
Verder in deze courant:

pag. 6

SloebrugBasketball 40 jaar

pag. 9

Steen 1572

pag. 11

Nieuwe PSR-wethouder Lambert Prevoo:

“Ik houd graag zelf de regie”

Overvol programma 
Karolingenmarkt Oost-Souburg

Het is een paar dagen na zijn aantre-
den als PSR wethouder in het Vlis-
singse college. De Souburger (met 
Limburgse roots) Lambert Prevoo 
(63) heeft er net zijn eerste offi ciële 
handeling opzitten: de opening van 
de door de Koninklijke Marine geor-
ganiseerde tourtocht op de fi ets, 
de Ronde van Walcheren. Precies in 
zijn straatje: als oud marineman en 
enorme sportliefhebber was hij daar 
op de marinekazerne op vertrouwd 
gebied. 

Heel wat Souburgers zijn er van overtuigd 
dat de keuze voor de voormalig fractievoor-
zitter van de PSR zo gek nog niet is. Het 
tekent hem wel dat hij juist de moeilijke 
omstandigheden in de gemeente een uit-
daging vindt om de benoeming in dit ambt 
met enthousiasme te aanvaarden. Want 
Lambert Prevoo wil er tegen aan, er alles aan 
doen om mee te helpen de gemeente Vlis-
singen uit de fi nanciële problemen te halen. 
“De hand op de knip houden nu”, schreef 

Zaterdag 26 mei is het weer zover. De 
eerste van de twee markten voor 2012 
zal dan gehouden worden in de win-
kelstraten van Oost Souburg. In het 
altijd al gezellige centrum van Oost 
Souburg zullen die dag de straten 
worden omgetoverd tot een groot 
feest voor jong en oud. De Kanaal-
straat en de Paspoortstraat zullen 

» vervolg op pagina 2

hij al eens eerder als raadslid in een column. 
Maar dan wel met oog voor wat er nodig is 
voor de bevolking van Vlissingen, Souburg 
en Ritthem. “De leefomgeving is belangrijk. 
Die moet schoon, heel en veilig zijn. En even 
belangrijk zijn goede sociale voorzieningen.” 
Het welzijn van iedere inwoner gaat hem ter 
harte.

Stabiel
Souburg kent Lambert vooral van muziek-
vereniging Vlijt en Volharding, waar hij bijna 
dertig jaar lang als bestuurslid en meer dan 
veertig jaar als muzikant, een stempel drukte 
op het wel en wee. Onder zijn hoede fl o-
reerde de club en verhuisde onder andere 
naar een groter en beter eigen gebouw aan 
de Ritthemsestraat. Als er al een vergelijking 
gemaakt kan worden met zijn huidige func-
tie is het wel dat hij in beide gevallen en ook 
al destijds in zijn werk, graag zelf de regie 
houdt. Daarnaast is hij van nature begaan 
met het wel en wee van zijn omgeving en 

gevuld worden met kramen en voor 
de kinderen zijn er diverse attracties. 
In de Verlengde Kanaalstraat zal een 
podium opgesteld staan waar div 
optredens gepland zijn van bekende 
Dj’s. Hans Croon uit Oost-Souburg 
zorgt voor het entertainment. Verder 

Lambert Prevoo
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Rondom‘t  Putje
Sinds kort hebben we hier een wethouder die 
over de grenzen van ons dorp heen kijkt dus nu 
kon ik niet meer achterblijven. Voor het eerst in 
eeuwen ben ik eindelijk eens een keer naar Rit-
them gesjouwd. Ik moet zeggen, het was de moeite 
waard. Ze hebben er de boel dezer dagen vrolijk 
versierd en ook heel wat bijgebouwd sinds ik er 
voor het laatst was. Er staat nu ook een dorpshuis 
(al sinds 1952 hoorde ik) en dat willen ze daar 
graag houden, want zoveel voorzieningen hebben 
ze niet en de muziekkiosk is daar ook al verdwe-
nen. Nou mopperen ze daar niet zoveel maar dat 
gaan ze wel doen als de gemeente niet een beetje 
mee wil werken om ze dat dorpshuis te laten 
houden. Dat hebben ze namelijk nodig voor 
de saamhorigheid en om, áls ze iets 
te mopperen hebben, dat daar 
aan elkaar te vertellen, zoals 
bijvoorbeeld over de tracto-
ren met ladingen die over 
de Zandweg scheuren. En 
iedereen weet dat er over 
een zandweg eigenlijk 
alleen rustig voortgegaan 
mag worden ook al in ver-
band met de schoolgaande 
� etsende jeugd, om over 
de recreërende en bood-
schappen halende ouderen 
en zeer ouderen nog maar te 
zwijgen. Ze houden in Ritthem 

niet van putten dempen als het kalf verdronken 
is en daarom hebben ze er een levendige dorps-
raad. En die vergadert in het dorpshuis. Dus dat 
dorpshuis moet blijven zodat iedere vergaderende 
Ritthemer, over de grens kijkende wethouder, 
verdwaald melkmeisje, organiserende feest- en 
jubileumvierder weet dat hij of zij daar terecht 
kan. Broodnodig dus, die subsidie, daar kun je 
met goed fatsoen niet op bezuinigen als je nog wat 
Ritthemse kalveren wilt redden voor het te laat is.

Melkmeisjenen. Nou mopperen ze daar niet zoveel maar dat 
gaan ze wel doen als de gemeente niet een beetje 
mee wil werken om ze dat dorpshuis te laten 
houden. Dat hebben ze namelijk nodig voor 
de saamhorigheid en om, áls ze iets 
te mopperen hebben, dat daar 

en zeer ouderen nog maar te 
zwijgen. Ze houden in Ritthem 

Melkmeisje
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dat houdt dan in dat hij evengoed voor een 
andere partij zich had kunnen inzetten voor 
de belangen van zijn gemeente. Maar hij is 
wel blij met zijn partij. “Het is een stabiele 
partij gebleken”, zegt hij. “Geen kruiwagen 
vol kikkers, zoals je ook wel ziet.”

Iemand uit de gemeente
Wethouder Prevoo heeft wel even na moe-
ten denken voor hij “ja” zei tegen het wet-
houderschap. Het was hem al eens eerder 
gevraagd, maar toen was wat hem betreft 
de tijd er nog niet rijp voor. Inmiddels is hij 
met prepensioen van zijn baan als Senior 
Engineer Marinebouw bij De Schelde en  
was de keus wat minder moeilijk. Uitein-
delijk zei hij “ja”en het ziet er naar uit dat 
zijn prepensioen beperkt blijft tot één jaar. 
Onbezorgde fi etstochten met echtgenote 
Corrie, waar hij al weer 42 jaar lief en leed 
mee deelt, zullen er niet zo vaak meer van 
komen. “Het is een mooie baan, moeilijk, er 
komt veel op je af, veel intensiever dan het 
raadswerk, maar ik wil het graag doen ook al 
zal het wel heel wat meer worden dan een 
veertigurige werkweek.” Hij vond dat er in 
ieder geval een wethouder uit de gemeente 
zelf zou moeten komen, iemand die weet 
heeft van achtergronden, van wat er alle-
maal leeft niet alleen hier op het dorp maar 
in de hele gemeente. Zo iemand is hij wel, 
denkt hij.

In volle vaart
Het is een hard rijdende trein waar Lambert 
Prevoo op is gesprongen. De portefeuillever-
deling was nog niet bekend op het moment 
van ons gesprek maar in ieder geval houdt 
hij zich bezig met ruimtelijke ordening, 

volkshuisvesting en een aantal grote pro-
jecten. En dan zonder zich op een rustige 
manier in te kunnen werken, maar meteen 
in volle vaart in een al enkele jaren ingewerkt 
college. “Het is natuurlijk op de eerste plaats 
belangrijk dat de fi nanciën op orde komen, 
waardoor er weer middelen vrij komen. En 
dan zou het natuurlijk goed zijn als het inwo-
nertal zou groeien, maar niet door energie te 
steken in het afvangen van elkaars inwoners 
in Zeeland. Het toverwoord is werkgelegen-
heid. Zo’n marinekazerne hier zou geweldig 
zijn, ik hoop van harte dat het doorgaat. Het 
is ook belangrijk dat het aantrekkelijk is voor 
ondernemers om hier naar toe te komen. Er 
zijn nogal wat klappen gevallen in Zeeland. 
Heel wat grote bedrijven hebben hun deu-
ren gesloten of zijn enorm ingekrompen. 
En ook daaraan verwante bedrijven hebben 
daaronder geleden. Hoewel Vlissingen erg 
aantrekkelijk is voor de toeristen, zal die sec-
tor dat niet allemaal kunnen compenseren.” 

