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De 2e Karolingenmarkt  
is in aantocht

De ongeveer 100 kramen worden weer 
goed bezet aldus Kees Schroevers. De 
winkeliers en vertegenwoordigers van de 
ambulante handel hebben nog genoeg 
in de aanbieding. En er zijn weer veel 
activiteiten. Het is bijna traditie dat er 
weer een aantal volksdansgroepen van 
de partij zijn. Het belooft dus een inte-
ressante dag te worden. Het programma 
voor de markt ziet er goed uit. Er is 
natuurlijk muziek van O’Brass la Lota, 
de band die voor de vrolijke noot zorgt. 
De Kanaalstraat, Paspoortstraat, Reho-
botstraat worden opgetuigd. NEMIDSO 
hoopt dan ook weer op een aantrekke-
lijke dag. Een ander aantrekkelijk gebeu-
ren is de rommelmarkt op de Karolingen-
burcht. Daar is ook het folklorefestival en 
het ringrijden, dat wordt georganiseerd 
door de Souburgse Ringrijdersvereni-

De vorige editie hebben we u uitgebreid kennis laten maken met de 
jaarmarkt van 30 mei 2009. Een geslaagde dag volgens de organisatie. 
Mooie evenementen, gevarieerde aanbiedingen van onze winkeliers, 
veel kramen, muziek, oude motoren met een rondrit. En voor de jeugd 
een heuse draaimolen. Kortom het was levendig in Oost-Souburg en uw 
belangstelling was groot. En op de eerste zaterdag in september staat 
de volgende jaarmarkt weer voor de deur. De organisatie draait weer op 
volle toeren. Zij nodigt u graag weer uit een bezoekje te brengen. Begon 
met de vorige markt de zomer, nu hopen we dat na deze markt het nog 
een tijdje blijft nazomeren.
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ging. En natuurlijk verzorgen een aantal 
volksdansgroepen uitvoeringen van hun 
Kunst. Met een grote K, dat mag best 
eens gezegd worden. Elders in dit blad 
leest u over deze groepen.  De organisa-
tie van de Jaarmarkt en de activiteiten op 
de Karolingenburcht verwachten deze 
dag extra drukte. De schoolvakanties 
mogen dan voorbij zijn, er zijn nog veel 
vakantiegangers in Zeeland. En zeker de 
folkloreliefhebbers zullen Souburg bezoe-
ken. Daarom ook heeft de organisatie 
vooraf goede afspraken gemaakt met de 
gemeente en de politie. De vorige keer 
is het uitstekend verlopen. Goed toezicht 
leidde er in ieder geval toe dat met name 
het verkeersaanbod ordentelijk is verlo-
pen. En de straten en de burcht waren na 
afloop schoon. We hopen dat de dag dus 
gladjes verloopt.

Medioburgum organiseert haar 9de Folklore Festival Walcheren.

Het ringrijden wordt dit jaar niet meer op het Oranjeplein gehouden maar op de  
Karolingenburcht. Op de burcht is ook de snuffelmarkt en het folklorefestival.  

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
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Helemaal leuk dat schip op het 
Oranjeplein. Echt een prachtig 
plekje om te picknicken, te han-
gen, muziek te maken, een toneel-
voorstelling of concert te geven, te 
zonnebaden (nou ja als er genoeg 
zon is) of een buurtfeestje te orga-
niseren. Het is alleen zo jam-
mer dat die auto’s en bussen en 
vrachtwagens daaromheen zeilen. 
Je hebt dan toch gauw een scheut 
uitlaatgas in je bekertje of je ver-
staat het laatste nieuwtje niet of 
het publiek kan niet horen wat 
je voor moois aan het voordragen 
of spelen bent. Is niet genoeg over 
nagedacht, denk ik dan. Maar 
misschien komt er ook nog wel 
eens zo’n schip op bijvoorbeeld  de 
Karolingenburg. Zou fijn zijn om 
daar dan al die dingen te doen. Of 
we maken het Oranjeplein auto-
vrij, kan ook.
In ieder geval hebben we wel weer 
een heleboel om over na te denken 
gekregen. Het leuke van nieuwe 
dingen is altijd dat je dan ineens 
weer weet hoe je het niet wilt en zo 
kom je dan vanzelf bij wat je wél 
wil. Misschien wel een leuk idee 
om een ideeënbus te bevestigen 
in het schip op het Oranjeplein. 
Toppunt van burgerparticipatie. 
Nu met de verkiezingen al vrij 

snel voor de deur eigenlijk helemaal 
nog niet zo gek, want nu is iedereen 
aan het bedenken hoe het moet de 
komende tijd. Je zult zien, dat ding 
loopt helemaal vol want we barsten 
hier van de ideeën en dit is natuurlijk 
wel een unieke kans om ook eens wat 
te zeggen. Ik roep maar wat, u hoeft 
het er niet mee eens te zijn. Bijna 
iedere Souburger heeft wel ergens ver-
stand van en weet hoe het moet. Het 
zou leuk zijn als dat dan ook eens 
gezegd wordt en we er allemaal van 
kunnen profiteren. 
Als ze die ideeënbus niet op het 
Oranjeplein willen hangen, zetten ze 
hem maar bij mijn putje. Kunnen ze 
er meteen een melkbus van maken. 
Ook een leuk idee!

Melkmeisje

Rondom ‘t PUTJE
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Hobby en-
CReATIVITeITSCenTRUM
’T ALLeRGAARTJe

I.V.M. onS 15 JARIG beSTAAn op 4 noVeMbeR oRGAnISeRen 

wIJ een GRoTe DeMo-DAG op zATeRDAG 10 okTobeR 2009.

wIJ Doen DIT In CAfé-BrAsserie de KArolingenBurCht

 VlissingsestrAAt 47/55, oost-souBurg

koM zekeR kIJken, wAnT HeT IS De MoeITe wAARD.

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

Laat dat u er vooral niet van weerhouden 
om een wandelingetje te maken langs 
de lange rijen kleden. Wie weet zit er 
iets van uw gading tussen de koopwaar. 
Wellicht een leuke aanvulling voor die 
ouderwetse platencollectie, die u er nog 

steeds op na houdt? Skeelers, die de oor-
spronkelijke eigenaar te klein zijn geworden, 
maar voor uw zoon of dochter precies goed 
zijn? En wie weet wat er verder nog van de 
zolders en uit de rommelschuurtjes te voor-
schijn komt…

Karolingenburcht Rommelmarkt
De Karolingenburcht wordt zaterdag 5 augustus weer omgetoverd tot rom-
melmarkt. Dat betekent natuurlijk dat alleen daar de rommelmarkt gehouden 
mag worden en dat het andersom ook alleen is bedoeld voor de rommelmarkt.  
Dus geen andere handelaren op de burcht, en geen verkoop van tweedehands 
spullen op andere plaatsen. Ook betekent “rommelmarkt” niet dat de niet  
verkochte rommel op die plaats kan worden achtergelaten als de markt een-
maal is afgelopen.

De Karolingenburcht wordt omgetoverd tot Rommelmarkt
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Archeologie
Met mijn oude vriend en collega Fred Sla-
ger kun je van alles meemaken. Zo stuurde 
hij op 25 oktober 2006 een mailtje met de 
mededeling dat hij bij het uitlaten van zijn 
hond op het toen nog braakliggende terrein 
in Souburg-noord toevallig op een roestige 
bal stapte. Het bleek een kanonskogel te 
zijn en sjouwde het ding mee naar huis 
en vervolgens naar kantoor. Hij vroeg zich 
af uit welke periode deze afkomstig was. 
Zowel de archeologen als ik vermoeden dat 
de kogel uit de strijd van 1809 stamt. 
Gezien de locatie zou dat goed mogelijk 
zijn, omdat de frontlijn tussen de strij-
dende partijen korte tijd in de buurt van 
Oost-Souburg en Abeele lag.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap
In 1795 achtte Frankrijk het moment aan-
gebroken om de Noordelijke Nederlanden 
ook inhoudelijk deelgenoot te maken van 
deze leus uit de Franse Revolutie en stak 
met een troepenmacht onze grenzen over.
Nederland werd als Bataafse Republiek een 
vazalstaat van Frankrijk. Bij het Verdrag 
van Den Haag werd bovendien besloten 
dat de belangrijke havenstad Vlissingen, 
strategisch gelegen aan de monding van 
de Westerschelde, gebruikt mocht worden 
als Franse garnizoensplaats en haven voor 
de oorlogsvloot. In feite deden de Fransen 
alsof ze de stad in eigendom hadden. 
Nadat Napoleon zichzelf in 1804 tot keizer 
had gekroond wilde hij zijn invloed vergro-
ten in de Bataafse Republiek en benoemde 
zijn kleine broertje Lodewijk Napoleon tot 
koning, waardoor het Koninkrijk Holland 
ontstond. Vanwege het grote strategische 
belang van Vlissingen besloot hij de haven-
stad in 1808 bij het keizerrijk in te lijven. 
Zo ontstond de vreemde situatie dat een 
Vlissinger onderdaan werd van de kei-
zer en een Souburger (en iedere andere 
Zeeuw) onderdaan van de koning. Verschil 
moet er zijn!

