
Stichting aldegonde timmert 
goed aan de weg

Toen Ko na lange tijd weer terugkeerde in 
Souburg werd zijn belangstelling gewekt 
voor de geschiedenis van Oost- en West 
Souburg. Na wat gesprekken en onderzoe-
ken kwam hij tot het idee om een oudheid-
kamer op te richten. En in het begin was er 
ook goede belangstelling voor. Een keer per 
maand kwam Ko met een aantal mensen 
bijeen. Hun aandacht richtte zich op West-
Souburg. Voor Ko was dit de belangrijkste 
plaats van Walcheren. In zijn zoektocht 
kwam hij op het boek over Marnix van St. 

En gelijk heeft de stichting. Op 14 november 2009 is een boek gepresen-
teerd over de geschiedenis van Souburg. Een succes is de presentatie van 
het boek in de Oranjepleinkerk geworden. Wat opviel was het enthousiasme 
van de aanwezigen. Er verschenen meer mensen dan de 123 die door het 
bestuur waren uitgenodigd. En dat zegt veel over het onderwerp. De eerste 
exemplaren van het boek “ Het tij Keert” zijn uitgereikt aan de schrijvers of 
aan de nabestaanden van de schrijvers. Ondanks het besloten karakter van 
de presentatie kan de stichting bogen op veel aandacht voor onze geschie-
denis. En de verkoop van de boeken verloopt goed. Praat je over de stich-
ting dan doe je dat uiteraard met Ko Deij, de drijvende kracht  achter veel 
activiteiten en Ben Schot, de voorzitter. Hun enthousiasme is aanstekelijk.
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Ko Deij, de drijvende kracht  achter veel activiteiten en Ben Schot, de voorzitter. 

wat je ook 
tegenkomt

autotaalglas laat je niet barsten
0800-0828

• 24 uur bereikbaar, 7 dagen
  per week;
• direct geholpen zonder
 afspraak;
• vervangend vervoer;

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
Openingstijden
ma t/m vrij: 08.30 t/m 17.30 uur
zaterdag: 10.00 t/m 13.00 uur

• mobiele dienst;
• haal- en brengservice;
• rechtstreekse schadeafhan-
 deling met je maatschappij;
• kijk op www.autotaalglas.nl.

EEn brug 
van oost naar wEst

Het zou mooi zijn
als het nieuwe jaar

een jaar werd
waarin bruggen slaan

gewoonte wordt
waardoor we eindelijk

elkaar verstaan…
De brug van oost naar west

hier zo vertrouwd
verbinding die eens werd gebouwd

voor dat wat samen hoort
Het lijkt zo klein maar 

het verwoordt
wat we eenieder wensen
Een leven vol met liefde

en met vrede
voor alle mensen...

voor iedereen dit nieuwe jaar
de vaste wil om eindelijk 

een brug te bouwen
naar elkaar….

December 2009, Ineke

Aldegonde en zie daar, de belangrijkste per-
soon kreeg zijn interesse. Ko zou Ko niet zijn 
als hij geen gesprekken aanknoopte en ook 
bij Wim van Gelder, de toenmalige Commis-
saris der Koningin terecht kwam. Het bleek 
dat ze allebei op de Marnixschool hadden 
gezeten. De ene in Souburg en de andere 
in Amsterdam. “ Ko, richt een stichting op, 
dan heb je een goede basis voor je geschied-
kundige werk”. En zo ging een club enthou-
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Allereerst fijne feestdagen. Hopelijk 
gaat u er met volle teugen van genie-
ten want daarna barst het weer los: 
het politiek gesteggel! Nou is het 
maar net hoe je daar tegenaan kijkt, 
maar ik vind het persoonlijk altijd 
wel een fijne tijd. Want je bent 
voor heel even een beetje belangrijk. 
Als kiezer. Er wordt naar je gunst 
gedongen. Alle partijen haasten zich 
om jou te verzekeren dat je belangen 
bij hen het beste geborgen zijn. En 
zo kijken we hier natuurlijk naar de 
verkiezingsbeloftes over ons dorps-
belang. Die worden gedaan hoor, 
kijk maar goed, en met een beetje 
geluk wordt er ook nog vier jaar aan 
gewerkt. Niet echter vanaf het jaar 
2020 bij de gemeente Vlissingen. 
Kreeg zo maar heel toevallig dezer 
dagen de structuurvisie 2020 onder 
ogen. Die ben ik met een bon-
kend en verwachtingsvol 
hart natuurlijk goed gaan 
lezen. Maar helaas, ik heb 
niet veel kunnen vinden 
over de dorpen. Het gaat 
alleen over de inrichting 
van de stad, de eigenschap-
pen van de havenstad, 
de kwaliteit van de stad, 
de bevolkingsopbouw, de 
inrichting van de binnenstad 

en ga zo maar door. Eerst werd ik daar 
heel erg verdrietig van. Weer vergeten, 
dacht ik, hoe kan dat nou? Maar 
toen wist ik het: dat is helemaal niet 
per ongeluk. Dat is expres, want in 
Vlissingen weten ze al lang dat we niet 
gaan centraliseren en een grote gemeen-
te Walcheren krijgen. Integendeel, we 
gaan decentraliseren en er komen weer 
veel meer gemeentes. En dan zijn Oost- 
en West-Souburg en Ritthem natuurlijk 
het eerste aan de beurt. Dus aan de slag 
mensen. Met uw structuurvisie voor 
Souburg en Ritthem. En misschien dat 
u ook al vast na wil denken wie u in het 
gemeentebestuur wilt gaan kiezen. 
Veel geluk allemaal.

Melkmeisje

Rondom ‘t PUTJE

CREATIVITEITSCENTRUM
’t ALLERGAARTJE

’t Allergaartje wenst al haar klanten 

Fijne feestdagen 

en een gezond en creatief 2010

Wij zijn gesloten vanaf donderdag 24 december 16.00 uur tot maandag 4 januari.

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

siaste mensen aan de slag. Nu had Ko drie 
dames op het oog om tot het bestuur toe 
te treden, de praktijk is geworden dat de 
echtgenoten het werk uiteindelijk gingen 
invullen.

Kernvraag voor de nieuwe stichting was 
waarop ze zich ging richten. Al vlug kwam 
het kasteel aan de orde. Volgens Ben was 
er van de ruines niet veel meer bewaard 
gebleven. De gemeente Vlissingen had alles 
grondig laten slopen. Ter vergelijking, in 
Baarland of Egmond zijn de contouren van 
de fundering zichtbaar gemaakt en kun je 
als bezoeker zien wat de omvang is van het 
kasteel. Zo niet ons kasteel in Souburg. In 
de zoektocht naar het kasteel kwamen de 
onderzoekers op de rol die het had gespeeld 
in onze geschiedenis. Zo heeft Karel de 
Vijfde zijn afstand van het keizerschap van 
het Heilige Roomse Rijk niet getekend in 
Brussel, maar op kasteel Souburg en heeft 
Willem van Oranje de afstandsbrieven van 
daar uit naar de Duitse vorsten gebracht. 
De mensen van de stichting hebben zelfs 
de originele brieven kunnen achterhalen en 
deze tijdens het door de stichting georga-
niseerde symposium van 28 oktober 2000 
ter beschikking gesteld van het gemeen-
tearchief. Ko heeft daarvoor zelfs contact 
gezocht met het Stasi-archief in Berlijn. En 
hij heeft zelfs een positief antwoord gekre-
gen met foto’s erbij.

De Stichting heeft in 1998 een Marnix-
herdenking en een symposium geor-
ganiseerd. Daarbij was onze kroonprins 
aanwezig, de Belgische minister van Staat 
Hugo Schiltz, een Antwerpse wethouder 
en  uiteraard onze Commissaris der Konin-
gin, alsmede een nazaat van Marnix, de 
14e graaf  van Bochem, graaf John Marnix 
van St. Aldegonde. Met een kranslegging 
en het aanbrengen van een bord op een 
van de woningen werd de rol van Marnix 
beklonken. 

Op zaterdag 13 februari 2010 houdt 
muziekvereniging Vlijt & Volhar-
ding in verenigingsgebouw “de Bla-
zer” aan de Ritthemsestraat 45 van 
10.00-15.00 uur een boekenmarkt.

Ieder jaar organiseert de vereniging een 
boekenmarkt en elke keer weer is het een 
groot succes! Dus: hebt u nog boeken 
thuis liggen, die u kwijt wilt, belt u dan 
naar 464614 of 615077. Na het maken 
van een afspraak worden ze bij u opge- 2

Voor met name Ko zijn er nog een paar 
aandachtpunten die opgelost moeten wor-
den. Zo is er een officiële herinneringspla-
quette in brons vervaardigd ter gelegenheid 
van de bouw van het ms “Marnix van Sint 
Aldegonde“, die ergens in het gemeentear-
chief is opgeslagen. Deze moet volgens Ko 
in het gemeentehuis worden opgehangen 
als symbool dat West-Souburg zelfstandig 
onderdeel is van de gemeente Vlissingen. 
Daarnaast zoekt de stichting nog een schil-
derij, dat in de raadszaal van het gemeen-
tehuis in de Kanaalstraat heeft gehangen 
en op menig trouwfoto zichtbaar is. In 
1966, bij de herindeling, is dit schilderij met 
andere voorwerpen in de kelder terecht-
gekomen. Uiteindelijk heeft “iemand” het 
schilderij meegekregen. Dat schilderij moet 
ook boven water komen en worden opge-
hangen in de raadszaal van de gemeente 
Vlissingen. Het tekent Souburg in vroeger 
jaren. En als het aan Ko ligt gaat de bunker 
op het Marnixplein open voor een tentoon-
stelling. Het hoort bij West-Souburg.

De Stichting heeft weer nieuwe plannen 
voor de toekomst. Ben: “ We werken aan 
een project dat zich richt op het kerkhof 
van West-Souburg en de plaats, waar tot 
circa 1830 een kapel heeft gestaan. Die 
kapel was een deel van de moederkerk, 
welke in 1572 bij het beleg van Middel-
burg aan puin is geschoten. We willen 
weten wat er rond die plaats allemaal is 
gebeurd. En waar b.v. het gemeentehuis 
heeft gestaan. Wie heeft de kerk gebouwd, 
wie het gemeentehuis, Waarom is er voor 
wat betreft de kerk een keuze gemaakt 
voor die plaats in Souburg. Veel te doen 
dus. En we zullen er nog over horen. We 
doen onderzoek in het gemeentearchief, 
waar we veel medewerking krijgen. 