Relativeren
Kortom, de nieuwe Souburgse wethouder is 
er met verve en energie in gesprongen met 
als grootste motivatie mee te helpen aan een 
betere toekomst voor onze gemeente. Dat 
hij als onbekende beginneling wat vraag-
tekens tegen kwam van onder andere een 
Middelburgse collega zit hem helemaal niet 
dwars. “Ik had er alle begrip voor dat er zo 
werd gereageerd op het feit dat een partij-
genoot aan de kant was gezet; ik voelde me 
er niet persoonlijk door aangevallen.” Rela-
tiveren is dan ook een van zijn opvallendste 
eigenschappen. Het zal hem van pas komen.

Ineke Vervorst
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zijn er diverse live optredens van o.a. 
Marco Polo. Uiteraard ontbreekt de 
rommelmarkt voor de kinderen op de 
Karolingenburcht niet. 

Niet alleen de plaatselijke winkeliers maar 
ook standhouders uit het gehele land zullen 
die dag naar Oost Souburg komen om ieder 
op hun geheel eigen manier hun verkoop-
waren aan de man proberen te brengen. 
Dit levert het nodige vertier op en uiter-
aard zijn er de nodige aanbiedingen waar 
de bezoekers hun voordeel mee kunnen 
doen. Het assortiment is ook dit jaar weer 
erg groot en voldoende gevarieerd. Hierbij 
denken we natuurlijk direct aan dames-, kin-
der- en herenkleding, sieraden, speelgoed, 
bloemen / planten, parfum, cosmetica, div 
mode accessoires, lingerie, witgoed, elek-
tronica, zonnebrillen, cd’s / dvd’s en nog 
veel meer. Het ambachtelijk produceren van 
onze streekproducten en plaatselijke lek-
kernijen kunt u ook zien en natuurlijk ook 
hiervan proeven. Diverse verenigingen zul-

len zich ook weer promoten. Zij komen met 
een vernieuwend programma of uitvoering 
waarin zij hun kunsten vertonen. Te veel 
om op te noemen en dus zeker de moeite 
waard om een kijkje te komen nemen en de 
sfeer te proeven. Voor de inwendige mens 
wordt ook gezorgd want de horeca zal die 
dag zorgen voor een heerlijk hapje en een 
drankje op hun terrassen. Vanaf 10.00 uur is 
de markt gratis toegankelijk voor het publiek 
en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. Over 
de gehele markt is muziek te horen en zijn 
de live optredens via de geluidsinstallatie te 
volgen. 
Voor het volledige programma kunt u terecht 
op de site van Souburg: www.souburg.nl. 

Zoals gebruikelijk zal er in het najaar nog een 
Karolingenmarkt gehouden worden. Deze 
staat gepland op zaterdag 8 september. 
Mocht u nog vragen hebben of inlichten wil-
len betreffende de markt, dan kunt u contact 
opnemen met Euromarkt - st Christoffel vof. 
Tel nr. 06-22375905.

Uiteraard ontbreekt de rommelmarkt niet.
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n•  REDACTIE

Dick Visser, E. dtvisser@hetnet.nl

•  ADVERTENTIE-ACQUISITIE
 Bert Pauwe
 (076) 5998111
 b.paauwe@internetbode.nl

 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 
04-09-2012 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 07-09-2012 
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
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Borden “West Souburg”

Stichting Aldegonde heeft vorig jaar 
een verzoek ingediend  om in West 
Souburg “historische” borden te 
plaatsen. 

In de Souburgsche Courant van novem-
ber 2011 heeft u kunnen lezen dat Stich-
ting Aldegonde in samenwerking met de 
Stichting Souburg Promotie een voorstel 
gemaakt heeft voor het plaatsen van witte 
borden “West Souburg” met daaronder een 
historische tekst. Ook hebben de stichtingen 
een sponsor gevonden die de kosten voor 
het maken en plaatsen van de borden voor 
zijn rekening neemt. 

Vorige jaar oktober heeft  Stichting Alde-
gonde de borden aangeboden aan de 
gemeente Vlissingen. De voltallige gemeen-
teraad vindt dat er voldoende historische 
aanleiding is om West Souburg als dorpskern 
te bezien en dit herkenbaar te maken. Zij ver-
zochten het college de schenking te aanvaar-
den en akkoord te gaan met plaatsing van 
de borden aan de ingangen van het dorp.
In de gemeente Middelburg en Veere zijn bij 
alle plaatsen, gehuchten en buurtschappen, 
hoe klein ook, historische borden geplaatst. 
In de gemeente Vlissingen ontbreken deze 
borden. Ook in West Souburg. Juist West 
Souburg heeft een groot verleden. 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Plaatsing witte borden West Souburg met historisch onderschrift.  

Stichting Aldegonde heeft oktober 2011 de gemeente een schenking aangeboden. De 
schenking omvat: 5 x bovenbord. Tekst West Souburg. 5 x onderbord met  tekst over West 
Souburg. 5 x stellage waar borden aan bevestigd worden. Plaatsing van de borden. Stichting 
Aldegonde verzoekt het college van B&W van de gemeente Vlissingen de schenking te 
aanvaarden.      

De gemeenteraad van de gemeente Vlissingen, in vergadering bijeen op donderdag 19 april 
2012. 

Overwegende dat 

- West Souburg een rijke geschiedenis heeft; 

- West Souburg thans niet meer herkenbaar is als dorp; 

- Er voldoende historische aanleiding is om West Souburg als dorpskern te bezien en 
het in het kader van de bevordering van het historisch besef van de bevolking nuttig 
en wenselijk is om deze herkenbaar te maken en te houden; 

besluit 

Naar aanleiding van bovengenoemde  overwegingen de schenking van de Stichting 
Aldegonde zoals deze is omschreven in de brief van 21 oktober 2011 te aanvaarden. 

Akkoord te gaan met de plaatsing van de borden bij de ingangen van het “oude” dorp.  

      en gaat over tot de orde van de dag 

Mede ingediend door: 
In de gemeente Middelburg en Veere zijn een groot aantal historische borden geplaatst. Hier het 
bord bij Brigdamme.

Onderhoud monument
In de Souburgsche Couranten van 
afgelopen december en maart heeft u 
kunnen lezen dat het monument van 
Pieter Louwerse er niet goed bij stond. 
Stenen zaten los en de twee bank-
jes waren hard aan vervanging toe. 

Partij Souburg Ritthem stelde hier, in de 
commissie ruimte, vragen over. Wethouder 
van Dooren gaf aan dat er inmiddels een 

opdracht verstrekt was voor het onderhoud. 
Dit onderhoud is snel aangepakt. Het monu-
ment staat er weer goed verzorgd bij.

Het monument staat er weer goed verzorgd bij.

Pieter Louwerse kijkt weer heel tevreden over 
het Oranjeplein.
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ruitschade?
sterreparatie zonder afspraak

• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
• gratis mobiele dienst

sterreparatie zonder afspraak

 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828

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

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



15 en 16 juni open tuinen 
Ritthemsestraat
Op vrijdag 15 juni en zaterdag 16 juni 
aanstaande zijn er in de Ritthemse-
straat in Oost-Souburg enkele tuinen 
open voor publiek. Op nummer 56 
bent u van harte welkom in de tuin 
van de familie De Wolf en op nummer 
5 in die van de familie Rothstegge.

De tuin van de familie de Wolf is een verras-
sende boeren natuurtuin van 2000 m2 met 
veel kleur, hoogstam fruitbomen, diverse 
andere bomen, oude kippenrassen en mini-
schaapjes. Tijdens de open-tuin-dagen is 
er tevens verkoop van bijzondere eenjarige 
planten en is er een brocante marktje.

De tuin van de familie Rothstegge is een stuk 
kleiner, tegen de 500 m2, heeft veel leuke 
hoekjes en zitjes en vooral veel rozen. Ook 
hier kunt u terecht voor zaailingen van eenja-
rigen, tevens voor stekjes van vaste planten, 
struiken en bomen. Er is een tweedehands- / 
curiosamarktje en verkoop van aquarellen. 
Koffi e en thee, indien voorradig, zijn gratis. 
Ook de entree is gratis.

Openingstijden:
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
De tuin op nummer 5 is ook op vrijdagavond 
van 18.00 tot 21.00 te bezoeken.

Bij het verschijnen van deze krant 
heeft de Stichting Vrienden van de 
Historische Kerk Souburg nog één 
concert te gaan. Het cello-ensemble 
van de Zeeuwse Muziekschool sluit 
het concertseizoen op zondag 3 juni 
2012 af met het inmiddels befaamde 
lunchconcert. Dan zit het er, voor het 
vijfde seizoen, weer op.  Die seizoe-
nen zijn niet onopgemerkt voorbij 
gegaan. De activiteiten van de stich-
ting zijn in en buiten Souburg een 
begrip geworden. 

