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Souburgsche Courant
al 25 jaar een begrip
De vijfentwintigste jaargang van uw Souburgsche Courant ligt voor u.
We bestaan inderdaad vijfentwintig jaar. En daar willen we deze en in
de volgende krant uitgebreid bij stilstaan. Want we zijn niet zomaar een
krant, we zijn een begrip geworden. Aandacht voor dagdagelijkse zaken
van inwoners, ondernemers, vereniging- en cultureel leven, de gemeentelijke politiek, het dorpsplatform, het zijn onderwerpen die u en ons
bezig houden. We zijn gegroeid van ’t Putje naar een heuse Souburgsche Courant. En tegenwoordig geheel in kleur. Dat was 25 jaar geleden
anders. In dit en het volgende nummer besteden we aan veel onderwerpen aandacht met de bedoeling u nog eens mee te nemen naar “
vroeger”. Dat we deze en de andere kranten krant kunnen presenteren
is mede mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Vlissingen, onze
vaste adverteerders en de vele medewerkers.
In dit nummer leest u hoe de krant is
ontstaan. De krant was en is het werk
van vrijwilligers. Mensen, die begaan zijn
met Souburg en Ritthem en die het leuk
vinden om door hun werk direct of indirect een bijdrage te leveren aan uw leesplezier. Uw redactie heeft alle nummers
voor u uitgeplozen en vastgesteld dat
we heel veel onderwerpen aan u hebben
voorgelegd. Een paar opvallende zaken
willen we u op voorhand niet onthouden.
Zo kreeg het werk van de Opbouwcommissie en later het Dorpsplatform in elke
uitgave alle aandacht. We hebben het
verenigingsleven gevolgd. Bijvoorbeeld
de ontwikkelingen van de cabaret- en
toneelvereniging STEC of de Vereniging
van Huisvrouwen, het rolstoeldansen,
het biljarten in de Kwikstaart. De plaats
en de rol van De Zwaan als verenigingsgebouw en als ontmoetingsplaats stelden we aan de orde. Wat dacht u van
de vestiging van Omroep Zeeland in de
Kanaalstraat? “Hilversum van Zeeland”
kopte uw krant. Dit jaar bestonden ze
twintig jaar. Wat elk jaarlijks onze belangstelling heeft zijn de grote evenementen,
zoals de jaarmarkten met het Volksdansfestival, de Highland Games, het ringrij-

den en sinds kort ook het straatfestival.
In eerdere edities maakten we gewag
van onze kermis en we kwamen zelfs
artikelen tegen van de jaarlijkse wielerrondes. Die kennen we helaas niet meer,

Verder in deze courant:

Vervolg op pagina 2 >>

Politie in Souburg

Ritthem

Anneke van den Dries

pag. 5

pag. 7

pag. 8

Leuk werk, lekker
verdienen en werken
aan je toekomst?

Kom bij ons!
wat je ook
tegenkomt

Vakantiewerk en vacatures:
www.werktvoorouderen.nl

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

Bezoek onze Open dag
in Souburg op 20 maart!

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

autotaalglas laat je niet barsten
0800-0828
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maar dat zal zeker niet hebben gelegen aan
het ontbreken van mooie rondemissen. Wat
dacht u nog van het echte putje aan de Middelburgsestraat? U weet ongetwijfeld nog
dat Melkmeisje zich zorgen maakte, omdat
het echte putje nauwelijks zichtbaar was,
maar er wel een krant naar was genoemd!
Het heeft geholpen, het putje werd tevoorschijn gehaald. We hebben het met u gehad
over onze speeltuin, de totstandkoming
daarvan en de enthousiaste aanpak van
een aantal vrijwilligers. De speeltuinvereniging ontvangt ook Sinterklaas. Een jaarlijks
terugkerend groot evenement voor jong
en oud. De goedheilig man kent Souburg
op zijn duimpje. We hadden ook oog voor
de dienstverlening. Het verdwijnen van het
postkantoor en de komst van een echt station. We maakten ons zorgen over de bank.
Door de jaren heen mochten ook doelgroepen op onze aandacht rekenen. Het ont-

staan van de dagbehandeling in de Zoute
Viever, de uitbreiding van Bachten Poorte
bijvoorbeeld, maar ook volgden we het wel
en wee van onze Molukse gemeenschap.
We hebben zo onze vaste rubrieken. Dat is
zo gegroeid. We nemen u altijd mee in de
geschiedenis van Oost- en West Souburg en
Ritthem. En we presenteren een vaste katern
voor Ritthem. Het dorpsplatform is nadrukkelijk aanwezig evenals de Partij Souburg Ritthem. Inmiddels timmert de stichting Souburg Cultureel aan de weg met concerten
en evenementen in de kerk aan het Oranjeplein. We besteden aandacht aan vrijwilligers, mensen die opgaan in hun hobby, aan
het verenigingsleven en aan nieuwe ontwikkelingen bij onze adverteerders. We verschijnen in de gehele gemeente Vlissingen, waardoor onze dorpen breed onder de aandacht
wordt gebracht. En waardoor men kennis
kan nemen dat (ondernemend) Souburg en
Ritthem leeft. Uw redactie hoopt dat we dit
nog lang kunnen blijven uitdragen.

)8121:+((/6%URPÀHWVHQ
1LHXZ HKDQGV
5HSDUDWLH

Rondom ‘t PUTJE

Soms kan ik het niet geloven. Al 25
jaar ben ik van alles in de melk aan
het brokkelen voor U. Dat ging vroeger wel anders. Toen deed ik even wat
water bij de melk en dan ging het
meteen fout: te diep in het Putje gekeken dus. Wie er meer over wil weten
moet er de legende nog maar eens op
na lezen. Ben benieuwd hoe het er
hier over 25 jaar uit zal zien. De tijd
gaat snel maar er kan toch heel wat
gebeuren in een kwart eeuw. Ik zie het
al voor me: overal van die leuke ronde
putjes en daaromheen dan hofjes voor
alle bejaarden van ons dorp, want die
komen er nogal wat aan( wordt gefluisterd). Misschien kunnen we wat leuke
bankjes zetten rond die putjes in die
hofjes, want we hebben hier iets met
bankjes is gebleken in het verleden. Met
wat overdekte tuinen zoals we er hier
al een hebben in de
Gouwestraat, is
het dan leuk
zitten
rond
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het water, samen met de kleinkinderen en kinderen (die nu zo ongeveer
geboren gaan worden). Als het waar
is dat het aantal grijsaards enorm
toeneemt ziet de toekomst er geweldig
uit, want dan krijgen we een dorp vol
wijsheid en dat is nooit weg. Ik stel
dan ook voor om in onze krant veel
ruimte te bieden voor de wijze woorden van de ouderen van de toekomst.
Dat er rubrieken komen voor de
melkoma’s, de gepensioneerde politici,
de Souburgdeskundigen (we hebben
nog 25 jaar om dat te worden), de
spijtoptanten die weer gauw hier zijn
komen wonen en al het oude talent
dat zichzelf op latere leeftijd ontdekt.
Dit allemaal naast de ruimte die we
natuurlijk zoals altijd houden voor
alle nieuwe ideeën van onze jonge
Souburgers. Want daar moeten we
het natuurlijk ook van hebben. Onze
krant doet er graag aan mee. We zullen met veel plezier de aankondigingen
plaatsen over de dorpsdagen op de
Karolingenburg. Kortom,
nog even zo doorgaan
allemaal samen en er
zit niemand meer in
de put!!
Melkmeisje
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De politie in Souburg: van
aanwezigheid naar aandacht
“Vroeger, toen had je nog politie op straat. Dan moest je niets uitvreten, want
voor je er erg in had, hadden ze je te pakken. En als je dan thuis kwam, deden
je vader en moeder het nog eens dunnetjes over!”. Veel oudere lezers herkennen deze verzuchtingen als ze het over de politie hadden. Dat was vroeger.
Toen er nog nauwelijks auto’s in onze dorpen waren. Toen het leven zich nog
in de straat afspeelde. En ja, daarin was de politie zichtbaar en herkenbaar. Je
wist niet beter. En, de politie had gezag. Gebeurde er dan niets? Nou, dat willen we nou ook weer niet zeggen. Er gebeurde genoeg. Maar het is opvallend,
dat veel Souburgers en Ritthemers nog al eens terug kijken naar vroeger. Toen
de politie nog aanwezig was en ook direct aanspreekbaar ook.
Maar tussen vroeger en nu is er veel
gebeurd. De tijd is door onze hele samenleving met zevenmijlslaarzen vooruitgegaan. We kregen immers brommers en
auto’s. We gingen anders met elkaar om.
Er veranderde veel in onze opvattingen.
De tijd dat onze krant ontstond kenmerkte
zich door “ alles moet kunnen”. De vrijheid
nam toe. En het werd allemaal individueler. Met dat gegeven kreeg de politie in
Souburg te maken. In de eerste nummers
van onze krant lezen we dat er in het oude
gemeentehuis een politiepost was gevestigd. Daar zetelde onze wijkagent. Hij
kende iedereen en was de vraagbaak van
de gemeenschap. Maar het gemeentehuis werd gesloten en de gemeentepolitie
Vlissingen veranderde haar werkwijze. In
maart 1988 berichtten we dat het postbureau dicht ging. Elke wijk en dus ook de
dorpen Souburg en Ritthem werd toebedeeld aan een brigade. Voor Souburg en
Ritthem werd dat Brigade B, zoals dat toen
heette. De leden van deze brigade hadden
als eerste verantwoordelijk het toezicht in
onze dorpen. Van een wijkagent was dus
geen sprake meer. Alle zaken werden in het
politiebureau in Vlissingen opgenomen en
door deze brigade opgepakt. Daarnaast
deed de Afdeling Recherche haar onderzoeken en was er een projectploeg, die op
speciale onderwerpen werd ingezet, zoals
vuurwerk, rijgedrag bromﬁetsers, vernielingen, inbraken en preventieactiviteiten.
In april 1990 konden we melden dat Souburg een spreekuur kreeg. In 1993 werd
Toob Fraanje weer “onze” wijkagent. Maar
de gemeentepolitie Vlissingen werd op
22 januari 1994 opgeheven en ging over
in het District Walcheren van de nieuwe
Politie Zeeland. Vlissingen hield wel een
24-uursbureau. Van hieruit werden de
nieuwe werkgebieden bediend. Souburg
en Ritthem en Vlissingen Oost werd een
werkgebied. Een gebiedsinspecteur met
een aantal mensen werden verantwoorde-

