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Souburgsche Courant

Zon, zee... 
vakantiewerk?

Kom bij ons!

Vakantiewerk en vacatures: 
www.werktvoorouderen.nl

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.

Hij kijkt er uit op het huidige onderko-
men van de nieuwe wijkagent, dezelfde 
functienaam maar toch met een heel 
andere invulling zoals ook al blijkt uit 
een brief aan de PSR. “Dertig jaar gele-
den liep hier nog een traditionele agent 
rond met één hand aan het stuur van 
zijn dienstfiets en de andere hand op de 
rug, “aldus  briefschrijver Fred van den 
Bogaard. “Later was er dan de wijkagent, 

Het is precies 25 jaar geleden, mijn interview met de heer Wim Mat-
thijse, intussen al weer 72 jaar en al lang gepensioneerd, maar toen wijk-
agent op Oost-Souburg en Ritthem. Niet lang daarna nam hij afscheid 
om gezondheidsredenen maar nog steeds weten veel Souburgers wie hij 
is en hoe hij Souburg veilig hield in die dagen. Vandaar dat  ik nog eens 
met hem mag gaan praten . Deze keer samen met Dick Visser, de huidige 
redacteur van de Souburgsche Courant  en bovendien een oud collega 
van Matthijse.  Waardoor de herinneringen ons om de oren vlogen daar 
in Nieuw Bachtenpoorte aan het Oranjeplein, sinds zeven jaar alweer 
het domicilie van onze voormalige wijkagent.

“Wijkagent moet iedereen  
kennen en gekend worden”

die een werkplek had in de bibliotheek 
en daar op gezette tijden aanspreekbaar 
was.” Die formule werkte niet echt, weet 
ook Dick Visser nog, die in die jaren als 
hoofdinspecteur lid van de korpsleiding 
in Vlissingen was. Maar ook nu is het 
nog niet zoals het was in de jaren dat 
Matthijse altijd op het dorp was te zien 
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Na 25 jaar weer bij Wim Matthijse:

De winter voorbij, de lente 
komt er aan!
Uiteraard heeft u in de koude en winterse decembermaand gemopperd 
op het strooibeleid. “Je kunt nergens komen!”, was een veel gehoorde 
opmerking in onze winkels. “Je zult maar naar school of het werk moe-
ten, niks gedaan!”  Maar er waren ook andere geluiden te horen. Lekker 
met de slee met de kinderen. Goed aangekleed. Niks lastig, je moet er 
gewoon mee omgaan. En Jos Broecke? Nou, de opwarming van de aarde 
mag er zijn, maar nu in Souburg en omgeving even niet. En kijk nu eens, 
half februari komen de knoppen al te voorschijn, bloeien de sneeuwklok-
jes en zijn de eerste echte lentebodes al in het land. Maar is de winter 
voor ons Souburgers en Ritthemers niet ongemerkt voorbij gegaan?

Vervolg op pagina 6

De winter is voorbij. De krokussen bloeien en de egels zijn weer buiten. 
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Dit eerste nummer van het nieuwe 
jaar geeft veel te denken. Ik ben 
als het ware ondersteboven en ach-
terstevoren geraakt in mijn hoofd 
toen ik las wat onze burgemees-
ter meldde over zijn gemeente: de 
stad Vlissingen en de dorpen Oost-
Souburg en Ritthem. En als je 
het dan historisch bekijkt hoort 
West-Souburg er natuurlijk ook bij. 
Regeren is vooruitzien, niet ach-
terom kijken maar zo nu en dan is 
het toch leuk als je beseft dat menig 
Vlissinger dagelijks de voet zet op 
voormalige Souburgse grond. Dat 
is mooi, dat moet eigenlijk niet 
vergeten worden. Het is natuur-
lijk prachtig dat Vlissingen zo’n 
belangrijke havenstad is 
geworden maar eens was 
het een klein dorp 
(zie deze krant) 

die om uit te breiden Souburg nodig 
had. Dat is een mooie gedachte. Je 
hebt elkaar nodig om iets te worden, 
om te kunnen groeien. Dus moet je 
ook goed voor elkaar zorgen, daar 
kun je dan later weer plezier van 
hebben. Zoiets kun je niet genoeg 
op je bordje krijgen en daarom zou 
het goed zijn wanneer er nu ook  
borden komen met dat historische 
verhaal van West-Souburg daarop. 
Als je zoiets op een bord geschept 
krijgt is dat geen opscheppen, dat 
is haute cuisine!!! Die maak je van 
goede ingrediënten en die hebben 
we hier in onze dorpen. Leuk dat ze 
nu eindelijk eens gebruikt worden. 

Daar wordt het allemaal heel 
wat beter verteerbaar door!

Melkmeisje

Rondom ‘t PUTJE
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en nooit een evenement of gebeurtenis 
oversloeg. “Nu zien we de wijkagent hier 
nooit”, concludeert Fred. “Volgens Van 
Dale is een wijkagent een politieagent, 
belast met surveillance in een wijk. Een 
heel enkele maal zie ik wel eens een poli-
tievoertuig door het dorp gaan maar de 
wijkagent(e) ken ik niet.”

Sociale vaardigheden
Dat was dertig jaar geleden wel anders. 
Iedereen kende Matthijse. “Ik hoor bij 

het dorp” kopte onze krant. Daarom bewa-
ren heel wat Souburgers herinneringen aan 
hoe onze wijkagent een kwajongen uit de 
sloot, van een regenpijp of van de spoor-
rails plukte. Hij had gezag en daar ontbreekt 
het tegenwoordig wel eens aan. Maar dat 
wil nog niet zeggen dat beide heren heb-
ben bedacht dat de goede oude tijd maar 
terug moet komen. Integendeel, de oplos-
sing is een nieuwe invulling van het begrip 
wijkagent, vinden zij. Een ding zal echter 
niet zo gauw veranderen en dat is dat een 
dergelijke functionaris in ieder geval moet 
beschikken over genoeg sociale vaardighe-
den. Dick weet dat zijn oud-collega daar 
ruimschoots over beschikte, waardoor hij nu 
kan concluderen dat hij waarschijnlijk bijna 
geen vijanden had. Dat Dick dat weet is niet 
zo vreemd. Al in 1975 leerden hij en Wim  
elkaar kennen bij een arrestatie in Oost-Sou-
burg. In die dagen was Dick postcomman-
dant in Westkapelle. Later werd hij lid van 
de korpsleiding in Vlissingen en vervolgens 
plaatsvervangend districtschef, dus ook hij 
kent de situatie in de dorpen door en door.

Met veel plezier
Wim Matthijse  stopte al lang geleden met 
werken. Het kon niet anders, zijn gezond-
heid liet hem in de steek. Hij werd afgekeurd 
kort na mijn gesprek met hem nu een kwart 
eeuw geleden; 47 was hij toen en het was 
geen gemakkelijke gebeurtenis voor iemand 
die zijn werk met zoveel plezier deed. Onze 
vroegere wijkagent komt oorspronkelijk uit 
Wemeldinge en verhuisde naar Kattendijke 
vanwege de inundatie. Daar bleef het gezin 
Matthijse wonen en daar ook vond de jonge 

Wim een baan bij een boer. Maar het was 
toch niet echt wat hij zocht, dus besloot hij 
na zijn diensttijd over te stappen naar dou-
ane, marechaussee  of politie. Het werd het 
laatste en zo toog de jonge Zeeuw naar een 
kosthuis in Rotterdam waar hij dat eerste 
jaar hard zwoegde om zijn diploma te halen. 
Een week voor hem dat lukte,  ontmoette hij 
op een dorpsfeest in Wemeldinge zijn latere 
vrouw Rie. Die wilde graag in Zeeland blij-
ven en zo belandde haar toekomstige echt-
genoot op 1 oktober 1966 bij de politie in 
Vlissingen. In april 1967 begonnen Wim en 
Rie aan een lang en gelukkig huwelijk waar-
aan helaas op 6 juli 2008 een einde kwam 
door het overlijden van Rie.

Zeventien jaar in Souburg
Al in die eerste jaren tobde Wim met zijn 
gezondheid en dat was de reden dat hij werk 
moest hebben waarin hij geen nachtdien-
sten hoefde te draaien. Souburg had nog 
een agent nodig en hij bleek de geschikte 
kandidaat. Rond 1968 verhuisde hij naar het 
politiebureau in het huidige gebouw van 
Omroep Zeeland, waar hij aanvankelijk deel 
uitmaakte van een ploeg van vijf man. Daar 
bleef er uiteindelijk maar één van over: Wim 
Matthijse, de wijkagent.

Zo’n jaar of zeventien bleef hij dat en hij 
denkt er nog altijd met heel veel plezier aan 
terug. De tijd is veranderd, het vanzelfspre-
kende gezag bestaat niet meer, dus zoals 
toen wordt het nooit meer. En dat zou ook 
niet goed zijn, vinden beide politiedeskun-
digen. “Dat is het slechtste uitgangspunt 
wat je kunt hebben, willen dat alles weer 
wordt zoals vroeger. Dat kan ook niet meer, 
de jeugd bijvoorbeeld wordt nu heel anders 
opgevoed.” Maar misschien wordt het toch 
wel eens zo dat  we weer een dorpsagent 
krijgen die constant ook echt in onze dor-
pen aanwezig is, die iedereen kent en door 
iedereen gekend wordt.  Want dat  lijkt de 
enige manier om het goed te kunnen doen. 
Misschien dat we dan ook hier genezen 
worden van onze heimwee naar Matthijse. 
Het doet hem toch wel wat dat te horen. 
“Ze hebben me ook heel vaak gevraagd: 
wanneer kom je weer terug?”

Hij is in ieder geval weer terug in onze 
jubilerende krant. Wie weet spreken we 
hem over 25 jaar nog een keer! “Maar 
dan wel vanachter een rollatortje”, den-
ken beide heren.

Ineke Vervorst-van LoonIneke Vervorst van Loon na 25 jaar weer bij  Wim Matthijse

Oude collega’s 

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

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs
staat al ruim 26 jaar voor kwaliteit

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking
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kwaliteit vakmanschap service

Slagerij

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

Gijs en Job van de basisschool de Tweemaster

In het voormalig ABN bankgebouw aan het Oranjeplein opent Kinderopvang 
Walcheren op 1 maart een nieuwe Buitenschoolse opvang met de toepasselijke 
naam BSO Zandbank. 

De BSO biedt op deze nieuwe locatie volop 
ruimte om te spelen, leren en genieten voor 
kinderen van 4 tot en met 7 jaar; de meeste 
kinderen komen van de achtergelegen basis-
school Kameleon, waar voornamelijk onder-
bouwgroepen gehuisvest zijn. Op de boven-
verdieping is een ruimte geschikt gemaakt 
voor 10+ kinderen, een zogenaamde Max-
Max BSO. Veel licht en frisse kleuren ken-
merken het vernieuwde gebouw dat grenst 
aan het speelplein van de basisschool. De 
bankkluizen zijn overigens nog zichtbaar, 
maar helaas niet meer gevuld. 