Dat werd onderstreept toen de stichting op 
15 maart 2012 haar vijfjarig bestaan vierde 
met een concert van Margriet Eshuijs en 
haar band. Voor 250 bezoekers, vrienden 
en gasten, zette zij het jubileum luister bij. 
Voorzitter Tobias Meijers kon vol trots mee-

Ritthemsestraat 56

Souburg Cultureel gaat naar 
einde seizoen

delen dat de stichting inmiddels een kleine 
325 vrienden had en dat het succes mede 
te danken was aan de club van 40 vrijwil-
ligers, die alle activiteiten ondersteunen. De 
stichting, die tot doel heeft om naast het 
organiseren van concerten en activiteiten 
het historische kerkgebouw mede in stand 
te houden, kon vol trots bijdragen aan het 
onderhoud en vervanging van noodzakelijke 
middelen. Van de zijde van de gemeente 
benadrukte burgemeester Roep het belang 
van het werk van de stichting voor de 
gemeenschap Souburg. Na 3 juni wordt er al 
gewerkt aan een nieuw programma. Tobias 
Meijers wil daar nog niets van verklappen. 
Maar hem kennende, kunnen de vrienden 
en de bezoekers rekenen op een vertrouwd, 
maar ook een aantrekkelijk vernieuw winter-
programma. Bestuur en vrijwilligers houden 
u op de hoogte.

 ZATERDAG 26 MEI 

Karolingenmarkt Oost-souburg
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kwaliteit vakmanschap service

SLAGERIJ

AD DE JAGER
Buteuxstraat 25 • Oost-Souburg • T. 0118-461424

Dames schoenen 
Heren schoenen 
Jeugd schoenen 

Tassen 

Waldlaufer 
Ook geschikt voor uw steunzolen 

   
 

€ 105,00 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

Ara 
In Blauw of Wit leer 
   
 

€ 84,95 

Hier hoort afbeelding 
DSC_83480001 

Hier hoort afbeelding 
DSC_83500001_1 

Op alle winterpanty’s 
en leggings!

25% 
KORTING

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Tel. (0118) 461287

EK BOA’s
ORANJE OF 

ROOD WIT BLAUW
€ 4,00 PER STUK

2 VOOR € 7,00



door Adri Meerman

Ook dit keer praat ik u graag bij over de geografi sche ont-
wikkeling van ons dorp, hoewel dit keer de nadruk ligt op de 
straatnaamgeving. 
Na de Tweede Wereldoorlog verrees het eerste grote com-
plex woningen ten noorden van de Kanaalstraat in het plan 
Middenhof. In het Koopmansvoetpad werden 15 woningen 
gebouwd en in de Haaksbergenstraat en Poortugaalstraat 
nog eens 60 woningen.
Vrijwel gelijktijdig liet de gemeentelijke overheid ten zui-
den van de Karolingische Burg een complex van 80 wonin-
gen bouwen in de Wilhelminastraat, De Deckerestraat en 
Kromwegesingel. Later is dit complex overgenomen door 
de Christelijke Woningstichting Walcheren.

Over bouwvergunningen en straatnamen

Bouwvergunningen
De vergunning voor de bouw dateert uit 
1948 en de eerste woningen konden in 
augustus van dat jaar worden betrokken. 
Deze ‘wijsheid’ is afkomstig uit de collectie 
bouwvergunningen in het archief van Sou-
burg waarmee ik me wekelijks bezighoud.
Vlak na mijn vertrek bij het Gemeentear-
chief Vlissingen, nu bijna een jaar geleden, 
ben ik er als vrijwilliger weer ingestroomd. 
Een tweetal projecten had reeds mijn spe-
ciale aandacht: het archief van de voor-
malige gemeente Ritthem en de bouwver-
gunningen van Oost- en West-Souburg. 
Laatstgenoemde collectie in het archief 
van Souburg was namelijk niet eenvoudig 
te raadplegen. 
Er bestaat veel vraag naar deze collectie. 
Woningeigenaren, architecten of aanne-
mers zoeken vaak naar oude bouwtekenin-
gen om met deze gegevens een woning 
te verbouwen of andere aanpassingen te 
verrichten. Omdat in het verleden met 
grote regelmaat straten van naam veran-
derden of huisnummers werden gewijzigd 
was het zoeken naar een bepaalde vergun-
ning erg lastig. De bedoeling van dit pro-
ject is om een bouwvergunning voor een 
bepaald pand snel te kunnen vinden. Voor 
dit doel zijn alle gewijzigde huisnummers 
of straatnaamveranderingen omgezet naar 
de huidige situatie. Een klein voorbeeld ter 
illustratie. Een deel van de genoemde 80 
woningen is niet meer terug te vinden in 
de Wilhelminastraat omdat deze straat-
naam in Souburg niet meer bestaat. 
De naam werd in 1938 gekozen ter gele-
genheid van het 40-jarig ambtsjubileum 
van Koningin Wilhelmina. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog moesten op last 
van de Duitse bezetter alle namen die te 
maken hadden met het Koninklijk Huis uit 
het straatbeeld verdwijnen. De Wilhelmina-
straat, Beatrixstraat en Julianastraat werden 
respectievelijk Rozenstraat, Seringenstraat 
en Anjelierenstraat. De bewoners van deze 
straten moesten zelfs naar het gemeente-
huis komen om hun persoonsbewijs aan te 
laten passen. Direct na de oorlog verkre-

gen de straten natuur-
lijk weer hun oude ver-
trouwde naam. Nou 
ja, na de herindeling 
van 1966 verdween de 
Wilhelminastraat 
weer uit beeld en 
werd de naam 
weer veranderd in 
Willem Alexander-
straat.

Straatnamen
Tot een aantal jaren 
geleden beslisten 
de gemeentera-
den over de straat-
naamgeving in een 
dorp of stad. Dit tot groot ongenoegen 
van de burgemeester die als voorzitter van 
de gemeenteraad vaak met kromme tenen 
toe moest zien dat de vergaderingen daar-
door behoorlijk konden uitlopen. Het was 
immers een onderwerp dat uitnodigde tot 
ellenlange discussies. In de meeste plaatsen 
is deze bevoegdheid inmiddels overgedra-
gen aan het college van burgemeester en 
wethouders, meestal geadviseerd door een 
kundige commissie of werkgroep.  Aange-
zien de straatnaamgeving een autonome 
bevoegdheid is, bestaat er geen echte wet- 
en regelgeving. In plaats daarvan is er een 
grote hoeveelheid spelregels, criteria en 
aanbevelingen voorhanden. Ik noem er 
een paar. Zo is er in de eerste plaats het 
zorgvuldigheidsbeginsel waarbij de tij-
dige inspraak door de burger veilig wordt 
gesteld. Het eenduidigheidbeginsel moet 
verwarring voorkomen. De ooit in Souburg 
voorgestelde Louwerszeestraat leek teveel 
op Pieter Louwersestraat. De hulpdiensten 
moeten immers snel op de juiste locatie 
zijn. Op basis van het esthetiekbeginsel 
(en op verzoek van bewoners) is in Vlissin-
gen de straatnaam Rioolstraat vervangen 
door Weteringstraat. Een wetering klinkt 
wat mooier maar blijft toch een riool. Het 
eenvoudbeginsel klinkt logisch en is het 

ook. Je zult maar als kind pas hebben leren 
schrijven en je woont in de Ruys de Bee-
renbrouckstraat of Kappeyne van de Cop-
pellostraat. 
Voor de langste straatnaam van Nederland 
heb ik even gebruik moeten maken van 
Google. Die komt voor in Grambergen: 
Burgemeester Baron van Voorst van Lyn-
denstraat. 

Herindeling
Een samenvoeging van gemeenten zorgt 
vaak voor problemen op het gebied van 
de straatnaamgeving. Zo ook in 1966 toen 
ondermeer Souburg bij Vlissingen werd 
gevoegd. Toen hadden we plotseling een 
dubbele Emmastraat, Zandweg, Zaaihoek-
weg, Schoolstraat, Noordstraat, Nieuw-
straat, Kanaalstraat, Dijkstraat, Parklaan, 
Vlissingsestraat, Weststraat en Wilhelmina-
straat. 
Een naamswijziging heeft ondermeer tot 
gevolg dat bewoners en bedrijven van een 
dergelijke straat er administratieve hinder 
van kunnen ondervinden. Vlissingen koos 
destijds voor de oplossing om de straat 
met de minste huizen de naam te laten 
veranderen. In Souburg werd de Emma-
straat veranderd in Regentessestraat, de 
Schoolstraat in Rehobothstraat en de Zaai-
hoekweg in Landbouwweg. Eerder in deze 

bijdrage kwam de Wilhelminastraat voor-
bij die gewijzigd werd in Willem Alexan-
derstraat.
De woonwijk ten zuiden van de Kanaal-
straat lijkt voor mij en mijn beperkt ont-
wikkeld richtingsgevoel al een beetje op 

een doolhof. Na de herindeling moest in 
deze omgeving de Nieuwstraat een naams-
wijziging ondergaan omdat deze ook in 
Vlissingen aanwezig was . Deze naamswij-
ziging heeft de situatie niet echt verbeterd. 
Een deel van de toenmalige Nieuwstraat is 
samen met een deel van de Braamstraat 
gewijzigd in J.I. Sandersestraat. Het andere 
deel van de Nieuwstraat werd Kromme 
Nieuwstraat. Gekoppeld aan het aldaar 
geldende eenrichtingsverkeer maakt de 
situatie er voor mij niet gemakkelijker op. 
U snapt waarschijnlijk dat al deze straat-
naamwijzigingen, samen met de gewij-
zigde huisnummers, problemen kunnen 
veroorzaken bij het terugvinden van bouw-
vergunningen.
Laatst zocht ik een bouwvergunning voor 
een woning in de Cornelis van Perestraat. 
Aanvankelijk bleek deze straat Van Steve-
ninckstraat te heten. Om mij onbekende 
reden is in 1959 deze straat gewijzigd in 
Cornelis van Perestraat en werd besloten 
de nieuwe verbindingsstraat tussen de Jan 
de Priesterstraat en Zeewijksingel te ver-
noemen naar Van Steveninck. 
Soms kom je grappige dingen tegen. In 
de Franse tijd werden de bewoners van de 
Vlissingse Palingstraat op een dag wakker 
in de Rue d’Anguille. Dat klinkt opeens een 
stuk sjieker. 

