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Bezoekers zullen zich kunnen vergapen 
aan de meer dan 100 kramen die er zul-
len zijn. Handelaren en vertegenwoordi-
gers van diverse organisaties, winkeliers, 
verenigingen komen niet alleen uit het 
Souburgse. Er zijn mensen uit Limburg, 
Flevoland, Noord-Holland en andere 
windstreken die de jaarmarkt mede 
komen bezetten. Dat nodigt uit om een 
kijkje te komen nemen. Er zal volgens 
Kees Schroevers veel in de aanbieding 
zijn voor de bezoekers. Zoals gezegd, 

Als zilverzand gaat de tijd door je vingers. Zaterdag 29 mei 2010 is het 
weer zover. Dan bruist Souburg en omgeving. Het voorjaar is op haar 
hoogtepunt, de zomer is in aantocht en de mensen komen weer heer-
lijk naar buiten. Huizen krijgen een opknapbeurt, tuinen gaan weer op 
de schop, kortom werk aan de winkel voor veel van onze lezers. Kees 
Schroevers, de organisator namens Nemidso, geeft aan dat er voor een 
ieder weer volop te koop is op de jaarmarkt. Hij hoopt dat er op 29 mei 
optimistische geluiden te horen zijn van deelnemers en bezoekers. Aan 
de voorbereiding zal het zeker niet liggen.
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vanuit de Souburgse winkeliers, vereni-
gingsleven en nieuwe ondernemers is er 
veel belangstelling. Dat is voor de orga-
nisatie prettig om vast te stellen. Zoekt 
u bijvoorbeeld nog oude grammofoon-
platen, dan vindt u dit in zeker in een 
kraam. Bent u liefhebber van USA Car en 
Biker Gifts, het zal er zijn. En er is ruimte 
voor creativiteit, vogelliefhebbers wor-
den door de vogelclub De Cultuurvogel 
te woord gestaan. 
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Ook de kleintjes zijn niet vergeten. Voor hen is er een draaimolen en een springkussen.

Highland Games kent wederom 
sterk deelnemersveld

Eerste jaarmarkt 2010  
komt er aan

De elfde editie van de Highland Games in Oost-Souburg staat voor de 
deur. Dit jaar vinden de spelen plaats op zaterdag 19 juni. Teams kunnen 
zich niet meer inschrijven voor de krachtmeting.  

De mannen en vrouwen, vanzelfspre-
kend allemaal gekleed in Schotse kilt, 
strijden ook dit jaar op de Karolingi-
sche Burg in Oost-Souburg om de prij-
zen. Er is plaats voor ongeveer twintig 
teams, die kunnen bestaan uit colle-
ga’s, leden van verenigingen, buurtbe-
woners, families en vrienden. Iedereen 
is welkom.

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.

Volgens de organisatie is er dit jaar ruimte 
voor nieuwe ploegen, omdat ze het evene-
ment verder wil uitbreiden. 
De debutanten nemen het onder meer op 
tegen Heavy MacIstimewa, die zijn titel ver-
dedigt. Er zijn prijzen voor het beste team en 
beste man en vrouw. Daarnaast zijn er tro-
feeën voor het best geklede team en de cap-
tain die zijn ‘pupillen’ het beste motiveert. 



Misschien weet u het niet meer, 
maar er wordt mij al eeuwenlang 
verweten dat ik achter gouden 
oorijzers aanzat, dat ik daarvoor 
de melk heb aangelengd met water 
en dat ik dus op een niet eerlijke 
manier aan dat goud ben geko-
men. Om het verhaal nog even af 
te maken: ik ben toen voor straf 
in mijn eigen putje gevallen. We 
hebben het er nu voortaan niet 
meer over, want ik ben er ook 
weer uitgekomen. Het is net als 
in de politiek, zo denk je dat ze 
kopje onder zijn  en zo zijn ze 
weer terug, dus er is niets nieuws 
onder de zon. Maar daar wou 
ik het niet met  u over hebben 
want ik ga nu iets krijgen wat ik 
écht heb verdiend: een zilveren 
medaille omdat de krant 25 jaar 
bestaat. Vijfentwintig jaar gele-
den kreeg u het eerste Putje 
in de bus (dat is nou 
de Souburgsche 
Courant omdat 
dat wat opti-

mistischer klinkt) en rond die tijd 
moet ik ook begonnen zijn met u door 
te zagen over wat u in ons dorp dwars 
zat. En dat was nogal wat en dat werd 
ook nogal wat. Neem nou die eerste 
krant. Daar prijkt onze wijkagent 
Matthijsse op de voorpagina. En waar 
is die man nou gebleven? Al lang met 
pensioen zult u opperen. Kan zijn, 
maar zijn functie is ook verdwenen 
evenals een heleboel andere dingen 
waar we in al die jaren over hebben 
geschreven. Maar goed, we gaan feest 
vieren dus we houden het vrolijk: er 
is ook veel bijgekomen. Daar gaan we 
het dan de volgende keer nog wel eens 
over hebben. Voorlopig ga ik zitten 
wachten of er vanwege ons zilveren 
jubileum nog een melkbus af kan op 
het Oranjeplein. Als ideeënbus voor 
het dorp, want daar is behoefte aan. 
En ik ga verder voor het goud, want 

daar zit ik natuurlijk nog steeds 
achteraan….

Melkmeisje

Rondom ‘t PUTJE

2

Vervolg van pagina 1 >>
De teams worden verdeeld in de cate-
gorieën heavy en sportief. De laatste is 
bedoeld voor de recreanten, de eerste voor 
de fanatiekelingen. Op het programma 
staan onderdelen die bekend zijn van de 
beroemde Royal Braemar Highland Games 
in Schotland: hamerslingeren, kogelsto-
ten, touwtrekken, strobaal gooien en het 
zo ver mogelijk werpen van een zes meter 
lange boomstam.
“Bij de meeste onderdelen gaat het niet 
alleen om kracht, maar spelen teamwork, 
strategie en snelheid een net zo belang-
rijke rol”, stelt de organiserende Stichting 
Highland Games Zeeland. De gewichten 
en maten van de materialen worden aan-
gepast op de deelnemers. Alle wedstrijden 
staan onder leiding van Wout Zijlstra, voor-
malig ‘Sterkste man van Nederland.’ Naast 
de ‘grote’ Highland Games zijn er ook spe-
len voor kinderen tot twaalf jaar en is er de 
hele dag muziek van ‘Bagpipes and Drums.’    

Het is al bijna net zo’n traditie als de Sou-
burgse Highland Games zelf: het optreden 
van Rapalje op de avond voor de spelen. 
In een grote tent begint de band op vrij-
dagavond rond 20.00 uur te spelen. Het 
repertoire bestaat uit, hoe kan het anders, 
Schotse en Ierse folkmuziek. Het trio maakt 
gebruik van de thin-wistle, viool, gitouki, 
trekharmonica, mondharmonica, bodhrán 
en een zogenaamde theekistbas. Geheel 
in stijl zijn de drie muzikanten gekleed in 
Schotse kilts.     
 