Broederliefde
Keizer Napoleon wilde Engeland treffen 
door middel van een economische blok-
kade in de vorm van een totaal handelsver-
bod. Dit zogenaamde Continentale Stelsel 
veroorzaakte echter een sterke economi-
sche achteruitgang in onze gebieden, die 

Souburg in de frontlijn

Bij het werk aan de Zwakke Schakels worden in de buurt van de Nolledijk met 
grote regelmaat explosieven gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Geen ver-
rassing als men bedenkt dat alleen al op 7 oktober 1944 ruim 700 bommen op 
het dijklichaam zijn afgeworpen met als doel Walcheren onder water te zetten.
Ondanks het feit dat er in Souburg ook een aantal bombardementen hebben 
plaatsgevonden, worden er zelden blindgangers gevonden. 
In de herfst van 2006 was het toch raak. Het ging echter niet om een explosief 
uit de Tweede Wereldoorlog, maar om een kanonskogel met een gewicht van 
circa 10,4 kilo uit de strijd in 1809.

ten, ondermeer met brandraketten. Veel 
inwoners kwamen om en de stad raakte 
zwaar beschadigd. Pas op 15 augustus 
gooide Monnet de handdoek in de ring. 
De Engelse Expeditie liep uit op een drama. 
Een groot deel van de troepenmacht werd 
geconfronteerd met de Zeeuwse Koorts en 
bleek uiteindelijk niet meer in staat Ant-
werpen te bereiken. In december van 1809 
namen de Fransen het heft weer in handen.
Keizer Napoleon was verbolgen over de 
zwakke verdediging van de stad Vlissingen 
en besloot de vestingwerken te versterken. 
Ook daar hadden de Souburgers last van, 
omdat jonge en sterke boerenzoons ver-
plicht werden daarvoor de handen uit de 
mouwen te steken. Bovendien besloot hij 

het vooral van de zeehandelsvaart en vis-
serij moesten hebben. Tot grote ergernis 
van zijn keizerlijke broer liet de Hollandse 
koning de smokkelhandel met Engeland 
oogluikend toe en vertikte het de dienst-
plicht in te voeren. Keizer Napoleon liet 
dit niet over zijn kant gaan en besloot 
over te gaan tot de inlijving van Vlissingen 
bij zijn rijk. In deze haven en in die van 
Antwerpen groeide langzaam maar zeker 
de vloot, die mogelijk de invasie op Enge-
land moest gaan bewerkstelligen. Dit land 
bekeek al deze ontwikkelingen met argus-
ogen. Die ogen waren er ook, want spio-
nage was ook in die tijd heel gebruikelijk. 
Ze wachtten een eventuele invasie niet af 
en besloten dat zelf te doen. Dit leidde tot 
de dramatische gebeurtenissen van 1809, 
nu precies 200 jaar geleden. Een strijd die 
uiteindelijk slechts verliezers kende.

De Engelse Expeditie
Een groot invasieleger landde op 30 juli 
1809 bij Breezand in het noordwesten van 
Walcheren en wist op eenvoudige wijze in 
een paar luttele dagen heel Walcheren in 
te nemen. Héél Walcheren? Nee, het stadje 
Vlissingen, waar generaal Monnet het 
bevel voerde, weigerde zich zonder slag of 
stoot over te geven.
Na de verovering van Veere en Middelburg 
rukten de Engelse troepen langs drie kan-
ten op richting Vlissingen. Via Zoutelande, 
Koudekerke en Oost-Souburg.
Vooral bij Abeele en Oost-Souburg stuitten 
de Engelsen op forse tegenstand, omdat 
de Hollandse en Franse hoofdmacht zich 
daar had geconcentreerd. Pas nadat West-
Souburg was gevallen en de hoofdmacht 
bij Oost-Souburg omsingeld dreigde te 
raken, werden de troepen naar Vlissingen 
gedirigeerd. 
Vele huizen in Oost-Souburg, dat toen bijna 
500 inwoners telde, werden door de terug-
trekkende Franse troepen in brand gesto-
ken. Zoals ook elders op Walcheren, werd 
de kerk door de Engelsen gevorderd om 
als opslagplaats en lazaret te dienen voor 
gewonde en zieke soldaten. 
Het beleg van de vesting Vlissingen kon 
beginnen. Monnet weigerde zich over te 
geven, met als gevolg dat de Engelsen op 
13 augustus een hevige beschieting start-

in 1810 de rest van Nederland ook maar 
bij zijn keizerrijk in te lijven. Ik denk niet 
dat het deze boerenzoons veel uitmaakte 
of ze zich voor de keizer of de koning in 
het zweet moesten werken.

Zoals gezegd kende deze strijd slechts ver-
liezers. Bij de Engelsen leidde deze misluk-
king zelfs tot een parlementaire enquete. 
Bij de strijd op Walcheren vielen vele dode-
lijke slachtoffers, niet alleen slechts bij de 
militairen. 
Als gemeentearchivaris beschouw ik me 
nog dagelijks als een verliezer, omdat bij 
het bombardement op Vlissingen het stad-
huis werd getroffen, waarbij een groot 
deel van de archieven verloren ging.

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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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

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 Sinds jaar en dag levert de Partij van de Arbeid één of meerdere wethouders in het College van B&W 
en vaak ook nog de burgemeester. Dat komt omdat de kiezers ons vaak veel vertrouwen geven. De 
Partij van de Arbeid is ook niet bang voor het nemen van bestuursverantwoordelijkheid. Ook niet in 
moeilijke tijden. Dat doen we niet om dat we zo graag op het pluche zitten maar omdat we onze 
mouwen opstropen voor verbetering van de woon en leefomstandigheden van de gewone man en 
vrouw. Wij zijn de partij van het eerlijk delen. Ook in deze moeilijke economische tijden. 

De PvdA heeft dit land mede opgebouwd, van Drees tot den Uyl,  Kok en ook nu met Wouter Bos 
hebben we ervoor gezorgd dat de verzorgingsstaat opgebouwd werd en overeind blijft. Wij zor-
gen ervoor dat de  sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ook in de Gemeente Vlissingen 
is de PvdA altijd sterk aanwezig geweest. Onze mensen hebben voor werkgelegenheid gezorgd in 
Vlissingen-Oost. Ook nu is het belangrijk dat wij pal staan voor nieuwe banen bij bijvoorbeeld de 
WCT en de haven voor cruise schepen. 

In het huidige College van B&W zitten 2 wethouders van de PvdA. Wethouder Frans Prins en wet-
houder Piet Polderman. Zij helpen de gemeente Vlissingen weer op de kaart te zetten en ook voor 
Souburg en Ritthem steken ze de handen uit de mouwen. De locale partij uit Souburg en Ritthem 
komt de eer toe dat ze aandacht hebben opgeëist voor nieuwe plannen hier. Maar dit College komt 
de eer toe dat ze die plannen ook uitvoeren. 

