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Leuk werk, lekker 
 verdienen en werken 
aan je toekomst?

Kom bij ons!

Vakantiewerk en vacatures: 
www.werktvoorouderen.nl

Bezoek onze Open dag  
in Souburg op 20 maart!

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.

Het meisje waar hij verkering mee had, en 
later mee getrouwd is, was de zus waar 
Sinterklaas mee getrouwd is. Dit was de 
basis voor een jarenlange trouwe samen-
werking. Elk jaar waren de vrouwen bij 
de voorbereidingen betrokken. Ieder had 
zo zijn eigen taak. De een zorgde voor 
de boekingen van de huisbezoeken en 
de intocht. De ander hield de pakken 
schoon en zorgde voor de reparaties en 
het vervoer. Van thuis uit vertrekken was 
soms wel erg moeilijk toen de kinderen 
geboren waren. Alles moest stiekem zon-
der dat ze het in de gaten hadden. Nu 
doen ze het nog steeds achter gesloten 
deuren daar de kleinkinderen nu vaak 
bij opa verblijven. Vele hoogtepunten 
hebben ze samen meegemaakt. Ze den-
ken er met heel plezier aan terug. Van 
intochten met de brandweerauto tot de 

Aankomst
Vroeg is hij dit jaar vertrokken om op tijd aan 
te komen. Je weet immers maar nooit wat 
voor weer het onderweg kan zijn. Storm en 
regen kunnen de reis vertragen maar hier 
kunnen we de kinderen niet op laten wach-
ten vindt Sinterklaas. Vanaf open zee gaat hij 
door de sluizen het kanaal in. Onder bege-
leiding van de kapitein en zijn matrozen laat 
hij zich mede door de vaarpieten veilig door 
de bruggen van het Kanaal door Walcheren 
varen. Uiteindelijk zal hij om 13.00 uur aan-
meren aan de loskade. Hier zal hij ontvan-
gen en welkom geheten worden door een 
wethouder van de gemeente Vlissingen. Sin-
terklaas zal een half uur op de kade blijven 
om de kinderen te begroeten. Aansluitend 
zal hij weer zijn traditionele ronde door het 
dorp maken op zijn paard Americo. Dit uiter-
aard traditiegetrouw onder begeleiding van 
muziekvereniging “Vlijt en Volharding”. 

Activiteiten op de kade
Vanaf 12.30 uur zijn er op de loskade diverse 
activiteiten voor de kinderen uit Oost-Sou-
burg en alle omliggende wijken. Ramona 
van Zweden zal deze activiteiten begeleiden. 

Een extra feestelijk tintje heeft de intocht dit jaar. 
Sinterklaas zijn hoofdpiet, die in december 67 wordt, 
is er dit jaar voor de 40e maal bij. Een jubileum dus. 
40 Jaar geleden is hij er bij toeval mee begonnen. 
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Jubileum Hoofdpiet

bakfiets en boten met of zonder pakjes, 
allen zijn achteraf zeer geslaagd te noe-
men. Verschillende paarden hebben ze 
bereden en daken beklommen. Zelfs de 
Hoofdpiet is ooit ingevallen voor Sinter-
klaas toen hij ziek was. En dan over de 
huisbezoeken niets dan lof. Overal waar 
ze kwamen werden ze met open armen 
ontvangen. Met de roede, die hij al na 
twee keer vaarwel zegde, heeft Hoofd-
piet nog nooit een kind gestraft en er is 
ook nog nooit iemand in de zak meege-
nomen. Op de vraag hoe lang ze nog 
door willen gaan? Vraag het ze zelf maar. 
In ieder geval net zolang als de gezond-
heid het toelaat, dat staat vast. Ze zijn 
ook graag bereid om nog wat herin-
neringen op te halen van de afgelegde 
huisbezoeken, intochten en willen ze 
graag wat anekdotes over vertellen. 

Daar Sinterklaas al lang onderweg is gaat het 
gerucht de ronde dat er onderweg enkele 
boevenpieten ontsnapt zijn. Sinterklaas 
heeft zijn “Sherlock Holmes” detectivepiet 
ingezet om de boevenpieten op te sporen. 
Dit zal zeker voor de nodige opschudding, 
ludieke acties en paniek zorgen op de kade! 

Kleurplaatwedstrijd
Dit jaar is er ook weer een kleurplaatwed-
strijd voor de kinderen. Bij “de Vrijbuiter” in 
de Paspoortstraat, “de Vriend” in de Kanaal-
straat kun je een kleurplaat ophalen. Je kunt 
hem ook Downloaden van de site van de 
speeltuin: www.speeltuindesouburgt.nl.
Hier kunnen jullie ze ook weer inleveren. Sin-
terklaas zal dan in de tent op de speeltuin de 
mooiste per leeftijdscategorie uitkiezen. En 
uiteraard belonen met een mooie prijs.

Route
Om 13.35 uur, nadat de trein naar Vlissin-
gen voorbij is, zal Sinterklaas het spoor over 
steken en zijn tocht door het dorp begin-
nen: Kanaalstraat, Paspoortstraat, Oran-

Sinterklaas gaat zaterdag 20 november 
op zoek naar het namaak pietengeld
Een heel jaar lang hebben de kinderen, maar ook vele volwassenen, er op moeten 
wachten. Zaterdag 20 november is het dan eindelijk weer zover. Dan meert Sin-
terklaas met zijn pakjesboot weer aan langs de kade in Oost-Souburg. Uiteraard 
wordt hij vergezeld door een groep trouwe zwarte pieten die hierbij weer het 
nodige strooigoed aan de kinderen uit zullen delen. En een van die vele pieten 
wordt dit jaar in het zonnetje gezet. Hij viert zijn 40e aankomst in Oost-Souburg.

Vervolg op pagina 2 >>

1



We gaan mooie tijden tegemoet 
mensen: de tijd van het dulden, 
want dat is volgens Elseviers 
Nederlands Woordenboek een ander 
woord voor gedogen. Ik word daar 
toch wat denkerig van want hoe 
was het eerder dan? Was het een 
tijd van niet-dulden, van ongeduld 
zal ik maar zeggen? Nooit iets van 
gemerkt en dat maakt toch wat 
onrustig, want ook nu weet je maar 
niet wat er aan het gebeuren is 
zonder dat je er erg in hebt. Neem 
nou onze eigen gemeente, nooit iets 
van gemerkt dat ze zo lekker schul-
den aan het maken waren terwijl 
ik toch braaf belasting betaalde om 
een steentje bij te dragen. Voor je 
het weet gooien ze de boel in 
de verkoop, al is dat mis-
schien nog niet eens zo’n 
gek idee. Gewoon 
Souburg verko-
pen aan de 

Souburgers en dan zijn we allemaal 
waar we zijn willen: Vlissingen is 
uit de schulden en wij zijn eindelijk 
weer eigen baas! Leuk hoor, krijgen 
we hier weer verkiezingen voor  ons 
eigen bestuur. Met een formatie en 
misschien dan ook wel gedoogafspra-
ken, want als zoiets eenmaal “in” 
is wil iedereen er aan meedoen. En 
dan gaan we met zijn allen gezel-
lig elkaar zitten dulden. Wie weet 
komt er dan nog iets moois later en 
komt het tot samenwerking of, nog 
mooier, vriendschappelijk bouwen 
aan onze eigen toekomst!

Deden ze vroeger ook, lang voordat 
er gedoogconstructies waren en dat 

werkte toen nog wel redelijk. 
Toch eens over nadenken met 

zijn allen….

