tend in het midden treffen we burgemees-
ter Buteux aan. Achter de burgemeester 
staan de ambtenaren W. Joosse (links) en 
W. Antheunisse (rechts). De pas benoemde 
gemeentesecretaris J.C. Gabriëlse zit rechts 
op de foto. De twijfel slaat echter toe bij de 
persoon aan de linkerzijde. Achter op de 
foto staat de naam van C. Jobse vermeld, 
maar deze naam komt niet voor op de per-

Sinds 1 mei bevindt zich in de nog volop in 
ontwikkeling zijnde wijk “Souburg Noord” 
een schoonheidssalon. Marianne Goedhart 
gaat na 21 jaar in loondienst gewerkt te heb-
ben zelfstandig verder als schoonheidsspeci-
aliste. Voor alle soorten van schoonheidsbe-
handelingen en ontspanningsmassages kunt 

Voor het personeelsblad van de gemeente Vlissingen moest ik onlangs een 
bijdrage leveren voor de rubriek “collega’s van vroeger”. Dit keer viel de keuze 
op een prachtige foto uit 1925, genomen in het gemeentehuis van Oost- en 
West-Souburg. Het kostte enig spitwerk in de archieven om uit te vinden wan-
neer en waarom deze foto was gemaakt. Hoewel de namen van deze heren 
op de achterzijde stonden genoteerd, bekroop mij toch de nodige twijfel over 
de juistheid van deze notities. Sterker nog, er bekropen mij meerdere twijfels.

soneelslijsten. Er was in 1925 wel een wet-
houder, die W.N. Jobse heette. Het zou ook 
de nieuwbenoemde gemeente-ontvanger C. 
Marijs kunnen zijn. 
Kortom, een twijfelgeval en ik hoop dan ook 
dat de lezers van dit blad mij uit de brand 
kunnen helpen.

Hoogstwaarschijnlijk is deze foto gemaakt 
ter gelegenheid van het afscheid van burge-
meester Pieter Schelto Buteux na een ambts-
termijn van 32 jaar. 
Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 
1925 werden de gebruikelijke afscheids-
toespraken gehouden, waardoor er bij mij 
gerede twijfel ontstond over de goede ver-
standhoudingen in ons dorp, dat toen bijna 
4.400 inwoners telde.

Een kleine bloemlezing uit de rede van 
Buteux: “Souburg en de Souburgers liggen 
mij na aan het hart en dat zal altijd het geval 
blijven. Natuurlijk heb ik hier behalve veel lief 
ook veel leed ondervonden en was mijn taak 
hier niet altijd gemakkelijk in de raad, waar 
het dikwijls heeft gestormd en geonweerd.[…] 
Natuurlijk ook u zult uw grieven hebben gehad, 
men zou blind moeten zijn en nog dover dan 
uw scheidende burgemeester om dat niet 
te hebben bemerkt, doch gelooft gij de taak 
licht, leiding te geven aan personen van zulk 
een verschillend karakter en zulke verschillende 
zienswijzen? […] Ook het dagelijks bestuur 
wil ik in het bijzonder noemen en de dikwijls 
aangename samenwerking met hen gedenken. 
Alhoewel buitenstaanders dit dikwijls anders 
meenden te zien, was de verstandhouding van 
dien aard, dat de zaken ook bij aanvankelijk 
meningsverschil een goed verloop hadden en 
het samenzijn na afloop dikwijls gelegenheid 
gaf elkander meer te leren kennen en begrij-
pen, dan in het vuur der vergaderingen.”

De twijfel nam grotere vormen aan bij het 
lezen van de rede van wethouder W.N. 
Jobse, die namens de raad de scheidende 
burgemeester toesprak. Wederom een 
bloemlezing: “Bij herhaling is er mij in de 
laatste tijd op gewezen, dat dit voor mij 
geen gemakkelijke taak zou zijn. Immers, het 
is vrijwel bekend dat het tussen ons niet altijd  
rozengeur en manenschijn was. Toch is de 
mening, dat de gang naar deze vergadering 
voor  mij zoveel als een gang naar Canossa 
zou betekenen, ten enenmale onjuist. Nooit 
toch is haat tegenover uw persoon voor mij 
de drijfveer geweest wanneer ik kritiek op u 
uitoefende. Slechts een diepgaand verschil 
van mening over de plichten voortvloeiende 
uit het ambt van burgemeester was aanlei-
ding voor mij en andere raadsleden om min-
der vriendelijk tegen u te zijn, dan wij gaarne 
hadden gewild. Gelukkig is er evenwel de 
laatste jaren een verandering ten goede 
gekomen. De laatste tijd toch leefde u meer 
met de Souburgse burgerij mee dan vroeger. 

En dat wil de bevolking nu eenmaal van haar 
burgemeester. Ik erken, de bevolking van 
Souburg is eigenaardig en niet gemakkelijk 
voor een niet-Souburger te doorgronden 
[…] Gij kwam hier als een vreemdeling. En 
nu zal ik aanstonds erkennen, dat Souburg 
juist niet gemakkelijk door een vreemdeling 
te regeren is”.

Hier nam de heer Jobse de gelegenheid te 
baat nog eens terug te komen op de zijns 
inziens verkeerde wijze waarop de burge-
meestersbenoemingen tot stand kwamen.

“Herhaaldelijk worden gewilde en bekwame 
ingezetenen bij de benoeming om allerlei futili-
teiten gepasseerd en totaal onbekende vreem-
delingen aangewezen, zonder de mening der 
burgerij er in te kennen, zoals dit ondermeer in 
België wel degelijk gebeurt. Het zou dus mijns 
inziens zeer onbillijk zijn om altijd de schuld 
aan een benoemde burgemeester te geven, 
terwijl toch ook het stelsel der benoemingen er 
de oorzaak van kan zijn, indien er geen innige 
verstandhouding is tussen burgemeester en 
burgerij.”

