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Bent u voor behoud van openbaar 
vervoer in uw dorpskern? 
Meldt u dan aan als vrijwillig 
buurtbus chauffeur!

 

•  Houdt u van contact met mensen en vindt u service bieden leuk?  
•  Lijkt het u leuk om samen met meerdere vrijwilligers openbaar 

vervoer te verzorgen voor inwoners uit uw eigen woonomgeving?
•  Bent u een dagdeel per week beschikbaar, in het bezit van een 

geldig rijbewijs B en niet ouder dan 75 jaar? Meldt u dan aan als 
vrijwillig buurtbus chauffeur.

Voor meer informatie en/of uw aanmelding mail naar Hans de Bel: 
h.d.bel@connexxion.nl. 
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 Kunt u mij de weg naar Engeland 
vertellen meneer

“Kunt u mij vertellen vanwaar de 
boot naar Engeland vertrekt?” Af en 
toe wordt deze vraag door argeloze 
fi etsers gesteld. Dat is niet vreemd 
wanneer je weet dat overal in Sou-
burg fi etsborden staan met de verwij-
zing naar deze boot. En dat terwijl de 
boot sinds lange tijd niet meer vaart.

Voor de Souburgsche Courant een reden om 
dit te onderzoeken. In de Kerklaan in West 
Souburg komen we het eerste verwijsbord 
naar de boot tegen. We volgen de richting 
die het bord wijst. Het tunneltje onderdoor 
en jawel hoor daar staat aan de West zijde 
van de brug een tweede bord. Hier is op een 
grove manier de verwijzing naar Engeland 
gecorrigeerd. Aan de Oostzijde van de brug, 
bij de oude mannenbank, staat de volgende 
verwijzing. Aan het eind van de Bermweg, 
op het fi etspad vinden we de laatste verwij-
zing.
Een volgende route brengt ons van de Kerk 
op het Oranjeplein, naar de hoek Karolin-
genbaan-Verlengde Kanaalstraat. 

» vervolg op pagina 2Het bord bij de oude mannenbank

John's Men & Women

Vrede
Nog even dan is het er weer
het vredesfeest en zoals elke keer
gaan we ook weer met elkaar
beginnen aan een heel nieuw jaar

Het is vast wel goed
het mooie te onthouden
het slechte te vergeten
om nu met frisse moed
met een nieuwe maat te meten

Want uit de crisis kan het nieuwe nu 
ter wereld komen
wanneer de wil er is
om van iets positiefs te dromen
vanuit de kracht en ook  de daad
voor dat waarvoor
de échte vrede staat…

Ineke, december 2012

Sichting Werk voor 
Ouderen
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waarin opgenomen ’t Putje
December 2012

- verschijnt sinds 1894 -

Souburgsche Courant

0118 - 448 448, www.werktvoorouderen.nl

Prettig leven,
ook met zorg
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Rondom‘t  Putje
Het is een bijzondere tijd en dat is het. Je hoeft 
niet in allerlei kalenders te geloven om dat te 
zien. Nou ben ik echt heel blij dat ik niet meer 
in mijn Putje zit de hele dag,dus ik ga me er ook 
niet meer in laten praten door allerlei negatieve 
berichten. Maar laten we eerlijk zijn, het is wel 
moeilijk aan het worden. Er verdwijnt allerlei 
werkgelegenheid en dat zal zeker ook heel wat 
Souburgers treffen. Soms snap ik niks van de 
politiek. Je zou verwachten dat ze wat zuiniger 
zouden zijn op de werkgelegenheid,maar daar 
ziet het niet naar uit. Zou de ANWB daarom 
die bewegwijzeringborden naar Engeland  heb-
ben laten staan? Hoewel het daar niet veel be-
ter zal zijn dan hier en zoals het klokje thuis 
tikt, tikt het nergens. Het tikt al weer aardig 
richting twaalf  uur op 31 december en dan slui-
ten we hier op het dorp toch wel een mooi jaar 
af. We hebben bijvoorbeeld nieuwe straten 
gekregen (de ene wat mooier dan 
de ander want er zijn al wel 
wat kapotte tegels en ste-
nen geconstateerd) en aan 
de Kromwegesingel en de 
Willem Alexanderstraat 
zijn de huizen schitterend 
gerenoveerd.  Er is ook 
wat minder goed nieuws: 
zoals het verdwijnen van de 
winkels van Verschoore en 
Suurmond . Maar wie weet 
krijgen we daar ook wel 
weer iets leuks voor terug. 
Het zal niet aan de Nemidso 
liggen want die is nog steeds actief   

en laat ons dit jaar kerstballen tellen in de eta-
lages. Stel je voor dat je moeite hebt met tellen 
net als ons nieuwe kabinet. Heb je pech gehad, 
al kom je wel in de kerststemming.
Nou ja, zo is er altijd wel iets, we letten er maar 
niet meer op en gaan welgemoed het nieuwe jaar 
in want verandering schept nieuwe kansen.
Heel fi jne feestdagen en een prachtig 2013!

Melkmeisje

PS. En volgens mij wordt het tijd dat er in het 
honden uitlaat parkje  een bord komt waarop 
staat: "Alleen voor zeehonden."

tikt, tikt het nergens. Het tikt al weer aardig 
richting twaalf  uur op 31 december en dan slui-
ten we hier op het dorp toch wel een mooi jaar 
af. We hebben bijvoorbeeld nieuwe straten 
gekregen (de ene wat mooier dan 
de ander want er zijn al wel 

liggen want die is nog steeds actief   

Op een grove manier is de verwijzing 
gecorrigeerd Engeland is met grijze band afgeplakt

Ook op deze plaatsen staan de borden. In 
de Kanaalstaat, ten hoogte van de Padweg, 
staat het volgende bord die vervolgens weer 
naar het bord bij de oude mannenbank ver-
wijst. 
Een laatste route gaat van het viaduct, krui-
sing Kromwegesingel-Ritthemsestraat naar 
de hoek Vlissingsestraat. Opmerkelijk is dat 
op het bord bij het viaduct de verwijzing 
naar Engeland met grijze band afgeplakt is.
Diverse malen hebben oplettende burgers 
de gemeente hierover gebeld. Zij kregen te 

horen dat de gemeente het uit zou zoeken. 
De borden staan er echter nog. Het meest 
voor de hand liggend is dat deze ANWB bor-
den van de ANWB zijn. Wij vragen ons af wie 
de borden schoonhoudt en beheerdt. Is dat 
de ANWB? Wellicht de gemeente? De fi et-
sersbond? Zijn er oplettende lezers die ons 
dat kunnen vertellen? Staan er op nog meer 
plaatsen, dan in dit artikel genoemd, Enge-
land borden?  Voldoende vragen voor de 
Souburgsche Courant om dit uit te zoeken. 
In de volgende courant hoort u meer.
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Marie Curieweg 1 
Vlissingen/Oost-Souburg

Pearyweg 9 - Goes

www.autowasparkkuzee.nl

De medewerkers van uitvaartverzorging H. Jobse 
wensen u fi jne feestdagen toe en een goed, gezond 2013. 