Parade
De Highland Games beginnen zaterdag 
rond 9.30 uur met een deelnemersparade 
van het station in Oost-Souburg naar de 
Karolingische Burg. De prijsuitreiking vindt 
om 17.00 uur plaats. Zowel op vrijdagavond 
als zaterdag is de toegang gratis. Meer infor-
matie: www.highlandgameszeeland.nl 
 

Tekst Eugene de Kok van 
weekblad De Bode

Onderdelen Highlandgames
• Canonball: Kanonskogel stoten
• Caber Tossing:  Boomstam werpen
• Throwing a hammer: Hamerslingeren 
•  Weight for Hight:  

Gewicht omhoog werpen
•  Weight for Distance: 

Gewicht ver gooien
• Timber Walk:  Boomstam sjouwen
• Shots: Kogelstoten
• Tossing a sheaf:  Strozak gooien
•  The Stone of Man / Womanhood:  

 Ronde steen op platform
• Roll the Barrel: Vatrollen
• Tug of War: Touwtrekken
• Quoiting: Hoefijzer gooien
•  The Caber-Wave: 

 Boomstam parcoursloop 
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De afgelopen vijf jaar is het assortiment flink 
uitgebreid. Begonnen ze met een basisas-
sortiment, nu kun je bij Lindsay en Jurgen 
terecht voor veel exclusieve dranken, maar 
ook producten van eigen Zeeuwse bodem. 
Dat wilden ze vanaf het begin ook bereiken, 
de verkoop van speciale producten, die niet 
overal standaard te verkrijgen zijn. En het 
is prettig dat de klant zijn vragen om bij-
zondere dranken beantwoord krijgt. Om te 
benadrukken dat ze een plaats in het Sou-
burgse hebben bereikt, werken ze nu al naar 
Vaderdag toe. Er zijn vele mooie verpak-
kingen, waaronder een grote collectie bier-
manden en wijnkisten. Alles kan uiteraard 
prachtig verpakt worden. Klanten kunnen 
alles naar wens laten verpakken. Wat ook 

De tijd gaat snel voor Lindsay en Jurgen Bout van de slijterij in de Paspoortstraat. 
Vijf jaar geleden namen ze de zaak over van Van Ouwerkerk. Met frisse moed 
gingen ze aan het werk. Ze hadden zeker een idee hoe hun winkel er zou moe-
ten gaan uitzien. En ze hadden nagedacht over het uiteindelijke assortiment, 
dat ze aan hun klanten wilden aanbieden. Duidelijk is dat de verkoop van wijn, 
bier, sterke drank en wat daar bij hoort niet iets is dat je zo maar even doet.

Alfred biedt zo veel mogelijk een com-
pleet pakket aan. Hij verkoopt van een 
fietscel tot een complete elektrische fiets 
en alles wat daar tussen zit. Als het kan 
moet er een snelle levering plaats vinden 
van alle producten die hij verkoopt. En de 
reparatie moet ook op basis van afspraak 
degelijk gebeuren. Hij is de afgelopen 
jaren ingesprongen op de uitgebreide 
vraag door zijn klanten. De elektrische 
fiets is daar zo’n voorbeeld van. Met 
name oudere mensen willen mobiel blij-
ven, maar ook mensen die bij het fiet-
sen ondersteuning  nodig hebben. De 
techniek is er en is dus een geweldige 
aanvulling voor de klant. Daarnaast is er 

Alfred’s Bike Centrum timmert 
aan de weg

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

Schildersbedrijf 
Kameleon

SOUBURG - MIDDELBURG

Fun on Wheels  Bromfietsen & scooters

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

• Nieuw & 2e hands
• Reparatie

• Helmen/Kleding 
• Onderdelen

de toenemende vraag naar speciale trendy 
fietsen. Mensen vinden die in toenemende 
mate aantrekkelijk. Voor de zeer aparte fiet-
sen van Urban heeft hij in de wijde omtrek 
inmiddels het dealerschap verworven. Hij is 
daar terecht trots op. En met de Giro dÍtalia, 
de Tour de France, de nodige aandacht voor 
de prof-  en amateurkoersen ziet Alfred een 
stijging in het sportieve fietsen. Ook in de 
racefietsen en de mountainbikes. Ook hierin 
kan hij aan veel vragen voldoen. Nieuw is 
dat Gazelle nu racefietsen op de markt 
brengt, die door de klant helemaal zelf kan 
worden samengesteld. Kleur, maten van het 
frame, opbouw, wielen en toebehoren kan 
allemaal zodanig worden samengesteld dat 

Al meer dan tien jaar heeft Alfred Poppe een fietsenzaak in de Kanaalstraat. 
Sedert 6 februari 2009 heeft hij een groot pand betrokken. Om groter te 
gaan had hij een aantal redenen. Hij wilde zijn aanbod overzichtelijk kunnen 
tonen en hij wilde de inrichting van zijn winkel goed koppelen aan de werk-
plaats. Dat kon in het oude pand niet. Nu heeft hij een strakke overzichtelijke 
winkel met zicht op de werkplaats en erg goed bereikbaar. Met een mooie 
presentatie, licht, veel glas en dus veel inkijk is hij zeer tevreden.

Lindsay en Jurgen Bout van de slijterij in de Paspoortstraat.

Slijterij Souburg bestaat vijf jaar

aanspreekt is de ondersteuning van feesten 
en partijen. Alles op dit gebied wordt gele-
verd, zoals glazen, dranken, tafels en wat 
daarbij hoort. Het fijne is dat niet gebruikte 
drank na afloop kan worden geretourneerd. 
Klanten vinden dit uitermate prettig.

Lindsay en Jurgen geven aan het prettig te 
vinden om met klanten om te gaan en hen 
van advies te dienen. Dat hun aanpak werkt, 
blijkt wel uit de groei van hun klantenkring. 
Ze hebben, door hun kennis en ervaring, 
een markt opgebouwd, die niet alleen 
bestaat uit Souburg, maar ook de dorpen in 
de omgeving. Hun blik is op de toekomst 
gericht en ze werken in een markt die in 
beweging is. En dat in de Paspoortstraat. 

het ook maatwerk is voor de klant. En met 
het mooie aprilweer nog in het achterhoofd 
zien veel sportievelingen de kans schoon aan 
de conditie te werken.

Alfred ziet zijn rol niet alleen als leverancier, 
maar zeker ook als adviseur. Meten en afstel-

len, controleren bij aflevering en onder-
houdsbeurten, het hoort er volgens hem 
allemaal bij. Een fiets verkopen is inmid-
dels maatwerk geworden. En daar houdt 
hij van. Wat U van Alfred’s Bike Centrum 
kunt verwachten? Prachtige aanbiedin-
gen tijdens de jaarmarkt.
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Wilt u een feestje bouwen, feest- en oran-
jeartikelen zijn in de aanbieding. Iets goed 
te maken? Edelstenen en sierraden te kust 
en te keur. En voor de liefhebbers is er een 
hapje en een drankje te koop, zoals de 
overheerlijke saté. Het Guusuus is ook deze 
markt weer nadrukkelijk aanwezig. 
De organisatie heeft weer gezorgd voor 
de nodige activiteiten. Om in de zomerse 
sferen te komen zal er een Flamencodans-
groep zijn. De groep heet Con Mucho 
Gusto. Obras de Lota is er weer en het 
Nederlandstalige zangduo Kees en Ruud 
zorgt er voor dat bezoekers kunnen mee-
doen.  Niet te vermijden is ook de Miles 
Browning Band. Zij spelen rock, blues en 
soul. Ook de allerkleintjes zijn niet verge-

ten. Er is een draaimolen en een springkus-
sen. De motorclub houdt haar toertocht 
over Zuid-Beveland. Het vertrek is gepland 
op het Oranjeplein nabij de Paspoortstraat. 
Ook dat geeft weer het nodige spektakel. 
De Burcht wordt omgebouwd tot een 
heuse rommelmarkt. Het hele evenement 
duurt van 09.00 tot 17.00 uur. Gedurende 
de gehele dag kan een sanitaire stop wor-
den gemaakt bij het Guusuus.

Kees benadrukt dat er de hele dag 
aanbiedingen zijn van de winkeliers 
en handelaren en dat de activiteiten 
zorgen voor een welkome afwisse-
ling. Er wordt weer nauw samenge-
werkt met de gemeente, de politie en 

alle betrokken orga-
nisatie. De Nemidso 
is en blijft de grote 
motor achter de jaar-
markt. De organisatie 
vraagt ook dit jaar 
weer aandacht voor 
goed parkeren en vei-
ligheid. Dat kan niet 
genoeg worden bena-
drukt. Als het aan de 
organisatie ligt, blijft 
het nog lang gezellig 
in Souburg.

Flamenco-
dansgroep Con 
Mucho Gusto.