Samen met BSO Matrozen bij basisschool de 
Tweemaster (vooral bovenbouwgroepen) kan 
nu aan de kinderen in het zuiden van Souburg 
een kwalitatief beter activiteitenaanbod wor-
den gedaan met meer ruimte voor (op de leef-
tijdsgroep gerichte) vrijetijdsactiviteiten: keuze-

Op vrijdagavond 8 april vanaf 20.00 uur treedt de Wasschappelse Toneel-
ploeg op.  Vorig jaar hebben zij het publiek een leuke avond bezorgd 
waarbij veel gelachen werd en zijzelf ook het grootste plezier hadden. 
Met veel enthousiasme brengen zij ook dit jaar weer sketches naar aanlei-
ding van allerlei actualiteiten en wetenswaardigheden. Entree  bedraagt 
slechts 7 euro inclusief consumptie.  Aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop 
aan de deur vanaf 19.30 uur.

Cultureel Zeeuws weekend in 
Ritthem

“Toneel, Zang, Muziek en Kunst in het Dorpshuis, 
Dorpsstraat Ritthem”

Op zaterdagavond 9 april vanaf 20.00 
uur geeft Brassband ONDA uit Ritthem 
haar jaarlijkse uitvoering in samenwer-
king met het Bruinisser Visserskoor. Voor 
de pauze speelt ONDA nummers als 
“The last of the Mohicans” en “Out of 
Africa” maar ook een werk dat speciaal 
geschreven werd voor de Nederlandse 
Brassband kampioenschappen van 2010: 
“Rembrandt”. Dit werk is gebaseerd op 4 
schilderijen van Rembrandt: Zelfportret, 

De storm op het meer van Galilea, Sas-
kia en De compagnie van kapitein Frans 
Banning Cocq en luitenant Willem van 
Ruytenburgh ofwel de Nachtwacht.

Na de pauze treedt het Bruinisser Vissers-
koor voor u op met bekende en minder 
bekende vissersliedjes en zeemansliede-
ren. Nieuwsgierig geworden, kom ook! 
Entree gratis. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur.

vrijheid voor de oudere kinderen en een meer 
vertrouwde en veilige speelomgeving passend 
bij de behoefte en ontwikkeling van de jongere 
kinderen. Beide locaties worden voorzien van 
passend interieur en speel- en spelmaterialen.

Na de zomervakantie zal Kinderopvang Wal-
cheren een BSO openen in de basisschool 
de Burcht-Rietheim aan de van Visvlietstraat. 
Door een verhuizing van een aantal groepen 
naar een ander gebouw, komt ruimte vrij 
voor een BSO voor de onderbouwgroepen. 
De kinderen van Oost-Souburg krijgen hier-
mee een compleet aanbod buitenschoolse 
opvang binnen handbereik.

Voor meer informatie over plaatsingsmoge-
lijkheden kunt u contact opnemen met de 
afdeling Advies en Planning van KOW: 0118 
– 614532 of www.kinderopvangwalcheren.nl

4



Heerlijkheid           Ritthem

We maken een praatje en al gauw wordt 
me duidelijk: het ontstaan en de aanleg 
van deze minicamping heeft heel wat voe-
ten in aarde gehad. Jo heeft van kleins af 
aan op de Karnemelkshoek gewoond en 
gewerkt. Jo, inmiddels getrouwd met Rie-
neke en woonachtig aan de Zuidwatering-
straat nam in 1989 de leiding van het 35 ha 
grote akkerbouwbedrijf over. Er werd toen 
voornamelijk tarwe, suikerbieten, aard-
appels, uien en bruine bonen verbouwd. 
Maar de ontwikkelingen in de landbouw-
sector waren niet gunstig: het werd steeds 
moeilijker om het hoofd boven water te 
houden door de prijzen die betaald wer-
den voor de landbouwproducten.

Er moest iets gebeuren. Toen kwam de 
Provincie Zeeland in 1997 met de actie: 
“Walcheren, waarheen daarheen”. Daarin 
werden twee landbouwbedrijven de kans 
gegeven een Boerenboscamping te reali-

seren in het kader van de “verbrede land-
bouw”. Jo en Rieneke aarzelden niet lang. 
Zij dienden een plan in om een deel van 
hun grond te veranderen in een camping 
en voldeden aan alle eisen. Maar de Pro-
vincie gooide roet in het eten door geen 
toestemming te geven. Want tot grote 
verbazing van de familie Cevaal had de 
Karnemelkshoek inmiddels de bestem-
ming Natuurgebied gekregen en zou ter 
zijner tijd alles, behalve de woning, onder 
water gezet worden. 

Jaren van ploeteren en onzekerheid volg-
den. Uiteindelijk schreef Rieneke een 
noodbrief naar de gemeente: Wij hou-
den dit niet lang meer vol, vertel ons wat 
wij wel kunnen om de situatie te verbe-
teren. Maanden verstreken en plotseling 
in augustus 2002 nam de gemeente 
contact op: Wij staan positief tegenover 
jullie plannen voor een minicamping. 

Regelmatig loop ik met de hond over het pad langs minicamping de Karne-
melkshoek net achter de Zeedijk langs de Westerschelde. Ook vandaag weer. 
Ik tref Rieneke en Jo Cevaal aan, werkend aan de laatste uitbreiding van de 
uitspanning: een grote houten en solide luifel, bedoeld om te schuilen voor 
al te felle zon of juist regenachtige en koelere zomeravonden. 

Logeren op de Karnemelkshoek

Ritthem in beeld Voorjaarswandeling  
in Ritthem

“Terugblik op 25 jaar werk: van gewassen naar gasten”

Wij komen deze week nog langs. Na deze 
mondelinge toezegging kwam alles in een 
stroomversnelling. Plannen werden gemaakt 
en na wat bankperikelen werden de voorzie-
ningen aangebracht. Na 3 advertenties in 
de PZC staan in maart de mensen in file om 
te kijken naar de in allerijl opgehangen plat-
tegrond van de camping. Van de tekening 
af worden de reserveringen gedaan. Zoals 
gepland gaat de camping met 15 kampeer-
plekken op 28 mei 2003 open nadat ontzet-
tend veel werk verzet is. De camping is hele-
maal volgeboekt! 

Gasten uit het hele land, maar ook uit de 
directe omgeving genieten van de rust en 
ruimte. Tijdens de vakantieperiode wor-
den heel wat activiteiten georganiseerd 
voor de kampeerders. De Karnemelkshoek 
heeft inmiddels 25 kampeerplekken en de 
kantine en de speelweide zijn uitgebreid. 
De website www.karnemelkshoek.nl geeft 
een goede indruk. Het seizoen dit jaar loopt 
van 9 april tot 23 oktober. Om de week, 
op vrijdagavond, wordt er Boerengolf 
gespeeld en kunnen bewoners van Ritthem 

tegen gereduceerd tarief meespelen. 
Na afloop wordt koffie of thee met cake 
aangeboden. 

Als het weer tijd is om door te lopen, 
vraag ik of ze geen spijt hebben van de 
hele ommezwaai buiten de werkzaam-
heden van het landbouwbedrijf. Rieneke 
zegt: “Geen spijt, maar we hebben wel 
onderschat hoeveel werk het is. Want als 
we het doen, willen we het goed doen en 
zo goedkoop mogelijk voor onze gasten”. 
En dat is merkbaar. De koffie bijvoorbeeld 
is met zijn prijs van 1 euro nauwelijks 
duurder geworden in 25 jaar tijd, toen 
een kop koffie gemiddeld 1 gulden 80 
kostte. Ook wandelaars en fietsers maken 
graag gebruik van deze gastvrijheid.

Zij gaan verder met de voorbereidingen 
voor de opening van het seizoen wan-
neer ze de eerste gasten verwelkomen 
met een Paasontbijt. Ik besluit om toch 
eens te gaan Boerengolfen deze zomer. 
Als ik niet zo dichtbij woonde, zou ik ook 
een tentje opzetten en blijven logeren.

Tussen beide foto’s zit een periode van 60 
jaar. De eerste drie huizen van de Weverstraat 
zijn gerenoveerd, het vierde huis is afgebro-
ken. Het huis waar tot voor kort de heer van Vanwege de overweldigende belang-

stelling voor de winterwandeling op 30 
januari is er door de Dorpsraad nu ook 
een voorjaarswandeling gepland en wel 
op zondagmiddag 20 maart. Onder lei-
ding van Jos Broeke en Leo de Visser kunt 
u een ongeveer 2 uur durende wande-
ling door Ritthem en omgeving maken. 
Zij vertellen vele anekdotes uit het ver-
leden en wetenswaardigheden over de 
route en het landschap. De wandeling 
wordt afgesloten met een soepmaaltijd.

Vanaf 13.30 uur verzamelen in het Dorps-
huis in de Dorpsstraat en stipt 14.00 uur 
vertrek. Kosten bedragen 4 euro per  
persoon. Draag geschikt schoeisel. 
Alleen na aanmelding vooraf: 464961 of 
ceesvanderwoude@gmail.com

Belzen sr. woonde is nog origineel. Rechts-
achter ziet u  de toenmalige boerderij van Jan 
Marijs en de smederij van Lutein/van Belzen. 
Op de racefiets zit Piet van de Broeke. 

Wilt u meer oude foto’s bekijken uit het 
archief van Wim de Meij, bezoek dan de 

Bunker aan het Louwerse Wegeling te 
Ritthem. Op zaterdag 14 mei, tijdens 
het Ringrijden evenement,  is de bun-
ker open en gratis te bezoeken. Behalve 
foto’s en film uit de periode 1920 - 
1960 is er ook materiaal uit de Tweede 
Wereldoorlog tentoongesteld.
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Niet bepaald beste lezer. Natuurlijk, de 
vorst en de vele sneeuw hebben veel 
overlast met zich meegebracht. En ja, het 
strooibeleid van de gemeente Vlissingen 
mag dan op papier kloppen, in de praktijk 
is het echter veel anders. Daar mogen ze in 
het stadhuis nog eens kritisch naar kijken 
en vooral de situaties ter plaatse in ogen-
schouw nemen. Bij oudere mensen in de 
buurt, in de winkelstraten. Mooi dat het 
fietspad van het Koopmansvoetpad met 
veel zout vrij wordt gehouden, maar daar 
wonen geen mensen. Maar als inwoners 
mogen we ook zelf de hand in eigen boe-
zem steken. Even het stoepje aanvegen. 
Als ieder zijn of haar bijdrage levert, maakt 
dat het er een stuk gemakkelijker op. En 
als je dan geen stoepje hebt? Die straten 
zijn er ook. Even Vlissingen bellen. Maar 
laten we ook eens kijken als de sneeuw 
gesmolten is. Dan komt de ongerechtig-
heid bijvoorbeeld van onze hondenbezit-
ters naar boven. Kortom, winters hebben 
voordelen en nadelen. Dat was vroeger zo, 
en nu ook. 

Veel mensen vinden het jammer dat de oud- en 
nieuw tijd niet onopgemerkt voorbij is gegaan 
en er toch weer veel is vernield. Dat kost onze 
gemeenschap elkaar veel geld. Geld dat niet aan 
iets anders besteed kan worden. Verder heb-
ben overvallen en berovingen de pers gehaald. 
Gevoelens van onveiligheid staken de kop op. 
Winkeliers en particulieren hebben met lede 
ogen aangezien hoe bruut zij door het kra-
kersgilde zijn aangepakt. Om die reden heeft 
Geerard Eckhardt van de PSR aangegeven weer 
een politiepost op het dorp te willen. Nu is dat 
niet de oplossing, maar het tekent hoezeer de 
roep om dagelijks zichtbare en actieve politie 
klinkt uit onze gemeenschappen. 

