
Om het evenement aantrekkelijk te laten 
blijven zoekt de organisatie nieuwe ploe-
gen, die willen meestrijden om de winst 
en de eer. Gelukkig zijn er al aanmeldin-
gen binnen. De organisatie verwacht ook 
teams uit België, Duitsland en Schotland 
te mogen verwelkomen. Gemiddeld 
nemen er achttien tot twintig teams deel 
aan de wedstrijd, Meestal zijn het ver-
tegenwoordigers van bedrijven, sport-
clubs, buurtverenigingen en zijn er zelfs 
families die een team op de been bren-
gen. En het staat inmiddels vast dat het 
geen mannensport meer is. Ook dames 
nemen deel en staan daarbij letterlijk 
hun mannetje. En voor kinderen is er de 
“ kleine edities”. Er valt nogal; wat te ver-
dienen. Het gaat om de captain, die zijn 

Het heeft natuurlijk de nodige inspanningen 
gekost, maar het centrum van Souburg staat 
op zaterdag 28 mei 2011 bol van de acti-
viteiten. De organisatie is in andere handen 
overgegaan. Kees Schroevers, jarenlang de 
trekker van dit evenement namens Nemidso, 
is opgevolgd door Sjaak en Mareike Goessije. 
Zij waren tot nu toe al betrokken bij de orga-
nisatie. Om de overgang goed te laten verlo-
pen is aansluiting gezocht bij het bestaande 
concept. De Karolingenburcht, het Oranje-
plein, de Paspoortstraat, de Kanaalstraat zijn 
wederom de plaats, waar “ het” gebeurt. 

Het is een vertrouwd beeld op de binnenplaats van de Karolingenburg in 
Oost-Souburg. Stoere mannen en vrouwen bevechten elkaar sportief met 
de meest uiteenlopende krachtonderdelen. Velen inmiddels gestoken de in 
de traditionele Schotse kilt. Met elke keer weer de huiskamervraag of de 
kilt ook op traditionele wijze wordt gedragen. En dat allemaal in onze ach-
tertuin. De organisatoren slagen er elk jaar weer in om enthousiaste teams 
naar de Burcht te halen. Op voorhand al een pluim waard. Want tot ver over 
onze gemeentegrenzen raken we bij sportminnend publiek bekend.

De tijd gaat snel. De voorjaarsmarkt, georganiseerd door Nemidso, komt 
eraan. U zult dit voorjaar de oude vertrouwde indeling weer zien. De organi-
satie is druk bezig de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen. Met het 
mooie voorjaar al in het achterhoofd, rekent men op een grote opkomst. 

18 Juni zijn er weer Highland Games

Eerste Karolingenmarkt voorjaar 2011

team het best kan motiveren, de beste 
man en vrouw, en ook de mode komt 
aan bod. Het mooist geklede team valt 
ook in de prijzen. Hamerslingeren, touw-
trekken, strobaal gooien, zware emmers 
versjouwen, niets is te gek om van een 
echte krachtmeting te kunnen spreken. 
Het evenement beging om 9.30 uur met 
de parade, die vanaf het station naar het 
strijdperk gaat. Tijdens het toernooi is er 
uiteraard muziek, verzorgd door Celtic 
Britain en is er weer van alles te beleven 
voor de bezoekers. Dit jaar telt deelname 
aan de Highland Games voor het eerst 
mee voor de Nederlandse kampioen-
schappen. Voor meer informatie kunt u 
ook terecht op de website van de orga-
nisatie: www.highlandgameszeeland.nl.

Ondernemers, verenigingen, vrijwilligers, en 
standhouders maken er weer een festijn van. 
Het aanbod om te komen is gelukkig groot. 
En tussen alle activiteiten door is er voor de 
bezoekers gezorgd voor een stuk entertain-
ment. De organisatie hoopt wederom op 
een grote opkomst. Alle ondernemers en 
vrijwilligers staan voor u paraat. Of het nu 
bij de kramen is of op de rommelmarkt. Sou-
burg centraal is een uitstekend devies voor 
deze eerste markt in 2011. In onze volgende 
uitgave komen we terug met de opzet van 
de volgende Karolingenmarkt.

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!

Verder in deze courant:
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KWALITEIT VAKMANSCHAP SERVICE

SLAGERIJ

AD DE JAGER

Altijd een glanzend
resultaat!

Magic Bubbles Carwash:

UITBLINKERS IN AUTOWASSEN!!!
Marie Curieweg 1 - Bedrijventerrein Souburg
Afrit 40 - A58 - naast BP-tankstation
Magic Bubbles Carwash is onderdeel van de Kuzee-bedrijvengroep

Magic Bubbles Carwash

De eerste tuin is een boeren natuurtuin van 
2000 m2 met volop kleur, hoogstam fruitbo-
men, oude kippenrassen en minischaapjes. 
Maja verkoopt bijzondere eenjarige planten en 
er is een brocantenmarktje. De tuin op num-
mer 5 is beduidend kleiner, circa 450 m2, en 

Op 17 juni en 18 juni van 10.00-17.00 uur is er open tuin bij Adrie en Maja de 
Wolf en bij Renate Rothstegge in de Ritthemsestraat, respectievelijk op num-
mer 56 en nummer 5. 

Open tuinen in Souburg

vrij nieuw. Het is een lange, smalle, kleurrijke 
tuin met veel rozen en leuke zitjes. Renate ver-
koopt stekjes, zaailingen en er is wat tweede 
hands spul te koop, waaronder een oude kerk-
bank. Toegang, kofie / thee met iets lekkers 
(zolang de voorraad strekt) zijn gratis. 

Rondom ‘t Putje
Alles verandert altijd, logisch want het leven is in 
beweging. Maar hier verandert wel heel erg veel. 
Een deel van onze winkeliers heeft de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt en gaat lekker van dat recht 
gebruik maken. Ze hebben groot gelijk maar voor 
ons Souburgers is dat een hele verandering en we 
zijn er ook niks blij mee, dus daar moest maar gauw 
wat in gaan veranderen, zodat we weer volop win-
kels hebben hier.

De gemeente is ook druk bezig met veranderen. 
Nadat we hier jarenlang, wat het bijhouden van 
onze straten betreft, leken stil te staan wordt nu 
in een ijzingwekkend tempo veel verbeterd en gaat 
zowat ons hele dorp op de schop.

Het mooie is dat de gemeente nu ook training lijkt 
te geven in het veranderen, zodat we er aan kun-
nen wennen. Tijdens de Paasdagen bijvoorbeeld 
hebben veel automobilisten daarop kunnen oefe-
nen op de Vlissingsestraat. Een stukje voor de 
watertoren was ( tijdelijk) een doorrijd-
verbodsbord neergezet en ook nog 
een waarschuwing wat verder 
naar voren op de Vlis-

singsestraat, maar wat de zijstraten betreft moesten 
we er maar naar raden. Zodat we volop hebben 
kunnen genieten van de kunsten van bijvoorbeeld 
verkeerd doorgereden enorme vrachtwagens die op 
een heel kleine ruimte prachtig aan het keren waren. 
Dat is écht veranderen; van richting dan.

Een andere grote verandering is dat Vlijt en Volhar-
ding weer een concert had gepland voor Koningin-
nedag op het Oranjeplein. Van deze verandering 
word ik heel blij. Ik hoop dat het voortaan weer een 
beetje gaan lijken op hoe het eens was, gezellig druk 
met allerlei activiteiten op het Oranjeplein. 