Wij wensen vooral dat mensen zich betrokken
zullen voelen bij en met elkaar en dat ieder mens
tot zijn recht mag komen.

Uitvaartverzorging H. Jobse
Bachweg 2 Middelburg
Telefoon: 0118 - 46 22 05
www.hjobse-uitvaart.nl

Uitvaartcentrum H. Jobse

Telefoon 0118 46 22 05
www.hjobse-uitvaart.nl

Bachweg 2 | 4337 XD  Middelburg Sandenburghlaan 2a | 4351 RL  Veere

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



“We gaan iets nieuws beginnen”. Zo opende 
Jos Staatsen, toenmalig voorzitter van de 
KNVB, de persconferentie, waarin de nieuwe 
sportzender Sport 7 aangekondigd werd.
Welnu, Nemidso gaat dat in samenwerking 
met de Souburgsche Courant ook doen. De 
afgelopen jaren kon u als lezer van de Sou-
burgsche Courant uw puzzelhonger stillen 
door het zoeken naar advertenties middels 
cryptische omschrijvingen. Omdat de adver-
tenties van de Souburgsche Courant nu ver-
zorgd worden door de Vlissingse Bode, is 
dat om organisatorische redenen niet meer 
mogelijk.
Dus moest er naar een andere opzet van de 
Kerstpuzzel gezocht worden. Die is gevon-
den in het raden van aantallen kerstballen.

Hoe werkt het? Bij 10 winkeliers in de Pas-
poortstraat en de Kanaalstraat staat in de 
etalage een pot met kerstballen. Het logo 
van de Nemidso met de toevoeging Kerst-
puzzel staat bij de deelnemende winkeliers 
in de etalage (zie logo bij dit artikel). Aan 
u de opdracht het aantal kerstballen te 
raden, schatten of tellen. Als u dat bij alle 

10 winkeliers gedaan 
hebt, berekent u het 
totaal van de kerstballen 
van de deelnemende 
winkeliers. Dat totaal 
kunt u doorgeven via de 
website van de Nemidso 
(www.souburg.nl) of door invulling van de 
bon hieronder, die u kunt inleveren bij De 
Vriend’s Kaas, snoep en reform, Kanaalstraat 
26. De actie loopt van 17 t/m 31 decem-
ber.
Degenen die het aantal kerstballen goed 
raden of er het dichtst bij zitten, winnen de 
vele mooie prijzen die beschikbaar gesteld 
zijn door leden van de Nemidso.
Per persoon mag 1 schatting ingezonden 
worden.

De prijzen zijn (in willekeurige volgorde):
•  1 kilo kaas naar keuze, een zak snoepgoed 

(De Vriend)
•  Een goede kwaliteit stoffenschaar, een 

speldenkussen in de vorm van een cup-
cake, 3 kleine borduurpakketjes van o.a. 
nijntje (de Sierspeld)

• Boekcadeaubox (Primera)
•  Legpuzzel van 1000 stukjes met een teke-

ning van Jan van Haasteren (Marskramer)
•  Waardebon € 25,00 (Fashionshop van de 

Ven)
•  3 x waardebon à € 25,00 (John’s Men & 

Women)
•  Waardebon € 25,00 (PersPectief fotogra-

fi e)
•  2 cadeaubonnen (Minikaart van € 14,50) 

(Bibliotheek Souburg)

De trekking van de prijzen wordt op 7 janu-
ari door het bestuur van de Nemidso ver-

richt. De winnaars worden door het bestuur 
persoonlijk in kennis gesteld en vermeld op 
de Nemidso website www.souburg.nl en 
in de volgende editie van de Souburgsche 
Courant.
Overigens is een bezoek aan de Nemidso 
website meer dan de moeite waard: u kunt 
er o.a. terecht voor koopjes op het prikbord, 
evenementen in en de historie van Souburg, 
schitterende fotoboeken en niet te vergeten 
vele aanbiedingen in de vorm van waarde-
bonnen die u kunt printen en verzilveren bij 
de Nemidso-leden.

Lever deze bon uiterlijk 31 december in bij
De Vriend’s Kaas, snoep en reform, Kanaalstraat 26

Naam: .......................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................

Woonplaats: ..............................................................................................................

Tel.nr.: .......................................................................................................................

Totaal aantal kerstballen: ............................................................................................

�

�

Nemidso Kerstpuzzel
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Vroeger was een uitvaart vrij overzichtelijk. Er was een strak programma 
en daar hield je je aan. Nu zijn de mensen steeds meer op zoek naar 
nieuwe rituelen rondom de dood. We zijn zelfbewuster geworden en 
er is veel meer aandacht voor de unieke persoon. Tegenwoordig staat 
juist de persoonlijkheid van de overledene, diens nabestaanden en zijn 
leven centraal. Het is een nieuwe ontwikkeling dat nabestaanden zoveel 
moeite doen om tot uitdrukking te brengen wat een overledene voor 
hen heeft betekend. 

Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uitvaart die helemaal past 
bij de overledene en diens nabestaanden. Voor de een is dat een inge-
togen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije 
leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.

Het is daarom fi jn 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 keuzen die gemaakt moeten worden 
tussen overlijden en uitvaart. Niet alles hoeft meteen de eerste dag ge-
regeld te worden. Een mooi afscheid ontstaat in de loop van de dagen. 
Samen werken we aan een afscheid dat echt doorleeft 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.