Deze winter is de discussie losgebarsten over 
de nieuwe school, die door de gemeente is 
gepland tegen de A58 aan. Los van de ver-
keersoverlast voor de kinderen en de fijnstof 
problematiek, wie denkt daar als deskundige 
niet aan in een ontwerpfase van een omvang-
rijk plan, de vraag is waarom staat een school 
niet gewoon midden in het dorp, daar waar 
het gebeurt in een gemeenschap. Lijkt het 

niet logischer om zogenaamde veiligheidslin-
ten, die goed zouden zijn voor kinderen die 
van en naar school gaan, aan te leggen uit alle 
onderdelen van het dorp naar het centrum 
van Souburg? Veiligheidsmaatregelen, die ook 
voor onze oudere inwoners gelden? Eigenlijk 
voor iedereen? Prima dat er een tweede brede 
school komt, maar een grote school precies 
aan de noordkant van het dorp en een grote 
school precies aan de zuidkant van het dorp, is 
dat niet vragen om problemen voor wat betreft 
de verkeersdeelname door de meest kwetsbare 
groep? En is een multifunctioneel gebouw als 
dit niet midden in het dorp realiseerbaar? We 
denken dat er meer mogelijkheden zijn. Ook 
interessant is het denken over de invulling van 
het gebouw van de omroep in de Kanaalstraat. 
Het is goed dat ook hier kritisch wordt gekeken 
naar de mogelijkheden. Hier is voor alle par-
tijen, die erbij betrokken zijn, een groot voor-
deel te behalen. En de centrumfunctie voor 
verenigingen en instellingen in Souburg is in 
hoge mate gewaarborgd. Een goed initiatief 
dat onze steun verdient. 

Wat zorgen baart is de geleidelijke terugloop 
van het winkelbestand. De opening van Jumbo 
op het Oranjeplein is niet onopgemerkt voor-
bijgegaan. Daar staat tegenover de sluiting van 
enkele gerenommeerde winkels. En er staan 

Vervolg van pagina 1

De eenden in de vijver bij de Oude Waterlaan zullen blij zijn dat de winter voorbij is. 

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

Schildersbedrijf  
KameleonTijdelijk op dinsdag

15% KORTING
op alle behandelingen

Kanaalstraat 73

4388 BK Oost Souburg

Tel 0118 490222

Tijdelijk op dinsdag 
15% korTing 

op alle behandelingen

in de Kanaalstraat en Paspoortstraat nog 
enkele panden te huur. We hopen dat er 
initiatiefnemers zijn, die het aandurven het 
winkelbestand op peil te brengen. 

De vernieuwing van de Spoorstraat is nage-
noeg afgerond, de Bermweg ligt op de 
schop. Het is prima dat het onderhoud van 
de verkeersaders als deze doorgaat. We zien 
natuurlijk heel graag dat meerdere straten 
in onze dorpen op de schop gaan. Een ste-
vige duw op korte termijn in de richting van 
algemeen onderhoud mag wat ons betreft 
plaats vinden. Opschieten graag. Het wordt 
immers lente! Dan willen we er als dorpen 
van onze gemeente Vlissingen ook goed bij 
liggen. Rest ons de gemeente Vlissingen en 
de initiatiefnemers voor de prachtige ope-
ning op 15 januari 2011 van de opening van 
het centrum van Souburg en de ingebruik-
neming van de gerestaureerde toren een 
woord van dank toe te brengen. Het was 
groots opgezet en het was uitstekend voor 
jong en oud. Die dag was eigenlijk al een 
uitstekende aanzet voor de komende lente. 
Want hoe kritisch we ook kunnen zijn, het is 
een mooi stukje van de gemeente Vlissingen 
geworden. Een bezoek meer dan waard. 

Van de redactie.

Geerard Eckhardt vraagt hier tijdens de jaarmarkt op ludieke wijze om meer aandacht  
voor de veiligheid in Souburg. De “veldwachter” is Alex Achterhuis.

Tien jaar Philharmonie 50 plus
DIT JAAR BESTAAT DE PHILHARMONIE  
50 PLUS AL WEER TIEN JAAR

Het orkest werd destijds op initiatief van koordirigente en Vlijt en Volhardinglid Truus 
Wight en met financiële steun van de gemeente Vlissingen opgericht. Op 3 januari 2001 
werd voor het eerst gerepeteerd in De Blazer aan de Ritthemsestraat en daar zijn ook 
nu de muzikanten iedere woensdagmiddag te vinden. Nieuwe muzikanten van 50 jaar 
en ouder zijn er altijd welkom. Het jubileum wordt onder andere gevierd met een gratis 
concert in Ter Reede op zaterdag 26 maart om half drie.
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Het tuindorp in  
West-Souburg
Deze bijdrage in de reeks over de geografische ontwikkeling van Souburg gaat 
over de eerste grote uitbreiding van ons dorp: tuindorp West-Souburg. Ik bracht 
mijn jeugdjaren door in de onmiddellijke nabijheid van het Vlissingse tuindorp 
ten noorden van de Singel. 

In 1958, toen de laatste huisjes er gesloopt werden, was ik een jaar of tien en 
kan ik het me nog goed voor de geest halen. Ondanks het feit dat de laatste 
huisjes van het tuindorp in West-Souburg pas in 1974 zijn gesloopt, kan ik me 
niet herinneren er ooit te zijn geweest. 

Tuindorpen 
In het begin van de twintigste eeuw heerste 
er in veel steden woningnood. Ook in Vlis-
singen. Het inwoneraantal in 1916 bedroeg 
bijna 22.000 en was meer dan verdubbeld 
ten opzichte van 1875. Deze enorme toe-
name was voornamelijk te danken aan de 
vestiging van diverse bedrijven, waarvan de 
scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij 
“De Schelde” de belangrijkste was. In 1916 
werkten er ongeveer 1800 arbeiders op de 
scheepswerf. Het gemis van voldoende 
woongelegenheid zou kunnen leiden tot 
een gebrek aan werklieden met als gevolg 
een rem op de groei van de bedrijven.

In 1909 besloot een aantal bedrijfsdirec-
ties over te gaan tot de stichting van een 
woningbouwvereniging: De Vereniging tot 
Verbetering van de Volkshuisvesting. De 
doelstelling van deze eerste woningbouw-
vereniging van Vlissingen was helder. Voor 
de arbeiders moesten goede en betaalbare 
woningen worden gebouwd. De nieuwe 
Woningwet van 1901 stelde strenge eisen, 
maar bood hiervoor ook de nodige financi-
ele mogelijkheden.

De woonomstandigheden in de overbevolkte 
binnensteden waren vaak erbarmelijk. Er 
moesten dus oplossingen worden bedacht. 
Het was de Engelse journalist Ebenezer 
Howard die in 1898 het begrip “Garden 
City” introduceerde. Dit idee werd in Neder-
land op grote schaal overgenomen. Overal in 
Nederland ontstonden er tuindorpen buiten 
de bebouwde kom. Ook in onze omgeving. 

Souburg was Vlissingen echter een stapje 
voor en de gemeenteraad van de Schelde-
stad was ontstemd. Waarom wel in Souburg 
en niet in Vlissingen?

Het bestuur van de woningbouwvereniging 
bleek een knappe onderhandelaar en was 
in staat de bouwgrond in West-Souburg 
voor een zacht prijsje van het dorpsbestuur 
te kunnen kopen. De bouwkosten konden 
daardoor dus laag blijven.

Toen in 1916 de eerste bewoners hun 
nieuwe woning in West-Souburg betrok-
ken, kwam de woningbouwvereniging ook 
in Vlissingen tot een goede afspraak. Door 
de grond ten noorden van de Singel deels 
in erfpacht te nemen en deels te kopen kon-
den de 200 woningen eveneens tegen lage 
bouwkosten worden gebouwd.

Tuindorp West-Souburg
Dit tuindorp bestond uit 86 woningen, 
bestaande uit 43 dubbele woonhuisjes met 
elk een flinke tuin. 

In het bijvoegsel van de Middelburgsche 
Courant van 27 maart 1916 beschrijft de 
journalist in geuren en kleuren het nieuwe 

tuinstadfenomeen. Hij bezocht de nieuwe 
wijk op een zonnige dag en was blij verrast 
door het aanzicht van de rode daken, die fel 
afstaken tegen het groen van de weiden en 
het blauw van de lucht. Aanvankelijk was 
hij enthousiast over het kleurgebruik van de 
Belgische steen, de raamindelingen en de 
houten luiken. Nog dichterbij komend ging 
zijn stemming langzaam over in die van een 
meer ernstige zakelijke beschouwing. Het 
feit dat deze wijk in slechts een half jaar was 
gebouwd vertaalde zich duidelijk in de wijze 
waarop bouw had plaatsgevonden. 

De bouwkosten bedroegen 170.000 gulden 
met inbegrip van de grondaankoop. Het 
moest dus goedkoop en dat was duidelijk 
waarneembaar bij de indeling van de wonin-
gen. Zo was er bijvoorbeeld slechts sprake 
van één deur die uitkwam in het spoelhok. 
In de keuken ontbrak een stookplaats, waar-
door het eten op de kachel in de woonkamer 
bereid moest worden. Ook in de zomer! Het 
toilet (met het bekende tonnetje) bevond 
zich in het midden van de keuken. 

In eerste instantie bedroeg de huishuur 2,60 
gulden per week met inbegrip van 20 cent 
voor de waterleiding. Desondanks bleek het 
niet eenvoudig om huurders voor de wonin-
gen te vinden. Lange tijd stond ruim een 
kwart van de wijk leeg. De woningbouwver-

eniging had met een aantal bedrijven afspra-
ken gemaakt over het gebruik van de wonin-
gen. De K.M. “De Schelde” zou 71 woningen 
afnemen, de Spoorwegen 10 woningen, de 
Stoomvaartmaatschappij “Zeeland” 4 wonin-
gen en de Duinwaterleidingmaatschappij 1 
woning. Zeker in de beginperiode werd het 
tuindorp (wijk D) voornamelijk bewoond 
door uit Vlissingen afkomstige werknemers 
van de diverse bedrijven.  

Ontwikkeling
Regelmatig verschenen ingezonden stukken in 
de Vlissingsche Courant waaruit bleek dat de 
wijk een weinig positieve uitstraling bezat. In 
de krant van 7 maart 1921 berichtte een brief-
schrijver: “Het is niet onbekend dat een zeker 
gedeelte van Souburg’s ingezetenen bedoeld 
Tuindorp liever naar St. Helena zag verplaatst”.

In de krant van 21 mei 1921 sprak een brief-
schrijver over “het stiefkind van Souburg” en 
op 17 februari 1923 was het weer raak. Een 
bewoner van de wijk beklaagde zich over 
“De wantoestanden op het tuindorp”. Hij 
ondervond last van een ondraaglijke riool-
stank, een regelmatige terugkerende mug-
genplaag en een Egyptische duisternis, als ’s 

nachts om twaalf uur alle lantaarns tegelijk 
werden uitgedraaid.

Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log bleef het betrekkelijk rustig, maar daarna 
namen de problemen serieuze vormen aan. 
Tijdens de oorlog werden 6 woningen (in de 
Tuinstraat en Aldegondestraat) totaal ver-
woest en vanaf 7 oktober 1944 raakte de 
rest van de wijk onbewoonbaar vanwege de 
inundatie.