Ook dit keer praat ik u graag bij over de geografi sche ont-
wikkeling van ons dorp, hoewel dit keer de nadruk ligt op de 

Na de Tweede Wereldoorlog verrees het eerste grote com-
plex woningen ten noorden van de Kanaalstraat in het plan 
Middenhof. In het Koopmansvoetpad werden 15 woningen 
gebouwd en in de Haaksbergenstraat en Poortugaalstraat 

Over bouwvergunningen en straatnamen

weer veranderd in 

Tot een aantal jaren 
geleden beslisten 
de gemeentera-
den over de straat-
naamgeving in een ook. Je zult maar als kind pas hebben leren 

bijdrage kwam de Wilhelminastraat voor-
bij die gewijzigd werd in Willem Alexan-
derstraat.
De woonwijk ten zuiden van de Kanaal-

wikkeld richtingsgevoel al een beetje op 
een doolhof. Na de herindeling moest in 
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40 Jaar basketball Vereniging Souburg
Bv Souburg vierde op zaterdag 12 mei in de Van Duyvenvoorde Sportzaal haar 40-jarig jubileum. Een mijlpaal sinds 
het bestaan van de basketbal vereniging die de afgelopen jaren vele sportieve hoogtepunten heeft gekend. Er is een 
dag vullend programma samen gesteld door het jubileum comité. Voor iedereen van elke leeftijdscategorie wordt er 
wel wat aangeboden. Speciaal voor de jeugd, in alle leeftijden, kunnen er de gehele dag door clinics worden gevolgd. 
Voorafgaand aan de feestavond zal er een sportieve receptie voor (oud-) leden worden georganiseerd. Hierbij zullen 
een hapje en een drankje zeker niet ontbreken. Er een echt Javaans buffet wordt er opgesteld en afsluitend zal de feest-
avond zoals gebruikelijk tot in de late uurtjes doorgaan.

BV Souburg is in 1972 opgericht in een peri-
ode dat er in Zeeland vooral door school-
teams werd gebasketbald. Voorzitter van 
District Zeeland, Henk Braker, bracht Tom 
Joziasse in contact met Jelle de Haan en 
samen hebben zij BV Souburg opgericht. 
Het eerste seizoen werd gestart met twee 
herenteams en twee jeugdteams, maar in 
1975 werd het honderdste lid genoteerd en 
sindsdien is het ledenaantal nooit onder de 
100 grens geweest.
Sportief ging het hierna ook voortvarend 
met promotie van de jongensjunioren in 
1977 naar de rayonkompetitie, de jaren 
erna gevolgd door de heren, meisjesjunio-
ren en dames. De dames van BV Souburg 
promoveerden met coach André Boer in 
1986 naar de 1e divisie en wonnen de nati-
onale beker voor rayonteams.
Het jaar 1987 was bij de jeugd een bijzon-
der jaar, want BV Souburg was bij jongens 
U12, meisjes U12, meisjes U14 en meisjes 
U16 kampioen van rayon zuid, een unieke 
prestatie.

In 1989 besloten BV Souburg en VSV 
Marathon de beste spelers(sters) samen 
te laten spelen in de nieuwe vereniging 
BC Vlissingen om zo het niveau moge-

lijk te kunnen bewaren en te verhogen.
Dat dit is gelukt blijkt wel uit de uitstekende 
prestaties van zowel de senioren als de 
jeugdteams van BC Vlissingen in de diverse 
landelijke en rayonkompetities in de jaren 
1990 en 2000. 
BV Souburg werd hierna een kweekvijver 
voor de jeugd en de senioren gingen bas-
ketballen op een meer recreatief niveau. 
De jeugdteams van BV Souburg behaalden 
hierna nog vele  jeugdtitels in de Zeeuwse 
kompetitie en ook in de rayonkampi-
oenschappen worden eervolle plaatsen 
gehaald.
De dames zijn dit seizoen knap 3e gewor-
den in de overgangsklasse en de heren zijn 
voor de 2e achtereenvolgende keer kampi-
oen van Zeeland.
Op dit moment heeft BV Souburg onge-
veer 130 leden en speelt met 13 teams in 
de kompetitie. Na enkele moeilijke jaren 
bestaat het bestuur nu uit enkele oud- en 
spelende leden evenals ouders van jeugd-
leden. Het aantal vrijwilligers dat zich inzet 
voor de vereniging is groot en zijn positief 
en enthousiast. BV Souburg is ook actief in 
stimulering en het promoten van basketbal 
op de basisscholen in Oost-Souburg.

Voor informatie over het volledige pro-
gramma zie  www.bvsouburg.nl

Iedereen is welkom aldus Cees Rijnberg, 
voorzitter van de club. We hopen daarom 
heel veel (oud) bekenden en nieuwe 
enthousiaste toekomstige basketballers te 
mogen begroeten op zaterdag 12 mei.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Op de foto ziet u van links naar rechts: Trainer Sjors 
v.d.Poel, Floor de Meij, Fenna de Bree en Mae Bentschapknook. Floor, Fenna en Mae zijn de jong-
ste meisjes van de vereniging.

6

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 fi jn 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



Heerlijkheid         Ritthem

Ritthem bomvol kunst! Ritthem in Beeld
De Dorpsstraat ruim 100 jaar geleden en nu. Opvallend is het ontbreken van 
de karakterestieke bomen in de Dorpsstraat: Wellicht vlak voor de aanplant van 
nieuwe exemplaren? Slechts 2 panden zijn hetzelfde: De kerk en het huis met 
nummer 30 linksvoor op beide foto’s, eerst in baksteen en tegenwoordig wit.
Voor meer historische foto’s uit het archief van Wim de Meij: Kijk op de website 
www.dorpsraadritthem.nl of bezoek de Bunker, aan het Louwerse’s Wegeling te 
Ritthem op 12 mei, 23 juni of 11 augustus.

Op 23 juni, van 10.00-17.00 uur, vindt er weer een kunstroute plaats in Rit-
them. Behalve de kunstexposities van 15 creatieve bewoners is er nog veel 
meer te beleven in de kern en net daarbuiten. Toegang is gratis.

