
Open Dag en Banenmarkt Ter Reede
Zaterdag 17 maart a.s. van 10.00 tot 16.00 uur
•	 Banenmarkt:  vacatures,  vakantiewerk, bijbanen, stages, opleidingen,  

leerafdelingen, kinderopvang, herintreden, vrijwilligerswerk. 

•	 Gezondheidsplein: gezondheidstesten, informatie over leefstijl, 
voeding & bewegen, thuiszorg,  dementie, dagopvang, revalidatie. 

•	 Rondleidingen, beweegroute, klinische	lessen, muziek, kinderplein,	
creatieve activiteiten, exposities. 

Je bent van harte welkom op onze Open Dag! 

www.werktvoorouderen.nl                  0118 - 448 448

Ter Reede 

Vredehoflaan 

Vlissingen
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Walchers Ziekenhuis toch 
naar Mortiere

Onderhoud monumenten

De Walcherse vestiging van de Admi-
raal de Ruyter Ziekenhuizen, kortweg 
AdRZ, zal toch verplaatst worden 
naar de Mortiere, alle protesten van 
burgers en politiek ten spijt. Om de 
Vlissingers enigszins tegemoet te 
komen spreken de plannenmakers 
van het ziekenhuis nu van een vesti-
ging in “Vlissingen Noord”. 

Het beoogde stuk grond aan de Schroeweg/
Bosschaartweg is weliswaar eigendom van 
de gemeente Middelburg, maar het ligt op 
het grondgebied van de gemeente Vlissin-
gen. Inderdaad, op een steenworp afstand 
van Souburg Noord en ondanks alle zorgen 
rond afkalving van het zorgpakket en de 
werkgelegenheid raken Ritthem en Oost-
Souburg bevoorrecht met het nieuwe zie-
kenhuis zo dichtbij. 

In de dorpen was men steeds solidair met de 
andere kant van het kanaal, met Vlissingen 
en met de rest van Walcheren, als het ging 

In de Souburgsche Courant van afge-
lopen december heeft u kunnen lezen 
dat het monument van Pieter Lou-
werse op het Oranjeplein er niet goed 
bij staat. Stenen zitten los en de twee 
bankjes zijn hard aan vervanging toe. 
Ook het monument van Marnix van 
Sint Aldegonde in West Souburg is 
aan een schoonmaak beurt toe. 

» vervolg op pagina 2

om het behoud van een volwaardig zieken-
huis aan de westelijke kant. Het lijkt er nu 
echter steeds meer op, dat de oude Zieken-
huis Walcheren wat AdRZ betreft een gepas-
seerd station is, niet alleen qua locatie, maar 
ook wat de compleetheid betreft. Bij de fusie 
van de Oosterscheldeziekenhuizen met Zie-
kenhuis Walcheren waren voor Walcheren 
uitdrukkelijk een afdeling Spoedeisende Hulp 
en een afdeling Intensive Care opgenomen. 
Die zijn inmiddels geschrapt en de Vlissingse 
kraamafdeling is ook verdwenen. Het eigen 
financiële vermogen van de ziekenhuisor-
ganisatie is beperkt. Men heeft er hard aan 
gewerkt om het huishoudboekje op orde te 
krijgen, naar mening van velen ten koste van 
de Vlissingse vestiging. Volgens de laatste 
berichten zijn er vooruitzichten op een Com-
manditaire Vennootschap Ziekenhuis Zee-
land, waarin door particuliere investeerders 
het voor nieuwbouw benodigde kapitaal op 
tafel moet worden gebracht. Partij Souburg Ritthem stelde hier, in de 

commissie ruimte, vragen over. Wethou-
der Polderman onderschrijft het belang van 
de monumenten en bevestigde dat deze 
in goed onderhouden dienen te zijn. Wet-
houder van Dooren gaf aan dat dit onder-
houd valt onder “Beheer Leefomgeving”. 
Er is inmiddels opdracht verstrekt voor het 
onderhoud en als het weer het toestaat zal 
dit voor 21 maart aanvangen.

Het oorlogsmonument op het Marnixplein wordt wel goed onderhouden. 
Daar zorgen de heren Filius en van Boven wel voor. Dit monument heeft 
wel last van groenuitslag en algengroei door de bomen die er naast staan. 

Onderhoud monumenten

Nu nog bouwland over een paar jaar een ziekenhuis. Het gebied wordt Mortiere genoemd. 
Wanneer je oude kaarten bekijkt lijkt het er op dat het gebied niet de Mortiere maar Welzinge 
is. Dat zou betekenen dat ziekenhuis niet In Vlissingen of Middelburg maar in Ritthem komt. 
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waarin opgenomen ’t Putje Maart 2012
- verschijnt sinds 1894 -

Souburgsche Courant



gedaan wat we konden en hoeven ons zelf 
niets te verwijten. Het vertrek van de school 
betekent wel dat we opnieuw afscheid moe-
ten nemen van een stukje leefbaarheid in 
het dorp. 

Maar we geven niet op, we blijven vechten 
voor een leefbaar Ritthem. Luctor et Emergo!

Alex Achterhuis

   

Boek nu en profiteer!

Lastminutes

Hotel Tropical Clubs Bavaro***

699
Dominicaanse Republiek

9 dagen, All Inclusive, vertrek in maart
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen incl. vlucht al v.a. 

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

Wij helpen u graag bij het vinden van een
passende vakantie. Bel, mail of kom langs in
onze Arke winkel!

Genoemde prijs is een vanafprijs p.p. o.b.v. 2 personen. Incl. vlucht (Economy Class), luchthavenbelasting
en brandstoftoeslagen, excl. andere toeslagen. Op=Op. Vraag naar de volledige voorwaarden.

Rondom‘t  Putje
Wat een gedoe hè rond het ziekenhuis. Wen-
nen hoor dat we ons ziekenhuis met com-
plete zorgverlening of hoe je dat ook wilt 
noemen, kwijt gaan raken. Onlogisch ook: 
als het spoed is moeten we verder weg en 
als we kunnen plannen mogen we dicht-
bij, terwijl iedere minuut kan tellen in een 
noodgeval. Ik snap er niks meer van, u wel? 
Het zal wel om de centen draaien, daar 
draait alles om tegenwoordig. Maar er is 
een lichtpuntje: hebt u zich wel gerealiseerd 
dat als het ADRZiekenhuis nu op de op dit 
moment gewenste plaats komt, het nog in 
Welzinge ligt en dus bij Ritthem hoort. Dan 
kan het Algemeen Dienstig Ritthems Zie-
kenhuis gaan heten, dat zie ik dan wel weer 
zitten. Het is toch zoiets als: Twee honden 
vechten om een been, de derde gaat er vlug 
mee heen!! Over honden gesproken: het park 
met hondenuitlaatplek aan de Vlissingse-
straat is ook op de schop. Het stond 
weer vrolijk onder water 
deze winter en voordat de 
gemeente gratis laarzen 
moest gaan verstrekken 
aan de hondenbezitters 
(wat denkt u van een 
soort Witte Laarzen-
plan, zoals de provo’s 
dat deden met het witte 
fietsenplan in Amster-
dam?) hebben ze dus 
maar eieren voor hun 
geld gekozen en zijn de 
riolering aan gaan pak-
ken in het park. Intussen zijn 

daar ook de Souburg Basterds neergestreken 
zoals een bordje op een boom boven een 
bankje meldt. Nou en dan weet je het wel! 
Dus…. 
In de Stemerdinglaan hoeven ze ook niet 
meer bang te zijn dat ze daar nog eens met 
een bootje doorheen kunnen varen zoals dat 
al eens kon in de afgelopen jaren. Hij staat 
nu echt op de agenda, ondanks pogingen 
toch weer iets anders voor te laten gaan. 
Nou ja, wat zou een paar laarzen kosten? 
Dat loopt toch hard op voor een hele straat!!! 
Toch verstandig van de gemeente….

Melkmeisje

vechten om een been, de derde gaat er vlug 
mee heen!! Over honden gesproken: het park 
met hondenuitlaatplek aan de Vlissingse-
straat is ook op de schop. Het stond 
weer vrolijk onder water 

ken in het park. Intussen zijn 
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Het vertrek van de basisschool

Voor makkelijke schoenen en een deskundig advies

Gebr. Baljeu
Sinds 1903  |  Al ruim 100 jaar een naam in schoenen!