Twijfel
Zou het nog zo zijn, dat de bevolking van 
Souburg eigenaardig is en de Souburger een 
niet gemakkelijk te doorgronden persoon is 
voor de niet-Souburger? De vervolgvraag 
zou dan kunnen luiden: “Wanneer is iemand 
eigenlijk een Souburger?“ 

• wanneer je in Souburg geboren bent?
•  wanneer je er meer dan 20 jaar hebt 

gewoond?
•  wanneer je een Souburgse vlag hebt uit-

gehangen?
•  wanneer je in het verzet hebt gezeten tij-

dens de annexatie door Vlissingen?
• wanneer je in Souburg je inkopen doet?
•  wanneer je de Souburgsche Courant ont-

vangt? 
•  wanneer je bij de Europese verkiezingen de 

PSR wilt stemmen?

Twijfel

La Bellezza richt 
zich op huidverbetering 

en ontspanning
u bij haar terecht. In de Souburgsche Cou-
rant van augustus hoort u meer over Mari-
anne en de salon.
Als openingsaanbieding krijgen de lezers van 
de Souburgse Courant tot 1 juli een “skin 
kit” cadeau bij een volledige gezichtsbehan-
deling! 

Waar wachten wij nog op ?
Voor al uw geboortekaartjes gaat u naar:

www.onlinegeboortekaartjeswinkel.nl
www.drukkerijklaassen.info

Klein Vlaanderen 71 | Middelburg | 0118-612019

DE VRIJBUITER
PASPOORTSTRAAT 26

OOST-SOUBURG
0118-490426

 

door Adri Meerman
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Heerlijkheid           Ritthem

Ontstaan Heerlijkheid Ritthem

Snuffelen op Rommelmarkt en 
Historisch Sjezenrijden in Ritthem

Open dag Christelijke 
basisschool ‘de Burcht-Rietheim’

De graaf verkocht, schonk of leende aan 
heren van aanzien, stukken land, ambachts-
heerlijkheden genoemd. De heren hadden 
daardoor verplichtingen, bijvoorbeeld het 
innen van belastingen. Ook kregen zij door 
het stuk land bepaalde rechten zoals het 
jachtrecht, het visrecht, belasting op het 
verbouwen op uien (ajuinmate) en mede-
zeggenschap bij de benoeming van kerke-
lijke ambtenaren.
Tot 1966 was Ritthem een zelfstandige 
gemeente, daarna is het bij de gemeente 
Vlissingen gevoegd. Het wordt dan een 

De organisatie van de Rommelmarkt is 
in handen van Korfbalvereniging ATLAS 
en Brassband ONDA.  De opening is om 
stipt 9.00 uur op het sportterrein van 
Atlas aan de Zuidwateringstraat 5 en de 
verkoop zal duren tot 1700 uur. Ook dit 
jaar weer zal er een groot aanbod zijn 
van mooie, oude, nieuwe, gebruikte, 
ongebruikte, antieke en semi-antieke 
spulletjes. Behalve dit aanbod zullen er 
ook tal van andere gezellige aktiviteiten 
te beleven zijn waaronder Oudhollandse 
spelen, taartbakwedstrijd, grabbelton, 
schminken, bloemen/plantenstand, 
zwembad. Bovendien zal er tussen 10.00 
en 11.00 uur een verkoop van waarde-
volle spullen per opbod plaatsvinden. 
Mis het niet!  Natuurlijk wordt de inwen-
dige mens niet vergeten en is er een 
ruim assortiment van hapjes en drankjes 
verkrijgbaar.
Wie er echt een mooi dagje van wil 

De omstandigheden waren in die tijd 
ook iets anders: alle leerlingen zaten in 
1lokaal waarin 3 rijen banken stonden. 
Voor elke klas een rij. In de eerste klas 
werd alleen lezen geleerd a 30 cent per 
maand, in de tweede klas lezen en schrij-
ven a 45 cent per maand en in de derde 
klas kwam daar cijferen bij voor totaal 
1gulden per maand.
In april 1922 wordt de Openbare school 
omgezet in een Christelijke school en 
werd Dhr de Meij Hoofd der School, in 
het in 1883 gebouwde schoolgebouw 
aan de Zuidwateringstraat.

De schoollokalen bestaan niet meer, de 
onderwijzerswoning is de laatste herin-
nering aan de oude schooltijd. Een nieuw 
schoolgebouw is gebouwd en voldoet 
uitstekend aan de eisen van deze tijd en 
het huidige onderwijs, zeker na een reno-
vatie en uitbreiding  in 2007. Het onder-
wijs zelf is natuurlijk drastisch veranderd 
in de loop der jaren. Maar wat gebleven 
is, is de   veilige, kindvriendelijke omge-
ving, de kleinschaligheid van de school en 
de gemengde kleine klassen.

De basisschool in Ritthem richt het 
onderwijs zoveel mogelijk in volgens het 
Jenaplan principe. De stof wordt aange-
boden in een ritmisch weekplan, waarin 
de basisaktiviteiten, kring, werken, spel 
en viering elkaar afwisselen voor een 
goede verhouding tussen in- en ontspan-
ning. De kinderen vullen aan het begin 
van de week de weekplanning in en heb-
ben tijdens het zelfstandig werken gele-
genheid zich terug te trekken in de ‘stille 
ruimte’. Het gericht zelfstandig leren 
werken loopt als een rode draad door de 
lessen heen.
Daarnaast streeft de school naar het 
geven van ‘boeiend onderwijs’: het ver-
groten van de betrokkenheid van kinde-
ren is een centraal uitgangspunt in de 

wijk van Vlissingen genoemd en na een 
leefbaarheidsmeting van  twee woning-
corporaties enkele jaren geleden, wordt 
Ritthem tot de fijnste wijk van Vlissingen 
uitgeroepen. De inwoners van Ritthem zul-
len desgevraagd van mening zijn dat zij 
nog steeds in het dorp  Ritthem wonen. 
Om nu alle verwarring en discussie te 
omzeilen spreken we vanaf nu liever weer 
over de Heerlijkheid Ritthem... Voortaan 
de Ritthemse pagina in de Souburgsche 
Courant. Vraag het de inwoners: het is een 
heerlijkheid om in Ritthem te wonen!        