Kanaalstraat 12 Oost-Souburg. Tel. 0118 462158
www.johns.nl

knip uit !!!
geldig t/m 29 mei 2010

€ 15,00 KORTING
op een dames- of heren

SWEATER, TRUI of VEST

op een dames- of heren

JACK

€ 25,00 KORTING
op een 

KOLBERT

€ 20,00 KORTING

Basketball Vereniging Souburg:
Basketballvereniging Souburg heeft er 
veel nieuwe leden erbij gekregen en 
speelden met vier Senioren en zeven 
Jeugdteams in de Zeeuwse en de Ray-
onkompetitie. Een prima seizoen want 
4 daarvan behaalde het kampioenschap. 
Dames 1 promoveert hierdoor zelfs naar 
Hoofdklasse.
 
Agenda: 
1. Strijd om de Zeeuwse Bekers bij de 

heren, dames, jongens en meisjes.
2. Zaterdag 29 mei: Zuid Nederlandse 

kampioenschappen voor U12 teams in 
Goes, Sportpunt Zeeland. Tegenstan-
ders: BS Weert, Black Eagles Rosmalen 
en de kampioen van Limburg (Jum-
ping Giants of Kimbria).

 
Zomerstop in de maanden Juli en 
augustus. Trainingsavonden: maandag, 
woensdag en donderdag in de Van Duy-
venvoorde Sportzaal in de Dongestraat.  
Wilt u komen kijken of meer info over de 
BV Souburg; www.bvsouburg.nl of vraag 
naar Cees Rijnberg in de sporthal.
 
Ringrijdersvereniging Ritthem:
Ringrijdersvereniging Ritthem draagt de 
naam Ons Klaverblad. De vereniging telt 
momenteel 65 leden.
 
Agenda:
1. Zaterdag 12 juni Ringrijden in de 

dorpsstraat  3e klas in samenwerking 
met de ZRV 08.00 - 16.00.

2. Zaterdag 3 juli Sjezenrijden dorps-
straat, Weverstraat, Zandweg en 
Dorpsweg.  13.00 - 18.00

3. Zaterdag 14 Augustus ringrijden in de 
dorpsstraat  08.00 - 18.00.

Voetbalvereniging vv RCS: 
Bij vv RCS zijn er op 15 en 22 mei jeugd-
toernooien voor de pupillen en lagere 
junioren. Tevens zal er een kraam staan 
van onze nieuwe kledingsponsor: Pro 
Sport. Hier zal de nieuwe kledinglijn 
worden gepresenteerd en tevens kan 
men diverse sportartikelen tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen aanschaffen. Voor 
het totale speelschema kijkt u op: www.
vvrcs.nl. Verdeeld over beide dagen strij-
den onderstaande verenigingen om de 
hoofdprijzen:  
-  Zaterdagmorgen 22 Mei 09:00 - 12:45  

RCS D1 t/m D8, Zeeland-Sport, VCK, 
Breskens, Oostburg, Veere, Arnemui-
den, Walcheren en de meisjes RCS-C

-  Zaterdagmiddag 22 Mei 13:30 - 16:45   
RCS F1 t/m F7, Kloetinge, Walcheren,  
Tern-Boys, Zeeland-Sport, Kapelle, Zee-
landia-Middelburg, Dauwendaele, VCK

-  Zaterdagavond 22 Mei 18:00 - 21:30 
RCS B1 t/m B4, Dauwendaele, Veere, 
Meeuwen

-  Maandag 24 mei (2e Pinksterdag) 
10.00 – 18.00      RCS A1, B1, C1, D1             
Het jaarlijks terugkerend jeugdtoernooi. 
Hier strijden alle standaardelftallen bin-

Sport en 
ontspanning  
bij Souburgse 
en Ritthemse  
verenigingen

nen hun eigen leeftijd voor de prijzen 
met andere verenigingen om de bekers. 
Deelnemende verenigingen: Kloetinge, 
Walcheren, Zeelandia-Middelburg en 
de JVOZ met hun trainers: Dennis & 
Gerard de Nooijer. Hoogstaand voetbal 
verzekerd met om 18.00 uur de prijs-
uitreiking.

Tennisvereniging TC Souburg:
Tennisvereniging TC Souburg zorgt de 
komende maanden voor veel spektakel 
op en rond de banen aan het Koopmans-
voetpad. Behalve de verschillende com-
petities worden er voor en door de leden 
van de tennisvereniging veel toernooien 
georganiseerd en verschillende activi-
teiten naast het tennis ondernomen. 
De toernooien staan bekend om hun 
kwaliteit en zullen net als voorgaande 
jaren voor hoogstaand tennis zorgen. 
Met natuurlijk als hoogtepunt het Logus 
Open. Kom gerust langs bij een of meer-
dere evenementen op het schitterend 
onderhouden en aangelegde tennispark. 
Voor tennis informatie, lidmaatschap 
of overige activiteiten kijkt u op: www.
tcsouburg.nl 

Agenda:
1.Vrijdagavond 28 mei Lady’s night, een 
gezelligheid ten top!
2.Zaterdag 3 t/m zondag 11 juli, 10e 
Logus Open Souburg toernooi.  Speel-
sterkte categorieën 3 t/m 8.
3.Zaterdag 28 t/m Maandag 30 augustus  
“Future Toernooi”. Hierbij faciliteerd  TCS 
haar collega’s van de Middelburgse ten-
nis vereniging MLTC voor de kwalificatie 
van een open toernooi.
4.Maandag 6 t/m Zaterdag 11, Open 
Souburg Veteranen Toernooi. Spelers van 
boven de 50 verdeeld in leeftijd catego-
rieën van 5 jaar. (50+, 55+, 60+, etc.)
5.Maandag 18 t/m Vrijdag 22 oktober, 
Jeans Inn Open jeugd toernooi.

Souburgse Ringrijders Vereniging: 
In 2010 bestaat de Souburgse Ringrijders 
Vereniging alweer zestig jaar. Een mijlpaal 
wat in september gevierd gaat worden 
met leden en oud leden. Op dit moment 
bestaat het ledenaantal uit 48 leden, jong 
en oud.  Wij kunnen altijd nieuwe leden 
gebruiken, ook vrijwilligers zijn welkom 
om te helpen met diverse werkzaamheden 
op de dag zelf. De Souburgse Ringrijders 
Vereniging is aangesloten bij de overkoe-
pelende Zeeuwse Ringrijders Vereniging 
(ZRV). Hierdoor kunnen de Souburgse 
leden ook meerijden op grote wedstrijden 
in de regio. www.ringrijden.nl 
Alle wedstrijden worden verreden op de 
Karolingenburcht. 

Agenda:
1. Dinsdag 25 mei, van 09.00 uur tot 

17.00 uur
2. Zaterdag 4 september van 09.00 uur 

tot 17.00 uur. 

De winnaar wordt gejonast.
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De ravage na het bombardement in augustus 
1943. Abeelseweg-West nummer 17.

Wellicht beschikt u over informatie over 
familieleden of bekenden, die niet op de hier 
afgedrukte lijst vermeld staan en die naar uw 
oordeel toch burgerslachtoffer zijn.
Uw informatie zal een zeer welkome aan-
vulling zijn voor de geschiedschrijving over 
deze dramatische periode. Hiermee kan 
recht gedaan worden aan al deze slachtof-
fers en hun nabestaanden.

Zo kunt u ons bereiken: 
•  Door een bezoek te brengen aan het 

Gemeentearchief Vlissingen aan de Helle-
bardierstraat 2.