Wanneer een overlijden niet onverwachts plaats vindt is er een moge-
lijkheid tevoren een wilsbeschikking in te vullen zodat de nabestaanden 
op de hoogte zijn of gebracht kunnen worden van de wensen van de 
overledene. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft kunt u een beroep op ons 
doen, dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. De gedachte dat de uitvaart 
geregeld is zoals de overledene het had gewild, kan veel troost bieden.

Wat kost een uitvaart?
De kosten van een uitvaart bepaalt u zelf. Het is van groot belang dat een uitvaart 
wordt verzorgd en geregeld naar het budget van de overledene en diens nabestaan-
den. Natuurlijk zijn er vaste kosten waarmee wij als uitvaartverzorgers mee te maken 
hebben zoals het bedrag dat de gemeente rekent voor een begrafenis of crematie.  

Wij kunnen al een keurig verzorgde 
uitvaart regelen voor € 3700,-

Tijdens een vrijblijvende voorbespreking of tijdens de bespreking na overlijden 
kijken wij samen naar het bedrag dat u wilt of kunt besteden. U bepaalt wat u
wel of niet wilt kopen terwijl de door u gewenste uitstraling van de uitvaart 
gewaarborgd blijft. Wat uw wensen en uw besteedbare bedrag ook moge zijn, 
onze persoonlijke begeleiding is absoluut gegarandeerd.

Zodra bij ons de melding van een overlijden binnen komt zijn wij er voor u. Het 
is belangrijk dat de nabestaanden de tijd krijgen om tot zichzelf te komen en het 
proces van afscheid nemen op een rustige manier kunnen beleven. Wij zorgen er-
voor, eventueel samen met de nabestaanden, dat de overledene op een respectvolle 
manier verzorgd wordt. Er kan natuurlijk ook gekozen worden voor een verzorging 
geheel door de nabestaanden. Vervolgens regelen wij een thuisopbaring of opbaring 
in een rouwcentrum.

* In overleg met de nabestaanden worden onder andere de bloemen, een eventuele 
 advertentie, rouwkaarten / brieven verzorgd  en invulling gegeven aan de 
 uitvaartplechtigheid.
*  Tevens doen wij aangifte van overlijden op het gemeentehuis.
*  Op uw verzoek kunnen wij een fotoreportage van de uitvaart verzorgen.

U kunt ook rekenen op een persoonlijke en professionele nazorg. Samen met u 
maken we een eventuele  dankbetuiging in de vorm van een advertentie en/of 
kaarten. Wij bemiddelen onder andere bij de keuze van een eventueel grafmo-
nument. Wanneer een crematie heeft plaatsgevonden kunnen we u adviseren in 
de vele mogelijkheden van asbestemming waardoor een  symbool de herinnering 
levend houdt.

Wanneer een mens een mens nodig heeft

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl      info@blomenderidderuitvaartverzorging.nl

Wij staan dag en 
nacht voor u klaar

Tel. 0118-415183
of 06-15528040

Pieter Louwersestraat 37
4388 EJ Oost-Souburg

Omdat kwaliteit telt:

Kanaalstraat 95
4388 BL Oost Souburg

0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl

Kanaalstraat 95 - 4388 BL  Oost Souburg
0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl

Kanaalstraat 95
4388 BL Oost Souburg

0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl

Kanaalstraat 95 - 4388 BL  Oost Souburg
0118 46 14 51

www.beatrixbloemschikken.nl



“Het is goed zo”, vindt ze, “het is mooi geweest”. 
Met een vredig hart dirigeerde Truus Wight (69) 
daarom op 3 december voor het laatst haar Karo-
lingenkoor. Op die dag ook hield het koor op te 
bestaan en de koorleden hebben er eveneens vrede 
mee. Ze worden zo langzamerhand allemaal wat te 
oud om nog her en der op te gaan treden. 

Een afscheid dus van koor en dirigente. Mooiere symboliek 
is er haast niet te vinden want hoewel Truus zo’n beetje half 
Souburg op muziekles heeft gehad en tal van koren heeft 
gedirigeerd, was dit een muzikale activiteit die prachtig met 
een deel van haar carrière- en levensloop gelijk liep. Al in 
september 1985 nam ze het dirigeerstokje over bij dit koor, 
dat een jaar of zeven eerder was opgericht als ouderenkoor 
door mevrouw Francke. 

Intense samenwerking
In de jaren die volgden ontstond een intense samenwerking 
tussen koor en dirigente en ook echtgenoot Tom droeg zijn 
steentje bij in de bestuurszaken. Het koor verhuisde in die 
jaren van het oude Bachtenpoorte, naar de Kwikstaart en 
weer terug naar Nieuw Bachtenpoorte. Vanuit die thuisbasis, 
waar iedere maandag werd gerepeteerd, trad het koor regel-
matig op in bejaardenhuizen in de buurt, werkte mee aan 
jubilea van andere koren en omlijstte her en der feestelijke 
gebeurtenissen. Maar nu is de koek op, besloten de leden. 
Voor Truus, die volgend jaar de zeventig lentes hoopt te kun-
nen gaan tellen, was het dus precies het goede moment. “Ik 
wilde altijd voor mijn zeventigste er helemaal mee ophou-
den.” De laatste tijd was het Karolingenkoor nog haar enige 
koor. Daarvoor had ze jarenland meerdere koren in Oost-
Souburg, Grijpskerke, Schore, Middelburg en Vlissingen 
onder haar deskundige vleugels.