maken, blijft en bezoekt ook vanaf 13.00 
uur het Sjezenrijden in de mooie oude 
kern van Ritthem. Zoals ieder jaar zullen 
hier een aanzienlijk aantal in Zeeuwse 
klederdracht geklede paren met bloe-
men versierde sjezen en paarden aan 
deel nemen.  Er zijn prijzen te behalen 
voor klederdracht en versiering van sjees 
en paard en om ongeveer 18.00 uur 
vindt de bekendmaking en uitreiking van 
de meeste gestoken ringen plaats. Proef 
de heerlijkheid in Ritthem. Dorpshuis 
‘ons Dorpsleven’ aan de Dorpsstraat is 
geopend voor hongerigen en dorstigen.

Natuurlijk nodigt het Louwerse Wegeling 
uit tot het maken van een wandeling, is 
Fort Rammekens  een bezoek meer dan 
waard en brengt het bos en de omlig-
gende natuur de nodige rust; allemaal 
in het heerlijkste dorp van de gemeente 
Vlissingen!

didactiek. Door cooperatieve werkvor-
men en het onderkennen van meervou-
dige intelligentie om daardoor recht te 
doen aan verschillen tussen kinderen en 
passies van de leerlingen.

De schoolleiding, ouders en kinderen 
nodigen belangstellenden uit om eens 
een kijkje te komen nemen op basis-
school de Burcht-Rietheim in Ritthem op 
dinsdag 30 juni. Er is dan gelegenheid 
om de reguliere lessen bij te wonen in de 
ochtenduren en de school en omgeving 
te verkennen.
De kans is groot dat de leerlingen enthou-
siast verslag zullen willen doen van het 
schoolkamp dat dan net heeft plaatsge-
vonden. Ieder 3e jaar gaat groep 3 t/m 
8, een paar dagen op kamp naar het Bui-
tencentrum in Veere. Ook nu staan pan-
nekoeken eten, bezoekje aan Veere en 
een vossejacht  weer op het programma. 
Dit jaar komen ook de kleuters een dagje 
op bezoek in Veere.

Kom ook op 30 juni en ervaar dat de 
school niet alleen springlevend is maar 
nog boeiend ook!

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

In 1247 wordt al melding gemaakt van de naam Ritthem. Aangenomen 
wordt dat de naam ‘plaats waar riet groeit’ betekent.  De gemeente Rit-
them werd gevormd uit de 3 ambachtsheerlijkheden Ritthem, Welzinge 
en Nieuwerve. 

Zaterdag 4 juli 2009 zal een speci-
ale dag vol aktiviteiten worden in 
Ritthem. In het normaal zo rustige 
Ritthem zal deze dag in het teken 
staan van een groots opgezette 
Rommelmarkt gevolgd door een 
traditioneel prachtige wedstrijd 
Sjezenrijden. De inwoners van 
Ritthem nodigen iedereen uit om 
samen met hen deel te nemen aan 
de diverse aktiviteiten.

Dat er veel veranderd is in het onderwijs de laatste eeuwen is snel dui-
delijk na het lezen van het interessante boekje ‘De Geschiedenis van 
Ritthem’ door B.J. de Meij, Hoofd der School van 1922-1945. Hierin 
beschrijft  hij in een van de hoofdstukken het onderwijs door de eeuwen 
heen. Werd het onderwijs, op zeer beperkte schaal, door de kerk gedre-
ven  en als bijbaantje van de koster gegeven tot aan de Franse tijd, aan 
het einde van de 18e eeuw werd het onderwijs een rijkszaak. Toch waren 
de onderwijzers, door de gemeenteraad benoemd, vaak nog verbonden 
aan de kerk als voorzanger, koster of klokluider en werden “opvoeder 
der jeugd” genoemd en de schoolkinderen zijn “discipelen”. 



woondroom...
stop met dromen,
              ga wonen

comfortabel wonen op begane grond + rustig gelegen 
+ ruimte voor eigen wensen + dicht bij vele voorzieningen

0
7.
15
5
-3

p r o j e c t o n t w i k k e l i n g

A58

E312

Oost-Souburg

middelburg

go
es

ambachtsveld

N661

SC
HI

3a
-1

24
67

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!

Al twintig jaar 
rolstoeldansen op walcheren

Volkslied 
van Ritthem

Rolstoeldansen is van oorsprong Engels. In 
Zeeland werd het voor het eerst in 1986 
gepresenteerd en al in 1987 werden de 
eerste cursussen gegeven. Dit leidde in 
1988 tot een paar groepen in Zeeland. In 
Middelburg werden dat De Vrolijke Rol-
lers. In 2001 werd er een stichting van 
gemaakt. Het gaat om mensen met een 
lichamelijke en/of geestelijke beperking. 
De club richt zich op zowel jongeren als 
ouderen. De samenstelling is heel divers. 
De jongste deelnemer is 8 jaar. De leiding 
van de groep is in handen van Addy van 

Wist u dat het Walcherse rolstoeldansen haar thuisbasis heeft in Oost-Sou-
burg? Zeker. De Kwikstaart levert elke week de dansvloer voor zo’n 24 en-
thousiaste dansers. Ze worden begeleid door een stel even enthousiaste be-
geleiders. En de club oefent voor deelname aan diverse activiteiten. Leuk zult 
u zeggen, maar wat houdt het eigenlijk in. Om wie gaat het, wat doen ze, 
welke inspanning moet er worden geleverd en door wie. Jan Boer, Souburger 
in hart en nieren kan er eindeloos over vertellen.
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Liere. Elke week oefent zij met de leden. En 
wat wordt er dan zoal gedaan. Zoals valide 
mensen dansen zij de foxtrot, de Engelse 
wals, de tango, de cha-cha-cha, kortom 
elke dazns die hete ballroomdansen kent. 
En dat vinden zij leuk. Elke rolstoeldanser 
heeft een staande partner. Maar er kan ook 
samen worden gedanst. En dansers maken 
gebruik van de handbewogen en de elek-
trischbewogen rolstoel. De lessen verlopen 
zoals op een gewone dansschool. De deel-
nemers kunnen voor goud, zilver of brons 
gaan. Ze ontvangen daarbij een diploma 