Na de oorlog zijn de 6 verwoeste woningen 
herbouwd en is het overige deel opgeknapt. 
Desondanks waren de gevolgen van de inun-
datie zodanig groot dat de woningbouwver-
eniging in 1954 overwoog de 80 woningen 
te slopen en te vervangen door nieuwbouw. 
Dit plan ging niet door en in 1969 verscheen 
Tuindorp West-Souburg in de krotoprui-
mingsnota van de gemeente Vlissingen. 

Gelukkig zijn de Ceresstraat, Tuinstraat, 
Aldegondestraat, Weststraat en Dwarsstraat 
nu nog te bewonderen. Op 30 augustus 
1995 werd de eerste paal geslagen voor de 
70 koopwoningen die  het  huidige Tuindorp 
West-Souburg vormen.

Door Adri Meerman

Tuindorp 1961

Tuindorp 1945
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In Oost-Souburg is het bij badmintonver-
eniging Astroïden (opgericht in 1967) een 
mooie mix van recreanten en prestatieve 
spelers. Voor ieder wat wils dus. Badminton 
is een leuke en vooral dynamische sport. 
Tijdens het spel zal je merken dat het veld 
eigenlijk wel groot is en in het bijzonderde 
shuttle erg snel heen en weer over het net 
gaat. Oefening baart kunst is een bekend 
gezegde. Zeker in de badmintonsport is dit 
van toepassing. Al snel zal je merken dat je 
de shuttle kunt plaatsen in de hoeken van 
het veld om het je tegenstander moeilijk 
te maken. Daarbij is er nog een verschil 
tussen het enkel- en dubbelspel. Enkelspel 
vraagt veel van je lichamelijke conditie en 

uithoudingsvermogen, maar zeker ook van je 
snelheid. En natuurlijk de vaardigheden: coör-
dinatie en inzicht. Het dubbelspel echter speel 
je samen en met de steun van je partner is de 
dubbel of de mix (man / vrouw) meer geschikt 
voor de beginners en recreatiespelers. 

Bij BC de Astroïden hebben ze spelers die op 
een behoorlijk niveau in de bondscompetitie 
van Zeeland meedraaien. Voor de recreanten, 
die het wat rustiger aan willen doen, is ook 
genoeg plaats. Zoals altijd heeft de jeugd de 
toekomst en ook hier binnen het badminton 
is dat niet anders en wordt op een speelse 
manier de beginselen van het badminton bij-
gebracht. Vanaf 8 jaar kun je al lid worden. 

Velen van jullie hebben op de camping wel eens een shuttletje geslagen. 
Op dat moment realiseer je jezelf niet dat badminton een Olympische sport 
is. In Aziatische landen, waaronder Indonesië Maleisië en China wordt bad-
minton massaal wordt gespeeld. Maar zo relaxed als het er op de camping 
aan toegaat, is het op het hoogste niveau niet. De enige overeenkomst is 
het gebruik van een racket en shuttle. Maar daarmee houdt het wel op. 

Badminton een campingsport? Dacht het niet...

Iedere dinsdagavond krijgen zij de mogelijk-
heid om badminton te spelen. Waarbij op 
een speelse wijze de basisbeginselen door een 
grote groep vrijwilligers bijgebracht worden. 

De camping voorbij? Wil je samen met ande-
ren gezond bewegen en gezellig sporten 
kom dan eens langs op een trainingsavond. 
* Dinsdag in de Van Duijvenvoorde sporthal: 
jeugd van 8 tot 15 jaar, van 18.15 tot 20.45 

Gemengd koor “De Ruyterstadsingers” is op zoek naar mensen die graag 
willen zingen en lid willen worden van “De Ruyterstadsingers”. Een ama-
teurkoor van ongeveer 35 leden, dat met elkaar goede, meestal licht klas-
sieke muziek wil maken. Bij alle stemmen is aanvulling welkom!

Gemengd koor “de Ruyterstadsingers” zoekt nieuwe leden!

Voor de zomer van dit jaar staan een 
aantal optredens gepland in wooncen-
tra voor ouderen in Vlissingen en omge-
ving. Het koor presenteert zich dan met 
een programma met madrigalen over 
o.a. de liefde, met bekende muziek uit 
een operette van Mozart en het bekende 
The Seventy Six Trombones uit The Music 
Man. Ook zingen de dames van het koor 

enkele duetten. Een vrolijk programma dat 
telkens besloten wordt met een bekend Hol-
lands volksliedje! 

Men hoeft echt niet persé een geschoolde 
stem te hebben! Samen met de dirigent, Bea 
Zwadlo,  wordt bekeken wat er mogelijk is en 
alle leden vinden het erg fijn om nieuwe men-
sen op weg te helpen.

De leden van De Ruyterstadsingers komen  
uit Oost- en West-Souburg, uit Vlissin-
gen en verder uit heel Walcheren. Het 
koor bestaat dit jaar 45 jaar. Zij verzorgen 
jaarlijks verschillende concerten o.a. het 
kerstlunchconcert in Oost-Souburg van 
de Stichting Vrienden Historische Kerk 
aldaar. Het koor doet regelmatig mee 
met Vol-koren in Middelburg en treedt 
op bij de zomerconcerten in Zoutelande. 
 
Geïnteresseerden kunnen een kijkje op de 
website: www.rssingers.ciland.nl. Hier is 
ook verdere informatie te vinden, foto’s 

te bekijken en/of het koor te beluis-
teren. Hier vindt u ook de telefoon-
nummers van de bestuursleden. Neem 
gerust contact op voor informatie! 
Het koor zou het heel leuk vinden als 
er mensen zijn die een keer vrijblijvend 
een kijkje komen nemen op een oefen-
avond  om te proberen mee te doen. 

Het koor oefent elke maandagavond van 
19:30 uur tot 21:30 uur in het gebouw 
“De Ark”  achter de kerk aan het Oranje-
plein in Oost-Souburg.

tot 

 150∏

Extra       

Bonus

Extra Smile Bonus
Boek nu uw zomervakantie en profiteer!

Lanzarote

399
Apps. Paradise Island***
8 dagen,  logies
Vertrek op 19 april
incl. vlucht
Incl. 100,- Zomer Bonus Korting!

Playa Blanca

Kom snel bij ons langs.

Arke
Walstraat 189
4381GR Vlissingen
Tel 0118 417710
vlissingen@arke.nl

Vraag naar de voorwaarden.

Dacht ‘t wel
.

Arke.nl
(€ 0,15/min)

0900
8847140

winkels

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

Ook hét adres voor mooie binnendeuren met fraai beslag, 
sfeervolle shutters en nog veel meer!
Buteuxstraat 12, Oost-Souburg / Telefoon: 0118 - 461241 / woensdag gesloten  

 
Hubo De Bezige Hand

Vakwerk in maatwerk

uur. Competitiespelers van 20.45 tot 22.00 
uur. * Vrijdag in Sporthal deBelt:  van 19.30 
tot 23.00 uur kun je bij de recreatie spelen. 
Neem dan gelijk je gymschoenen mee, dan 
kun je direct een shuttletje meeslaan. 

Wil je eerst nog wat meer informatie over 
de badmintonsport over de vereniging 
de Astroïden? Stuur dan een mailtje naar 
mkarman@zeelandnet.nl
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Souburgsche Courant25 
jaar

De bijnaam “Stoepeschieter” van de Sou-
burgers is wat moeilijker te verklaren. Wan-
neer u de Courant van maart 2009 of de 
courant van december 2000 erbij neemt 
kunt u hier meer over lezen. De Ritthemse 
bijnaam is ons niet bekend. Mocht u de Rit-
themse bijnaam kennen, en het verhaal wat 
hier bij hoort, neem dan contact op met 
onze Ritthemse medewerkster Christel Klap-
wijk. Email adres: ceesvanderwoude@gmail.
com. Over hoe de Vlissingers aan hun bij-
naam “Flessetrekkers” gekomen zijn wordt 
in een aantal verschillende verhalen verteld. 
Onderstaand een verklaring uit een boek van 
een oud Souburger.

Flessetrekkers
In het boek “Vlissingen in 1972” van de 
hand van Pieter Louwerse lezen we hoe een 
zekere Diego vertelt hoe de Vlissingers aan 
hun bijnaam gekomen zijn. De volgende 
tekst komt uit het boek uit 1880 dat ook de 
titel “Oog om oog en tand om tand” mee-
gekregen heeft.

“Neen, Juan” zeide Diego. “Ik zeg niet een 
Ketter of Geus, ik zeg een Vlissinger, dat is 
een Flesschedief”. “Ja, ja” Diego”,  riepen 
de anderen, “vertel op, waarom zijn de Vlis-
singers Flesschedieven?” “Als jelui de oogen 
gebruiken, dan zul je gezien hebben dat in 
den voorgevel van den Magistraat te Vlissin-
gen een wapen staat. Het is een witte flesch 
op een rood veld”. “Ik ben aan het vragen 
getrokken en te weten gekomen dat het wel 
al zeven eeuwen geleden is dat er in Engeland 
een man, ik geloof dat het San Willebrordo 
was, die medelijden kreeg met die arme Vlis-

Stoepeschieters, 
Flessetrekkers  
en Maneblussers

singers en daarom zijn land verliet om de lui 
hier tot het christendom te bekeren”. “Hij 
kwam hier ook aan en, na er eenigen tijd, 
zeker met weinig vrucht, het Christendom 
gepredikt te hebben, ging hij dit eiland verder 
in. Onderweg dorst krijgende, wilde hij zijne 
zilveren waterflesch nemen om daaruit te 
drinken, doch zie, die was nergens te vinden. 
De mannen van zijn gevolg zochten en zoch-
ten nog eens in alle pakken en kisten, doch de 
flesch kwam maar niet voor den dag. Eindelijk 
herinnerde San Willebrordo zich, dat hij er te 
Vlissingen uit gedronken had, en dadelijk wist 
hij nu ook, dat hij ze daar had laten staan. Om 
die zilveren flesch nu zoo maar prijs te geven, 
dat ging toch ook niet aan en daarom keerde 
hij met zijn gevolg naar Vlissingen terug. 
Toen hij op de plaats gekomen was waar hij 
het kostbare voorwerp had achtergelaten, 
was het gevlogen, en de menschen, die in 
dat huis of in de buurt woonden, zwoeren bij 
kris en kras, of liever bij Thor en ik weet niet 
hoeveel andere goden wel, dat ze van geene 
zilveren flesch wisten, ja, dat ze het geheele 
ding zelfs niet eens gezien hadden. De Bis-
schop wist evenwel zeer goed, dat hij ze daar 
en nergens anders had laten staan, daarom 
werd hij boos en riep: “jelui zijn flesschendie-
ven!” Van dien tijd af voert Vlissingen* een 
flesch in zijn wapen en hebben de inwoners 
dien eervolle naam in den ganschen omtrek 
behouden!”

* De naam Vlissingen laat zich vrij wat zeker-
der afleiden van het oude woord flossing of 
flessing (in het Engelsch nog fishing), dat vis-
scher beteekent. In de Engelsche taal wordt 
Vlissingen Flushing genoemd.