lijk voor de politiedienst. Er kwam overleg
met de gemeente. De burgemeester stelde
eisen aan het toezicht en de handhaving.
In 1995 werd er voor handhavingszaken
een dorpsambtenaar aangesteld. In de uitgaven van deze krant van 1997 en 2001
kunnen we lezen dat de politie de afgelopen jaren haar aandacht heeft gericht
op onderwerpen, die de bevolking bezig
hielden. Maar we kunnen ook vaststellen dat opeenvolgende verantwoordelijke
politie-inspecteurs met hun mensen steeds
minder vaak de vinger aan de pols konden
houden. Vernielingen, diefstallen, overvallen konden niet worden voorkomen. En
bij voortduring bleef de roep om een wijkagent in onze dorpen hoorbaar. In 2003
besteedden we aandacht aan het werk
van de Stichting Stadstoezicht. In datzelfde
jaar legde inspectrice Natasha Tordorff uit
hoe de politie in onze dorpen ging werken. In 2004 deed dorpsveldwachter Hans
Saaman dat nog eens. De politie wisselde
daarna nog een aantal malen van “ herkenbaarheid” U ziet beste lezer dat op dit punt
het gezag nogal eens veranderde. Niet
met het aantal in te zetten politiemensen,
maar de komst van het mobieltje, iPod,
iPad, twitter, facebook en noem maar op
kwam er een andere benadering van groepen en mensen. En we spreken graag over
normen en waarden, maar die zijn ook de
afgelopen 25 jaar veranderd. Politiewerk is
en blijft in onze gemeenschap van groot
belang. De politie is daar zelf zich terdege
van bewust. Een simpel handhavende politie is echter de wens, die in Souburg en Ritthem blijft leven. Het blijkt dagelijks nodig
dat er goed toezicht is. En dat er ook wordt
opgetreden. Maar we zijn als lezer ook
zelf debet aan het ontstaan van situaties.
We zijn namelijk altijd geneigd de kortste
weg te nemen, ook al staan er van die hinderlijke verkeersborden, dat dit nu net niet
mag. Een kniesoor die daar op let. Maar
daar vragen we nou net om.

Toezicht en handhaving door de politie blijft ons bezig houden. Daarbij is het goed
te weten dat er van de zijde van de politie aandacht is voor ons gebied. Het zou
mooi zijn, als die aandacht ook een vast gezicht zou krijgen. Herkenbaar. Dat hoeft
geen utopie te zijn. Dat is een kwestie van organiseren en communiceren. Er is hier
genoeg te doen denken we. En met de moderne middelen moet dat kunnen lukken. Souburg en Ritthem zijn niet zo maar dorpen. Er is van alles te doen en dus op
toe te zien. Misschien kent vroeger wel een prima aantal aandachtpunten voor de
politie van nu. Want laten we wel zijn, politie is in onze gemeenschap hard nodig.

Wijkagent Matthijsse
Hiernaast ziet u een deel van de voorpagina van het eerste nummer van
’t Putje. Het eerste interview van de
krant was met wijkagent Matthijsse. Nu
25 jaar geleden. Het interview gaat door
op pagina twee van de courant. Onderstaand de tekst van bladzijde twee.
“Veel van de nieuwe straten heb ik zien
bouwen. Er is hier wel heel wat veranderd,
nadat er zoveel mensen van buiten Zeeland zijn komen wonen”. De vergelijking
met de vroegere dorpsveldwachter gaat
niet helemaal op. Wijkagent Matthijsse

heeft op de ﬁets altijd de portofoon bij
zich, waarmee hij in verbinding staat met
het hoofdbureau. “Je kunt de straat niet
op zonder verbindingsmateriaal”, vind
hij, al is er in Souburg zelden versterking
nodig. Ik zie helemaal niet op tegen activiteiten als bijvoorbeeld de jaarmarkt, de
Sinterklaasintocht of Koninginnedag enz.
Wat dat laatste betreft, vraag ik me wel
eens af: hoe lang nog? Bij Souburgs Burgerzin wordt het met het geld ook heel
wat minder en zulke activiteiten kunnen
niet altijd door dezelfde schouders wor3
den gedragen.”

Clement Remijnse en Hans Saaman

Dec.
1985

ONTHULLING VANDAAG

’t Putje, een naam voor ’n krant

Melkmeisje is terug bij het
Ronde Putje

Overgenomen uit het oprichtingsnummer van 25 jaar geleden
Het Ronde Putje van Oost Souburg is het onderwerp van heel wat sagen en vertellingen. Het is er nog, en wie dat wil kan er naar gaan kijken, al is het dan voorzichtigheidshalve met gaas omkleed. Oost Souburg en het Putje horen zo bij elkaar dat de
redactie ervoor gekozen de naam “’t Putje” aan deze courant te geven. U kunt het
daarnaast ook symbolisch opvatten. Wij hopen natuurlijk dat deze nieuwe courant
voor u een bron zal zijn, waaruit u heel wat informatie kunt putten en waarin onderwerpen, als het nodig is, uitputtend behandeld kunnen worden.

Uit ’t Putje van december 1994

Het ronde putje is er nog steeds, maar
tot voor kort herinnerde niets aan het
drama dat zich daar lang geleden heeft
afgespeeld. Hoofdrolspeelster daarin was
een ijdel melkmeisje, dat door melk aan
te lengen zoveel geld verdiende dat zij
gouden strikken voor zichzelf kon kopen.
En vervolgens jammerlijk verdronk in
het ronde putje, toen zij voorover boog

Sage Melkmeisje
In Oost Souburg woonde een
arme melkboer, die maar
vier koeien bezat. Elke dag
ging zijn dochter Keetje
met emmers aan een
juk naar Middelburg
om de melk uit te venten. Keetje was een
mooi meisje dat al snel
haar hart verloor aan
Eine, de zoon van een
herenboer. Keetje was
ook ijdel en ze keek graag
in het spiegelend water
van het Souburgse Ronde
Putje om te zien hoe mooi
ze was.
Keetje’s vader was arm en daarom droeg
ze koperen oorkrullen en dat was haar een
doorn in het oog. Ze wilde ze van goud
hebben en zo kwam ze op het idee om
de melk aan te lengen met water om een
paar stuivers extra te verdienen. Al snel
maakte het zo bont dat de melk voor de
helft uit water bestond. Zo kon ze al snel
haar gouden oorkrullen kopen en Eine was
vol bewondering. Natuurlijk wilde ze zich
op weg naar huis nog even bewonderen.
Ze draaide haar hoofdje alle kanten uit en

om de strikken in het spiegelend water
te bewonderen. Vanmiddag, 9 december, onthulde wethouder L.C. Poppe-de
Loof het beeld van een melkmeisje bij
het ronde putje, met een plaquette die
de legende van het melkmeisje vertelt.
Het bronzen beeld, “levensgroot”, is
gemaakt door Jan Haas.

Gezocht plaatsvervangend
Melkmeisje
In augustus 1999 hadden we
een probleem. Het enige echte
Melkmeisje was op vakantie.
Een probleem voor de redactie.
De redactie had namelijk begrepen dat veel lezers de courant niet
af vinden zonder het commentaar
van ’t Melkmeisje. Een courant
van mindere kwaliteit, net aangelengde melk.

verloor haar krullen in het water. Ze bukte
zich om ze te pakken, maar verloor haar
evenwicht, viel in het water en verdronk.
In haar graf kon ze geen rust vinden. De
legende verhaalt hoe ze ’s nachts om
twaalf uur als een witte gedaante uit het
water rijst. Van uit de diepte roept haar
dan een stem na:

We hadden als vervanger van ons Melkmeisje een boerenjongen een stukje laten
schrijven maar dat was geen succes.
Hij was veel te kritisch. Een beetje katten tegen de gemeente Vlissingen was
het enige wat hij kon. Regelmatig is er
een foto van een alternatief melkmeisje
geplaatst. Dat gaf geen goed resultaat.
Dan vond het meisje zich weer te jong,
had geen tijd of kon niet schrijven. En dat
terwijl we een heerlijke taart van bakker
Steketee, als beloning, in het vooruitzicht

Half water, half melk!
Te scherp gemeten!
De ziel vergeten!

Foto: Melkmeisje Jaap
stelden. In december kozen we voor een
nieuwe strategie: een man als Melkmeisje.
Dat moet kunnen in deze moderne tijden. Jaap van twee hoog boven leek ons
uitermate geschikt. Helaas vond Jaap de
wereld waarin het melkmeisje acteert te
klein. Zie de bijgaande ingezonden brief.

De overpeinzingen van een
opgewonden melkmeisje
Aangenaam verrast was ik toen mijn beeltenis, hevig vermomt als melkmeisje, opdook
in het eeuwoverschrijdende Putje. Mijn
gestalte werd echter behoorlijk aan het
zicht onttrokken door een guitig bedoelt
stukje computerclipart. Voor insiders was ik
nog te herkennen aan mijn kekke bril, hip
Fubu-hoedje en, natuurlijk, mijn gitaar. Mijn
ouwe, trouwe spijkerbak die ik, als ik drie
dingen mee mocht nemen naar een onbewoond eiland, zeker niet thuis zou laten. Ik

neem ook een foto van vrouw en kinderen
mee en een Solar Energized Laptop om via
www.kanaalstraatcam.org lekker naar het
centrum van Vlisburg te kunnen gluren
(of ﬂink wat opwindender zaken!). Tegelijk
bedenk ik mij dat, terwijl ik bijna uit me zelf
tredend de hele aardbol over surf, de wereld
van het melkmeisje niet veel groter moet zijn
geweest dan, pak ‘em beet,….Souburg?!
Jaap van Boven

HOBBY ENCREATIVITEITSCENTRUM
‘T ALLERGAARTJE

PLANNEN ZIJN AL UITGEWERKT

Opknapbeurt voor het Ronde Putje
Uit ’t Putje van juli 1991
Het Souburgse Ronde Putje, middelpunt van de bekende sage, zal worden
opgeknapt en aan de “bijna vergetelheid” worden ontrukt. Het wachten is
nu nog op een positieve reactie van het
Vlissingse gemeente bestuur, want de
plannen liggen klaar en intussen is er ook
een speciale werkgroep samengesteld.
Op initiatief van de Opbouwcommissie Oost-Souburg kreeg een werkgroep
gestalte in de personen van de heren

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

Roosenburg, Houtzager, Gillissen en Dievenbach. Tijdens twee vergaderingen
werd een lijst gemaakt van alle werkzaamheden om het Ronde Putje en de
omgeving daarvan op te knappen. Ook
vraagt men om een beeldhouwwerk
waarin iedereen “Keetje” kan herkennen. Om uitleg te geven moet er ook een
informatiebord komen met een verkorte
versie van de sage.