Melkmeisje

Rondom ‘t PUTJE

jeplein, Stemerdinglaan, Gouwestraat, 
Dintelstraat, Dommelstraat, Hontestraat, 
Diezestraat. Sinterklaas zal zijn tocht door 
Souburg eindigen bij de speeltuin aan het 
Koopmansvoetpad. Omstreeks 14.30 uur 
zal hij hier zijn samen met al zijn zwarte pie-

ten. Hier kunnen de kinderen tot en met 8 
jaar met Sinterklaas of Americo op de foto. 
In de tent op de speeltuin zullen ook nog 
een aantal activiteiten voor de kinderen zijn. 
Dit zal duren tot omstreeks 16.00 uur. Deze 
mogen jullie zeker niet missen!

Vervolg van pagina 1
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2e fase 
in voorbereiding

1e Fase, 9 woningen

verkocht

nog te koop
Schinkel de Weerd makelaardij 0118 460 300
M2 Makelaars   0118 442 200

Medio november start de bouw van de 1e fase, 

waarvan nog slechts 2 woningen te koop zijn. 

Snelle beslissers profiteren nu nog van een extra 

subsidie uitkering van maar liefst € 9.150,-*.  

(* vraag naar de voorwaarden bij de makelaars) 

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de verkopende makelaarskantoren.

Profiteer bij de laatste 2 w
oningen 

nog van een extra subsidie uitkering 

van € 9.150,- *

( * vraag naar de voorwaarden bij de m
akelaars)

“De kinderen reageerden enthousiast op 
de vele spelen, die in de Kanaalstraat en 
Paspoortstraat waren aangebracht. Je moet 
natuurlijk altijd afwachten of het bij ons jon-
ger publiek aanslaat. Tenslotte doe je het in 
de eerste plaats voor deze doelgroep. En wat 
we de hele dag hebben kunnen zien, is dat 
de ouders tevreden waren”, aldus John. Vol-
gens hem zijn de attracties meer dan goed 
bezocht. Ook toen het wat regende en som-
mige spelen op kousenvoeten – natte dan 
wel te verstaan - moesten worden uitge-
voerd. De organisatie heeft wat hem betreft 
alles goed kunnen voorbereiden en er zijn 
o.a. met de gemeente en bedrijven goede 
afspraken gemaakt. Natuurlijk is de organi-
satie al weer bezig voor het volgend jaar. “Je 
kunt er niet vroeg genoeg aan beginnen”, 
meent John. In ieder geval is het straatfes-

tijn nu al aangemeld voor de evenemen-
tenkalender van de gemeente Vlissingen. 
Voor komend jaar is ook de sponsoring heel 
belangrijk. Medewerking van bedrijven en 
gemeente is onontbeerlijk om dit goed te 
kunnen organiseren. Omdat blijkt dat het 
weer niet is te regisseren is het idee geboren 
om b.v. voor bands of groepsoptreden een 
goede overkapping te regelen. De organisa-
tie neemt in haar voorbereiding nu al op om 
tijdig met ondernemers en omwonenden 
in gesprek te gaan. Ook John acht het een 
goed uitgangspunt als alle ondernemers er 
goed bij betrokken zijn. De organisatie heeft 
de afgelopen jaren een goed draaiboek ont-
wikkeld. Dit dient volgend jaar uiteraard 
als basis. Met hier en daar een wijziging in 
attracties zullen we in 2011 zeker van het 
straatfestijn horen.

Ofschoon het weer niet echt meewerkte, zeker in de ochtend niet, was het door 
de Nemidso georganiseerd straatfestijn een groot succes. Weer een evenement 
dat na vijf jaar stevig op de kaart staat. Niet zonder reden is ook de organisatie 
van deze dag tevreden. Dat mag ook wel, omdat we naast de jaarmarkten met 
dit evenement drie aansprekende festiviteiten hebben, waar Souburg bekend 
mee is. Het straatfestijn is er voor de kinderen. “En die hebben met volle teu-
gen genoten”, aldus John de Korte namens de medeorganisatoren.

Souburgs straatfestijn was succes
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Ondanks dat de ambulante handel in ons 
land in zijn algemeenheid terug loopt, mag 
de organisatie steeds rekenen op de aan-
wezigheid van een vaste kern deelnemers. 
Maar het kost wel steeds meer werk om de 
mensen naar Souburg te halen. Die vaste 
kern moeten we koesteren. Het valt op dat 
steeds meer Souburgse bedrijfjes gaan deel-
nemen. Dat is goed. Wat Kees opvalt is dat 
de markten best veel publiek trekken, maar 
dat er v.w.b. het actieve deelnemen aan de 
markten een kentering bij de bezoekers is 
te bespeuren. De rol van de markt wordt 
tegenwoordig anders bekeken dan vroeger. 
De jonge generatie heeft over de rol van de 
markt in het algemeen een andere opvatting. 
Dat is de tijdgeest vindt hij. En met hem veel 
anderen. De vaste onderdelen staan als een 
huis. Het ringrijden, het folklorefestival, de 
doelgroep gerichte activiteiten en natuurlijk 
de rommelmarkt, een typisch evenement, 
waarbij de handelsgeest van jong en oud 
naar boven komt. De organisatie mag met 
deze constateringen best tevreden zijn. 

Kees vindt wel dat het goed zou zijn als alle 
ondernemers zich meer zouden profileren, 
duidelijk meedoen met de activiteiten en op 
deze manier het ondernemerschap handen 
en voeten geven. Zeker in deze tijd, waarin 
veel ondernemers inventief moeten zijn. De 
jaarmarkten zijn voor bedrijvig Souburg HET 
platform om alles te laten zien waar onder-
nemers voor staan. En wellicht leeft er bij de 
bevolking ook wel het idee om de jaarmark-
ten nog aantrekkelijker te maken dan ze al 
zijn. Elke suggestie is natuurlijk welkom. Als 
de mogelijkheden er zijn, waarom er geen 
gebruik van maken. En suggesties zijn er al. 
Een aantal deelnemers aan de rommelmarkt 
heeft gevraagd om in de toekomst te mogen 
werken met marktkramen, zodat er een ver-
lengde ontstaat van de reguliere kramen. En 
als je het dan zo kunt indelen dat de activi-
teiten van jong en oud inzichtelijk worden 
gemaakt, wordt ook de rommelmarkt een 
nog aantrekkelijker stukje jaarmarkt. En wie 
weet, helpt u als lezer daarbij een handje. De 
organisatie staat er open voor.

De seizoenstart met No Frontiers was een 
heel goede binnenkomer. Het publiek 
genoot van Keltische muziek. De groep 
is intussen een begrip in en buiten Zee-
land. Het Duo aCordare nam het publiek 
mee met harp en mandoline. Een genre 
dat het aanwezige publiek bekoorde. De 
poppenspeler Hans Schoen nam jong en 
oud mee met zijn verhaal over een grote 
dikke pannenkoek. Voor de jongste jeugd 
en de oudste begeleiders een aanrader. 
Het jazzkwartet J’azzcaut bracht verfris-
sende en goed in het gehoor liggende 
jazzmuziek. De stichting benadrukt dat 

de eerste concerten de sfeer bepalen 
voor het hele seizoen. Voor de komende 
maanden wordt u uitgenodigd voor de 
volgende concerten:

•  28 november 11.30 uur: Lunch-
concert met Jean Claude Ohms

•  19 december 11.30 uur: Kerst-
lunchconcert met De Ruyterstad-
singers

•   30 december 20.00 uur: Einde-
jaarsconcert met jonge muzikale 
toptalenten.

Mocht de Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg in de 
vorige editie het programma voor het winterseizoen presenteren, na 
een viertal concerten kan het bestuur vaststellen dat de belangstelling 
groeiend is.  En dat er wat te doen is op Souburg, kan niet genoeg wor-
den uitgedragen. Er is veel variatie en dat waarderen de bezoekers.