En een blijde verandering is dat Oost-Souburg op 
eerste Paasdag ineens wereldberoemd is geworden 
in Nederland omdat Janny uit ons dorp winnares 
werd in de Miljoenenjacht van de postcodeloterij. 
Daarmee won iedereen in Oost-Souburg, die een lot 
had, met haar mee. En dat was dan weer eens iets 

heel verrassend anders voor velen van ons. Zo 
maar door gaan!

Melkmeisje

Achter deze prachtige oude woning ligt de tuin van Adrie en Maja Wolf.
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Trouwen met Merrie Me
Hannie, Amelie en Elly zijn in de Kanaalstraat 
in Oost-Souburg niet meer weg te denken. 
Na hun start zijn ze in 9 jaar uitgegroeid 
tot een toonaangevende bruidsmodezaak. 
Bruidjes vanuit heel Zeeland weten inmid-
dels de weg naar Merrie Me te vinden. 
Maar ook van buiten de provinciegrenzen 
is er inmiddels veel belangstelling. Er is een 
uitgebreide collectie met veel keus. De per-
soonlijke service en de gezelligheid staan 
borg voor een goede start van de trouwdag. 
En er is niet alleen de droomjurk, maar ook 
de bijpassende lingerie, bruidsschoenen en 
bruidsaccessoires. Bijzondere aandacht is er 
voor de bruidskinderen, van klein tot groot. 
Kortom, de dames van Merrie Me zijn prima 
gevestigd in Souburg. En iedere belangstel-
lende is er van harte welkom.

Bloemenhuis Mies gaat de zomer in
Bent u opzoek naar een mooi boeket? Een 
plant? Of misschien wel iets anders wat met 
bloemen en planten te maken heeft? Dan 
bent u Bloemenhuis Mies aan het goede 
adres. Ze hebben een ruim assortiment bloe-
men, planten,mooie boeketten, plantenar-
rangementen, bloemstukken en fraai opge-
maakte glaswerk in de winkel. Misschien wilt 
u liever zelf een boeket samenstellen? Dat 
kan bij Mies ook. De medewerkers geven u 
daarbij graag advies zodat u met een mooi 
boeket de deur uit gaat. Ook proberen ze 
wekelijks een leuke actie/aanbieding te heb-
ben, en kunt u als klant voor 10 % korting 
sparen met de klantenkaart. Ook verzorgt 
Bloemenhuis Mies rouw en- bruidsarrange-

PROGRAMMA KAROLINGENMARKT 2011
De organisatie van de Nemidso heeft voor de Karolingenmarkt van 
zaterdag 28 mei 2011 een programma gemaakt voor de bezoekers. 
Dit ziet er als volgt uit.

Vast podium
10.00 uur Dames barbershopkoor Sea Sound Singers
11.30 uur Corner Cats
14.00 uur Jazzit

Entertainmentpunt Omroep Zeeland
13.30 uur Demonstraties van de East River Line Dancers
   Kinderen kunnen hier ook terecht voor een 

workshop en ponyrijden.

Looporkest
Van 10.00 tot 12.00 uur komt u de Dikkuh Nekkuh Bent tegen.

Verder bij het vaste podium een lekker terras voor versnaperingen en 
uiteraard de (kinder-?) rommelmarkt op de Karolingenburcht. Bij Omroep 
Zeeland hebben kinderen ook de mogelijkheid voor ponyrijden, draai-
molen, suikerspin en springkussen. En ook Schminkstarz zijn aanwezig 
voor de kinderen.

De tijd gaat snel. De voorjaarsmarkt, georganiseerd door Nemidso, komt 
eraan. U zult dit voorjaar de oude vertrouwde indeling weer zien. De 
organisatie is druk bezig de laatste hand te leggen aan de voorbereidin-
gen. Met het mooie voorjaar al in het achterhoofd, rekent men op een 
grote opkomst. 

Nemidso onderneemt

menten waarbij de medewerkers kunnen 
adviseren zodat het maken van bepaalde 
keuzes makkelijker wordt. Met het mooie 
weer u tuin weer gezellig maken? Er is dit jaar 
een ruim assortiment tuinplanten met onder 
andere perkgoed en vaste planten voor een 
scherpe prijs. Of, zoals Mies het aangeeft, er 
is genoeg aanbod in de Paspoortstraat.

John’s Men and Women nodigt u uit
Op 1 oktober 1989 namen John en Janneke 
de Korte de zaak waar John al sinds 1977 
werkzaam was over. Nu al weer 21 jaar 
later en sinds 10 jaar op dit adres is John’s 
Men & Women een begrip in heel Walche-
ren en daarbuiten. Een goed persoonlijk 
advies en service staan hoog in het vaandel. 
Elke klant krijgt de aandacht die hij/zij ver-
dient. Samen met de vaste medewerkster 
Fenny Tournoij, die dit jaar al weer 10 jaar 
in de zaak werkzaam is, heeft John’s Men 
& Women een goede binding met de klan-
ten. Die komen overal vandaan en dat is 
niet alleen van Walcheren vertelt John. Ook 
voor representatieve bedrijfskleding kun-
nen ze er terecht en zo ook voor verkoop 
en verhuur van smoking, jacquet en rokkos-
tuum. In de winkel is een duidelijk beeld van 
zowel casual als meer formele kleding. Het 
laten zien van details en de mogelijkheden 
van het combineren is een plezier voor de 
ondernemers. Van de merken RedGreen en 
Gant heeft John’s Men & Women ook de 
geurlijn. Om de nieuwe zomercollectie te 
ervaren nodigen John en Janneke u uit om 
deze te komen bekijken. Wilt u meer infor-
matie? Stap gewoon binnen.

John en Janneke de Korte en medewerkster Fenny Tournoij.

Barbershopkoor de Sea Sound Singers bestaat 
uit 32 enthousiaste zangeressen die onder 
leiding van dirigente Sacha Hokke mooie 
vierstemmige arrangementen zingen. Tot 
het repertoire behoren typische barbershop-
nummers,  close-harmony songs, rustige bal-
lads en swingende up tempo nummers. Er 
wordt a capella gezongen en de nummers 
worden vaak gecombineerd met bijpassende 
bewegingen. Op deze manier zorgen de Sea 
Sound Singers voor een boeiende voorstel-
ling met een originele uitstraling.
Op zaterdag 28 mei a.s. zijn de Sea Sound 
Singers te zien tijdens een optreden op de 
Karolingenmarkt in Oost-Souburg om 10.00 
uur. Op zaterdag 4 juni a.s. zijn ze opnieuw 
van de partij met diverse optredens tijdens 
Middelburg Vól-koren. 
Krijgt u na het zien van deze optredens ook 
zin om lid te worden van dit gezellige koor, 
dan kunt u vrijblijvend een keer komen kijken 

Sea Sound Singers
tijdens onze repetities op maandagavond in 
Wijkcentrum De Zwaan te Oost-Souburg.  
Binnenkort wordt een open repetitieavond 
gehouden.  Bij de optredens worden flyers 
uitgedeeld waarop datum en tijd worden 
vermeld.
Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website van het koor: www.seasoundsingers.
webs.com
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Tegen inlevering van deze bon

20% korting
actie loopt t/m 28 mei 2011

Onze nieuwe collectie zomerpanty’s 

en leggings is binnen!