Pepernoten
Bijna heel Souburg kent Truus en ook daarbuiten is ze geen 
onbekende. Elf jaar geleden nam ze het initiatief tot de 
oprichting van de Philharmonie 50 plus, een orkest voor 
ouderen dat iedere woensdag in De Blazer repeteert en 
regelmatig optreedt. Truus speelt er viool, maar ook  op de 
trombone en de es-bas kan ze vooruit. Ze was dan ook meer 
dan vijfentwintig jaar lid van Vlijt en Volharding waar ze hon-
derden blokfluitleerlingen onder haar hoede had en voor 
een primeur zorgde met muziekles voor de allerkleinsten: 
de peutermuziek. Daarnaast verdiende ze haar sporen met 
een toen splinternieuw drumproject op  de Souburgse lagere 
school Het Kompas. Een heel succesvol gebeuren dat helaas 
door gebrek aan subsidie ter ziele ging. Voeg daarbij nog de 
talloze Zeeuwen die bij Truus op pianoles hebben gezeten, 
dan kom je al gauw aan een groot aantal. Geen wonder dan 

ook dat een Zwarte Piet haar bij de intocht van Sinterklaas 
toefluisterde: “Juf Truus, wat fijn dat ik je zie.” “En toen kreeg 
ik een handvol pepernoten”, geniet ze nog na.

In de genen
Die enorme drive voor muziek zit haar in de genen. Haar 
meisjesnaam is Van der Woude en al in de zeventiende eeuw 
verdienden de Van der Woudes, die in het dagelijks leven 
beurtschipper waren, er in de wintermaanden wat bij door 
op bruiloften en partijen op de viool en de trekharmonica te 
spelen. Truus werd 69 jaar geleden in Bornerbroek geboren 
en is al in sinds 1974 Souburgse. Ook haar vader bespeelde 
allerlei instrumenten zoals viool, cello en cornet. Ze wilde 
maar één ding nadat ze haar vader eens prachtig voor haar 
zieke moeder hoorde spelen:  zelf een viool. “Dat ging niet 
zo maar, vioolles was duur en dus moest ik wachten tot ik 
een jaar of acht was. Vader stond er op dat ik er ook piano 
bij leerde en zo gebeurde het eveneens met mijn beide zus-
sen.” Later volgde voor alle drie het conservatorium.  Truus 
had in Utrecht les op de viool van ene Frits Knol en die kon 
zo enorm te keer gaan en vloeken, dat zijn jonge, talentvolle, 

leerling het niet meer zag zitten en voor een andere studie-
richting koos: Algemene Muzikale Vorming. Dat kwam later 
nog prima van pas voor half Souburg!

Langzaam afbouwen
Maar nu heeft die studie wel voldoende geloond en speelt 
ze alleen nog viool in de “Philharmonie 50 Plus. “Je moet 
de dingen langzaam afbouwen”, vindt ze “en dat heb ik 
gedaan. Dat zou ik ieder ouder wordend mens toe willen 
wensen: gewoon steeds wat minder gaan doen als je wat 
ouder wordt en het dan loslaten. Dat is het allerbeste voor 
een mens.”
Dan blijft er nog genoeg te doen over. De kleinkinderen bij-
voorbeeld waar ze regelmatig op past of die ze helemaal in 
Amerika op gaat zoeken. Als ervaren oma heeft ze nog een 
tip voor wie met baby’s en kleine kinderen te maken heeft. 
Voedt ze op met klassieke muziek in plaats van met luid-
ruchtige popmuziek. “En dan zijn Vivaldi, Telemann, Corelli, 
Mozart en Haydn de geschiktste componisten. Vooral voor 
baby’s.” Het is maar dat u het weet!

Ineke Vervorst

Samen met Karolingenkoor 

Afscheid van duizendpoot Truus Wight

Ritthem in Beeld
De Dorpsstraat in 1937 en dus inmiddels 75 jaar geleden. Van rechts naar links, de winkel 
van bakker Cornelis, de werkplaats van aannemer A. Poelman en daarnaast de woning op 
nummer 17  die nog goed herkenbaar is. Dan de woning van Koppejan, de koster met 

daarnaast de brandweergarage. Voor de garage ziet u de waterput die voor algemeen 
gebruik beschikbaar was.Kijk voor meer historische foto’s van Wim de Meij op www.
dorpsraadritthem.nl 
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Namen in een gespleten gemeente
In deze rubriek meldde ik al eerder dat de in 1835 samen-
gevoegde dorpen Oost-Souburg en West-Souburg door 
het graven van het kanaal rond 1870 weer fysiek van elkaar 
werden gescheiden.  In die tijd waren er nauwelijks straten 
in het dorp waardoor naamgeving weinig prioriteit kende. 
In oost bestond slechts bebouwing langs de Hoofdstraat (in 
1909 gewijzigd in Oranjeplein) en de Weststraat (in 1909 
gewijzigd in Paspoortstraat). In west bestond er bebou-
wing rond het parkje dat in 1909 de naam Marnixplein 
verkreeg. De verbinding tussen beide dorpskernen liep via 
de verbindingsweg. Deze weg werd in de volksmond West-
souburgscheweg genoemd, maar kreeg in 1909 de offi ci-
ele benaming: Kanaalstraat. Mede vanwege de vestiging 
van zowel de scheepswerf  “De Schelde” als de Stoom-
vaartmaatschappij  “Zeeland” in het naburige Vlissingen 
nam het inwonertal van Souburg sterk toe. In 1875 telde 
het dorp 1129 inwoners. In 1920 was het bijna verviervou-
digd naar 4086 inwoners. Dit betekent dat er in Souburg 
steeds meer woningen en daarmee ook meer straten kwa-
men. In de raadsvergadering van 1 oktober 1909 werden 
in West-Souburg ook de Parklaan benoemd (de weg naar 
het fort Midden-Reduit) en het Wissel en Nieuw-Abeele aan 
de Nieuwe Vlissingseweg. In Oost-Souburg werd de Oude 
Vlissingscheweg gewijzigd in Vlissingsestraat en de oude 
weg naar Abeele in Middelburgsestraat. De Padweg, die 
liep vanaf het kanaal naar de Vlissingsestraat werd voor een 
deel gewijzigd in Nieuwstraat. Feit was wel dat de naam-
geving van een straat vaak niet parallel liep met de kwa-
liteit van de straat. Waren de hoofdwegen vaak bestraat 
met klinkers of keien (kinderkopjes), de secundaire wegen 
moesten het vaak doen met puin of koolas. Zo kreeg raads-
lid Jobse in de zomer van 1909 klachten van bewoners uit 
het Smidswegje over de slechte toestand van het wegdek 
bij regenachtig weer. Dit kreeg een vervolg.