Ook het 12 ½ jarig bestaan van de 
stichting staat op de planning. Daar-
voor is het bestuur al bezig. Praten 
met twee enthousiaste bij Souburg 
betrokken mensen levert veel op. 
Ze kennen onze dorpen en verhalen 
daarover graag vanuit de geschie-
denis. Ze kennen er zoveel van dat 
beiden al een naam hebben voor de 
nieuwe gemeente Walcheren. Sou-
burg. Gewoon omdat uit de geschie-
denis blijkt dat West-Souburg een 
grote gemeente was, waarvan zelfs 
het huidige Bellamypark deel uit 
maakte. Dat maakt dat Souburg op 
geschiedkundige gronden alleen al 
aanspraak maakt op de nieuwe naam 
voor een nieuwe gemeente. Maar 
dan moet er nog wel veel water door 
het Kanaal door Walcheren stromen. 
En ook daar heeft de stichting al ken-
nis over. Zeker weten.
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Verscholen tussen bosjes, ergens in West 
Souburg, het monument van Marnix van St. 
Aldegonde.

Boekenmarkt “VLIJT EN 
VOLHARDING” Souburg

haald. U kunt uw boeken ook afgeven in 
“de Blazer”, Ritthemsestraat 45 op woens-
dag 3 of vrijdag 5 februari van 19.30 uur- 
20.30 uur. 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom tij-
dens de markt, waar het gezellig snuffelen 
is tussen een keur van boeken. Tijdschrif-
ten, lp’s, dvd’s, videobanden en cd’s kun-
nen ook aangeboden worden, echter geen 
rommelmarktspullen. Van de opbrengst 
kan wellicht een nieuw instrument worden 
gekocht.



De tram

De stoomtram
In 1873 vond de officiële opening plaats van 
de nieuwe spoorlijn van Bergen op Zoom 
naar Vlissingen, die tegelijk met het Kanaal 
door Walcheren en de sluis- en havenwer-
ken was aangelegd. Al in 1874 kwamen de 
eerste berichten in de openbaarheid over de 
aanleg van een paardentramweg op Walche-
ren. Toen dit op niets was uitgelopen moest 
de Walcherse bevolking tot 1878 wachten 
tot er een hoopvol bericht in de krant ver-
scheen over de aanleg van een stoomtram-
verbinding tussen Vlissingen en Middelburg. 
Dat er bij de aanleg tegen de nodige tech-
nische problemen was aangelopen blijkt uit 
het feit er pas in december 1881 sprake kon 
zijn van een geregelde dienst tussen beide 
steden. Voor 2 dubbeltjes (2e klasse) stapte 
men bij de halte Zeilmarkt in Vlissingen op 
om zo’n 25 minuten later bij de remise aan 
de Langevielebuitenbrug in Middelburg uit 
te stappen. Later dat jaar werd het tracé 
verlengd tot de halte aan de Middelburgse 
Markt. De exploitant droeg de imposante 
naam: Societé Anonyme des Tramways à 
vapeur Flessingue-Middelbourg et extensi-
ons. De verbinding werd een succes. Som-
mige jaren bedroeg het aantal reizigers meer 
dan 600.000, waarbij aangetekend moet 

In het onlangs verschenen en zeer lezenswaardige boek “Het tijd keert …” van de 
Stichting Aldegonde over de Souburgse situatie in de periode 1944-1946 viel mijn 
blik op een trieste foto van de tram. Deze was voor altijd stil blijven staan tussen 
Souburg en Middelburg toen op 11 oktober 1944 tijdens het zoveelste luchtalarm 
de spanning van de bovenleiding was afgehaald. Dit was voor mij aanleiding om 
nog eens terug te keren naar de tijd dat de tram op Walcheren een alledaags 
beeld was. De mobiliteit van toen was wezenlijk anders dan tegenwoordig. Het 
autobezit behoorde toe aan de beter gesitueerden en velen maakten gebruik van 
de diverse tramverbindingen. Men kon niet alleen maar van Vlissingen naar Mid-
delburg v.v. maar ook vanuit die steden via Koudekerke naar Domburg. Sterker 
nog: je kon zelfs vanaf het Vliegveld Souburg (in 1922 gewijzigd in “Vliegveld Vlis-
singen”) het vliegtuig nemen naar Amsterdam of Knokke, maar laat ik me eerst 
maar eens beperken tot de tramverbinding tussen Vlissingen en Middelburg. 

worden dat de opbrengsten letterlijk met 
centen binnenkwamen. Zo kon de omzet in 
dat jaar 45.000 gulden bedragen. Een grap-
pig incident deed zich voor in 1892, toen 
Middelburg en Vlissingen plotseling in een 
andere tijd terecht kwamen. De Scheldestad 
ging in dat jaar over op de Greenwichtijd, 
terwijl Middelburg haar eigen tijd aanhield 
ofwel de Middelburgse en Souburgse tijd. 
Dit hield praktisch in dat op de dienstregelin-
gen de vertrekuren tweemaal moesten wor-
den aangegeven. Ik heb niet onderzocht tot 
wanneer deze dwaze situatie heeft bestaan. 
Lang zal het niet zijn geweest. Het stoom-
tijdperk duurde tot 1910, toen de electrische 
tram de verbinding tussen beide steden ging 
onderhouden. Ook de naam werd keurig 
aangepast: Societé Anonyme d’ Éclairage et 
Tramways Electriques.

De electrische tram
Vanaf het eind van 1905 begon de factor 
electriciteit een rol te spelen bij de tramlijn. Er 
was een aanvraag ingekomen om een elec-
trische tramlijn te exploiteren tussen Mid-
delburg en Vlissingen langs het Kanaal door 
Walcheren over het Jaagpad. In feite zou dat 
neerkomen op een tweetal tramlijnen vrijwel 
naast elkaar. De stoomtram aan de westkant 

van de dijk en de electrische tram aan de 
oostkant ervan. De exploitant van de stoom-
tram reageerde hierop met een aanvraag 
om haar lijn te electrificeren. Er kwam plot-
seling een derde partij op de proppen met 
een plan een electrische lijn aan te leggen 
vanuit Middelburg, via de Oude Vlissingse-
weg, Abeele, Oost-Souburg naar het Betje 
Wolffplein in Vlissingen. Voor de bewoners 
van Abeele en Oost-Souburg moet dit plan 
als muziek in de oren hebben geklonken. De 
inwoners van Abeele hoefden dan niet meer 
met het pontje het kanaal over te steken en 
de Souburgers vermeden hiermee het irri-
tante wachten voor een geopende brug. Na 
lange onderhandelingen kozen Middelburg 
en Vlissingen uiteindelijk en tot groot ver-
driet van de Souburgers voor de electrificatie 
van de bestaande stoomtram. Op 31 mei 
1910 kon de electrische tramlijn feestelijk in 
gebruik worden genomen. Dit gold althans 
voor de vele hoogwaardigheidsbekleders. 
Het gewone publiek moest wachten tot 14 
juni 1910, omdat toen pas alle materieel 
aanwezig was. Het eerste volle jaar 1911 
werden er maar liefst 577.000 reizigers 
vervoerd. Vooral de mooie pinksterdagen 
van dat jaar zorgden voor 25.000 reizigers 
en ook de brand van de Sint Jacobskerk in 

september zorgde voor een extra aantal van 
9.000 nieuwsgierigen.

Ongevallen
Het is niet verwonderlijk dat er, zowel bij de 
stoomtram als de electrische tram, regelma-
tig ongelukken plaatsvonden. Ontsporingen 
en aanrijdingen, maar ook onvoorzichtig 
gedrag van passagiers zorgden regelma-
tig voor trieste koppen in de krant. In 1927 
kon de bevolking van Walcheren een witte 
kerst vieren. Al dagen had het stevig gevro-
ren en op tweede kerstdag viel er een forse 
hoeveelheid sneeuw. Hierdoor ondervonden 
de treinen en trams de gebruikelijke overlast 
met als logisch gevolg: vertragingen. In de 
late avond van 26 december hadden zich 
in Vlissingen veel reizigers met bestemming 
Middelburg gemeld. Om deze reizigers te 
kunnen vervoeren én tegen de sneeuwstorm 
bestand te zijn werden twee trams aan 
elkaar gekoppeld. De situatie werd onder-
weg echter steeds slechter en besloten werd 
om er een derde motorwagen aan te koppe-
len. Mede door deze stagnatie was men ver-
geten dat er nog een tram uit Middelburg 
onderweg was. Door de hevige sneeuwval 
zag men elkaar pas op het laatste moment. 
De conducteur in het voorste tramstel remde 
uit alle kracht, maar omdat de bestuurders 
van de achterste motorwagens volle kracht 
bleven geven kon een botsing niet meer 
voorkomen worden. Gezien de ravage viel 
het aantal slachtoffers nog mee: twee zwaar- 
en enkele lichtgewonden. Het was een geluk 
bij een ongeluk dat er kort na het ongeluk 
een bus van het streekvervoer langs kwam. 
Deze busmaatschappij was al uitgegroeid 
tot een stevige concurrent van de tram. De 
bus werd tot stoppen gemaand en de chauf-
feur gevraagd om de gewonden naar het 
ziekenhuis te vervoeren. Deze weigerde aan-
vankelijk omdat hij met de bus op pad was 
zonder dat zijn baas daarvan op de hoogte 
was. Pas na enig aandringen stemde hij toe 
en keerde later terug om te kijken of er nog 
meer hulp nodig was. Dit had hij beter niet 
kunnen doen, want bij het keren belandde 
zijn bus in de sloot. Ik weet niet of hij nog 
een kerstbonus heeft ontvangen.

door Adri Meerman
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Waarom deze naamsverandering?
De Stichting Vrienden van de Historische 
Kerk Souburg heeft in haar statuten twee 
doelstellingen. De belangrijkste doelstelling 
is het open stellen van het historische kerk-
gebouw voor de Souburgse bevolking. Dat 
gebeurt inmiddels op heel veel verschillende 
manieren. Sinterklaas wordt ontvangen in 
het kerkgebouw. Bruidsparen laten er hun 
burgerlijke huwelijk sluiten. Scholen huren 
de kerk voor hun vieringen en activiteiten en 
er worden symposia gehouden. Maar daar-
naast organiseert de stichting zelf ook aller-
hande concerten en voorstellingen. Dit alles 
noemen we nu: Souburg Cultureel.