De PvdA krijgt nogal eens het verwijt teveel bestuurderspartij te zijn. Het is soms waar dat ons ver-
antwoordelijkheidsgevoel om de boel draaiende te houden te groot is. De gemeenteraadsfractie 
is ervoor om het College van B&W bij de les te houden en om wensen uit de bevolking onder de 
aandacht te brengen. Vaak is een belangenafweging nodig. Het is zaak dat we goed uitleggen 
waarom we het één doen en het ander laten. Daarom hechten we er veel belang aan om van u te 
horen waar we onszelf kunnen verbeteren.

De PvdA staat 5 september met een kraam op de Karolingenmarkt. We leggen een aantal stellingen 
aan u voor. En natuurlijk staan we open voor uw suggesties. We hopen u daar te ontmoeten.

Wethouder Polderman beantwoordt vragen over Souburg

Bouwen
Voor de Gemeente Vlissingen heeft de bouw op het Scheldekwartier topprioriteit. Mag er nu in Souburg 
niets meer gebouwd worden?

De bouwplannen in Souburg Noord gaan gewoon door ook al zit het tij nu even tegen met de 
economische crises. Maar op wat langere termijn wordt het volgens plan afgemaakt.  Ook wil ik 
graag nog kijken of er specifiek voor ouderen nog woningen bij kunnen komen, bijvoorbeeld op 
het Oranjeplein dicht bij de huidige voorzieningen. Die zouden bovenop een nieuwe publieksvoor-
ziening gebouwd kunnen worden. Ik wil daar graag met de dorpsraad over doorpraten.

Wonen
Er is in het verleden ook over sloop van woningen gesproken. Hoe denkt u erover?

Sloop is het laatste wat je moet doen.  De bewoners zijn over het algemeen heel tevreden met 
hun woning, dus laat dat zo zou ik zeggen. Ik vind de aanpak van de woningbouwvereniging 
Woonburg erg goed. In goed overleg met de bewoners wordt gekeken waar met kleine ingrepen 
de kwaliteit van de omgeving verbeterd kan worden. Het kan dan zijn dat drie of vier woningen 
gesloopt worden, maar groen aan de buurt wordt toegevoegd. Die bewoners die dat treft krijgen 
dan absolute voorrang voor een andere woning met altijd als keuze ook een woning in dezelfde 
buurt. Dit is een aanpak die als voorbeeld kan dienen voor heel Vlissingen.

Leven
Hoe belangrijk is een veilige en leefbare wijk voor u?

Heel erg belangrijk! Naast de kwaliteit van de woning is een fijne buurt van groot belang. Daarom 
zet dit College van B&W ook in op veilige wijken. Onze burgemeester Dijkstra is heel scherp daarin; 
bewoners die structureel overlast veroorzaken en de omgeving terroriseren kunnen een strenge 
aanpak van ons verwachten tot aan een huisuitzetting aan toe. Nu is het vaak dat de goede onder 
de kwade lijdt. Daar moet een einde aan komen.

Verder hebben we heel veel gedaan aan de woonomgeving door het opknappen van de straten 
en pleinen. Ik zelf vind dat we nog eens goed naar de parkeerdruk moeten kijken, maar ik heb daar 
niet één twee drie een oplossing voor.

AFDELING VLISSINGEN

-  advertentie  -
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De Ritthemsestraat verkeert in een behoor-
lijk slechte staat. Putten in de weg, verzakte 
stoepen, problemen met de riolering door 
kapotgereden woonhuisaansluitingen en ga 
zo maar door. Daarnaast kampt de straat 
met overlast door hardrijden, zwaar verkeer 
en verkeer dat tegen de richting inrijdt. Ook 
zaken als het parkeren in sommige voortui-
nen  zijn veel bewoners een door in het oog. 
Er zijn in het verleden enkele handtekenin-
genacties gehouden om de situatie aan te 
kaarten. Ook volgden er enkele gesprekken 
met wethouders. Dat alles leidde niet tot het 
gewenste resultaat.

Crisis
Totdat wethouder Rob van Doorn zich met 
de zaak ging bemoeien. Hij werd daar-
toe aangespoord door de Partij Souburg 
Ritthem. Van Dooren vertelt: ‘Tijdens 
besprekingen sprak de PSR lovend over de 
aanpak van de wegen straten en pleinen in 
Souburg. Er werden wel nog wat wensen 
kenbaar gemaakt, zoals een versnelde aan-
pak van het stukje Ritthemsestraat tot de 
Burchtstraat. We hebben toen gekeken of 
via eenmalige middelen en een combinatie 
van de investeringsgelden voor herinrichting 
en riool we nog in 2009 geld zouden kun-
nen vrijmaken.’
Dat is dus gelukt. Met dank aan de krediet-
crisis, vertelt Van Dooren: ‘Het past in het 
beleid om daar waar het kan investeringen 
in de openbare ruimte naar voren te halen 
vanwege de crisis. Hier kon dat. Formeel 
moet het nog door de gemeenteraad wor-
den afgetikt, maar ik zou niet weten waarom 
het niet door zou kunnen gaan.’

Weg en Riolering
Mariët Kaptein van de gemeente weet wat 
er precies gaat gebeuren: ‘Het gaat dus om 
het deel van de Ritthemsestraat rond de 
Karolingenburg. Dat is van het Oranjeplein 
tot de kruising met de Burchstraat.  Ook de 
Burchtstraat zelf wordt gelijk aangepakt. In 
dat hele stuk wordt het riool hersteld. Daar 
gebruiken we de zogenaamde reliningme-

Bewoners hebben er lang op moeten wachten, maar de Ritthemsestraat wordt 
binnenkort aangepakt. De werkzaamheden beginnen nog dit jaar. Het gedeelte 
van de straat tussen het Oranjeplein en de Burchtstraat wordt opnieuw  
ingericht. Ook wordt het riool volledig hersteld.

thode Hierbij wordt er een soort kous in de 
riolering aangebracht. Zo beperken we de 
overlast tot een minimum.’
Direct nadat het riool is hersteld, worden de 
straten heringericht. Kaptein: ‘Dat gebeurt 
conform het herinrichtingsplan centrum 
Oost-Souburg. Oftewel: de Ritthemsestraat 
en de Burchstraat krijgen ongeveer dezelfde 
uitstraling als de Paspoortstraat en het stukje 
Vlissingsestraat van de Kanaalstraat tot de 
Burchstraat’.
 
Verrommeling
Het zal voor veel bewoners een opluchting 
zijn dat de straat wordt aangepakt. Dit najaar 
mogen ze een presentatie van de praktische 
uitwerking van de plannen verwachten. Helaas 
is er binnen het bestek van de herinrichting 
en het herstellen van het riool geen aandacht 
voor zaken als de verrommeling van de straat. 
Maar de gemeente blijkt niet doof te zijn voor 
geluiden van inwoners. Dus wie weet kunnen 
op aandringen van de bewoners deze zaken 
alsnog worden meegenomen. Reden te meer 
om uit te kijken naar de informatiebijeenkomst 
dit najaar. De gemeente stuurt u daar te zijner 
tijd een uitnodiging voor. 

flink vaart achter herinrichting centrum souburg

Ritthemsestraat vervroegd aan de beurt

 De Ritthemsestraat verkeerd in een behoor-
lijk slechte staat. Putten in de weg, verzakte 
stoepen, problemen met de riolering door 
kapot gereden woonhuisaansluitingen. Ook 
zaken als het parkeren in sommige voor- 
tuinen zijn veel bewoners een doorn in het oog. 

Schatkamer is gevestigd in basisschool  
’t Mozaïek. Kinderen met de leeftijd van 
2 tot 4 kunnen twee vaste dagdelen in de 
week naar Schatkamer komen. Op de peu-
terspeelzaal wordt gewerkt met de methode 
Piramide. Aan deze methode worden the-
ma’s gekoppeld zodat er gericht met de 
ontwikkeling van de kinderen omgegaan 
wordt. Thema Lente is zojuist afgesloten bij 
Schatkamer. De nadruk van het thema lag 
op het jonge dier. Kinderen bezochten kui-
kens, kippen, lammetjes en schapen in de 
buurt om te kijken wat het verschil is tus-
sen jong en oud. Op iedere groep staat een 
thematafel zodat ouders kunnen zien met 
welk thema er gewerkt wordt. Alle mooie 
knutselwerken van de kinderen liggen daar 

om bewonderd te worden. Vrij spel is ook 
een belangrijk onderdeel bij Schatkamer. 
Spelenderwijs maken kinderen kennis met 
sociale omgangsaspecten zoals samen spe-
len en leren kiezen. Ook hier wordt het 
thema bij betrokken. 
Kinderdagverblijf Dol-fijn blijft gevestigd op 
de oude locatie (Molenweg 57, Oost-Sou-
burg). Kinderen met de leeftijd van 0 tot 
4 jaar kunnen hier een hele dag opgevan-
gen worden. Ieder kind wordt in zijn eigen 
ontwikkeling begeleid en gestimuleerd. Bij 
Schatkamer en Dol-fijn wordt veel geknut-
seld, gelezen en gezongen met de kinde-
ren. Het is van groot belang dat kinderen 
op beide locaties een fijne ochtend, middag 
of dag hebben. 