Souburg Cultureel had  
goede seizoenstart

Jaarmarkten dit jaar goed 
in de belangstelling

Informatie kunt u verkrijgen op www.historischekerksouburg.nl

Je zou het niet zeggen, maar de voorjaars- en najaarsmarkt zijn dit jaar goed 
bezocht. “Het kan natuurlijk altijd beter, maar we kunnen als organisatie tevre-
den zijn.” zegt Kees Schroevers namens de Nemidso.  Een al jaren vertrouwd 
concept, maar wil dat ook zeggen dat dit in de toekomst succesvol is? We hopen 
natuurlijk van wel. Meer nog, Souburg staat twee dagen lang in de belangstel-
ling en er doen heel veel mensen aan mee. Er zijn ook veel organisaties die 
bijdragen. Kees kijkt terug.

SLAGERIJ

AD DE JAGER
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De Woningwet van 1901
Vanaf de jaren zeventig van de negen-
tiende eeuw traden er in onze omge-
ving enorme veranderingen op. Het 
Kanaal door Walcheren werd gegraven, 
de spoorlijn aangelegd en in Vlissingen 
startten de scheepswerf “De Schelde” 
en de Stoomvaartmaatschappij “Zee-
land” hun werkzaamheden. Deze eco-
nomische opleving had zeer positieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid. Als 
gevolg hiervan ontstond een enorme 
behoefte aan woonruimte voor al deze 
arbeiders. In Vlissingen verrezen in de 
omgeving van de scheepswerf complete 
woonwijken, maar ook Souburg profi-
teerde hiervan. Ons dorpje telde in 1875 
slechts 1129 inwoners. In 1920 bleek 
het inwonertal, mede dankzij de groei 
van “De Schelde”, bijna verviervoudigd 
naar 4086 inwoners. In tien jaar tijd (van 
1920-1930) steeg het huizental in Sou-
burg van 1014 naar 1186. Het Vlissingse 
gemeentebestuur zag met lede ogen 
aan dat een fors deel van de arbeiders 
in Souburg ging wonen. In de Vlissing-
sche Courant van 18 juni 1912 vertelde 
een Souburgse landbouwer desgevraagd 
de Vlissingse heren dankbaar te zijn. 
“Zij brengen ons gas en menschen”, zo 
verklaarde hij. Ten tijde van de industri-
ele revolutie was het in de regel slecht 
gesteld met de huisvesting van de 
werknemers. Er ontstond gebrek aan 
woonruimte en huurders moesten vaak 

door Adri MeermanDe 52 woningen bij “Het Zwaantje”
noodgedwongen hoge huren betalen voor 
slechte huisvesting. Dankzij de Woningwet 
van 1901 ging de overheid zich daadwer-
kelijk bezighouden met de volkshuisvesting. 
Met overheidsgeld konden woningbouw-
corporaties woningbouw gaan realiseren. 
De woningbouwverenigingen rezen in 
Nederland als paddenstoelen uit de grond. 
Ook in onze omgeving.

De woningbouw in Souburg
De eerste woningbouwvereniging in Vlissin-
gen dateert uit 1909. Een aantal grote bedrij-
ven, waaronder “De Schelde” richtte de Ver-
eniging tot Verbetering der Volkshuisvesting 
Vlissingen (VVV) op, in 1911 gevolgd door 
de christelijke vereniging “Gemeenschap-
pelijk Belang” en in 1920 door de sociaal-
democratische vereniging “Goed Wonen”. 
Het eerste grote woningbouwcomplex in 
Souburg werd gebouwd door de VVV. In 
West-Souburg verrees in 1915-1916 de wijk 
“Tuindorp”, bestaande uit 86 arbeiderswo-
ningen in zogenaamde tuinstadbouw. De 
43 dubbele woningen stonden op flinke 
percelen grond, waardoor het kleine boerde-
rijtjes leken. Dit bijzondere wijkje viel helaas 
in 1974 onder de slopershamer. Nog steeds 
echter bestaat er een wijkje in Souburg, dat 
de tand des tijds redelijk goed heeft door-
staan. In 1919 achtte een aantal Soubur-
gers de tijd rijp om ook een woningbouw-
vereniging op te richten. Deze “Algemene 
Woningbouwvereniging” kwam al snel met 
een plan om in de buurt van “Het Zwaantje” 
een complex arbeiderswoningen te bouwen. 
Het bestuur schakelde de Hilversumse archi-
tect Van den Berg in om in samenwerking 
met de plaatselijke architect Dijkstra de hui-
zen te ontwerpen. De Souburgse gemeen-
teraad stemde in 1920, na een uitgebreide 
discussie, een schorsing van de vergadering 
en een nadere uitleg van de penningmeester 
van de corporatie, schoorvoetend in met het 
verzoek een voorschot van 357.500 voor de 
bouw van de 52 woningen te verlenen. Na 

dit aarzelende begin kon de Souburgse bur-
gemeester Pieter Schelto Buteux op 24 juni 
1921 de eerste steen in de gevel van de Van 
Turnhoutstraat 5 metselen. Voor die gelegen-
heid was een prachtig versierde erepoort 
gebouwd waar het gezelschap, bestaande uit 
de vrijwel voltallige gemeenteraad, de archi-
tect, aannemers, overige bestuursleden van 
de corporatie en belangstellenden zich verza-
melden. De voorzitter van de woningbouw-
vereniging, A. Polderman, sprak de wens uit 
dat het werk “zonder stoornissen” kon wor-
den gerealiseerd. De woningen zijn inder-
daad gebouwd, maar er ontstonden al snel 
financiële problemen. De corporatie bleek 
niet in staat de aannemers te kunnen betalen 
en ging al in 1927 failliet. Aanvankelijk wilde 
het gemeenbestuur de woningen uit de fail-
liete boedel aan de VVV overdragen, maar 
besloot toch de exploitatie maar in eigen 
hand te nemen. Hiervoor werd het gemeen-
telijk woningbedrijf in het leven geroepen.

Retour woningbouwvereniging 
In 1959 besloot de gemeente haar 
woningbezit over te dragen aan de in 
Souburg gevestigde woningbouwcor-
poratie Christelijke Woningstichting Wal-
cheren, die in 1948 was opgericht. Dit 
gold ook voor de 52 woningen, geves-
tigd aan de Vlissingsestraat 113-127, Van 
Turnhoutstraat 1-25 en 2-34 en de De 
Deckerestraat 24-36 en 25-37. 

Deze woningbouwvereniging, het hui-
dige Woonburg, besloot het complex in 
de jaren tachtig grondig te renoveren. 
Het interieur, zoals het sanitair en de 
keukeninrichting, werd stevig aangepakt 
en ook het exterieur werd vernieuwd. 
Het aanzien van de woningen onder-
ging daardoor een drastische wijziging 
ten koste van de charmante uitstraling 
van de huisjes. Evengoed staan ze er nog 
steeds, maar hoe lang nog...? 

In deze bijdrage over de geogra-
fische ontwikkeling van Souburg 
wil ik u graag even bijpraten 
over het wel en wee van een Sou-
burgse woningbouwvereniging. 
In opdracht van deze woningcor-
poratie werd bijna 90 jaar geleden 
een complex van 52 woningen 
gebouwd in de omgeving van 
“Het Zwaantje”. 

Eerste steen, 1921

1935-1940 2009
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Buteuxstraat 20, 4388 CW Oost-Souburg, T. 0118-463017, M. 06-43275288

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking

€ 

€ 

€ 

€ 

SOUBURG - MIDDELBURG

Marskramer heeft nieuw 
winteraanbod
Nu de winter nadert en de donkere dagen er aan komen, kijkt Evert Huson 
van De Marskramer in de Paspoortstraat vast vooruit. Die donkere dagen heb-
ben weer wel iets. Al is het alleen al de gedachte aan de vele lampjes, die rond 
de kerst worden aangebracht, zowel in huis als buiten. Vorig jaar verraste De 
Marskramer het publiek met een miniatuur van het historische stadhuis van 
Gouda. Nu is een volgend middeleeuws gebouw op de markt gebracht.