En de Stichting Vrienden van 
de Historische Kerk Souburg?
We merkten dat mensen de naam van 
de stichting vooral associeerden met ons 
andere doel: het in stand houden van het 
monument. Dat is en blijft óók een belang-
rijk doel, maar staat niet voorop. Voorop 
staat het openstellen van het kerkgebouw 
voor de hele Souburgse bevolking.
Natuurlijk is het fijn dat we er ook een 
bescheiden bijdrage aan kunnen leveren 
dat dit prachtige monument goed onder-
houden en functioneel blijft. Zo hebben we 
als stichting in die drie jaar tijd al een pia-
novleugel kunnen realiseren en aan de aan-
schaf van een professionele afwasmachine 
bijgedragen. Recentelijk heeft de Stichting 
ook de nieuwe ‘voordeur’ tussen ontmoe-

Het doel van de stichting is even eenvou-
dig als doeltreffend. Met de opbrengst van 
allerlei activiteiten bijdragen aan projecten 
voor mensen in (derde)wereldlanden die 
structureel kunnen worden ondersteund. 
Gebeurt er dan niets meer voor Roemenie?  
Jawel. Natuurlijk wel. Tannie is daar helder 
in. Maar de bakens moesten worden verzet. 
Roemenie hulp is meer dan 20 jaar gegeven 
vanuit Zeeland. Daaruit zijn prima contacten 
ontstaan. Maar met alle hulp en ondersteu-
ning was het verzadigingspunt bereikt. De 
Stichting Roemeniehulp heeft uitstekende 
banden gelegd met de gemeenten daar. Er 
zijn goede ervaringen opgedaan. Scholen 
zijn ondersteund, gehandicapten hebben 
veel  hulp gehad. Kortom, het liep meer 
dan goed. De burgemeester van de betrok-
ken gemeente in Roemenie heeft de stich-
ting alle lof toegezwaaid. Prima om dat te 
vernemen. Nu moeten de mensen het daar 
zelf doen. Het contact blijft uiteraard, want 
vriendschap gaat niet zo maar verloren).

Tannie vertelt dat er nu o.a.  projecten 
wordt(den) ondersteund in Zuid Soedan. 
Een gebied, waar veel oorlog is geweest en 

Souburg wordt 
steeds cultureler

Stichting Christoforus ook 
in Souburg actief

In september viel er in elke brievenbus in Oost- en West-Souburg en Ritthem 
een folder in de bus met het programma van ‘Souburg Cultureel’. De lay-out 
en het logo verraadde dat dit iets te maken had met de Stichting Vrienden van 
de Historische Kerk Souburg.

De Stichting Christoforus is inmiddels wel al ingeburgerd in Zeeland. In onze 
omgeving was het hiervoor de Stichting Roemenie Hulp Midden Zeeland, die 
actief was. U weet nog wel, de gerichte inzamelingsacties voor de inwoners 
van een of meerdere plaatsen in het toen nog straatarme Roemenie. Elke vorm 
van hulp was welkom. Kleding, kinderkleding, speelgoed, gebruiksartikelen 
gingen jaarlijks naar de partnergemeenten. Goed werk. Maar dat is inmiddels 
afgebouwd. Wie beter dan Tannie Gideonse kan er iets over vertellen.

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 

tingsruimte en kerkgebouw betaald en een 
deel van de kosten van het nieuwe invaliden-
toilet. Dit is mede mogelijk dankzij de inmid-
dels 225 vrienden die wij hebben!

Onafhankelijke stichting
Het is misschien goed om hier ook extra 
te beklemtonen dat de Stichting hierin 
geheel onafhankelijk is van de Protestantse 
gemeente. De Stichting mag op basis van 
haar statuten een eventueel batig saldo dat 
zij heeft, alleen aanwenden aan onderhoud 
en inventaris van het monument. Als de 
kerkrentmeesters een verzoek doen – zoals 
bijvoorbeeld bij het invalidentoilet het geval 
was – dan beslist het bestuur van de Stich-
ting of het aan dat verzoek kan en wil vol-
doen.

Als u dus bij wil dragen aan de doelstelling 
van het onderhoud, sluit u dan aan bij de 
groeiende groep van vrienden van de his-
torische kerk Souburg. U wordt dan op de 
hoogte gehouden van de activiteiten en 
ontvangt diverse kortingen. En als u het leuk 
vindt dat Souburg steeds cultureler wordt, 
kom dan eens naar een van de vele activi-
teiten van Souburg Cultureel. Mocht u het 
programma kwijt zijn, kijk dan op www.
historischekerksouburg.nl of vraag even een 
nieuwe folder aan.

Tobias Meijers, voorzitter

waar de bevolking flink heeft geleden. Ook 
twee andere soortgelijke projecten zijn in 
de regio opgezet door een Soedanees, die 
hier in Nederland onderdak heeft gevonden. 
Nu het vrede is, kan hij er bouwen aan een 
vredes- en verzoeningscentrum. De finan-
ciën worden uit Nederland meegenomen 
en daar worden de bouwstoffen gekocht en 
gaat men aan de slag. De stichting Christof-
orus ondersteunt deze man, die lid is van 
de Sudanese Gospel Mission hier en  daar. 
Doel is dat vluchtelingen die terugkeren 
naar Soedan daar worden opgevangen en 
verder worden begeleid. Daarom is er veel 
geld nodig en daarom brengt Tannie “haar” 
stichting onder uw aandacht.
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Een wijk of buurt is een deel van een stad of 
dorp. Dat betekent dat de woonomgeving 
in kwestie ooit nadrukkelijk als zodanig is 
gebouwd of ontstaan. Een dorp is geen deel 
van een stad of een ander dorp. Althans, zo 
is een dorp niet ontstaan. 
Er zijn voorbeelden te over van dorpen die 
nu misschien onder de rook van een stad zijn 
komen te liggen, maar volledig onafhanke-
lijk van die stad zijn ontstaan. Denk eens aan 
Anderlecht bij Brussel. Anderlecht is volledig 
aan Brussel vastgegroeid en het is op het 
blote oog niet te zien waar de stad eindigt 
en het dorp ophoudt. Maar Anderlecht heeft 
een eigen burgemeester, een eigen dialect 
en een eigen dorpscultuur. Hetzelfde geldt 
voor Scheveningen. Een voorbeeld van iets 
dichter bij huis is Kloetinge. En sinds de aan-
leg van de Mortiere is Nieuwland aan Mid-
delburg vastgegroeid.  
Toch zal het in niemand opkomen om Kloe-
tinge een wijk van Goes, Scheveningen een 
wijk van Den Haag of Nieuwland een wijk 
van Middelburg te noemen. Dat zou histo-
risch onjuist zijn en, nog belangrijker, dat 
druist regelrecht in tegen de beleving van 
de inwoners. Zowel van de inwoners van het 
dorp als van de stad als kwestie.

Kapitale fout
West-Souburg is daarom een heel bijzonder 
geval. Het dorp is veel ouder dan Vlissingen, 
was tot in de late middeleeuwen een van de 
belangrijkste dorpen van het eiland Walche-
ren, het kent een eigen dorpscultuur, het 
dialect is er anders dan in Vlissingen en de 
mensen voelen zich vooral West-Souburger 
of misschien Souburger. 
Toch heeft de gemeente Vlissingen in 1974 
bij de oplevering van de wijk Westerzicht, 
die West-Souburg ineens aan Vlissingen ver-
bond, gemeend de plaatsnaamborden weg 
te moeten halen en West-Souburg sindsdien 
als wijk te moeten behandelen. Een kapitale 
fout die nooit hersteld is. 
Een fout, ja. Want los van historische en 

gemeente maakte kapitale fout in 1974

Zet West-Souburg terug op de kaart!

culturele argumenten heb je als lokale over-
heid simpelweg de taak om te luisteren naar 
je inwoners en om beleid te maken dat er 
voor zorgt dat die inwoners prettig kunnen 
wonen, werken en recreëeren. Als een soort 
neo-koloniale mogendheid optreden en een 
hele dorpsgemeenschap haar bestaansrecht 
als zodanig te ontnemen, dient geen enkel 
doel. Het spaart geen centen uit. Het maakt 
dit hoekje van de gemeente niet makkelijker 
te besturen. En het zorgt er niet voor dat 
Vlissingen groter wordt (en daardoor meer 
voor elkaar kan krijgen); overheden kijken 
tenslotte enkel en alleen naar inwonersaan-
tallen per gemeente en niet per plaats.
In plaats daarvan tast de gemeente Vlis-
singen het leefplezier van ongeveer 1.800 
West-Souburgers aan. Vlissingen pleegt al 35 
jaar lang een aanslag op de gemeenschaps-
zin van de West-Souburgers. Dat gebeurt 
eigenlijk alleen door een stukje onkunde of 
desinteresse en is dus niet alleen ongewenst, 
maar ook onnodig.

Dorpsgevoel
Een oplossing is snel gevonden en kost maar 
een paar uur tijd en een paar honderd euro. 
Pas de tekst op de gemeente website aan 
en noem West-Souburg gewoon een dorp. 
Doe hetzelfde in alle toekomstige nota’s, 
raadsvoorstellen, besluiten, persberichten, 
uitgaven, etc. Plaats aan de Parklaan, de 
Zuidbeekseweg en de Nieuwe Vlissingse-
weg de blauwe plaatsnaamborden terug. En 
haal West-Souburg uit de kunstmatige ‘wijk’ 
Groot-Lammerenburg en hang het dorp 
onder dezelfde dorpswethouder als grote 
broer Oost-Souburg. Gun de West-Soubur-
gers kortom hun recht op een eigen identi-
teit, een eigen dorpsgevoel. 
Behalve wat tijd en een klein geldbedrag, 
kost zoiets vooral veel goeie wil. En dat is nu 
juist iets waar niet veel politici over te lijken 
beschikken als het om zaken gaat waar min-
der prestige mee gemoeid is en waar minder 
nadrukkelijk mee valt te scoren. Wie durft?