Kanaalstraat 1      |      Oost-Souburg      |      0118 - 461525

Uitvaartcentrum H.Jobse
bachweg 2 I 4337 xd middelburg

tel. 0118 46 22 05 I www.hjobse-uitvaart.nl
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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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In 2000 is al een (mislukte) poging onder-
nomen om tot een ziekenhuisfusie boven de 
Westerschelde te komen. Doel was om de 
kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg te ver-
beteren en ook in de verre toekomst moge-
lijk te houden. In 2003 heeft de provincie 
Zeeland een “Commissie van Wijzen”onder 
voorzitterschap van professor Vierhout opge-
dragen om plannen te ontwikkelen voor de 
toekomst van de ziekenhuiszorg in de pro-
vincie en via verschillende varianten is men 
uiteindelijk gekomen tot een plan waarin de 

acute zorg in het Goese en de planbare zorg 
in het Walcherse ziekenhuis zal plaatsvinden. 
Door specialisatie wil men de kwaliteit ver-
hogen en de noodzaak van behandelingen 
buiten de regio verminderen. Uiteindelijk is 
op 1 januari 2010 de beoogde fusie tot stand 
gekomen, 10 jaar na de eerste aanzet daar-
toe. AdRZ wil de vestiging Vlissingen Noord 
/ Mortiere in 2016 af hebben. Daar zit een 
heel strakke planning aan vast en men start 
nu dan ook met alle procedures om de bouw-
start mogelijk te maken.

Donderdag 2 februari kregen we ein-
delijk het slechte nieuws te horen. 
De basisschool in Ritthem, de depen-
dance van de Burch Rietheim gaat 
haar deuren definitief sluiten. Een 
mededeling die we allemaal al lang 
hadden zien aan komen, maar die we 
liever niet wilden horen. 

De afgelopen 3 jaar zijn er door de ouders in 
overleg met directie en bestuur allerlei plan-
nen gemaakt met als doel een toename van 
het aantal leerlingen in Ritthem. Helaas, het 
heeft niet gebracht wat we gehoopt hadden. 
En een school in de lucht houden met jeugd 
uit het dorp zelf was geen optie. Er moeten 
dan toch minimaal 6-8 kinderen per jaar 
geboren worden wil je voldoende aanwas 
hebben om de school op sterkte te houden. 

En die groei is er niet. Ook in Ritthem begint 
de vergrijzing toe te slaan. Maar we hebben 
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2012 eindelijk 
herinrichting 
en asfaltering 
Burgemeester 
Stemerdinglaan

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

In de gemeentelijke begroting van 2006-
2009 staat het groot onderhoud aan de 
Burgemeester Stemerdinglaan voor 2009 in 
de planning. De kosten van herinrichting en 
asfaltering zijn begroot op drie miljoen euro. 
Dat kost de gemeente tweehonderd veertig-
duizend euro aan rente en aflossing volgens 
deze begroting. Deze jaarlijkse lasten wor-
den elk jaar minder omdat over het afgeloste 
deel geen rente meer betaald moet worden.  

In de begroting 2008-2011 is het groot 
onderhoud doorgeschoven naar 2011 en in 
mei 2008, wanneer de begroting 2009-2012 
voorbereid wordt, zelfs doorgeschoven naar 
2012. Partij Souburg Ritthem protesteert daar 
tegen. Zij bereiden een motie voor waarin zij 
voorstellen de herinrichting en asfaltering 
niet verder uit te stellen. In de gemeente-
lijke notulen van 14-05-2008 legt wethouder 
Van Dooren uit waarom men tot deze keuze 

Tijdens de behandeling van de kader-
nota 2012-2015 van 31 mei 2011 
komt D66 met een amendement 
waarin zij voorstellen de Burgemees-
ter Stemerdinglaan uit te stellen en 
het vrijgekomen budget in te zet-
ten voor de renovatie van Walstraat 
- noord. Walstraat Noord is onge-
veer twintig jaar geleden opnieuw 
ingericht. Deze inrichting vindt men 
tegenwoordig niet meer mooi. 

gekomen is: “Ik heb toch eens de moeite 
genomen om eens in de Souburgsche Cou-
rant te kijken, een mooi blaadje overigens, 
en dan zie je dat op dit moment zowel de 
hele kern onderwerp is van herinrichting. We 
moeten natuurlijk ook oppassen dat we niet 
heel Souburg straks overhoop halen”. 

In november 2008, tijdens de begrotingsbe-
handeling, dient de PSR de eerder voorbe-
reidde motie in. Zij stelden dat de Stemer-
dinglaan, de belangrijkste verkeersader in 
een plaats met meer dan 10.000 inwoners, 

er slecht bij ligt. En verzoeken het groot 
onderhoud naar voren te halen. De motie 
haalde het niet. Naast de PSR stemde alleen 
de VVD en GL voor de motie. 

We zijn nu drie jaar verder. Het jaar dat het 
groot onderhoud opgestart gaat worden. 
In de programmabegroting 2011-2015, die 
afgelopen november door de gemeente raad 
aangenomen is, staat onder programma acht 
bereikbaarheid: Dit voorjaar is een beleids-
plan opgesteld voor het beheer en onder-
houd van de wegen voor de komende 5 jaar. 

Als prestatie wordt onder andere genoemd: 
Aanvangen met de herinrichting Burgemees-
ter Stemerdinglaan. In de begroting is nu 
geen 3 miljoen meer opgenomen in 2012, 
maar 1,5 miljoen in 2012 en de andere 1,5 
miljoen in 2013. Pas in 2013 is de straat klaar. 
Het duurde lang maar als het goed is en de 
besluiten die de gemeenteraad genomen 
hebben betrouwbaar zijn dan volgen nog 
dit jaar de inspraakronde´s en wordt de her-
inrichting aanbesteed. Vervolgens zal in de 
loop van 2012 en 2013 de werkelijke herin-
richting en asfaltering plaatsvinden. Eindelijk.

Souburg 08-10-1964. De werkzaamheden aan de nieuwe rijksweg 58 zijn begonnen. Het viaduct zal spoedig volgen. De Moluksewijk is  
nieuw opgeleverd en de eerste woningen aan de M.A. v.d. Puttestraat zijn klaar. Ook de eerste contouren van de Burgemeester Stemerdinglaan 
 zijn zichtbaar. 

Tijdens de begrotingsbehandeling van november 2010 kwam de SP met 
een motie het asfalteren van de Burgemeester Stemerdinglaan uit te 
stellen totdat er een goedkoper alternatief onderzocht is en zodoende 
een kosten besparing te realiseren.

In de notulen van dezelfde begroting vonden we het antwoord van wethouder Van 
Dooren. “Dan komen we bij de motie “Asfalt” van de SP. Ja, de Burgemeester Stemer-
dinglaan heeft al een paar keer op de rol gestaan, als ik het zo zeggen mag, en dat is 
natuurlijk niet voor niets: omdat de staat van de weg in reactie tot de categorisering 
van de weg op dit moment gewoon erg slecht is. Waarom doen we dat met asfalt 
in 2012, staat hij geprognosticeerd? Dat doen wij omdat dat voor een hoofdontslui-
tingsweg als de Stemerdinglaan de beste en goedkoopste oplossing is, omdat name-
lijk door het intensieve gebruik anders de onderhoudskosten te hoog worden. Dus wij 
zijn er niet voor om nog een keer de asfaltering van de Burgemeester Stemerdinglaan 
uit te stellen.”

Wethouder Van Dooren over  
Burgemeester Stemerdinglaan

Pret en overlast na hoosbui
Spelevaren in de Burgemeester Stemerdinglaan na de wolkbreuk van zater-
dagmorgen 20 augustus 2005. Als er veertig jaar weinig onderhoud aan stra-
ten wordt gepleegd, kan veel regen naast pret ook flinke overlast geven. De 
wateroverlast is gelukkig nog in 2005 aangepakt. De bewoners hebben, tot op 
heden, nog steeds droge voeten gehouden.

Overgenomen uit de Souburgsche Courant van augustus 2005

Luxe of noodzaak Het antwoord van wethouder Van Dooren: 
“ D66 vraagt “ Kun je de Burgemeester Ste-
merdinglaan niet laten vallen of uitstellen en 
voorrang geven aan de Walstraat – noord” 
U moet niet vergeten – en waarschijnlijk zijn 
ze dat in Souburg ook niet vergeten – dat 
die Burgemeester Stemerdinglaan al een 
paar keer uitgesteld is. Ik,kan me herinneren 
dat ik hier een aantal ,jaren geleden tot twee 
keer toe het uitstel van die Burgemeester Ste-
merdinglaan heb moeten melden en als we 
dat nu weer zouden doen – want we hebben 
intussen natuurlijk ook wel de staat van die 
Burgemeester Stemerdinglaan goed in beeld 
– dan kom je toch op een aantal tonnen die 

je sowieso uit moet geven om die weg weer 
in een enigszins redelijk staat  te brengen. 
Dus het lijkt mij eerlijk gezegd niet verstan-
dig om dat te doen. De raad gebruikte zijn 
verstand het amendement van D66 werd 
verworpen. Alle partijen met uitzondering 
van D66 stemde tegen het voorstel.