Nog slechts 3 te koop!

en een speldje. En daar zijn ze trots op. 
Ze dansen in twee groepen, beginners en 
gevorderden. Wat is er dan zo speciaal aan 
rolstoeldansen. Leven met een beperking 
wil niet zeggen dat daarmee activiteiten, 
zoals we die kennen en dagelijks in de 
huis-aan-huisbladen lezen, zijn uitgeslo-
ten. Integendeel. Het aantal rolstoelers 
neemt in het straatbeeld toe. Zij hebben 
ook behoefte aan activiteiten die ze leuk 
vinden en bij hen passen. En als ze die acti-
viteiten kunnen doen met valide mensen, 
nodigt dat uit om er veel aan te doen. De 
deelnemers zijn trots op hun hobby en 
hebben er wekelijks veel voor over. Om 
hen daartoe in staat te stellen zijn er veel 
vrijwilligers nodig vervoer, begeleiding, 
ondersteuning van de leidster en verzor-
ging van de dansavonden. De vrijwilligers 
doen jaarlijks nog wat extra voor de rol-
stoelers. Zo is er jaarlijks een diner, dat zelf 
wordt klaar gemaakt en begeleiden zij de 
rolstoelers op de Zonnebloem. De club 
neemt deel aan activiteiten op Walcheren, 
zoals het weekend van de amateursport en 
de Arduindagen bij Intratuin. Zo’n zes keer 
per jaar worden er demonstraties gegeven 
en werd acte de presence gegeven op de 
Zeeuwse Olympiade Dagen van de zuster-
vereniging in Goes. Kortom, een enthou-
siaste activiteit voor mensen, die daar 
uitermate veel plezier in hebben. 

Hebben de leidster en de vrijwilligers nog 
wensen? Zeker, het is een heel kleine club 
mensen, die wekelijks hun hobby beoefe-
nen. In een tijd dat alles duurder wordt, 
zaalhuur, vervoer en gemeentelijke lasten, 
wordt het erg op de centen passen. En er 
kunnen nog best een aantal vrijwilligers 
bij. Jan Boer is daar helder in. Een dank-
baar publiek als de rolstoeldansers kun-
nen best een steuntje in de rug gebruiken. 
Want laten we eerlijk zijn, elke bijdrage 
aan elkaar is toch een uitnodiging waard? 
Meer informatie? www.devrolijkerollers.nl. 
En kom gerust eens kijken daar in de Kwik-
staart./ U bent van harte welkom.

Mijn dorp. 
Aan d’oever van de Schelde ligt een 
dorpje.
Het is een dorp, zoals j’er vele ziet.
Het heeft voor ons een zeer bijzon-
dere waarde,
Omdat wij eigen zijn aan dit gebied. 
De toren van dat hele kleine dorpje
Staat wel wat scheef, maar ach wat 
hindert dat?
De klokkenklank van deze scheve 
toren
Heeft steeds voor ons betekenis 
gehad. 
Men weet hier altijd alles van elkan-
der.
En neemt elkaar ook graag een 
beetje beet.
Maar als er werk’lijk moeilijkheden 
komen,
Dan is een elk tot helpen steeds 
gereed. 
Dit is de plek, waar eens mijn wieg 
gestaan heeft,
Waar ik als kind gespeeld heb en 
gestoeid.
Waar ik al mijn vreugde en verdriet 
beleefde.
Ja, altijd heeft dit plekje mij geboeid. 
Ja, RITTHEM, ja ik zal je nooit ver-
geten.
Al voert het leven mij hier ver van-
daan.
Je blijft voor mij toch steeds het 
mooiste plekje,
Waar ik steeds graag weer eens 
naar terug zal gaan.
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Velen hebben de weg gevonden naar onze website en voor degenen die nog 
nooit een bezoek hebben gebracht hierbij de aanbeveling om er ook eens te 
kijken. U vind er informatie over de verrichtingen van het Dorpsplatform en 
allerlei informatie over Souburg. In 2007 zijn we ook begonnen met het plaat-
sen van wat foto’s, de reacties die we daar op kregen waren dermate positief 
dat daar meer aandacht aan werd besteed en er steeds meer Souburg foto’s 
online kwamen. Ook gingen we op de biets tour voor foto’s van vroeger en 
alras begon het steeds meer op een heuse fotosite te lijken. In september 2008 
kwamen we met een nieuwe lay-out en gingen populaire software gebruiken 
voor het genereren van de albums. 

Prijsvraag

Dorpsplatform Oost-Souburg

Deze prijsvraag is in samen werking met Partij Souburg Ritthem tot stand gekomen.
Uit de goede oplossingen worden 3 prijswinnaars getrokken. De prijs is een etentje voor twee 
personen bij Indisch Restaurant Bandoeng in de Kanaalstraat te Oost Souburg.
U kunt tijdens de Karolingenmarkt de oplossing afgeven in de kraam van Partij Souburg  
Ritthem. 

Kruis de juiste oplossing aan:

Wie was Pieter Louwerse?                     
O    De hoofd Piet van Sint Nicolaas 
O    Een bekende Souburgse Schrijver
O    De schrijver van het Wilhelmus

Vul aan: Op een grote stille heide:          
O    Dwaalt de herder eenzaam rond
O    Bloeien bloempjes lief en teer
O    Rust het al bij maneschijn

Waar staat het monument van Marnix van 
St. Aldegonde?
O    Ritthem
O    Bestaat niet
O    West Souburg

Naam: .......................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Woonplaats: ..............................................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................................                                   

E-mail: .......................................................................................................................................