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

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

De gemeente Vlissingen heeft ooit een kleine fout gemaakt die kapitale gevol-
gen lijkt te hebben. Met de aanleg van de wijk Westerzicht in 1974 kwam het 
dorp West-Souburg pal tegen Vlissingen aan te liggen. Voor het gemak wer-
den de plaatsnaamborden rond het dorp weggehaald, heette het voortaan de 
wijk West-Souburg en werd het dorp (later) onder de onbegrijpelijke naam 
Groot-Lammerenburg op één hoop geschoven met een serie nieuwbouwwij-
ken uit de jaren ’70 en ’80.  West-Souburg is het enige dorp van Zeeland dat op 
deze manier door een gemeente is opgeheven. Tijd om die kleine fout uit 1974 
recht te zetten en West-Souburg terug op de kaart te zetten. 
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afdeling Vlissingen, Souburg en Ritthem

Beste Souburgers,

Wij zijn blij u te kunnen berichten dat ons 
splinternieuw verkiezingsprogramma op 
onze ledenvergadering  van november is 
vastgesteld. U kunt het downloaden van 
onze site (www.pvda.vlissingen.nl) , maar 
ook kunt u een e-mail sturen naar voorzit-
ter@pvdavlissingen.nl met het verzoek het 
digitaal aan te leveren. Als u niet beschikt 
over een computer kunt u ook Sjef van 
Wijnen bellen: 06-40426696. De vorige 
twee keren hebben wij u onder andere 
geïnformeerd over onze twee wethouders: 
Piet Polderman en Frans Prins. Zij werken 
voortvarend aan en in onze gemeente. Zo 
verzekerde Frans mij dat de eerste paal van 
de Brede School in Souburg-Noord snel 
de grond in zal gaan. In de volgende edi-
tie van deze krant willen wij extra aandacht 
geven aan onze lijsttrekker, Rens Reijnierse. 
Dit keer willen wij u onze nieuwe lijst met 
kandidaten presenteren. Omdat we twee 
West-Souburgers, waaronder Rens, en 
twee Oost-Souburgers op onze lijst hebben 
staan, zullen wij hen extra aandacht geven. 

Hieronder volgt onze kandidatenlijst die door 
de ledenvergadering unaniem is vastgesteld.
1. Rens Reijnierse 
2. Jan Koopman
3. Maryska Nastaly
4. Sjef van Wijnen
5. Wim de Waal 
6. Jannie Meerman
7. Michiel van Wijnen
8. Joyce Doelwijt
9. Hans Grochla
10. Theo Post
11. Piet Polderman
12. Frans Prins
Vier van onze kandidaten stellen wij hier 
aan u voor omdat zij zeker de belangen 
van Souburg en Ritthem zullen meewe-
gen, omdat ze er zelf wonen.

Mijn naam is Jan 
Koopman. Ik woon 
sinds 1991 in Oost-
Souburg. Ik werk 
al jaren als mana-
ger / projectleider 
/ directie op het 
snijvlak van jeugd-
hulpverlening en 
speciaal onderwijs. Ik ben daarnaast 
actief als drummer/percussionist. Ik ben 
opgegroeid in een ‘rood nest’: VARA , 
Vrije Volk en ook de PvdA. Betrokken-
heid bij mensen is wat mij drijft. Ik vond 
het nu tijd niet alleen aan de zijlijn te 
staan maar ook daadwerkelijk mijn 
steentje bij te dragen en op positieve 
wijze mee te gaan doen bij de besturing 
van de gemeenschap waar ik woon.

Mijn naam is Jan-
nie Meerman en 
ik ben al weer 31 
jaar woonachtig in 
Oost-Souburg. Ik 
ben lid geworden 
van de PvdA omdat 
het een sociaal 
democratische par-
tij is. Over de lokale PvdA wordt helaas 
vaak negatief geschreven en gesproken. 
De eenvoudigste manier is om com-
mentaar te leveren, maar je kunt er ook 
voor gaan om verandering in de hui-
dige situatie te brengen. De PvdA is toe 
aan vernieuwing en ik wil daar graag 
mijn steentje aan bijdragen. Een van 
de standpunten van de PvdA is dat het 
accent op de bestaande woningvoor-
raad moet liggen en dat deze wonin-
gen voldoende betaalbaar moeten zijn. 
Woningen waarvan het casco goed is 
dienen dus niet gesloopt te worden! Dit 

is iets wat mij zeer aan het hart ligt en 
waarvoor ik ook zal strijden.

Mijn naam is Rens 
Reijnierse en ik ben 
lijsttrekker voor 
de PvdA bij de 
komende gemeen-
teraadsverk iez in-
gen. Alweer ruim 
51 jaar geleden 
werd ik geboren 
aan de Nieuwe 
Vlissingseweg in de gemeente Oost- en 
West-Souburg. Ik ben opgegroeid aan 
de Koudekerkseweg in Vlissingen. Zoals 
zoveel Zeeuwen gedaan hebben heb ik 
toen Zeeland verlaten om te gaan stu-
deren in de Randstad en ben ik daar 
ook mijn carrière gestart. In 2000 ben 
ik met mijn vrouw Monique en onze vier 
kinderen teruggekeerd naar Vlissingen, 
of eigenlijk naar West-Souburg, naar 
de plek waar mijn grootouders 65 jaar 
gewoond hebben. Als ik op de boule-
vard kom, dan kom ik tot leven; weer 
terug in mijn Vlissingen. Maar het doet 
dan ook pijn als je ziet dat het zoveel 
beter kan. Ambitie met enorme sociale 
betrokkenheid bij de stad Vlissingen, 
daar sta ik voor.

Mijn naam is Hans 
Grochla. Ik ben 
in de binnenstad 
geboren en woon 
sinds 11 jaar met 
veel plezier in 
West-Souburg. Ik 
ben al jaren PvdA 
lid, omdat de partij 
een sociaal gezicht 
heeft, maar ook realistisch is en verant-
woordelijkheid neemt. Dit betekent ook 
dat je de kiezers een eerlijk en duidelijk 
verhaal moet vertellen, zonder je prin-
cipes uit het oog te verliezen. Dat er 
over de PvdA in de media soms negatief 
geschreven en gesproken wordt, is jam-
mer, maar ook logisch als je groot bent 
en al decennia midden in de samenle-
ving staat. Wat ik voor West-Souburg 
belangrijk vind? Dat het zijn eigen 
karakter behoudt en dat er rekening 
gehouden wordt met de wensen van de 
bewoners. Bijvoorbeeld op het gebied 
van verkeersmaatregelen of de  verdere 
aantastingen van het landelijke gebied. 
Hier zal ik mij voor inzetten.

Fractie en bestuur wensen u 
fijne feestdagen toe, 

sjef van wijnen

- advertentie -



Heerlijkheid           Ritthem

Toekomstplannen voor Ritthem

Versieringen in huis en tuin worden steeds 
belangrijker. Niet alleen wordt er tijd en 
geld besteed aan de kerstboom, welke 
kleur decoraties dit jaar, maar de huisge-
vel en aankleding van de tuin mag niet 
vergeten worden. Hele straten verande-
ren in Anton Piekachtige decors, alleen de 
sneeuw moet er bijgedacht worden. Men-
sen houden van traditie en zeker als die 
met wat romantiek gepaard gaat.

Ritthem heeft ook jarenlange tradities en 
een daarvan is de “Kerstaktie” zoals het 
vroeger voornamelijk genoemd werd. 
Tegenwoordig spreekt men meer van 
“Kerstmarkt”, wat ook de verschuiving in 
beleving laat zien. In december staat Rit-
them in het teken van het maken en ver-
kopen van kerststukjes. Sinds 1968 wordt 
er ieder jaar door leden van KV Atlas een 
grootse aktie op touw gezet om de kas van 
de vereniging wat te spekken.

Ooit ontstaan omdat de familie Wisse al 
kerststukjes maakte voor in de winkel van 
de broer van Dhr. Wisse in Westkapelle. 
Bij besteding van 25 gulden kreeg men 
gratis een kerststukje. Samen met Piet van 
de Broeke werd een plan gesmeed om 
kerststukjes te fabriceren bij Atlas en de 
opbrengst ten goede van de vereniging 
te laten komen. Zo gezegd, zo gedaan: 
Het begin van een jarenlange traditie. De 
aanpak van toen verschilde wat met de 
tegenwoordige manier van organiseren. 
Zo werd er veel gewerkt met natuurlijke 
materialen die verzameld werden in de 
loop van het jaar. De zolder van de familie 
Roelse hing vol met drogende aren, zaad-
dozen, bloemen en takken. Klaar voor de 
aktie in december. Ook werd er erg crea-
tief gedacht en hebben bijvoorbeeld fles-
sen, kalebassen, schors, kleerhangers en 
zelfgemaakte houten bakjes gediend als 
drager voor het groen en de kaars. En geen 
oase maar gewoon gratis geschepte zware 
klei van het land, verpakt in een plastic 
zakje om het groen in te steken. Ook de 
mode in kerststukken veranderde en is er 
nu een grotere variëteit in afmetingen en 
kleur. De kaarsen zijn luxer en er worden 
meer kerstballen en andere decoraties ver-
werkt. Gedecoreerde kransen voor binnen 
en buiten zijn zeer gewild. 

Duidelijk is geworden dat Ritthem 
geen gebrek heeft aan creativiteit: 
maar liefst 215 ideeën werden inge-
bracht door de aanwezigen. Door 
middel van groene en rode stickers 
konden de op grote vellen genoteerde 
ideeën beoordeeld worden. Groen 
voor een goed idee en rood voor een 
minder goed idee. Aan het eind van de 
avond bleek de plaatsing van sigaret-
tenautomaat, een Chinees restaurant, 
een snackmuur maar ook de door 
Cobelfret te bouwen energiecentrale 
niet op de steun van de Ritthemers 
konden rekenen. 
Positief werden onder andere beoor-
deeld, de bouw van starterwoningen 
en voorzieningen voor minder validen 
en senioren. Maar dan niet in de  voor-
malige boomgaard en zeker niet in de 
vorm van hoogbouw! Over de Basis-
school waren de aanwezigen het eens: 
blijven en zelfs uitbreiding van activi-
teiten in de vorm van bijvoorbeeld bui-
tenschoolse opvang!