“Bijna elke stad of dorp 
heeft een bijnaam”

“Optocht en feest in Schuur en Zwaan”

Bijna alle steden en dorpen hebben een bijnaam. Middelburgers worden 
“Maneblusser” genoemd. In een lied wordt verteld waarom: “O Middelburg, o 
Middelburg wat zijt gij diep gezonken. De maan scheen op de lange Jan toen 
kwamen ze met de brandspuit aan. O Middelburg, o Middelburg wat zijt gij 
diep gezonken.” 

Voor het eerst sinds jaren, gaat Souburg weer carnaval vieren, met een 
optocht, staat er in de Souburgsche Courant van 1990. In de jaren tach-
tig en negentig van de vorige eeuw vierde een flink aantal Stoepeschie-
ters, dat was ook de naam van carnavalvereniging, carnaval. 

Oma’s huis staat niet meer

“Oma’s huis staat niet meer” was de eer-
ste zin die in mij op kwam toen ik de lege 
plek zag die eens Bachte Poorte was. De 
zin “Oma’s huis staat niet meer” is en nos-
talgische ingeving uit mijn jongste jeugd. 

Mijn vader zong altijd liedjes voor het 
slapen gaan, zoals “Op een strand stil 
en verlaten” en “Een karretje dat op de 
zandweg reed”, zodat ik niet kon slapen. 
Opa’s klok hoorde ook bij deze liedjes. 
Als ik me goed herinner was de tekst 
als volgt: “Opa’s klok was een heel 
oude klok van je tik tiketik tiketik “, en 
verderop in het lied (zeer dramatisch 
door mijn vader voorgedragen) “en 

In 1990 was het Prins Jeroen die op 
23 februari de stadssleutel van bur-
gemeester van der Doef in ontvangst 
nam. De Souburgse Prins was daar-
mee dus ook de baas van Vlissingen. 
Op zaterdagmiddag elf minuten over 
half twee begon het feest met een car-
navalsoptocht. Na de optocht was er 
’s middags een 
k indercarnaval 
in de Schuur en 
’s avonds was 
het feest voor 
de volwassenen. 
Maandag mid-
dag konden de 
kinderen het 
feest nog een 
keer overdoen 
in de Zwaan. En 
voor Oma en de 
andere oudere 
Souburgers was 
er een ouderen 
carnaval. 

(uit de Souburgsche Courant van december 1999)

plots sloeg de klok niet meer……..” Als 
kleuter begreep ik al dat dit niet goed 
was en omdat ik toch niet kon slapen 
vanwege de andere liedjes gaf dit veel  
te denken. 

Bachte Poorte is voor mij eigenlijk niet 
oud genoeg om voldoende nostalgi-
sche gevoelens op te roepen. Ik ben 
49 en weet nog welke huisjes er ston-
den voordat Bachte Poorte gebouwd 
werd. Maar ja, als je oma er gewoond 
heeft zijn zulke gevoelens niet makkelijk 
tegen te houden.

Dick Schinkel.  

Over Carnaval hoor je niet meer in 
Souburg. Dat is net als het wielren-
nen, Run Bike Run en de kermis een 
stille dood gestorven. Gelukkig heb-
ben we tegenwoordig nog wel High 
Land Games en door de winkeliers 
georganiseerde jaarmarkten en sinds 
kort ook een straatspeeldag.       

Oma’s huis wordt afgebroken. Twee maanden later, februari 2000 overleed oma een  
paar maanden later mijn vader. Nu, elf jaar later, geeft dit nog steeds veel te denken.  
Alleen begrijp ik het nu beter.     

Weer carnaval in Souburg

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 
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De attracties stonden elk jaar op hun vaste 
plaats. Voor het gemeentehuis, dat vroe-
ger op het Oranjeplein stond tegen over 
het huidige Nieuw Bachte Poorte, werd 
op zaterdag de carrousel opgebouwd. 
De plaatselijke jeugd hielp graag mee 
met het opbouwen want dan mochten 
ze ‘s middags gratis proefdraaien. Voor 
Schoonenburg stond de draaimolen en 
de schommels op de plaats waar nu de 
school de Tweemaster staat. Tussen de 
schommels en de zweefmolen was de 
plaats van de wafelkraam van Janvier. Bij 
de voormalige Smidse, hoek Oranjeplein 
naast Nieuw Bachte Poorte, vertoonde 
meestal de boeienkoning zijn kunsten. 

Nu zijn alle vernieuwingen niet altijd even 
vlekkeloos verlopen. Voor het Oranjeplein 
bijvoorbeeld moesten huizen en gebouwen 
verdwijnen en moest ook het vertrouwde 
tankstation van De Pree verhuizen. We heb-
ben gezien dat de aanloop tot de herschikking 
van het plein nogal wat vragen en procedures 
opriep. Tot uiteindelijk de eerste spa de grond 
in kon en de bebouwing kon beginnen. We kre-
gen er een supermarkt met daarboven een aan-
tal appartementen, een parkeerdek en Nieuw 
Bachten Poorte werd met seniorenwoningen 
en dagbehandelingruimten vernieuwd en uit-
gebreid. Veel van onze senioren keken naar 
de nieuwbouw uit. En het plein werd heringe-
richt. Met een heus Vikingschip in het midden. 
De toren ging in de steigers en samen met de 
kerk kreeg ook dit gebouw een mooi aanzien. 
Met de winkelstraten, het parkeerterrein achter 
de Aldi en de aansluiting met de Burchtstraat 

Weet u dat de Souburgse Kermis al in 1758 gehouden werd? Altijd met 
Pinksteren. Eerst op het stuk terrein aan de Vlissingsestraat, waar nu Bras-
serie de Karolingenburg en de motorwinkel van Ovaa gevestigd zijn, en 
vanaf 1800 tot de tweede wereld oorlog  was het Oranjeplein de plaats. 

Sinds de herinrichting van het Ambachtsveld met de daarnaast liggende 
parkeerplaats is er geen kermis meer op Souburg. Er is nog wel een dis-
cussie geweest over andere locaties en of een andere opzet. Bijvoorbeeld 
alleen een kinderkermis. Maar die moest dan wel tot laat in de avond 
open zijn. De laatste twee jaar horen we niets meer over de Kermis. Wil-
len we in Souburg geen kermis meer? De redactie van de Souburgsche 
Courant is benieuwd naar uw reactie.   

En hoe. In deze krant werd de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de 
vernieuwing van de Kanaalstraat, de Paspoortstraat, de Burcht, het Oranje-
plein en de Ritthemsestraat. En de uiteindelijke komst van de geluidswal langs 
de A58. In de krant stond de mening van de Partij voor Souburg en Ritthem, 
verenigingen en organisaties en niet te vergeten die van het dorpsplatform. 
Daarvoor werd er in de opbouwcommissie al gesproken over de noodzake-
lijke aanpassingen. (Deze commissie was de voorloper van het dorpsplatform.) 
Allen vonden dat het hoog tijd was dat de gemeente het achterstallig onder-
houd van onze straten zou aanpakken. We zijn er trots op dat, mede door de 
aandacht in deze krant, dit heeft geleid tot de renovatie van de straten. En 
laten we daarbij ook de toren van de kerk niet vergeten. 

Souburgse Kermis

Waar is de Kermis gebleven?

Oost-Souburg 
kreeg nieuw jasje

Stinkend in het zweet. De Kop van Jut 
stond voor de kerk en verder was er een  
“Keek Walk”, zoals Oma het noemde, een 
zuurkraam en een snoepkraam. In de zuur-
kraam werden augurken, zure bommen, 
worst, zure haring en dat soort dingen ver-
kocht en in de snoepkraam waren toen al 
de kaneel- en zuurstokken favoriet. Het was 
altijd verschrikkelijk druk op de Kermis. Als 
het ‘s avonds afgelopen was kon je op het 
jaagpad over de koppen lopen als ieder-
een weer richting Middelburg of Vlissingen 
naar huis ging. Later toen de tram er was, 
hij stopte op de hoogte bij West-Souburg, 
werden er extra ritten ingezet om alle men-
sen te kunnen vervoeren. 

en de Vlissingsestraat kreeg het centrum van 
Oost-Souburg een fraai uiterlijk. In onze krant 
is dit niet onopgemerkt voorbijgegaan. Maar 
ook niet de punten van kritiek, die er toch nog 
waren na de oplevering. Bijvoorbeeld over de 
plaats van het Vikingschip en de voor wegge-
bruikers onduidelijke rijrichtingen. Of de erg 
ongelijke afwateringsgoten in de Kanaalstraat 
en Paspoortstraat, waar zelfs een verontruste 
inwoner in onze krant gewag van maakte. 
Dat neemt niet weg dat we er in de afgelo-
pen jaren goed op vooruit zijn gegaan. Op dit 
moment zijn de Spoorstraat en de Bermweg 
aan de beurt, ligt de Doornluststraat open en 
wordt gekeken naar de Burgemeester Stemer-
dinglaan. We hopen dat we ook op het gebied 
van de toekomstige aanpassingen, die meer 
dan noodzakelijk zijn en zeker niet van voor zijn 
tijd zijn, u kunnen blijven informeren en aan-
dacht kunnen blijven vragen bij de gemeente.

(Uit de Souburgsche Courant van december 2000)

Een foto gemaakt op de Souburgse Kermis in de jaren twintig van de vorige eeuw. Van 
links naar rechts. Mannen: Kees Overbeeke, Willem Boogaard (Opa), Willem Kastelein. 
Vrouwen: Nellie Overbeeke, Anna Boogaard (Oma), Jans Kastelein, Zus van Nellie. 

het vernieuwde Oranjeplein gezien vanaf de gerenoveerde kerktoren. (foto: Tonnie Joosse)

Al in de tweede uitgave van toen nog ’t Putje werd in een hoofdartikel gewag 
gemaakt van een nieuw station. De NS hadden besloten van Oost-Souburg 
een volledig ingerichte stopplaats te maken. Daaraan vooraf was er uiteraard 
veel vergaderd, waren er tekeningen gemaakt en kreeg het idee een vaste 
plaats. Prima voor Oost- en West-Souburg en Ritthemers, die hoefden ook 
niet meer naar Vlissingen of Middelburg. Een paar Putjes later waren de teke-
ningen beklonken en de plannen goedgekeurd. Het duurde nog even en ja, 
we konden met de trein mee.

Station Souburg: van volledig NS-station naar halte

Laten we eerlijk zijn, lopend naar het sta-
tion. Of gebracht worden door familie, 
vrienden, kennissen, buren. Opstappen 
en op Amsterdam Centraal uitstappen. 
Of naar Schiphol, of gewoon naar Goes. 
Zoals het zo vaak gaat, heeft de tijd in 25 
jaar niet stil gestaan en is door of dankzij 

de privatisering van de NS een andere invul-
ling ontstaan van het begrip station. De kaart-
jesverkoop verdween. Er kwam een kaartjes-
automaat. En de NS regelde dat je op een 
steunpunt bij Bruna in de Kanaalstraat kaartjes 
kon kopen. Sterker nog, de laatste tijd ga je 
naar het Kruidvat of Blokker om bij acties een 

kaartje te kopen. Maar feit is 
dat ons station nog steeds in 
een grote behoefte voorziet. 
Voor forensen, voor dagjes-
mensen, voor scholieren. We 
zouden absoluut niet wensen 
dat Oost-Souburg bij de NS 
van de kaart zou verdwijnen. 
Ons station voorziet in een 
grote behoefte. Zorgpunt is 
dat de halte inmiddels ook een 
geliefde hangplek voor jonge-
ren is geworden. De Souburg-
sche Courant zal de ontwik-
kelingen de komende 25 jaar 
weer op de voet volgen.
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“Winkeliersvereniging Nemidso al 79 jaar een 
begrip in Souburg”

Iedereen voelde de wurgende greep van de 
concurrentie duidelijk. De opkomst van de 
eerste vergadering bewees dat wel en ook 
het resultaat onderstreepte dat de Souburgse 
zakenlieden snel onder ogen zagen dat ze 
samen sterker zouden staan.
Pal staan voor de eigen mensen was een 
belangrijk onderdeel van de middenstands-
organisatie. En natuurlijk ook het gezamenlijk 
trekken van klanten.
 