Inmiddels staan er meer dan 8000 foto´s on-
line en nu moet u niet denken dat alle foto´s 
voor iedereen interessant zijn en ook niet 
van het Ruben Oreel kaliber, daarvoor heb-
ben we de kennis en materiaal niet in huis. 
Maar wel is er voor iedereen wat interessants 
te vinden of dat het nu foto´s zijn van vroe-
ger of de laatste ontwikkelingen van diverse 
objecten. Zo kunt u bijvoorbeeld stap voor 
stap de werkzaamheden volgen aan het 
Oranjeplein waarvan om de paar dagen wat 
foto’s gepubliceerd worden, zo ook de ver-
nieuwde speeltuin. Kortom als er ergens een 
herinrichting is of een nieuwbouw project 
dan zijn wij er bij en kunt u mee kijken op 
de website. Wij verheugen ons er nu al op 
dat we straks de bouw van nieuwe school 
kunnen volgen met een fotoreportage zo-
dat een ieder de vorderingen kan zien. Het 

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

Vanaf donderdag 28 mei
3 dagen lang

10% korting op alle 
vitrages en gordijnstoffen

Wanneer is Fort Rammekens gebouwd?
O   van 1447 tot 1457
O   van 1547 tot 1557
O   van 1647 tot 1657

Welke muziekvereniging komt uit Ritthem?
O   Vlijt en Volharding
O   Onda
O   Atlas

Wie was in 1985 een van onze laatste wijk - 
dorps agenten?
O   Wolfje
O   Stuut
O   Matthijsse

is echter nog niet zo ver maar dan weet u 
alvast dat er een uitgebreid fotoalbum op de 
site komt.

Er zijn al diverse personen die regelmatig 
foto’s beschikbaar stellen voor publicatie en 
dat wordt ten zeerste gewaardeerd maar 
meerdere foto’s van Souburg zijn altijd wel-
kom. Het zou  leuk zijn veel inzendingen te 
mogen ontvangen van  bijvoorbeeld Ko-
ninginnedag, Karolingenmarkt, Ringrijden, 
Highland Games  etc. Deze zullen dan gepu-
bliceerd worden in het betreffende album.

We zijn er van bewust dat de site altijd ver-
beterd kan worden en zullen onze best daar 
voor doen maar …… snuffelt u er eens rustig 
rond en daarbij wensen wij u veel kijkplezier. 
Website: www.platformsouburg.nl
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Wat verwacht u van een bank? Een goede financiële dienstverlening, een per-
soonlijke aanpak, een deskundig advies en een scherp aanbod, dat is logisch. 
Maar de Rabobank is niet zomaar een bank. Wij zijn een coöperatieve en be-
trokken vereniging met leden die kunnen meepraten en meebeslissen en die 
op veel manieren profiteren van ons ledenvoordeel. En dat doen we niet voor 
niets. Als Rabobank vinden we intensief contact met de samenleving, met u, 
heel belangrijk. Momenteel heeft Rabobank Walcheren/Noord-Beveland zo’n 
20.000 leden, mensen zoals u en ik. Een vertegenwoordiging van hen is geko-
zen in de ledenraad. Deze ledenraad vormt de schakel tussen u, als lid, en de 
directie van de Rabobank. De raad praat mee, dient als klankbord voor leden 
en directie en vangt signalen op, die de dienstverlening aan u wederom kun-
nen verbeteren. 

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland: 
Makkelijk en Dichtbij!

De Rabobank voegt namelijk iets bijzonders 
toe: coöperatief dividend. Jaarlijks gaat een 
deel van onze winst als coöperatief dividend 
terug naar de maatschappij. We investeren 

in projecten die positief bijdragen aan de 
leefbaarheid van onze omgeving. En dat 
doen we graag. Met de, veelal eenmalige, 
bijdragen vanuit het Coöperatiefonds wordt 

onze directe omgeving gewoon ‘een stukje 
mooier’. Op die manier geven we invulling 
aan onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Dat doen we, ook in Oost-Souburg, 
met veel plezier. Een mooi voorbeeld is de 
donatie aan Speeltuinvereniging Oost-Sou-
burg. Met een bijdrage vanuit het Coöpe-
ratiefonds is een aantal speeltoestellen ver-
nieuwd en is het voor de 15.000 bezoekers 
weer veilig spelen. Dat is nu wat je noemt 
coöperatief!

We helpen niet alleen met geld, 
maar ook met daadkracht
Naast het Coöperatiefonds heeft Rabobank 
Walcheren/Noord-Beveland een Innovatie 
Coöperatie. De bijdragen door de Innovatie 
Coöperatie zijn stimulerend en ‘actief’ van 
aard. 
Met het beschikbaar stellen van onze mens-
kracht, kennis, netwerken, middelen en geld 
bevorderen we de sociaal-economische ont-
wikkelingen in ons werkgebied. Vaak zijn dat 
projecten, ook bij u in de buurt. De strijd 
tegen laaggeletterdheid, is slechts één van 
de vele voorbeelden. Laaggeletterdheid, een 
onderwerp waar momenteel enorm veel aan-
dacht aan wordt besteed. En terecht: een 
goede beheersing van de Nederlandse taal is 
een voorwaarde om te kunnen participeren 
in onze samenleving. Door het ondersteunen 
van een leesbevorderingstraject op basisscho-
len tonen wij graag onze betrokkenheid bij 
uw woon-, leef- en werkomgeving. 

Dichtbij, ook in 
onze dienstverlening
Banken zijn er voor hun klanten! Als er tegen-
woordig één boodschap duidelijk naar voren 
komt in de discussies over financiële dienst-
verleners, dan is het die wel. Bij de Rabobank 
onderschrijven we die opvatting van harte. 

We zijn ten slotte niet voor niets een coöpe-
ratieve bank. Vandaar dat we onze klanten 
een zo uitgebreid mogelijke service willen 
bieden, met een doordachte mix van kanto-
ren, automaten en digitale diensten. Voor u 
als inwoner van Oost-Souburg betekent dit 
financieel advies om de hoek. Sinds kort zelfs 
uitgebreid met hypotheekadvies aan huis. 