Peuterspeelzaal Dol-fijn krijgt  
nieuwe naam en nieuwe locatie

Peuterspeelzaal Dol-fijn (Kinderopvang Walcheren) is in maart 2009 verhuisd 
vanaf de Molenweg 57 naar de Dongestraat 109 in Oost-Souburg. De peuterspeel-
zaal heeft naast de nieuwe locatie ook een nieuwe naam gekregen. Kinderen van 
peuterspeelzaal Dol-fijn gaan tegenwoordig naar peuterspeelzaal Schatkamer. 

ZEEUWS KRUiDEnWiJnTJE 
UiT OOST-SOUBURG

Ze zijn er trots op, Kees en Marja 
Schroevers van De Vrijbuiter en Zeeuwse 
streken in de Paspoortstraat. Ze zijn al 
een tijdje bezig om Zeeuwse producten 
te presenteren. Als u in de etalage van 
de winkel kijkt is er inmiddels genoeg 
van eigen bodem. En er is iets bij. Het 
Zeeuwse Kruidenwijntje uit Oost-
Souburg. Waard om eens te proeven.

De wijn is gemaakt op basis van honingwijn 
en pure kruiden uit de streek. Die kruiden ver-
sterken de smaak. De wijn laat zich uitstekend 
drinken als aperatief. Maar ook bij de maaltijd 
laat het zich heerlijk drinken. En als slaapmutsje 
is het een welkome aanvulling op het al zo rijke 
assortiment. Het staat er heus op “Zeeuws Krui-
denwijntje”. Kees en Marja geven aan dat het 
zich ook graag laat drinken op gezellige avon-
den, in het najaar en de winter. En op het etiket 
treft u nog een leuke tip aan. Moet u echt lezen.  
Fijn dat we in Souburg aandacht besteden aan 
onze eigen producten. Daar mogen we best 
trots op zijn. En deze producten laten zich graag 
verpakken in een cadeauverpakking. Leuk ook 
om te geven. De Vrijbuiter en Zeeuwse Streken 
adviseert u graag. En Kees en Marja vernemen 
graag wat u ervan vindt.

Peuterspeelzaal Schatkamer aan de Dongestraat 

Kinderdagverblijf Dol-fijn blijft gevestigd op de oude locatie



   Het onverharde weggetje, omzoomd met dicht op elkaar staande knotwilgen.

    Het volkstuinen complex. Een kleurige zee van wilde bloemen en in het zaad geschoten groeten.
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Heerlijkheid           Ritthem

Reis rond de Wegeling in 40 
Minuten (inclusief lunch)

inspraak voor  
bewoners Ritthem

Ik neem u graag mee op mijn reis rond 
de Wegeling. Met lunchpakket onder de 
arm sla ik op de Zandweg rechtsaf de 
Wegeling in en zie rechts gelijk tussen 
de wilgen door de (dieren)tuin; hobby  
van de heer Knibbe. Naast de vele 
vogels, waaronder een paar zwarte zwa-
nen zie ik plotseling een groep vreemde 
dieren. Alpacas,  verneem ik later. Dit 
zijn kameelachtigen die oorspronkelijk 
uit de Andes komen en bekend zijn om 
hun zachte wol. Dit jaar zijn er hier zelfs 
3 jongen geboren. Ze zijn mooi bont 
gekleurd en nieuwsgierig dartelen ze 
me na. Had ik maar zo’n wollen trui....

Aan mijn linkerhand staat een van de 
bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. 
Onverwoestbare, Duitse beton-architec-
tuur maar nu mooi omringd door hor-
tensias, groenten en net gestapeld open 
haard hout. De bunker is door jongeren 
uit het dorp ingericht als museum met 
materiaal uit de oorlog en historische 
foto’s van Ritthem en omgeving. Tijdens 
speciale dagen, bijvoorbeeld bij ring- of 
sjezenrijden in Ritthem, is het Bunker-
museum toegankelijk voor publiek.

Even verder, ook aan de linkerkant, ligt 
het voormalige volkstuincomplex. Na 
het vertrek van de gebruikers veran-
derde het dit voorjaar en zomer lang-
zaam in een kleurige zee van wilde 
bloemen en in het zaad geschoten 
groenten. De laatste aardbeien en fram-
bozen zijn geplukt. Bijzondere zaden 
verzameld en stekken gestoken. Ik neem 
nog een laatste foto..... Weldra is het 
terrein schoongemaakt in voorbereiding 
op de werkzaamheden die gaan plaats-
vinden in verband met de uitbreiding 
van de mooie oude begraafplaats. 

Op weg naar de picknickplek in de 
bocht zie ik in de verte achter de Wes-

terscheldedijk een van de grote zee-
schepen voorbij trekken op weg naar 
Antwerpen. Ze worden uitgezwaaid 
door een rijtje  windmolens. Links ligt 
nog een tuin en een verwilderde wilde 
braam. Rechts een akker vol met jonge 
frisse blauwgroene koolplanten, als in 
een abstract schilderij van de schilder 
Antoine Mes.
Hoge goudgeel gedroogde berek-
lauw steekt mooi af tegen de donkere 
meidoorn heg. Genietend van rust en 
ruimte en mijn boterham, vang ik een 
glimp op van de kerktoren van Ritthem 
die boven de bomen uitsteekt. Ik kan 
net de klok horen slaan. Tijd om ver-
der te gaan. Het pad vervolgend loop 
ik  tegen  het complex van Volkstuinver-
eniging “Kweeklust” aan. Hier worden 
heel wat uurtjes doorgebracht door de 
leden. Met wat geluk hoor ik de muzi-
kale tuinder zingen tijdens zijn arbeid.  
De tuinders werken en voorzien elkaar 
van goede raad. Dit leidt niet alleen 
tot een groot assortiment van groente 
en fruit maar ook prachtig felgekleurde 
goudsbloemen, dalia’s, lelies en zonne-
bloemen. Een lust voor het oog! 

Verscholen in weer een andere bocht 
heeft de jeugd van Ritthem deze zomer 
een ouderwetse boomhut gebouwd 
van hout en ander restmateriaal. Maar 
pas op: geen toegang voor onbevoeg-
den...!! 
Langs de gekweekte vaste planten 
bereik ik de Zuidwateringstraat. Ga ik  
rechtsaf op weg naar minicamping de 
Karnemelksehoek voor een kopje koffie 
en een potje boerengolf of zal ik linksaf 
gaan, terug naar de Zandweg voor een 
ijsje bij Dierenspeciaalzaak van Lunte-
ren? Het wordt een ijsje en een praatje. 
Na 50 meter weer een keuze: nog een 
rondje Wegeling of wacht ik op de bus 
voor een wereldreis naar Middelburg?

In de volksmond wordt het Louwerse’s Wegeling gewoon de Wegeling 
genoemd. Menig baasje en hond maken er hun dagelijks rondje. Een van 
de mooiste plekken op Walcheren, vinden zij. Het onverharde weggetje, 
omzoomd met dicht op elkaar staande knotwilgen, biedt ook ruimte aan 
vele vogels, vlinders, uilen en muizen en geeft zicht op akkers en weilanden.