In de begintijd had men last van organisaties 
als de Coöperatie, die keerde aan klanten 
gratis brood uit wanneer deze ziek waren. 
Als antwoord hierop is men begonnen met 
zegels en, in samenwerking met de dokters, 
het geven van korting aan zieken. Om de aan-
dacht van de klanten nog meer te trekken, en 

Door samenwerking samen sterk 

te wijzen op het belang van goede winkels 
in eigen omgeving, werden er talloze acties 
opgezet. Etalagewedstrijden, optochten en 
winkelweken. Bij een van die gelegenheden 
werd een programma boekje uitgegeven, 
waarin de aangesloten leden middels een 
liedje hun waar aanprezen.
De bakkers hadden een gezamenlijk lied.  
Op de wijs van: “Limburg mijn vaderland”.

U kan krijgen wat U lust
Wat uw hart begeert
Taart, banket en marsepein
Waar moet ik dan wel zijn
Bij Hendrikx, Contant, van Dam
Deurwaarder en Ameele
Koopt dan in Uw eigen stee
En geef U leeft tevree

Negenenzeventig jaar geleden staken zo’n zestig Souburgse middenstanders de 
koppen bij elkaar. Het ging bepaald niet best met het plaatselijke midden- en 
klein bedrijf. Heel wat winkeliers vochten verbitterd en concurrentiestrijd uit, die 
in de magere crisisjaren het bestaan van velen van hen bedreigde. Het wacht-
woord dat de poort naar een betere toekomst voor de middenstand moest 
openen luidde NEMIDSO, de winkeliersvereniging die 20 oktober 1932 werd 
opgericht. “Die vereniging is uit nood geboren. Anders kan je het niet zeggen” 
stelde erelid en medeoprichter C. Hendrikx in een artikel in “Den Sutburger” uit 
1982. “Er was namelijk van alles teveel”. 

Baljeu is al honderd acht jaar een begrip. En daarmee een van de oudste familiebedrijven 
in Souburg. Op de foto, uit 2003, drie generaties Baljeu.

In de courant van februari 2000 was er nog wat ruimte over. En omdat ik 
net mijn verzameling lucifersmerkjes herontdekt had besloot ik over dit 
onderwerp, als vulling, een stukje te schrijven.

Vlijt en Volharding als 
lucifersmerkje
door Dick Schinkel

In 1965 starten Vlijt en Volharding een 
actie. Met de verkoop van doosjes luci-
fers met daarop de afbeeldingen van 
de drumband, probeerde men geld te 
werven voor de aanschaf van nieuwe 
instrumenten. Bode Boon stelde zijn 
vrachtwagen beschikbaar om van huis 
tot huis de pakken aan de man te bren-
gen voor de prijs van 100 centen. In de 
jaren vijftig en zestig, zo kan ik me herin-
neren, werden lucifersdoosjes in pakken 
van tien doosjes verkocht. Tien cent per 
doosje dus. Voor die tijd nog best duur. 
Ikzelf was in die tijd een verwoed verza-
melaar en wilde dus alle merkjes graag 
hebben. De complete serie bestond uit 
vier maal tweeëndertig merkjes. Een 
groene, een blauwe een gele en een rode 
serie. Totaal dus honderd achtentwintig 
stuks. Wat duur om ze allemaal te kopen. 
Zeker ook omdat er in een pak van tien 
vaak niet meer dan drie a vier verschil-

lende merkjes zaten. Besloten werd om 
tweeëndertig verschillende merkjes te 
sparen de kleur maakte niet uit. Vijfen-
dertig jaar later had ik daar spijt van. Ik 
miste bijvoorbeeld Ida Postema en Piet 
Baas in rood, groen en blauw terwijl ik 
Ida en Piet geel omrand dubbel had. 

Aangestoken door een gevoel van nos-
talgie en verzamelwoede heb ik de lezers 
van deze courant opgeroepen mij aan de 
ontbrekende merkjes te helpen. Dat had 
ik niet moeten doen.

Naast de afbeeldingen van de drumband 
ben ik in het bezit gekomen van meer 
dan veertigduizend merkjes. Zoveel dat 
het plezier van verzamelen eraf was. 
Maar ik heb nu wel Piet Steketee, Leny 
van Leeuwen, Ida Postema, Cor van 
Dalen en alle anderen in vier kleuren. De 
meeste zelfs dubbel.   

De tekst uit het artikel over winkeliersver-
eniging Nemidso komt u “Den Sudburger” 
een eenmalige uitgave van de winkeliers-
vereniging. Voor publiciteit was men aange-
wezen om de Scheldebode en de Vlissinger. 
Bij beide advertentie bladen was je nooit 
zeker dat er aandacht aan de evenementen 
van de winkeliers gegeven werd. Daarom 
besloot Nemidso in de begin jaren negen-
tig van de vorige eeuw drie maal per jaar 

Den Sudburger,  
Karolingenkrant, ’t Putje en  
nu Souburgsche Courant

een eigen krant uit te geven. Het werd 
de Karolingenkrant. Deze courant kwam 
drie keer per jaar uit. In 1997 besloot 
de winkeliersvereniging samen te wer-
ken met de dorpscourant “t Putje”. 
Nemidso zorgde voor de advertenties 
en de redactie van ’t Putje zorgde voor 
de teksten. De naam “t Putje” is na een 
aantal jaren gewijzigd in “Souburgsche 
Courant”.

Voor makkelijke schoenen en een deskundig advies

Gebr. Baljeu
Sinds 1903

100 Jaar een Naam in Schoenen

Kanaalstraat 1

Oost-Souburg

0118-461525



De Beth Cherem Singers, Trumpets of Zion, 
ofwel bekender als Voices of Freedom en Meran-
tau, waren slechts enkele koren die met diverse 
optredens furore maakten. Nationale bekend-
heid en zelfs enkele tv-optredens o.a. in NCRV’s 
“Eddie Ready Go” waren in begin jaren ‘70 
weggelegd voor de Voices of Freedom, die toen 
samen met zangeres Monica een hit scoorde 
met het politiek beladen “Empty Words”. Politiek 
beladen was zeer zeker de H-Gang (de H staat 
voor Prins Hendrikstraat) die meertalige arrange-
menten ten gehore bracht mét een ongekend 
succes. Ska, reggae, blues, rock & roll gegoten in 
populaire muziek was H-Gang’s eigen muziekstijl 
met daarbij stevige teksten!
Naast Rudi de Queljoe waren Jopie Tuhuleruw, 
Cees de Jong,  Jozef Telehala en Danny Sohilait 
de stille krachten achter het opkomende talent. 
Funky Latin Jazz Rock was de muziekstijl van 
Lativa (voorheen El Pombo) met een volgende 
introductie: Lativa een zesmans-popgroep uit 
Oost-Souburg die, inclusief bezettingswisse-
ling, 3 jaar lekkere muziek produceerde. Lativa 
speelde swingende jazzy funk-rock muziek van 
eigen makelij. De  teksten - in het Engels - vari-
eren van ”Love stories” tot “world problems”. 

Het merendeel  van de eerste Molukse wijkbewoners heeft het toenma-
lige “kinderkoor” meegemaakt. De saamhorigheid was zeer sterk en wee 
je gebeente als je ergens aan het knikkeren was, terwijl de andere kinderen 
wel aan het zingen waren. 

Muziekacademie in 50 jaar Molukse Wijk Souburg

LATIVA. Bezetting (El Pombo) afkomstig uit de wijk, alleen Jimmy kwam van buiten de wijk en 
Henky´s moeder kennen we ook als Juf Theune uit Ritthem. Basgitaar – Dicky Wattimena /
Jacky Wannee  (El Pombo), Drums – Henky Theune / Willem de Jong (El Pombo), Slaggitaar 
– August Telehala (El Pombo), Sologitaar – Dawoed Wannee (El Pombo), Saxofoon – Junus 
Saija, Conga´s/Percussion – Jimmy Sarioa / Ferry Wattimena (El Pombo),  Lead vocal, timbales, 
percussie -  Gabriël Waisapy (El Pombo).

Zanggroep Merantau

Op eenzelfde bühne werd er opgetreden 
met bijvoorbeeld Vitesse en Spargo. Vrien-
den onder elkaar is ook in deze setting van 
toepassing. Zo begon EL POMBO, een echt 
vriendengroepje dat gaandeweg toch zelf 
eisen ging stellen. Er werd zelfs een busje 
gehuurd om de oefenruimtes te benutten. 
Eerst in een garage in het centrum van Vlis-
singen, op het kamp bij Boer Jan in Koude-
kerke, maar ook in de Paraplu Paauwenburg. 
Tegenwoordig heet het een bootcamp, 
maar een hele zaterdag van 09.00 – 21.00 
uur oefenen was géén uitzondering. De 
ROADCREW is dan onmisbaar:  uit eenzelfde 
vriendengroep.  Studio te Kamperland nog 
in en daarna afmixen voor de eigen demo 
“Satu” . Deze muziekcassette werd – in eigen 
beheer - in omloop gebracht voor familie, 
vriendenkring en kennissen. Een kleine greep 
uit het 23-tellende repertoire is het liedje 
“Get Down” waarin de macht van dictators 
(het politieke spel) een halt wordt toegeroe-
pen, maar ook van “Changes” over het park 
(ideaal voor spelende kinderen) vlak bij onze 
Molukse wijk in Souburg, dat moest wijken 
voor 3 torenflats langs de A58. 

Changes  (Tekst uit: muziekcassette “Satu” door LATIVA)
A long time ago, not far from here

There was a park, where we used to play
We played the ball, and we climed up the trees
But that precious park, wasn’t bound to stay

They build some houses, trying to reach the sky
It was ready in no time at all

What about the kids, the kids could stand in line
Just waiting, to play the ball

What are we doing, is this right or wrong
What are we complaining, they’ve been waiting too long

They’re only growing, with no place to play
Watch they playing, nobody’s crossing their way

De Stichting VHKS krijgt vanuit onze gemeenschap veel steun. Niet alleen 
omdat het programma steeds meer mensen  gaat aanspreken, maar ook omdat 
het aanbod zo gevarieerd is. En dat is mooi voor het bestuur en al die vrijwil-
ligers, die hun enthousiaste bijdrage leveren aan het slagen van elk concert of 
elke uitvoering.  Stonden bijvoor beeld de Emma’s, het Duo Wings en Wood en 
het Veerse Scheepstuig in de schijnwerpers, het voorjaar belooft nog een mooi 
aantal evenementen.