•  Door telefonisch contact op te nemen: 
0118-487331

•  Door een e-mail te sturen: gemeentear-
chief@vlissingen.nl

Slachtoffers onder burgers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

OOST- EN WEST-SOUBURG

Personen woonachtig in Souburg en in 
Souburg getroffen
-  Barentsen, Hendrik. Geboren Ritthem 

14-10-1895. Overleden Oost- en West-Sou-
burg 19 augustus 1943. Omgekomen tijdens 
een geallieerd bombardement

-  Castel, Willem. Geboren Oost- en West-
Souburg 28-1-1874. Overleden Vlissingen 
13 november 1944. Overleden in St. Josep-
hziekenhuis Vlissingen aan de gevolgen van 
verwondingen, opgelopen in Souburg door 
een granaatscherf op 1 november 1944

-  Damen, Willem Franciscus. Geboren Vlis-
singen 5-4-1914 . Overleden Oost- en West-
Souburg 19 augustus 1943. Omgekomen tij-
dens een geallieerd bombardement 

-  Dorleijn, Maria. Geboren Oost- en West-
Souburg 14-9-1875. Overleden Oost- en 
West-Souburg 19 augustus 1943. Omgeko-
men tijdens een geallieerd bombardement

-  Lahr, Johannes. Geboren Middelburg 6-5-
1874. Overleden Vlissingen 25 november 
1944. Overleden in St. Josephziekenhuis Vlis-
singen aan tetanus. Hij was op 1 november 
1944 in Souburg gewond geraakt door een 
granaatscherf

-  Lorier, Mattheus. Geboren Oost- en West-
Souburg 7-4-1894. Overleden Oost- en 
West-Souburg 19 augustus 1943. Omgeko-
men tijdens een geallieerd bombardement

-  Louwerse, Jacoba Tannetje. Geboren Oud 
Beijerland 2-10-1903. Overleden Oost- en 
West-Souburg 19 augustus 1943. Omgeko-
men tijdens een geallieerd bombardement

Dit keer treft u een andere bijdrage aan dan u van mij gewend bent. Enige tijd geleden ontving ik een brief van de Oor-
logsgravenstichting in Den Haag met het verzoek om een opgave van alle burgerslachtoffers tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in Vlissingen, Souburg en Ritthem. Aan de hand van het beschikbare bronnenmateriaal, zoals overlijdensakten en 
rapporten van de diverse diensten voor luchtbescherming, heb ik getracht een lijst samen te stellen van deze categorie 
slachtoffers. Om de lijst voor Souburg en Ritthem zo compleet mogelijk te maken, wil ik graag uw hulp vragen. Voor de 
Vlissingse lijst zal ik andere wegen bewandelen. Het Gemeentearchief Vlissingen heeft uw hulp nodig

Oorlogsslachtoffers Souburg en Ritthem

-  Rijk, Hendrik Willem van. Geboren Gorin-
chem 18-7-1901. Overleden Oost- en West-
Souburg 20 augustus 1943. Overleden aan 
de gevolgen van verwondingen, opgelopen 
van het geallieerde bombardement van 19 
augustus 1943

-  Suurmond, Sara Cornelia. Geboren Oost- 
en West-Souburg 16-4-1943. Overleden 
Oost- en West-Souburg 19 augustus 1943. 
Omgekomen tijdens een geallieerd bombar-
dement

-  Tabbernee, Adriana Johanna. Geboren 
Vlissingen 22-11-1919. Overleden Oost- en 
West-Souburg 19 augustus 1943. Omgeko-
men tijdens een geallieerd bombardement

-  Theune, Adriana. Geboren Vlissingen 4-8-
1900. Overleden Oost- en West-Souburg 19 
augustus 1943. Omgekomen tijdens een 
geallieerd bombardement

-  Vlijberge, Egidia Paulina Johanna. Gebo-
ren Middelburg 11-8-1908. Overleden 
Oost- en West-Souburg 19 augustus 1943. 
Omgekomen tijdens een geallieerd bombar-
dement

-  Witte, Abraham de. Geboren Oost- en 
West-Souburg 22-9-1932. Overleden Vlis-
singen 14 november 1944. Overleden in zie-
kenhuis Vlissingen aan tetanus. Hij was op 7 
november 1944 in Souburg op een landmijn 
gestapt en ernstig gewond geraakt.

-  Wolff, Adriana de. Geboren Middelburg 
13-3-1875. Overleden Oost- en West-Sou-
burg 19 augustus 1943. Omgekomen tijdens 
een geallieerd bombardement

-  Wouters, Maria. Geboren Oost- en West-
Souburg 19-10-1931. Overleden Oost- en 
West-Souburg 19 augustus 1943. Omgeko-
men tijdens een geallieerd bombardement

-  Wijnsberge, Amalia Charlotte Francisca 
van. Geboren Middelburg  27-4-1883. 
Overleden Oost- en West-Souburg 19 augus-
tus 1943. Omgekomen tijdens een geallieerd 
bombardement

Personen in Souburg woonachtig en 
elders getroffen
-  Colijn, Janna Suzanna. Geboren Roosen-

daal 14-10-1924. Overleden Vlissingen 24 
april 1942. Omgekomen in pand Glacisstraat 
23 tijdens een geallieerd bombardement

-  Exter, Jacobus den. Geboren Terneuzen 
10-2-1897. Overleden Vlissingen 21 januari 
1943. Omgekomen op het binnenhaventer-
rein tijdens een geallieerd bombardement

-  Francke, Jacobus. Geboren Oost- en West-
Souburg 15-8-1918. Overleden Middelburg 9 
oktober 1944.Gefusilleerd wegens werkweigering

-  Kort, Bernhard Jan de. Geboren Vlissin-
gen 9.2.1937. Overleden Vlissingen 12 mei 
1940. Omgekomen tijdens een Duits bom-
bardement op de veerboot Luctor et Emergo

-  Lobbezoo, Maatje Marina. Geboren 
Oost- en West-Souburg 13-10-1928. Over-
leden Vlissingen 31 mei 1943. Omgekomen 
in wasserij ‘De Volharding’ tijdens een geal-
lieerd bombardement

-  Looise, Willem. Geboren Oost- en West-
Souburg 2-12-1883. Overleden Vlissingen 
3 oktober 1943. Omgekomen door boord-
wapens bij seinhuis B tijdens een aanval van 
geallieerde vliegers

-  Peeters, Lambertus. Geboren Oost- en 
West-Souburg 10-2-1928. Overleden Vlis-
singen 24 juni 1943. Omgekomen op het 
terrein van de K.M. ‘De Schelde’ tijdens een 
geallieerd bombardement

-  Rijke, Leunis de. Geboren Serooskerke 
23-2-1909. Overleden Vlissingen 21 janu-
ari 1943. Omgekomen op het terrein van de 
K.M. ‘De Schelde’ tijdens een geallieerd bom-
bardement

-  Schunselaar, Franciscus. Geboren Vlis-
singen 9-12-1927. Overleden Vlissingen 24 
juni 1943. Omgekomen op het terrein van de 
K.M. ‘De Schelde’ tijdens een geallieerd bom-
bardement

-  Sportel, Geert Koert. Geboren Midwolda 
23-7-1916. Overleden Vlissingen 24 juni 
1943. Omgekomen op het terrein van de 
K.M. ‘De Schelde’ tijdens een geallieerd bom-
bardement

Personen elders woonachtig en in Sou-
burg getroffen
-  Diermanse, Willem Frederik. Geboren 

Oost- en West-Souburg 13-6-1915 . Over-
leden Oost- en West-Souburg 19 augustus 
1943. Omgekomen tijdens een geallieerd 
bombardement. Woonplaats Vlissingen

RITTHEM

Personen woonachtig in Ritthem en in 
Ritthem getroffen
-  Engelsman, Lena den. Geboren Mid-

delburg 6-5-1886. Overleden Ritthem 15 
augustus 1943. Omgekomen op haar woon-
adres tijdens een geallieerd bombardement

-  Keulen, Lein van. Geboren Ritthem 18-9-
1885. Overleden Ritthem 15 augustus 1943. 
Omgekomen op zijn woonadres tijdens een 
geallieerd bombardement

-  Keulen, Leintje Wilhelmina van. Geboren 
Ritthem 22-7-1929. Overleden Ritthem 15 
augustus 1943. Omgekomen op haar woon-

adres tijdens een geallieerd bombardement
-  Koppejan, Willem. Geboren Ritthem 6-8-

1866. Overleden Ritthem 17 mei 1940. 
Omgekomen door granaatscherven in de 
Weverstraat

-  Zeevaart, Maria. Geboren Baarland 20-2-
1869. Overleden Ritthem 17 mei 1940. 
Omgekomen in haar woning in de Wever-
straat door granaatscherven