Kerstmis is in veel gezinnen een met tradities omgeven feest. Vanuit christelijk 
oogpunt staan veel mensen stil bij de geboorte van Jezus en gaan als familie op 
kerstavond naar de kerstdienst. Naast deze christelijke betekenis wordt kerstmis 
ook gezien als een gezellig en warm familiefeest waar familieleden elkaar opzoe-
ken om samen te koken en eten. Traditionele gerechten als kalkoen, kip en ander 
groot vlees blijven toch favoriet ondanks de opkomst van wat hippere thema’s 
als gourmetten en wokken. 

Ritthem is een stapje dichter bij het nieuw te maken Dorpsplan. Op donder-
dag 15 oktober heeft er  ‘s avonds, op initiatief van het dorpscomite, een 
brainstormsessie plaatsgevonden in het dorpshuis “ons Dorpsleven” in Rit-
them. Ongeveer 50 inwoners, hebben die avond enthousiast meegedacht 
over de toekomst van Ritthem. Beslist niet gek: 10 procent van de inwoners 
waren dus aanwezig! Opmerkelijk was het dat ook de jeugd ruim vertegen-
woordigd was. Zij zijn tenslotte de toekomst!

Momenteel worden alle ideeën verwerkt 
en gebruikt voor de dorpsenquête die door 
alle inwoners vanaf 11 jaar ingevuld kan 
worden. Deze enquête wordt in januari 
huis-aan-huis rondgebracht en ook weer 
opgehaald na twee weken. Inwoners die 
vragen hebben of een beetje hulp nodig 
hebben bij het invullen van het formulier 
kunnen altijd een beroep doen op de een 
van de  vrijwilligers.
 
De uitkomsten van de enquête vormen de 
basis voor het nieuwe dorpsplan. Verwacht 
wordt dat dit medio april gereed te zijn. 

De Dorpsplancommissie kan overigens 
nog wel wat hulp gebruiken bij het realise-
ren van het project. Mocht u nog een uur-
tje over hebben, geeft u dan op bij Paula 
Wouters, secretaris van het Dorpscomite.  
Een goed en constructief dorpsplan voor 
en door de inwoners: U zult het met ons 
eens zijn dat Ritthem heel wat van plan is!

Kerstbomen te koop bij het clubhuis van Atlas.

Het maken van kerststukjes heeft een lange 
traditie. Deze foto is uit 1983.

De jeugd is zoveel mogelijk betrokken bij 
de aktie, niet alleen bij het meehelpen met 
stukjes maken maar ook met speciale pro-
jecten zoals 2 jaar geleden het bakken van 
kerstkoekjes en dit jaar een primeur: het 
maken van vogelvoedertaart voor op de 
buitentafel in de tuin. Een delicatesse voor 
onze gevleugelde vrienden, met zaden, 
pelpinda’s, appeltjes en natuurlijk vet.

Wat in al die jaren hetzelfde gebleven is: 
dat groepje mannen dat op een zaterdag-
morgen vroeg in een geleend busje met 
een thermoskan warme koffie, laarzen en 
waterdicht kleding op pad gaat naar een 
bosrijk gebied in Zeeuws Vlaanderen. In 
overleg met de boswachter wordt “onder-
houd” gepleegd in het bos om vervolgens 
weer huiswaarts te keren met een vrachtje 
dennegroen. Tot voor kort werd de waar 
verkocht vanuit het clubgebouw aan de 
Zuidwateringstraat, maar vorig jaar vond 
de kerstmarkt voor het eerst plaats in de 
sfeervolle en prachtig versierde schuur van 
de familie Forrer aan de Zandweg. Binnen 
de geur van dennegroen vermengd met 
die van warme speciaal gekruide appleci-
der. Buiten vindt, sinds een aantal jaren, 
de verkoop van kerstbomen plaats onder 
de enthousiaste leiding van Jan Cevaal. En 
geen nood, kerstbomen worden op ver-
zoek thuis afgeleverd. Als vanouds worden 
er kerststukjes aan de deur verkocht, maar 
een bezoek aan de schuur is de moeite 
waard en een goede aanleiding voor een 
praatje in een gezellige winterambiance.
Natuurlijk is het doel van dit alles om de 
verenigingskas te aan te vullen. Tegelijker-
tijd is het geweldig om met elkaar samen 
te werken in de kerstsfeer en bovenal om 
de mooie traditie van de kerstaktie in stand 
te houden, nu voor het 41e jaar. Alle vrij-
willigers bedankt en Prettig Kerstfeest!

De leden van De Ruyterstadsingers 
komen vooral uit Oost en West Sou-
burg, uit Vlissingen en verder uit heel 
Walcheren. Het koor bestaat al meer 
dan 40 jaar.  Het koor zou het heel leuk 
vinden als er mensen zijn die een keer 
vrijblijvend een kijkje komen nemen 
op een oefenavond en om te probe-
ren mee te doen. Het koor oefent elke 

maandagavond van 19:30 uur tot 21:30 
uur in het gebouw “de Ark”  achter de kerk 
aan het Oranjeplein in Oost-Souburg. Een 
leuke kennismaking kan ook zijn bij het 
kerst lunchconcert dat het koor geeft op 
zondag, 20 december 2009 om 11.30 uur 
in de Historische Kerk aan het Oranjeplein 
in Oost Souburg.

Gemengd koor “de Ruyterstadsingers” 
zoekt nieuwe leden!
Gemengd koor “De Ruyterstadsingers” is op zoek naar mensen die 
graag willen zingen en lid willen worden van “De Ruyterstadsingers”.
Een amateurkoor van ongeveer 38 leden, dat met elkaar goede, meestal 
licht klassieke muziek wil maken. Wij kunnen vooral bij de alten nieuwe 
leden gebruiken. Maar ook bij andere stemmen zijn nieuwe leden wel-
kom. Men hoeft echt niet persé een geschoolde stem te hebben! Samen 
met de dirigent wordt bekeken wat er mogelijk is en alle leden vinden 
het erg fijn om nieuwe mensen op weg te helpen.

Thielen Optiek
Voor een oogmeting graag even bellen 
voor een afspraak.

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

Kersttraditie in Ritthem
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*  Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit verschillende 
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Dorpsplatform Oost-Souburg

Ook Oost-Souburg moet de komen jaren 
blijven knokken voor de doelstellingen die 
het zich heeft gesteld. Alleen met de inzet 
van de hele Souburgse bevolking kunnen 
we dit aan. Wij als Dorpsplatform zullen de 
wijken ingaan om te horen wat jullie vinden 
van de situatie en willen daar wat aan gaan 
doen. De afgelopen jaren is er veel onder-
houd verricht aan de straten van ons dorp 
en dat was na vele jaren van slecht beleid 
dan ook hard nodig. De Bermweg en de 
Spoorstraat, de Komwegesingel, de Burcht-
straat en de Ritthemsestraat zijn in 2010 aan 
de beurt, niet voor z,n tijd als je weet dat dit 
al jaren geleden had moeten gebeuren. We 
moeten in de toekomst wel positief blijven 
denken en niet alleen maar de slechte din-
gen blijven herinneren. Als platform moet je 
wel kritisch blijven kijken naar de dingen die 
gaan gebeuren in Vlissingen, zo rooskleu-
rig staan we er niet voor. We blijven maar 
woningen bouwen en het centrum van Vlis-
singen nieuwe impulsen geven om er wat 
van te maken, maar geld zoeken om deze 
putten te dichten is niet het enige wat telt. 
Wij hebben in Souburg ook een centrum 
dat de nodige aandacht vraagt. De meeste 

Er is weer een heel wat gebeurd het laatste jaar op Souburg, dankzij de inzet 
van veel Souburgers in de gemeente Vlissingen. Wat ons betreft nog veel te 
weinig. Het centrum van Vlissingen heeft prioriteit gekregen om de boel nog 
enigszins te redden wat er te redden valt. De wijken moeten wijken voor het 
Scheldekwartier.  

bewoners wonen in de omliggende wijken 
en dorpen en zullen het moeten doen wat 
er nog over blijft, als er nog wat te verdelen 
valt als dit zo doorgaat. 
De verkiezingen staan voor de deur en de 
vele beloften vliegen je straks weer rond de 
oren. Dit college heeft puin geruimd maar 
het nieuwe college moet straks weer het 
regime oppakken om dit verder af te maken 
en de toekomst veilig te stellen voor de 
gemeente Vlissingen. Een hele zware klus 
die hun te wachten staat. Wij zullen positief 
blijven meedenken met alle belanghebben-
den maar vooral denken aan een veilig en 
gezond leefklimaat voor alle Souburgers. 
De jeugd heeft de toekomst, maar dan moe-
ten we er wel wat voor over hebben om 
daarin te investeren. In een dorp als Sou-
burg is er niet veel te beleven voor de jeugd. 
We hebben een rijk verenigingsleven waar 
de jeugd zich uit kan leven, maar er is nog 
zo veel meer wat we kunnen doen, laat de 
jeugd hierover meepraten. Wij komen naar 
U toe in het komende jaar en zullen samen 
met U werken aan een goede toekomst 
voor Oost-Souburg. Fijne feestdagen en een 
gezond 2010.

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!   

Nemidso advertentie puzzel
Na het dipje van vorig jaar (99 inzendingen) kwamen dit keer de oplos-
singen van de advertentiepuzzel in groten getale bij De Vrijbuiter binnen. 
De teller stopte op 146. Van de 146 inzendingen zijn er 107 foutloos, 26 
inzenders maakten 1 fout, 12 zaten er tweemaal naast en 1 inzender had 
3 oplossingen mis. Ook dit jaar werden de meeste fouten gemaakt door 
de oplossing te zoeken in redactionele artikelen (Zeeuwse Muziekschool, 
Aanvraag kerstpakketten), terwijl in het begeleidend schrijven bij de puz-
zel duidelijk vermeld staat dat gezocht moet worden in de advertenties. De 
laatste 3 opgaven van de puzzel zorgden voor de meeste foute oplossingen.