“Het was voor De Marskramer vorig jaar een succes”, vertelt Huson. 
“Om daar op voort te borduren heeft de organisatie gekozen voor 
een geheel verlichte miniatuur van het stadhuis van Middelburg. 
Mooier kan het niet voor Zeeland en zeker niet voor Walche-
ren en onze omgeving. Alleen De marskramer brengt dit op de 
markt. Onderzoek heeft aangetoond dat miniatuurhuisjes en 
gebouwen erg populair zijn. Met een afme-
ting van 30cm hoog, 24cm breed en 13cm 
diep past deze handgeschilderde minia-
tuur prima in elke op te bouwen winter-
dorp. Elk jaar gaat er gekozen worden 
voor een thema rond een historisch 
gebouw.” Volgens Evert Huson bou-
wen mensen tegenwoordig veel mini-
atuurdorpen en dan ook met sneeuw. 
Daarom heeft hij voor de liefhebber 
ook andere objecten, zoals een skibaan, 
bomen, typen huisjes, allemaal met ener-
giebesparende ledverlichting. Een 
aanrader voor de liefhebber.

VERSCHOORE
Kanaalstraat 67
T. 0118-461762
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Ondanks het bescheiden aantal inwo-
ners van Ritthem is het aantal vereni-
gingen in verhouding juist altijd heel 
groot geweest. In de tweede druk van 
het boekje: ”de Geschiedenis van Rit-
them” geschreven door B.J. de Meij, 
wordt zelfs gesproken over 20 ver-
enigingen. De historie en huisvesting  
van dit verenigingsleven wordt hierin 
goed beschreven. 

De verwachting
Tot aan de tweede wereldoorlog  wordt 

de oude dorpsherberg “de Ver-
wachting” gebruikt als vereni-
gingslokaal.  De Duitsers nemen 
in de oorlog de dorpsherberg 
in beslag en het verenigings-
leven in Ritthem ligt stil.  Na 
de inundatie blijft de Verwach-
ting verwoest achter: alleen 
het dak staat nog overeind. In 
1951 wordt in samenwerking 
met de gemeenteraad een plan 
gemaakt tot het stichten van een 
verenigingslokaal. Met rijksbij-
drage voor de herbouw, giften 
door de hulpactie Scheldemon-
den en bijdragen van de pro-
vincie en de gemeente wordt 
er een verenigingslokaal, café, 
winkel en woonhuis gebouwd. 
In 1952 wordt het verenigings-
lokaal “Ons Dorpsleven” officieel 
en feestelijk geopend. Een uitste-
kende stap voorwaarts tot het 
in stand houden van “de sterk 

ontwikkelde gemeenschapszin” in Ritthem.  
Bij notariële acte is ook vastgelegd, dat bij 
overdracht in de eerste honderd jaar geen 
andere bestemming aan het gebouw mag 
worden gegeven.

Ons Dorpsleven
In het gebouw aan de Dorpsstraat hangt nog 
steeds een prachtig gekleurd tegelplateau 
dat herinnert aan de totstandkoming van 
het dorpshuis. In de maart/april 1984 editie 
van het Zeeland Magazine wordt over Rit-
them geschreven in het artikel van mevrouw 

Ineke Vervorst-van Loon: “Ritthem, een dorp 
als geen ander”.  Hierin geeft de actieve 
beheerder uit die tijd, de heer Albert Dijkstra, 
een opsomming van de verenigingen die 
Ritthem rijk is: de brassband “Onda”, ringrij-
dersvereniging “ons Klaverblad” , scouting-
groep St. Willebrordus, de bejaardensoos, de 
damesclub van de kerk, Korfbalvereniging 
“Atlas”, voetbalvereniging sv. Ritthem, waar 
Dijkstra trouwens voorzitter van is, en de 
Oranjevereniging. Niet genoemd maar wel 
bestaand is Volkstuinvereniging “Kweeklust”. 
Dat het huidige gebouw meerdere functies 
gehad heeft is onder andere af te lezen uit 
dit stukje uit datzelfde artikel: “Dijkstra gooit 
met zulke gelegenheden (Oranjefeest) de 
fritestent open, die hij heeft ingericht in het 
voormalige PTT-kantoor. Dat kantoortje was 
er bij zijn komst in 1969 naar Ritthem nog”. 
Dijkstra werd gekscherend door de inwoners 
van Ritthem de “Burgemeester van Ritthem” 
genoemd. Hij heeft een centrale functie in 
het dorpshuis en is op de hoogte van alle 
nieuwe ontwikkelingen in het dorp. Na zijn 
dood hebben familieleden van Dijkstra het 
beheer voortgezet en na een renovatie  in 
1994 gaat het beheerschap in 1998 uitein-
delijk over van Irene Dijkstra naar de huidige 
beheerder.

De toekomst
Momenteel is het dorpshuis geopend tijdens 
verschillende evenementen zoals het Ring-
rijden in Ritthem, de Koninginnedagviering, 
Algemene Dorpsvergaderingen, Zeeuwse 
avond theater-of muziekuitvoering.  Na de, 
door de dorpsraad georganiseerde, winter-
wandelingen kunnen de deelnemers genie-
ten van een snertmaaltijd in het dorpshuis. 
Tevens kan “Ons Dorpsleven” afgehuurd 
worden voor verjaardags- of familiefeest-
jes. Onlangs heeft de huidige beheerder 

aangegeven zijn werkzaamheden voor 
het dorpshuis te willen beëindigen per 
1 januari 2011 en is de Dorpsraad in 
gesprek met de Gemeente Vlissingen 
om tot een nieuwe opzet te komen voor 
het verenigingsgebouw. Dit voorjaar is 
er in Ritthem een nieuw dorpsplan tot 
stand gekomen. Daarin worden aanbe-
velingen gedaan en zijn er aktiepunten 
genoemd om de leefbaarheid in Ritthem 
te behouden en waar nodig te verbe-
teren. De bewoners hebben door mid-
del van een enquête aan kunnen geven 
wat zij belangrijk vinden.  Bij het thema 
Voorzieningen is gebleken dat bewoners 
het leuk zouden vinden als er meer akti-
viteiten gaan plaatsvinden in het dorps-
huis. Denkend aan de eerder genoemde 
gemeenschapszin en de behoefte aan  
uitbreiding van de aktiviteiten is Ritthem 
op zoek naar een nieuwe beheerder, naar 
een nieuwe “burgemeester van Ritthem”, 
voor Ons Dorps leven in de brouwerij! 
Neem contact op, voor 24 november, 
met de Dorpsraad tel 06-21590845  als 
u belangstelling heeft voor deze funktie.

Heerlijkheid          Ritthem

Op vrijdag 10 december vindt de 
jaarlijkse Atlas Kerstmarkt plaats in 
Ritthem. Een kleine, maar zeer sfeer-
volle markt waar een grote selektie 
aan kerststukjes, kerstkransen, kerst-
bomen, accessoires en andere kerst-
spulletjes te koop zijn. De boerde-
rijschuur van de familie Forrer aan de 
Zandweg is die avond geopend van 
19.00-21.30 uur en zal voor de gele-
genheid weer prachtig en feestelijk 
aangekleed zijn. 
Een groot aantal creatieve Atlasleden 
zijn tegen die tijd druk in de weer 
om alle kerstartikelen te fabriceren. 
De jeugdleden worden ook betrok-
ken bij de kerstmarkt en gaan op 
dinsdagavond 7 december prachtige 
vogelvoedertaarten maken en op 
woensdagmiddag 8 december vindt 
er een gezellige kerstknutselmiddag 
plaats in Atlasclubhuis de Globe. 
Kom ook een kijkje nemen in Ritthem 
op 10 december!

Kerstmarkt  
Ritthem

Dorps Leven in de Brouwerij!