De Faam
Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
0118-461287

SOUBURG - MIDDELBURG

Tijdens de jaarmarkt op 
28 mei weer vele aanbiedingen 
en tevens magazijnopruiming.

www.allergaartje.nl

CREATIVITEITSCENTRUM

’t ALLERGAARTJE

 “We zijn er bijna. Het achterstallig onderhoud wordt langzaam maar zeker weggewerkt”

Onderhoud en herinrichting straten

Medio 2003 komt een voorstel om Plein 
Vierwinden op te knappen in luxe duur-
zame materialen. Het Plein, dat er overi-
gens nog goed bij ligt, moet als voorbeeld 
dienen voor de verdere duurzame inrich-
ting van de binnenstad. Kosten van deze 
inrichting zijn 325.000 euro. Dit geeft veel 
tumult. Veel mensen hebben moeite met 
de prioriteitstelling. Stichting Werkgroep 
Gehandicapten Walcheren, de ANBO, de 
PCOB, de PUGO Vlissingen, de ANGO, 
het Souburgse dorpsplatform en ook Par-
tij Souburg Ritthem reageerden via de 
kranten, brieven aan de gemeente en in 
een commissie vergadering. Nadrukkelijk 
werd aan de gemeente gevraagd priori-
teit te stellen aan het wegwerken van het 
achterstalling onderhoud aan straten, 
wegen en rioleringen. 

In 2006 komt de grote doorbraak. Zowel 
het college als de meeste politieke par-
tijen, en dus ook de meerderheid van 
de gemeenteraad, zien de noodzaak om 
geld vrij te maken voor het verder weg-
werken van het achterstallig onderhoud. 
Ook wordt er structureel een budget in 
de begroting opgenomen om te voorko-
men dat achterstallig onderhoud in de 
toekomst niet meer voor komt. De pro-
vincie Zeeland ziet toe dat de gemeente 
zich daar ook aan houdt.

Bermweg, Spoorstraat, 
Ritthemsestraat en de Burchtstraat
Een bewonerscomité uit de Bermweg 
en een bewonerscomité uit de Ritthem-
sestraat hebben samen met de PSR het 
college en de gemeenteraad kunnen 
overtuigen de asfaltering en of het onder-
houd en de herinrichting niet verder uit 
te stellen. In de Bermweg en Spoorstraat 
zijn de werkzaamheden bijna klaar. De 
Ritthemsestraat en Burchtstraat liggen 
er, net als het grootste gedeelte van het 
centrum van Souburg, weer prachtig 

Aan ‘kreupele’ straten geen gebrek in Souburg is de kop van een artikel in 
de Souburgsche Courant van februari 2003. De courant vervolgt: “Snel ver-
beteren is zeker geen overbodige luxe, zoals de volgende opsomming aan-
toont.” En dan volgt er een hele waslijst met slecht onderhouden straten. 

bij. De andere belangrijke ontsluitingsweg, 
de Burgemeester Stemerdinglaan, komt in 
2012 aan de beurt.

We zijn er bijna!
De Souburgsche Courant heeft in de afgelo-
pen jaren veel aandacht besteed aan het ach-
terstallig onderhoud van straten, wegen, rio-
leringen en groen in de gemeente Vlissingen 
en dan vooral dat van de dorpen. Gezegd 
mag worden dat er de afgelopen jaren veel 
onderhoud gepleegd is. Zeker ook in de Sou-
burg. Een compliment is zeker op zijn plaats. 
We zijn er bijna maar nog niet helemaal. 

Werkzaamheden aan de Bermweg

We zijn er bijna maar nog niet helemaal. De Pieter Louwerse straat

In de Padweg moet je oppassen voor de hoge trottoirranden Werkzaamheden aan de Spoorstraat
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grote werkkamer. Vanwege het beperkte 
budget voor de inrichting is toen dankbaar 
gebruik gemaakt van het meubilair uit het 
stadhuis aan de Kanaalstraat, dat keurig in 
het Vlissingse stadhuis stond opgeslagen. 
De grote tafels uit de raadszaal, de kast en 
het bureau van de burgemeester maakten 
van de werkkamer bijna een stijlkamer. De 
meeste mensen vinden het geweldig, maar 
sommigen kunnen niet wachten om er 
modern meubilair te plaatsen. Ook de des-
kundige van de Arbo ziet een en ander met 
gemengde gevoelens aan. Ik heb er echter 
altijd met groot plezier gewerkt. Een paar 
jaar geleden is het meubulair aangevuld met 
de deftige stoel van de burgemeester uit de 

Souburgse raadszaal, geschonken door Dick 
Schinkel. De aankoop en restauratie van het 
bijzondere meubelstuk kostte hem een veel-
voud van de oorspronkelijke prijs uit 1939 : 
22 gulden! De staande klok, afkomstig uit de 
politiepost aan de Kanaalstraat, staat er ook 
nog steeds te pronken. Wel moet ik beken-
nen dat ik de klok al jaren geleden heb stil-
gezet. Het luidmechanisme benadert name-
lijk het aantal decibellen van de Big Ben in 
Londen, waardoor een fatsoenlijk telefoon-
gesprek onmogelijk is. In ieder geval staat de 
klok twee maal per dag gelijk.

door Adri Meerman

Einde van een tijdperk
Toen ik ging zitten om mijn serie voort te zetten over de geografische ontwikkeling 
van Souburg werd ik al snel afgeleid door andere gedachten. Dit is namelijk mijn 
laatste bijdrage voor de Souburgsche Courant als gemeente-archivaris van Vlissin-
gen. Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft mij desgevraagd per 1 juli 2011 
vervroegd pensioen verleend. Mijn volgende bijdrage – als dit tenminste door de 
redactie wordt toegestaan – zal ik wellicht als ambteloos burger moeten verrichten. 
Ik laat me dit keer dus maar even leiden door mijn gedachten en vertel u hoe mijn 
binding met Souburg in de loop der tijd is gegroeid.

De eerste kennismaking
Op 1 juli 2011 zal ik precies 45 jaar en elf 
maanden in dienst zijn van de gemeente 
Vlissingen. Ondanks die lange periode her-
inner ik me als de dag van gisteren dat ik 
als 17-jarige jongen op 1 augustus 1965 de 
statige stadhuistrap besteeg om daar gecon-
fronteerd te worden met een aantal streng 
uitziende en strak in het uniform gestoken 
bodes. Diep onder de indruk stamelde ik dat 
ik de nieuwe leerling-ambtenaar was. Mijn 
eerste stappen in de ambtelijke wereld waren 
gezet. De afdeling algemene zaken, waar ik 
me moest melden, stond onder leiding van 
een strenge chef die op zijn beurt werd geleid 
door een nog strengere gemeentesecretaris. 
Voor deze man had iedereen ontzag ofwel 
lichte doodsangst. Hij was het prototype van 
de toenmalige gemeentesecretaris: zwijgend
in de gemeenteraad, fluisterend in het college 
en bulderend op de gemeentesecretarie.

Bij de herindeling van 1 juli 1966 werd Sou-
burg bij Vlissingen gevoegd. Dit had onder-
meer tot gevolg dat een aantal Souburgse 
ambtenaren hun overstap moesten doen 
van het intieme gemeentehuisje aan de 
Kanaalstraat naar het hagelnieuwe stadskan-
toor van de Scheldestad. Een eerste kennis-
making met Souburg op ambtelijk niveau. 
Zij moesten enorm wennen aan de andere 
cultuur die er heerste. Het rommelige, maar 
gezellige gemeentehuis stond in schril con-
trast tot de kille zakelijkheid binnen het Vlis-
singse stadhuis. Maar na betrekkelijk korte 
tijd lukte het de Souburgers zich aan te pas-
sen aan hun nieuwe werkomgeving.