Op de begroting staat een investering van 
3 miljoen voor de Burgemeester Stemer-
dinglaan. De afschrijving op straten is 25 
jaar. 3 miljoen gedeeld door 25 jaar geeft een 
jaarlijkse aflossing/afschrijving van 120.000 
euro per jaar. De rente waar men mee rekent 
is 5%. Aan rente komt er dus het eerste jaar 

150.000 euro bij. De lasten komen het 
eerste jaar op 270.000 euro. Elk jaar wordt 
dit bedrag 6000 euro lager omdat de 
schuld afneemt. De lasten van het eerste 
volle jaar voor het groot onderhoud van 
de Burgemeester Stemerdinglaan zijn nog 
altijd lager dan de “Luxe” bijdrage van de 
gemeente aan de renovatie van de Schel-
dekraan.



Kanaalstraat 15 - 17 

4388 BJ Oost-Souburg
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Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Tel. (0118) 461287

Waar is deze foto genomen
Hobby en-
CReATIVITeITSCenTRUM
‘T ALLeRGAARTJe

In de maand maart komen er weer verschillende 
nieuwe artikelen binnen, o.a van: 

Pergamano  |  nieuwe grids  |  vellum  |  patronenmappen

Marianne design  |  creatables  |  stempels  |  knipvellen

Nellie Snellen  |  mallen  |  stempels

Vlissingsestraat 12  •  4388 HD Oost-Souburg  •  Tel. 0118 - 461706 
allergaartje@allergaartje.nl  •  www.allergaartje.nl

Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg
Telefoon (0118) 46 03 00 Fax (0118) 46 97 46

E-mail: info@schinkeldeweerd.nl
www.schinkeldeweerd.nl

In de Souburgsche Courant van 
november stond deze foto, inge-
zonden door Jan Keersemaker. Jan 
stelt de lezers van de Souburgsche 
Courant de volgende vragen: Waar 
is deze foto genomen? Wie kan 
meer vertellen over de ze foto?

Dhr. Provoost uit Vlissingen 
woonde vroeger in Domburg in 
de straat waar de foto genomen is. 
Hij was toen zes jaar oud. Het is de 
Ooststraat. Richting Oostkapelle. 
De gevel rechts staat er nog. De 
andere woningen zijn in de oorlog 
gesneuveld.

Actief vrijwilligersbeleid binnen 
de TC Souburg
Vijf miljoen Nederlanders doen wel-
eens vrijwilligerswerk, onder meer 
in de sport. Ook in onze regio zijn 
veel liefhebbers actief om hun sport-
club draaiende te houden. Dit geldt 
zeker ook voor Tennis Club Souburg. 
TC Souburg, een bloeiende club met 
ambitie, start met haar leden een 
wervingsactie om meer vrijwilligers 
actief te betrekken binnen de club. 
Zij willen de vereniging een impuls 
geven door iedereen te betrekken bij 
dit beleid en samen deze verantwoor-
delijkheid te nemen. Daarvoor zijn 
meer vrijwilligers noodzakelijk. De 
vereniging zocht daartoe steun bij de 
KNLTB en start eerdaags een opval-
lende campagne.

Fundament
Vrijwilligerswerk is het fundament van elke 
sportvereniging. Daarom gaat TC Souburg 
al haar leden betrekken bij het initiatief om 
meer vrijwilligers te werven onder het motto: 
vrijwillig hoor je erbij. Hierbij krijgen ze steun 
van de tennisbond. Ted van der Bruggen, 
KNLTB - adviseur. “De vraag aan de leden is 
dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wát 
zij willen doen. De sport in Nederland wordt 
gedragen door de eigen leden. Hoe breder 
dat draagvlak is (fundament), hoe gezonder 
de vereniging. Zo kunnen we met zijn alleen 
leuk en betaalbaar blijven tennissen.

Succesvolle aanpak
 Achter de schermen is men al maanden 
druk bezig met de voorbereidingen en is 
men een stappenplan aan het ontwikkelen 
om de hoeveelheid werkzaamheden in kaart 
te brengen. Doelstelling, het “binnenhalen” 
van meer vrijwilligers. Hoop op succes is 
gerechtvaardigd, want tot nu toe volgden 
diverse sportverenigingen hetzelfde traject, 
en met succes. 

Inventariseren
 Er is inmiddels een overzicht gemaakt van 
alle vrijwilligerstaken, evenals een lijst van 
taken waarvoor nog vrijwilligers gewenst 
zijn. Alle leden worden via het clubblad of 
in een e-mailing vooraf op de hoogte wor-
den gebracht van deze nieuwe manier van 
vrijwilligers werven. Alle leden – en ouders 
van jeugdleden – zullen telefonisch worden 
benaderd met de vraag wat zij voor de ver-
eniging kunnen en willen doen. Vele han-
den maken licht werk. Verstand van tennis 
is bij lang niet alle taken een voorwaarde, 
alleen de bereidheid om voor je club iets te 
doen, dat telt. En naast het helpen van je 
club staat daar een heel groot stuk werkple-
zier tegenover. Maar je kunt er ook iets van 
leren, gezellig andere mensen ontmoeten en 
iets doen voor- en samen met een ander. Wil 
je meer weten over deze campagne of jezelf 
aanmelden om wat taken op je te nemen kijk 
dan op de site. www.tcsouburg.nl

Tennisweetjes
•	 	Ongeveer	1	miljoen	mensen	in	Nederland	tennissen?
•	 	Nederland	ruim	1700	tennisverenigingen	heeft?
•	 	De	Lawn	Tennis	Club	in	Haarlem	de	oudste	tennisvereniging	van	Nederland	is?	

Deze club is in 1885 opgericht.
•	 	Het	eerste	internationale	toernooi	in	Nederland	plaatsvond	in	1892	op	

de nieuwe asfaltbanen van de Internationale Sporttentoonstelling in 
Scheveningen?

•	 	Het	woord	tennis	is	afgeleid	van	het	Franse	woord	‘tenez’,	 
wat	‘houd	hem’	betekent?

•	 	Tennis	eerst	met	de	blote	hand	gespeeld	werd	in	plaats	van	met	een	racket?
•	 	Tennis	in	1988	voor	het	eerst	op	het	programma	van	de	 

Olympische Spelen stond?
•	 	De	puntentelling	is	afgeleid	van	de	tijdindeling?	De	puntentelling	werd	

in	kwartieren	verdeeld.	‘45’	werd	‘40’	omdat	de	Engelsen	‘forty-five’	te	
tijdrovend	vonden.	‘60’	werd	‘game’.

•	 	De	langste	tenniswedstrijd	ooit	11	uur	en	5	minuten	duurde?	Deze	wedstrijd	
werd gespeeld op Wimbledon. De Amerikaan John Isner won met 70-68 in de 
vijfde	set	van	de	Fransman	Nicolas	Mahut.

•	 	De	hardste	service	ooit	geslagen	249	km	per	uur	was?	 
Andy Roddick kreeg dit voor elkaar!

•	 	Het	officiële	record	‘hardste	service	bij	de	dames’	op	naam	staat	van	Venus	
Williams? Zij haalde 206 km per uur.
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door Adri Meerman

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 

Ook deze bijdrage gaat weer over 
de geografische ontwikkeling van 
ons dorp. Een paar maanden gele-
den hebt u kunnen lezen over de 
enorme veranderingen tijdens de 
laatste decennia in de buurt van de 
kruising Oranjeplein / Burgemees-
ter Stemerdinglaan. Op dit moment 
wordt het wegdek van deze Sou-
burgse verkeersader aangepakt. 
Tijdelijke stoplichten zorgen voor 
een soepele doorstroming. Tijdens 
zo’n oponthoud realiseer ik me 
dat de Stemerdinglaan, in begin-
sel aangelegd als rondweg, tegen-
woordig dwars door het midden 
van het dorp loopt. Dit als gevolg 
van de enorme groei van Souburg 
na de Tweede Wereldoorlog.