Personen woonachtig in Ritthem en 
elders getroffen
-  Baas, Casper. Geboren Nieuw- en Sint 

Joosland 18-3-1908. Overleden Nieuw- en 
Sint Joosland 4 november 1944. Omgeko-
men op zijn evacuatie-adres in Nieuw- en 
Sint Joosland tijdens de beschietingen op 1-4 
november 1944

-  Cevaal, Aarnoud. Geboren Ritthem 18-6-
1932. Overleden Nieuw- en Sint Joosland 2 
november 1944. Omgekomen op zijn evacu-
atie-adres in Nieuw- en Sint Joosland tijdens 
de beschietingen op 1-4 november 1944

-  Groot, Pieter de. Geboren Koudekerke 
22-8-1914. Overleden Middelburg 10 
november 1944. Overleden aan zijn verwon-
dingen, opgelopen op zijn evacuatie-adres in 
Nieuw- en Sint Joosland tijdens de beschie-
tingen op 1-4 november 1944 

-  Louwerse Krijn. Geboren Serooskerke 
27-2-1899. Overleden Nieuw en Sint Joos-
land 2 november 1944. Omgekomen op zijn 
evacuatie-adres in Nieuw- en Sint Joosland 
tijdens  de beschietingen op 1-4 november 
1944

-  Moens, Jacomina. Geboren Vrouwen-
polder 4-1-1898. Overleden Arnemuiden 
1 november 1944. Omgekomen op haar 
evacuatie-adres in Arnemuiden tijdens de 
beschietingen op 1-4 november 1944

door Adri Meerman
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Bouwfonds Ontwikkeling is gestart met 
de verkoop van de 1e fase in het unieke 
uitbreidingsplan Souburg – Noord. 
De 1e fase bestaat uit: 

• 6 2-onder-1 kapwoningen 
• 2 hoekwoningen 
• 1 tussenwoning

De architectonische fraai weergegeven woningen kenmerken zich door een 
uitstekende kwaliteit en brede variëteit in de bouw. U heeft een ruime keuze 
uit 2-onder-1 kapwoningen, tussen- en hoekwoningen, ieder met een eigen 
uitstraling. Alle woningen zijn riant van opzet en beschikken over minimaal 
drie slaapkamers, een ruime badkamer en een royale zolder. 
Daarnaast beschikt een groot aantal woningen over een eigen garage.
 
Deze duurzaam gebouwde woningen worden compleet opgeleverd 
incl. keuken, sanitair en tegelwerk. 
Standaard wordt de gehele woning voorzien van vloerverwarming. 

prijzen vanaf € 237.500 V.O.N. 
Zeer royale woningen op ruime percelen!

zaterdag 12 juni a.s. op de bouwlocatie. 
U bent van harte welkom tussen 11.00 en 13.00 uur.

informatiedag

Schinkel de Weerd makelaardij 0118 460 300
M2 Makelaars 0118 442 200

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

VOOR SNELLE 

BESLISSERS GELDT 

EEN unieK aanbod!

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’

Sinds kort is Blom en De Ridder Uitvaartver-
zorging een dealerschap aangegaan 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 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
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Eindelienge, ruim dertig jaar geleden ont-
staan toen Leo en zijn vrouw Mieke een stuk 
land kochten aan de Zandweg in Ritthem 
om hun 2 paarden op te laten grazen. Er 
was genoeg ruimte om ook wat groente en 
fruit te verbouwen....en van het een kwam 
het ander. Na opzegging van Leo’s baan als 
werktuigbouwkundige hebben zij zich toe 
gelegd op het runnen van een Biologisch-
Dynamisch landbouwbedrijf. Veel mensen 
verklaarden hen destijds voor gek, maar Leo 
was ervan overtuigd dat het toenemend 
gebruik van kunstmatige en chemische mid-
delen in de landbouw en veeteelt, de pro-
dukten, de dieren, het land en de mensen 
niet ten goede zou komen. 

Een vooruitziende blik, zeker nu onlangs 
weer in het nieuws kwam hoe door stelsel-
matige toediening van bijvoorbeeld anti-
biotica bij kuikens en kippen op grootscha-
lige kippenboerderijen, het imuunsysteem 
van de mens nadelig beinvloed kan worden. 
Meer en meer mensen delen zijn overtuiging 
wat blijkt uit de jaarlijkse 20% verkoopstij-
ging van biologische produkten, nationaal 
en internationaal.

Het Biologisch-Dynamisch landbouwbe-
drijf is onderhevig aan strenge regels. Geen 

gebruik van kunstmatige verdelgings- of 
bestrijdingsmiddelen, proactieve ziekte-
bestrijders en ook het gebruik van natuur-
lijke mest is gelimiteerd. Doordat Leo zijn 
land omploegt met een ploeg voortgetrok-
ken door zijn paarden, wordt het minder 
diep geploegd. Dat komt de kwaliteit van 
de grond ten goede en zo hoeft er minder 
mest toegevoegd te worden. Eindelienge is 
een van de weinige landbouwbedrijven in 
Nederland dat nog gebruik maakt van paar-
dekracht en daardoor zeker een trendsetter 
als het gaat om duurzaamheid en efficient 
gebruik maken van energie.
Er is veel belangstelling voor en er worden 
regelmatig trekpaarden workshops georga-
niseerd. Leo gebruikt zijn paarden niet alleen 
op het land trouwens maar zij zijn in het sei-
zoen ook regelmatig in aktie te zien tijdens 
het ringrijden of sjezenrijden.

Leo vertelt dat de groenten die hij verbouwt 
overwegend bestemd zijn voor de groothan-
del en ook voor de export. Naast de land-
bouwprodukten hebben Leo en zijn vrouw 
ook 4 koeien. In de winter in de stal en ‘s 
zomers lekker in de wei. Naast de mestpro-
duktie en het opeten van het groenafval 
leveren deze dieren ook het eerlijke biologi-
sche vlees. Een paar keer per jaar wordt er 

“Niet veel mensen doen dit nog met de hand” zegt de jongeman terwijl hij met 
een riek de mest van de enorme berg overgooit in de mestverstrooier. Zwaar 
werk, dat zie ik zo. De enorme paarden staan geduldig te wachten tot de bak vol 
is en de twee mannen hen weer aansporen om terug te keren naar het perceel 
land dat vandaag bemest moet worden. 
Terwijl ik met Leo de Visser sta te praten zie ik ze in de verte in een rustig tempo 
het land op en neer rijden. Een mooi tafereel. Leo vertelt me dat een van de 
mannen een stagiere is van een biologische landbouwschool uit Belgie en dat 
de ander in het kader van een zorgtraject tijdelijk bij het bedrijf werkzaam is.

Bio logisch, toch?

een dier naar de slachter gebracht en kun-
nen klanten van Eindelienge een achtste koe  
of gewoon per kilo vlees bestellen.
Kippen zijn er ook: 25 stuks in een speci-
aal schuurtje met een uitloopren achter het 
huis. Zij worden gevoerd met groenafval en 
biologisch voer, zonder anti-biotica natuur-
lijk, en groeien op eigen tempo van kuiken 
tot kip. De eieren worden in de boerderij-
winkel verkocht. 
Naast het huis is de groentetuin waar hoofd-
zakelijk voor de winkel en eigen gebruik 
groente en fruit geteeld word. Maar net 
zoals met de koeien en kippen geldt ook 
hier: volgens de regels van de natuur en veel 
handwerk. Arbeidsintensief en daardoor wat 
duurder dan de gangbare produkten.
Ik snap het.

Het is vrijdag vandaag en ik parkeer mijn fiets 
tegen de gepotdekselde schuurmuur. Ik loop 
door de schuur, leg de mee terug gebrachte 
lege eierdozen en gebruikte papieren zak-

ken in een verzameldoos en kom in de kleine 
winkel. Meer klanten vullen de ruimte en 
laden hun boodschappen in de rieten man-
den. Een oudere heer kijkt zoekend rond en 
vraagt: “ Mieke, help me nou eens, wat heb 
ik nog meer nodig”? Zij helpt hem geduldig 
en noemt een aantal produkten op die hij 
vaker koopt. Hij lacht onbedaarlijk en zegt: 
“Mieke, als ik jou toch niet had”!
Intussen zoek ik mijn spulletjes bij elkaar: eie-
ren, appels, pastinaak, aardappelen, afwas-
middel, spaghetti en citroenen, alles biolo-
gisch. Bij het afrekenen informeert Mieke 
of ik deze week geen brood nodig heb. Ja, 
natuurlijk, een meergranen graag. Bijna ver-
geten en tot volgende week vrijdag, prettig 
weekend!