Wij zijn gesloten van maandag 27 december 2010
tot maandag 3 januari 2011.
1

OND EN CREATIEF 201
STDAGEN EN EEN GEZ

FEE
WIJ WENSEN U FIJNE
4

Bijzondere tentoonstelling
doopjurken in Souburg
In de eerste week van November van was er in de Open haven, de kerk
aan het Oranjeplein een bijzondere tentoonstelling van doopjurken te
bewonderen. Het evenement haalde de PZC en de organisatie mocht
zich verheugen op een brede belangstelling. Niet iedere dag zijn de
heel persoonlijke en kostbare bezittingen van mensen te bewonderen.
En dan nog met een persoonlijk verhaal erbij. Het werd voor de organisatoren een mooi succes.
Veel mensen hebben genoten van de
doopjurken. Vierenzeventig waren er
aangeboden. Ook werden er babypoppen ter beschikking gesteld, waardoor
de doopjurken een nog mooiere uitstraling kregen. Deels opgehangen en
deels op de poppen gaf het een prima
beeld van de opvatting over doopjurken door de jaren heen. De herkomst
was niet alleen uit Souburg, maar ook
daar buiten. En de ouderdom varieerde.

Er waren zelfs jurkjes van eind 1800,
begin 1900. Leden van de Protestante
Gemeente, maar ook ouderen uit Souburg en Ritthem gaven blijk van hun
belangstelling. Temeer daar in de tentoonstelling aandacht werd besteed aan
de kunstwerkjes. Er zat immers heel veel
handwerk in. En bovendien gaf dit alles
een prima overzicht van de geschiedenis op het gebied van doop en dooptraditie.

Met een prachtig bloemenpakket het jaar uitluiden!
Het is alweer een drukte van belang bij De Vrijbuiter in de Paspoortstraat.
Marja en Kees Schroevers zijn al volop bezig met de voorverkoop van het vuurwerk. De voorbereiding is al begonnen in augustus met het inkopen en bekijken van het vuurwerk. Ook dit jaar zijn er weer veel nieuwe artikelen die aan
het assortiment zijn toegevoegd.
U zult dit jaar al vele artikelen zien met C€
logo’s. In heel Europa moet het vuurwerk per
juli 2010 aan C€ normering voldoen. Deze
normering heeft o.a. betrekking op de constructie, productie methode, veiligheidseisen
en functionering van het product. Deze eisen
zijn dus in heel Europa gelijk, doch heeft ieder
land een afzonderlijke nationale geldende
regelgeving. Deze blijven gehandhaafd. Dat
betekent dus niet dat wij in Nederland 500
grams pijlen mogen gaan verkopen, zoals dit
wel bijvoorbeeld mag in Engeland. Ook is er
een nieuwe methode ontwikkeld voor het
verpakken van vuurwerk artikelen zodat het
milieu wordt gespaard.
Het Crown vuurwerk is ook dit jaar met vele prijzen bekroond. Internationaal staat dit bekende
vuurwerk hoog aangeschreven. Nieuw in het

assortiment zijn Crown King, Paradize, Golden
Wall, Zodiac, Thunder Defense en mooie sierpakketten. Kees en Marja verwachten veel van
het nieuwe sierpakket Fusion, dit familie assortiment met prachtige fonteinen is extra veilig
en geeft heldere bloemfonteinen. Een echte
aanrader. Ook voor de kleine kinderen is er een
breed assortiment in de winkel aanwezig en
wordt al volop verkocht.
De voorverkoop is t/m vrijdag 24 december en de losse verkoop is op 29,30 en
31 december. Ook is het vuurwerk te bestellen op:
www.vrijbuiter.vuurwerkexpert.nl
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Arke Vlissingen
klaar voor de zomer
Arke is sinds 31 december 2009 gevestigd aan de Walstraat 189 in Vlissingen.
Hiervoor zat het kantoor aan de Paul Krugerstraat. Arke is onderdeel van TUI
Nederland.
“Naast de TUI-huismerken, waaronder
Arke en Holland International, verkopen we ook reizen van andere bekende
reisorganisaties”, vertelt Annette Hage,
manager van de Arke winkel aan de
Walstraat. Ook Nathalie van den Bruele
en Daniëlle de Rooij werken bij dit reisbureau in Vlissingen. Daniëlle was hiervoor jaren werkzaam bij Terra Reizen in
Oost-Souburg.
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In de Arke winkel worden voor deze
zomer weer een groot aantal bijzondere

bestemmingen aangeboden. Stuk voor
stuk mooie, zonnige vakantielanden
met deze zomer als nieuwe bestemming
Florida. Arke Fly, de eigen luchtvaartmaatschappij, vliegt vanaf 24 juni 2011
naar Orlando en Miami. De prijzen zijn
echt interessant en er zijn veel mogelijkheden. Je kunt een groepsreis of een
autorondreis maken of kiezen voor een
combinatie van de twee steden. Op dit
moment gelden de hoogste vroegboekkortingen, dus worden de klanten aangeraden zo vroeg mogelijk te boeken.”
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140

winkels

0900
8847

(€ 0,15/min)

Arke.nl

Dacht ‘t wel
Foto: Danielle, Annette, Nathalie.

Bedankt
voor uw
steun!
Hoofdingeland
Lou Waterman
Voor al uw waterschapsvragen:
E. lfwaterman@zeelandnet.nl | T. 0118 - 46 28 50
Meer informatie op: www.algemenewaterschapspartij.nl
6

Heerlijkheid

Ritthem

Weer, of geen weer, Ritthem Kerstmis in Ritthem
EEN TERUGBLIK VAN EEN KWART EEUW MET JOS BROEKE, WEERMAN

Het is allemaal begonnen
met 50 schriftjes berichten en een paar sigarendoosjes vol met verwachtingen. Als jonge jongen
zat Jos elke dag rond 6
uur ‘s ochtends, gekluisterd aan de Aristona radio waar via de
enige 2 zenders Hilversum 1 & 2, het
KNMI uit de Bilt in dicteersnelheid
het weerbericht af gaf voor die dag.
En Jos schreef mee: Elke dag, 9 jaar
lang, tot hij in dienst ging in 1966.
De kerstdagen kregen een kleurige
versiering van kerstklokken en kersttakken zoals die van 1957. Hij was
toen elf jaar en zat in de 6e klas van
de lagere school in Souburg bij meester Alberts. En dat was niet het enige
dat Jos bijhield. Ook het wel of niet
branden en de nummering van de
lantaarnpalen in de buurt werd genoteerd en bijgehouden.

Bijzonder stormachtig
Volgens de weerman is duidelijk te merken dat er de laatste 25 jaar, een weersverandering plaatsvindt. Sinds 1988
wordt het warmer en natter. Dit wordt
ook wel de klimaatsprong genoemd.
De zomers kenmerken zich door meer
en langere droge periodes terwijl de
regenbuien veel heviger zijn. Ook valt
er 26% meer neerslag in het najaar en
de winter. De opmerkelijkste weersituatie vond plaats op 25 januari 1990. Die
dag kenmerkte zich door een zeer zware
Zuidwester storm, kracht 11. Er werden
gemiddelde windsnelheden gemeten
van 108 km/uur en windstoten van wel
158 km/uur, zeer uitzonderlijk. Jos weet
het nog goed. Hij zou die avond naar
een voorstelling van Jack Spijkerman
gaan in het theater in Middelburg. Op
de ﬁets naar Middelburg was geen optie
en omdat er geen taxi’s reden die avond
zat er niets anders op dan maar thuis
te blijven. Vele takken en omgewaaide
bomen blokkeerden de wegen en op de
Zandweg in Ritthem kwam een afgebroken kabel terecht van een van de hoogspanningsmasten. Grote paniek maar
gelukkig liep het goed af. Nog geen
maand later was er weer stormachtig
weer maar nu vanuit het Noordwesten.
De reden dat de Oosterscheldekering
tot wel 4(!) keer toe gesloten moest
worden.

Bijzonder nat
Zonder aankondiging werd zaterdag 20
augustus 2005 ook een bijzonder dag.
Geen van de weermannen en vrouwen
had voorspeld dat er in Zuid Walcheren,

Deze sfeervolle foto is genomen in 1949, vijf jaar na de inundatie tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De foto (uit het archief van Wim de Meij) maakt onderdeel uit van
een prachtige serie foto’s, die genomen is ter illustratie bij het artikel “In Ritthem, op
Walcheren, branden weer de kerstboomkaarsjes”, in het tijdschrift de Panorama editie
december 1949. Het artikel beschrijft de verschrikkingen van het water maar vooral de
manier waarop de bewoners van Ritthem, zo goed en kwaad als het kon, het dagelijks
leven weer proberen op te pakken.
De tekst bij de foto in de Panorama luidt:
“Kerstavond op de boerderij Berglust in Ritthem- in dit dubbele huis wonen de gebroeders W. Cevaal Azn en J. Cevaal met hun vrouwen en kinderen. Op de voorgrond mevrouw
W. Cevaal-de Visser, die op Kerstavond 1944
met de domineesvrouw naar Middelburg voer
– een angstige, bange tocht, waarvan men
bijna niet was teruggekeerd. Nu spint de poes
op haar schoot en is het weer warm, vredig
en goed rond de kerstboom. Naast haar, haar
echtgenoot, de diaken, en haar schoonzuster,
mevrouw Cevaal-Barentsen”. Deze laatste,
staand bij de kerstboom, is de moeder van
Henk Cevaal uit de Dorpsstraat. De diaken,
Willem Cevaal, is de vader van Cees Cevaal
uit de Lambrechtsenstraat in Ritthem.
Op de tafel staan naast de kop en schotel,
de glaasjes met Cognac of Jonge Jenever,
die samen met het traditioneel voor feestdagen gebakken Kru(j)ebrôôd (Kruidenbrood), genuttigd werden ter gelegenheid
van deze speciale avond. Onder de kerstboom liggen 2 sinaasappelen. Die werden
tijdens de kerkdienst aan de kinderen uitgedeeld, uit de met sinaasappelen versierde
grote kerstboom in de kerk in Ritthem.

Vlissingen, Souburg en Ritthem, in de
ochtend 60 mm regen zou vallen. Jos
had over een enkel spatje gesproken
en zat er dus deze keer, ook naast. De
rest van Nederland was droog maar de
straten in Souburg stonden blank en het
Fortis oefentoernooi en het 1e mixtoernooi georganiseerd bij KV Atlas vielen
letterlijk en ﬁguurlijk in het water. Helaas
moest het afgelast worden maar gelukkig zijn de weergoden ons in latere jaren
beter gestemd en is het evenement uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend
succes.