Plan NagelenburgWaar is deze foto genomen

Woningnood
Na de oorlog lag Souburg er nat en geha-
vend bij. De schade tengevolge van de 
inundatie en andere oorlogshandelingen 
was groot. Het aantal verwoeste wonin-
gen bedroeg 123 terwijl er 253 onbe-
woonbaar waren. Een negental wonin-
gen was reeds gesloopt. De eerste jaren 
na de oorlog stonden in het teken van het 
herstel van het bestaande woningbestand 
om de ergste woningnood te lenigen. Pas 
in 1948 kon worden gestart met de bouw 
van grote aantallen woningwetwoningen. 
Een complex van 80 woningen verrees 
aan de Wilhelminastraat (huidige Willem 
Alexanderstraat) en De Deckerestraat. 
Een paar jaar later volgden 25 woningen 
aan de Emmastraat (huidige Regentesse-
straat) en 60 woningen ten zuiden van de 
Kanaalstraat. Halverwege de jaren vijftig 
begon de wijk Middenhof zich te ontwik-
kelen en in het plan Zeewijksingel wer-
den 66 woningen gebouwd. Desondanks 
bedroeg het aantal woningzoekenden 
in die periode ongeveer 300 personen. 
Ondanks de bedrijvigheid op het gebied 
van de woningbouw, zocht het gemeen-
tebestuur naarstig naar mogelijkheden 
om het woningaantal te vermeerderen. 
In het begin van 1957 kon burgemeester 
Stemerding in zijn nieuwjaarsrede melden 
dat de woningcorporatie VVV (Vereniging 
tot Verbetering van de Volkshuisvesting) 
van plan was om maar liefst 324 wonin-
gen te gaan bouwen in Nagelenburg. 

Nagelenburg
Het is mij niet bekend of het erg druk 
is geworden in de Ritthemsestraat op 
zaterdag 11 juli 1959. In de PZC was een 

advertentie geplaatst dat op die dag de 
slooprestanten van de hofstede Nage-
lenburg tegen contante betaling konden 
worden opgehaald. Het betrof onder-
meer balkhout, panlatten, mendeuren, 
voederbakken en oudhollandse dakpan-
nen. De naam van de hofstede, die ach-
ter de bebouwing van de Ritthemsestraat 
schuil ging, werd verbonden aan het 
nieuwe uitbreidingsplan waar hofstede 
Nagelenburg voor moest wijken. Het 
beloofde complex van 324 woningen 
startte in de eerste plaats van de bouw 
van 60 woningen aan de Nagelenburgs-
ingel, Irenestraat, Prins Hendrikstraat en 
Prins Bernhardstraat. In 1958 verleende 
het gemeentebestuur de bouwvergun-
ning voor de bouw van 32 woningen 
in de onmiddellijke omgeving van het 
andere complex. Het vervolg vond plaats 
in 1960 toen vergunning werd verleend 
voor de bouw van 90 woningen in het 
verlengde van de Nagelenburgsingel, 
Irenestraat, Margrietstraat, Marijkestraat 
en Prins Hendrikstraat. Op de bijgaande 
foto is duidelijk te zien dat de complexen 
van 60 en 32 woningen zijn gebouwd en 
dat de Nagelenburgsingel nog niet verder 
kwam dat tot de Irenestraat. Van de Bur-
gemeester Stemerdinglaan is op de foto 

nog niets te zien. In 1959 werd een 
structuurplan aanvaard waarin een 
doorgaande ringweg was opge-
nomen. Deze moest gaan lopen 
van de Zeewijksingel, Bermweg, 
Spoorstraat en verder ten noorden 
van de Middenhofsingel en Oranjeplein. Vervol-
gens via het plan Nagelenburg, Ritthemsestraat, 
evenwijdig aan de ontworpen rijksweg 58, via de 
Kromwegesingel weer aansluitend op de Zee-
wijksingel. Nu weten we dat een deel hiervan de 
Burgemeester Stemerdinglaan is geworden.

Richting noord
Ten noorden en ten oosten van de Burgemees-
ter Stemerdinglaan ontwikkelde Souburg zich 
verder. Nog voor de samenvoeging met Vlis-
singen verrezen er galerijwoningen aan de 

Van de Puttestraat, het complex van 55 
woningen voor Molukse gezinnen in het 
verlengde van de Prins Hendrikstraat 
en werd een begin gemaakt met de 
bouw	van	woningen	 in	de	Frans	 Leen-
houtsstraat J.D.P. de Smitstraat en Henri 
Dunantstraat. Tot aan de jaren zeven-
tig ontwikkelde de wijk zich verder. De 
geplande ringweg Burgemeester Ste-
merdinglaan loopt dus tegenwoordig 
dwars door ons dorp.

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270
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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

nabestaanden in staat om een stukje van de 
dierbare die verloren is - mens of dier - bij zich 

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

Souburgse foto’s op internet
Er worden in Souburg heel veel foto’s gemaakt. Om veel redenen, dat wel. Veel 
van die foto’s hebben ook een eigen verhaal. De intocht van Sinterklaas, de 
opening van een winkel, een sportgebeurtenis, kortom te veel om op te noe-
men. En wat gebeurt er met al die foto’s?  Al enige tijd worden die verzameld 
en op internet gezet. Om te bekijken en vooral ook om te bewaren. Het gaat 
immers over Souburg. Ko Knook laat ons weten dat hij en enkele anderen zich 
sterk hebben gemaakt om Souburg blijvend op de kaart te zetten. Als hobby. 
Hij vertelt:

“In 2007 vroeg het dorpsplatform Souburg 
een	fotograaf	om	foto’s	te	maken.	Ik	wilde	dat	
wel. Het leek me leuk om te doen en ik heb 
fotografie als hobby. René Carbaat van het 
dorpsplatform	 was	 webmaster	 en	 de	 foto’s	
die ik schoot, zette hij op het internet. Die 
waren voor iedereen te bekijken. In de loop 
van	de	tijd	werden	het	steeds	meer	foto’s	en	

ik bood aan om de website voor het platform 
te gaan beheren. Dat heb ik gedaan tot april 
2011. Toen werd het platform opgeheven. 
Ik	zat	met	de	foto’s	en	het	web.	Wat	moest	
ik er mee gaan doen. Ik heb nog gesprekken 
gehad met Nemidso, maar dat is helaas niet 
gelukt. Toen heb ik met Tonnie Joosse en Han 
Dobbelaar besloten om samen een nieuwe 
website op te starten. Puur uit hobby. En dat 
is gelukt. De taken zijn verdeeld. Tonnie foto-
grafeert	graag	en	schiet	dus	veel	foto’s.	Han	
zorgt	voor	de	oude	foto’s,	o.a.	van	de	Schelde	
en Souburg en omgeving en ik beheer de 
website. Dat gaat goed. We verzamelen alle 
foto’s,	 rubriceren	 die	 en	 plaatsen	 die.	 Nog-
maals, het is een hobby en dat moet het blij-
ven, maar we delen graag de resultaten met 
de mensen in Souburg”. 

De mensen van de website willen bereiken 
dat Souburg goed op de kaart blijft. Ze wil-
len de mensen een plezier doen. En ze willen 
bereiken dat de pagina op internet gemiddeld 
75 keer per dag wordt bereikt. Iedereen die 
bekend is met internet, wordt uitgenodigd 
een	keer	de	foto’s	te	bekijken.	En	als	mensen	
zelf	mooie	foto’s	hebben	die	ze	willen	plaat-
sen, kan dat. Ko, Tonnie en Han zijn te berei-
ken de website www.fotositesouburg.nl. De 
foto’s	zijn	niet	zelf	op	te	halen	via	de	compu-
ter. Maar als u een foto ziet, die u graag wilt 
hebben, dan kunt u die altijd opvragen bij 
Ko. En als u geen internet heeft? Even vragen 
aan de kinderen of  kleinkinderen, vrienden of 
buren. Die zijn er wellicht heel bedreven in. 
Of misschien wil Ko wel een leuke presentatie 
geven in De Zoute Viever of Nieuw Bachten 
Poorte. Vragen staat zeker vrij.
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Heerlijkheid         Ritthem

Van Kerst tot Pasen en daarna...

Dominees op de catwalk in Ritthem

Ritthem in Beeld
Beide foto’s zijn gemaakt, ter hoogte van de Schotteweg, in de Zuidwatering-
straat: het vroegere Nieuwe Dorp in Ritthem. De woning rechts op beide foto’s is 
nr 36 en wordt momenteel bewoond door de familie de Lange. Alle andere wonin-
gen zijn in de periode 1944-1946 weggespoeld als gevolg van het onder water zet-
ten van het zuidwesten van Walcheren. De personen op de oude foto zijn Corn. en 
Jans Koppejan, Kee Prinse, Fina Dubois, Koba Koppejan en Jans Labruyere. Meer 
foto’s uit het archief van Wim de Meij zijn te bekijken op de website www.dorps-
raadritthem.nl   Hier is ook de film te  zien die vertoond is tijdens de viering van 
het 400 jarig bestaan van de kerk in Ritthem, op 11 en 12 februari.