Eindelienge
Zandweg 54a, 4389 TH Ritthem,
tel 0118-478814
Boerderijwinkel geopend op vrijdag van 
10.00-12.00 en van 13.30-17.30 uur.

Ritthem in beeld
De dorpstraat heden en in 1904 dus 106 jaar geleden. Links de huizen met nummer 
30 en 34 zijn nog aanwezig. Rechts nummer 17 en de voormalige brandweer garage 
zijn ook nog herkenbaar. Het paar dat op weg is naar het gemeentehuis is Karel Enters 
met Cornelia Koppejan. Tevens trouwde toen ook Koppejan (de koster) met zijn 2e 

vrouw Susan. Die lopen er achter.

Heerlijkheid           Ritthem

kwaliteit vakmanschap service

Slagerij

ad de jager
Buteuxstraat 25 • Oost-souburg • t. 0118-461424
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De verkiezingen zijn voorbij dus kunnen de 
raadsleden en het nieuwe college aan de 
slag. De toekomst van Vlissingen en omlig-
gende dorpen staat op het spel. Wij als Sou-
burgers hopen dan ook dat wij als dorpen 
niet vergeten worden en zullen ons inzetten 
voor ons dorp in al zijn facetten.
Het stratenplan wordt uitgevoerd en de vei-
ligheid gaat ook de goede kant op, dank zij 
het beleid van het college om het vanda-
lisme en de criminaliteit onder de jongeren 
grondig aan te pakken. Natuurlijk gebeuren 
er nog steeds onregelmatigheden, vooral in 
het weekend maar dank zij het handhaven 
van de politie en het surveilleren in de wij-
ken gaat het de goede kant op. Het gaande 
beleid wordt voortgezet met dit nieuwe col-
lege. Het melden van onregelmatigheden 
heeft dan ook prioriteit. Zonder onze inzet 
als bewoners kan de politie onvoldoende 
uitrichten.
Het enige wat ons dwarszit is het Oranjeplein 
en wel de noord/westhoek. We zullen ons 
dit jaar weer inzetten om druk uit te oefe-
nen op de politiek om voorrang te verlenen, 
deze hoek weer leefbaar te maken. Het is 
een onveilige plek aan het worden en is een 
smet op het vernieuwde Oranjeplein. Ons 
verzoek dan ook aan alle politieke partijen 
om dit probleem nu eens serieus te nemen 
en niet alleen op het centrum van Vlissingen 
in te zetten. Oost-Souburg heeft ruim 20 % 
van de totale bevolking van Vlissingen, dus 
hebben we recht van spreken.
We horen vaak dat we niet moeten zeu-
ren want er wordt best veel gedaan in ons 
dorp, maar dat neemt niet weg dat wij de 
problemen niet uit de weg gaan en zullen 
signaleren dat het beter kan en moet, wil je 
de veiligheid en leefbaarheid van ons dorp 
voorop stellen.

In de afgelopen weken zijn de gegevens 
geanalyseerd en omgezet in aktiepunten. 
Het Dorpscomite zal, in samenwerking met 
de bewoners, aktie gaan ondernemen om de 
zorgen en de wensen van de bewoners niet 
alleen onder de aandacht te brengen bij de 
relevante instanties maar ook daadwerkelijk 
in aktie om te zetten. Natuurlijk gebeurt dit 
met als doel de leefbaarheid in Ritthem te 
behouden en waarnodig te verbeteren. Eind 
mei wordt het dorpsplan van Ritthem, met 

Hobby en-
CReATIVITeITSCenTRUM
’T ALLeRGAARTJe

Tijdens de jaarmarkt hebben wij weer nieuwe pakketten.

Demo van José Joosten van Romak

Magazijnopruiming en nog vele leuke aanbiedingen.

Het is dus zeker de moeite waard om te komen kijken.

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

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

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs
staat al ruim 28 jaar voor kwaliteit

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking

Het vertrekken van Omroep Zeeland naar 
de timmerfabriek baart ons ook zorgen: wat 
gaat er gebeuren met de panden die leeg 
komen? Het kan nog wel een paar jaar duren 
voordat het zo ver is maar we zullen het nu 
aan de kaak moeten stellen anders zitten we 
weer met de gebakken peren en gaat het 
hele centrum naar de knoppen. Voorwaar 
politiek Vlissingen, aan de bak nu, en laat 
ons niet in de steek!

Het platform bestaat nu uit de volgende 
leden:
•  Piet Steketee, voorzitter. Jac van Damme, 

secretaris. René Crabaat, web beheerder.
•  Ko Knook, beheerder fotosite. Jaco Janse, 

lid. Frank van Ieperen, aspirant lid.
De adressen staan op onze website: 
www.platformsouburg.nl

Als U vragen heeft of verbeteringen aan wilt 
dragen neemt U dan contact op met een 
van deze leden. Wij zullen dan samen met 
U of een bewonersgroep overleggen wat we 
kunnen doen.
Wij gaan dit jaar de wijken van ons dorp 
in om te informeren naar Uw wensen en 
mogelijkheden om voor ons dorp verbete-
ringen aan te dragen. Samen staan we sterk!

Wij willen nog steeds benadrukken dat 
wij als platform geen politieke partij zijn 
en ons tot doel gesteld hebben de maat-
schappelijke, economische en fysieke 
ontwikkelingen in Oost-Souburg te sig-
naleren, te bevorderen en verbeteringen 
daarvoor aan te dragen.

Piet Steketee, 
voorzitter dorpsplatform 

daarin de dorpsvisie van 2010-2020, officieel 
gepresenteerd aan Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Vlissingen. In diezelfde 
periode zal het dorpsplan ook gepresenteerd 
en uitgereikt worden aan de bewoners van 
Ritthem. Vanzelfsprekend onvangen zij een 
uitnodiging voor deze speciale gelegenheid. 
Een goed moment om even stil te staan bij 
deze mooie prestatie: het dorpsplan, voor en 
door de bewoners van Ritthem. Het fijnste 
dorp van de gemeente Vlissingen!

Het dorpsplatform Oost-Souburg stelt zich tot doel de sociaal-maatschappelijke, 
economische en fysieke ontwikkelingen in Oost-Souburg te signaleren, te bevorde-
ren en verbeteringen daarvoor aan te dragen.De uitkomsten van de dorpsenquete, die door 81% van de bewoners van Ritthem 

van 11 jaar en ouder werd ingevuld, zijn inmiddels gepresenteerd aan de bewoners. 
Op 10 maart hebben bijna 50 inwoners de powerpoint presentatie bijgewoond en 
hebben de gelegenheid gebruikt om vragen te stellen en opmerkingen te maken. 
De gegevens waren voorbereid door de dorpsplancommissie in samenwerking met 
Peter Meerman, de stadsmonitor van de gemeente Vlissingen.

Dorpsplatform Oost-SouburgPresentatie en uitreiking  
Dorpsplan Ritthem

Maar liefst 215 ideeën werden ingebracht door de aanwezigen.
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De fabrikant van WeCare speelt snel in op 
die veranderende markt. Printers wijzigen 
bij voortduring van kwaliteit en omvang. 
Daarom is het ook noodzakelijk dat het 
aanbod van de inktpatronen mee ontwik-
kelt. Volgens Kees Schroevers levert dit voor 
de klant een besparing op tussen de 10 en 
80%, afhankelijk van de soort inktpatronen 
en de en de inktsoorten. Hij benadrukt dat dit 
goedkoper is en ook economischer. Voordeel 

dus voor zijn klanten. Uiteraard blijft De Vrij-
buiter alle bestaande inktpatronen leveren en 
navullen. Men verleent daarbij alle uiteraard 
alle noodzakelijke service en ondersteuning. 
Van de inktpatronen worden vooral die van 
HP het meest nagevuld. Het zijn voornamelijk 
de zwarte patronen die erg in trek zijn en wel 
tot vierkeer kunnen worden nagevuld. Toch 
weer een mooie aanvulling op het assorti-
ment op dit gebied in Souburg.