Na het knallende succes in 2011, met positieve reakties van bezoekers, exposanten, muzikan-
ten en de ringrijdersvereniging, is besloten om hieraan gevolg te geven en in 2012 weer een 
kunstroute te organiseren. Rien Boeije, vrijwilliger en organisator, heeft de groep in het najaar 
weer bij elkaar geroepen.  Tijdens de eerste bespreking was de titel van de route voor dit 
jaar al snel bepaald met een knipoog naar de explosie op het Ritthemse strand in september!
De formule is hetzelfde gebleven: Om 10.00 uur wordt het startsein gegeven in de histo-
rische kerk door weerman Jos Broeke. Hier is een overzichtstentoonstelling te zien met één 
werk van iedere deelnemende kunstenaar. Daarna kunnen de belangstellenden aan de hand 
van een mooi routeboekje de verschillende lokaties bezoeken en de kunstwerken bewonde-
ren: glas, keramiek, fotografi e, sieraden, schilderijen, tekeningen en nog meer.
De wit-groene bewegwijzeringsborden, vorig jaar gemaakt door de medewerkers van Arduin, 
worden weer geplaatst zodat de bezoekers gemakkelijk hun weg kunnen vinden in Ritthem. 
Ook naar het adres in de Lambrechtsenstraat waar zij zelf hun handgemaakte houten werk-
stukken exposeren.
In het schilderachtige Lauwerse’s Wegeling start om 11.00 uur een workshop schilderen en 
tekenen onder leiding van Peter Paul Adriaansens, teken–en schilderdocent bij Kunstedu-
catie Walcheren. Vooraf aanmelden is niet nodig maar materialen en een krukje dienen zelf 
meegenomen te worden. Aan het Wegeling ligt ook de toegang tot de tuin van de familie 
Forrer waar oldtimers te bekijken zijn. Daarnaast is de Bunker open waar historische foto’s 
van de Tweede wereldoorlog en Ritthem tentoongesteld worden. Beiden zijn de hele dag 
toegankelijk.
Op verschillende lokaties in het dorp zijn er (Groei en Bloei) tuinen te bezoeken. Deze zijn 
aangegeven op de plattegrond in het routeboekje.  Om 13.00 uur start het jaarlijkse sjezen-
rijden verzorgd door Ringrijdersvereniging “Ons Klaverblad”. De mooi versierde sjezen met 
hun in boerendracht gehulde berijders rijden door de kern. De wedstrijd duurt de hele mid-
dag met een pauze om 15.00 uur en de prijsuitreiking om ongeveer 18.00 uur. 
Om 14.00 uur start een demonstratie Oosterse vechtkunst in de tuin aan de Zuidwaterings-
traat 38 en op nummer 26, in de tuin van de Schoone Waardin, kunt u vanaf 15.00 uur 
genieten van een openluchtconcert met Keltische Folkmuziek net zoals vorig jaar verzorgd 
door de band Windbroke. 
Tenslotte is er in het Dorpshuis een tentoonstelling te zien met werk van de Tiffany workshop 
die in het Dorpshuis plaatsvindt gedurende het jaar. Ook kan men hier terecht voor een 
drankje en een snack. Het Dorpshuis is de hele dag geopend. Zet het vast in uw agenda: 23 
juni Ritthem Bomvol Kunst!

De Dorpsraad van Ritthem is op zoek naar een nieuwe beheerder voor het Dorpshuis “Ons 
Dorpsleven” . Door veranderde werkomstandigheden zijn de huidige beheerders, het echt-
paar Terwiel, helaas niet langer in staat om voldoende tijd als gastheer en gastvrouw aanwe-
zig te zijn in het Dorpshuis.
Iets voor u of kent u iemand die interesse zou hebben? Neem contact op met Stichting 
Dorpsraad Ritthem: dhr Friedy Geeve tel. 0118-464248 of mevr. Christel Klapwijk 0118-
464961.

Wie kent het niet? Lekker een ouderwets gezellig spelletje ganzenborden 
onder de lamp aan de eettafel.

Zaterdag 9 juni is Ritthem het toneel van een levend Ganzenbordspel. Bewoners, jong en 
oud, zijn door de kerk uitgenodigd om mee te spelen ter gelegenheid van het 400-jarig 
bestaan van de Protestante gemeente in Ritthem. Aan het einde van de middag, als alle 
pionnen de fi nish gepasseerd zijn, dan worden zij op heerlijke welverdiende pannenkoeken 
getracteerd. 
Die middag worden ook de winnaars bekend gemaakt van de door de kerk uitgeschreven 
fotowedstrijd “Ons Dorpsleven”. Wellicht belanden daar ooit nog eens foto’s van in het histo-
risch archief want het heden wordt hoe je het wendt of keert toch ook eens verleden.... Wist 
u trouwens dat het bordspel Ganzenborden ook al behoorlijk oud is? Het deed zijn intrede 
in Nederland in de 17e eeuw en beeldde een levensweg uit waarbij de dobbelsteen het lot 
bepaalde. Ik stel mij voor dat er ook in die tijd tussen de twee preken door op zondag, een 
spelletje Ganzenborden gespeeld werd! Of was dat uit den boze, dat met die dobbelsteen en 
het lot? Hoe dan ook, op 9 juni brengt het de Ritthemers bij de pannenkoeken!

Sieraden door exposant Jopie Wisse.

Levend Ganzenborden en het Lot...

Beheerder Dorpshuis gezocht

Het dorpshuis is heel belangrijk voor de leefbaarheid in Ritthem. Ook in de gemeentelijke politiek 
is daar regelmatig aandacht voor. Op de foto ziet u Burgemeester en wethouders tijdens een 
bezoek aan het dorpshuis in 2004. 
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Woning Stichting Walcheren, nu 
Woonburg genoemd, bestond in 
tweeduizend acht zestigjaar. Ter 
gelegenheid van dit zestigjarig 
bestaan werd er een jubileum uit-
gave samengesteld. In het boek 
staan veel wetenswaardigheden en 
anekdotes. Wat ons opviel was de 
moeizame verhouding tussen de van 
oorsprong Souburgse woningbouw-
vereniging en sommige bestuurders 
van de gemeente Vlissingen.

Na de gemeentelijke indeling in 1966 werd 
de gemeente Vlissingen de gesprekspartner 
van de Woning Stichting Walcheren (WSW). 
De gemeente had een andere visie op de 
sociale woningbouw. Waar het in Souburg 
hooguit met enkele straten tegelijk ging 
bouwde Vlissingen complete wijken. De 
gemeente hield in veel mindere mate reke-
ning met het “Souburgse” karakter van de 
Woningstichting. 
Wilde de corporatie in de toekomst in aan-
merking komen om in Oost Souburg te 
bouwen, dan moest men ook meedoen 
met bouwplannen aan de andere kant van 
het Kanaal door Walcheren.

Op het platteland van Walcheren heerste 
er in die jaren een groot tekort aan goede 
huurwoningen. Alleen al bij de WSW, die 
op dat moment zeshonderd woningen in 
haar bezit had, stonden ruim tweehonderd 
woningzoekenden ingeschreven. Je kon dus 
ook hier spreken van een echte woning-
nood. 

De Zeeuwse gemeenten besloten daar wat 
aan te doen. Ook de gemeente Vlissingen. 
Aan de oostkant van Souburg werd een 
nieuwe wijk gerealiseerd waar drie woning-
bouwcorporaties aan mee mochten doen. 
Woningbouw Stichting Walcheren mocht 
maar achtentachtig van de driehonderdach-
tennegentig woningen bouwen. De andere 
woningen werden, door de gemeente Vlis-

singen, toegewezen aan de twee Vlissingse 
corporaties. Het bestuur van WSW was 
daar alles behalve tevreden over. Nog meer 
onvrede was er over de voorwaarde dat van 
de achtentachtig woningen zeventig pro-
cent beschikbaar gesteld moest worden aan 
de nieuwe industrie ondernemingen in het 
Sloegebied. Dat was een tegenvaller voor 
de ongeveer tweehonderd woning zoe-

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd er veel gebouwd in Souburg. Op de foto uit negentienhonderd vierenzestig ziet u de bouw van 
de eerste woningen aan de oostzijde van de nieuwe Burgemeester Stemerdinglaan. 

“Verhalen uit 60 jaar woningstichting Walcheren Van huis uit Thuis” 

Woning Stichting Walcheren

kende, uit het dorp, die bij de woningbouw 
vereniging ingeschreven stonden.

Torenfl ats
In negentienhonderd vierenzeventig ko-
men twee van de drie torenfats aan de 
Wilgen en de Beukenlaan gereed. Het toen-
malig bestuur van de woningbouw ver-
eniging heeft de Torenfl ats eigenlijk nooit 

willen bouwen. Uiteindelijk is het bestuur 
toch akkoord gegaan omdat men bang was 
dat bij weigering om de fl ats te bouwen de 
gemeente Vlissingen de woningbouwver-
eniging de komende jarengeen bouwvo-
lume meer zou geven. De torenfl ats werden 
een grote zorg voor de woningbouwvereni-
ging. Hierover kunt u in een volgende cou-
rant meer lezen.
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de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOST-SOUBURG

Lastminutes
Boek nu en pro�teer!

Boek voor 15 juni 2012 uw vakantie bij Arke
in Vlissingen en ontvang tegen inlevering van
deze advertentie 29,50 korting!

Hotel Barceló Dominican Beach****

699
Dominicaanse Republiek

9 dagen, All Inclusive, vertrek in mei en juni
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen incl. vlucht al vanaf

The Mill Resort & Suites***½

699
Aruba

9 dagen, logies, vertrek in mei en juni
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen incl. vlucht al vanaf

ClubHotel RIU Negril****

799
Jamaica

9 dagen, All Inclusive, vertrek in mei en juni
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen incl. vlucht al vanaf

De 29,50 korting is slechts van toepassing op nieuwe boekingen, 
gemaakt in de periode van 20 mei t/m 15 juni 2012
en bij een minimale reissom van 500,- per boeking. 

Vraag naar de volledige voorwaarden.

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

Lastminutes
Boek nu en pro�teer!

Boek voor 15 juni 2012 uw vakantie bij Arke
in Vlissingen en ontvang tegen inlevering van
deze advertentie 29,50 korting!