Het wonen in een kleine kern heeft zeker zijn voordelen. Denk eens aan de 
rust, de ruimte, de sociale betrokkenheid onderling en de veiligheid voor jong 
en oud. Maar de leefbaarheid kan onder druk komen te staan door  de toe-
nemende vergrijzing, het verdwijnen van voorzieningen en de invloed van 
buitenaf zoals bijvoorbeeld uitbreiding van industrie en bedrijventereinen. 
Om het leefbaarheidsniveau in een kern te behouden of zelfs te verbeteren, 
daarvoor moeten de inwoners eerst duidelijkheid hebben over wat ze willen 
behouden of verbeteren. Ook is belangrijk dat de bewoners een standpunt 
innemen over de toekomst van hun woonomgeving. Daarmee kunnen de 
bewoners samen met de gemeente komen tot vaststelling van knelpunten, 
het formuleren van oplossingen en acties. 

Om tot een algemene dorpsvisie te 
komen is het gewenst om een dorpsplan 
op te stellen. 
Immers alle mogelijke problemen, oplos-
singen en wensen samengevoegd in een 
dorpsplan maken de belangenbeharti-
ging een stuk makkelijker. Een dorpsplan 
gemaakt voor en door de inwoners van 
Ritthem.

Het eerste dorpsplan voor Ritthem is 
gemaakt in 1991 en is in 2001 aange-
past voor de periode tot en met 2006. 
Het huidige dorpscomité neemt het 
initiatief om samen met zoveel moge-
lijk dorpsgenoten  en in samenwerking 
met de gemeente Vlissingen, te komen 
tot een vernieuwde visie en plan voor  
Ritthem.

Een aantal dorpscomitéleden heeft zich 
de afgelopen periode georiënteerd over 
wat de beste procedure zou kunnen zijn 
voor Ritthem. Zij stellen een methode 
voor waarin inspraak en inbreng van de 
bewoners optimaal is.
In het kort zou de te bewandelen weg als 
volgt kunnen zijn:

•  een brainstormavond voor alle bewo-
ners waar mogelijke knelpunten en 
wensen boven tafel komen

•  het formeren van bewonersgroepjes 
om de diverse onderwerpen uit te 
werken om te komen tot:

 •	 	Een	 enquetebrochure	 waarin	
door middel van vragen over 
diverse onderwerpen, de mening 
gevraagd wordt aan alle inwoners 
van 11 jaar en ouder.

 •	 	Verwerking	 van	 de	 gegevens	 en	
weergave daarvan om vervol-
gens te komen tot het opstellen 
van conclusies, aanbevelingen en 
acties door een afvaardiging van 
de dorpsbewoners.

 •	 	De	 presentatie	 van	 het	 dorpsplan	
en evaluatie van het hele proces.

Natuurlijk geldt hier; hoemeer participa-
tie van bewoners hoe beter het resultaat 
de algemene mening weergeeft van de 
bewoners. 
Dit najaar zullen de inwoners van  
Ritthem een uitnodiging krijgen om 
mee te helpen aan dit niet onbelangrijke  
projekt. Laat uw stem en mening horen!

   Menig baasje met hond maakt in de Wegeling zijn rondje.

   Een van de bunkers uit de Tweede Wereld oorlog.
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Dit jaar organiseert Medioburgum haar 9de Folklore Festival Walcheren. Het 
festival vind plaats op vrijdag 4 september vanaf 20 uur en zaterdag 5 sep-
tember vanaf 13 uur in een grote tent op de Karolingenburcht te Souburg. 
De deelnemende groepen zijn: Vodago uit Goes, Walacra uit Veere, Zotantook 
uit Vlissingen, Spierdijker Dansers uit Spierdijk, Aald Hielpen uit Hindelopen, 
Mie katoen uit Tilburg, De Uiltjes en Pagadderke uit Ekeren-Belgie, Knipoog uit 
Affligem-Belgie, Scheldenloodsenkoor en Volksdans Vlissingen uit Vlissingen,  
MedioBurgum uit Middelburg.

OOST-SOUBURG

Walacra uit Veere
De Walcherse Dans- en Folkloregroep “Wala-
cra” werd op 28 februari 1978 opgericht. 
“Het doel van de vereniging is: het in 
stand houden van Folkloristische waar-
den en gebruiken en het behouden van 
de Walcherse Kostuums en sieraden, te 
realiseren door het verzorgen van folklo-
ristische dansuitvoeringen en demon-
stratie van oude gebruiken zowel in 
binnen- als buitenland, en representa-
tie voor de Walcherse gemeente en/of  
provincie Zeeland. 

Aald Hielpen, één van de oudste kleder-
drachtgroepen in Nederland, werd opge-
richt in 1912. De kleurrijke klederdracht, de 
bijzondere liederen en de oude gebruiken 
en gewoonten van Hindeloopen mochten 
volgens de oprichters niet verloren gaan.

Spierdijker Dansers 
uit Spierdijk
“De Spierdijker Dansers”zijn opgericht in 
april 1976 en telt 37 leden, waaronder vier 
muzikanten en dankt haar naam aan het 
10 km westelijk van Hoorn gelegen West-
Friese lintdorp Spierdijk. Zij dansen in het 
West-Friese uitgaanskostuum welke door 
de betere boerenstand tijdens de zon-
dagse kerkgang, verjaar en hoogtijdagen 
tussen 1850 en 1920 gedragen werd. 

Volksdans  
Vlissingen
Volksdans Vlissingen vormt een vereniging 
die mogelijkheden biedt tot internationaal 
dansen voor volwassen en kinderen. Momen-
teel zijn er vier groepen voor volwassenen, 
waaronder een groep voor gevorderden en 
een theatergroep.
Alle vier de groepen oefenen wekelijks en 
leren er continue nieuwe dansen bij.

Mie Katoen uit Tilburg
Volksdansvereniging Mie Katoen is officieel 
ontstaan op 10 december 1979. Op die 
dag werden de statuten officieel vastge-
legd bij de notaris. Voor die tijd bestond 
de groep al, en opereerde vanuit de volks-
dansactiviteiten van Terra Nova aan de 
Nieuwlandstraat (volksuniversiteit, sinds 
de zomer van 2004 opgeheven).
Hier ligt dan ook de basis voor de unieke 
situatie dat de volksdansvereniging Mie 
Katoen als een demonstratiegroep begon-
nen is. De vereniging vertoont Neder-
landse en Brabantse dansen.

De Uiltjes uit  
Ekeren-België 
De Uiltjes brengen een gevarieerd pro-
gramma van zowel traditionele Vlaamse 
volksdansen als nieuwe creaties. Vele 
hiervan zijn door de groep zelf gemaakt 
en zijn gebaseerd op traditionele passen 
en houdingen. Het zijn vooral levendige 
figuurdansen die de vroegere Vlaamse 
levenswijze en ambachten beschrijven en 
uitbeelden, zo dansen we o.a. dorpsker-
mis, kleremakers, bruiloftsdans en seizoen-
arbeiders

Pagadderke  
uit Ekeren-België
“Pagadderke” is een Folkloredansgroep uit 
Ekeren voor kinderen en jongeren van 5 tot 
16 jaar oud en is een onderdeel van volks-
kunstgroep “De Uiltjes”. 
De groep is opgericht in 1983 en zorgt er 
sindsdien voor dat de jeugd van Ekeren en 
omstreken kennis kan maken met Vlaamse 
Folkloredans. Dit zijn traditionele dansen 
en liedjes, maar ook nieuwe toffe danscrea-
ties. Vooral leuk is dat er met een supertoffe 
bende leeftijdsgenootjes gedanst wordt.

In de eerste jaren gaf de vereniging alleen 
klederdrachtshows. Maar al vrij snel werd 
de voorstelling uitgebreid met het zingen 
van liederen in de Hindelooper taal. Ver-
volgens werden oude dansen en nog later, 
toneelspel aan het repertoire toegevoegd. 

Aad Hielpen uit Hindelopen

Vodago uit Goes
Volksdansvereniging Goes, kortweg 
Vodago, bestaat dit jaar 40 jaar. Zij 
bekwamen zich vooral in de interna-
tionale dans. Dansen uit alle delen van 
de wereld, maar met name uit Israël, 
de Balkan en Oost-Europa staan op het 
repertoire.