De juiste antwoorden met eventueel een korte verklaring:
•	 Speakers	die	zichzelf	reinigen?	Magic	Bubbles	Carwash.
•	 Aan	het	einde	24	uur	per	dag	beschikbaar,	Blom	&	de	Ridder	Uitvaartverzorging.
•	 Eén	dag	per	week	betaalt	u	slechts	85%,	Wave	Hairstyling.
•	 Snapt	uw	bestemming,	Terra	Reizen.
•	 2	dames	met	ezelsoren,	Stichting	Werkt	voor	Ouderen.
•	 Voel	het	verschil	van	1	gratis,	De	Faam.
•	 Plaatje	van	234	cm2	voor	nop,	Foto	Verschoore.
•	 	Voor	een	maat	extra	betaal	je	€	2,50	meer,	v.d.	Brink	rij-opleidingen. Per uur betaal je voor 

Auto € 32,50, voor € 35,00 (€ 2,50 meer) rijd je in een Automaat (= Auto + “maat” extra). 
Veel gemaakte fouten: Zeeuwse Muziekschool (13x) en Baljeu (1x).

•	 	Zoem-vroem-boem,	Autotaalglas.	In de advertentie is een (buitenaards) vliegend wezen te 
zien dat mogelijk de voorruit van de auto gaat torpederen. Vandaar zoem (vliegend wezen)-
vroem (geluid van vliegend wezen of auto)-boem (botsing op voorruit).

 Foute oplossingen Fun on Wheels (14x), Melse en Hubo.
•	 	Gebruik	een	schaar	en	vraag	ernaar,	Thielen	Optiek.	Met een schaar kun je de bon uitknip-

pen, waarop o.a. staat dat naar de voorwaarden gevraagd kan worden. Fout zijn: Kerstpak-
ketten bij de Protestantse Gemeente (10x), ‘t Allergaartje (5x) en Logus, Slijterij Souburg en 
René Jacobs (ieder 1x). 

Nemidso heeft 3 waardebonnen van 25 euro beschikbaar gesteld. Uit de juiste oplossingen 
werden de volgende prijswinnaars getrokken:
M. Jacobse, Lingestraat 19, 4388 SC  Oost Souburg.
J. Gillissen-Vermeulen, Esdoornstraat 31, 4388 PH  Oost Souburg.
E. Visser – v.d. Meijden, Adriatischezeestraat 13, 4388 GK  Oost Souburg.

M. Baljeu en Zn.
Sinds 1903

100 Jaar een Naam in Schoenen

Kanaalstraat 1  |  Oost-Souburg  |  0118-461525
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25 Jaar vuurwerk bij de vrijbuiter

Dit jaar is Kees naar de vuurwerkshow van de 
leveranciers in Dronten geweest. Daar heeft 
hij goed kunnen zien wat er wordt aangebo-
den en onder welke beperkingen. De voor-
verkoop is al weer losgebarsten. De vraag 
naar siervuurwerk en bijzonder vuurwerk is 
weer groot. Er zijn ook veel nieuwe artikelen 
op de markt. Vooral de bij insiders bekende 
Crowcollectie is vernieuwd. Kees heeft het 
nodige genoteerd. Er is vuurwerk voor groot 
en klein, zoals prachtige potten met knallen 
en effecten. Kees verkoopt voor elk budget 
en er zijn losse potten en pakketten te koop. 
Kees beveelt aan om voor 24 december te 
bestellen. Dan is men zeker van vuurwerk. 
Naast de bestellingen kunnen losse artikelen 
worden gekocht vanaf 29 t/m 31 december. 

Ze begonnen 25 jaar geleden met de verkoop van vuurwerk in de Scheldestraat 
in Vlissingen. Met de loop van de jaren is het assortiment uitgebreid. En nu 
verkopen Kees en Marja Schroevers vuurwerk vanuit hun winkel aan de Pas-
poortstraat. Een lucratieve handel of een door de bevolking van Oost-Souburg 
gewenst assortiment? Zeker is dat veel jongeren en ouderen in de nieuwjaars-
nacht veel vuurwerk afsteken. Kees en Marja leggen uit dat verkopen van vuur-
werk niet zo maar gaat. Er komt veel bij kijken.

Er moet veel werk uitgevoerd worden aan het metsel- en voegwerk van de 
kerktoren. Ook is er veel houtrot te repareren. De wijzerplaten en haan zullen 
gedemonteerd en opnieuw verguld worden. De toren zal daarom geruimte 
tijd in de steigers blijven staan.

Restauratie kerktoren Oranjeplein

Het zal gedurende de restauratieactivitei-
ten stil zijn in Souburg, want de luidklok zal 
niet luiden en ook geen uren slaan, omdat 
de gehele installatie voor het stof ingepakt 
moet worden. In de bouwsteiger wordt een 
veilige onderdoorgang aangebracht zodat 
het kerkgebouw toegankelijk blijft. Zodra 
de glazen corridor aan de noordzijde van 
het kerkgebouw gebruiksgereed is krijgt 
het kerkgebouw een tweede ingang. De 
voorlopige planning is dat de restauratie 

medio juni 2010 gereed zal zijn, maar dit is 
mede afhankelijk van de weersinvloeden van 
komende winter. Bijzonder is dat dit werk als 
leerlingbouwplaats zal worden uitgevoerd.
Vermeldenswaardig is ook dat het Bouw-
fonds / Cultuurfonds een deel van de restau-
ratiekosten zal sponsoren. Voorwaarde is dat 
de subsidieontvanger (lees: de gemeente) 
zoveel mogelijk publiciteit zal geven aan de 
(financiële) medewerking van het Bouw-
fonds / Cultuurfonds.

Ritthemsestraat 9  4388 JM Oost-Souburg  I  Mob: 06-54927845 
Fax: 0118-466539  I  email: info@floorskoishop.nl

Vijverbouw en verkoop 
van Japanse koi

Voor openingstijden 
kijkt u op onze site: 
www.fl oorskoishop.nl

Vijverbouw en verkoop 

Floors
Koi Shop
Vijverbouw en verkoop

Vijverspeciaalzaak

Er is dit jaar aan veiligheid gedacht. Er zijn 
veiligheidsbrillen te koop en speciale vuur-
werkklemmen. Kees volgt de regels m.b.t. 
de verkoop stipt op. Dat moet ook wel. Je 
hebt een voorbeeldfunctie. Dat wil niet zeg-
gen dat er niets voor 31 december gebeurt. 
Al vanaf half november zijn er grote knal-
len te horen in het dorp. Dat gebeurt door 
jongeren die zich absoluut niet aan 
de regels houden. En er gebeu-
ren ook jaarlijks weer ongeluk-
ken. Kees is daar helder in. Die 
komen meestal door stoer doen 
en drank. Moeten we eigen lijk 
in Oost-Souburg niet heb-
ben. Werk voor ouders en 
opvoeders denken we zo.

Fun on Wheels  Bromfietsen & scooters

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

• Nieuw & 2e hands
• Reparatie

• Helmen/Kleding 
• Onderdelen

mes vers
het lekkerst

Salade schotels met:
huzaren salade - ham
rosbief - rauweham

frikandeau
hollandse garnalen

zalm - krab
markreel - rauwkost enz.

prijs p.p. E 10,-

Gourmet schotels met:
met biefstukje

varkenshaas - schnitsel
kalkoen - kip - shoarma
slavinkje - boomstam

saté - sausijsje

prijs p.p. E 4,95
bestel tijdig

Kerstham
om zelf te koken
per 1000 gram

 E 9,98

Engelse ham
ingesmeerd met

suiker en mosterd
in de oven en klaar

per 1000 gram

 E 12,50

mes vers
het lekkerst

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

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

De pakketten worden klaar gemaakt.
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Het programma is ingedeeld in programma-
punten. Daarvan wordt op deze pagina een 
uittreksel en soms een toelichting geven.

Algemeen

De gemeente Vlissingen bestaat uit de stad 
Vlissingen, de dorpen Oost- en West-Sou-
burg en Ritthem en het buurtschap Groot 
Abeele. Ieder al of niet met een centrum, 
wijken, buurten en of straten. De gemeente-
raad van de gemeente Vlissingen dient, naar 
redelijkheid en vorm van evenredigheid, de 
gelden en aandacht te verdelen over deze 
onderdelen van de gemeente. Gemeente 
Vlissingen heeft ongeveer 45.000 inwoners. 
Deze inwoners en de meningen van deze 
inwoners dienen centraal te staan in de 
beleidsvorming en uitvoering. Niet alleen 
tijdens de verkiezingen maar ook daarna. 
Wensen en opvattingen van de inwoners 
moeten meegenomen worden in de voorbe-
reiding en uitwerking van plannen. 

De gemeenteraad van de gemeente Vlissin-
gen vertegenwoordigt de bevolking bij de 
besluitvorming over tal van onderwerpen. 
Partij Souburg Ritthem vindt raadpleging 
van de inwoners van de gemeente absoluut 
noodzakelijk. Wanneer een onderwerp op 
de agenda staat waarvan Partij Souburg-
Ritthem vindt dat een gedegen raadple-
ging van de burgers noodzakelijk is zal Partij 
Souburg-Ritthem er alles aan doen deze bur-
gers te horen alvorens een standpunt in te 
nemen.

Partij Souburg-Ritthem gaat er van uit dat de 
gemeente een weerspiegeling is van een vei-
lige en rechtvaardige samenleving. Er dient 
ruimte en aandacht voor elkaar te zijn. We 
dienen goed om te gaan met de aarde zoals 
die ons gegeven is. Het kennis nemen van 
en respecteren van ieders mening moet de 
basis vormen voor een goede samenleving. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn voor de 
inwoners van de stad en de dorpen om hun 
eigen identiteit te behouden. 

De sociale gemeente

(Burgemeester en wethouders noemen 
dit “de sociale stad” maar u weet: “de 
gemeente is meer dan een stad alleen”) 
- In januari 2007 is de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) ingegaan, een parti-
cipatiewet waarin “meedoen” centraal staat. 
De gemeente moet mensen, daar waar deze 
dat niet zelfstandig kunnen, ondersteunen 
in dit “meedoen”. Partij Souburg Ritthem 
vindt maatwerk hierbij onvermijdelijk en 
belangrijk.