Ritthem in beeld
Weer twee foto’s uit de verzameling van 
Wim de Meij. Nu de hoek Weverstraat  
– Dorpsweg – Rammekensweg. De oudste 
foto is van +/- 1932 voor haar huis Pietje 
Pouwer-Schout. Het huis is in het voorjaar 
van 1945 ten gevolge van het water inge-
stort en weggespoeld. Na de droogmaking 
is ze in het volgende huis gaan wonen en 
op bijna 85 jarige leeftijd in 1951 overleden. 
Nu woont Leo Wondergem, de achterklein-
zoon van Pietje, er.

RITTHEM IS OP ZOEK NAAR NIEUWE BEHEERDER VOOR DORPSHUIS

Dorpsstraat in Ritthem ( +/- 1948). 
Met rechts het eerste pand de dorps-
herberg “de Verwachting”.
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Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uit-
vaart die helemaal past bij de overledene en bij de 
nabestaanden. Voor de een is dat een ingetogen, 
sober afscheid. Voor de ander is het uitbundiger, 
maar het voorbije leven verdient absoluut per-
soonlijke aandacht. Verdriet hoeft in deze tijd niet 
meer worden weggestopt maar mag een eigen 
invulling krijgen. Deze ontwikkeling neemt met 
zich mee dat oude rituelen worden herontdekt en 
er nieuwe vormen worden bedacht. 
Het is daarom fijn om te weten dat Blom en de 
Ridder uitvaartverzorging een onderneming is die 
garant staat voor persoonlijke ondersteuning voor, 
tijdens en na de uitvaartplechtigheid. Wij vinden 
het belangrijk dat een vertrouwd iemand naast u 
staat en u stapsgewijs begeleid bij de vele keu-
zen die gemaakt moeten worden tussen overlijden 
en uitvaart. Niet alles hoeft meteen de eerste dag 
geregeld te worden. Een mooi afscheid ontstaat 
in de loop van de dagen. Samen werken we aan 
een afscheid dat echt doorleefd is en waar u met 
goede herinneringen op terug kunt kijken. Door 
de kleinschaligheid van onze onderneming bent u 
steeds verzekerd van dezelfde persoon. Dit zowel 
voor, tijdens als na de uitvaartplechtigheid.

Veel mensen vinden het moeilijk om over hun 
eigen afscheid na te denken, anderen willen dat
juist wel. Blom en de Ridder uitvaartverzor-
ging voorziet in de mogelijk een voorregeling te 
bespreken en eventueel een wilsbeschikking in te 
vullen zodat de nabestaanden op de hoogte zijn 
van de wensen van de overledene. Dit geeft de 
nabestaanden vaak veel steun en houvast in de 
chaotische dagen na het overlijden.

‘Niemand ziet het, maar ik weet het’

Blom en de Ridder Uitvaartverzorging heeft 
een dealerschap met Silent Memories. Siera-
den van Silent Memories zijn gedenksieraden. 
Deze sieraden bevatten een fysieke herinne-
ring van een overledene. Dit kan een kleine 
hoeveelheid as of een haarlok zijn, maar ook 
het op een bijzondere wijze verwerken van 
een vingerafduk of een foto behoort tot de 
mogelijkheden.

Het verlies van een dierbare verdient een 
passende,symbolische herinnering. Stijlvol en 
subtiel. De sieraden van Silent Memories bie-
den die herinnering en symboliek. Ze stellen 
nabestaanden in staat om een stukje van de 
dierbare die verloren is - mens of dier - bij zich 
te dragen.

Dag en nacht bereikbaar

Pieter Louwersestraat 37
4388 EJ Oost-Souburg
Tel. 06-15528040 - 0118-415183
Fax 0118-415183

Eind augustus werd het jubileumjaar feestelijk ingeluid tijdens de Midzomer-
Tweedaagse. Half oktober stond het bewonersregister van de eerste jaren op 
het programma. Het opschrijven van levensverhalen wordt momenteel opge-
pakt. Oude foto’s kwamen tevoorschijn. Binnenkort een thema-avond over het 
“wonen in de wijk”. In december een oliebollenactie om een grote reünie te 
kunnen bekostigen. Deze keer in de Souburgsche Courant speciale aandacht 
voor één van de mooie verhalen die we verzameld hebben. 

De kinderen van ‘De Wijk’
Augustus 1966 begon ik als juf op de Ste-
merdingschool. Een nieuwe school met 
veel kinderen uit de Molukse wijk. Span-
nend, zo’n eerste schooldag. Voor de leer-
lingen van klas één, maar niet minder voor 

mij. Wat en hoe moest ik ‘mijn kinderen’ 
alles leren? Tellen dacht ik, dat moet luk-
ken. Jerry Telussa beet succesvol de spits  
af, er volgden er meer, prima! Overmoedig 
vroeg ik toen Ruben Roemeratoe, helaas, 
hij begon meteen te huilen. Zijn tweeling-

broer  Daniël volgde al snel…Ook ik was 
bijna in tranen, zo zielig vond ik het. Wat 
een dag!

Ik fietste naar huis over de Kromwegesin-
gel en had het gevoel dat er van achter 
alle gordijnen naar me gekeken werd. 
Oma Latuheru zwaaide gelukkig naar me. 
De eerste kennismaking met ‘De Wijk’ zat 
erop. Na een aantal weken werd het kijken 
overwegend zwaaien! De gezichten achter 
de ramen kregen namen. Ik leerde welke 
ouders er bij welke kinderen hoorden.
De ouders kwamen niet zo vlug naar 
school met vragen of klachten. De ouder-

avonden werden wel bezocht, maar ook 
dan overheerste de bescheidenheid. Ik 
ging op huisbezoek en werd met open 
armen ontvangen. Niet één stuk spekkoek, 
maar minstens twee. Het wederzijds ver-
trouwen groeide en de moeders en vaders 
kwamen vaker op ouderavonden kijken 
naar de kunstwerken van hun kinderen. 
De vorderingen werden besproken, lief en 
gehoorzaam zijn, vond men erg belangrijk!

Ik kan mij nog herinneren dat mevr. Telussa 
vond dat Mozes veel babbelde. Hij ver-
telde inderdaad prachtige verhalen, kon 
op zijn handen staan en zong het hoogste 
lied. Wat heb ik van hem genoten. Zoveel 
mooie herinneringen aan zoveel leuke 
kinderen. De prachtige tekeningen van 
Brammie Lopulissa, zijn zus Annie schreef 
het mooiste van de hele klas. Emma Leka-
tompessy kletste heel wat af, haar zus 
Rina was iets stiller. Laat ik de prachtige 
tranen van Zefnat Roemeratoe niet ver-
geten. Ze bleven als dauwdruppels aan 
zijn wimpers hangen. Brammie Nanuru 
leerde mij woorden in het Maleis, maar 
waarschuwde me dat ik niet alle woorden 
tegen zijn ouders kon zeggen! We zongen 
veel, dat was gezellig vond Joke  Telussa 
en dat was het ook.

Tijdens de handwerklessen aan de hogere 
klassen leerde ik de grote zussen kennen. 
We borduurden, knoopten, maar er werd 
vooral heel veel gepraat. Nona Telussa, 
Liesje en Cisca Nanuru maakten van mijn, 
toen nog, lange haren een wrong. Ik kreeg 
een sarong om en zo paste ik precies bij 
hen, vonden de dames. Door de verhalen 
van de meiden leerde ik de thuissituaties 
beter kennen en begrijpen. Ik luisterde 

50 Jaar Molukse Wijk / 1961 - 2011
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Wilt u dat u  
vertegenwoordigd 
blijft in het  
waterschap?

Stem dan Lijst 3,  
nummer 2: Lou Waterman

Meer informatie op: www.algemenewaterschapspartij.nl

De afgelopen week heeft u een enveloppe gekregen  
van het waterschap met daarin uw stembiljet.