Hotel Barceló Dominican Beach****

699
Dominicaanse Republiek

9 dagen, All Inclusive, vertrek in mei en juni
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen incl. vlucht al vanaf

The Mill Resort & Suites***½

699
Aruba

9 dagen, logies, vertrek in mei en juni
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen incl. vlucht al vanaf

ClubHotel RIU Negril****

799
Jamaica

9 dagen, All Inclusive, vertrek in mei en juni
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen incl. vlucht al vanaf

De 29,50 korting is slechts van toepassing op nieuwe boekingen, 
gemaakt in de periode van 20 mei t/m 15 juni 2012
en bij een minimale reissom van 500,- per boeking. 

Vraag naar de volledige voorwaarden.

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



“Prachtig uitzicht of overlast voor omwonenden?”

Hoge brug over kanaal
Afgelopen april heeft de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen het 
gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) aangenomen. In dit plan wordt 
onder andere gesproken over de huidige en toekomstige verkeerproblemen 
rond de halfhoge Sloebrug en de daarbij gelegen spoorwegovergang.

De halfhoge Sloebrug is de aansluiting van de A58 op het regionale verkeersnetwerk en 
tevens de entree tot de Stad Vlissingen en een deel van de Walcherse dorpen. Vooral in het 
zomerseizoen is de verkeersdruk groot, die druk zal in de toekomst alleen maar toenemen. 
Het is dan ook logisch dat de gemeente in het GVVP de wens uitspreekt hier iets aan te doen.

Er worden twee oplossingen genoemd. De eerste is een tunnel. De tweede oplossing is een 
hoge brug. De gemeente lijkt in het GVVP zijn voorkeur uit te spreken voor de hoge brug. 
In het plan staat: “Het realiseren van een hoge brug over het Kanaal door Walcheren biedt 
de mogelijkheid om Vlissingen permanent te ontsluiten en ook de andere knelpunten op te 
lossen. Tevens kan een hoge brug een baken voor Vlissingen en een markante toegangspoort 
voor Walcheren vormen. Het biedt bij de entree van Vlissingen de mogelijkheid om het 
weidse uitzicht te ervaren, van Walcheren en Vlissingen stad aan zee!”.
Dat klinkt mooi, maar er zit ook een minder mooie kant aan dit verhaal. Dit is verwoord door 
Partij Souburg Ritthem tijdens de laatste gemeenteraadvergadering: 
“De huidige halfhoge brug heeft een doorvaarthoogte van maximaal vijf meter. Een hoge brug, 
waar ook zeilboten met hun hoge masten onderdoor moeten kunnen varen, is al snel drie keer zo 
hoog als de huidige Sloebrug. De brug gaat ook over het spoor heen. Een afdaling gelijk aan die 
van de Couberg in Valkenburg is nodig om de kruising met stoplichten bij de Watertoren te halen. 
Dat is gevaarlijk en daarom niet haalbaar. Dat betekent dat de brug door moet lopen voorbij de 
Watertoren richting Viaduct. Wat er ontstaat is een Rotterdamse van Brienenoordbrug. Vanaf het 
viaduct tot voorbij Westerzicht. De geluidswal bij Souburg heeft dan geen functie meer. Souburg 
en Westerzicht zitten in het lawaai. En over fi jn stof zullen we het maar niet hebben.” 
De PSR heeft daarom bij het GVVP de aantekening laten maken dat zij tegen een hoge brug 
en voor een tunnel zijn.

 De Sloebrug

Een hoge brug, waar ook zeilboten met hun hoge masten onderdoor  kunnen varen, is al snel drie 
keer zo hoog als de huidige Sloebrug.9

Marie Curieweg 1 Vlissingen/Oost-Souburg
Pearyweg 9 - Goes

www.autowasparkkuzee.nl

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

20
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40
50
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70

80
90

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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Op 6 april 1572 hebben de Vlissingers de Spaanse bezetters uit de stad verdre-
ven. Spanjaard Don Pacheco, onwetend van het vertrek van zijn strijdgenoten, 
meerde af in Vlissingen. Wat hem zijn leven kostte. Hij werd opgehangen. Ter 
nagedachtenis van deze bevrijding en of ophanging werd op de plaats van de 
terechtstelling een gedenksteen gelegd.

Dit is een van de verhalen die over de steen verteld worden. Wat is er waar van dit verhaal? 
De steen ligt op het Bellamypark. Een vreemde plaats voor een ophanging omdat er in die 
tijd geen galg stond. Ook kun je je afvragen of de steen wel 440 jaar oud is. Wellicht is het 
een steen die vele jaren later bij een herdenking geplaatst is. Bekend is dat steen in 1880 al op 
de huidige plaats lag. Ook is het bekend dat steen ooit geel geschilderd was. In 1880 waren 
de sporen van de gele verf nog te zien.

Boze tongen beweren dat Don 
Pacheco in Deventer 600 mensen 
ter dood heeft laten brengen. Dat 
betekend dat in 1572 de Vlissingers 
een echte slechterik opgehangen 
hebben. Voor zover geweld zinvol 
kan zijn spreek men dan van zinvol 
geweld.

We hebben de geschiedenis van Deven-
ter er maar eens op nageslagen. In 1566 
erkende het Deventer stadsbestuur het 
recht van de protestanten op vrije gods-
dienstuitoefening. Alva vond dit geen 
goed idee en stuurde in 1568 een bezet-

De steen uit 1572 herinnerd aan de 
heldhaftige uitzetting van de Span-
jaarden door de Vlissingers en aan 
de terechtstelling van de Spaanse 
edelman Don Pacheco. 

De steen, als monument, kun je op verschil-
lende manieren op de kaart zetten. Ten eer-
ste puur geschiedkundig. Je vertelt dan over 
de Nederlanden in oorlog met de Spanjaar-
den en hoe de Vlissingers zich ontdeden 
van de Spanjaarden. Voor mensen die geïn-
teresseerd zijn in  geschiedenis is dit een 
mooi onderwerp. Zeker voor de Vlissingers 
zelf. Alleen zijn er niet zoveel mensen meer 
die zich in geschiedenis verdiepen. Zeker 
niet de jeugd. De meeste van hen weten 
niet veel over de tachtigjarige oorlog. 

Wanneer je ervan uitgaat dat de moord op 
Don Pacheco zinloos was kun je spreken van 
zinloos geweld. Schrijver Pieter Louwerse 
heeft hierover een opvoedkundig verhaal 
schreven in het boek “Vlissingen 1572”. In 
dit geval spreek je dan niet alleen over een 

“Is de gedenksteen 440 jaar oud?”

Gedenksteen uit 1572 

Oorspronkelijk lag de steen in het wegdek 
van het Bellamypark. 

De steen ligt nu op een iets opzij tegenover 
de reptielen Zoo.

“Moordenaar of onschuldige bouwmeester?”

Don Pacheco

geschiedkundig maar ook over een moralis-
tisch verhaal. Wanneer je dit verhaal volgt 
heeft Vlissingen het oudste monument 
tegen zinloos geweld in Nederland. Naast 
mensen die geïnteresseerd zijn in geschie-
denis krijgt het monument ook betekenis 
voor mensen die het slachtoffer geworden 
zijn van zinloos geweld en of pesten. 
Wanneer je voor beide lezingen kiest zijn 
de doelgroepen die geïnteresseerd zijn in 
het monument veel groter is. Dat is goed 
voor het toerisme. Stichting Moed, de lan-
delijke stichting tegen zinloos geweld is op 
de hoogte van de steen en moedigt een ini-
tiatief om het monument ook neer te zetten 
als monument tegen zinloos geweld aan. 

Zeker is het ook dat het moralistisch ver-
haal van Pieter Louwerse veel dichter bij 
de waarheid staat dan het verhaal van de 
Loreley en zeker nog veel meer dan dat van 
het monster van Loch Ness. Toch komen op 
deze plaatsen duizenden mensen kijken en 
luisteren naar de verhalen die er over ver-
teld worden.

“Hoe zet je een monument op de kaart” 

Het monument uit  1572

tingsgarnizoen van 900 Waalse soldaten. 
Het is vreemd dat de moord op 600 men-
sen niet vermeld wordt. Ook de naam van 
Don Pacheco komen we niet prominent 
tegen. We hebben wel kunnen nagaan dat 
hij werkelijk in Deventer was. Over hem 
werd gezegd dat hij gek was op jonge 
vrouwen, en ook dat hij aan zijn trekken 
kwam. Maar dat is tegenwoordig bij de 
adel, denk aan onze eigen Prins Bernhard, 
nog steeds gebruikelijk.
Mocht hij niet schuldige zijn aan een 
grote moordpartijen in Deventer dan is 
de ophanging in 1572 zinloos en kan men 
spreken van zinloos geweld.

Ome Henk: 
Vrouwen en Kaartlezen
Ome Henk heeft een uitgesproken 
mening. Een mening die hij niet 
voor zich kan houden. Zeker niet 
op verjaardagen en wanneer hij 
langst de lijn op de sportvelden 
staat. 