Gezond en Wel

Gezondheidszorg
-  Het verbeteren van de zorg infrastructuur 

heeft prioriteit. Partij Souburg Ritthem is 
van mening dat ouderen zo lang moge-
lijk zelfstandig moeten kunnen blijven 
wonen. De PSR is voorstander van Woon-

(Advertentie)

“De gemeente, meer dan een stad alleen”
Uittreksel en toelichting verkiezingsprogramma 2010 – 2014 Partij Souburg-Ritthem

service zones. We zullen ons inzetten op 
realisatie in alle dorpen en wijken zoals in 
de WMO nota al vermeld staat. 

-  Inwoners met een handicap en andere 
kwetsbare groepen hebben een speciaal 
op hen gericht beleid nodig, zodat zij als 
ieder ander mens volwaardig deel kunnen 
nemen aan onze samenleving. 

-  Partij Souburg Ritthem is voorstander van 
een volwaardig ziekenhuis op Walcheren. 

Sport
-  Partij Souburg-Ritthem maakt zich sterk 

voor een gezond sportklimaat. Een geva-
rieerd en samenhangend aanbod van 
sportvoorzieningen en (sport) activiteiten. 
Inwoners moeten hun sport in hun eigen 
stad of dorp kunnen beoefenen. 

-  Het is de hoogste tijd dat de komende 
raadsperiode een oplossing komt voor het 
nijpende tekort aan zaalruimte. Het bou-
wen van dubbele gymzalen bij de brede 
scholen zal goed geborgd moeten wor-
den. 

Welzijn en Cultuur
-  In nieuwe en bestaande woongebieden 

zal een duidelijke plek ingericht moeten 
worden voor de spelende jeugd. Jeugd 
moet in de eigen wijk op een veilige en 
voor de omgeving acceptabele manier 
kunnen opgroeien vermaken.

-  Het welzijnswerk is van en voor de inwo-
ners. Partij Souburg Ritthem vindt het 
belangrijk dat de burger grote invloed 
heeft op wat er georganiseerd en aan-
geboden wordt. De gemeente dient hier 
een faciliterende en ondersteunende rol te 
spelen.

-  Partij Souburg Ritthem is van mening dat 
cultuur dicht bij de mensen moet staan en 
wil daarom ook meer aandacht voor de 
amateur kunst. 

-  In combinatie met een historisch verant-
woorde inrichting kan de Karolingische 
Burg ingericht worden tot een hoogwaar-
dig terrein waarin buitenlucht podium-
kunsten kunnen plaatsvinden.

Kunst
-  Partij Souburg Ritthem vindt dat wanneer 

er veel gemeenschapsgeld uitgegeven 
aan kunst wordt uitgegeven, verwacht 
mag worden dat men kiest voor kunst die 
een draagvlak heeft onder een flink deel 
van de bevolking.

Ruimtelijke ontwikkelingen

-  Partij Souburg Ritthem vind dat het karak-
ter van de dorpen behouden dan wel ver-
sterkt te dienen te worden. 

-  Diversiteit van het winkelaanbod in Sou-
burg dient gewaarborgd te worden.

Wonen in diversiteit

Volkshuisvesting
-  Om een verwacht tekort in de nabije 

toekomst te voorkomen moeten er in 
Souburg meer senioren of levensloop 

bestendige woningen gerealiseerd wor-
den.

-  Er zullen voldoende betaalbare eengezins-
woningen op de huurmarkt moeten blij-
ven bestaan. 

-  Inwoners van Souburg en Ritthem die-
nen bij renovatie en sloop vervangende 
woningen toegewezen te krijgen in hun 
eigen dorp.

Monumenten
-  Bewegwijzering naar het Marnixmo-

nument is gewenst. Bij het monument 
moet de mogelijkheid aanwezig zijn het 
Wilhelmus te beluisteren. Marnix van st. 
Aldegonde is immers de auteur van ons 
volkslied “het Wilhelmus”. Hier mag de 
gemeente trots op zijn. 

-  De Karolingische Burg dient verder inge-
richt te worden.

Bruikbaarheid van de openbare 
ruimte

Onderhoud
-  Er moet stelselmatig gewerkt worden 

aan het verder inlopen van achterstallig 
onderhoud.

-  Er dient een gedegen onderhoudsplan 
gemaakt te worden, zowel voor de groen-
voorziening als voor het onderhoud aan 
straten, wegen, pleinen en riolering.

Evenementen
-  Niet commerciële evenementen die uit-

gaan van de eigen bevolking zoals bij 
voorbeeld Vlissingen Maritiem, Highland 
Games en het Volksdansfestival ontvangen 
veelal weinig subsidie. Deze evenementen 
waar honderden vrijwilligers actief zijn, 
dragen in hoge mate bij aan de leefbaar-
heid van dorp en stad en moeten beter op 
hun waarde geschat worden. 

Toerisme en economie

Toerisme
-  De gemeente Vlissingen zou meer kunnen 

inspelen op de mogelijkheden die het toe-
risme biedt. Voor de stad Vlissingen dient 
meer ingezet te worden op het maritieme 
karakter. Uitingen hiervan moeten vanaf 
de gemeente grens overal zichtbaar zijn. 

De dorpen kunnen met hun specifieke 
karakter (Karolingische burg, Ritthemse 
Bos met Ford Rammekens) inzetten voor 
het toerisme.

-  De boulevard is wellicht de mooiste bou-
levard, gelegen aan de kust van Europa 
maar zeker niet de gezelligste. Partij Sou-
burg Ritthem is van mening dat dit verbe-
terd kan worden.

Economie
-  De uitbreiding van het buitenhavenge-

bied c.q. het daar aansluitend bedrijven-
terrein, dient gestimuleerd te worden. De 
uitbreiding mag echter niet ten koste gaan 
van het milieu en het woongenot van de 
bewoners van Souburg en Ritthem. De 
natuur dient gecompenseerd te worden.

Bestuur en Veiligheid

-  De inwoners van de gemeente Vlissingen 
hebben recht op een veilige woon- en  
werkomgeving. 

-  De gemeente moet zorgen voor een 
goede handhaving. Het naleven van 
gemeentelijke verordeningen en regel. 

-  De inzet van Buitengewone Opsporing 
Ambtenaren (Boa’s) moet versterkt wor-
den bij ergernissen en overtredingen in de 
openbare ruimte.

-  Partij Souburg Ritthem wil de echte wijk-
agent terug in Souburg.

-  Wanneer gemeente, college en raad, 
de burgers meer wil betrekken bij het 
bestuur dient men te weten wat de burger 
beweegt. Het serieus nemen van de bur-
ger is in dit proces van essentieel belang.

-  De gemeente dient sneller te reageren 
op vragen, opmerkingen en/of klachten 
van burgers. De huidige norm om binnen 
zes weken te reageren valt niet onder een 
goede en snelle communicatie.

Kandidatenlijst Partij Souburg Ritthem gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Deze lijst is voorlopig. Er komen nog kandidaten bij en er kan nog wat geschoven 
Worden in de volgorde van de lijst.

1.  Lambert Prevoo. Ritthemsestraat 3 4388JM O-Souburg
2.  Alex Achterhuis. Zuidwateringsstraat 3E 4389TT Ritthem
3.  Dick Schinkel. Dijkstraat 19 4388CJ O-Souburg
4.  Lou Waterman. Vesting 21 4388WJ O-Souburg
5.  Geerard Eckhardt. M.A. van de Puttestraat 11 4388LA O-Souburg
6.  Ger Blom. Burchtstraat 13 4388JJ O-Souburg
7.  Gerard Wessels. Palts 32 4388MC O-Souburg
8.  Anneke Zwigtman. Schans 9 4388WC O-Souburg
9.  Frans Verdaasdonk. Dongestraat 72 4388VN O-Souburg
10.  Paula Wouters. Lambrechtsenstraat 36 4389TL Ritthem
11.  Daniël Vader. Dongestraat 54 4388VN O-Souburg
12.  Joke van Leerzem. Vesting 21 4388WJ O-Souburg
13.  Rene Carbaat. Westerscheldestraat 77 4388VE O-Souburg
14.  Huib van der Hiele. Zuiderbaan 29 4386CK W-Souburg
15.  Edith Walraven-Ovaa. Roerstraat 22 4388RW O-Souburg
16.  Renate de Ridder. Dintelstraat 11 4388RD O-Souburg
17.  Kees van der Blom. Bermweg 7 4388CA O-Souburg
18.  Catrien Nagelhout. Zeewijksingel 14 4388ER O-Souburg
19.  Ineke Vervorst. Vlissingsestraat 145 4388HC O-Souburg 
20.  Bertus Roeting. M.A. van de Puttestraat 15 4388LA O-Souburg
21.  Zeeg van Norden. Beciusstraat 22 4388BC O-Souburg
22.  Jan Menheere. F. Leenhoutsstraat 20 4388ND O-Souburg
23.  Eli Blaak. Molenweg 51 4388LE O-Souburg
24.  Wim Wamelink. Steengrachtstraat 27 4386AR W-Souburg



(Advertentie)

FRACTIE

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

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

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

Raadslid
Lambert Prevoo         
Ritthemsestraat 3
4388 WJ  Oost Souburg  
T. 0118-463369 
e-mail:
lprevoo@zeelandnet.nl 

Raadslid
Dick Schinkel           
Dijkstraat 19 
4388 CJ  Oost Souburg 
T. 0118-490195
e-mail:
dickschinkel@zeelandnet.nl
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Stad en dorpen samen sterk

De dorpen staan weer een 
beetje op de kaart

SOUBURG - MIDDELBURG

Leegstand Winkels

De leegstand van veel winkels in het cen-
trum van Souburg baart Partij Souburg 
Ritthem zorgen. We hebben het college 
verzocht om niet alleen de stadsmanager 
in de binnenstad van Vlissingen in te zetten 
maar ook het winkelcentrum van Souburg te 
ondersteunen.

Stad, Vlissingen en 
Vlissingers

Wanneer we de structuurvisie 2010 - 2020 
van de gemeente Vlissingen lezen begrijpen 
we de felle kritiek die het Dorpsplatform 
onlangs uitte naar de bestuurders van de 
gemeente. Met uitzondering van één blad-
zijde wordt er in de visie alleen gesproken 
over de (binnen) Stad, Vlissingen en Vlis-
singers. Partij Souburg Ritthem vindt dit 

niet	 correct.	 30%	 van	 de	 inwoners	 van	 de	
gemeente Vlissingen woont immers in de 
dorpen. 