De kerk in Ritthem heeft een lange geschiedenis: Ook al voor het jaar 1612! Op 
11 en 12 februari heeft de Protestante Gemeente in Ritthem samen met bewoners 
en andere belangstellenden het 400 jarig bestaan van het hervormd belijden in  
Ritthem gevierd. Door de eeuwen heen was de ambtskleding van de predikanten, 
net als nu, onderhevig aan mode. Tijdens een prachtige show hebben enkele bewo-
ners deze modeontwikkeling op de catwalk laten zien.  Op de foto ziet u Peter Oste 
als predikant met een toepasselijke pose voor de zonaangelichtte bijbel op de kansel 
in de historische kerk.

Veel mensen ondergaan de donkere dagen in de winter lijdzaam. Een enkeling 
vlucht richting het zuiden, anderen proberen zelf het zonnetje in huis te zijn. 
Het heftige vriesweer van de afgelopen periode heeft prachtige blauwe luch-
ten, zon en mooie schaatstaferelen opgeleverd. 

Dat hebben de overwinteraars helaas gemist net zoals de winterwandeling met Jos Broeke 
en Leo de Visser en het swingende optreden van Woodworks in Ritthem! Nu is het wachten 
op de lente. Tijdens deze resterende korte dagen staan er in Ritthem de volgende vrolijke 
culturele en sportieve aktiviteiten op de agenda:

Maikel Harte in Ritthem
In zijn werkzame leven advocaat daarbuiten bekend als zanger, tekstschrijver, columnist en 
cabaretier en waarschijnlijk nog meer. De Dorpsraad Ritthem is dan ook zeer verheugd dat de 
kleinkunstenaar uit Zeeuws Vlaanderen, Maikel Harte tijd heeft gevonden om op 10 maart in 
het Dorpshuis “Ons Dorpsleven”, Dorpsstraat 22 te Ritthem, te komen optreden. 
Aanvang is om 20 00 uur en entree is slechts 7 euro pp. Kaartverkoop aan de deur vanaf 
19.30 uur. Komt u op tijd, vol is vol!

Uitvoering ONDA Ritthem
De Brassband Oefening Na Den Arbeid (ONDA) uit Ritthem geeft zaterdagavond 17 maart 
a.s. haar jaarlijkse uitvoering in “Ons Dorpsleven” te Ritthem. De muzikale leiding is in han-
den van dirigent Ronny de Rooij. Aanvang is 20.00 uur. Toegang is gratis. Voor de pauze 
treedt ONDA op met een afwisselend muzikaal programma. Na de pauze is er een optre-
den van het Zeeuws Saxofoonkwintet Meet5Reed. Deze vijf enthousiaste saxofonisten spelen 
muziek van alle tijden en stijlen: klassiek, jazz, hedendaags en pop. 

Windbroke in Ritthemse kerk
De Keltische folkband Windbroke is te beluisteren (ook) op zaterdag 17 maart om 20.00 
uur. De vijfkoppige band speelt Schotse, Ierse en andere muziek met keltische invloeden en 
violiste Lenny Sanderse zal de band versterken. Entree is 7 euro pp inclusief thee/koffie in de 
pauze. Inlichtingen: www.windbroke.nl

Openbare Dorpsvergadering
De Dorpsraad Ritthem nodigt alle bewoners uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Dorps-
vergadering op dinsdag 20 maart om 20.00 uur in het Dorpshuis. Voor de pauze verzorgt 
Staatsbosbeheer	de	lezing	“	De	make-over	van	een	oude	dame:	Fort	Rammekens”.	Project-
leider Robert Timmer en Boswachter Karel Leeftink vertellen over de consolidatie, de muur-
bloemen	en	de	ideeën	over	de	toekomstige	exploitatie	van	Fort	Rammekens.	Na	de	pauze	
zullen de leden van de Dorpsraad het jaarverslag 2011 toelichten, waarin de akties en ont-
wikkelingen tav de leefbaarheid in Ritthem beschreven zijn, alsmede de plannen voor 2012 
presenteren. Het dorpsplan 2010-2012 dient hier als leidraad. De agenda voor deze avond is 
te vinden op www.dorpsraadritthem.nl

Voorjaarswandeling
Jos Broeke en Leo de Visser nemen u graag weer mee op een wandeling in en rond Ritthem 
op zondag 25 maart. Zij vertellen leuke anekdotes en geven informatie over het landschap 
en historie. De wandeling start vanaf het Dorpshuis, Dorpsstraat 22 om 14.00 uur. De kosten 
bedragen 4.50 euro per persoon en dat is inclusief een kop soep in het Dorpshuis na afloop. 
In verband met de altijd grote opkomst, alleen deelname na aanmelden vooraf: tel 0118-
464961 of email ceesvanderwoude@gmail.com.

Atlas playbackshow 
Op 21 april vindt de jaarlijkse playbackshow plaats in het clubhuis van Atlas. Jonge en iets 
oudere leden zorgen samen weer voor een spetterende talentenshow!

Trio Vélibèr in de kerk in Ritthem 
Op zondagmiddag 22 april vanaf 15.00 uur speelt deze in 2008 ontstane Groningse forma-
tie, bestaande uit een pianist, cellist en (dwars)fluitist, populair klassieke muziek. 

Na hun succesvolle debuut in Zeeland vorig jaar komen zij graag terug in Ritthem en spelen 
stukken van oa Mozart, Bach, Donnizetti en Shostakovich. De entree is gratis echter bij de 
uitgang staat een bus voor uw vrijwillige donatie!

Intussen is de Oranje vereniging “Oranje 
Boven” langzaam uit haar winterslaap ont-
waakt. Zij starten de voorbereidingen van 
een waarschijnlijk weer onvergetelijke Konin-
ginnendag op 30 april, met de jaarlijkse 
ledenvergadering op maandag 12 maart om 
20.00 uur.

Niks te beleven in Ritthem... Hoezo?

Trio Vélibèr 7



Stichting Vrienden Historische 
Kerk Souburg bestaat 5 jaar

A58 - afrit 40 - Ritthem / Oost-Souburg (bij BP station)

www.autodijkwel.nl

Bedrijvenpark Oost-Souburg - Marie Curieweg 3
4389 WB - Vlissingen - Tel. 0118 - 48 84 66

• APK voor € 29,- all-in!
• Onderhoud
• Reparatie, aircoservice
• Ook lease voor elk merk
• Verkoop van jonge occasions

• 2 snelle wasstraten
• Zelfwasboxen,

ook voor caravans

• Shop met Sonax
poetsmiddelen

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

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!   

“We organiseren avondconcerten, lunch-
concerten, we ondersteunen burgerlijke 
huwelijksplechtigheden en inmiddels ook 
symposia, leerdagen en dagen t.b.v. allerlei 
culturele evenementen”, aldus Meijers. “We 
ervaren in toenemende mate dat men ons 
weet te vinden. We varen wel bij een goede 
mond op mondreclame. En dat is weer een 
gevolg van de diversiteit aan mogelijkheden 
die we bieden. In vijf jaar zijn we een begrip 
geworden. We moeten natuurlijk wel veel 
voorlichtingswerk doen en onze concerten 
goed aanprijzen via de media, maar dat doen 
we graag. Gewoon omdat we jaarlijks een 
goed programma aanbieden”. Het eerste 
lustrum gaat niet onopgemerkt voorbij. Op 
zaterdag 15 maart 2012 vindt er een jubi-
leumconcert plaats, verzorgd door Margriet 

Eshuijs en haar band. Met een diversiteit aan 
muziek zal zij met haar band de avond vul-
len. “Een avond om op voorhand trots op 
te zijn”, aldus Meijers. “We doen het voor al 
onze vrienden en voor onze trouwe bezoe-
kers. En voor onze vrijwilligers. Laat er geen 
misverstand over ontstaan, zij zijn de gast-
vrouwen en gastheren van onze stichting. 
En om het voor onze jeugdigen ook aantrek-
kelijk te maken, om 18.00 uur die avond is er 
een lampionnenoptocht, die start vanaf de 
kerk aan het Oranjeplein. Begeleid door Vlijt 
en Volharding en voorbereid en georgani-
seerd door de speeltuinvereniging. Daarmee 
staan we bij jong en oud op de kaart en staat 
cultureel Souburg op de kaart. Daar doen 
we het voor”. De Stichting VHKS is na vijf 
jaar een begrip in Souburg en daarbuiten.