Al geruime tijd verkoopt De Vrijbuiter inktpatronen voor printers. En lege kunnen 
worden gevuld. De gangbare merken worden verkocht. Om het aanbod uit te brei-
den heeft Kees Schroevers van de Vrijbuiter het dealerschap voor het merk WeCare 
erbij genomen. Dat is niet zonder reden. De markt op dit gebied is voortdurend in 
beweging en dat vraagt om bij te blijven. Daarom is gekeken of er nieuwe mogelijk-
heden zijn de klant op zijn vraag bij te blijven.

De Vrijbuiter is nu ook  
WeCare dealer

Toernooien KV Fortis
Donderdag 10 juni: 
Dubbelschiettoernooi met alle spelende senioren, het rest- en zaalteam en de junioren 
(A1 t/m A3) als afsluiting van het korfbalseizoen. Aanvang: 19.00 uur.
Twee spelers schieten gedurende een bepaalde tijd op de korf.

Zaterdag 12 juni: 
Familietoernooi, teams van korfballers en niet-korfballers strijden met elkaar. Na afloop 
de traditionele barbecue.

Zaterdag 21 augustus: 
oefendag voor Fortis 1 en 2. Als gast ontvangen wij in ieder geval DES uit Delft.

Eind september/begin oktober wordt op een woensdagmiddag het schoolkorfbaltoer-
nooi gehouden waaraan een groot aantal leerlingen van scholen in Souburg, Ritthem 
en Middelburg deelneemt.

TOERNOOI KV ATlAS:

Zaterdag 15 mei: 
MEGA-super Saturday: Atlas 1 t/m 4 en Atlas A1 spelen thuis.

Zaterdag 26 juni: 
KV Atlas Mixtoernooi met barbecue en live band.   

Groen wassen en drogen. 

Gemiddeld wassen huishoudens 700 kilo wasgoed per jaar. Dan is een extra 

zuinige wasautomaat helemaal niet gek.De Siemens iQdrive is 30% zuiniger 

dan de standaard label-A wasautomaat en heeft tal van energie-, tijd- en 

geldbesparende programma’s. In kombinatie met een label A of B wasdroger 

wast u helemaal zuinig.

Maak uw groene keuze nog groener. Bij aanschaf van een iQdrive wasauto-

maat, in kombinatie met een A of B wasdroger, krijgt u daar een extra groen 

apparaat bij. U kunt voor deze groene aktie kiezen uit:

greenPower stoomstation  t.w.v. € 259,00 of

greenPower stofzuiger t.w.v.€ 199,00

SET PRIJS € 1.299,-

GRATIS greenPower stofzuiger of stoomstation!

SUURMOND  •  Kanaalstraat 21-23  •  4388 BJ Oost-Souburg
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Hubo De Bezige Hand
Buteuxstraat 12, Oost-Souburg 

Tel 0118 461241 woensdag gesloten

De eerste de beste

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

ook voor verf en behang!

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

Vijverbouw en verkoop 
van Japanse koi

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

Vijverbouw en verkoop 

Floors
Koi Shop
Vijverbouw en verkoop

Vijverspeciaalzaak

MELSE TWEEWIELERS
Hét adres voor elektrofietsen

• Levering van alle topmerken
• Vakkundig advies
• Topservice
• Alle reparaties
• Snelle levering
•  Aantrekkelijke inruilprijs voor  

uw oude fiets bij aankoop van een nieuwe fiets

Kortom; uw dealer voor Souburg en omstreken!
Vlissingsestraat 67, Oost-Souburg | Tel. 0118-465599 

 Coalitieakkoord
Donderdag 29 april hebben we het in de gemeenteraad gehad over het 
coalitieakkoord. Een akkoord met als titel “Onze gemeente op weg naar 
evenwicht en duurzaamheid.” Daar kunnen we als Partij Souburg-Ritthem 
weinig op tegen hebben.
 
Opmerkingen van de PSR in de commissie zijn tot onze tevredenheid grotendeels ver-
werkt. Opname van het dorpsplan Ritthem onder Ruimtelijke ordening en wonen doet 
recht aan de inspanning van het dorpscomité, dat met zijn inbreng een toonbeeld is 
van betrokkenheid van bewoners. Cultuur en toerisme zijn goed uitgelicht, en al ligt de 
nadruk daar wel erg sterk op de stad Vlissingen. Met het centraal stellen van de Cultuur-
nota en de aanvullende motivering in de commissie hebben we er vertrouwen in, dat 
de hele gemeente en alle geledingen hun aandacht krijgen. We zullen ervoor waken, 
dat hier het evenwicht er ook echt is. Het aantrekkelijk maken van Vlissingen als stu-
dentenstad onderschrijft PSR ten zeerste, niet alleen om studenten naar hier te trekken 
maar vooral ook om de eigen studerenden mogelijkheden te bieden. Financieel zal er de 
komende vier jaar niet veel ruimte zijn. Gelukkig is niet alles in het coalitieakkoord dicht-
getimmerd. Dat geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om jaarlijks te zorgen voor een 
sluitende begroting en bij te sturen als dat nodig is. Met al deze overwegingen kunnen 
we als fractie van de PSR dit coalitieakkoord ondersteunen en zullen we onze oppositie-
energie helemaal in de uitvoering ervan stoppen.

 Ieder weer aan de slag
Na de verkiezingen gaat een ieder weer aan de slag, zo ook de PSR. De PSR is op stap 
geweest met wethouder van Dooren, om een aantal plaatsen te bekijken. En dat heeft 
geresulteerd in de volgende zaken, een parkeerverbod in de Lekstraat tussen de Burg. 
Stemerdinglaan en het zorgcentrum de Zoute Viever zodat de fietser veilig van de Burg. 
Stemerdinglaan op het fietspad kan komen bij het zorgcentrum. We zijn gaan kijken naar 
de steiger in het Wilgenplantsoen voor een definitieve afrastering. 

Ook zagen we van het uitbaggeren van de watergang in het Wilgenplantsoen een hoop 
drab en troep liggen langs de watergang. Dat wordt weggehaald. We hebben verschil-
lende kruispunten bekeken die aandacht behoeven en wel het kruispunt Karolingenbaan, 
Oranjeplein, Paspoortstraat en Ritthemsestraat. Ook het kruispunt in de Buteuxstraat, v 
Teylingenstraat behoeft aandacht. De PSR heeft het speelveldje achter de Geulstraat 
onder de aandacht gebracht bij de wethouder.
 
Deze punten zal de wethouder voorleggen aan de desbetreffende afdelingen.
PSR houdt de vinger aan de pols totdat de zaken opgelost worden.

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

Ziekenhuis Walcheren
De afgelopen periode heeft de PSR veel aandacht gevraagd voor het ziekenhuis. Zoals in 
ons programma beschreven staat willen we op Walcheren een ziekenhuis met alle basis-
voorzieningen. Liefst op de huidige locatie. Er zou een werkgroep gevormd worden om 
als gemeente samen met het ziekenhuis de mogelijkheden te bekijken en in ieder geval 
beter te communiceren. Per 1 januari is het zelfs verplicht om het beleid te bespreken 
met de gemeenten die het aangaat, in ons geval dus Vlissingen en Middelburg.

 Ook zaken als verplaatsing van bedden naar de andere locatie zou besproken moeten 
worden. Het college is van mening dat de gemeente voldoende geïnformeerd wordt 
door middel van nieuwsbrieven en gesprekken. Ziekenhuiszorg zou op Walcheren blij-
ven inclusief een spoedeisende hulp. Nu blijkt dat hoogwaardige Intensive Care functie 
inclusief CVA-zorg/Stroke Service naar Goes gaat. Dat is een wezenlijk onderdeel van 
spoedeisende hulp.