Knipoog uit  
Affligem België
Essene, 20 augustus 1990. Een Zuid-
franse dansgroep, genaamd “La Gar-
riga” bezoekt Affligem. Essene was 
toendertijd verbroederd met Saint-Guil-
hem-Le-Désert, niet zo ver van Mont-
pellier gelegen. Door het ons ontvallen 
van oud-burgemeester van Essene (vóór 
de fusies van de gemeenten), Lode Ver-
doodt, verzwakten de banden met het 
verbroederingsdorpje, maar het contact 
met La Garriga bleef.
In 1990  werd er te Affligem gestart 
met een 10-delige cursus volksdansen. 
Na de cursus werd de groep opgericht.  
De groep is aangesloten  bij de Vlaamse 
VolksKunst-Beweging Zij beoefenen 
in de eerste plaats authentieke dan-
sen uit Vlaanderen met daarnaast vele  
internationale dansen. 

Vervolg Medioburgum op Pagina 8 >
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Het dorpsplatform Oost-Souburg stelt zich tot doel de sociaal-maatschappelij-
ke, economische en fysieke ontwikkelingen in Oost-Souburg te signaleren, te 
bevorderen en verbeteringen daarvoor aan te dragen.

Dorpsplatform Oost-Souburg

Vorige aflevering hebben we U geïnformeerd 
over de kavel noord/west zijde van het Oran-
jeplein. Naar aanleiding van ons voorstel om 
dit een openbaar gebied te maken met voor-
zieningen zoals een Dorpshuis, hebben de 
woningbouwverenigingen in opdracht van 
de gemeente, een extern bureau opdracht 
gegeven om een haalbaarheidsonderzoek in 
te stellen. In dit rapport geeft ook dit bureau 
de voorkeur aan een centraal wijkcentrum 
in plaats van allerlei verspreide centra. Dit 
hele rapport is te lezen op onze website  
www.platformsouburg.nl
De nieuwe scholen zullen dan respectieve-
lijk in Noord en Zuid gerealiseerd gaan wor-
den. Dit gaat wel en aantal jaren duren. De 
gemeente en de woningbouwverenigingen 
zullen nu snel aan de bak moeten om dit te 
gaan realiseren. De feestelijke opening van 

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 Oranjeplein is in oktober gepland.
Ook dit jaar weer bouwwerkzaamheden die 
verder rijken dan 2009, zoals de herinrich-
ting 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 geschie-
den als het weer het toelaat in het voorjaar 
2010. Wij en de gemeente houden U op de 
hoogte van de ontwikkelingen in deze.

Voor de komende festiviteiten (Koninginne-
dag 2010) 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 neem dan even contact op met  
het dorpsplatform. O118-467935

Piet Steketee, voorzitter dorpsplatform .

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 

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

Er is veel werk verzet aan het Oranjeplein. De feestelijke opening is in oktober gepland

55+ Koor Zokantook
Het repertoire van het Vlissingse 55+ Koor 
Zokantook omvat voornamelijk bekende 
liedjes uit de jaren 50, 60 en 70, die zij 
soms op geheel “eigen wijze” uitvoeren, 
en kenmerkt zich door een grote verschei-
denheid: van oude volksliedjes tot gos-
pel, van protestsongs tot populair klas-
siek. Alles komt bij hen aan bod. Naast 
bekende Nederlandse gouwe ouwe, soms 
voorzien van een eigen tekst, zingen we 
ook veel Engelse nummers. Bovendien 
schakelt de groep schijnbaar moeite-
loos over van het Frans of Duits naar het 
Zeeuws…..Jawel! Vooral dat laatste wordt 
door het Zeeuwse publiek zeer gewaar-
deerd evenals de “acts” die op het pro-
gramma staan en dikwijls voor de nodige 
hilariteit zorgen.
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Scheldenloodsenkoor
Het Scheldeloodsenkoor® is opgericht op 27 
april 1971 in Vlissingen. Loodsen kenden een 
gevarieerde vrijetijdsbesteding: zeilen, voetbal-
len, toneelspelen en cabaret maken. In 1971 
kwam daar dus ook het zingen in koorver-
band bij. Bijna alle 70 leden zijn loods of loods 
geweest op de Westerschelde. De leeftijd van 
de koorleden varieert van begin dertig tot 
in de zeventig jaar. Het repertoire bestaat uit 

"Seasongs en Shanties", de zeemansliedjes die 
op oude zeilschepen werden gezongen om 
het eentonige zware werk te verlichten. Tot het 
zware werk rekenen we: het zetten en het weg-
nemen van de zeilen, het ankerhieuwen, het 
werken met lenspompen en het dek schrob-
ben. In de spaarzame vrije tijd werden ballades 
(forbitters) gezongen. De teksten waren veelal 
dubbelzinnig van karakter.



9

Foto Verschoore is een echt familiebedrijf. Dit jaar viert het bedrijf haar 90 jarig 
bestaan. Dit bijzondere feit zal in de tweede helft van 2009 worden gevierd 
met bijzondere activiteiten en acties. In de afgelopen 90 jaar hebben kwaliteit, 
snelheid en vriendelijke bediening hoog in het vaandel gestaan. Deze lijn wil-
len Dennis en Bas Verschoore doortrekken in de toekomst.

Over Foto Verschoore

eerste prijs voor Vlijt en Volharding op WMC 

Souburgse vlag  
wapperde in Kerkrade

Het is de intentie van de twee broers om 
hun klanten meer met foto’s te laten doen. 
Niet enkel de standaard 10 x 15 afdruk 
behoord vandaag nog tot de mogelijkhe-
den. De leukste producten kunnen nu wor-
den voorzien van een foto. Of het nu een 
handtas is of een knuffel, Foto Verschoore 
kan het voor u maken; als het moet zelf 
binnen 1 uur! Deze flexibiliteit en snel-
heid maakt van Foto Verschoore een uniek 
bedrijf in de fotobranche.

Maar Foto Verschoore wil nog verder gaan. 
“Het is onze intentie om zorg te gaan dra-
gen voor een veilige opslag van de foto’s van 
onze klanten” aldus Bas Verschoore. Hij doelt 

hiermee op de website van het bedrijf die 
dit jaar totaal is vernieuwd. De klanten kun-
nen bij Foto Verschoore hun foto’s opslaan 
en vrienden familie of kennissen uitnodigen 
om de foto’s te komen bekijken. Dit zal gaan 
gebeuren aan de hand van zogenaamde 
“profielpagina’s”. Iedereen kan er gratis 1 
aanmaken en zijn foto’s hier opslaan. Indien 
de klant vervolgens foto’s of funproducten 
(zoals een mok of een handtas) wil bestellen 
dan hoeft hij enkel maar in te loggen op zijn 
profielpagina en de order te plaatsen.

Foto Verschoore houdt alle trends nauw-
lettend in de gaten. Dit belooft nog veel 
goeds voor in de toekomst.  

Foto Verschoore is een echt familiebedrijf. Dit jaar viert het bedrijf haar 90 jarig bestaan.

Het werd, zoals al was verwacht, geen 
wereldbeker maar wel een eerste prijs voor 
de Zeeuwse muzikanten. Een hele bijzondere 
ervaring om daar eens aan mee te doen op dit 
niveau, zo zeiden ze, “ en meedoen is belang-
rijker dan winnen!” Voor dirigent Albert-John 
Vervorst, was het zijn laatste optreden. Hij 

Zaterdag 25 juli wapperden de Souburgse en de Zeeuwse vlag in de Rhodahal in 
Kerkrade. Voor het eerst in de geschiedenis deed een Zeeuwse fanfare mee aan het 
Wereld Muziek Concours, zeg maar de Olympische spelen op muzikaal gebied. 
De Souburgse fanfare Vlijt en Volharding kwam uit in de eerste divisie fanfares en 
mocht zich meten met andere toporkesten uit de hele wereld.

neemt afscheid van de Souburgse vereniging 
om andere uitdagingen aan te gaan, maar 
heeft al laten weten wel altijd beschikbaar te 
zijn als bijvoorbeeld invaller  op het slagwerk. 
Op 11 september is er een afscheidsfeest voor 
leden en oudleden. Josje de Regt neemt  dan 
het dirigeerstokje over. 

service
kwaliteit

zekerheid
• Projectmatten

• Naaldvilttapijt

• Tapijttegels

• Grastapijt

• Natuurtapijt

• Karpetten

• Lopers

• Trapmatten

•  Schoonloopmatten  

en lopers

•  Wasbare matten  

 en lopers

• Droogloopmatten

•  Naaldviltmatten en rollen

• Buitenmatten

• Kokosmatten

•  Bedrukte en bevlokte  

matten

Kanaalstraat 40  •  Oost Souburg  •  Tel. (0118) 46 12 87



La Bellezza richt zich op  
huidverbetering en ontspanning
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Kanaalstraat 73

4388 BK Oost Souburg

Tel 0118 490222

Tijdelijk op dinsdag 
15% korTing 

op alle behandelingen

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!   