Bekijk meer foto’s op:
www.platformsouburg.nl/
fotosite-Ritthem

The Old Firm in Ritthem
CULTUREEL PROGRAMMA VOOR DE KOMENDE MAANDEN:

Licht op dorpsperikelen
Niet alleen het weer houdt Jos bezig. Hij
is vanaf het begin betrokken geweest
bij het Dorpscomite of zoals het nu
genoemd wordt, de Dorpsraad Ritthem. Het Wijkcomité Zuidwatering
had voorkomen dat de waterzuivering
te dicht tegen de dorpskern gesitueerd
zou worden. Nadat dat comité ontbonden was, is in 1986, na een bezoek van
Burgemeester van der Doef aan Ritthem, het huidige Dorpscomite opgericht. Jos Broeke is in de beginjaren
secretaris geweest en daarna lid gebleven. Als meest opmerkelijke en succesvolle zaken noemt hij de bescherming
van het Rammekensschor tegen de
geplande slibstort, en de invloed die het
Dorpscomité heeft kunnen uitoefenen
op de plaatsing en afmetingen van de
windmolens aan de zeedijk eind jaren
90 onder leiding van voorzitter van
Hoepen. Drie dorpsplannen zijn er gerealiseerd in de afgelopen 25 jaar, waarbij
de laatste dit jaar afgerond is. Het eerste
dorpsplan, ontstaan tijdens het voorzitterschap van de heer Barentsen, heeft
geresulteerd in een herinrichting en
herbestrating van verschillende straten
in Ritthem. Dorpscomitelid Jos Broeke
heeft er toen voor gepleit dat de strakke
lantaarnpalen vervangen zouden worden door klassiek uitziende exemplaren
in de karakteristieke stijl van de mooie
oude Dorpsstraat. En daar staan zij nu
nog en geheel volgens de energiezuinige trend wordt het licht na elf uur
’s avonds naar halve kracht gedimd. Na
al die jaren is de interesse in lantaarnpalen niet verdwenen, niemand weet
echter of ook de nummering nog bijgehouden wordt...

Op vrijdag 28 januari treedt de band
The Old Firm op in het dorpshuis “Ons
Dorpsleven”. Deze energieke band,
bestaande uit 3 leden, brengt met een
enorme passie swingende Schots/Ierse
Folkmuziek. Kom naar het dorpshuis en
laat u meevoeren in Zeeuws-Keltische
sferen. Aanvang 20.30 uur, kaartverkoop
aan de deur vanaf 20.00 uur en de kosten bedragen slechts 7.50 euro!
Zondagmiddag 30 januari kunt u onder
leiding van weerman Jos Broeke en Leo
de Visser weer een mooie winterwandeling maken in de buurt van Ritthem. Tijdens de ongeveer 2 uur durende tocht
vertellen zij leuke anekdotes en bijzonderheden over de omgeving. Draag
geschikt schoeisel. Verzamelen om 13.30
uur in het dorpshuis en vertrek om 14.00

uur. De winterwandeling wordt afgesloten met een soep (snert) maaltijd in
het dorpshuis. Kosten 4 euro. Vanwege
de verwachtte belangstelling gaarne
aanmelden bij Christel Klapwijk 0118464961 of e-mail ceesvanderwoude@
gmail.com.
Op 20 maart staat er een voorjaarswandeling op het programma en in april zal
in het kader van een Zeeuwse avond,
de Waschappelse toneelploeg weer een
leuke voorstelling verzorgen. Informatie
over tijden en prijzen volgen later.
Wist u trouwens dat de dorpsraad bezig
is met een selektieprocedure in verband
met een nieuwe beheerder voor het
dorpshuis? Heeft u belangstelling, neem
dan even contact op met de Dorpsraad
van Ritthem tel. 06-21590845.
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Eerste paal geslagen
Na het ofﬁciële moment is tezamen met
de aannemer Dura Vermeer, de ontwikkelaar Bouwfonds en de toekomstige
kopers/bewoners het glas geheven op
een voorspoedige bouw. “Zeker in deze
tijd is het toch weer bijzonder dat dit
blok redelijk snel verkocht is”, aldus Marianne de Weerd van Schinkel de Weerd
Makelaardij die natuurlijk zelf ook aanwezig was.
Souburg Noord is een gewilde woonomgeving met milieu duurzame woningen.
Het Meiveld en de Palts die nu al bewoond
worden, maken ook onderdeel uit van deze
eerste fase. “De mensen die ik er spreek zijn
allen zeer tevreden en er heerst een heel
ontspannen en kindvriendelijke sfeer” Aldus
Marianne. “Op het meiveld zijn speeltoestellen en bij de diverse feestdagen worden
er gezamenlijke activiteiten ontplooid zoals
het plaatsen van een grote verlichte kerstboom tijdens de Kerst. Dit bevordert de
samenhang”. Het blok van negen woningen waarvan dit de eerste paal is maakt
nog deel uit van de eerste Fase in Souburg
Noord aan de Kroonjuweel. Deze woningen
zijn zeer gevarieerd en ruim van opzet. Er
is voldoende parkeer- en speelgelegenheid.
De brede school aan het begin van de wijk
is in aanbouw en je kunt al zien dat dit een
mooie uitstraling heeft en de wijk zal verrijken.
Bij Raab & Karcher hebben de nieuwe kopers
gezamenlijk gekookt. Zo konden ze met
elkaar kennismaken, kijken wie de buren zijn
en op een ongedwongen manier gesprekken aangaan. Het diner wat zij hebben
bereid hebben ze ook gezamenlijk genuttigd. Tussentijds waren er pauzes waarin

informatie gegeven werd over diverse zaken
bijvoorbeeld door de aannemer over het
bouwproces en de warmte pomp.
“De nieuwe bewoners zijn allemaal erg
enthousiast en kijken naar hun nieuwe
woning uit. We verwachten een oplevering in het najaar van 2011. De helft van
de kopers hebben hun huidige woning al
verkocht en de andere helft moeten hun
woning nog te koop zetten. Maar ook deze
mensen hebben er vertrouwen in dat bij
een goede prijs/kwaliteit verhouding hun
huidige woning bij oplevering nieuwbouw
verkocht zal zijn”, aldus Marianne.
Positief dat er in Souburg weer gebouwd
wordt. De doorstroming komt hierdoor
weer wat op gang. Na realisering van het
Kroonjuweel en de brede school zal de wijk
ongetwijfeld één van de mooiste en kindvriendelijkste wijken van Souburg worden
waar veel jonge gezinnen wonen. Bijzonder is ook dat er nog een stimuleringsbijdrage is toegezegd door de overheid van
€ 9.150,00. Dit bedrag kan door de koper
naar eigen inzicht worden uitgegeven.
Alleen voor degene die nog dit jaar (2010)
kopen is de bijdrage toegezegd. Er zijn nog
twee woningen beschikbaar!
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1e Fase, 9 woningen

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)
2e fase
in voorbereiding

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de verkopende makelaarskantoren.

verkocht

Schinkel de Weerd makelaardij
M2 Makelaars

nog te koop
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0118 460 300
0118 442 200

Herinneringen aan 25 jaar
een krant in Souburg
Het begon in 1985 met een nulnummer.
Wie anders dan de moeder van de Souburgsche Courant, Ineke Vervorst, kan u
vertellen hoe het vijfentwintig jaar geleden is gegaan. Ineke werkte voor de PZC
en was journalistiek onderlegd, zoals we
dat tegenwoordig noemen. Terecht dat
zij erelid is van onze krant en goed ook
dat ze in dit artikel ons mee neemt naar
het ontstaan van de krant. Vijfentwintig
jaar lijkt lang. Voor Ineke reden genoeg
om ons mee te nemen naar het begin.
“Leuk hoor, even wat herinneringen ophalen al weet ik lang niet alles meer natuurlijk. Het voordeel is wel dat er bij een krant
nogal veel op papier staat, zodat het altijd
nog gecontroleerd kan worden. Joop van
Esch, voorzitter van de buurtvereniging,
had ergens in 1985 ontdekt dat ik niet meer
voor de PZC werkte en voor mij dus de weg
vrij was voor de concurrent, het nog op te
richten dorpskrantje voor Oost-Souburg.
Ik vond het een hartstikke leuk idee ook al
zou ik er geen cent mee gaan verdienen. Er
volgden heel wat vergaderingen. De toenmalige opbouwcommissie Oost- Souburg
was daarin vertegenwoordigd, de Nemidso
en buurtvereniging Van Duijvenvoorde. Ik
mocht ook meedoen als journaliste want
dat is handig bij een krant, ontdekte de
vergadering toen er spijkers met koppen
geslagen moesten worden. Ik kan me uit
die begintijd vooral nog herinneren dat ik
heel wat geknokt heb tegen de opvatting
dat Souburg slechts een wijk van Vlissingen
is en geen dorp met een eigen karakter. Dat
gaf mij in ieder geval meteen al veel motivatie om naar een eigen dorpskrant te streven.
Na het verschijnen van de eerste nummers
kreeg ik heel wat telefoontjes van dankbare
Souburgers die blij waren nu eindelijk hun
eigen stem te kunnen laten horen.
We zijn destijds gestart op initiatief en
onder auspiciën van het opbouwwerk, maar
zijn na een korte tijd zelfstandig geworden
onder de juridische paraplu van de buurtvereniging. In die dagen nam mijn John het
penningmeesterschap op zich en raakten
we ook bekend met Dick Schinkel, die ons
zo nu en dan royaal van advertenties voorzag om een handje te helpen en uiteindelijk in 1995 de hele krant op zijn nek nam.
Het is ongelooﬂijk wat er ook allemaal op
technisch gebied is veranderd. In het begin-

Medewerkers Souburgsche Courant
VOORHEEN ’T PUTJE

stadium werd de tekst getypt en werd de
krant nog hier op Souburg gedrukt. Onze
plaatselijke middenstand zorgde met de
advertenties voor de ﬁnanciering. De kosten liepen ﬂink op en het lukte maar net
allemaal, maar het ging wat beter toen we
het in eigen hand namen, er hier in huis een
eenvoudige computer kwam om de teksten
op te maken, we onze eigen boekhouding
deden en we een goedkopere drukker in
Goes vonden. Daar leverden we dan de
ingeplakte pagina’s aan met een setje extra
uitgeprinte tekst. We konden van vier naar
zes pagina’s gaan en de krant ook in WestSouburg gaan verspreiden wat we vanaf de
eerste dag al erg graag wilden maar toen
de middelen nog niet voor hadden. Ik vind
het ook zo geweldig dat Ritthem er nu bij
hoort en dat we hier intussen niet alleen een
eigen krant maar ook een dorpsplatform en
een eigen politieke partij hebben voor de
dorpen.
Over de inhoud hoefden we ons nooit
zorgen te maken. Er was altijd genoeg te
melden en de verenigingen bijvoorbeeld
vonden het geloof ik wel prettig dat ze bij
ons hun verhaal goed konden vertellen.
We hebben het over van alles en nog wat
gehad. Voor het nulnummer in 1985 ben ik
wijkagent Matthijsse gaan interviewen want
die hoorde toen nog bij het dorp. Het melkmeisje heeft het in dat proefnummer over
een eigen halteplaats van de spoorwegen.
In het eerste nummer van de eerste jaargang, maart 1986, konden we al melden
dat er een NS-station zou komen in OostSouburg met alles er op en er aan. Zo zijn
er heel erg veel herinneringen op allerlei
gebied over allerlei mensen en gebeurtenissen. Zo’n rubriek als het melkmeisje is
bijvoorbeeld vanaf de eerste dag bedoeld
geweest om op een vrolijke manier met
de feiten te dollen maar soms gebeurde
het dan wel dat ik boze telefoontjes kreeg
van een bestuurder die er de humor niet
van inzag. Ik heb het idee dat intussen dat
kwartje wel is gevallen.