Onze partij is van mening dat het overleg beter kan. Nu worden we geconfronteerd met 
besluiten die niet meer terug te draaien zijn. We blijven het college hierop aanspreken.

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

(Advertentie)

FRACTIE
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Voor rijlessen:                                    

•  Auto (B) 
E 35,- / uur                         

•  Automaat (B)  
E 37,50 / uur 

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

•  Caravantraining   
E 25,- / uur                

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

Eerlijke prijzen
Hoog slagingspercentage!   

Kanaalstraat 73

4388 BK Oost Souburg

Tel 0118 490222

Tijdelijk op dinsdag 
15% korTing 

op alle behandelingen

Uw financiële zaken goed geregeld onder één dak!

F i n a n c i ë l e  d i e n s t v e r l e n e r s

Verzekeringen

Hypotheken

Bank / Spaarrekeningen

Pensioenen

Financiële Planning

Geldleningen

Autolease

Belastingaangiften

Kanaalstraat 37, Oost-Souburg

T 0118 - 46 44 55  F 0118 - 46 27 05 E info@schinkeladviesgroep.nl

www.schinkeladviesgroep.nl

Kanaalstraat 40 • Oost Souburg
Tel. (0118) 461287

service  |  kwaliteit  |  zekerheid

Aanleiding voor zijn reactie was het feit 
dat zijn echtgenote enige tijd gekluisterd is 
geweest aan een rolstoel en daarna met een 
rollator over straat is gegaan. “ Een aantal 
plaatsen zijn in die situatie een bezoeking”, 
zo schreef hij ons. Neem de Kanaalstraat. De 
rijbaan ligt er mooi bij. Voor de automobi-
list is het een plaatje. Maar dan komen de 
aangebrachte spoelgoten. Die zijn 1 tot 2 
centimeter verzonken. Rijd je er met de fiets 
vanaf de Burcht naar het station, dan ben je 
niet veilig. Als er een auto tegemoet komt 
ben je in veel gevallen gewoon verplicht 
om de goot in te rijden. Levensgevaarlijk, zo 
vindt Fred. Hij ziet regelmatig moeders met 
kinderen op fiets. Sommige moeders laten 
hun kinderen op het stoepgedeelte fietsen. 
Dat is veel veiliger voor de kinderen. Er zijn 
volgens Fred heel veel klachten van mensen 
over die spoelgoten. De bedoeling kan goed 
zijn, de uitvoering is voor de weggebruiker 

slecht. Dat geldt ook voor mensen met een 
rolstoel of rollator, die moeten oversteken of 
die soms noodgedwongen even de rijbaan 
op moeten vanwege geparkeerde of los-
sende auto’s. Onze lezer heeft ook verder 
gekeken naar de opgeleverde straten. Het 
stoepgedeelte van de Kanaalstraat vindt hij 
op sommige plaatsen slecht. Verzakkingen, 
opgravingen na de eerste aanleg, die niet 
goed zijn herstraat, stukken van de stenen als 
gevolg van verzakkingen, zeker tussen AVA 
en de Omroep Zeeland, kortom, dat geldt 
ook voor de Paspoortstraat en het Oranje-
plein. Mooi dat de plannen uitgaan van een 
stukje vernieuwing, maar het is vooral zaak 
te kijken naar de uitvoering en de gevolgen 
daarvan. Fred geeft aan het uitermate jam-
mer te vinden dat van mooie plannen op de 
tekentafel in de praktijk vaak minder terecht 
komt, omdat er kennelijk onvoldoende 
gestuurd wordt op de aannemers.

In onze vorige editie hebben we een artikel gewijd aan de opknapbeurt van Sou-
burg. We berichtten u dat de aanpak van de gemeente goed zichtbaar werd en dat 
er door de aannemers hard werd gewerkt aan de straten. En we deden er nog een 
paar mooie plaatjes bij. “Nou”, zegt onze trouwe lezer Fred van den Bogaard, “daar 
zijn nog wel een paar kanttekeningen bij te maken”. En om zijn mening kracht bij te 
zetten nodigde hij onze redactie uit met hem over de opknapbeurt van gedachten 
te wisselen. Dat hebben we gedaan.

Opknapbeurt Souburg nader beschouwd

Het lijkt een detail, maar in de Kanaalstraat heeft hij een pand aangetroffen waar-
van de regenpijp niet is aangesloten op de afwatering, maar waarvan het water zo 
op de stoep loopt. “ Je kunt wachten op verzakkingen. Terwijl de vernieuwing een 
prima moment is geweest om een simpele aansluiting te maken”.  De boodschap 
die onze lezer wil geven is dat in alle gevallen goed wordt gekeken wat de gevol-
gen zijn van vernieuwingen en aanpassingen en niet voetstoots accepteren dat wat 
mooi is ook altijd even praktisch is.

Als er een auto tegemoet komt ben je in veel gevallen 
gewoon verplicht om de goot in te rijden. Deze mevrouw 
weet aan de vrachtauto te ontkomen door het voetgangers 
gebied op te vluchten.
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Wij begrijpen waar u heen wilt
Terra Reizen

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

Nu extra voordelige lastminutes!

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

Co
lo

fo
n•  REDACTIE 

Dick Visser, E. dtvisser@hetnet.nl

•  ADVERTENTIE-ACquISITIE 
Dick Schinkel 
tel.: (0118) 490195 
dickschinkel@zeelandnet.nl

•  MEDEWERKERS
-  Kees v. d. Blom T. (0118) 

490414 
-  Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk
- Dick Schinkel

•  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 19-05-2010 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 21-05-2010 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

Wat begonnen is met een enkele beker op 
de balie is uitgegroeid tot een wand vol 
met goud en zilver. Samen met zijn vrien-
din Mireille heeft Floor een prachtige zaak 
gerealiseerd met een drietal (sier)vijvers 
waar naar hartenlust genoten kan wor-
den van de schoonheid en van de grote 
diversiteit aan vissen. De aankleding in de 
vorm van een muurschildering (14m) uit 
de bergen van Niigata laten een schitte-
rend Japans landschap zien. Naadloos gaat 
het over in de rotspartijen waarlangs een 
waterval stroomt, zo in de 35 m³ grote 
vijver met alle soorten Koi’s. Vanuit de 
hobby is Floor, die naast de shop zijn eigen 
klussenbedrijf heeft, besmet met het virus 
en groeide zijn hobby uit tot een dage-
lijkse bezigheid. Inmiddels zijn ze bijna 
elke dag open en is de hobby passie en 
werk geworden. Dit echter altijd met de 
gezondheid en het belang van de Koi’s 
op de eerste plaats. Ook voor voer, water- 
en luchtpompen, filters en PVC kunt u bij 
hun terecht. De plannen voor uitbreiding 
van de zaak zijn al weer geruime tijd het 
gesprek van de dag. Hopelijk kunnen ze 
snel beginnen met de uitbreiding want 
plannen voor een nieuwe vijver met speci-
ale soorten Koi’s en een quarantainefacili-
teit is hetgeen ze behoefte aan hebben. Ze 
willen zich gaan specialiseren in de diverse 
ziektes en erfelijkheidsaandoeningen. Voor 
foto’s, informatie, openingstijden en het 
laatste nieuws kunt u een bezoek bren-
gen aan de winkel of naar de site surfen:  
www.floorskoishop.nl

Floors Koi Shop wint (inter)nationaal vele prijzen
Eigenaar Floor van Dommelen is inmiddels al weer 5 jaar gehuisvest aan de Ritthemsestraat 9. De eerste jaren stonden 
in het teken van de opbouw van de zaak en naamsbekendheid in Oost-Souburg en daarbuiten. Dat is prima gelukt, 
inmiddels is Floors Koi Shop een gevestigde naam binnen Koi land en slepen zij menig prijs in de wacht op beurzen 
en bij wedstrijden. 

Floor voor een van de prachtige vijvers in zijn winkel.