Een persoonlijke klantrelatie, gericht op ser-
vice. Vandaag de dag best bijzonder, voor 
onze collega’s in Oost-Souburg niet meer 
dan logisch. ‘Kinderen die vroeger met hun 
spaarpotje aan de balie kwamen komen nu 
voor hun verzekeringen of hypotheekadvies 
naar de bank. Je bouwt een persoonlijke 
band op en deelt lief en leed met je klanten.’ 
Dat is nu precies wat ons werk zo bijzonder 
maakt aldus het team van ons kantoor in 
Oost-Souburg.

Thuis in Oost-Souburg
Met onze Rabobank ambassadeurs, Wilma 
Mabelis en Bianca Baas heeft u een per-
soonlijk aanspreekpunt naast de deur. Voor 
de één wellicht ‘oude bekenden’ voor de 
ander misschien nieuwe gezichten. In ieder 
geval dichterbij dan u denkt. Op de hoogte 
zijn en blijven van de ontwikkelingen in 
Oost-Souburg is voor Wilma en Bianca heel 
vanzelfsprekend. ‘Leuk om eens op een 
heel andere manier tegen over de klanten 
te mogen staan. Ik doe het met heel veel 
plezier, zoals op Koninginnedag. De bezoe-
kers waren allemaal heel enthousiast.’aldus 
Bianca. Onze ambassadeurs, ze zijn er voor 
de samenleving, voor uw en ons dorp, voor 
u! Lokale evenementen, vergaderingen 
en bijeenkomsten, Wilma en Bianca zijn er 
graag bij, om onze band met u als inwoner 
van Oost-Souburg te versterken. Ook zo zijn 
we verrassend dichtbij!

Bij de speeltuin

Team Rabobank Oost-Souburg (v.l.n.r.): Monique Boel, Jeroen Hegi, Neeltje van de Merwe, Martin van den Berge, Wilma Mabelis en Verona Conte



Een bundel herinneringen van J.Filius

‘Van oorlogskind tot veteraan’

Ko Filius groeide in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw op in het West-Souburgse Tuin-
dorp . Dat was destijds de armste arbeiderswijk 
van Souburg, maar het was er goed wonen, 
vertelt hij. “De onderlinge verstandhouding 
was optimaal, er was geen afgunst; kinderen 
van welke overtuiging ook, trokken in hechte 
band met elkaar op.” De meeste Souburgers 
zullen niet weten dat juist daar in Tuindorp de 
wortels lagen van RCS, nu een van de grootste 
voetbalclubs van Zeeland.

Aandacht
Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit en op dat 
moment was hij elf jaar. Alles wat vanaf die tijd 
een diepe indruk op hem maakte bewaarde 
hij of hij schreef er over. In zijn verzameling 
stukjes “over zaken die mijn aandacht had-
den” is zo onder meer een knipsel te vinden 
over de opening van het gemeentehuis. De 
Souburgers hadden allerlei feestelijkheden 
voorbereid, maar die gingen niet door omdat  
de mobilisatie werd afgekondigd. Kort daarna 
kwamen drie Souburgse marinemannen om 
op een mijnenveger.

Boeiende verzameling
Door de jaren heen is er zoveel gebeurd dat 
het alles bij elkaar een boeiende verzameling 
is geworden van feiten en daden waarvan 
de menselijke maat in alle ontroering  zicht-
baar is. Ko Filius heeft in al die jaren van zich 
doen spreken, zo blijkt, en dan steeds om te 
voorkomen dat al diegenen die iets voor de 
maatschappij hebben betekend en dat vaak 
met hun leven hebben betaald, zouden wor-
den vergeten. “Elk slachtoffer verdient het om 
herdacht te worden”, is het motto waaraan hij 
een leven lang trouw bleef.
Het verzamelboek is zo een bron van allerlei 
wetenswaardigheden die anders wellicht  met 
de tijd vergeten zouden zijn.  Het bevat onder 
meer berichten over de Franse militairen die 
Zeeland in 1940 kwamen verdedigen, over 
het bombardement dat de Marnixschool  trof, 
over zijn ervaringen als militair maar ook ver-
halen die hij schrijft voor Strijdend Nederland, 
het regimentsblad van de stoottroepen. Ook 

De Souburger Ko Filius (80) heeft een bewogen leven achter de rug. Als militair 
bij de stoottroepen belandde hij zo bijvoorbeeld in Indië,  maar ook daarvoor 
al, als tiener tijdens de oorlogsjaren, maakte hij het nodige mee. De oud-strij-
der is nog steeds actief in de bond van oud-stoottroepers en stoottroepers en 
hij is de ontwerper van vier oorlogsmonumenten en twee plaquettes waardoor 
hij een intensief contact kreeg met de nabestaanden.   Want Ko wil niet  dat al 
diegenen vergeten worden die stierven voor onze vrijheid. Zo was hij het ook 
die stappen nam om  de Franse generaal Deslaurens te herdenken. Dat leverde 
een bezoek van Franse schoolkinderen aan een van de monumenten en nog 
wat aardige correspondentie in het Frans op. Maar dat is niet het enige. De 
heer Filius schrijft graag en veel en het resultaat  daar van is sinds kort gebun-
deld onder de titel: “Van oorlogskind tot veteraan”.

nu nog trekt Ko zich het lot van zijn vroegere 
collega’s aan en schrijft hij onder meer voor en 
correspondeert hij met militairen in Afghani-
stan.