De nieuwe woning
In 1972 verrees ten noorden van de Burge-
meester Stemerdinglaan (tussen de Lekstraat 
en het Koopmansvoetpad) een forse woonwijk 
van in totaal 310 woningen. De woningcorpo-
raties Sint Willibrord en Goed Wonen namen 
er respectievelijk 116 en 194 voor hun reke-
ning. Op onze huwelijksdag betrokken wij 
de woning die ons was aangeboden met een 
prachtig uitzicht op het park, gelegen aan de 
overkant van de Lekstraat. Inmiddels was ik 
via de afdeling Algemene Zaken bij de afde-
ling Interne Zaken geplaatst. Op die afdeling 
maakte ik kennis met de moderne archie-
ven, de postbehandeling en de agendering 
voor de vergaderingen van het college, de 
gemeenteraad en de commissies. Ik voelde 

Het bureau van de burgemeester

Aan de Hellebardierstraat kreeg ik de beschikking over een grote werkkamer

me als een spin in het ambtelijke 
web. De moderne archivistiek, maar 
ook de bestuurlijke besluitvorming 
bleken een boeiende wereld. Op het 
moment dat deze werkzaamheden 
te routinematig werden, kreeg ik in 
1985 de kans om over te stappen 
naar de toenmalige archiefdienst. 
De moderne archivistiek maakte 
plaats voor de oudere archieven en 
… de geschiedenis.

In 1966 waren de archieven van 
Souburg en Ritthem eveneens 
naar het stadhuis in Vlissingen over-
gebracht. Het bleek een chaotische hoop 
papier dat schreeuwde om inventarisatie. 
In 1991 verhuisde het gemeentearchief 
van het stadhuis naar de Hellebardierstraat. 
Tussen de bedrijven door zijn de archieven 
van Souburg en Ritthem geïnventariseerd. 
Beide archieven zijn een prachtige bron 
van historische informatie. Voor mijn bijdra-
gen aan deze courant maak ik er dankbaar 
gebruik van.

De nieuwe werkkamer
In het monumentale pand aan de Hellebar-
dierstraat kreeg ik de beschikking over een 

De deftige stoel van 
de burgemeester 
uit de Souburgse 
raadszaal

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

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

‘Niemand ziet het, maar ik weet het’

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

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

Dag en nacht bereikbaar

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

Het echtpaar heeft ervaring in de 
horeca en na enkele kleine aanpassin-
gen in het pand staan zij klaar om de 
bewoners en anderen gasten te ont-
vangen. Koninginnedag en de diverse 

Ringrijders evenementen zijn natuurlijk 
bijzonder drukke dagen maar ook het 
verzorgen van vergaderingen, familie- 
en verjaardagsfeestjes doen zij graag. 
Belangstelling? Neem contact met hen 
op: telefoon 06-16408338 of via www.
dorpsraadritthem.nl

Tijdens de diverse Open Tuinen dagen in 
Ritthem is het Dorpshuis geopend voor 
mensen die vermoeid, hongerig en dor-
stig willen neerstrijken. 

Iedere vrijdagavond vanaf 17:00 is er de 
Ritthem Borrel: de school- of werkweek 
wordt doorgenomen, het weekend inge-
luid, een kletspraatje, drankje en zelfs de 
frituur is open. Leve het Dorpsleven!

Burgerparticipatie vanuit Oost-Sou-
burg zal zonder enige twijfel nu ver-
der worden begeleid door de heer 
Hinz, als ambtenaar verantwoordelijk 
voor de burgerparticipatie vanuit de 
gemeente Vlissingen. Evenals, zoals 
de heer Prevoo persoonlijk aangeeft, 
door hem als gemeenteraadslid van 
de Partij Souburg-Ritthem, De oud 
leden van het dorpsplatform zien de 
betrokkenheid van de beide heren 
met groot vettrouwen tegemoet en 
zullen hun werkzaamheden in de 
toekomst blijven volgen als inwoners 
van Oost-Souburg. Verbeteringsvoor-
stellen zullen in alle openbaarheid via 
de media en diverse fora op individu-
ele basis onder de aandacht worden 
gebracht. Alle oud leden bedanken de 
inwoners van Oost-Souburg voor het 
vertrouwen en delen van hun indivi-
duele kennis en informatie met het 
dorpsplatform. Wel is de hoop erop 
gericht dat de burgerparticipatie op 
korte termijn opgepakt gaat worden 
onder leiding van de burgemeester.

Voor het eerst sinds lang gaf Vlijt en Volhar-
ding weer een Koninginnedagconcert op het 
Oranjeplein. Zowel jeugdorkest als fanfare 
presenteerden zich onder leiding van Steven 
de Loose. De orkesten speelden op de kop 
van het nieuw ingerichte plein aan de kant 
van de Paspoortstraat. Er was op deze zon-
nige Koninginnedag veel belangstelling voor 
beide orkesten die een afwisselend en aan-
trekkelijk programma ten gehore brachten. 
Veel Souburgers lieten weten het weer erg 
gezellig te hebben gevonden en zeiden te 
hopen dat voortaan Koninginnedag weer als 
vanouds in het centrum gevierd gaat worden.

Het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 
in Ritthem heeft nieuwe beheer-
ders: Hans en Thea Terwiel. Na 
een periode waarin de Dorpsraad 
tijdelijk het beheer van het Dorps-
huis heeft waargenomen, is het 
onmoetingspunt voor Ritthemers 
in goede handen terecht geko-
men. In het Dorpsplan hebben de 
bewoners aangegeven dat zij meer 
aktiviteiten zouden willen zien 
plaatsvinden in het Dorpshuis. 

De oud leden van het dorpsplat-
form Oost-Souburg hebben na 
uitvoerig overleg met de burge-
meester besloten om definitief te 
stoppen met hun werkzaamhe-
den als vrijwilliger. Via de media 
en diverse fora hebben betrokke-
nen uit de plaatselijke politiek en 
uit de samenleving gereageerd. 

Leven in “Ons Dorpsleven”

De nieuwe beheerders: Hans en Thea Terwiel 

Dorpsplatform
Oost-Souburg
definief gestopt

Weer muziek 
op het Oranje-
plein met 
Koninginnedag
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Verschillende bewoners in Ritthem 
beheersen deze kunst en vaardighe-
den en een aantal daarvan openen hun 
prachtige tuin voor belangstellenden.

Rammekenshof
Opent haar deuren een aantal dagen 
in mei, juni, juli en september
www.rammekenshof.nl 

t’ Puntje
Is open voor publiek op een aantal 
dagen in de maand juni.
www.puntje.yolasite.com

Schoone Waardin tuin
Ontvangt belangstellenden op 24 
juni van 10.00 - 21.00 uur en 25 juni 
van 10.00 - 17.00 uur, Zuidwatering-
straat 23. 

Wilt u alle tuinen op één dag bezoe-
ken dan kan dat op zaterdag 25 
juni, waarbij leden van Groei en 
Bloei bij Rammekenshof op 25 juni 
gratis toegang hebben en bij de 
Schoone Waardin op vrijdag 24 en 
zaterdag 25 juni. Voor de overige 
entree wordt een kleine vergoeding 
gevraagd. Kijk even op de websites 
voor adressen en bezoektijden. Zeer 
de moeite waard!

De website heeft de kenmerken van 
het wapen van Ritthem, de groene 
5 klavers en is prachtig voorzien van 
panorama foto’s die ter beschikking 
gesteld zijn door inwoner Rien Boe-
ije. Behalve achtergrond informatie 
over Ritthem, geschiedenis van de 
dorpsraad, en het dorpshuis kunt u 
hier ook nalezen wat er aan akties 
ondernomen is door de Dorpsraad 
over lopende zaken, zoals Thermp-
hos. Een handige agenda geeft aan 
wat er aan aktiviteiten te verwach-
ten is in en rondom het Dorpshuis. 
Hier staan ook de contactgegevens 
van de nieuwe beheerders.

Van verenigingen, bedrijven en 
organisaties is beknopte informatie 
opgenomen en tevens vindt u een 
aantal links naar relevante sites. Via 
het contact formulier kunt u con-
tact opnemen met de Dorpsraad 
mocht u vragen, opmerkingen of 
aanvullingen hebben. 