TIJDENS DE JAARMARKT 10% KORTING OP DE 
GEHELE COLLECTIE

OOK OP DE REEDS SCHERP AFGEPRIJSDE 
ZOMERRESTANTEN

Mode voor het hele gezin.
Paspoortstraat 15-17

Een jeugddroom is het. Als kind was ze 
altijd al met make-up, nagels lakken, 
haren en alles wat met uiterlijke verzor-
ging te maken had bezig. Alleen was toen 
het vak als schoonheidsspecialiste nog 
niet zo bekend bij het grote publiek. Na 
je studie ging je gelijk aan het werk. Dat 
was zo in die tijd. Ik ben bij de Rabobank 
terecht gekomen. Een mooie tijd was het. 
Ik heb er alle vrijheid gehad, de mogelijk-
heid om te studeren en mijzelf verder te 
ontwikkelen. Via diverse interne cursussen 
en trainingen ben ik op de afdeling per-
soneelszaken terecht gekomen. Nadat de 
kinderen geboren waren ben ik 3 dagen 
gaan werken. Met veel plezier kijkt ze op 
die periode terug. De leuke en fijne col-
lega’s, de onderlinge contacten en het 
werken in teamverband. 

Ruim twee jaar geleden besloot ze voor 
zichzelf te beginnen. Maar dat ging niet 
zomaar. Huisvesting voor de praktijk(bij 
voorkeur aan huis), de juiste producten 
en materialen selecteren om mee te wer-
ken, een naam bedenken, reclame maken, 
opleiding & training volgen, het thuisfront 
overtuigen, allemaal factoren die mee-
spelen en obstakels die genomen moe-
ten worden. Echter Marianne was er van 
overtuigd dat het haar zou gaan lukken en 
vol goede moed begon ze aan haar stu-
die. Na een zware twee jarige opleiding in 
Breda (naast haar werk) gevolgd te heb-
ben kwam ze trots met haar diploma thuis. 
Inmiddels was Hans al met de verbouwing 
gestart in hun nieuwe huis. Er moest een 
ruime, lichte kamer komen die eenvoudig 
toegankelijk moet zijn voor iedereen. 

Sinds 1 mei bevindt zich in de nog volop in ontwikkeling zijnde wijk “Souburg 
Noord” een schoonheidssalon. Marianne Goedhart gaat na 21 jaar in loon-
dienst gewerkt te hebben zelfstandig verder als schoonheidsspecialiste. 

Sinds 1 mei ben ik officieel gestart. Schoon-
heidssalon “La Bellezza” dat moest het wor-
den. Het betekent namelijk “schoonheid” 
in het Italiaans. Naast de activiteiten van 
een professionele schoonheidssalon is het 
een plek voor ontspanning en rust. 
Als een klant voor het eerst in de salon 
komt, vult deze een “consultation card” 
in. Hieruit worden gegevens gehaald die 
belangrijk kunnen zijn voor het samenstel-
len van een behandeling. Deze vragen gaan 
voornamelijk over de gezondheid en leef-
gewoonte van de klant. Het persoonlijke 
contact met de klant vind ik heel belangrijk. 
Ten slotte is het een persoonlijke behande-
ling die voor iedereen verschillend kan zijn. 
Deze wordt dan ook voor iedereen op maat 
samengesteld en aangeboden. 

Elke behandeling bestaat uit een dubbele 
reiniging. De volgende stap is het exfoli-
eren. De dode huidcellen worden hierbij 
verwijderd en het bevorderd de celstof-
wisseling van de huid. Vervolgens een 
heerlijke ontspannende massage van het 
gezicht, schouders en decolleté. Tot slot 
nog een masker. Tijdens het masker kan de 
klant nog voor een hand of voetmassage 
kiezen. Een goed advies om de verzorging 
thuis voort te zetten met de juiste produc-
ten is een standaard service die uiteraard 
bij de behandeling hoort.

Ontspanning, verzorging en het behan-
delen van mensen met huidproblemen 
(en deze van hun klachten af helpen) zijn 
de doelstellingen van Marianne voor de 
komende tijd. Een zonnige toekomst ziet 
ze dan ook zeker tegemoet. 

Uitslag prijsvraag  
Souburgsche Courant mei 2009

Deze prijsvraag is in samen werking met Partij Souburg Ritthem tot stand gekomen.
De prijs is een etentje voor twee personen bij Indisch Restaurant Bandoeng in de Kanaalstraat 
te Oost Souburg is beschikbaar gesteld door partij Souburg Ritthem.

Uit de 26 goede antwoorden zijn 2 prijswinnaars getrokken. Ruud Tange uit West Souburg is 
tot winnaar gekozen omdat een van zijn antwoorden beter was dan goed. Alleen Ruud had 
door dat bij de vraag over de “tophit“ van Pieter Louwerse alle drie de antwoorden goed 
waren. “Op een grote stille heide” heeft bij het eerste couplet als vervolg: “Dwaalt de herder 
eenzaam rond”. “Bloeien bloempjes lief en teer”en “Rust het al bij maneschijn” zijn vervolg 
regels bij het tweede en derde couplet.

De prijswinnaars:
* Ruud Tange, Noorderbaan 20, 4386 CA  West Souburg.
 J.van Rijswijk, Irenestraat 42, 4388 NG  Oost Souburg.
 Trudy Schout-Overweel, Frans Leenhoutstraat 26, 4388 ND  Oost Souburg.



Stadhuis op stelten

Ritthemsestraat - Burchtstraat
In de vorige editie van de Souburgsche Courant maakten we al melding van de achterstanden 
bij het onderhoud van de Ritthemsestraat en dan met name het gedeelte tussen de Burcht-
straat en het Oranjeplein. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 mei heeft partij Sou-
burg Ritthem een motie ingediend om het onderhoud aan de 
Ritthemse straat niet langer uit te stellen en nu eindelijk aan te 
pakken. Gelijktijdig heeft de PSR een motie ingediend om de her-
inrichting van de Burchtstraat naar voren te halen in de planning. 
Naar aanleiding van de moties beloofde wethouder van Doorn 
te onderzoeken of er middelen waren om niet alleen onderhoud 
aan de twee straten te plegen maar gelijk ook de herinrichting 
ter hand te nemen. Inmiddels heeft het college besloten om 
het onderhoud en herinrichting vervroegd uit te voeren. Ver-
derop, richting viaduct is de Ritthemsestraat  inmiddels opnieuw 
bestraat en de verkeersdrempel is opnieuw aangelegd.  

Fontein Lekstraat
De fontein aan de Lekstraat was buiten werking. Na controle bleek dat de pomp kapot was 
en het duurde even voordat die gerepareerd was. Inmiddels is dat gebeurd, is de pomp 
teruggeplaatst en kunnen buurtbewoners en voorbijgangers weer genieten van de fontein.

Carpoolplaats
De PSR heeft de Gemeente Vlissingen gevraagd om een carpoolplaats voor fietsen te maken 
aan het begin van de Ritthemsestraat (bij het viaduct) Veel werknemers van Vlissingen Oost 
zetten daar hun fiets en rijden met collega’s mee. De wethouder heeft hierover een positief 
besluit genomen. De fietsbeugels zijn inmiddels geplaatst. 