December 2006: Ineke Vervorst, Dick Schinkel en Frans van den Brink samen op de foto.

In de loop der jaren hebben veel
mensen hun medewerking verleend
aan de courant. Hiernaast een lijst
van medewerkers die vernoemd
zijn in de colofon. In 1985 wordt
het Melkmeisje het eerst genoemd.
In tijdsvolgorde worden de andere
medewerkers die in de colofon
staan of stonden genoemd. Naast
deze medewerkers zijn er nog heel
veel andere vrijwilligers die zich
ingespannen hebben voor de courant. Bram van Heemskerk, Monique Neufeglise, Paula Wouters en
de familie Toerse verzorgen op dit
moment de verspreiding van de
courant in het buitengebied of zorgen voor de klachten afhandeling
bij niet of slecht bezorgen.
deskundige schrijvers. Ik denk dat Souburg
er trots op mag zijn dat er hier al 25 jaar
een eigen krant verschijnt en dat er net als
25 jaar geleden nog steeds mensen te vinden zijn die er belangeloos hun schouders
onder willen zetten. Het waren er nogal wat
en ik durf dan ook geen namen te noemen
omdat ik bang ben iemand te vergeten.

De technische ontwikkelingen stonden ook
niet stil en nadat Dick Schinkel de supervisie kreeg lukte het hem de krant er als een
echte krant uit te laten zien. In die tijd veranderde de naam “t Putje” in Souburgsche
Courant (met daarin opgenomen ’t Putje)
Voor wat de inhoud betreft waren er steeds

Melkmeisje - Arend de Jonge - Joop
van Esch - Amy Seerden - Conny
Fey - Ineke Vervorst - Peter Dievenbach - Gwendoline Pieterse-Visser
- Rina Savic - Annemieke Dieleman
- Zeljko Savic - Chris van Aken Rina Boeren - John Vervorst - Ruben
Oreel - Ondine Renes - Ondine van
der Vleuten - Marianne Meijer Rina Schipper - Teun van ’t Laontje
- Marco Evenhuis - Dick Schinkel Kees van der Blom - Carla Polderman - Chris Sohier - Tim Schinkel
- Frans van den Brink - Bram Ossewaarde - Kees Schroevers - Ruud
Verbeek - Adri Meerman - Dick Visser - Christel Klapwijk - Lambert
Prevoo - Alex Soplantila

Gelukkig verschijnt er in dit nummer ook
een hele lijst met namen van alle medewerkers door de jaren heen. Ik wens de huidige
redactie heel veel succes voor de komende
25 jaar en als het even kan haal ik dan graag
weer wat herinneringen op. En mocht dat
niet lukken: het staat zoals gezegd gelukkig
allemaal op papier!

Samenwerking al 25 jaar belangrijk voor Souburgsche courant
Aan wie kunnen we beter vragen over
de samenwerking tussen belangenverenigingen en organisaties in Souburg en
Ritthem dan aan Dick Schinkel? Stel een
vraag en hij weet het antwoord. Begaan
met onze gemeenschappen heeft ook
hij een belangrijke bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van onze krant. In
maart 1997 werd hij nauw betrokken.
Daarvoor, in 1989, was hij betrokken
vanuit de Nemidso, waarvan hij voorzitter was, bij de Karolingencourant.

doende advertenties. We zijn daarom eerst
naar zes en daarna naar vijf uitgaven gegaan.
Zo hebben we als redactie ook gesleuteld
aan de lay-out. ’t Putje werd de Souburgsche Courant. Ook het verspreidingsgebied
gaf aanleiding om verder te kijken. Eerst
richtten we ons op Souburg, Ritthem en
Middelburg-zuid. We kenden een oplage
van 10.000 stuks. Het oude Putje werd uitgegeven op wit papier en alleen in Souburg.
Een groter gebied was te prijzig. Vandaar
dat we toen zijn overgestapt naar echt krantenpapier. En met de deﬁnitieve naamswijziging naar Souburgsche Courant werden we
een professionele streekkrant voor Souburg
en Ritthem. De krant werd door de naam
’t Putje niet altijd serieus genomen. Dat was
best jammer, omdat we toch serieuze zaken
in de krant behandelden. Dat werd door de
naamswijziging gelukkig anders. Daarnaast
kregen we meer adverteerders van buiten ons
verspreidingsgebied. Dat was natuurlijk goed
voor het dekkend houden van onze krant. We
hebben toen als redactie besloten om het ver-

“We gaven als Nemidso drie maal per jaar
de Karolingenkrant uit. Dat ging zo tot 1997.
Voortrekker van deze krant was Andre Schout.
In de loop van de jaren kregen we het probleem dat we niet voldoende tekst hadden.
Advertenties hadden we genoeg. Wat we
zagen was dat ’t Putje meer dan voldoende
tekst had, maar dat zij problemen met de
advertentie werving hadden. Reden om contact te leggen met Ineke Vervorst. ’t Putje verscheen vijf maal per jaar. We stelden vast dat
het mogelijk moest zijn om samen acht maal
per jaar te verschijnen. En dat werd zo besloten. Onder de naam ’t Putje. Vrij snel daarna
bleven er van de oude redactie en medewerkers, door onvoorziene omstandigheden,
alleen Marco Evenhuis en ikzelf over. Het was
dan ook ﬁjn dat Kees van der Blom en Carla
Polderman de redactie kwamen versterken”.
Aldus Dick.
“Acht maal per jaar verschijnen hebben we
twee jaargangen volgehouden. Alleen wanneer er evenementen waren kregen we vol9

spreidingsgebied uit te breiden tot heel
de gemeente Vlissingen. We spreken dan
over een oplage van 22.000 stuks. Ook
zijn we gegroeid in verschijningsvorm.
Hadden we eerst zwart-wit met een steunkleur, vanaf augustus 2000 kregen we vier
pagina’s volle kleur. En vanaf dit jaar kunnen we de krant geheel in volle kleur presenteren. Dat vind ik ook ten opzichte van
onze lezers en adverteerders een prima
ontwikkeling”.
Volgens Dick voorziet de krant in een
behoefte van de lezers. Hij vindt ook dat
we de juiste formule hebben opgebouwd.
Uitgangspunt voor de krant moet blijven
dat de lezers het prettig vinden de krant
te lezen. Zijn voorkeur gaat uit naar korte,
puntige artikelen, onderbouwd met mooie
foto’s. De basis hiervoor is de afgelopen
25 jaar gelegd. Als het aan Dick Schinkel
ligt zal de komende jaren de Souburgsche
Courant het wel en wee van Oost- en West
Souburg en Ritthem blijven volgen.

Kerst verlichting

8PSEWSJFOEWBOEF
3BCP3PMG4QBBS$MVCß

Het heeft veel inspanning gekost maar de nieuwe kerst verlichting hangt. Winkeliersvereniging Nemidso heeft hulp gekregen van de winkeliersvereniging Vlissingen en
een bijdrage van de Rabobank, de gemeente Vlissingen en de Stichting Moerman
promotie. Het is heel mooi geworden. Net zoals de opgeknapte straten in en rond
het centrum van Souburg. Vijftien januari worden er festiviteiten gehouden om de
vernieuwing van deze straten en het Oranjeplein te vieren. Ook is het opknappen van
de kerktoren een feestje waard.

+POHF TQBBSEFST [PBMT KJK IFCCFO FS CJK 3BCPCBOL 8BMDIFSFO/PPSE#FWFMBOE
FFO OJFVX WSJFOEKF CJK 3BCP 3PMGß )JK MFFSU KF BMMFT PWFS TQBSFO 4QBSFO OVUUJH

Het programma is als volgt:
10.00 – 16.00 uur Ambachtenmarkt en deelnemende (Souburgse) ondernemers in
Paspoortstraat.
10.00 – 16.00 uur Arreslee / Koets rijdt door de straten 10.00-16.00 uur.
13.00 – 16.00 uur Speurtocht door winkelstraten en winkels hoofdprijs kaarten
winterefteling.
16.00 uur
Lampionoptocht door de straten.
18.00 uur
Prijsuitreiking Speurtocht, aansteken nieuwe verlichting kerk,
met o.a. vuurwerk.
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Nemidso advertentie puzzel
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Schildersbedrijf

René Jacobs
VWDDWDOUXLPMDDUYRRUNZDOLWHLW

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking

De puzzelaars onder onze lezers komen aan bod met deze puzzel. Er zijn tien vragen
afgedrukt. De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de advertenties in deze
courant. Schrijf achter iedere vraag de naam van de winkelier of ondernemer in wiens
advertentie de oplossing van de vraag gevonden is. Knip hierna deze bladzijde uit de
courant (of kopieer ‘m) en vermeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
De oplossing kan worden ingeleverd in de Paspoortstraat bij De Vrijbuiter. De sluitingsdatum is 31 december. De winnaars worden in de volgende Souburgsche Courant
bekend gemaakt.10 prijzen worden getrokken uit de goede oplossingen. 2 prijzen worden getrokken uit alle inzendingen. Goed of fout. Dus uw oplossing altijd inleveren.

De prijzen:
1.
2.