Klachten over de Vrijburgstraat
Op 21 oktober 1909 woonden er zeker 24 gezinnen in de 
Vrijburgstraat. Dit was in ieder geval het aantal onderte-
kenaars van een brief aan de gemeenteraad van Souburg. 
Hierin beklaagden zij zich over de deplorabele staat van 
het wegdek. Nu hun Smidswegje was opgewaardeerd tot

 Vrijburgstraat mocht ook het wegdek wel een keer op een 
straat gaan lijken. Begripvol voegden zij er aan toe dat klin-
ker- of keibestrating wellicht te kostbaar zou worden, maar 
puinbestrating moest toch zeker mogelijk zijn. Met jaloerse 
blikken keken zij namelijk naar straten in Oost-Souburg, die 
beter bedeeld waren. In 1915 bleek de situatie niet verbe-
terd. De krant vermeldde het bericht dat een span paarden 
zo diep in de modder was weggezakt dat ze allebei uitge-
graven moesten worden. Zelfs in 1924 voelden bewoners 
van de Vrijburgstraat zich genoodzaakt  weer een brief te 
schrijven met het verzoek om tot bestrating over te gaan. 
De foto van de Vrijburgstraat, genomen in de jaren dertig 
van de vorige eeuw, laat zien dat er toen als sprake was van 
een eenvoudige bestrating met keien.

Ruzie over de Padweg
Kennelijk regende het vaker in Souburg. Ook in oost tij-
dens de zomer van 1907. Toen begonnen de bewoners 
van de Padweg in Oost-Souburg te klagen over de staat 
van het wegdek. De gemeenteraad beloofde beterschap 
en besloot in augustus van dat jaar tot de aankoop van 70 
voer (=wagenvracht) koolas ter verbetering van de weg. 
Tot ongenoegen van een aantal raadsleden bleek het col-
lege van burgemeester en wethouders in oktober slechts 40 
voer te hebben aanbesteed. In de raadsvergadering van 19 
oktober 1909 besloten de raadsleden De Pagter, Jobse en

Polderman daarover enkele kritische vragen te stellen. 
Nadat de burgemeester zijn twijfel over de integriteit van 
deze raadsleden herhaaldelijk had laten blijken barstte de 
bom. Raadslid Jobse reageerde furieus en betoogde dat het 
college altijd de besluiten van de raad moet uitvoeren. Hij 
voegde er nog fi jntjes aan toe dat burgemeester en wet-
houders de knechts van de raad zijn en raadsleden wen-
sen zeker niet als kwajongens behandeld te worden. Nadat 
deze tirade nog niet het gewenste resultaat bleek te hebben 
dienden zij een motie in. “De Raad der gemeente Oost- en 
West-Souburg van oordeel zijnde, dat burgemeester en wet-
houders volgens de gemeentewet verplicht zijn zorg te dragen 
voor stipte en spoedige uitvoering van raadsbesluiten. Over-
wegende, dat die nauwkeurigheid en stiptheid inzake het uit-
voeren van het besluit van den raad van 14 augustus l.l. strek-
kende tot spoedige verharding met zeventig voeren koolasch 
van den Padweg te wenschen overlaat. Spreekt over deze erger-
lijke achteloosheid van het dagelijksch bestuur dezer gemeente 
zijne afkeuring uit en gaat over tot de orde van den dag.” 
Ondanks het feit dat de betreffende wethouder na een 
ellenlange discussie het boetekleed had aangetrokken werd 
de motie toch in stemming gebracht. Raadslid Jobse legde 
uit waarom dat nodig was. Er moest maar eens duidelijk 
worden uitgesproken dat de gemeenteraad serieus moet 
worden genomen.  De motie werd met ruime meerder-
heid aanvaard. Het wegdek van de Padweg is inmiddels op 
orde. Nu de Burgemeester Stemerdinglaan nog.     

Over nieuwe straatnamen en slechte wegen door Adri Meerman

Even waande ik me in een dorpje van honderd jaar 
geleden. Onlangs, op een mooie rustige en zonnige 
morgen, fi etste ik de Vrijburgstraat in West-Souburg 
in. Het wegdek van en de bebouwing langs deze straat 
heeft op zich al een landelijke uitstraling. Die werd 
nog versterkt door een mij tegemoet fi etsende dame 
in Walcherse klederdracht. Zo’n eeuw geleden werd 
deze straat nog Smidswegje genoemd. Om precies te 
zijn op 1 oktober 1909 besloot de Souburgse gemeen-
teraad om de straat om te dopen tot Vrijburgstraat.  
In dezelfde vergadering werd besloten om nog meer 
straten van ons dorp van een naam te voorzien of 
deze te veranderen.

Over nieuwe straatnamen en slechte wegen
Even waande ik me in een dorpje van honderd jaar 
geleden. Onlangs, op een mooie rustige en zonnige 
morgen, fi etste ik de Vrijburgstraat in West-Souburg 
in. Het wegdek van en de bebouwing langs deze straat 
heeft op zich al een landelijke uitstraling. Die werd 
nog versterkt door een mij tegemoet fi etsende dame 
in Walcherse klederdracht. Zo’n eeuw geleden werd 
deze straat nog Smidswegje genoemd. Om precies te 
zijn op 1 oktober 1909 besloot de Souburgse gemeen-
teraad om de straat om te dopen tot Vrijburgstraat.  
In dezelfde vergadering werd besloten om nog meer 
straten van ons dorp van een naam te voorzien of 

Foto's: Collectie Gemeentearchief Vlissingen.

oktober 1909 besloten de raadsleden De Pagter, Jobse en
orde. Nu de Burgemeester Stemerdinglaan nog.
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We schrijven september van het jaar 
1556. Karel V heeft te Brussel afstand 
gedaan van de troon en is op weg naar 
Spanje. Omdat de wind verkeerd staat 
moet hij in Souburg, op het kasteel 
wachten op een gunstige wind naar 
Spanje. Als tastbare bewijsstukken van 
dit verblijf beschikken we over drie brie-
ven van zijn hand. Deze werden door 
Ko Deij, toenmalig voorzitter van de 
Stichting Aldegonde gevonden in het 
“Geheimes Staatsarchief” te Berlijn en 
in 2000 door de stichting aangeboden 
aan het gemeentearchief van  Vlissin-
gen. Het belangrijkste stuk is het “Edict 
van Souburg”, waarin Karel zijn laatste 
boodschap geeft aan al zijn onderdanen 
(in het Heilige Roomse Rijk). Dit stuk 
moest natuurlijk worden afgeleverd bij 
de Duitse Keurvorsten. Karel gebruikte 
hiervoor een gunsteling: Ene “Willem 
van Oranje”, bij ons bekend als “Vader 
des Vaderlands”, die daardoor functio-
neerde als Souburgse brievenbesteller! 
Karel sprak zijn laatste woord dus niet 
te Brussel maar in Souburg!!