Het creëren van een mooi inge-
richte tuin heeft alles te maken 
met compositie, spelen met 
vormen en kleuren en de kennis 
van planten en bomen. Boven-
dien is het een dynamisch 
geheel en ook nog afhankelijk 
van externe factoren.

De Dorpsraad Ritthem heeft 
de wens van de bewoners voor 
meer communicatie en infor-
matie serieus genomen. Tijdens 
de openbare vergadering van 
12 april is de website www.
dorpsraadritthem.nl gepresen-
teerd en in gebruik genomen. 

Het tijdsverschil tussen de twee foto’s is 70 jaar. 
Het betreft hier het eind van de Zuidwatering-
straat. Het huis nummer 42 is nog te herken-
nen. De andere woningen zijn allen in de peri-
ode 1944-1945, toen eb en vloed anderhalf 
jaar lang huis hielden in Ritthem, verdwenen.

Wilt u meer historische foto’s bekijken uit het 
archief van Wim de Meij, kijk dan op www.
platformsouburg.nl/fotosite-ritthem.

Open tuinen
Ritthem

Website Ritthem 
in de lucht!

Heerlijkheid           Ritthem

Ritthem in beeld

Ritthem:
uit de Kunst!
Op zaterdag 2 juli van 10.00- 17.00 
uur vindt de eerste kunstroute plaats 
in Ritthem. Op diverse lokaties in de 
kern wordt het werk van plaatselijke 
kunstenaars tentoongesteld. Toe-
gang is gratis.

Een van de suggesties uit het vorig jaar gere-
aliseerde Dorpsplan was een kunstroute in 
Ritthem. Inwoner Rien Boeije heeft zich aan-
gemeld als vrijwilliger om de kunstroute te 
organiseren. Al snel bleek dat Ritthem meer 
creatieve inwoners heeft dan gedacht: 15 
mensen die schilderen, beeldhouwen, kera-
mieken, fotograferen, glas in lood maken en 
nog meer!

Een aantal kunstenaars exposeert in de 
mooie historische kerk van Ritthem en 
anderen openen hun huis en tuin voor 
publiek. De kunstroute wordt officieel en 
feestelijk geopend in de kerk. Daar kunnen 
de belangstellenden aan de hand van een 
routeboekje de route starten en de kunst-
werken bewonderen. De handgemaakte 
bewegwijzering wordt verzorgd door de 
mensen van Stichting Arduin, aan de Rit-
themsestraat, die zelf ook exposeren met 
schilderijen en speelgoed.

Een aantal kunstenaars exposeert in de mooie historische kerk van Ritthem.

In de kerktuin en bij naastgelegen kwekerij 
Joyplant kunt u zelf ook aan de slag: inwoner 
en teken- en schilderdocent bij Kunstedu-
catie Walcheren, Peter Paul Adriaansens, 
verzorgt een workshop vanaf 11.00 uur en 
begeleidt u graag bij het maken van een 
mooie tekening of schilderij. Vooraf aanmel-
den is niet nodig maar materialen en eventu-
eel een stoeltje dient u zelf mee te brengen.

Een muzikaal intermezzo vindt om 15.00 uur 
plaats in de mooie landelijk gelegen tuin van 
de familie Boeije, Zuidwateringstraat 26. Hier 
kunnen de bezoekers luisteren naar de Kelti-
sche muziek van de Zeeuwse Folkband Wind-
broke, dat zoveel als ademloos betekent.

Ritthem staat deze dag trouwens bol van de 
aktiviteiten: Sjezen Rijden in de Dorpstraat 
van 13.00- 18.00 uur, KV Atlas houdt haar 
jaarlijkse Mix toernooi en de Bunker, met 
de historische fotocollectie en de Tweede 
Wereldoorlog tentoonstelling, aan het Lou-
werse’s Weggeling is open voor bezoekers.

Een bezoekje meer dan waard. Bent u van 
dit alles hongerig en dorstig geworden? Het 
Dorpshuis is de gehele dag geopend!
Ritthem: uit de Kunst en op de kaart!7
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PROFITEER!

Vóór 31 mei a.s. te verzilveren bij:

Globe Reisburo Pelikaan Reizen
Coosje Buskenstraat 150, Vlissingen
T. 088 - 735 45 55
vlissingen@pelikaanreizen.nl

€ 12,50

Knip deze advertentie uit en ontvang 
bij boeking een korting t.w.v.:

Paspoortstraat 26

4388 BH  Oost-Souburg

0118 - 490426 

vrijbuiter@zeelandnet.nl

30 JAAR  DE VRIJBUITER

OP ALLE SIERADEN 30% KORTING

Met het oog op de toekomst….
Vergrijzing dreigt. Ook voor Partij Souburg Ritthem. Bij de verkiezingen 
vorig jaar kwamen alle 5 de PSR-raadsleden terug in de nieuwe raad. Bij 
een andere fractie was er dat maar een van de 8. Twee uitersten; het 
optimum ligt er ergens tussenin. 

Voor nieuwe inbreng en voor de continuïteit is vernieuwing en vooral verjonging een 
noodzaak. Als lokale partij doen we alle moeite om met onze interesses en ambities 
zo dicht mogelijk bij de wensen van de kiezer te blijven. Dat lukt dankzij de prima 
wisselwerking op openbare vergaderingen en ook via E-mail en telefoon weet u ons 
te vinden. Het bestuur van een politieke partij opereert minder op de voorgrond 
dan de raadsleden; niet direct zichtbaar voor de buitenwacht, maar heel belangrijk, 
onmisbaar voor het beleid. Ook in het bestuur zien we lang dezelfde mensen, die 
met veel inzet en plezier het werk verzetten maar toch graag ambitieuze nieuwe, 
jongere, collega’s naast zich zouden zien. Voor wie het ziet zitten een mooie aanloop 
naar een kandidatuur voor de volgende raadsverkiezingen. Want zeker dan kunnen 
we niet zonder verjonging. Met het oog op de toekomst: Meldt je aan als kandidaat-
bestuurslid en of fractievolger. 

Lambert Prevoo, voorzitter raadsfractie PSR 
lprevoo@zeelandnet.nl

(Advertentie)

FRACTIE

 Lastenverhoging
Binnenkort wordt in de gemeenteraad de kadernota 2012 behandeld. Met de vast-
stelling van deze nota geven wij als gemeenteraad de kaders mee waarbinnen het 
college aan het werk gaat om uiteindelijk met een begroting 2012 te komen waarin 
de uitgaven en de inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Vanuit de PSR zullen we 
het uitgangspunt “de gemeentelijke lasten voor de burger mogen niet meer stijgen 
dan het inflatiecijfer” goed bewaken. Krijgen we te maken met extra tekorten (bijv. 
vanuit de rijksoverheid) dan zullen we creatief moeten kijken hoe we te tegenvallers 
opvangen. Direct doorbelasten naar de burger of de ondernemer is voor ons te kort 
door de bocht.

 Veilig naar school
De bovenbouw van Basisschool Burcht-Rietheim wordt komend schooljaar in het 
schoolgebouw aan de Dongestraat gehuisvest. Niet alleen ongemakkelijk voor groep 
5 t/m 8 om zo ver van de eigen school te zitten, maar ouders en leerkrachten waren 
vooral ongerust over de looproutes naar de school. De school heeft samen met Gerard 
Eckhardt van Partij- Souburg-Ritthem en met wethouder van Doorn van verkeer en 
zijn ambtenaren een kindvriendelijk verkeersplan uitgewerkt. Het passeren van het 
drukke kruispunt Oranjeplein – Stemerdinglaan – Lekstraat wordt daarin gemakke-
lijk en minder gevaarlijk gemaakt. Met het plan zullen de zorgen van de ouders en 
schoolleiding een stuk afnemen.