Stuur uw retourenveloppe uiterlijk 20 november terug. 

DENKT U: ‘IK HEB OOK IETS 
LEUKS TE VERTELLEN’
Neem dan contact op met Gabé 
Waisapy (tel. 06-55.33.67.40 of 
stichting@mae-uku.nl) of met 
Mona Matitaputty-Soplanit (tel. 
06-41.43.50.59 of sisera@zeeland-
net.nl). Of kijk eens naar www.
mae-uku.nl.

naar de verhalen over Ambon en het 
gevoel van heimwee van sommige ouders 
en grootouders.

Het schoolkamp was een belevenis op 
zich. Op de fiets naar Renesse, een hele 
onderneming. Beroemd en berucht was 
het knorspel. ’s Avonds in een donker bos 
lopen om de “dierengeluiden” op te spo-
ren valt niet mee. 

Njonkie Pattinama kreeg ook een dieren-
rol, hij was de hond. Hij moest bij mij in 
de buurt blijven, hadden we bedacht. Hij 
klom in een boom en hield zo de wacht. 
Als het te lang stil was, fluisterde ik zijn 
naam en kreeg dan te horen dat alles goed 
was. Op de terugweg hadden we storm 
tegen, veel regen en kou. Dat alles weer-
hield Rudi Nanuru er niet van om net na 
de Zeelandbrug in een sloot te fietsen. Het 
viel gelukkig mee, Rudi had niets, maar 
zijn spatbord was kapot.

Minder geluk had Sara Matitaputty. Op de 
terugweg van het schoolkamp uit Aarden-
burg viel Sara en brak twee voortanden 
van haar mooie gebit. Wat een drama! Tot 
overmaat van ramp hadden boze boeren 

het veerplein geblokkeerd. We moesten 
uren wachten en ook toen was het koud. 
Met lood in de schoenen heb ik Sara thuis-
gebracht.

Jaren later ga je weer op huisbezoek, dan 
niet meer voor Frankie Matitaputty maar 
voor zijn dochter Juanita. Je komt ze weer 
tegen op voorlichtingsavonden, ‘jouw 
kinderen’, nu als ouders van aanstaande 
brugklassers. Mooi is dat.

Het is al zo lang geleden dat ik door ‘De 
Wijk’ fietste, maar het voelt als gisteren.

Gerda Stoelhorst-Pieters

Aanvraag kerstpakketten
Evenals vorig jaar wil de Protestantse 
Gemeente aandacht vragen voor een 
winters onderwerp. Het gaat om de 
verstrekking van kerstpakketten aan die 
inwoners van Oost-Souburg en Vlissin-
gen die daarvoor in aanmerking komen. 
Het Leger des Heils in Vlissingen en de 
Protestantse Gemeente in Oost-Souburg 
(ook in Ritthem) zorgen voor die pakket-
ten. Degenen die (langdurig) zijn aange-
wezen op alleen een minimumuitkering, 
WAO- of AOW-uitkering, komen er in 
principe voor in aanmerking. 

Het is de bedoeling dat de kerstpakket-
ten voor inwoners van Oost-Souburg en 
Ritthem worden aangevraagd door mid-
del van onderstaand formulier. Dat kan 
worden gedeponeerd in de brievenbus 
bij het hek voor De Ark naast de kerk aan 
het Oranjeplein. Doe er wel een kopie bij 
van het laatste uitkeringsbericht of van het 
dagafschrift van de bijboeking van de uit-
kering. Beide dienen uiterlijk 20 november 
in bezit van de Protestantse Gemeente te 

zijn. Er kan ook een pakket voor een ander 
worden aangevraagd. Vermeldt dan wel, 
behalve het adres van degene die naar uw 
mening voor een pakket in aanmerking 
komt, uw eigen adres, zodat wij informa-
tie kunnen inwinnen. (Natuurlijk kunt u ook 
een kopie van het aanvraagformulier invullen, 
als u niet in de Souburgse Courant wilt knip-
pen). De aanvraag geeft niet de garantie 
dat er daadwerkelijk een kerstpakket wordt 
toegewezen. Een van de factoren die een 
rol spelen, is de duur van de uitkering. In 
ieder geval wordt er niet meer dan één 
pakket per adres verstrekt. Over de uitein-
delijke toekenning is geen discussie moge-
lijk. Indien een pakket zal worden verstrekt, 
krijgt men schriftelijk bericht met vermel-
ding van datum, tijdstip en locatie. Voor-
gaande jaren hebben sommige mensen 
automatisch een pakket ontvangen. Even-
als vorig jaar, dient men het pakket zelf aan 
te vragen. Schroom echter niet, want de 
Protestantse Gemeente hoopt degenen die 
in aanmerking komen, allemaal een pakket 
te verstrekken. 

Aanvraagformulier kerstpakketten 2010

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

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

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geb.datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gezinssamenstelling: man / vrouw . . . . . . . . . kinderen onder 18 jaar.

Sinds (datum): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aangewezen op een uitkering van Sociale 

Zaken, WAO of AOW. Registratienummer uitkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Souburg, (datum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Schildersbedrijf 
Kameleon

Tijdelijk op dinsdag
15% KORTING

op alle behandelingen

Kanaalstraat 73

4388 BK Oost Souburg

Tel 0118 490222

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

Het platform bestaat nu uit de volgende 
leden: 
• Piet Steketee, voorzitter
• Jac van Damme, secretaris
• René Crabaat,webmaster
• Ko Knook, beheerder Fotosite
• Jaco Janse, lid
•  Frank van Ieperen, aspirant lid  

en tijdelijk webmaster.
De adressen staan op onze website: 
www.platformsouburg.nl

De feestdagen komen er weer aan, de 
begroting bekend, nu maar afwachten 
wat de komende jaren ons zullen bren-
gen. Financieel gezien denk ik niet veel, 
we zullen allemaal een steentje bij moe-
ten dragen aan de tekorten die zijn ont-
staan in de afgelopen jaren.

Leefbaarheid is ons speerpunt waar we 
ons het komende jaar op gaan richten. 
Dat is veel werk omdat het zoveel draag-
vlakken met de samenleving betreft en 
het heel zorgvuldig moet gebeuren. We 
baseren ons alleen op feiten en niet op 
meningen. Daar is ons onderzoek op ge-
richt zodat we beslagen ten ijs komen als 
er een beleid tot stand moet komen om 
Oost-Souburg leefbaar te maken en te 
houden voor nu en in de toekomst. 
Een Dorpshuis is daar niet bij weg te den-
ken om maatschappelijk en sociaal met 
elkaar om te kunnen gaan. Dit is nog 
maar één aspect waar we veel werk voor 
moeten verrichten en zo zijn er nog tien-
tallen te noemen die veel werk met zich 
mee brengen. Ook de Burcht dient meer 
aandacht te krijgen, want het is toch jam-

mer dat we deze ruimte niet meer kun-
nen gebruiken als evenementen terrein. 
Willen we niet een grijs dorp worden zul-
len we met z,n allen een steentje moeten 
bijdragen. Voelt U zich geroepen om ons 
daarin bij te staan neem dan gerust con-
tact met ons op. Een vrijwilligerspoule is 
misschien een denkbare oplossing om 
dorpsgericht aan het werk te gaan.