Karel was “technisch” gezien een Belg. Hij was de zoon van Filips de Schone en 
Johanna van Castilië, die de geschiedenis zou ingaan als Johanna de Waanzinnige en 
werd geboren op 24 februari 1500 in het Prinsenhof in Gent. Op 7 maart werd hij 
gedoopt in de Sint-Janskerk, de huidige Sint-Baafskathedraal. Hij voerde toen reeds 
de titels van aartshertog van Oostenrijk en hertog van Luxemburg[1]. Samen met 
zijn eveneens in de Nederlanden geboren oudere zuster Eleonora (1498) en zijn twee 
jongere zusters Isabella (1501) en Maria (1505), zou hij te Mechelen worden groot-
gebracht aan het Hof van Savoye van zijn tante Margaretha van Oostenrijk, toen 
landvoogdes van de Nederlanden 

Karel V had net als zijn andere familieleden last van een erfelijke afwijking aan het 
kaakgewricht, die bekend kwam te staan als de Habsburgse kin. Zijn kin stond ver 
vooruit, al liet de ene portretschilder dat duidelijker naar voren komen dan de andere. 
Door deze kin kon hij slecht kauwen, wat leidde tot indigestieproblemen. Bovendien 
schijnt hij een voorkeur voor excessief veel vlees en koud bier te hebben gehad. Dit 
zou mede hebben bijgedragen aan de jicht, waar Karel steeds meer onder gebukt 
ging naarmate hij ouder werd. Volgens het Bourgondische hofprotocol at hij meestal 
alleen. 

Hoewel hij dus niet moeders mooiste was,was  Karel V is bekend om zijn amoureuze 
escapades. Hij zou veel minnaressen hebben gehad, al is onbekend hoeveel. Twee 
ervan speelden een belangrijke rol, doordat ze het leven schonken aan twee latere 
landvoogden, beiden bastaardkinderen van Karel V: Johanna van der Gheynst schonk 
het leven aan Margaretha van Parma  en Barbara Blomberg, de poortersdochter uit 
Regensburg, die het leven schonk aan Don Juan.

7 september 1556 

Karel V geeft  zijn slot-edict 
te Souburg

Binnenkort kunt u (weer) meer lezen over de stichting Aldegonde op www.stichtingaldegonde.nl. De site is thans niet operationeel.

Karel V 

Kasteel Aldegonde te Souburg

De stichting Aldegonde, opgericht in 
1997, stelt zich ten doel het historisch 
besef te bevorderen. Daartoe worden – 
onder meer -  herdenkingen gehouden, 
boeken uitgegeven en symposia gehou-
den. De stichting zal het komende jaar 
steeds een stukje verzorgen waarin een 
historisch onderwerp wordt behandeld dat 
een link heeft met de voormalige gemeen-
ten Oost Souburg en/of  West Souburg. 

     West         Souburg
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VOOR RIJLESSEN:                                    

•  Auto (B)  
37,50 / uur                         

•  Automaat (B)  
40,- / uur 

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

•  Caravantraining   
25,- / uur                

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

Eerlijke prijzen
Hoog slagingspercentage!   

€ 39,50

€ 42,-

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOST-SOUBURG

Spectaculaire
aanbiedingen!

● FIETSEN    

● REPARATIES  

Kinder fi etsen � Dames-Heren fi etsen 
Elektrische fi etsen

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

www.alfredsbikecentrum.nl

kwaliteit vakmanschap service

SLAGERIJ

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



Heerlijkheid         Ritthem

Bent u voor behoud van openbaar 
vervoer in uw dorpskern? 
Meldt u dan aan als vrijwillig 
buurtbus chauffeur!

 

•  Houdt u van contact met mensen en vindt u service bieden leuk?  
•  Lijkt het u leuk om samen met meerdere vrijwilligers openbaar 

vervoer te verzorgen voor inwoners uit uw eigen woonomgeving?
•  Bent u een dagdeel per week beschikbaar, in het bezit van een 

geldig rijbewijs B en niet ouder dan 75 jaar? Meldt u dan aan als 
vrijwillig buurtbus chauffeur.

Voor meer informatie en/of uw aanmelding mail naar Hans de Bel: 
h.d.bel@connexxion.nl. 

0092 A4 poster Buurtbus Veolia Cnnxx.indd   1 20-11-12   14:52

Uniek Najaarsconcert Onda
Onlangs, op 18 november vond er een prachtig optreden plaats van de Ritthemse Brass-
band Onda onder leiding van Ko de Rooij in de kerk van Ritthem. Uniek omdat alle muziek 
van Zeeuwse bodem is en bovendien geschreven in 2012. De gespeelde stukken zijn van 
de hand van de Zeeuwse componisten Kees Nijsse en Yoored po Neffols. 
Het programma werd op luchtige en eigen wijze aan elkaar gepraat door Jos Broeke. Zijn 
uitleg vanuit historisch perspectief  en de nodige humoristische kwinkslagen werden door 
het ruim aanwezige publiek zeer gewaardeerd. Zo ging het stuk The cooverh’md Flugelsolo, 
meer tot de verbeelding spreken na uitleg over de kledingstijl van een voormalig orkestlid.
Het stuk Duet pour Cuivre et Bois werd door Kees Nijsse speciaal geschreven voor de gast-
muzikanten Ineke de Haas op bugel en Megha Vader op marimba. Het prachtige samens-
pel  en de warme klanken van dit houten percussie instrument vervulden de historische 
kerk met hemelse muziek. Onda vertolkte onder andere het stuk dat geschreven werd voor 
het 400-jarig bestaan van de kerk eerder dit jaar. Complimenten voor orkest, gastmuzi-
kanten, dirigent en presentator. Deze laatste vroeg zich bij het afsluiten van deze bijzonder 
middag trouwens nog wel af wie toch Yoored po Neffols, de onbekende componist, is. 
Geamuseerd keek dirigent de Rooij op sloffen toe: Een geslaagde muzikale middag!