Daarom heeft de PSR, tijdens de commissie 
vergadering van 3 december, de wethouder 
verzocht daar waar in de visie de gemeente 
Vlissingen bedoeld wordt dit ook zo te benoe-
men. Dat betekent dat je het dan niet alleen 
hebt over Vlissingers maar over Vlissingers, 
Souburgers en Ritthemers of anders de inwo-
ners van de gemeente Vlissingen. Wethouder 
Polderman (P.v.d.A.) vond dit gezeur en ver-
zocht ons nu eindelijk eens op te houden over 
de dorpen. Souburg en Ritthem zijn volgens 
hem wijken net als andere wijken. Jammer. 
Het is maar een kleine moeite om de dorpe-
lingen in hun waarde te laten.

Partij Souburg-Ritthem, een nieuwkomer in 2002, heeft bij de verkiezingen 
van 3 maart 2010 haar tweede raadsperiode erop zitten. We kunnen stellen 
dat Partij Souburg-Ritthem binnen de gemeentelijke politiek een vaste plaats 
heeft verworven. De politiek, college van burgemeester en wethouders en een 
gedeelte van de ambtenaren raken min of meer doordrongen van het feit dat 
de gemeente Vlissingen bestaat uit de stad Vlissingen, de dorpen Oost-Sou-
burg, Ritthem en het buurtschap Groot Abeele. 

De gezamenlijke belangenbehartigers van de dorpen hebben de afgelopen 
jaren Ritthem en Souburg bij de gemeente Vlissingen redelijk op de kaart 
weten te brengen. Partij Souburg Ritthem heeft daar ook een bijdrage in gele-
verd. Onderstaand wat voorbeelden. 

Partij Souburg-Ritthem komt op voor de 
belangen van de inwoners, een rechtvaar-
dige verdeling van gelden en een gemeente 
Vlissingen waar het goed is om te wonen, 
te werken en te recreëren. Ook wordt er, 
vooral door onze gezamenlijke inzet, veel 
onderhoud gepleegd aan wegen, straten, 
openbaar groen en rioleringen. Veel zaken 
zijn de afgelopen acht jaar gerealiseerd, 

Het raadsprogramma en het collegepro-
gramma spreken keurig over Vlissingen, 
Ritthem en Oost en West Souburg. Ook de 
meeste collegeleden en raadsleden weten 
de dorpelingen in hun waarde te laten. In 
de ambtelijke stukken en op de website van 
de gemeente worden we nog wel regelma-
tig vergeten. Vooral West Souburg moet het 
ontgelden. Er is wat dat betreft nog veel 
werk te verrichten.

Herinrichting en Onderhoud
Over de vordering van de herinrichting van 
het centrum Souburg kunnen we best tevre-
den zijn. De inspraak liep goed. Aan de her-
inrichting van de Ritthemse- en Burchtstraat 
wordt binnenkort gestart en de asfaltering 
van de Bermweg en de Spoorstraat star-
ten begin 2010. De Burgemeester Stemer-
dinglaan staat voor 2012 op de agenda. Er is 
veel onderhoud gepleegd aan straten, wegen 
en pleinen. We zijn er echter nog niet. Zolang 
er niet structureel meer geld voor onderhoud 
vrijgemaakt wordt is er voor de belangenbe-
hartigers nog veel werk aan de winkel.

Wijkagenten
Al vele jaren vraagt Partij Souburg Ritthem 
om de terugkeer van een dorpsagent.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 
afgelopen november hebben we een motie 
ingediend met het verzoek om wijk- c.q. 
dorpsagenten voor Souburg. We zijn op 
onze wenken bediend. Twee agenten zijn 
aangesteld als wijkagent voor Vlissingen 
Noord en Souburg. We vragen ons alleen af 
of de agenten wel op straat ingezet worden 
en niet alleen een soort praat politie zijn. In 
een artikel in de PZC van 2-12-2009 worden 
de wijkagenten van vroeger meer omschre-
ven als hulpverlener dan als handhaver. Wij 
herkennen onze oude dorpsagent Matthijsse 
hier niet in. Natuurlijk verleende hij hulp als 
dat nodig was maar hij was er vooral voor de 
handhaving. Wanneer ’s avonds je licht het 
niet deed fietste je niet op je gemak. De kans 
op een bekeuring was aanwezig. Ook had-
den we nog respect voor de politie. 
De discussie over de inzet van wijkagenten 
en hoe ze ingezet worden is dus nog niet 
gelopen.

we zijn er echter nog niet. Het dorp Sou-
burg bestaat uit Oost- en West-Souburg. 
Zowel in het raadsprogramma 2002-2006  
als in het huidige raad- en collegepro-
gramma  wordt gesproken over Oost- en 
West-Souburg. Alleen handelt men er niet 
naar en wordt West-Souburg vaak verge-
ten. De dorpen Souburg, Ritthem en het 
buurtschap Groot Abeele hebben door 
Partij Souburg-Ritthem een stem gekregen 
binnen de gemeenteraad. Hierdoor zijn de 
belangen gewaarborgd en de mening van 
de inwoners van Souburg, Ritthem van 
invloed op het gemeentelijke beleid en de 
uitvoering hiervan.



STEC bestaat 60 jaar

Ineke en Kees zijn, net zoals de andere spe-
lers nauw betrokken bij de vereniging. Ga 
maar na zoals ze zelf zeggen. Elke maandag-
avond oefenen in thuishaven “De Blazer”. 
Elk voorjaar en elk najaar twee avonden 
uitvoering. Slechts vier weken vakantie voor 
de leden, die tegelijk ook spelers dan wel 
regisseur zijn. De vereniging heeft 3 erele-
den, 18 leden en 60 donateurs. Een kleine 
club zou je zeggen, maar Kees en Ineke leg-
gen uit dat het vooral gaat om het spelen 
van stukken, waarvoor je voor elke rol men-
sen nodig hebt die dat aan kunnen en ook 
willen spelen. Soms heb je stukken voor een 
kleine bezetting en soms, zoals het jubile-
umstuk, heb je een grote bezetting nodig. 
En dat willen ze ook, variatie. 

De vereniging is ontstaan uit drie toneel-
verenigingen in Oost-Souburg. Uiteindelijk 
is er een vereniging uit voortgekomen die 
eerst in een zijzaaltje van café Verbeemd 
aan het Oranjeplein is begonnen, om later 
over te stappen naar De Zwaan. En daar 
willen ze ook zo lang mogelijk blijven. Al is 
het alleen al voor de gezelligheid, de sfeer 
en vooral het plezier na afloop van de uit-
voeringen in de foyer. 

De vereniging doet heel veel aan toneel, 
vooral blijspelen, kluchten. Dat was vroeger 
wel anders, maar uiteindelijk is dit genre 
het beste gebleken en vragen ook de toe-
schouwers daar om. Cabaret is ook wel aan 
de orde, maar daar moet je goede zangers 
en zangeressen voor hebben en de onder-

Op 14 en 21 november 2009 organiseerde de Souburgse toneelvereniging STEC, wat staat voor Souburgs Toneel en Cabaret, 
haar 60-jarig jubileum. Dat deed de vereniging met het spelen van een blijspel “ Verliezers” van de auteur Ton Davids. Een 
stuk, waaraan 13 spelers konden meedoen en dus een zo groot mogelijke bezetting had. Een stuk dat gaat over alledaagse 
dingen, namelijk wat gebeurt er met een straat als daar de straatprijs valt. Een succes aldus Kees Wielemaker en Ineke Ver-
duyn van de vereniging. Twee maal een volle zaal met ongeveer 190 bezoekers. Aansprekend in Oost-Souburg en omgeving. 
Nog steeds en dat na 60 jaar. Een compliment waard.

werpen moeten ook mogelijk zijn te spelen. 
Cabaret wordt niet uitgesloten, doch blij-
spelen lenen zich veel beter om te spelen. 
Regisseren gebeurt soms door een van de 
spelers en soms wordt een regisseur van 
buiten aangetrokken. Ineke geeft aan dat 
zowel regisseren als spelen fijn is om te 
doen. Een voorkeur? Dat ligt natuurlijk aan 
het stuk en of het bij je past.

De jongste speler is 24 jaar, de oudste is 
54. Met de verschillende spelers kunnen 
ze alle rollen bezetten. Feit is dat er meer 
vrouwen zijn dan mannen. En ja, spelers en 
speelsters zijn natuurlijk altijd welkom. Al 
moet iedereen wel beseffen volgens Ineke 
en Kees, dat het spelen ook moet passen. Er 
komt meer bij kijken. En in de aanloop naar 
uitvoeringen moet je ook decor bouwen, 
voorbereiden, boekjes maken en hand en 
spandiensten doen. En souffleren natuurlijk. 
Ook dat is een vak apart.
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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
- Marco Evenhuis
- Bram Ossewaarde

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

•  veRspReidingsgebied
Oost West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

•  bezoRging
De Courant dient uiterlijk 
zaterdagavond 19-12-2009 
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 22-12-2009 voor 
19.00 uur van u en uw buren uw 
naam, straat naam, huisnummer 
en postcode op bij het mail adres  
nenfz@zeelandnet.nl.

Souburgsche
Courant
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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

Toneelspelen is ook improviseren, zeker 
als je de tekst even kwijt bent. Zoals die 
toneelspeelster, die ineens aangaf even weg 
te moeten. Was haar tekst vergeten. Even 
ophalen in de coulissen. Het publiek had 
het niet in de gaten. Of die speler met een 
bevelands accent die zijn hele rol keurig in 
het Nederlands had weggezet, maar op het 
eind toch zijn vliegtuug moest halen. Ver-
halen te over. 

En wat zijn de plannen voor de komende 
60 jaar? Doorgaan volgens Kees en Ineke 
op dezelfde weg. Lekker samen oefenen en 
spelen in De Zwaan, uitvoeringen geven en 
de sfeer goed houden. De eerstvolgende 
uitvoering van STEC is op 10 en 17 april 
2010 in De Zwaan. De voorbereidingen zijn 
in volle gang. We weten zeker dat de inte-
resse is gewekt. Informatie is te vinden op 
www.stec.nu.

Leden van de STEC tijdens een 
repetitie in de “Blazer”.