Over vrouwen en kaartlezen bijvoorbeeld. 
“Het is logisch dat vrouwen niet kunnen 
kaart lezen”, zegt Ome Henk. “Het is erfe-
lijk bepaald. Het zit in hun genen”, vervolgt 
hij. “Dat komt omdat de mensen met de 
sterkste eigenschappen de meeste kans 
hebben op nageslacht. Natuurlijke selectie 
noemen ze dat. Vroeger waren de mensen 
jagers-verzamelaars.
De vrouwen bleven bij de hut om op de kin-
deren te passen en hen te voeden. De man-
nen gingen jagen. Omdat het wild niet net-
jes in de buurt van de hut bleef moesten de 
mannen er achter aan. Soms wel dagen ver 
van huis. Wanneer het wild gevangen was 
dan moest dit terug naar huis. Thuiskomen 
kan alleen wanneer je richtingsgevoel hebt. 

(Nu, wanneer je kaart kunt lezen.) Mannen 
die geen richtingsgevoel hadden kwamen 
niet thuis en zorgden niet voor hun nage-
slacht. En daarmee ook niet in het door-
geven van hun genen. Omdat vrouwen in 
de buurt van de hut bleven was het voor 
hen niet belangrijk om dit richtingsgevoel te 
ontwikkelen. Daarom kunnen ze geen kaart 
lezen,” beëindigd ome Henk zijn betoog.  

Wanneer we hem voorleggen dat er 
ook wel vrouwen zijn die kaart kunnen 
lezen zegt hij: “Vroeger waren er ook 
wel vrouwen die gingen jagen. Daar zijn 
het afstammelingen van. Met de man 
gaat het de verkeerde kant op”, vervolgt 
hij. “Door de Tom Tom hebben man-
nen geen richtingsgevoel meer nodig. 
Dit betekent dat, in de verre toekomst, 
ook de man niet meer kaart kan lezen”. 
Zij kunnen dan net zo goed bij de hut 
blijven. De vrouwen kunnen nu voor het 
eten zorgen. Met de Tom Tom vinden ze 
nu ook de weg terug,” zucht Ome Henk.
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(Advertentie)

FRACTIE

Lambert Prevoo nieuwe wethouder 

Lambert Prevoo is op 19 april beëdigd als wethouder voor de Gemeente 
Vlissingen. Na de beëdiging sprak hij de volgende tekst uit:

Voorzitter, beste collega’s, raadsleden, dank voor het in mij gestelde vertrouwen.
De omstandigheden zijn anders dan bij beëdiging aan het begin van een raadsperiode. 
Die omstandigheden zijn een gegeven, waarmee we verder moeten. Gedane zaken 
nemen geen keer. Juist die moeilijke omstandigheden zijn voor mij de uitdaging om 
de benoeming in dit ambt met enthousiasme te aanvaarden. Ik heb er vertrouwen 
in, dat ik als collegelid dezelfde positieve instelling mag beleven. Van de hele raad, 
coalitie en oppositie. Net als tijdens mijn raadslidmaatschap zal ik al me ook als wet-

Wethouder
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/Fractievoorzitter
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 31-05-2012
Dick Schinkel

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

Raadslid | Vanaf 01-04-2012
Ger Blom

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

Ontpolderen NEE 

Gaat de Hedwigepolder nu wel of niet 
(geheel of voor 1/3) onder water? 
En wat betekent dat voor Welzinge? 

Het Welzingegebied is nooit onderdeel geweest van het stroomgebied van de Wester-
schelde en behoort sinds de 12e eeuw tot het oud-land van Walcheren. Dit betekent 
dat het veen ingeklonken is en beduidend lager ligt dan de direct naastliggende hoog 
opgeslibde Schorerpolder (1860). Je kunt Welzinge dus niet ontpolderen, want je 
kunt volgens mij alleen polders ontpolderen. Je kunt wel het Welzingegebied, wat 
ongeveer 2½ meter lager ligt dan de Schorerpolder, via de Schorerpolder vol laten 
stromen. Van een optimaal laagdynamisch getijdengebied kan door het hoogtever-
schil echter geen sprake zijn. Wordt het soms een Welzingenmeer? Voor de PSR is het 
duidelijk: wij zijn tegen het alternatieve plan van demissionair staatssecretaris Bleker. 
Dat geeft niet het gewenste resultaat en gaat vermoedelijk heel veel geld kosten. Wij 
zullen in de komende gemeenteraad dan ook een motie van deze strekking gaan 
indienen om het collegestandpunt in deze te onderschrijven.

Ontpolderen JA 

Zijn we dan als PSR tegen de plannen om van Welzinge een natuurgebied te maken? 
Nee, het nu al 10 jaar oude plan om van Welzinge een zoetwater poelgebied te 

Frans Verdaasdonk nieuw commissielid 
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergaderingen vinden er commissievergaderingen 
plaats. In deze commissies vindt het voorbereidende werk voor de vergadering van de 
gemeenteraad plaats. Hier komen onder andere raadsvoorstellen aan de orde, ook kan 
iedere inwoner van de gemeente Vlissingen gebruik maken van het recht tot inspreken. 
De commissieleden en de inwoners kunnen dus meepraten over de raadsstukken die tij-
dens de gemeenteraadsvergadering aan de orde komen. De gemeente Vlissingen heeft een 
drietal commissies. De commissie Ruimte, commissie Algemeen Bestuur en de commissie 

Nieuw raadslid 
Ik ben sinds 9 jaar lid en inhoudelijk betrokken bij de Partij Souburg Ritthem. De maat-
schappelijk betrokken onderwerpen die binnen een politieke partij worden behandeld 
spraken mij aan. Hier kan ik mijn ideeën delen met andere leden over plaatselijke onder-
werpen binnen de gemeente Vlissingen. De focus is uiteraard in eerste instantie gericht 
op Souburg en Ritthem. Dit neemt niet weg dat het belang van de gemeente in zijn 

Laatste raadsvergadering 

Tijdens de raadsvergadering van 19 april heb ik afscheid genomen van de raad. Als 
er geen extra vergaderingen gepland worden was dit mijn laatste optreden tot ik op 
31 mei het stokje overgeef aan Anneke Zwigtman. Bijzonder was dat er een motie 
ingediend werd ondertekend door alle partijen. Een unicum in de gemeenteraad 

Nachtelijke beëdiging 
Tijdens de raadsvergadering van 19 april ben ik in de nachtelijke (00.10)  uren beëdigd 
als raadslid voor de Partij Souburg Ritthem. Het was een roerige vergadering waar heel 
wat belangrijke zaken aan de orde moesten komen. Helaas vonden diverse partijen het 
nodig om nogal breedvoerig het woord te voeren wat gelukkig niet maatgevend is voor 

Afscheid Fred Slager 
Partij-Souburg-Ritthem maakt er geen gewoonte van om op ieder afscheid van een ambte-
naar aanwezig te zijn, maar in individuele gevallen maken we daar een uitzondering voor. 
Wij waren aanwezig bij het afscheid van Fred Slager (afd Verkeer) Hij heeft de PSR vanaf de 
start,10 jaar geleden, altijd bijgestaan bij beslissingen in de infrastructuur van Souburg, Rit-
them en Abeele. Ook hebben twee leden van de PSR gebruik gemaakt van de uitnodiging van 

Tering naar de Nering 
We hebben een bewogen periode achter de rug. Nadat op 8 maart het vertrouwen in een 
wethouder van de coalitie was opgezegd werd gelijk gekeken naar de PSR. Twee jaar gele-
den was er bijna overeenstemming, maar struikelde toen over de wethouder kandidaat. Nu 
heeft de PSR haar fractievoorzitter bereid gevonden om die zware taak op zich te nemen. 
Niet nadat er eerst fl ink onderhandelt is over een aantal punten die voor de PSR belangrijk 
zijn. Natuurlijk, ook de gemeente Vlissingen merkt dat de economie beter zou kunnen. 
Maar de beschikbare middelen moeten wel eerlijk verdeeld worden en afspraken uit het ver-
leden moet wel nagekomen worden. Eén zo’n afspraak is de aanpak van de Burgemeester 
Stemerdinglaan. In 2012 begint het voorwerk en de uitvoering moet in 2013 klaar zijn. Ook 
moet er aandacht zijn voor Ritthem. Daar 
is vraag naar starterswoningen. Tevens is er 
een oplossing gekomen voor de naambor-
den in West Souburg. Naast de afspraken 
die we twee jaar geleden al gemaakt had-
den, over onder andere de Brede School, 
konden we akkoord gaan met de aanvul-
ling op het raadsprogramma. We wensen 
onze wethouder dan ook alle succes toe 
de komende 2 jaar.

de raadsvergaderingen. Ik heb heel veel 
zin in het raadslidmaatschap namens de 
PSR en zal me dan ook volledig inzetten 
voor de belangen van Ritthem en Oost- 
en West-Souburg en uiteraard het wel en 
wee van Vlissingen. Naast de zaken die 
hier mee te maken hebben zal ik als extra 
speerpunten Kunst- en Cultuur, Sport en 
Onderwijs behartigen.

de VVV Walcheren,Noord Beveland bij ope-
ning van het toeristen seizoen in de grote 
kerk in Veere. Het was een druk bezochte 
avond met diverse sprekers, dijkgraaf Toine 
Poppelaars had een uitgebreid verhaal over 
beveiliging dijken en duinen. Mark Geilen-
kirchen had een verhaal over het beveiligen 
op de stranden. De PSR heeft ook gebruik 
gemaakt van de uitnodiging van de voed-
selbank, de PSR is overal actief.