Een roomboter amandel Kerstkrans aangeboden door Bliek Meesterbakkers.
Een portretfoto voor 1 persoon gemaakt in de studio en geprint op aluminium van
30x30 cm. ter waarde van € 150,- namens Perspectief Fotograﬁe.
3. Een Kerst-Kado doos t.w.v. € 25 namens De Vriend Kaas-Snoep en Reform.
4. Een paar oorbellen aangeboden door Trouwerie Merrie Mie.
5. Vier x een waardebon voor een kilo rollade namens Ad de Jager.
6. Twaalf waardebonnen van € 2,50 te besteden bij L. Maas & zn.
7. Een waardebon van Baljeu van € 50,-.
8. Twee rode beautycases aangeboden door Schinkel De Weerd Makelaardij.
9. Een verlicht stadhuis van Middelburg aangeboden door de Marskramer.
10. Een verrekijker aangeboden door de Rabobank.
11. Cadeauverpakking REDGREEN Heren eaudetoilette met stik t.w.v. € 29,95.
12. Cadeauverpakking REDGREEN Dames eaudetoilette met roller t.w.v. € 29,95.
Beide beschikbaar gesteld door John’s Men & Women.
Naam:
......................................................................
Adres:
......................................................................
Postcode:
......................................................................
Woonplaats:
......................................................................
Telefoon:
......................................................................

Omschrijving:
1

Buteuxstraat 20, 4388 CW Oost-Souburg, T. 0118-463017, M. 06-43275288
Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Verschiet van kleur, maar hopelijk niet op uw deur

......................................................................
2 Ruim een week in een excentrieke herberg?
......................................................................
3 Niet naar een ander gaan!
......................................................................
4 Afhaalprijs € 37,43 (tussen 12.00 en 12.30 uur)
......................................................................
5 De tweede is goedkoper, wel zonder amusement
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8
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......................................................................
6 Twee wegen voor rappe bijen? Wel schoon
......................................................................
7 Combinatie van Zeeuwse bloem en edelman
......................................................................
8 Vakbekwame raad die u moeiteloos lopen laat

%YXSEERLERK[EKIR &) 
€ YYV

......................................................................
9 Resultaat: prachtige houtpannekoeken?

'EVEZERXVEMRMRK
€ YYV

......................................................................
10 Pak de schaar tot en met de laatste dag van ‘t jaar
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plan Middenhof

door Adri Meerman

Wederom een bijdrage over de geograﬁsche ontwikkeling van Souburg. Dit keer
gaat het over plan Middenhof, ruwweg gelegen in het gebied dat omsloten wordt
door de Kanaalstraat, Koopmansvoetpad, Burgemeester Stemerdinglaan en Oranjeplein. De naam is afgeleid van de hofstede Middenhof, sedert 1899 gepacht door
de familie Arendse. De boerderij was gelegen in het achterliggende gebied van het
vroegere gemeentehuis, het huidige gebouw van Omroep Zeeland. De hofstede is
in 1947 gesloopt in verband met de geplande woningbouw op die plaats.

Uitbreidingsplan van 1936
Op 28 februari 1936 besloot de Souburgse gemeenteraad in te stemmen met
het door Jhr. Ir. J. de Ranitz ontworpen
uitbreidingsplan voor Souburg. Het plan
was hard nodig omdat het dorp sterk in
ontwikkeling was. Telde Souburg in 1875
slechts 1129 inwoners, in 1920 waren
het er al 4086. In genoemde raadsvergadering werd gesproken namens 4927
inwoners. Door de oorlogsdreiging
en het daadwerkelijk uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog stagneerde de uitvoering van het ambitieuze uitbreidingsplan. Begin februari 1944 achtte men
de tijd rijp om plan Middenhof weer uit
de la te halen. De rechtstreekse aanleiding was het zware bombardement van
19 augustus 1943 met veel slachtoffers
en waarbij veel woningen werden vernield. Vooral veel bewoners van getroffen
woningen aan de Nieuwe Vlissingseweg
wilden graag hun huis in het nieuwe plan
Middenhof laten herbouwen. Wederom
kwam er niets van deze plannen terecht
omdat de inundatiebombardementen
van oktober 1944 tot gevolg hadden dat
Souburg onder water kwam te staan. Pas
in januari van 1946 kon het dijkgat bij
Rammekens worden gedicht zodat Souburg langzaam droog kwam te vallen. De
wederopbouw kon beginnen.

De bouwplannen van 1946 en 1947
De gemeente Souburg kreeg van het rijk

toestemming om in 1946 een 15-tal woningen te laten bouwen. Graag zag het gemeentebestuur dit getal verhoogd omdat veel
inwoners nog op hun evacuatie-adres verbleven vanwege het ontbreken van de nodige
woonruimte. Er bleken tijdens de oorlog en
de inundatie123 woningen totaal verwoest,
253 woningen onbewoonbaar en er waren
9 woningen reeds gesloopt. Men besloot de
15 woningen te bouwen aan het Koopmansvoetpad (huisnr. 1-19 en 16-24). In 1947
konden de bewoners hun nieuwe woning
betrekken. Ze kwamen er echter snel achter
dat niet van het allerbeste materiaal gebruik
was gemaakt. Ook het schilderwerk bleek van
zeer slechte kwaliteit. In 1950 vertelde architect ir. F.H. Klokke desgevraagd te vermoeden
dat de schilder destijds met een bezem moet
hebben geschilderd. Hij merkte op dat de
houtvezels nog door de verf heen staken. De
bouw kende overigens een rommelig karakter. De betreffende aannemer O. Reindersma
uit IJmuiden ging tijdens de bouw al failliet
zodat diverse aannemers uit de omgeving
van Souburg het werk moesten afmaken.
In 1947 kreeg de gemeente toestemming
plan Middenhof verder in te vullen met de
bouw van 60 woningen. Deze verrezen in
1947/1948 aan de Poortugaalstraat (huisnr.
1-35 en 2-32) en Haaksbergenstraat (1-23 en
2-28). Dat ook deze bouw te lijden had van
de materiaalschaarste in die tijd bleek al snel.
In januari 1951 ontvingen de bewoners een
brief met het verzoek op de begane grond
vooral geen zeil te leggen. In sommige hui-

Foto: Zeelandiaplein

zen had dit tot gevolg dat de vloeren dermate door vocht waren aangetast dat men
sterk de kans liep er door te zakken. Ook volgden er bouwkundige aanpassingen. Drie jaar
later viel er weer een brief in de bus. Dit keer
bleek het hout van de kapconstructie aangetast door houtworm. Het probleem werd
verholpen door het gebruikte rondhout te
vervangen door ribhout en het overige houtwerk te behandelen met een conserveringsmiddel. Halverwege de jaren vijftig zijn de
woningen gebouwd aan de Doornluststraat
en Zeelandiaplein. De meeste woningen aan
de Steenwijkstraat, Oudewaterlaan en Nieuwer Amstelstraat dateren van latere datum.

Waterpartijen en straatnamen
In plan Middenhof bevinden zich twee vijvers. Die behoorden aanvankelijk tot het
grondgebied van de hofstede Doornlust,

ooit eigendom van Gerrit Verdooren,
een vice-admiraal bij de vloot. Ook deze
hofstede moest wijken voor de geplande
woningbouw in Middenhof. De waterpartijen zijn geïntegreerd in de plantsoenen, aangelegd in het algemeen plaatselijk belang. De naam van de hofstede
werd toegekend aan een straat in het
nieuwe plangebied: de Doornluststraat.
Het gemeentebestuur van Souburg heeft
bij de overige straatnaamgeving in dit
plan rekening gehouden met de hulp die
het geteisterde dorp heeft mogen ontvangen na de Tweede Wereldoorlog. Dit
had betrekking op de gemeenten Oudewater, Haaksbergen, Nieuwer Amstel,
Steenwijk en Poortugaal. Het Zeelandiaplein is vernoemd naar de Rotterdamse
vereniging “Zeelandia”, op wiens kosten
het pleintje is beplant.

Foto: Boerderij Middenhofsingel

Kanaalstraat 73
4388 BK Oost Souburg
Tel 0118 490222
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Tijdelijk op dinsdag
15% KORTING
op alle behandelingen

Fotografie: opgaan in een hobby
Veel inwoners van Souburg en Ritthem hebben een hobby. Je kunt het zo gek
niet opnoemen, of er zijn mensen die er helemaal in opgaan. Sta er dan ook
niet van te kijken dat op de een of andere manier mensen lyrisch kunnen vertellen over hun passie. Want als je goed luistert, gaat men er helemaal in op.
Of je nu sport, met dieren omgaat, vrijwilligerswerk doet, het maakt niet uit.
En soms kom je mensen tegen die dagen kunnen vertellen over hun hobby. Zo
ontmoette één van uw redacteuren Anneke van den Dries uit Oost-Souburg.
Fotograﬁe is haar grote passie. Nou, ze moest ons maar uit de doeken doen
wat het voor haar allemaal inhoudt. Een dag was eigenlijk nog te kort.
Anneke deed aan sport. Tot er een moment
kwam dat ze daar minder aan kon doen. En
eigenlijk had ze la wat met foto’s maken. Ze
is eigenlijk nog van het “rolletjestijdperk”.
Echt foto’s maken, laten ontwikkelen en
dan de resultaten bekijken. Ze vond het niet
alleen leuk, ze wilde er meer van weten. Ze
raakte vooral geïnteresseerd door de wijze,
waarop je naar foto’s moest kijken en, wat
ze zelf zo noemt, naar de composities. Na

feren onderwerpen. Ze leerde vooral van de
fotograﬁe van vroeger. Want, digitaal of met
rolletjes, fotograferen is veel meer dan plaatsjes schieten. Het is kijken naar onderwerpen.
Het is kijken naar de omgeving, naar het perspectief en dan vooral kijken door het oog
van de camera. “Eigenlijk “, zo stelt Anneke,
“ga je door de cursussen en de opdrachten
de diepte in”. Uit de groep cursisten ontstond een clubje, dat ging meedoen aan
wedstrijden. En Anneke had in 2008 succes.
Ze werd 2e in de categorie portretfotograﬁe.
Haar foto “Meisje met Paard “is letterlijk een
plaatje. Ze haalde ook successen met andere
onderwerpen, zoals lucht. “Dat is niet alleen
wat je aan de hemel ziet, maar ook uitgeademde lucht bij mensen en dieren bijvoorbeeld “. In 2009 haalde Anneke een eervolle
vermelding bij een Beneluxwedstrijd. Daar is
ze zeer trots op.

de rolletjescamera kwam er een digitale spiegelreﬂexcamera. En ze moest ook overgaan
om het bekijken en bewerken met de computer. “Het was allemaal niet zo eenvoudig
als het leek”, aldus Anneke. Daarom ging
ze enthousiast aan de slag met het volgen
van cursussen in het Van Doesburgcentrum
in Vlissingen. Door dit zo te doen werd het
niet alleen leuker voor Anneke, maar ook
leerde ze anders kijken naar de te fotogra-