Voor geïnteresseerden 
In de Hogeschool Zeeland hangt een pla-
quette ter nagedachtenis aan de op die plek in 
1943 door een Amerikaanse bom gesneuvelde 
nog zeventienjarige Harry Traast. De plaquette 
werd verzorgd en is nog steeds eigendom 
van de bond van oud-stoottroepers en stoot-
troepers, de BOSS. Ko is als oud –Indiëganger 
bestuurslid van de kring Zeeland van die bond  
en zo komt het dat hij ook een bekende is 
geworden op de Hogeschool. ”Ik vertel daar 
ook wel eens wat over mijn belevenissen of 
tijdens herdenkingsbijeenkomsten. Mensen 
vragen dan: “waarom maak je er geen boekje 
van?” En dat heb ik nu gedaan, met van alles 
wat, te beginnen bij de crisistijd tot nu toe. 
Het is geen roman geworden, maar heel een-
voudig een verzameling van van alles en nog 
wat, knipsels, verhalen die ik heb geschreven, 
brieven enz. Maar het is wel allemaal echt 
gebeurd! Bij de Hogeschool hebben ze het 
voor me ingebonden en er een voorpagina bij-
gemaakt met een foto waarop ik op wacht sta 
in Sumatra. Er zijn niet heel veel exemplaren 
van gedrukt, omdat ik niet verwacht dat het 
storm zal lopen. Wie er echt in is geïnteres-
seerd kan contact met me opnemen.”   Voor 
de geïnteresseerden:  de heer Filius woont aan 
de Middenhofsingel in Oost-Souburg. “O ja 
en ik ben ook mevrouw Lineke de Landmeter-
Kodde heel erg dankbaar voor haar hulp als 
mijn ‘privé-secretaresse’. Kan dat er ook nog 
bij?”
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De voorpagina van het boek van 
Ko Filius met hem zelf als jonge 

stoottroeper op wacht op Sumatra.

SOUBURG - MIDDELBURG

MELSE TWEEWIELERS
Hét adres voor elektrofietsen

• Levering van alle topmerken

• Vakkundig advies

• Topservice

• Alle reparaties

• Snelle levering

•  Aantrekkelijke inruilprijs voor  

uw oude fiets bij aankoop van een nieuwe fiets

Kortom; uw dealer voor Souburg en omstreken!

Vlissingsestraat 67, Oost-Souburg | Tel. 0118-465599 



Stadhuis op stelten

Veiligheid
Partij Souburg Ritthem heeft bij herhaling aangedrongen op verbetering van het handha-
vingsbeleid. Teveel moet er correctief worden opgetreden, waar preventief beleid veel el-
lende had kunnen voorkomen. Door gebrek aan handhavers wordt er vaak gekozen voor ge-
dogen. Het woord “gedogen” krijgt daarmee een negatieve lading. Toestaan wat verboden 
is lijkt ons niet de juiste weg. Verbied het niet en wanneer je het wel verbied grijp dan in wan-
neer het gebeurt. Dat heet handhaving. In dat verband zien wij graag de wijk- of dorpsagent 
terug. Al of niet opererend vanuit een eigen politiepost in het dorp. Tijdens de Karolingen 
voorjaarsmarkt staan we met een kraam op de markt. Daar horen we graag uw mening.

Verkeersveiligheid
Al jaren wordt er met grote tractoren met zandtransporten met grote snelheid (40-50 km/h) 
door Ritthem en Oost-Souburg gereden. Als PSR hebben we er al herhaaldelijk op aange-
drongen dat we geen behoefte hebben aan dit verkeer in woonwijken. De Kromwegesingel is 
ondertussen gevrijwaard van deze transporten, daar is d.m.v. verkeersborden ingegrepen. De 
PSR heeft een motie ingediend om de Marie Curieweg op het industrieterrein Oost Souburg 
op korte termijn door te trekken naar de Poortersweg. Dit zou eindelijk een definitieve oplos-
sing kunnen zijn welke de verkeersveiligheid ten goede zou komen.

Ritthemsestraat 
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. De resultaten mogen er zijn. 
Alleen met het eerste stuk van de Ritthemsestraat wil het maar niet lukken. Al meer dan 
twintig jaar klagen de bewoners over het slechte wegdek, de slechte riolering en schade aan 
de woningen door trillingen veroorzaakt door het vaak te snel rijdend sluipverkeer. Vooral 
zware vrachtwagens, voor de bevoorrading van winkels, denderen regelmatig te hard door 
de nauwe straat. Partij Souburg Ritthem heeft tijdens de behandeling van de kadernota een 
motie ingediend met het verzoek snel te starten met het opknappen van de straat. 

Oranjeplein
De herinrichting van het Souburgse centrum vordert gestaag. Momenteel vinden de laatste werk-
zaamheden plaats aan het nieuwe Oranjeplein. En nieuw gaat het worden! Nieuw groen, nieuwe 
bestrating, ondergrondse containers en fietsbeugels en meer ruimte voor voetgangers. Als boeg-
beeld komt centraal op het plein een mooi kunstwerk te liggen, het Vikingschip. Twee maanden 
geleden is het Vikingschip geplaatst. Een mijlpaal in de herinrichting van het Souburgse centrum. 

Souburgse Kerktoren 
Onderhoud van de kerktoren staat al sinds 2002 in de planning. Het steeds uitstellen van dit 
onderhoud heeft de toren geen goed gedaan. De staat is nu zo slecht dat er stukken naar 
beneden vallen. Inmiddels is er voor de veiligheid van de voorbijgangers en kerk bezoekers 
een beveiligingstellage geplaatst. In het vragenhalfuur van de gemeenteraad is een vraag 
gesteld over het achterstallig onderhoud aan een kerktoren in Oost-Souburg. Op de vraag of 
het college bereid is om het onderhoud aan de kerktoren met de meeste spoed uit te laten 
voeren zegt wethouder Polderman toe dat dit een afweging zal zijn in de kadernota 2010. 

Steiger Wilgenhof
Van een omwonende kregen we de melding dat de steiger onveilig zou zijn. De PSR heeft dat door-
gegeven aan een ambtenaar van de Gemeente Vlissingen die er gelijk werk van gemaakt heeft. In-
middels is de steiger voorzien van een tijdelijk hekwerk in afwachting van een definitieve oplossing.