Maatschappelijke Zaken. De commissies 
bestaan uit raadsleden en commissie-niet-
raadsleden. Tijdens de gemeenteraads-
vergadering van 19 april 2012 is Frans 
Verdaasdonk beëdigd als commissie-niet-
raadslid voor de PSR. Hij is vanaf de oprich-
ting van de PSR bestuurslid. Samen met 
Anneke Zwigtman neemt hij zitting in de 
commissie Algemeen Bestuur.

totaliteit in beeld blijft. Als notulist ben ik 
bij de PSR begonnen en vervolgens heb ik 
steeds meer fractieondersteunende werk-
zaamheden verricht. Inmiddels ben ik 6 
jaar commissielid in o.a. de commissie 
Algemeen Bestuur. In de gemeenteraad 
volg ik Dick Schinkel op die per 31 mei 
afscheid neemt van de raad. Door het 
toetreden tot de gemeenteraad zullen 
mijn taken verder uitbreiden.

houder ten volle inzetten voor de héle 
gemeente; voor Vlissingen, Souburg en 
Ritthem. En ja, ik kijk over de grenzen. Ik 
heb de overtuiging, in dit college colle-
giale samenwerking te ontmoeten en als 
teamlid te worden opgenomen.
Voorzitter, vandaag maak ik een herstart 
van mijn arbeidzaam leven. Ik heb er zin 
en vertrouwen in. (zie voor de volledige 
tekst www.partijsouburgritthem.nl)

maken wordt door ons onderschreven. 
En we zijn dan, net als de Dorpsraad 
Ritthem, er voorstander van om uit-
kijkpunten te maken op aan te leggen 
vliedbergen en er voor te zorgen dat 
het gebied beperkt toegankelijk blijft 
voor voetgangers, fi etsers en ruiters.

(zie volledige tekst op 
www.partijsouburgritthem.nl)

van de gemeente Vlissingen. De motie 
“plaatsing witte borden West Souburg 
met historisch onderschrift” onder-
schrijft de rijke geschiedenis die West 
Souburg heeft. En West Souburg meer 
herkenbaar moet maken als dorp. Het 
is nog niet bekend wanneer de borden 
geplaatst worden. Maar aangezien de 
borden als gift aan de gemeente gege-
ven worden kan fi nanciering geen pro-
bleem zijn. 

Commissielid
Frans Verdaasdonk

Dongestraat
4388 VN Oost-Souburg
0118 - 471770
E-mail: franing@ 
zeelandnet.nl

Raadslid
Anneke Zwigtman

Schans 9
4388 WC Oost-Souburg
0118 - 462883
E-mail: jazwigtman@ 
zeelandnet.nl
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DE VRIJBUITER BESTAAT 30 JAAR

In 1982 begon Kees in de Hobeinstraat in 
Vlissingen met een antiquariaat, voorna-
melijk 2e hands boeken en strips. Daar-
voor deed hij dat al als hobby. Hij stond 
dan op de boekenmarkt op de Vismarkt 
in Middelburg. “Er zat een handelaar in 
mij”, aldus Kees. “Van beroep was ik vor-
mingsleider. Omgaan met mensen, dat 
was mijn stiel eigenlijk”. Ik deed de boe-
kenmarkt al samen met Marja. In 1983 
zijn zij verhuisd naar een pand in de 
Scheldestraat. Daar ging hij verder met 
zijn antiquariaat, maar voegde in die tijd 
al wenskaarten toe aan het assortiment. 
En hij begon met vuurwerk. 

In 1993 kwamen Kees en Marja met de 
winkel naar Oost-Souburg. Ze woonden 
hier zelf al langer. Ze namen het pand 
van mevrouw Van Damme over. Die had 
daar een handwerkzaak in gevestigd. 
Ook hier begonnen ze met een klein 
antiquariaat. Ze voegden daar nieuwe 
boeken en wenskaarten aan toe. Later 
begon Kees met de lijstenmakerij. Hij 
wilde dat al eerder, maar hier kreeg hij 
er de mogelijkheid voor. En er kwam 
papierwerk bij en natuurlijk geboorte-
kaartjes en huwelijkskaarten. Omdat de 

Hoe trots kun je als ondernemer anno 2012 zijn als je al 30 jaar zaken doet? 
Nou, velen zijn daar heel trots op. Zo ook Kees en Marja Schroevers van 
De Vrijbuiter en Zeeuwse Streken. Dit jaar zitten ze op de kop af 30 jaar 
in het vak. Ze kijken terug op een mooie, maar ook inspannende periode. 
En ze kijken naar de toekomst. Want die is toch wat weerbarstiger dan in 
de tijd toen ze begonnen. Eerst nam Kees de stap en wat later ging Marja 
meedoen. Ze zijn nog steeds enthousiast en hun winkel heeft verscheidene 
veranderingen ondergaan.

ruimte beperkt was ging, in 2007, de zaak 
en de woning op de schop en kwam er een 
heel nieuwe woon- en winkelruimte voor in 
de plaats. Daar waren ze heel trots op. In 
2006 al hadden ze het antiquariaat al omge-
zet naar een afdeling Zeeuwse producten. 
De vrijbuiter werd in naam ook uitgebreid 
naar De Vrijbuiter en Zeeuwse streken. Het 
Karolingenbier en het kruidenwijntje ging tot 
het assortiment horen. Ook kwamen eigen 
kaarten van Oost-Souburg op de markt en 
kon de Souburgse en Ritthemse vlag worden 
gemaakt. In de nieuwe winkel kun je terecht 
voor alle vormen van Zeeuwse en gangbare 
cadeauartikelen, kunnen T-shirts en bekers 
worden bedrukt, is er de mogelijkheid om 
gebruikte inktpatronen voor de printer van 
de PC’s te hervullen. 

Wat is het verschil tussen het begin en nu? 
Kees en Marja: “ Toen we begonnen waren 
er heel veel kleine middenstanders. Er was 
gezelligheid, saamhorigheid en we boden 
service met de middelen die we hadden. 
Nu zie je veel dat de ondernemers hun 
eigen weg gaan. Je ziet ook steeds minder 
kleine winkels. Jonge generaties doen het 
anders dan vroeger. Startende winkeliers 
hebben het moeilijker en je stelt als kleine 

zelfstandige vast dat de grootwinkelbedrij-
ven gewoon beter fl oreren. Dan neemt niet 
weg dat het voor ons fi jn is om met klanten 
om te gaan en iets voor hen te betekenen. 
We kunnen niet aan alles voldoen, maar dat 
hoort bij een kleine winkel. We genieten van 
de gezelligheid die klanten met zich mee-
brengen. We kennen veel mensen en veel 
mensen kennen ons. Dat willen we, zolang 
we het nog kunnen doen, graag zo hou-
den”. Kees en Marja hebben er wel oog voor 

dat de rol van de winkeliers in de toe-
komst sterk zal veranderen. De rol van 
de webwinkels zal voor de komende 
generaties veel sterker worden. En als je 
aan Kees vraagt wat hij het liefste wil? 
“Lekker de kleine markten in de regio 
blijven doen, omgaan met bezoekers. 
Knus, vertrouwd en nog steeds aan-
trekkelijk.”. Voorlopig treft u ze nog in 
de Paspoortstraat en Kees zeker op de 
kleine markten.

Marja en Kees Schroever, al 30 jaar de trotse eigenaars van De Vrijbuiter.

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

Binnenkort komen er weer verschillende
nieuwe artikelen binnen, o.a. van:

Fietsvoordeel tijdens de Karolingenmarkt

● FIETSEN    

● REPARATIES  

Wij hebben diverse actiemodellen 
ALLEEN TIJDENS DE KAROLINGENMARKT

Advies op maat? Maak nu een afspraak 
voor een complete bodyscan meeting

Kanaalstraat 75 4388 BK Oost-Souburg 
Telefoon: 0118-475499

www.alfredsbikecentrum.nl

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

30 jaar De Vrijbuiter
In MEI en JUNI

Souburgsche vlag
Ritthemse vlag

30% KORTING
Voor schilderwerk met verve!
Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878

Schildersbedrijf  
Kameleon