Jaarmarkt
Op 5 september wordt de jaarmarkt gehouden en traditiegetrouw is ook de fractie weer aanwezig 
om vragen van burgers te beantwoorden. U vindt de kraam halverwege de Kanaalstraat. Mocht 
u vragen of wensen hebben, kom dan gerust even langs. We zullen uw vragen meenemen naar 
ons fractieoverleg en zo mogelijk aan de orde stellen in de commissie- en/of raadsvergaderingen.

(Advertentie)

FRACTIE

Raadslid
Lou Waterman        
Vesting 21
4388 WJ  Oost Souburg  
T. 0118-462850 
e-mail:
lfwaterman@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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Meldpunt overlast scooters en auto’s
De gemeente Vlissingen heeft een online meldpunt geopend voor klachten over overlast 
door scooters en auto’s: www.vlissingen.nl/overlast. Het moet gaan om overlast die steeds 
terugkeert en wordt veroorzaakt door het gedrag van mensen. Denk hierbij aan te hard 
rijden, gevaarlijk rijden, onnodig lawaai, etc. Hoe meer informatie iemand kan geven, hoe 
beter de klacht kan worden opgepakt.
Voor de gemeente en politie is het vooral nuttig om te horen waar de berijder van de scoo-
ter of de automobilist die de overlast veroorzaakt woont, welk kenteken het voertuig heeft 
en waar of wanneer de overlast heeft plaatsgevonden.Deze overlast mag anoniem gemeld 
worden. Als burgers echter willen terughoren wat er met een klacht is gedaan, dan kunnen 
zij hun contactgegevens invullen. www.vlissingen.nl/overlast.  

Ziekenhuis
De voornemens van de ziekenhuisdirecties om de diensten van Ziekenhuis Walcheren steeds 
verder uit te kleden gaan aan niemand ongemerkt voorbij. Natuurlijk is er begrip voor nood-

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

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 28-08-2009 
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 01-09-2009 voor 
19.00 uur van u en uw buren uw 
naam, straat naam, huisnummer 
en postcode op bij het mail adres  
dtvisser@hetnet.nl.

Souburgsche
Courant

geschiedenis, en daarmee de historische waarde, is zeker belangrijk. 
Zonder geschiedenis kun je niet naar de toekomst kijken. 

West Souburg
1966 werden drie gemeenten, Vlissingen, 
Ritthem en Oost en West Souburg samen- 
gevoegd tot één gemeente. Deze gemeente 
ging verder onder de naam van de grootste 
van de drie.
In de jaren ‘90 wilden de landelijke en plaat-
selijke overheden het contact met de bevol-
king verbeteren onder de noemer “Sociale 
vernieuwing”. Ook het toenmalige college 
van de gemeente Vlissingen wilde het con-
tact met de inwoners verbeteren en besloot 
de gemeente in te delen in vijf gebieden. 
Dit was geen indeling naar de eigenheid 
van de kernen, buurten en wijken maar een 
indeling afgestemd op het aantal college-
leden. West Souburg werd ondergebracht 
in een kunstmatige wijk die Groot Lamme-
renburg genoemd wordt. Een dorp met een 
groot verleden werd dus ingedeeld in een 
wijk die vernoemd werd naar een van de 
vele boerderijen c.q. buitens in de buurt. 
Historisch gezien zou je dit het minachten 
van het verleden van West Souburg kunnen 
noemen. 
Ondertussen zijn, op één na, alle bor-
den met de tekst West Souburg wegge-
haald. Om het verhaal compleet te maken 

wordt West Souburg op de website van de 
gemeente Vlissingen een wijk genoemd. 
Dat met deze bestuurlijke samenwerking 
ook de identiteit van de dorpskernen zou 
moeten verdwijnen, is natuurlijk nooit de 
opzet geweest van de bestuurlijke herinrich-
ters.
Partij Souburg Ritthem heeft het college 
van burgemeester en wethouders daarom 
verzocht om de borden “West Souburg – 
Gemeente Vlissingen” weer terug te plaat-
sen en de tekst op de website aan te passen. 

zakelijke kwaliteitsverbeteringen, maar voor er zijn maatregelen, waarbij vanaf Walcheren 
en dus ook vanuit onze gemeenteraad geen begrip op te brengen is. Het opheffen van de 
afdeling Gynaecologie in het Vlissingse ziekenhuis maakt thuisbevallingen op het grootste 
deel van Walcheren onmogelijk. Erger echter is, dat de veranderingen al zijn doorgevoerd, 
terwijl de organisatie in het Goese ziekenhuis er nog niet op is afgestemd. Attente bewoners 
wezen ons eind juni op het feit, dat er via de pers werd meegedeeld, dat opname op de 
afdeling verloskunde in Goes niet mogelijk was en Walcherse a.s. moeders zouden worden 
doorverwezen naar Terneuzen. PSR heeft naar aanleiding van de meldingen onmiddellijk 
vragen in de raadscommissie gesteld, die de wethouder in zijn communicatie met de zie-
kenhuisdirectie meeneemt. Inmiddels zijn (door de SP) ook Kamervragen aan minister Klink 
gesteld over de tijdelijke opnamestop.

De stand van de PSR tijdens de voorjaarsmarkt. Een van de onderwerpen was handhaving. Op de foto 
Alex Achterhuis als ouderwetse dorpsagent. 

Dit soort borden zien we 
gelukkig steeds minder.

Raadslid
Geerard  Eckhardt   
M.A v.d. Puttestraat 11 
4388 LA Oost Souburg 
T. 0118-462903 
e-mail:
gjeckhardt@zeelandnet.nl



MEDiOBURGUM ViERT  
40 JARiG BESTAAn  

OP 4 SEPTEMBER 2009 
Folkloristische Dansgroep Medioburgum bestaat 40 jaar als dansgroep. 
In het jaar 1891 is de vereniging opgericht als gymnastiekvereniging 
MedioBurgum (dit betekent Middelburg).
In 1969 is de gymnastiekvereniging opgegeven door samen te gaan met 
de Middelburgse Turnvereniging en kreeg de naam MTV. In die jaren werd 
er vanuit de gymnastiekvereniging al volksdansdemonstraties gegeven 
onder leiding van Juffrouw Vermeulen. Dit gedeelte van de vereniging is 
blijven bestaan onder de naam Folkloregroep MedioBurgum. 
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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

Medioburgum heeft in die 40 jaar vele 
optredens verzorgd in binnen- en buiten-
land. 
Zij laten de originele oude Zeeuwse Dan-
sen zien, in de Middelburgse Ambachts-
dracht van ongeveer 1870, en promoten 
zo de Zeeuwse klederdracht. Dat is maar 
goed ook want daarvan is steeds minder 
van te zien. De originele oude sieraden 
die hierbij gedragen worden zijn van 
goud en zilver. In de zomermaanden 
bakken de leden, op vele markten, echte 
Zeeuwse roombabbelaar zo blijft de kas 
en de vereniging in stand. 

Op dit moment heeft Medioburgum nog 
25 leden. “Ieder jaar zeggen we dat dit 
het laatste jaar is, dat de club bestaat, 
maar dat werd 10 en 20 jaar geleden 
ook gezegd. En we bestaan nog steeds.” 
Aldus voorzitter Dingeman de Visser. De 
vereniging heeft drie muzikanten die op 
de accordeon spelen.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Iedere 
woensdagavond is de oefenavond. 
Frits en Ineke Willemsen zijn het langste 
lid. Respectievelijk 62 en 50 jaar. Zij dan-
sen niet meer, maar zijn wel ieder Festival 

aanwezig. Aan hun gouden Medio-speld 
zit een diamantje, hieraan kun je zien dat 
ze 50 jaar lid zijn. 
Dit jaar zijn de jubilarissen Marten en 
Mary de Haan. Zij zijn 12 ½ jaar lid 
en krijgen de zilveren Medio-speld. 
Medioburgum hoopt dat veel oud-
leden op vrijdag 4 en zaterdag 5 sep-
tember aanwezig zijn, maar natuurlijk 
is iedereen welkom. 

Fun on Wheels  Bromfietsen & scooters

ERKENDKanaalstraat 72 • Oost-Souburg • Tel. 0118 - 463895

• Nieuw & 2e hands
• Reparatie

• Helmen/Kleding 
• Onderdelen

SOUBURG - MIDDELBURG