“Toen we vijf jaar geleden de stichting oprichtten, hadden we niet kunnen 
vermoeden dat we in 2012  zeker 320 vrienden zouden hebben”, aldus Tobias 
Meijers, de voorzitter van de stichting. We hebben de laatste jaren u bericht 
over de voortgang van de stichting. Souburg Cultureel is steeds meer gaan 
leven. Dankzij een actief bestuur en dankzij een actief vrijwilligerskorps, dat 
elke vorm van ondersteuning aan de evenementen en concerten verleent. 
Tobias Meijers kijkt met genoegen terug op vijf jaar ontwikkeling.

De Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg heeft inmiddels meer dan driehonderd 
vrienden. Het is alweer vier en een halfjaar gelden dat u in de Souburgsche Courant kon lezen dat 
de honderdste vriend ingeschreven werd. Op 13 augustus gaven Huib en José van der Hiele zich 
op als vriend. De dag daarop werden de nieuwe vrienden officieel met een bloemetje verwelkomd 
door de voorzitter van het stichtingsbestuur Tobias Meijers.

kwaliteit vakmanschap service

Slagerij

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

De jeanszaak
van Zeeland!

SPIJKERHARD DE BESTE!
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Ook dit jaar weer open dag bij 
Tennis Club Souburg

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

Paspoortstraat 26  |  4388 BH  Oost-Souburg  |  T. 0118 - 490426  |  vrijbuiter@zeelandnet.nl

Leuke dingen koop je 
bij De Vrijbuiter!

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

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs
staat al ruim 28 jaar voor kwaliteit

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking

Bij ons géén provisie!

Je kunt duizenden euro's besparen!
Veel hypotheekadviseurs eten van twee walletjes. Ze berekenen advieskosten
aan jou, maar ontvangen vaak ook nog eens forse provisie van de bank. De
Hypotheekshop doet hier echter niet aan mee. Dat kan je zomaar duizenden
euro's schelen! Kom daarom nú langs voor een transparant hypotheekadvies.

DUIDELIJK VERHAAL

Kanaalstraat 37, Oost Souburg. (0118) 47 46 45
www.hypotheekshop.nl/oost-souburg

Evenals in 2011 zal er bij Tennis Club 
Souburg wederom een open dag geor-
ganiseerd worden. 1 April (geen grap) 
zet de tennisvereniging de deuren van 
haar sportpark open voor iedereen om 
kennis te kunnen maken met de ten-
nissport. En maak tevens kans op een 
tennis-clinic van Raemon Sluiter!

Vorig jaar was een groot succes. Er was veel 
belangstelling voor de open dag en iedereen 
heeft aan den lijve kunnen ondervinden wat 
de tennissport nu eigenlijk inhoud. Zelf lekker 
een balletje slaan, vragen stellen aan (bestuur) 
leden en genieten van de eigen jeugd die 
een toernooitje afgewerkt. Het gaat 1 april 
allemaal een vervolg krijgen. Alleen de opzet 
zal dit jaar iets anders zijn. De open dag richt 
zich in de ochtend specifiek op de basisschool 
jeugd. Onder begeleiding van een profes-
sionele tennisleraar kunnen zij met en tegen 
elkaar oefenen. Maar kunnen ook ervaren hoe 
het er echt aan toe gaat op de tennisbanen. 
De eigen jeugd van de TCS (die op een hoog 
niveau in de competitie speelt) spelen dan een 
toernooi. In de middag ligt het accent op de 
oudere jeugd en de senioren. Maar ook dan 
is iedereen van harte welkom. Ook dan wor-
den er weer wedstrijden gespeeld. Zelf een 
balletje slaan kan natuurlijk ook met of tegen 

In financieel opzicht is de zaak 
nog lang niet rond, maar het glo-
bale plan ligt er. Een redelijk grote 
school, waarin de Archipelscholen 
‘De Tweemaster’ en ‘De Kame-
leon’ samengaan, op de plek aan 
het Oranjeplein waar nu nog de 
Rabobank en Super de Boer zitten. 
In januari buigen burgemeester & 
wethouders zich over de vraag of 
het project op de goede weg zit. 
Geven die hun goedkeuring dan 
kan aan het verdere traject worden 
begonnen. Al met al zal het dan 
zeker nog enkele jaren duren voor-
dat de kinderen op hun nieuwe 
schoolplein kunnen spelen.

‘Welkom	aan	boord	van	De	Tweemaster’	
staat op een bord bij de ingang van deze 
school aan de Jan de Priesterstraat. Maar 
intussen is er wel sprake van een wat 
verouderd	‘schip’	dat	eigenlijk	niet	meer	
voldoet aan de normen die het heden-
daagse onderwijs aan de ruimtelijke 
indeling	 stelt.	 En	 ook	 ‘De	 Kameleon’,	
nu nog weggestopt achter de bebou-
wing aan het Oranjeplein, kan best meer 
ruimte gebruiken.

Dit is een stukje uit het artikel van decem-
ber 2003. Op de Souburgsche fotosite 
kunt u de oude Souburgsche Couranten en 
daarmee het hele artikel terugvinden. 

Plan voor ‘brede’ school op plek 
Super de Boer en Rabobank 

Overgenomen uit de Souburgsche Courant van december 2003. Nu bedoeld ter 
overdenking. De tijd gaat snel gebruik hem wel.

 B&W buigen zich in januari 2004 over de mogelijkheden

December 2003. De “Tweemaster”: intussen een wat verouderd “schip” dat eigenlijk 
niet meer voldoet aan de normen die het hedendaagse onderwijs aan de ruimtelijke 
indeling stelt. 

leden van de TCS. Daarnaast is er voldoende 
ruimte om vragen te stellen, een rondleiding 
over het park te krijgen en volop andere acti-
viteiten of vormen van informatie. Basisschool 
kinderen die deel willen nemen aan de open 
dag worden verzocht zich aan te melden op 
www.opentennisdagen.nl bij TC Souburg. 
En besluit men direct op de dag lid te wor-
den, dan heeft TC Souburg een geweldige 
aanbieding voor jullie klaar liggen. Het wordt 
volledig ondersteund door de landelijke cam-
pagne van de KNLTB en de nodige aandacht 
daarbij van de media. Kun je niet wachten 
dan kun je alvast een kijkje nemen op de site 
www.tcsouburg.nl. Hier vindt je veel infor-
matie over de vereniging. 



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

Schildersbedrijf  
Kameleon

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.

SOUBURG - MIDDELBURG

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

•  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 
07-03-2011 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 09-03-2012 
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

Wil je (weer) aan het werk in de 
zorg? Werkt voor Ouderen heeft 
werk voor jou!
Wil je (weer) aan de slag? Denk dan eens 
aan een baan als verzorgende of huis-
houdelijke hulp in de thuiszorg bij Werkt 
voor Ouderen. Als je een zorgdiploma op 
zak hebt, kun je bij ons terecht voor een 
baan in de zorg. Ook als je er een tijdje 
tussenuit bent geweest. Heb je geen 
zorgdiploma, maar wil je wel binnen de 
zorg gaan werken? Solliciteer dan bij ons 
als huishoudelijke hulp in de thuiszorg of 
als leerling-verzorgende.

Een aantrekkelijke werk- en 
leeromgeving
•	 	Niet	de	zorg,	maar	het	welzijn	van	

onze klanten en medewerkers staat 
centraal

•	 	Werk	en	privé	kun	je	bij	ons	prima	
combineren: wij bieden veel flexibili-
teit in uren en locaties

•	 	Grote	baanzekerheid	
•	 	Volop	ruimte	voor	het	volgen	van	

opleidingen en trainingen
•	 	Pakket	aanvullende	arbeidsvoorwaar-

den op maat

•	 	Kinderopvang	gevestigd	op	locatie	 
Ter Reede

Vakantiewerk
Ook dit jaar zoeken wij weer een groot 
aantal enthousiaste vakantiekrachten 
voor de schoolvakanties. Je kunt bij ons 
aan de slag als je een opleiding in de 
zorg volgt of in het bezit bent van een 
zorgopleiding. Maar ook als je geen 
zorgopleiding volgt, kun je bij ons wer-
ken. Bijvoorbeeld als huishoudelijk hulp 
of in de Brasserie van Ter Reede.