Op 24 november is de openbare verga-
dering van het platform in de Zwaan, 
aanvang 19:30 uur. Daarin zullen we 
aandacht besteden aan wijkgericht wer-
ken. De wijkcoördinator Jeroen Hinz zal 
na de pauze een indruk geven wat daar-
mee wordt bedoeld. De agenda ziet er 
als volgt uit:

1.  Opening
2.  Huishoudelijke zaken en  

mededelingen
3.  Afscheid en benoeming leden
4.  Leefbaarheids onderzoek
5.  PAUZE
6.  Presentatie wijkgericht werken
7.  Rondvraag
8.  Sluiting

Op 11 december is er een feestje ter af-
sluiting van de werkzaamheden van de 
kern Oost-Souburg. Dit gaat gepaard 
met het uitlichten van de kerk aan het 
Oranjeplein na de Kerstmarkt die de Ne-
midso organiseert in de Paspoortstraat. 
De tijden en invulling van het geheel zijn 
nog niet bekend bij dit schrijven maar we 
zullen daar in de komende weken aan-
dacht aan schenken dmv de media. 
Als U vragen heeft of verbeteringen aan 
wilt dragen neemt U dan contact op met 
een van deze leden. Wij zullen dan sa-
men met U of een bewonersgroep over-
leggen wat we kunnen doen.

Piet Steketee, voorzitter dorpsplatform 

Dorpsplatform Oost-Souburg

Ook de Burcht dient meer aandacht te krijgen

PRACHTIG RESULTAAT VOOR SOUBURGSE SLAGWERKER

92 punten voor Bart van der 
Vaart en Rosanne van Brakel
De Souburger Bart van der Vaart heeft samen met Rosanne van Brakel uit  
’s Heer Arendskerke  een schitterend resultaat behaald op de Nederlandse Kam-
pioenswedstrijd voor Drumbandmuzikanten die op zaterdag 25 september in 
Berlicum werd gehouden. Het slagwerkduo kwam uit in de eerste, de hoogste, 
divisie en wist met het nummer Esthetique van L.Camp op multipercussion 92 
punten te behalen wat goed is voor een eerste prijs met lof van de jury. Boven-
dien behaalden ze daarmee een tweede plaats op het kampioenschap.

Dit resultaat is ook leuk voor de slagwerkgroep van Vlijt en Volharding in Oost-
Souburg waar Bart de instructeur is. Bart van der Vaart (38) is al meer dan 25 jaar 
lid van deze vereniging waar hij zijn eerste muzikale schreden zette.  Hij was van 
jongs af aan een gedreven slagwerker die op menig solistenconcours en samen 
met de fanfare op KNFM-concoursen mooie resultaten behaalde. Hij gaf aanvan-
kelijk ook les aan Rosanne van Brakel, zijn partner op de wedstrijd in Berlicum. 
Rosanne is lid van Euterpe Heinkenszand, waar Bart onder andere ook instructeur 
van de slagwerkgroep is. Rosanne  is ook een bekende van Vlijt en Volharding 
waar ze wel eens invalt op het slagwerk.
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  Sociale samenhang is essentieel voor de leefbaarheid van 
een dorp of een wijk

Dit “nieuwe” uitgangspunt komt voort uit ‘Onverkende Paden; Uitdagin-
gen van de provincie Zeeland door de veranderende bevolkingsopbouw;’ 
verschenen in februari 2008, in opdracht van Provinciale staten. Het 
beschrijft maatregelen en een andere manier van denken ivm de krim-
pende bevolking.

Een interessant onderzoek, juist omdat het ons de ogen opent en laat zien dat we op 
een andere manier moeten gaan denken. De provincie wil samen met haar partners (o.a. 
gemeenten en woningbouwcorporaties) de woonkwaliteit verbeteren, de ontmoetings-
functies behouden of creëren en voorzieningen bereikbaar houden allemaal met als doel 
om de sociale samenhang te stimuleren.
Voor de PSR zal dit de insteek zijn waarmee we de komende maanden gaan discussiëren 
en debatteren over de bezuinigingen en de begroting voor de komende jaren. Dat we 
moeten gaan bezuinigen zien we als PSR ook wel aankomen, maar we moeten voorko-
men dat we (op korte termijn) zaken gaan afbreken die we in de nabije toekomst (langere 
termijn) weer nodig hebben, want dan gooien we het kind met het badwater weg.
Laten we hopen dat ons college niet bang is om de “onverkende paden” te gaan bewan-
delen waarover in het rapport wordt gesproken, en dat ze met deze visie de bezuinigin-
gen gaan beoordelen en de begroting aan ons gaan presenteren.

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

Scholenbezoek aan het stadhuis
Op 5 oktober heeft de Burcht Rietheim school uit Souburg het stadhuis bezocht. Per 
fiets kwamen ze onder begeleiding van leerkracht en ouders om kwart over 10 aan.
Er werden diverse rondleidingen gehouden o.a. in de trouwzaal, waar uitleg gege-
ven werd door trouwambtenaren, de “collegegang” waar de kantoren zijn van de 
Burgemeester, Wethouders en de secretaris, het Koninklijk toilet en het bord met 
alle namen van de Baljuwen vanaf 1378 en later de burgemeesters tot aan de nu 
nog laatste: Wim Dijkstra.
 
Als laatste werd de raadszaal bezocht waar sportambtenaren uitleg gaven over alle sport-
mogelijkheden op zowel de school als in de vrije tijd. Als afsluiting gaf een raadslid uitleg 
over de werkzaamheden van de raadsleden, de diverse commissies, raadsvergaderingen 
en werkbezoeken. Het was weer een leerzame ochtend en we zien uit naar de volgende 
school die een bezoek zal brengen aan het stadhuis.

Vlissingen in Beweging
Op woensdag 27 oktober organiseerde Vlissingen In Beweging een sportinstuif in 
Sporthal Baskensburg. Alle kinderen tussen 6 en 12 waren welkom om aan de gratis 
activiteiten deel te nemen. Naast deze sportinstuif organiseert deze organisatie nog 
veel meer activiteiten. Elke vrijdag vinden in de Sportzaal van Duyvenvoorde sportac-
tiviteiten plaats voor de leeftijden van 6 tot en met 12 jaar. Het doel van deze gratis 

activiteiten is de kinderen kennis te laten maken met diverse sporten, plezier te heb-
ben in bewegen en een zinvolle vrijetijdsbesteding door sport. Van de kinderen wordt 
verwacht dat ze respect hebben voor elkaar, veel inzet en op tijd komen. Op de andere 
dagen zijn er dergelijke activiteiten in andere delen van Vlissingen. Voor meer informa-
tie zie www.vlissingeninbeweging.nl 

  Nieuwe burgemeester
De Friese gemeente het Bildt lukt het niet om een nieuwe burgemeester te vinden. Er 
zijn slechts twee geschikte kandidaten, en dat vindt de Commissaris van de Koningin 
in Friesland te weinig. Dat is in Vlissingen wel anders, er zijn voldoende geschikte kan-
didaten. Na vele maanden van solliciteren, gesprekken voeren, afwegingen maken is 
tijdens de raadsvergadering van 21 oktober een voorkeur uitgesproken voor de nieuwe 
burgemeester van de gemeente Vlissingen. De heer René Roep is de burgemeester 
die ons vanaf 1 december zal voorzitten tijdens de raadsvergaderingen. De definitieve 
benoeming gebeurt door de Koningin, maar algemeen wordt aangenomen dat de 
voordracht van de gemeente wordt overgenomen. We bedanken de heer Dijkstra voor 
zijn inzet van de afgelopen jaren en feliciteren de heer Roep met zijn benoeming en 
wensen hem veel succes.

  Begroting 2011
Het vasttellen van de begroting 2011 kent verschillende fases. Na de kadernota in juni, 
waarmee de raad het college richtlijnen meegaf om een begroting op te stellen volgde 
de commissievergadering op 26 oktober waar alle fracties vragen konden stellen. 
Op 9 november volgde de raadsvergadering waarin de begroting werd vastgesteld. 
Uitgangspunt was een sluitende begroting, maar dat ging wel gepaard met bezuinigin-
gen en enkele belastingverhogingen voor o.a. parkeren en de OZB.
Voor Partij Souburg Ritthem is het onderhoud aan wegen altijd belangrijk geweest. Geluk-
kig zijn een aantal wegen al onderhanden genomen. We zullen ons er voor inzetten dat 
de overige straten die nog aangepakt moeten worden in deze raadsperiode aan de orde 
zullen komen. Op het moment van schrijven was de uitkomst van de begrotingsbehan-
deling nog niet bekend. Wat de begroting betekent voor de inwoners zullen we in een 
volgend artikel op terug komen. 