Ze doet ook presentaties. In 2008 bijvoorbeeld heeft ze in het vakblad van de Nederlandse scheidsrechters een aantal foto’s
mogen publiceren. Naar aanleiding daarvan
heeft ze haar beeld op het vak van scheidsrechter in een fotopresentatie mogen toelichten. In 2010 heeft ze ook presentaties gegeven voor sportverenigingen. Dat vindt ze een
heerlijke uitdaging binnen haar hobby. Dan
moet je toch goed materiaal hebben.
Voor Anneke blijft de hobby centraal staan.
Omdat ze er zo enthousiast mee bezig is,
komen de vragen vanzelf naar haar toe.
Omdat ze meer van fotograﬁe wilde weten,
is ze lid geworden van de landelijke Bond
van Nederlandse Amateurfotograﬁe Verenigingen. Daar krijgt ze erg veel steun van.
Deze bond heeft heel veel leden en nodigt
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die steeds uit om eigen werk in te zenden.
Kom je in het blad, dan heb je veel waardering van de redactie. En ja, van tijd tot tijd
staat ze erin. Zoal die keer met de voor de
golven wegspringende jongen op het keizersbolwerk in Vlissingen.
Haar hobby vraagt veel tijd. Ze is er dagelijks me bezig. Gevoel voor fotograferen is
belangrijk. Je moet het zien, de compositie
zoeken. En oog hebben voor de vele onderwerpen die je kunt fotograferen. Zo is ze
bezig met macrofotograﬁe, waarvoor ze
speciale lenzen en een goed statief heeft,
natuurfotograﬁe, sport, gebeurtenissen, toevalligheden, zoals de sloop van Brittannia en
architectuur. En van dat alles maakt ze vergrotingen, foto’s op linnen en fotoboeken.
Allemaal voor haar presentaties en exposities.
En uiteraard voor haar inmiddels uitgebreide
archief. Geeft ze presentaties, dan werkt ze
met mappen met foto’s van klein naar groot
en geeft ze per onderwerp een toelichting.
Bij exposities bekijkt ze wat bij de omgeving
van het gebouw past of wat bij de wensen
van de eigenaars past. Kortom, haar hobby
is haar passie.
Anneke: “Doordat ik fotografeer wordt mijn
inzicht op mijn omgeving rijker. Je ziet veel
dat leg je vast. Je kijkt door de lens naar welk
onderwerp dan ook. En het is gezond. Ik kom
veel op het strand, in de duinen, in de polders. Je ziet dan hoe het leven daar is, het
goede en het minder goede, zoals de rommel die we achterlaten of die aanspoelt. Het
is gezond voor mijn lichaam en mijn geest.
Als je zoals ik helemaal op gaat in je hobby,
merk je dat je er ook 10% voor gaat. Ik ga
nooit de deur uit zonder camera”.
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Van het Ambonezenkamp naar de Molukse wijk
Het vijftigste jaar van de Molukse wijk
(1961 – 2011) wordt nog steeds herdacht en gevierd. Voor de Souburgsche
Courant hebben we deze keer een paar
mensen gevonden die iets willen vertellen over hun eerste levensperiode in de
Molukse wijk.

Tante Hanny de Queljoe (74 jaar), woont
nu in Paauwenburg, Vlissingen
Op 10 oktober 1961 zijn wij verhuisd naar
de wijk in Oost-Souburg, naar de Prins
Hendrikstraat 33. Wij waren de eersten in
ons blok. Nog niet alle huizen waren klaar,
maar wij mochten eerder verhuizen omdat
mijn man voer en het weekend van 10
oktober thuis was. De huizen in ons blok
die nog niet klaar waren moesten worden
voorzien van stoffering. Wij konden ook
eerder verhuizen omdat ons huis niet werd
gestoffeerd. Dit hadden wij te danken aan
de toenmalige inspecteur Ambonezenzorg, de heer Van Boxtel, die ons al eens
had laten weten dat hij ons aan alle kanten
zou tegenwerken. Hij had persoonlijk ons
verzoek om stoffering tegen gehouden.
Na een bezoek van ons aan het hoofdkantoor Ambonezenzorg in Den Haag en een
nadere toelichting is na een paar weken ons
huis alsnog gestoffeerd.
Wij hebben in de wijk gewoond tot april
1970. Omdat onze zoon Onny astma had
en in de “Klokkenberg” in Breda was opgenomen in januari 1968 en pas naar huis
mocht als wij zouden verhuizen naar een
ander huis (het huis in de wijk was erg
vochtig en bovendien moest hij een eigen
slaapkader hebben, hetgaan in de Prins
Hendrikstraat niet te realiseren was) zijn wij
vertrokken uit de wijk.

Kristien Telehala (61jaar), woont nu net
buiten de Molukse wijk, in Souburg

konden niet wachten om te verhuizen. Mijn
vader kwam uit het ziekenhuis en toen hij
genoeg aangesterkt was gingen we hoor.
Mijn vader, moeder, mijn 3 broertjes, mijn 3
zusjes en ik. Ik was toen 12 jaar en zat al op
de middelbare school. Toen we aankwamen
in de wijk stonden al een paar ooms klaar
om ons te helpen. Het huis was kaal, er hingen wel overgordijnen en alle kamers waren

Doordat mijn vader in het ziekenhuis lag
waren we, de familie Telehala, de laatsten
die van het kamp Havendorp naar de wijk
in Oost-Souburg verhuisden. Mijn zusjes en
ik gingen al een paar keer naar het huis kijken, niet naar binnen, want we hadden nog
geen sleutels. We waren erg nieuwsgierig en

al behangen. Voor mij was het een hele
openbaring dat we het toilet niet hoefden
te delen met de buren, zoals het geval was
in het kamp en dat de badkamer helemaal
alleen voor ons was. Ik vond het in het begin
zo mooi dat ik wel een half uur in het toilet
bleef zitten. Wat vond ik dat mooi!
Vervolg op pagina 14 >>

Op de foto, van 11 mei 1964, ziet u het Ambonezenkamp te West Souburg. De woningen zijn dicht gespijkerd. Op de hoek
links woonde Unawekla naast Manusama. Zij verhuisden in 1961 naar Oost Souburg. De ramen van het gebouw in het midden was de voormalige kantine van het kamp. Van 1961 tot 1965 was dit het clubhuis van de voetbalvereniging RCS.

Dag en nacht bereikbaar
Pieter Louwersestraat 37
4388 EJ Oost-Souburg
Tel. 06-15528040 - 0118-415183
Fax 0118-415183
Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uitvaart 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 persoonlijke 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 keuzen 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.

‘Niemand ziet het, maar ik weet het’
Blom en de Ridder Uitvaartverzorging heeft
een dealerschap met Silent Memories. Sieraden van Silent Memories zijn gedenksieraden.
Deze sieraden bevatten een fysieke herinnering 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 bieden 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.

Veel mensen vinden het moeilijk om over hun
eigen afscheid na te denken, anderen willen dat
juist wel. Blom en de Ridder uitvaartverzorging 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.
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ONTDEK...

(Advertentie)

FRACTIE
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ZEELAND’S BESTE REISBUREAU 2010
KOMT NAAR U TOE...
Wij komen op afspraak bij u thuis voor
een reisadvies op maat! Laat het ons
weten en wij plannen u in!
Wij komen bij u langs!

Geen woorden maar daden, krimp en vergrijzing in een dorp
Globe Reisburo Pelikaan Reizen
Coosje Buskenstraat 150
4381 LJ, Vlissingen
T 088 - 735 45 55
vlissingen@pelikaanreizen.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en
hopen u te mogen begroeten in 2011!

Globe Reisburo Pelikaan
Reizen komt naar u toe!
Globe Reisburo Pelikaan Reizen uit Vlissingen is in 2010 uitgeroepen tot
beste reisbureau van de provincie Zeeland. Met als thema ‘inspelen op
de veranderende markt’ blonk het reisbureau uit op het gebied van een
actieve, commerciële en persoonlijke klantbenadering.
Het vakkundig en ervaren team zet
deze titel kracht bij door vanaf 15
december een nieuwe vorm van
klantbenadering te introduceren.
Dan start de mobiele reisbureau service in Oost-Souburg, Vlissingen en
omgeving. Deze service houdt in dat
het team, bestaande uit een viertal
enthousiaste dames, naar de klant toe
gaat voor een reisadvies op maat. Het
is mogelijk om een afspraak te maken
op het reisbureau in Vlissingen, maar
ook bij mensen aan huis. Klanten

kunnen contact opnemen voor het
maken van een afspraak. De zomerbrochures voor 2011 zijn inmiddels
vrijwel allemaal binnen. Onze ervaren reisadviseurs vergelijken de beste
vroegboekkortingen! Bovendien ontvangen alle vroegboekers bij een
vakantiereservering een golfclinic
van 2uur bij Burggolf in Middelburg.
(informeer naar de voorwaarden).
Ook het unieke spaarzegelsysteem,
met een korting oplopend tot € 113,is nog altijd van kracht.

Krimp en vergrijzing, iedereen krijgt er mee te maken. Ook een dorp als
Ritthem ontkomt er niet aan. De studies “Onverkende Paden” en “Op
Pad!”, beide te vinden op de website van de provincie Zeeland (www.
zeeland.nl), geven de geïnteresseerde lezer een paar interessante doorkijkjes naar de toekomst.
Sociale samenhang is essentieel voor de leefbaarheid van een dorp of een wijk is het
nieuwe uitgangspunt. De provincie wil dit samen met o.a. dorpsraden, corporaties en
gemeenten bereiken door 1) de woonkwaliteit te verbeteren 2) de ontmoetingsfunctie behouden of creëren en 3) de voorzieningen bereikbaar houden. Het is essentieel
dat alle betrokken partijen tot een samenhangend integraal verhaal komen te aanzien
van de leefbaarheid. Het klinkt allemaal mooi, maar de praktijk is weerbarstiger. Wie
neemt het initiatief? Het dorpscomité Ritthem, sinds kort “de dorpsraad”, heeft laten
zien dat zij visie hebben. Zij hebben een breed gedragen Dorpsplan gepresenteerd
aan het college. Een plan wat met veel enthousiasme is ontvangen en wat zelfs een
plaatsje heeft gekregen in het coalitieakkoord. Zij hebben het initiatief genomen,
maar krijgen nog niet alle partijen tegelijk aan tafel. Ieder voor zich geeft niet de juiste
oplossing. Samen (integraal) is het credo uit de toekomstvisie. De school, het dorpshuis, starterswoningen en woningen voor ouderen. Zo maar een paar onderwerpen
die constant voer voor discussie zijn. Dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden
snappen we allemaal, maar laten we de keuzes dan wel maken vanuit een visie en niet
vanuit budget denken, voorkomend uit targets die gehaald moeten worden i.v.m.
de komende bezuinigingen. Nu maar hopen dat het Dorpsplan niet onder in de welbekende lade belandt maar dat dit college de bal oppakt en de dorpsraad Ritthem
helpt om alle partners tegelijk aan tafel te krijgen zodat de mooie woorden omgezet
worden in daden.
Raadslid
Alex Achterhuis
Zuidwateringstraat 3e
4389 TT Ritthem
T. 0118-473808
e-mail:
alex.achterhuis@zeelandnet.nl
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Jonias Tomasowa (56 jaar),
woont (weer) in de Molukse wijk