Wil je meer informatie of wil je 
solliciteren?
Voor vacatures of online solliciteren, 
kijk op de website of scan de code. 
Neem voor meer informatie contact op 
met: Lenny van de Watering of Vivian 
van Luijk, personeelsconsulenten bij de 
afdeling HRM, 0118-448 448 of hrm@ 
werktvoorouderen.nl

Rouwen in de tijd
Uitvaarten verzorgen is werken in een sche-
mergebied, althans zo lijkt het, voor hen 
die daarbuiten staan. En logisch, de media 
schetst vaak een ander beeld dan werkelijk 
zo is. Uitvaartcentrum Jobse probeert zo 
transparant mogelijk te zijn. Wilt u informa-
tie over bijvoorbeeld: de kosten van een uit-
vaart, het zoeken van een grafmoment, een 
goede hulpverlener, informatie over verzeke-
ringen, vraag het hen! De medewerkers van 
het uitvaartcentrum beschikken over een 
groot netwerk om u in ieder geval door te 
kunnen verwijzen. Door het organiseren van 
informatie avonden hopen zij de drempel 
wat te verlagen. 

Op 22 maart 
komt Marinus 
van den Berg 
bij uitvaartcen-
trum Jobse een 
lezing houden. Het thema zal zijn: “Rou-
wen in de tijd”. Kaarten à € 7,50 kunt u 
via hun website bestellen of direct via het 
email adres. Rouwen doen we allemaal op 
onze eigen manier, in onze eigen tijd. Mari-
nus van den Berg maakt dit bespreekbaar. 
Gedurende de avond is er voldoende ruimte 
voor het stellen van vragen. Marinus van 
den Berg is pastor en heeft diverse boeken 
over rouw en verlieservaringen geschreven.

Ome Henk 
Ome Henk heeft een uitgesproken 
mening. Een mening die hij niet voor 
zich kan houden. Zeker niet op ver-
jaardagen en wanneer hij langst de 
lijn op de sportvelden staat. 

Over hoog opgeleid bijvoorbeeld. Ome 
Henk heeft daar een uitgesproken mening 
over. “Tegenwoordig zitten de jongeren veel 
langer op school. Ze halen hun diploma op 
hun 24e jaar. Wij haalden datzelfde diploma 
op onze 21e. Ik noem het daarom niet hoog 
opgeleid maar lang opgeleid”. Hij gooit 
er nog een schepje boven op en vervolgt: 
“Soms gaan ze daarna nog verder studeren. 
In mijn tijd gingen de meeste mensen voor 
hun 18e jaar werken en volgden daarnaast 
vakgerichte studies.” Volgens Ome Henk 
heb je daar veel meer aan. 

Over de jong samenwonende heeft hij ook 
zo’n	 uitgesproken	 mening:	 “Wanneer	 ze	
tegenwoordig rond hun 25e afgestudeerd 
zijn gaan ze samenwonen. Niet in een klein 
huurhuis zoals wij vroeger maar in een grote 
(koop) woning. Dat kunnen ze met twee 

salarissen gemakkelijk betalen.” En hij mop-
pert verder: “Je zult denken dat ze daarnaast 
flink gaan sparen. Maar nee hoor. Je moet 
immers ook van het leven genieten. Het 
is nu tijd voor reizen en een mooie auto.” 
Ome Henk is helemaal los en vervolgt: “Als 
ze dertig zijn begint de biologische klok te 
tikken. Het wordt tijd voor kinderen. Wan-
neer het gezin compleet is begint de stress”. 
Met een gezicht waar de zorgen vanaf drui-
pen	zegt	hij:	“	‘s	Morgens	vroeg	de	kinderen	
naar school brengen. Haasten om op tijd te 
komen. Aan het eind van de dag de kinderen 
van school halen. Eten koken, tijd voor de 
kinderen, de kinderen naar bed brengen en 
eindelijk rond een uur of acht vermoeit op 
de bank tv kijken.” “Dat gaat goed zolang 
het goed gaat” vervolgt hij. Ome Henk komt 
nu aan het hoogte punt van zijn jammerlijk 
betoog: “Wanneer er problemen komen op 
het werk, er iemand ziek wordt of de finan-
ciële kloppen niet meer, dan slaat de stress 
toe. Met alle gevolgen van dien”.

Maar dat is weer een ander verhaal.      
10



Marinekazerne Vlissingen

(Advertentie)

FRACTIE

Inspraakprocedures Brede School 

Er is heel wat heen en weer gepraat en inspraakprocedures gehouden 
rondom de locaties voor de brede school zuid. uit een totaal van 10 loca-
ties binnen het verzorgingsgebied waren na onderzoek 3 locaties over-
gebleven. 

Het draagvlak bij de omwonenden van die locaties is niet groot, en dan drukken 
we het nog voorzichtig uit. Niemand wil een school in zijn achtertuin en zelfs op 
bestaande locaties is er de vrees van toenemende drukte. Nu recent is gebleken, dat 
ook de schoolbesturen niet op een lijn zitten, lijkt concentratie op een locatie van de 
baan. Het compromis, dat de wethouder via de PZC heeft aangegeven lijkt op het 
moment het best haalbare, al hebben zowel het Perspectief (christelijk onderwijs) als 
de Archipel (Openbaar) ongetwijfeld nog wensen. 

Brede school Souburg Noord 

Nu we het toch over de Brede School hebben: in Souburg Noord is tot veler tevreden-
heid al een. Een echt Kroonjuweel. Een belangrijk punt van aandacht is wel nog steeds 
de verkeersveiligheid. Ondanks alle aanpassingen rond het kruispunt Lekstraat/ Mid-
delburgsestraat blijven veel ouders de situatie te gevaarlijk vinden en er wordt verder 
gezocht naar verbeteringen. Een van die verbeteringen is het aan te leggen fietspad 
langs de Middelburgsestraat met een doorsteek naar de Rijnstraat, zodat de kinderen
uit de rivieren buurt niet hoeven over te steken bij het drukke kruispunt. Bij die door-
steek met oversteekplaats zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Die kunnen dan 
mooi vooruitlopen op de hoogstnoodzakelijke opknapbeurt van de Middelburgse-
straat. Klachten daarover bereiken ook Partij Souburg Ritthem doorlopend en we heb-
ben er dan ook bij B&W extra de aandacht op gevestigd. 

Het kan altijd nog veiliger

Niet alleen bij de Brede school vestigen we de aandacht op de verkeersveiligheid. We 
hebben de wethouder Verkeer ook gevraagd om geld vrij te maken voor de aanleg 
van een zebrapad op het Oranjeplein tussen Nieuw Bachtenpoorte en de Doornlust-
straat. De situatie daar, met veel doorgaand verkeer en drukte rond de supermarkt is 
nu vaak onveilig voor de voetgangers.

Raadslid/Fractievoorzitter  
Lambert Prevoo

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

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
Geerard Eckhardt

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

Raadslid | Tot 01-04-2012
Dick Schinkel

Dijkstraat 19
4388 CJ Oost-Souburg
0118 - 490195
E-mail: dickschinkel@ 
zeelandnet.nl

Raadslid | Vanaf 01-04-2012
Dick Schinkel

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

Scheldekraan

Marinierskazerne

De stad Vlissingen krijgt de Schelde-
kraan 528-01 in oude luister terug. Het 
college van B&W heeft op basis van 
een eerder raadsbesluit groen licht 
gegeven om de kraan op te knappen. 
De voorbereiding heeft men inmid-
dels aanbesteed. 

Het herstel van de kraan, die na de 2e wereld-
oorlog door de Scheldewerf zelf gebouwd is, 
wordt	voor	zo’n	40%	met	Europese	subsidie	
gefinancierd. De gemeente moet eenzelfde 
bedrag bijleggen en voor het resterende 
bedrag zijn particuliere initiatiefnemers 
donateurs- en sponsorgelden aan het inza-
melen. Partij Souburg Ritthem is voor het 
behoud van het industriële erfgoed maar 
niettemin heeft zij in 2006 al vraagtekens 

Als oud-marinier is fractielid Geerard Eck-
hardt razend benieuwd of dan toch een 
deel van het Korps Mariniers terugkomt naar 
Vlissingen. In 1968 verlieten de laatste Mari-
niers de Vlissingse binnenhaven, nadat de 
Marinekazerne aan de buitenhaven in dienst 
was genomen. Vlissingen heeft een lange 
Marinierstraditie. In 1822 werd er een Mari-
nierskazerne gebouwd op het Mariniersplein 
bij de Bomvrije aan de Pluimstraat. Als vete-
raan hoopt Geerard dat  Vlissingen weer een 
nieuwe Marinierstraditie zal krijgen. Voor de 
gemeente Vlissingen zou de vestiging van 
de kazerne een enorme economische opste-
ker zijn en we wachten dan ook met span-
ning op de besluiten van den Haag.