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

  Aanvang werkzaamheden 
herinrichting Spoorstraat  
en Bermweg

Op maandag 6 september 2010 is begon-
nen met de herinrichting van de Spoorstraat 
en de Bermweg. Het werk wordt in 2 
fases uitgevoerd. Fase 1 is de Spoorstraat, 
het gedeelte tussen de Kanaalstraat en 
de Stemerdinglaan. Dit deel zal omstreeks 
half november 2010 gereed zijn. Fase 
2 de Bermweg, het gedeelte tussen de 
Kanaalstraat en de Sloeweg, start omstreeks 
half november 2010. De Bermweg wordt 
in deelfasen uitgevoerd. Informatie over 
de planning, uitvoeringswijze en omleidin-
gen zijn bij het ter perse gaan van deze 
Souburgsche Courant nog niet bekend. 

  Burgemeester Stemerdinglaan

In 2012 volgt de herinrichting en asfaltering van de Burgemeester Stemerdinglaan. 
Niet voor zijn tijd. De afgelopen 45 jaar is er niet veel onderhoud gepleegd aan deze 
doorgaande straat. De Burgemeester Stemerdinglaan is de laatste belangrijke door-
gaande straat in de gemeente Vlissingen die nog niet geasfalteerd is.

(Advertentie)

FRACTIE

De werkzaamheden aan de 
Spoorstraat zijn in volle gang.
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Kanaalstraat 15 - 17 

4388 BJ Oost-Souburg

Tel. 0118 49 05 80 

Fax 0118 49 05 56

souburg@de-notariswinkel.nl

www.de-notariswinkel.nl

HET NOTARISKANTOOR 
MET DE LAGE DREMPEL

AANBIEDING: ALLE PIRAMIDEKNIPVELLEN NU € 0,35 PER STUK.

HOBBY EN-
CREATIVITEITSCENTRUM
‘T ALLERGAARTJE

Ook de Sint weet de weg naar ‘t Allergaartje  
te vinden voor leuke knutselcadeaus.

Vlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118.461706 
allergaartje@allergaartje.nl • www.allergaartje.nl
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•  REDACTIE 
Dick Visser, E. dtvisser@hetnet.nl

•  ADVERTENTIE-ACQUISITIE 
Dick Schinkel 
T. (0118) 490195 
dickschinkel@zeelandnet.nl

•  MEDEWERKERS
-  Kees v. d. Blom,   

T. (0118) 490414 
-  Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk
- Dick Schinkel
- Alex Soplantila

•  AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te 
halen bij Bruna Postkantoor in 
de Kanaalstraat, De Vrijbuiter in 
 de Paspoortstraat en de Primera 
in de Kanaalstraat. In Ritthem: 
Dierenspeciaalzaak van Lunteren. 

•  VERSPREIDINGSGEBIED
Oost West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

•  BEZORGING
De Courant dient uiterlijk 
woensdag 10-11-2010 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 
vrijdagavond 12-11-2010 voor 
19.00 uur van u en uw buren uw 
naam, straat naam, huisnummer 
en postcode op bij het mail adres  
neuf2@zeelandnet.nl.

Souburgsche
Courant

Ondernemen blijft een uitdaging
Recent nog kwamen geluiden naar voren dat het midden- en kleinbedrijf het nog 
knap lastig heeft als gevolg van de economische recessie. Dat baart zorgen. Menig 
ondernemer is dagelijks bezig om met de gevolgen van de crisis om te gaan. Dat 
lukt helaas niet altijd. En toch zien we om ons heen dat er mensen zijn, die hun 
schouders zetten onder een nieuwe onderneming. Souburger Dankfried Verhage is 
zo iemand. Onlangs vestigde hij zich in Zeeland als adviseur voor ondernemingen in 
het midden en kleinbedrijf. Reden voor uw redactie om eens van hem te vernemen 
wat hem in deze tijden drijft en waarop zijn beoogd succes is gebaseerd. Wat heeft 
hem doen besluiten om in een toch complexe adviesmarkt in Zeeland aan de slag 
te gaan. Hij vertelt.

“Het idee om in Zeeland als adviseur 
voor het MKB-ondernemingen aan de 
slag te gaan is van mijzelf. Ik heb ruim 
20 jaar in Zeeland gewerkt, waarvan 
de laatste 10 jaar als financieel eind-
verantwoordelijke bij Amels BV. In die 
omgeving heb ik ervaren hoe het is 
om in een strak en goed werkproces te 
werken. Toen ik besloot om voor me-
zelf te beginnen heb ik goed om me 
heen gekeken. En ik heb mijn doel als 
adviseur en ondersteuner van bedrijven 
en ondernemers goed opgesteld. Een 
eigen onderneming beginnen is niet 
iets dat je zo maar doet. Dat doe je 
wel overwogen. Mijn kennis en inzicht 
in bedrijfskundige en bancaire advise-

ring is van groot belang gebleken. Omdat 
ik daarmee meer wilde doen en dan ook 
nog als zelfstandige heb ik me ook op de 
hoogte gebracht van de kansen en bedrei-
gingen. Immers elke ondernemer is op de 
hoogte van de kwaliteiten van adviesbu-
reaus. Omdat ik mij wilde verzekeren van 
het enerzijds zelfstandig werken en ander-
zijds het kunnen terugvallen op een brede 
kennis en ervaring, besloot ik mij aan te 
sluiten bij Claassen, Moolenbroek en Part-
ners, een groep van 80 deskundigen die 
elk als partner een bijdrage leveren aan het 
bedrijfsleven, waarbij specialisaties aanwe-
zig zijn en waarbij alle kennis wordt uit-
gewisseld. Elke partner is zelfstandig, doch 
draagt bij aan een al 27 jaar vertrouwd 
concept, te weten het tot stand brengen 
van een goed ondernemersplan bij geves-
tigde ondernemingen, het opstellen van 
financieringsrapporten en daaraan gekop-
pelde adviezen, het begeleiden van aan- 
en verkoop van bedrijven, het begeleiden 
van startende ondernemers en het bieden 
van managementondersteuning. Advise-
ring op basis van eenvoud en kleinschalig-
heid is mijn belangrijkste concept. En ik wil 
mijn klanten bedienen met een persoon-
lijke benadering. Wat ik n deze tijd van re-
cessie wil benadrukken is dat de negatieve 
tendensen van dit moment kansen in zich 

houden, waarmee ik ondernemers kan 
en wil ondersteunen. Het is de uitda-
ging om neergaande bedrijfsresultaten 
om te buigen. Ik sluit me aan bij het 
motto: verliezers hebben een excuus, 
winnaars hebben een plan! Daar ligt de 
kans voor de toekomst. Succes na een 
recessie kost tijd. En het is mijn over-
tuiging dat ondernemers juist nu een 
sparringpartner moeten hebben die op 
een andere wijze naar de onderneming 
kijkt”.

Het is uitermate interessant vast te stel-
len dat bevlogenheid belangrijk is om 
als ondernemer te starten. Als Soubur-
ger hoopt hij dat dit ook op gaat voor 
elke ondernemer in zijn woonomge-
ving. En wat zo mooi is aan Souburg? 
Het is een groot dorp met alles wat er 
nodig is. Er is onderlinge binding, er 
zijn mooie wijken, kortom, waard om 
het met zijn allen zo te houden. En je 
kunt van hieruit een groot gebied in 
Zeeland bedienen. Goed om te weten.

Dankfried Verhage
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