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 Ger Blom

Burchtstraat 13
4388 JJ  Oost-Souburg        
0118-604267
e-mail:
ghj.blom@kpnmail.nl

Raadslid Geerard Eckhardt

M.A v.d. Puttestraat 11 
4388 LA  Oost-Souburg 
0118-462903
e-mail:
gjeckhardt@
zeelandnet.nl
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Buteuxstraat 20, 4388 CW Oost-Souburg, T. 0118-463017, M. 06-43275288

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking

SPIJKERHARD DE BESTE!
Deze actie is alleen geldig in Oost-Souburg van 24 mei t/m zaterdag 28 mei.

2de polo voor

1,-
Polo’s  29,-
Veel kleuren en prints

2de t-shirt voor

1,-
T-shirts  19,-
Veel kleuren en prints

30%
korting

Op alle
zomerjacks

1/2
prijs

Diverse
spijkerbroeken

Alléén zaterdag
tijdens de markt veel kramen 
met restanten van al onze 
bekende merken voor slechts:

 5,-

Boek met verhalen rondom 
Souburgse Molukkers

Binnenkort verschijnt een verhalenboek in het kader van het 50-jarig jubileum 
van de Molukse wijk. Velen hebben hieraan meegewerkt. Oude leuke herinne-
ringen werden opgehaald. Hieronder alvast enkele stukjes uit de vele tiental-
len korte verhalen.

Groenten- en Fruithal, Fam. Bosschaert
Van de jaren ’50 ging mijn vader met groen-
ten en fruit venten in zowel Souburg als Vlis-
singen en kwam dus ook langs het zg. Haven-
dorp, waar de Molukse mensen woonden. 
Later ging men aan de Kromwegesingel, de 
Molenweg (nu de Stemerdinglaan) en de 
Prins Hendrikstraat woningen bouwen, wat 
nu de bestaande wijk is en kwamen deze 
mensen in Oost-Souburg wonen. Inmiddels 
hadden we een Groenten- en Fruithal in de 
Ritthemsestraat 39. Het liep daar heel goed. 
Mede dankzij de gehele nieuwe buurt, zoals 
Pr.Hendrikstraat / Nagelenburgsingel / Ste-
merdinglaan en de Molukse wijk, hadden 
we het er aardig druk mee. Er kwamen zeer 
veel Molukse klanten bij ons in de winkel, 
ook veel kinderen ’s morgens om snoep te 
kopen voordat ze naar school gingen. Later, 
vanaf 1970, werden we VéGé-winkel. Er 
kwamen kruiden en rijstsoorten bij die wij 
nog niet kenden, maar geleerd hebben van 
de Molukse mensen.

Kachelzaak, Fam. Dingemanse
Het was 1961. Sinds kort heeft Souburg een 
nieuwe Molukse wijk. Het is een hele grote 
verandering / overstap, omdat ze bijna niets 
hebben kunnen meenemen naar Souburg. In 
het najaar ging mijn man bij velen de gas-
haarden controleren. Hij werd dan verwend 
met o.a. gebakken banaan of pindakoeken. 
Bij een bruiloft of een feest brachten wij gas-
flessen zodat ze buiten konden kokkerellen. 
Ze gingen proberen om met de bevolking 
van Souburg samen te leven. Het begin was 
moeilijk, maar langzamerhand ging het voor-
uit. Zeker met de kinderen die naar school 
gingen, daar speelden ze met elkaar, er werd 
geen onderscheid gemaakt. Zelfs onze zoon 
ging mee naar de wijk om daar te voetbal-
len. Langzaam aan gaat het toch beter en 
zijn de mensen ook wat meer op hun gemak 
en kwamen ze ook vaker in de winkels.

Schoenenzaak, Fam. Baljeu
Van de begintijd van de Molukse wijk kan ik 
me weinig herinneren, ik ben nog maar 55 
jaar oud. Ik weet alleen nog, dat mijn vader 
een goede relatie had met klanten in Haven-
dorp die op afbetaling schoenen kochten.
Mijn ouders zijn 4 keer op vakantie geweest 
naar Indonesië, waar ze volgens mij ook 
twee keer op de Molukken zijn geweest.

De olieman, Fam. Goedbloed
Mevrouw Goedbloed-van Belzen woont al 
47 jaar in de Vlissingse straat 44 in Oost-
Souburg. In 1964 kwam ze daar en in 1965 
begon haar man huisbrandolie te verko-
pen. Ook in de Molukse wijk had men olie 

nodig, voor de oliekachel, maar ook voor de 
comfoors. Olie werd op de pof gekocht en 
afgesproken om met kinderbijslag af te beta-
len. Je kon ook spaarzegels kopen en sparen 
vanaf april / mei tot de herfst / winter. Dan 
werd er weer olietank of -drum gevuld.

Snackbar Kuzee, Anis de Jong
Ik loop verder de Kanaalstraat in. Links voor 
me zie ik het oude stadhuis dat nu dient als 
gebouw voor de Zeeuwse rtv-omroep. Met 
koninginnedag wandelden we met vlag-
getjes in onze hand van school naar het 
stadhuis om er het Wilhelmus te zingen. Na 
afloop liepen we gezamenlijk weer terug 
en voordat je naar huis mocht kreeg je een 
bekertje waarop een afbeelding stond van 
koningin Juliana en prins Bernhard. Die was 
gevuld met snoep. Iets verder in de Kanaal-
straat staat snackbar Kuzee. De allerbeste 
patat werd er gebakken. Meneer Kuzee 
sorteerde zijn patat zeer zorgvuldig. Zater-
dagavond gingen we vaak met een groepje 
jongens patatje eten. In een hoek tegen de 
muur stond een oude jukebox waar we ont-
zettend veel plezier aan beleefden. Hij had 
heel wat trappen te verduren gehad wan-
neer die weer es weigerde je favoriete plaatje 
te draaien. 

K.V. Animo, Mary de Lima
Oost-Souburg had in de jaren 1950 tot 1998 
2 korfbalverenigingen. K.v. Zuidwesters 
en k.v. Animo. Bij de laatste kwamen veel 
Molukse namen voor. Om maar eens wat te 
noemen: Karin en Sara Metiary, Sara Mati-
taputty, Omi Lekatompessy, Dana Waisapy, 
Marie Salawane, Lies Nanuru, Nana Telussa, 
Willy Unawekla, Hanny en Frans Sarioa. Er 
waren zelfs namen als Tinus Titiheru en Frans 
Malawauw. Ik denk nog uit de tijd van het 
kamp Vliegveld (West-Souburg), om en nabij 
1955. Zelf was ik op m’n 10e jaar begonnen 
bij k.v. Vedo in Vlissingen. Ik woonde nog 
in het kamp Havendorp. Toen we in de wijk 
kwamen wonen werd ik door de toenma-
lige secretaris van Animo overgehaald om in 
Souburg te komen spelen. Niet lang daarna 
werden we met het juniorenteam tijdens 
een landelijk toernooi in Amsterdam Neder-
lands kampioen. Vanaf m’n 16e had ik 15 
jaar in het eerste team van Animo gespeeld. 

Voor meer informatie: 

Comité 50 Jaar
Molukse Wijk Oost-Souburg
Gabé Waisapy (06 55 33 67 40)
Mona Matitaputty (06 41 43 30 59)

28 mei 2011  |  Karolingenmarkt

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270
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Droomt u wel eens over een ander huis?
Over wonen zonder zorgen in een luxe 
nieuwbouwwoning, met alle essentiële za-
ken gelijkvloers en aangepast aan uw eigen 
woonwensen, in een fijne, rustig gelegen 
wijk met het gezellige centrum en het open-
baar vervoer op loopafstand en dichtbij uit-
valswegen, steden en het strand?  