Tweemaster

De kraan. Beeldbepalend voor de Vlissingse skyline.

De Burcht Rietheim

Het Kroonjuweel

bij het herstel van deze kraan gezet, omdat 
op dat moment de Damen-Scheldewerf in 
hetzelfde gebied een werkende torenkraan 
plaatsten, die even beeldbepalend is voor de 
Vlissingse skyline. 
Het besluit om de kraan toch op te richten 
is genomen op een moment, dat de econo-
mische vooruitzichten nog heel wat gunsti-
ger waren en voor het Scheldekwartier een 
positief resultaat werd becijferd. Met het 
onlangs genomen miljoenenverlies op het 
project is die situatie nu heel wat anders. Wij 
pleiten dan ook voor, dat de kraan alleen als 
beeldbepalend object wordt opgeknapt en 
dat het extra geld dat nodig is om haar ook 
werkend te maken en houden alleen worden 
uitgegeven, als het met hijswerkzaamheden 
terug te verdienen is.
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frietje

Ter introductie krijgt u van 1 tot en met 4 maart 
gratis een bakje shoarmasaus bij uw bestelling!

Shoarmasaus
uit eigen keuken

Tel: 0118-46 49 87
www.cafetariadeambacht.nl

Wave hairstyling: Frits en Harry na 35 jaar uit elkaar

Historie
Frits	 (bijna	 63)	 had	 een	 herenkapsa-
lon aan de Herengracht in Middelburg 
en een nieuwe zaak in souburg. Harry 
zat nog in militaire dienst en kwam bij 
Frits	 in	 de	 kappersstoel	 om	 geknipt	 te	
worden. Zijn interesse was gewekt, het 
enthousiasme straalde eraf. Voorzichtig 
werden al ideeën uitgewisseld en plan-
nen gemaakt. Het bleek geen bevlieging, 
het fundament en de basis tot een ste-
vige en langdurige samenwerking was 
gelegd.	Frits	deed	alleen	heren,	dat	was	
zo in die tijd. En de dames nam Harry 
voor zijn rekening, Lords Corner was 
geboren. Al snel groeide ze uit hun jasje 
en werd naar een grotere locatie gezocht. 
Dat	werd	Frits	Hairlines,	een	paar	pandjes	
verderop. Vooruitstrevend voor die tijd, 
dames en heren onder een dak. Na een 
paar jaar openden ze een tweede pand 
in de Kanaalstraat, op nummer 73, daar 
werd Harry bedrijfsleider. Na een brandje 
in	 Frits	 Hairlines	 kwam	 Frits	 noodge-
dwongen weer met Harry in een pand te 
zitten en dat beviel zo goed dat tot eind 
vorig jaar die situatie zo is gebleven. 

Sterk team
Zonder een enthousiast team achter zich 
hadden ze dit nooit volgehouden. Het is 
de afgelopen jaren steeds veranderd van 
samenstelling maar de kwaliteit, toewij-
ding en inzet onder- en voor elkaar was 
steeds aanwezig. Kleine meisjes worden 
groot, krijgen verkering, gaan samenwo-
nen,	trouwen	en	raken	zwanger.	Fantas-
tisch om te zien dat het goed gaat met 
de meiden maar voor de salon zijn die 
personeelswisselingen niet altijd even 
prettig. We kunnen door de jaren heen 
inmiddels wel vijf bussen vullen met oud 
personeelsleden. Maar er is altijd veel ken-
nis en kunde in het team aanwezig. Iets 
wat hoogste prioriteit heeft. Ze willen zelf 
graag bijgeschoold worden en cursussen 
volgen om meer kennis van het vak en de 
producten op te doen. Ook het bezoe-

Niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Oost-Souburg: Wave hair-
styling. Begonnen in Middelburg en via diverse verhuizingen in de Kanaal-
straat inmiddels alweer achtentwintig jaar hun vaste stek op nummer 73. 
Als je aan Wave denkt dan denk je direct aan Frits en Harry. De twee boeg-
beelden zijn zakelijk sinds 1978 onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
staan voor hun vak. Maar na 35 jaar intensieve maar prettige samenwerking 
is daar per 1 januari jl. een einde gekomen. Frits geniet van zijn welver-
diende pensioen en sindsdien zwaait Harry alleen het scepter over de zaak 
met een fantastisch team van 8 hairstylisten.

ken van beurzen hoort hierbij. Wij stimuleren 
dit. Bijblijven in de technieken, materialen en 
middelen is een must in dit vak. 

Teambuilding
Ondanks dat ze beiden hetzelfde vak uitoe-
fenen en samen de zaak gerund hebben zijn 
toch wel heel verschillend van uitstraling, 
karakter, meningen en opvattingen. Het 
werk en hun privé was altijd goed geschei-
den en blijkt achteraf de kracht geweest van 
de samenwerking. Natuurlijk waren ze het 
niet altijd met elkaar eens, maar met een 
gezonde dosis verstand werden de menings-
verschillen altijd prima opgelost. Waar het 
vroeger wel eens botste zal het nu soms 
voor Harry even wennen zijn dat hij alleen 
de beslissingen moet nemen. Maar hij is 
rechtlijnig en eigenzinnig (soms een beetje 

dwars) en zal dus weloverwogen tot zijn 
besluit moeten komen. Maar altijd onder het 
motto: Er zijn al genoeg normale mensen, 
doe maar eens iets ongewoons! Maar Harry 
kan	 Frits	 altijd	nog	om	advies	 en	 raad	vra-
gen. Elke vrijdagmiddag is hij nog in de zaak 
aanwezig. Voor het contact met de klanten 
maar ook gewoon voor de gezelligheid met 
het personeel onder elkaar. Want op vrijdag 
borrelen ze na werktijd met zijn allen gezel-
lig nog wat na. Iets wat heel belangrijk is 
voor de sfeer en teambuilding. En daar hoort 
het jaarlijkse bedrijfsuitje bij. Niets is te dol 
en vele uitstapjes hebben ze met zijn allen al 
gemaakt. Ze zijn zelfs al met zijn allen naar 
Marokko geweest. Het afscheidsfeestje van 
Frits	met	al	het	personeel	was	“gewoon”	op	
de zaak. Alle meubilair was eruit gehaald en 
de gehele salon was omgetoverd tot een 3 
sterren restaurant. De meiden hadden zelf 
alles geregeld, verlicht en versierd. En met 
zijn allen hebben ze een fantastisch diner 
verzorgd en duurde het aansluitende feestje 
tot in de late uurtjes. 

Docent
Sinds	 1989	 zijn	 Harry	 en	 Frits	 docent	 aan	
het	ROC	Zeeland	te	Goes.	Frits	is	daar	3	jaar	
geleden mee gestopt. Samen hebben ze 
daar vele leerlingen opgeleid tot volwaardig 

hairstylist. Vanuit de zaak konden zij hun 
kennis en ervaring overbrengen op leer-
lingen aan het ROC. En niet alleen het 
“knippen” kwam aan de orde. Ook hun 
kennis op het gebied van bedrijfsvoe-
ring, boekhouding en personeelsbeleid. 
Met heel veel plezier en met aandacht 
voor de leerling. Tegelijkertijd hadden 
ze natuurlijk ook een voorkeurspositie. 
Ze hadden ruim de tijd om de leerlin-
gen tijdens de opleiding te volgen en 
de juiste eruit te pikken die in hun team 
paste. Harry doet dit nu nog 2 ½ dag 
in de week. De meiden runnen dan zelf 
de zaak zonder dat hij er is, en dat gaat 
heel erg goed. Het zijn slimme meiden 
die hun verantwoordelijkheden kennen 
en nemen. 

Toekomst
Op de vraag aan Harry (voor eens en 
voor altijd voor iedereen duidelijk: hij is 
54 jaar!) waar hij over 5 jaar wil staan is 
hij resoluut en heeft hij twee duidelijke 
doelen voor ogen:                                                                                                                    
1)  Een gezonde zaak met een fantas-

tisch team dat achter hem staat;                     
2)  Tevreden klanten met een mooi ver-

zorgd uiterlijk en een goed gevoel de 
deur uit laten gaan. 

Zonder een enthousiast team achter zich hadden. Frits (links) en Harry (rechts) dit nooit volgehouden.  