Door bezuinigingen bij de provincie 
dreigt vanaf 2015 onder andere bus-
lijn 61 tussen Oost-Souburg, Ritthem, 
Nieuw en St. Joosland en Middelburg 
te verdwijnen. 

Het betreft hier de kleine 8-persoons bus die 
ieder uur het genoemde traject aflegt en toe-
gegeven, vaker leeg dan vol met passagiers. 
Maar om nu al definitief afscheid te nemen 
van een service die bewoners de gelegen-
heid biedt om van en naar Ritthem te rei-
zen, dat gaat toch wat ver! Het zou jammer 
zijn voor de scholieren die af en toe op een 
regenachtige dag de bus verkiezen boven de 
fiets om naar Middelburg station te reizen. 
Of voor de oma die samen met haar jonge 
kleinzoon na een dagje oppassen, met de 
bus terug naar huis in Oost-Souburg gaat. 
Of voor de oudere inwoners die vanuit Oost-
Souburg of Middelburg verder met de trein 

een dagje op pad gaan of gewoon de markt 
in Middelburg willen bezoeken.
Veolia en Connexion denken mee en bena-
derden de Dorpsraden van de genoemde 
dorpskernen om het idee van de Buurtbus 
toe te lichten: Met meerdere vrijwilligers 
het openbare vervoer te verzorgen voor de 
eigen woonomgeving.  De Stichting Dorps-
raad Ritthem steunt het initiatief en is op 
zoek naar een paar mannen of vrouwen in 
Ritthem die bereid zijn om een dagdeel, 
ochtend of middag, in de week  samen met 
vrijwilligers uit andere woonkernen, bus 61 
te laten doorrijden.
Bent u een dagdeel in de week beschikbaar, 
houdt u van contact met mensen, in bezit 
van een geldig rijbewijs B en jonger dan 75 
jaar, meldt u dan aan als vrijwillig Buurtbus 
chauffeur.  Veolia en Connexion stellen een 
bus ter beschikking. Zij hebben ervaring: 
In andere delen van Zeeland rijden al jaren 

Vrijwilligers voor Buurtbus 61

vrijwilligers met plezier en voldoening de 
Buurtbus. En zeg nou zelf, is het niet leuk 
om bekenden naar hun bestemming te rij-
den? Heeft u suggesties voor de route, laat 
het ons weten! 
Aarzel niet, neem contact op met Hans de 

Bel  en email h.d.bel@connexion.nl of 
bel Christel Klapwijk van de Dorpsraad tel. 
464961. Er is een informatiebijeenkomst op 
22 december gepland voor geinteresseer-
den, er hebben zich al verschillende mensen 
aangemeld. Doe mee!

Zoals gebruikelijk organiseert de 
Dorpsraad van Ritthem weer een aan-
tal culturele activiteiten in de winter-
maanden. Deze vinden plaats in het 
Dorpshuis “Ons Dorpsleven” Dorps-
straat 22 te Ritthem. 

Zeeuwse avonden
Vrijdagavond 25 januari om 20.00 uur 
treedt Zeeuwse Sien op. Veel mensen zullen 
zich Sien nog herinneren na het verrassings-
bezoek aan het Dorpshuis vorig jaar toen 
zij Jos Broeke toezong ter gelegenheid van 
zijn 25-jarig lidmaatschap van de Dorps-
raad. Zij heeft beloofd terug te komen met 
een avondvullend programma. Met liedjes, 
anekdotes en humor belooft het een ouder-
wetse gezellige Zeeuwse avond te worden. 
Entree 7 euro per persoon.
Vrijdagavond 8 maart komt de Zeeuwse 
band Woodworks weer zorgen voor een spet-
terende avond met Ierse Folkmuziek. Sinds 

het laatste optreden in het druk bezochte 
Dorpshuis is hun repertoire enorm uitge-
breid en spelen zij al lang niet meer alleen in 
Zeeland. De muziek van Woodworks spreekt 
een breed publiek aan, jong en oud, weet Rit-
them uit ervaring. De muziek start om 20.30 
uur en de entree bedraagt slechts 8 euro.

Historische film gevolgd door Bingo
Op verzoek van velen komt Wim de Meij, 
u weet wel van de historische foto’s en de 
bunker in Ritthem, op vrijdagmiddag 8 
februari om 14.00 uur weer een historische 
film vertonen in het Dorpshuis. De film laat 
het verleden herleven en u zult veel beken-
den herkennen wel of niet in klederdracht. 
Na de film spelen we Bingo en er zijn leuke 
prijsjes beschikbaar voor de winnaars! Kom 
gezellig naar Ritthem of u er (nog) woont of 
niet, iedereen is welkom. Voor meer infor-
matie, neem contact op met Christel Klap-
wijk van de Dorpsraad tel. 464961.

Uit in RitthemWinter-snert-wandeling met Leo en Jos
Mist u Jos Broeke ook al een beetje op televisie en radio? U kunt met hem en biolo-
gisch landbouwer Leo de Visser meewandelen in Ritthem en omgeving op zondag 20 
januari. Zij vertellen u over het landschap en leuke anekdotes over Ritthem en zijn 
voormalige inwoners. De wandeltocht duurt ongeveer 2 uur en wordt afgesloten met 
een kop snert in het Dorpshuis. De tocht start om 14.00 uur vanaf het Dorpshuis in Rit-
them en de kosten bedragen 5 euro per persoon, inclusief huisgemaakte snert. Gezien 
de verwachte grote opkomst alleen deelname na aanmelding voor 14 januari via email 
ceesvanderwoude@gmail.com of tel 464961.
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Schinkel de Weerd
Woonburg

Afgelopen zomer vierden we samen 
met de bewoners de start van de 
wijkvernieuwing Hof Kromwege in 
Oost-Souburg. De renovatie is in volle 
gang en er zijn al heel wat woningen 
opgeleverd. De woning van Miranda 
Poppe was als eerste aan de beurt. 
Het was een heel gedoe, want ik 
moest naar de overkant van de straat 
verhuizen. Nu is mijn woning zo goed 
als klaar en zit ik weer op mijn oude 
stekkie. Voor Miranda betekent dit 
een nieuwe start samen met haar 
dochter. Bij Anton van der Schoot 
zitten de spullen nog in de verhuis-
dozen, hij is nog maar net terugver-
huisd naar zijn eigen gerenoveerde 
woning. 