 

Is dit ook uw droom? Bel dan 0118 460300
 

en maak uw dromen waar!

Verkoopinformatie: 

Tel. 0118-460300

Kijk voor een virtual tour op
www.schinkeldeweerd.nl

Ambachtsveld Oost-Souburg
nog slechts 2 schitterende  

                  woningen te koop!

comfortabel wonen op begane grond + rustig gelegen 
+ direct te bewonen + dicht bij vele voorzieningen 

Vraagprijs v.a. : € 295.000,- v.o.n.

Ontwikkeling:
www.marsaki.nl

A58

E312

Oost-Souburg

middelburg

N661

Middelburg

Go
es

AmbachtsveldInclusief wooncheque  t.w.v. € 1650,-

woondroom...
stop met dromen,

ga wonen

In plan Ambachtsveld in Oost-Souburgh wordt
dit alles werkelijkheid. De prachtig gescha-
kelde vrijstaande woningen zijn gelegen in 
de kern van Oost Souburgh met winkelvoor-
zieningen op korte loopafstand. En het 
historische centrum van Middelburg en de 
bruisende boulevard van Vlissingen vindt u op 
korte fietsafstand!

Jubileumconcert op 18 juni

Negentig jaar Vlijt en Volharding
De Souburgse muziekvereniging Vlijt en Volharding bestaat dit jaar negentig 
jaar. Alle reden om feest te vieren en dat gebeurt dan ook. Op 2 april hield de 
vereniging een uitgebreide fancy fair rond en in het clubgebouw De Blazer 
waar voor jong en oud iets te beleven was en intussen ook de clubkas werd 
gespekt. Op zaterdag 18 juni geeft Vlijt en Volharding een gratis jubileumcon-
cert in het Vlissingse Arsenaaltheater. Alle onderdelen van de jubilerende ver-
eniging, slagwerkgroep, jeugdorkest en fanfare zullen zich dan presenteren.

Heel wat Souburgers en niet-Souburgers waren 
in de afgelopen negentig jaar lid van Vlijt en 
beleefden daar erg veel plezier aan het samen 
muziek maken. Daarnaast wist de vereniging 
ook nog heel succesvol te zijn; zowel drumband 
als jeugdorkest en fanfare behaalden op allerlei 
concoursen heel wat prachtige resultaten.

Toch liever fanfare
In 1898 werd in Souburg het muziekkorps 
“Vooruitgang is ons streven” opgericht dat in 
1911 weer werd ontbonden. Maar op 8 augus-
tus 1921 kreeg Souburg weer een muziekver-
eniging in de nieuwe Christelijke harmonie die 
aanvankelijk de naam “Tot steun in de strijd” 
werd gegeven. Het duurde even voor de juiste 
vorm was gevonden want al na een paar maan-
den werd de naam gewijzigd in Christelijk fan-
farekorps “Tot steun in de strijd” omdat een 
fanfarebezetting toch beter was te verwezen-
lijken. Na vele maanden van repeteren werd er 
in 1924 een eerste uitvoering gegeven en op 7 
mei 1925 werd de naam nogmaals gewijzigd 
in het huidige “Vlijt en Volharding”. In janu-
ari 1937 werd het eerste door de leden zelf 
gebouwde en gefinancierde eigen repetitielo-
kaal betrokken aan de De Deckerestraat.

Luciferdoosjes
Ook de jeugd van Souburg werd niet vergeten, 
want voor het voortbestaan van een orkest is de 

aanvoer van jonge leden hard nodig. In 1958 
werd een jeugdorkest opgericht, dat door de 
jaren succesvol opereerde en het zelfs nog eens 
tot landskampioen wist te brengen. De oplei-
ding van de jeugdleden gebeurde ook toen al 
in de beginfase door de eigen leden, maar na 
de komst van de muziekschool kwam de oplei-
ding in een latere fase in professionele handen. 
Vijf jaar na de oprichting van het jeugdorkest 
besluit het bestuur ook nog een drumband op 
te richten die in 1964 voor het eerst zal optreden 
bij de opening van de sportweek in Souburg. 
Ook de drumband bleek heel succesvol, zelfs zo 
dat er luciferdoosjes gespaard konden worden 
met afbeeldingen van de leden daarop (zie het 
vorige nummer van de Souburgsche Courant).

Twee orkesten en een slagwerkgroep
Ook nu nog heeft Vlijt en Volharding deze 
drie afdelingen en verder ook nog een blok-
fluitopleiding en een samenspelgroep voor 
beginnende muzikanten. Bij de drumband 
zijn de trompetters verdwenen en zijn nu 
alleen de tamboers overgebleven. Die zijn 
zich muzikaal verder gaan ontwikkelen en 
richten zich nu veel meer op podiumoptre-
dens als slagwerkgroep. Bij marsen door Sou-
burg loopt de formatie als drumband echter 
nog steeds als vanouds voor de fanfare. De 
fanfare en jeugdorkest behoren bijna sinds 
hun oprichting tot de top van de Nederlandse 

amateurblaasmuziek en dat niveau heb-
ben beide orkesten onder diverse dirigenten 
steeds weten te behouden dankzij de enorme 
inzet van de leden, bestuur en instructeurs. 

Nieuw gebouw
Het aantal leden nam in de loop der jaren 
gestaag toe en zo kon het gebeuren dat het 
gebouwtje aan de De Deckerestraat echt te 
klein werd. Daarom werd er uitgekeken naar 
een nieuwe huisvesting en die werd in 1987 
gevonden aan de Ritthemsestraat. De voorma-
lige kleuterschool “Hummelhonk op de Molen-
berg” werd met behulp van de eigen leden 
verbouwd en omgedoopt in “De Blazer”. En zo 
heeft Vlijt en Volharding nu de beschikking over 
een verenigingsgebouw met een repetitielo-
kaal, kantine, bestuurskamer en een magazijn/
bibliotheek voor onder andere de vele muziek-
stukken die in de loop van de jaren zijn aange-
schaft en door verschillende onderdelen van de 
vereniging ten gehore gebracht. 

De opleiding
Wie lid wil worden van Vlijt en Volharding zal 
een instrument moeten kunnen bespelen en 

dat gaat niet zomaar. Zoals gezegd worden 
ook nu nog de jeugdleden opgeleid door de 
eigen ervaren leden van de vereniging en 
daarnaast worden lessen gevolgd bij de pro-
fessionele docenten van de muziekschool. De 
allerjongste leden beginnen tegenwoordig 
met het bespelen van de blokfluit om zo het 
noten lezen onder de knie te krijgen. Na deze 
twee-jarige opleiding kan de leerling dan voor 
een blaasinstrument of slagwerk kiezen. Er 
moet heel wat geoefend worden thuis maar 
ook samen, want ook het samen leren spe-
len moet worden geleerd. Daarvoor is er een 
samenspeelgroep. Wie het goed onder de knie 
heeft mag vervolgens naar het jeugdorkest, de 
fanfare of de slagwerkgroep. 