Stichting Vrienden Historische Kerk heeft nog genoeg aanbod

Het Barokensemble Zeeuws Vlaanderen, het 
Vocaal Ensemble Cantare, het Quatre-mains 
ensemble uit Middelburg en het Belgische 
theatergezelschap Borsalino staan garant 

voor een mooi voorjaar. Het bestuur is er nog 
steeds trots op dat culturele evenementen in 
de Souburgse kerk plaats vinden. Maar wist u 
dat er ook al symposia, lezingen en burgerlijke 

huwelijken in het historische gebouw plaats 
vinden? In deze krant maakten we u al eerder 
deelgenoot van het werk van de ongeveer 
veertig vrijwilligers. Zij zijn de gastvrouwen 

en gastheren, die alle activiteiten, evenemen-
ten en concerten mogelijk maken. Zij staan 
niet alleen centraal bij de uitvoering, maar zij 
staan ook borg voor gastvrijheid en professi-
onaliteit. En omdat elk jaar er meer te doen 
zal zijn, nodigt de stichting u uit om ook eens 
een steentje bij te dragen en deel uit te wil-
len maken van een fijn team van vrijwilligers. 
Heeft u belangstelling? Neem contact op met 
de algemeen coördinator Dick Visser. Telefoon 
06-55370559. De stichting heeft veel te bie-
den. Voor de bezoekers en voor de vrijwilligers.

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 40 • Oost-Souburg • Tel. (0118) 461287

service 
kwaliteit 

zekerheid

Profiteer nu! 

40% korting
op alle damesnachtkleding

collectie 2010
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15 december 2010 werd de heer R.H. Roep geïnstalleerd als burgemees-
ter van de gemeente Vlissingen. In zijn toespraak zei burgemeester (René) 
Roep onder andere het volgende: “Ik vind het een eer om burgemeester van 
de gemeente Vlissingen te mogen zijn. Ik wil die burgemeester zijn voor alle 
burgers van de gemeente: voor alle burgers van de dorpen Oost-Souburg 
en Ritthem en de stad Vlissingen”. De burgemeester heeft het hier bewust 
over de “gemeente” Vlissingen en niet alleen over Vlissingen. Hij geeft hier-
mee aan dat de gemeente meer is dan een stad alleen.

“En West-Souburg dan?”, zult u zich afvra-
gen. Ook West is door de burgemeester 
niet vergeten. Hij zei daar het volgende 
over: “Bij de voorbereiding twijfelde ik 
of ik ook West-Souburg zou noemen, 
wetend dat dit gevoelig kan liggen. Hoe-
wel Vlissingen (de stad nemen we aan 
= noot redactie) een roemrijk verleden 

heeft en het goed is dit verleden te ken-
nen, is het voor een burgemeester van groot 
belang naar de toekomst te kijken. Niet wat 
achter ons ligt, maar wat voor ons ligt telt. 
Maar toen ik in de geschiedenis van Vlissin-
gen zat te lezen, stuitte ik op een artikel van 
Adrie Meerman, “De teloorgang van West-
Souburg” in de Souburgsche Courant van 

november 2009, dus toch even een stukje 
geschiedenis. Citaat: “Het dorpje Vlissingen 
lag in de middeleeuwen in de buurt van de 
huidige watertoren aan de Badhuisstraat. De 
teloorgang van West-Souburg, oorspronke-
lijk een ambachtsheerlijkheid, begon bij de 
stichting van Nieuw-Vlissingen. De bekende 
Floris V kwam met het idee om in het zui-
den van Walcheren havens te graven en een 
nieuwe stad te stichten, omdat de locatie aan 
de monding van de Westerschelde zowel op 
economisch gebied als op militair-strategisch 
gebied steeds belangrijker werd. Omdat hij in 
1296 door moord om het leven kwam, wer-
den zijn plannen door Willem III overgeno-
men en in het begin van de veertiende eeuw 
gerealiseerd. 

Dat gebied maakte onderdeel uit van het 
ambacht van West-Souburg, dat zich in 
die tijd over een groot deel van het zuiden 
van Walcheren uitstrekte. De toenmalige 
ambachtsheer moest dus een annexatie 
van een deel van zijn gebied toestaan. 
De inwoners van Vlissingen moeten zich 
tegenwoordig realiseren dat zij zich, wan-
delend over het Bellamypark, eigenlijk op 
een vroeger stukje West-Souburg bevin-
den. De afgelopen weken hebben Fenna 
en ik, soms ook met Fenneke en Stijn, wel 
eens over het Bellamypark gelopen. Dus u 
zult begrijpen, toen ik dat las vond ik het 
alleen uit historisch perspectief gerecht-
vaardigd West-Souburg te noemen in 
mijn toespraak.”

“Burgemeester vergeet West-Souburg niet”

Teloorgang van West-Souburg

Burgemeester (René) Roep, hier tijdens zijn eerst toespraak in  
Oost-Souburg, vergeet West-Souburg niet. (foto: Tonnie Joosse)

Fun on Wheels Bromfietsen & scooters

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

• Nieuw & 2e hands
• Reparatie

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

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

‘Niemand ziet het, maar ik weet het’

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

Vraag 7 en in mindere mate vraag 9 zorg-
den voor de grootste hoofdbrekens. De 
enige vragen die door iedereen goed 
beantwoord zijn, zijn vraag 4 en 8.

Bij 2 vragen hebben we per vraag 2 ant-
woorden goedgekeurd. Het gaat om de 
vragen 3 en 8 (zie hieronder voor de ver-
klaring).

De juiste antwoorden met aantal fouten 
+ eventueel een korte verklaring:
1.  Verschiet van kleur, maar hopelijk 

niet op uw deur. Schildersbedrijf 
Kameleon (1 fout).

2.  Ruim een week in een excentrieke 
herberg? Arke (3 fout).

  8 dagen logies in Aparthotel Yeni 
Acun.

3.  Niet naar een ander gaan! Stichting 
Werkt voor Ouderen (5 fout). 
Kom bij ons! 
Ook goedgekeurd: De Vrijbuiter. 
In de advertentie staat: “Voor al uw 
geboortekaartjes gaat u naar ….”, 
wat ook te lezen is als “Voor al uw 
geboortekaartjes gaat u niet naar een 
ander”.

4.  Afhaalprijs € 37,43 (tussen 12.00 en 
12.30 uur). Slagerij De Jager (0 fout).

5.  De tweede is goedkoper, wel zonder 
amusement.  

John’s Men & Women (3 fout). 
De tweede pantalon 40% korting  
*exclusief vermaak.

6.  Twee wegen voor rappe bijen? Wel 
schoon. Magic Bubbles Carwash  
(1 fout).

7.  Combinatie van Zeeuwse bloem en 
edelman. Blom & De Ridder (11 fout). 
Zeeuwse bloem = blom, edelman = ridder. 
Veel gemaakte fouten: Vrijbuiter (8x).

8.  Vakbekwame raad die u moeiteloos 
lopen laat. Gebr. Baljeu (0 fout). 
Voor makkelijke schoenen en een deskun-
dig advies. 
Ook goedgekeurd: De Notariswinkel. 
Vakbekwame raad haal je bij de Nota-
riswinkel en de lage drempel zorgt voor 
moeiteloos lopen.

9.  Resultaat: prachtige houtpannekoeken? 
Hubo De Bezige Hand (9 fout).  
Voor mooie binnendeuren met fraai 
beslag. 
Veel gemaakte fouten: Logus (5x), 
Schinkel de Weerd (2x).

10.  Pak de schaar tot en met de laatste dag 
van ‘t jaar. Jeans Inn (1 fout).

De prijzen:
1.    Een roomboter amandel Kerstkrans aan-

geboden door Bliek Meesterbakkers. 
2.    Een portretfoto voor 1 persoon gemaakt 

in de studio en geprint op aluminium 

Waren het de barre weersomstandigheden of was de puzzel te pittig, we weten het niet, feit is dat na de stortvloed 
aan oplossingen (146) op de advertentiepuzzel van 2009, we nu “slechts” 80 oplossingen binnen kregen. En dat  
terwijl de Souburgse middenstand voor een klinkend prijzenpakket gezorgd had.

Van de 80 oplossingen zijn er 56 foutloos, 18 inzenders hebben 1 fout gemaakt, 4 inzenders 2 fout en 2 inzenders 
komen tot een score van respectievelijk 3 en 5 fouten.

Nemidso advertentiepuzzel

van 30x30 cm. ter waarde van 150,- 
euro namens Perspectief Fotografie. 

3.    Een Kerst-Kado doos t.w.v. 25 Euro 
namens De Vriend  Kaas-Snoep en Reform.

4.    Een paar oorbellen aangeboden door 
Trouwerie Merrie Mie.

5.    Een waardebon voor een kilo rollade 
namens Ad de Jager.

6.    Een waardebon voor een kilo rollade 
namens Ad de Jager.

7.    Een waardebon voor een kilo rollade 
namens Ad de Jager.

8.    Een waardebon voor een kilo rollade 
namens Ad de Jager.

9. Een waardebon van Baljeu van 50,00. 
10.  Een rode beautycase aangeboden 

door Schinkel De Weerd Makelaardij.
11.  Het boek “Oost Souburg en omstre-

ken”.
12.  Een verlicht stadhuis van Middelburg 

aangeboden door de Marskramer.
13.  Een verrekijker aangeboden door de 

Rabobank.
14.  Cadeauverpakking REDGREEN Heren 

eaudetoilette met stik t.w.v. € 29,95.   
15.  Cadeauverpakking REDGREEN Dames 

eaudetoilette met roller t.w.v. € 29,95.
  Beide beschikbaar gesteld door John’s 

Men & Women.
Voor de eerste 12 prijswinnaars is er  
bovendien een waardebon van € 2.50  
te besteden bij L. Maas & zn.

De winnaars zijn:
1.  Nelly van den Berg, van Ginkelstraat 

37, Oost-Souburg
2.  H. Wielemaker, Braamstraat 30, 
 Oost-Souburg
3.  M. van Schijndel, Platanenstraat 13, 

Oost-Souburg
4.  Fam. L. Booij, van de Spiegelstraat 

62, Vlissingen
5.  Jose Mallie, Landregtstraat 14, 
 West-Souburg
6.  Tiny van Luijk, Zuiderzeestraat 60, 

Oost-Souburg
7.  H. Mulder, Esdoornstraat 75, 
 Oost-Souburg
8.  Fam. Verhage, C. van Perestraat 24, 

Oost-Souburg
9.  Piet van Schagen-de Buck, Koop-

mansvoetpad 29, Oost-Souburg
10.  J. Kroon, Irislaan 40a, Vlissingen
11.  M.J. Klap, Burchtstaat 55, 
 Oost-Souburg
12.  Anita Schipper-Goosens, Burg. 
 Stemerdinglaan 21, Oost-Souburg
13.  Marinda van Luijk, Doornluststraat 

15, Oost-Souburg
14.  Cees Havermans, Dongestraat 74, 

Oost-Souburg
15.  Anita Geertse, Cornelis van  

Perestraat 11, Oost-Souburg
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€5,- voor 1 kind. €2,5 per extra kind, max. 3 kinderen. Vraag naar de voorwaarden.