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

Augustus 1961 kwamen de eerste Molukse
gezinnen uit Havendorp (nabij Vlissingen)
naar Oost Souburg. Het was de eerste of
tweede zaterdag van augustus toen wij verhuisden. De eerste 4 families die verhuisden
waren: familie Wattimena, Wannee, De Jong
en Tomasowa-Latupeirissa. Twee families
werden per vrachtauto verhuisd. Daar de
familie De Jong en familie Tomasowa weinig
spullen hadden konden zij eerder verhuizen.
Familie de Jong op Pr. Hendrikstraat 88 en
familie Tomasowa-Latupeirissa op nummer
90. Als kleine jongen van 7 jaar oud was het
een openbaring. In het kamp was alles gelijkvloers. In het nieuwe huis waren de slaapkamers boven. Heel de middag liep ik de trap
op en neer. De kinderen van de 4 families
hadden de wijk tot hun beschikking als speelruimte. De volgende dag gingen de jongens
dan ook op verkenning. Alles was nog open,
en alle in aanbouw zijnde woningen werden
bezocht. Wat een zomer, alles was nieuw, van
een gesloten gemeenschap naar een open
en vooral ruimtelijke omgeving. Een nieuwe
periode begon voor de Molukkers. Tijdelijk
verblijf werd langdurig verblijf. De Souburgers waren ook zeer open en behulpzaam.
Op zondagen konden wij via de achterdeur,
bij bijvoorbeeld de groenteboer in de Ritthemsestraat, voedsel kopen. En al vroeg gingen
de jongens op voetbal bij de vereniging RCS.
De heren Schinkel en Van Sprundel werden
de begeleiders. De Julianaschool won verschillende sporttoernooien, met name voetbaltoernooien. Molukse kinderen droegen bij
14 aan de Souburgse gemeenschap.

Usi Iet Matitaputty-Latuheru (72 jaar),
woont nog steeds in de Molukse wijk
Toen onze zoon Frank 1 jaar oud was, verhuisden we naar de wijk in Oost-Souburg
aan de Molenweg 14. Later werd deze
straatnaam veranderd in Burgemeester
Stemerdinglaan met als huisnummer 131.
Op dit adres is ons derde kind geboren,
genaamd Edwin. Onze drie kinderen zaten
elk op verschillende sportverenigingen. Saar
zat op korfbal bij Animo, Frank op voetbal bij
RCS en Edwin op gymnastiek bij Astrow. Ook
vanuit dit adres zijn ze alledrie getrouwd.
In 1992 begon de renovatie van alle woningen die zes maanden duurde. Tijdens de
renovatie verbleven we in een wisselwoning
in een ﬂat aan de Berkenstraat. De terugkeer in de gerenoveerde woning voelde heel
anders aan, omdat deze heel goed geisoleerd was, dus tochten deed het niet meer.
De woningen hadden toen een achterstallig
onderhoud van wel twintig jaar. Ondertussen is het al achttien jaar geleden dat de
renovatie plaats vond. Nu, 18 jaar later dus,
wordt onze woning aangepast met een traplift en douchestoel, omdat mijn man ziek is.
Zo wonen we samen, in lief en leed, bijna
vijftig jaar op dit adres.

Voor meer informatie:
Gabé Waisapy van Stichting Mae-Uku,
info@mae-uku.nl, tel. 06-55.33.67.40
Mona Matitaputty-Soplanit
van de Molukse Wijkraad,
sisera@zeelandnet.nl, tel. 06-41.43.30.59

Souburg Cultureel
heeft vaste plaats
“We moeten meer doen met ons monumentale kerkgebouw aan het
Oranjeplein. Het is een geweldige ruimte om voor de mensen in Souburg en omgeving iets moois te betekenen”. Dat vonden de beheerder
van de kerk en een aantal enthousiaste ook. En dus werden plannen ontwikkeld om het kerkgebouw op te knappen en opnieuw in te richten.
Dat gebeurde in zeer goed en nauw overleg door de kerkbeheerder en
een grote groep vrijwilligers. En zo ontstond de Stichting Vrienden van
de Historische Kerk Souburg.
Er werd voorbereid, een werkgroep ging
aan het werk en een grote groep enthousiaste vrijwilligers ging aan de slag. Met
een resultaat dat er mag zijn. Een modern
ingericht kerkgebouw, uitgebreid met
een nieuwe ontvangst- en ontmoetingsruimte, een aangepast bijgebouw De
Ark. Een gebouw voor alle bestaande
kerkelijke activiteiten en een gebouw
voor culturele evenementen. De stichting, onder voorzitterschap van Tobias
Meijers, ontwikkelde een programma op
het gebied van muziek, zang, voordrachten en kindervoorstellingen. Goof Wig-

gelinkhuijzen werd de eerste coördinator
van de vrijwilligers, die bij elk evenement
gereed staan om de gasten te ontvangen
en de catering te verzorgen. Nu is er een
groep van 40 mensen, die zich voor de
stichting inzetten. Jos Broecke was de
eerste die het spits afbeet, nu zo’n vijf
jaar geleden. Inmiddels zijn de jaarprogramma’s bij velen bekend. Vooral de
lunchconcerten gaan steeds meer tot de
verbeelding spreken. Een initiatief, waar
Souburg trots op mag zijn. Voor het programma van 2011 verwijzen we u graag
naar: www.historischekerksouburg.nl.
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Informatie kunt u verkrijgen op www.historischekerksouburg.nl



De Souburgsche Courant dankt alle
adverteerders, de gemeente Vlissingen
en alle medewerkers. Door hen bestaat
deze courant vijf en twintig jaar.
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CADEAUTIP!
Set van 3 theedoeken en
1 keukendoek van ¤ 14,95
NU VOOR ¤ 12,50
Set van 1 theedoek en
1 keukendoek van ¤ 6,95
NU VOOR ¤ 5,95

service | kwaliteit | zekerheid
Kanaalstraat 40 • Oost Souburg
Tel. (0118) 461287
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De afgelopen tijd is er in Zeeland van tijd tot tijd aandacht besteed aan Zeeuwse
producten. Nog niet zo lang geleden stond de wijnbouw in de belangstelling. En op
de zomermarkten en historische markten hebben ondernemers in hun marktkramen
aandacht gevraagd voor al het geen met producten uit Zeeland te maken had. We
vonden het een goed idee om eens te kijken waar we het over hebben. Een gesprek
met Kees Schroevers van de Vrijbuiter en Zeeuwse Streken kon daarom geen kwaad.
“Zeeuwse producten die onder die
noemer aan de consumenten worden aangeboden, zijn afkomstig van
grondstoffen uit Zeeland, als we het
over etenswaren en dranken hebben.
Bekend natuurlijk zijn de Zeeuwse biertjes, brood van Zeeuwse vlegel, wijn
van Zeeuwse bodem, allemaal prima
bevonden door de consumenten. Niet
alleen uit ons eigen Zeeuwse landje,
maar ook van ver daar buiten.
Maar er is natuurlijk veel meer. Wie
kent niet de Crème de Cassis uit
Zuid Beveland, de Zeeuwse bolussen,
Zeeuwse babbelaars of sinds kort ook
het Zeeuwse bronwater!” Kees Schroevers benadrukt dat veel ondernemers,
maar ook verenigingen en enthousiaste clubs zich zijn gaan bezig houden
met het maken van streekgebonden
producten. Over smaak valt te twisten,
maar de kwaliteit is meer dan goed te
noemen.
Consumenten benadrukken dat ze
graag een stukje Zeeland mee naar
huis nemen. Vooral toeristen laten zich
van alles goed smaken. Diverse ondernemers zijn ondertussen actief. Door
heel Zeeland heen. Ook in ons eigen

Souburg. De afgelopen jaarmarkten b.v.
hebben de bezoekers met diversiteiten
kunnen kennismaken. Kees Schroevers is
inmiddels vijf jaar bezig en heeft in zijn
winkel een speciale hoek ingericht met
producten die er op de markt zijn en door
hem ontworpen en uitgegeven zijn. En
het beperkt zich niet alleen tot dranken
of etenswaren. Ook souvenirs, relatiegeschenken, puzzels, mokken heeft de Vrijbuiter in zijn assortiment. Zo zijn er ook de
Souburgse- en Ritthemse vlag in diverse
formaten.
Wil je iets speciaals van Souburg en/of
Zeeland op een T-shirt of mok het kan allemaal. Kees heeft alle mogelijke combinaties bij elkaar gebracht. En hij biedt ze
ook aan in alle vormen van pakketten. De
speciale afdeling in zijn winkel is voor iedereen vrij toegankelijk. Je kunt er uitstekende ideeën opdoen. Zeeland heeft best
veel te bieden. En met een speciaalzaak in
de buurt is dat toch mooi meegenomen.
“We mogen best een stukje chauvinisme
uitstralen!“, zegt Kees Schroevers. Dat
beetje trots ondersteunen we natuurlijk
heel graag.
Want het is natuurlijk erg leuk om een
Zeeuws cadeau aan iemand te geven.
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• REDACTIE
Dick Visser, E. dtvisser@hetnet.nl
• ADVERTENTIE-ACQUISITIE
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T. (0118) 490195
dickschinkel@zeelandnet.nl
• MEDEWERKERS
- Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk
- Dick Schinkel
- Alex Soplantila
- Bram Ossewaarde
• AFHAALADRESSEN
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halen bij Bruna Postkantoor in
de Kanaalstraat, De Vrijbuiter in
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in de Kanaalstraat. In Ritthem:
Dierenspeciaalzaak van Lunteren.
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Zeeuwse producten de
moeite meer dan waard

• VERSPREIDINGSGEBIED
Oost West-Souburg
Ritthem/Vlissingen

• BEZORGING
De Courant dient uiterlijk
woensdag 15-12-2010 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 17-12-2010 voor
19.00 uur van u en uw buren uw
naam, straat naam, huisnummer
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4388 BJ Oost-Souburg
Tel. 0118 49 05 80
Fax 0118 49 05 56
souburg@de-notariswinkel.nl
www.de-notariswinkel.nl
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