Hoogtepunten
Een van de hoogtepunten in de afgelopen 
jaren was de deelname van de fanfare aan het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade in 2009. 
Dat gebeurde toen onder leiding van de uit 
de eigen vereniging voortgekomen dirigent 
Albert-John Vervorst. Na zijn vertrek staan 
zowel het jeugdorkest als de fanfare sinds 
2010 onder leiding van de uit Gent (België) 

Het jeugd orkest
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Hubo De Bezige Hand
Buteuxstraat 12, Oost-Souburg 

Tel 0118 461241 woensdag gesloten

De eerste de beste

Onze winkel
uitgebreid assortiment, 
vakkundig advies

Onze werkplaats
professioneel op maat

Onze montage
naar keuze 
vakkundig gemonteerd

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

Voor 
vakwerk

in
maatwerk
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Vlijt en Volharding, hier met dirigent Albert-John Vervorst, 
tijdens een optreden in de historische kerk aan het Oranjeplein

afkomstige dirigent Steven De Loose. Ook de 
slagwerkgroep heeft in Bart van der Vaart een 
eveneens uit de vereniging voortgekomen diri-
gent. De fanfare heeft in het verleden onder 
andere een aantal optredens en CD-opnames 
gemaakt met de Limburgse troubadour Gé 
Reinders en kwam daarmee zelfs nog op num-
mer één van de Limburgse top tien. Vermel-
denswaard zijn de fanfarepromotieconcerten 
en themaconcerten waar veel belangstelling 
voor was en waar vooraanstaande toporkesten 
aan hebben meegewerkt. Vlijt en Volharding 
trad ook regelmatig buiten onze provincie 
op en heel wat leden en oud-leden hebben 
prachtige herinneringen aan concerten en wat 
daar nog meer bij kwam aan festiviteiten in 
België en Frankrijk. Een recent hoogtepunt is 

het concert van jeugdorkest en fanfare op het 
Oranjeplein in Oost-Souburg. Voor het eerst 
sinds jaren presenteerde de vereniging zich 
daar weer op Koninginnedag en als vanouds 
was er weer heel wat belangstelling voor dit 
optreden in de oranjezon op het Oranjeplein 
op deze oranjedag.

Concert
Het 90-jarig bestaan wordt aangegrepen om 
een jubileumconcert te organiseren in het 
Arsenaaltheater in Vlissingen op zaterdag 18 
juni aanstaande ; aanvang 19:30 uur,toegang 
gratis. Tijdens dit concert zullen de slagwerk-
groep, het jeugdorkest en de fanfare voor u 
optreden met een gevarieerd programma. 
U bent van harte welkom!

Spreekbuis
Vorige maand trad het voltallige Dorpsplatform Oost-Souburg af. 
5 leden waren er nog. Heel wat minder dan bij de start in 2001, toen er 
voor de hele gemeente wijkraden werden ingesteld, deels voortbordu-
rend op al langer bestaande comités. Het dorp is met meer dan 10500 
inwoners de 6e kern van Zeeland. 10 jaar terug noemde men dat in 
Vlissingen nog steeds een wijk. Het werd voor de vertegenwoordiging 
opgedeeld in subwijken met ieder 2 vertegenwoordigers. 

De afgetreden platformleden constateren een gebrek aan communicatie met 
de gemeente; ze missen het tweerichtingsverkeer in die communicatie. “Met de 
mond belijden ze dat de wijk- en dorpsraden als zeer zinvol worden ervaren, maar 
in de praktijk wensen ze geen overleg, ondanks herhaaldelijk nadrukkelijk verzoek 
daartoe”, aldus het dorpsplatform in een verklaring tegenover de PZC. In het 
verslag van de laatste openbare platformvergadering staat woordelijk: “Bij het 
onderhoud is de gemeente druk bezig met de renovatie in ons dorp. Het overleg met 
gemeente hebben we als erg positief ervaren.” Niets over miscommunicatie.

Via de raadsfractie heeft Partij Souburg Ritthem regelmatig goed overleg gehad 
met het platform en wederzijds werden de openbare vergaderingen bijge-
woond. De teleurstelling over beperkte aandacht is misschien te plaatsen, maar 
is de rigoureuze stap niet eerder een noodkreet, een oproep aan de inwoners 
om zich kandidaat te stellen? Zomaar de stekker eruit trekken kan niet. De site 
is nog niet volledig uit de lucht, maar bijvoorbeeld voor vrijwilligers, die een 
fotosite hebben helpen opbouwen dreigt het resultaat van al dat werk verloren 
te gaan. PSR zet zich in voor alle dorpse zaken en de fractie hoort veel op haar 
openbare vergaderingen. Desondanks is een klankbord en spreekbuis van het 
dorp, los van de politiek, onmisbaar. Dat kan door een groot platform, maar dat 
werkt ook prima met buurtverenigingen, zoals de nieuwe buurtvereniging VenK 
overduidelijk heeft aangetoond.

Lambert Prevoo
Gemeenteraadslid Partij Souburg Ritthem

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

Bezoekadres:

Badhuisstraat 181

Postadres: 

Postbus 181

4380 AD Vlissingen

t (0118) 418 110

f (0118) 411 599

notarissen@sauerenoonk.nl w w w . s a u e r e n o o n k . n l

i n t e g e r  e r v a r e n  b e r e i k b a a r
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Kanaalstraat 15 - 17 

4388 BJ Oost-Souburg

Tel. 0118 49 05 80 

Fax 0118 49 05 56

souburg@de-notariswinkel.nl

www.de-notariswinkel.nl

HET NOTARISKANTOOR 
MET DE LAGE DREMPEL

wat je ook
tegenkomt

autotaalglas laat je niet barsten
0800-0828

Autotaalglas Vlissingen

Openingstijden

C
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Dick Visser, E. dtvisser@hetnet.nl

Dick Schinkel
(0118) 490195
dickschinkel@zeelandnet.nl

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

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. 

Oost en West-Souburg
Ritthem/Vlissingen

De Courant dient uiterlijk 
woensdag 18-05-2011 
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 21-05-2011 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

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

Schildersbedrijf
Kameleon

Fiets route verklaart het DNA van Vlissingen
Het gemeentebestuur wil samen met de 
inwoners, bedrijven en organisaties, Vlis-
singen beter op de kaart zetten. Vorig 
jaar koos het bestuur ervoor om Vlis-
singen vanuit de identiteit, het DNA, te 
promoten. Op 3 januari presenteerde 
wethouder Rob van Dooren het Vlis-
singse DNA-boek in beelden en verha-
len. De trefwoorden in het DNA-boek 
zijn: ongepolijst, kleurrijk, no-nonsense, 
maritiem en internationaal. De slogan is 
meteen een stukje DNA: Vlissingen, stad 
aan zee. 

Hoe zijn deze DNA kenmerken die de Vlissin-
gers nu sieren ontstaan. In de nieuwe fietsroute 
Vlissingen aan het Front wordt verteld dat de 
inwoners van de gemeente Vlissingen door de 
eeuwen heen veel strijd hebben moeten leve-
ren. Strijd tegen zowel het water als tegen veel 
vreemde volkeren. “Luctor et emergo” luidt de 
Zeeuwse spreuk; “Ik worstel en kom boven”. 
Dat geldt zeker voor de inwoners van de Stad 
Vlissingen en zijn omringende dorpen. In een 
onverzettelijke strijd tegen vreemde indringers 
en de elementen hielden zij hun hoofd boven 
water. Het kan niet anders dan dat deze steeds 
terugkerende strijd het karakter, het DNA, van 
de bewoners gevormd heeft.

Tijdens de fietsroute kom je vele verdedigings-
werken tegen uit alle tijden en van allerlei vol-
keren. De Noormannen, de Spanjaarden, de 
Fransen, Engelsen en Duitsers, ze streden alle-
maal in en om Vlissingen. Ook de gevolgen van 
de strijd tegen het water zijn zichtbaar. De zee 
nam en de zee gaf, ontdek het zelf. Nieuwsgie-
rig geworden? Over enkele weken is de route, 
onder anderen bij het VVV, te koop. 
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