- Kinderen t/m 12 jaar
- Gratis 13x18 foto!
- Zonder afspraak

Scheldeplein - Vlissingen
0118-414081
vlissingen@flitsenfun.nl

Kanaalstraat 67- Oost-Souburg
0118-461762
souburg@flitsenfun.nl

Flits & Fun is onderdeel van

€5
Fotosessie voor maar

 Feest in Souburg
Na tien jaar hard werken is het centrum van Oost Souburg opgeknapt en feestelijk 
overgedragen aan de bewoners. De nieuwe burgemeester, René Roep, had de eer 
hier wat over te zeggen en deed dat treffend met de woorden “Het heeft tien jaar 
geduurd, maar dan heb je ook wat”. Ook de gerestaureerde kerk op het Oranjeplein 
werd feestelijk geopend. Eén druk op de knop en de kerk stond in het volle licht. Het 
feest werd afgesloten met een geweldig vuurwerk. Het concert wat ’s avonds in de 
kerk werd gegeven was een geschenk van de gemeente Vlissingen.

 Behoefte Dorpshuis in Ritthem
28 januari 2011 ging het dak eraf. The Old Firm, een Schots / Ierse Folkrock band 
gaf een “live” optreden in het dorpshuis “Ons Dorpsleven” in Ritthem. De zaal was 
geheel vrijgemaakt om zoveel mogelijk publiek te bergen en dat bleek nodig ook, 
ik heb nog nooit zoveel mensen tegelijk in het dorpshuis gezien. De Dorpsraad laat 
hierbij zien dat het hun ernst is met de uitvoering van het Dorpsplan, waarin staat dat 
het dorpshuis beter benut moet worden, waarbij de voorkeur uitgaat naar feesten etc. 
Kortom, er moest meer leven in de brouwerij komen. Al met al een zeer geslaagde 
avond, en voor herhaling vatbaar, waarmee maar weer aangetoond is dat er wel 
degelijk een behoefte is aan een dorpshuis. Ik ben benieuwd wat ons de volgende 
keer te wachten staat, en of we het college ervan kunnen overtuigen dat Ritthem 
zonder dorpshuis ondenkbaar is.

Impressie van openbare fractievergadering
Op 24 januari hield de fractie haar eerste openbare vergadering van dit jaar. Op een 
plezierige wijze werd er gediscussieerd met de bezoekers. Zaken die aan de orde kwa-
men waren onder meer het gebrek aan handhaving Nog steeds zijn er vernielingen 
op het Oranjeplein. Het afsluitbaar maken van de begraafplaats tijdens de nachtelijke 
uren is ook een wens die regelmatig terugkomt. Zoals ook het verzoek van 30 km 
zones in bepaalde straten en het kapot rijden van stoepen. Lof was er ook voor het 
opknappen van het Oranjeplein en de Lekstraat. De fractie zal de aandachtspunten in 
haar overleg met de wethouder en ambtenaar meenemen. De eerstvolgende moge-
lijkheid om met fractieleden te praten is tijdens de openbare ledenvergadering op 
maandag 21 maart as in de Kwikstaart, aanvang 19.30 uur.

Brede School Zuid
In de commissievergadering van 7 februari is er uitvoerig gesproken over de loca-
tie van de Brede School – Zuid. Een aantal leden van de buurtvereniging V en K 
(Vlissingsestraat en Kromwegesingel) was aanwezig. Volgens wethouder de Zwarte is 
uitgaande van het plan van eisen de Kromwegesingel de enige locatie. Ook de school-
besturen zijn die mening toegedaan. De wethouder heeft de toezegging gedaan om 
een overzicht te maken van alle 7 locaties die een alternatief zouden kunnen zijn. 
Tevens zal hij aangeven waarom de locaties wel of niet mogelijk zijn. (Ver)bouwen op 
de bestaande locaties gaat ten koste van het concept brede school. Misschien is het 
wel verstandig om naast de bestaande grote Brede School “Het Kroonjuweel” een 
“kleine” Brede School te bouwen. Een kleinere brede school zal sneller geaccepteerd 
worden volgens de wethouder. De raad moet het eerst nog wel eens worden over de 
eventuele nieuwe locatie.  

Straten en Wegen, Werkzaamheden Bermweg
In het partijprogramma van Partij Souburg-Ritthem staat dat ze voor haar inwoners 
streeft naar een betere begaanbaarheid van trottoirs, fietspaden en andere straten en 
wegen. Daar is de gemeente nu druk mee bezig. Na afronding van de Burchtstraat, 
Ritthemsestraat en Kromwegesingel  zijn nu de Spoorstraat en de Bermweg aan de 
beurt. De werkzaamheden duren tot en met 2 mei 2011. De Bermweg wordt in fases 
afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Fase 1: Buitenhavenpad tot de Wittezeestraat, start 18 januari tot 15 februari 2011;
Fase 2: Wittezeestraat tot de Zeewijksingel, start 16 februari tot 28 maart 2011;
Fase 3: Zeewijksingel tot de Kanaalstraat, start 29 maart tot 15 april 2011;
Fase 4: Buitenhavenpad tot de stoplichten A58, start 16 april tot 2 mei 2011.
De Spoorstraat wordt, ijs en weder dienende, begin maart geasfalteerd. 

Werkzaamheden Groot Abeele
Al enkele weken wordt er groot onderhoud gepleegd in Groot Abeele. De bewoners 
zijn daar blij mee. Voor de vele fietsers geeft dit grote overlast. Aanvankelijk moest 
men helemaal omrijden via de Reijersweg. PSR en anderen hebben meteen in de 
raadscommissie erop aangedrongen om een omleiding via de Lekstraat te maken. 
Ook vanaf het Koopmansvoetpad is er een wegomleiding. Ter hoogte van de speel-
tuin worden de fietsers omgeleid door de Diezestraat, terwijl ze nog wel kunnen door-
rijden, en dat ook doen, naar Groot Abeele. Volgens de gemeente is toch gekozen 
om te rijden door de Diezestraat omdat er regelmatig vrachtverkeer is op de Groot 
Abeele richting Lekstraat. 
Het laatste nieuws is te vinden op onze website www.partijsouburgritthem.nl 

(Advertentie)

FRACTIE

Raadslid Alex Achterhuis

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

Raadslid Lou Waterman  

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

Raadslid Lambert Prevoo

Ritthemsestraat 3
4388 JM  Oost Souburg        
0118-463369
E-mail: 
lprevoo@zeelandnet.nl

Raadslid Geerard  Eckhardt   

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

Wijziging in de fractie
In de raadsvergadering van 24 februari 2011 is de heer Ger Blom uit de Burcht-
straat beëdigd als gemeenteraadslid. Ger Blom vervangt voor een periode van 16 
weken Dick Schinkel, die om gezondheidsredenen tijdelijk is teruggetreden. Voor de 
gemeente Vlissingen is het de eerste keer, dat een raadslid gebruikt maakt van deze 
mogelijkheid, die sinds een wetswijziging in 2006 mogelijk is. Ger Blom zal binnen 
de PSR-fractie de politieke deelgebieden van Dick waarnemen en samen met Geerard 
Eckhardt deel uitmaken van de commissie “Ruimte”.  
Het tijdelijk terugtreden bij ziekte is een recht en geen plicht en we prijzen het in 
Dick, dat hij zijn zetel tijdelijk door een vervanger laat bezetten, zodat het raadswerk 
namens Partij Souburg Ritthem zo goed mogelijk doorgang kan vinden. 

(Lambert Prevoo, fractievoorzitter)

Ger Blom
Burchtstraat 13
4388 JJ  Oost Souburg
0118-604267
ghj.blom@kpnmail.nl

SOUBURG - MIDDELBURG
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Hobby en- CReATIVITeITS-
CenTRUM’T ALLeRGAARTJe

In de maand maart krijgen wij weer veel nieuwe  
Marianne Design en nellie Snellen artikelen binnen.

o.a: * mallen voor de snij/embosmachine
* stempels  * knipvellen.

ook verwachten wij de nieuwe hobbytoppers.
dus tot ziens bij ‘t Allergaartje

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

Jeans 
Waardebon
bij aankoop van 
een spijkerbroek

e10,-
sPIJKerHard de besTe!

•  Uitsluitend tegen inlevering 
van deze bon.

•  1 bon per klant.
•  Niet geldig op aanbiedingen.
•   Geldig in alle filialen t/m  

zaterdag 19 maart 2011.

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 
(0118) 490195 
dickschinkel@zeelandnet.nl

•  MedeweRkeRs 
-  Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk
- Dick Schinkel
- Bram Ossewaarde
- Alex Soplantila

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

•  veRspReidingsgebied 
Oost en West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

•  bezoRging 
De Courant dient uiterlijk 
woensdag 09-03-2011 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 11-03-2011 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

Op 19 april 2011 om 08.45 uur was het zover. 
De officiële opening. En om 09.00 uur ging 
de winkel open voor het publiek. Voor Fons 
de Boeck was het een prettige ervaring, zo zei 
hij op de persconferentie, direct na de ope-
ning. Hij kent het vak als geen ander. Begon-
nen in Vlissingen, overgekomen naar De Spar, 
in 2007 Super de Boer overgenomen en dan 
nu de Jumbo runnen. Jumbo timmert aan de 
weg, zo kunnen we in de landelijke reclame-
campagne zien. De overname van Super de 

Het is niet onopgemerkt voorbijgegaan, de opening van de nieuwe JUMBO aan het Oranjeplein. Al was het alleen al 
omdat het centrum van Souburg vol hing met gele en groene ballonnen. Veertien dagen na de sluiting van Super de 
Boer had het dorp weer een supermarkt. Velen waren benieuwd naar wat de nieuwe formule zou brengen. Aan de 
belangstelling heeft het zeker niet gelegen. Soms is het zoeken naar een parkeerplaatsje. Dat waren en zijn we niet 
gewend.  Maar ook niet naar het zoeken van de artikelen. “ Waar vind ik de Pampers?” kon een moeder met kleuter zo 
maar vragen. Maar dat was natuurlijk de nieuwigheid.

Nieuwe Jumbo oranjeplein  
trekt veel bezoekers

Boer door Jumbo was in 2010 een feit. En 
gelukkig kreeg Oost-Souburg een nieuwe 
vestiging. Er is in veertien dagen enorm veel 
verbouwd. Er is een totaal nieuwe inrichting 
gekomen en de indeling is overzichtelijk 
aangebracht. Een slagerijafdeling, een grote 
groenteafdeling, een kaas en vleeswarenafde-
ling completeren het grote aanbod. Jumbo 
Nederland is trots op deze winkel. En we 
denken dat ook de Souburgers de weg naar 
het Oranjeplein hebben weten te vinden. Een 

Het is februari 2004. Een ploeg sterke bouwvakkers slaan de eerste paal voor de nieuwe supermarkt in Souburg.

winkel met een oppervlakte van ongeveer 
1600 m2 met een groot assortiment dat de 
klant aanspreekt, is een luxe voor een dorp. 
En ja, het parkeren mag dan even wennen 
zijn geweest, we denken dat er voldoende 
mogelijkheden zijn. En wat veel klanten doen, 
ze komen op de fiets. Dat is ook gemakkelijk. 
Kortom, het geel/groen van Jumbo is inmid-
dels bekend. Zeker bij de kleine kinderen, die 
bij elke boodschapbeurt een kleurige groene 
of gele ballon mee krijgen. 