(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 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
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Zeelandiaplein
Partij Souburg Ritthem heeft herhaaldelijk aangedrongen op onderhoud aan het wegdek van 
het Zeelandiaplein. De straat is in zeer slechte staat. De bewoners ondervinden daar veel hin-
der van. Zoals u weet zijn er in de gemeente Vlissingen veel wegen en rioleringen in slechte 
staat. De gemeente is bezig met een inhaal slag. Hoewel het Zeelandiaplein niet in de plan-
ning tot 2010 stond heeft de gemeente getracht binnen de budgetten financiële ruimte te 
vinden. Dat lukt niet altijd, het moet ook uitkomen met andere geplande werken binnen de 
gemeente. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de straat begonnen en komt er een einde 
aan de overlast die de bewoners ondervinden. 

Het Zeelandiaplein wordt opgeknapt 

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

Kanaalstraat 73

4388 BK Oost Souburg

Tel 0118 490222

Tijdelijk op dinsdag 
15% korTing 

op alle behandelingen

Fun on Wheels  Bromfietsen & scooters

Kanaalstraat 72 • Oost-Souburg • Tel. 0118 - 463895 ERKEND

• Nieuw & 2e hands
• Reparatie

• Helmen/Kleding 
• Onderdelen

Co
lo

fo
n•  REDACTIE

Dick Visser, E. dtvisser@hetnet.nl

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

•  Medewerkers 
-  Kees v. d. Blom T. (0118) 490414 
-  Dick Schinkel T. (0118) 490195
-  Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk

•  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 22-05-2009 
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 26-05-2009 voor 
19.00 uur van u en uw buren uw 
naam, straat naam, huisnummer 
en postcode op bij het mail adres  
neuf2@zeelandnet.nl.

Souburgsche
Courant



Leuke gift met duurzame 
bedrukking

De Vrijbuiter demonstreert graag de 
compacte All-in-one pers, waarmee 
eenvoudig T-shirts, mokken, spaarpot-
ten, petten, muismatten, tassen en zelfs 
tegels bedrukt kunnen worden. Leuke 
spullen die je voor jezelf aanschaft, maar 
meer nog om als grappig cadeau te ge-
ven. Uiteraard bedrukt met een eigen 
ontwerp, liefst een leuke foto die ook 
de ontvanger aanspreekt. Dat systeem 
is niet nieuw. Iets soortgelijks is al jaren 
op de markt, welbekend van de trans-
fers die je moet opstrijken. Het nieuwe 
systeem van de Vrijbuiter levert een 
kwaliteit waar je nog lang plezier van 
kunt hebben en die bestendig is tegen 
de blekende behandeling n een wasma-
chine. De plaatjes, afkomstig uit deze 

De Vrijbuiter & Zeeuwse streken in de Paspoortstraat voorziet haar klanten 
van veel leuke dingen. Van Kaarten tot sierlijsten, van cadeauartikelen tot 
schrijfwaren. En alles wat daar tussenin zit. Maar er ontbrak nog iets. Er 
kwam steeds meer vraag naar iets persoonlijks zoals opdrukken op shirts, 
kopjes, mokken en bordjes. Kees en Marja Schroevers onderzochten de 
mogelijkheden en vonden die in de vorm van een installatie, die hen alle 
mogelijkheden geeft. Vanaf nu kunnen klanten hun vragen stellen over 
speciale opdrukken, die zij op diverse voorwerpen willen laten aanbrengen. 
Bijvoorbeeld als aandenken, voor evenementen en persoonlijke giften. 
Alles kan. Ook per stuk wordt geleverd.

machine leveren briljante kleuren, een 
haarscherpe weergave en jarenlang kijk-
plezier. De afbeeldingen liggen niet op 
het materiaal, maar door het gebruikte 
proces dringen zij erin. De verwerking 
van de opdrukken gaat erg snel. Tussen 
inladen van de foto en het eindresultaat 
zitten slechts enkele minuten.

We gaan met elke vraag graag aan de 
slag, aldus Kees Schroevers. Een nieuwe 
activiteit, waarvan hij hoopt dat die ook 
in Oost-Souburg aanslaat. En, de kracht 
van het product zit hem in het feit dat 
er gekozen kan worden tussen een en-
kel voorwerp en een groot aantal. Dat 
maakt deze mogelijkheid zo laagdrem-
pelig is. Alles kan.
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Miranda bij de compacte All-in-one pers

Jellema & Partners Makelaardij
Kanaalstraat 28
4388 BM Oost-Souburg
Tel. 0118 - 49 11 55
info@jellemaenpartners.nl
www.jellemaenpartners.nl

Jellema & Partners
m a k e l a a r d i j

Jellema & Partners
Nieuw in Souburg!
Souburg is een makelaardij rijker. En wat voor een makelaardij. Jellema & 
Partners loopt net een stap harder, is helder, duidelijk en biedt zekerheden. 
En bovenal staat bij Jellema & Partners een persoonlijke aanpak 
voorop. Geen klant en geen huis zijn tenslotte 
hetzelfde. 

Openingsactie
Om de opening van ons kantoor 
te vieren, krijgen alle Souburgers 
van ons 25% korting op de 
courtage*.
Voor wie van een gokje houdt, 
hebben we een leuke wedstrijd. 
In ons kantoor aan de Kanaal- 
straat 28 staat een auto vol 
ballen. Raad hoeveel ballen er 
in de auto zitten en Win een 
makelaar of een weekend weg  
in een luxe hotel*!

*WIn een makelaar: u wint de volledige  
dienstverlening bij de aan- of verkoop van  
een woning.
Openingsacties lopen tot 22 juni 2009.  
Vraag naar de voorwaarden.

 

Wij begrijpen waar u heen wilt
Terra Reizen

Voor al uw vakantieplannen,
losse tickets, weekendtrips
of zakenreizen!
Holland International Reisbureau Terra Reizen
Kanaalstraat 31 - Oost Souburg - 0118 473600
terrareizen@hireisbureau.nl - www.terrareizen.nl

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

Schildersbedrijf 
Kameleon