Dat de wijk wordt gerenoveerd daar zijn 
zowel Miranda als Anton erg blij mee. ‘Ik 
zit in de klankbordgroep en we zijn samen 
met Woonburg alweer vijf jaar bezig met 
de plannen voor de wijk. Het is een mooie 
karakteristieke wijk, mensen wonen er graag 
en er heerst onderling een goede sfeer,’ zegt 
Anton. Voordat Miranda in de wijk ging 
wonen wist ze al dat de woningen over een 
paar jaar worden gerenoveerd. ‘Ik heb daar 
echt naar toegeleefd want er waren toch wel 
een aantal dingen in de woning die beter 
konden’. 

Over het resultaat zijn ze allebei te spreken. 
‘De woningen zien er aan de buitenzijde erg 
mooi uit. Het lijkt wel nieuwbouw en van bin-
nen is het ruimer geworden door de door-
lopende dakkapel aan de achtergevel. Ook 

zijn de leidingen in de douche netjes weg-
gewerkt en hebben sommige woningen een 
lichtkoepel in de douche gekregen. Wat we 
ook super vinden is het nieuwe dakraam.’ Bij 
de renovatie van de woningen zijn ook ener-
giebesparende maatregelen toegepast. Zo 
zijn de woningen voorzien van dak-, vloer- 
en gevelisolatie. Miranda is hier erg blij mee. 
‘Het is nu een stuk warmer in mijn woning. 
Ik hoef niet meer elke dag met sloffen aan 
te lopen. Dat mijn woning als eerste werd 
gerenoveerd vond ik best spannend. Maar ik 

dacht maar zo, dan gebeurt het extra goed. 
Er waren wat beginnersfouten, maar die zijn 
inmiddels opgelost.’ 

Vanwege de grote omvang van de renovatie 
kunnen de bewoners tijdens de werkzaamhe-
den niet in hun eigen woning blijven wonen. 
Woonburg heeft hiervoor 14 wisselwonin-
gen beschikbaar gesteld. De wisselwoningen 
staan in dezelfde wijk in Oost-Souburg. De 
bewoners moeten hun woning leeg maken 
en met hun spullen voor ongeveer 9 weken 

verhuizen naar de wisselwoning. Beide 
zagen hier best tegenop. Miranda heeft voor 
de verhuizing hulp gekregen van haar fami-
lie. Anton heeft het helemaal zelf gedaan. 
‘Ik ben een nachtmens en ben gewend om 
altijd bezig te zijn. Tijdens mijn verblijf in de 
wisselwoning heb ik zoveel mogelijk spul-
len in de verhuisdozen gelaten. Ik was een 
beetje aan het kamperen. Ik ben net terug-
gekeerd naar mijn eigen woning. Ik moet 
mijn woning nog opnieuw gaan inrichten. 
Mijn dochter heeft de inrichting al voor me 
bedacht. Binnenkort ga ik om de verf en het 
rolgordijn voor boven heb ik al besteld.’ De 
woning van Miranda is al netjes ingericht. ‘Ik 
heb alles opnieuw uitgezocht en paars/grijs 
en wit als basiskleuren gebruikt. Ook heb ik 
nieuwe meubels uitgezocht. Ik moet hier en 
daar nog wat lijstjes ophangen. Het is nu 
nog een beetje kaal aan de muren.’ 

Naast de renovatiewerkzaamheden kun-
nen bewoners kiezen uit een aantal extra 
verbeteropties. ‘Ik heb gekozen voor een 
ruimere badkamer, een hangtoilet en 
extra wandcontactdozen,’verteld Miranda. 
‘Wegens budgettaire redenen heb ik geen 
extra verbeteringen laten aanbrengen. Wel 
heb ik nu mijn aanrechtblad over de hele 
breedte laten plaatsen’, zegt Anton.
Er zijn nog veel bewoners waarvan hun 
woning binnenkort wordt gerenoveerd. Wij 
vroegen Anton en Miranda wat ze de bewo-
ners zouden adviseren. ‘Als je hulp krijgt aan-
geboden van bijvoorbeeld de buren neem 
deze dan ook gewoon aan. Blijf vooral posi-
tief denken, je krijgt er een mooie woning 
voor terug’. 

Miranda en haar dochter zitten weer op hun oude stekkie.

Wijkvernieuwing Hof Kromwege

‘Dat mijn woning als eerste werd gerenoveerd vond ik best spannend’
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NIEUW IN

VERKOOP!NIEUW IN

VERKOOP!

In de duurzame wijk Souburg Noord zijn 11 nieuwe woningen in verkoop.
Tussenwoningen, hoekwoningen en twee-onder-een kapwoningen gelegen aan de
Kroonjuweel met koopsommen vanaf € 233.000 v.o.n. En dit jaar kopen betekent dat u
nog kunt pro�teren van de huidige hypotheekregels!

11 Kroonjuwelen in verkoop!

Informatie en verkoop: www.bouwfonds.nltel. 0118 - 460 300SCHINKEL DE WEERD
Kanaalstraat 41, Oost-Souburg



Schinkel de Weerd
Bouwfonds

We ontmoeten Sandra (39) en Marco 
Scholten (40). Een vrolijk koppel dat 
van elkaar en van verre reizen houdt. 
Ze hebben een duurzame woning in 
Souburg Noord gekocht. Kinderen 
hebben ze niet, dus ze kunnen lekker 
met z’n tweeën genieten van al die 
ruimte. En van de nabijheid van Vlissin-
gen, Middelburg én de Zeeuwse kust.

Wat betreft hun nieuwe woning was het 
liefde op het eerste gezicht. Toch moest 
de liefde nog even de ijskast in, legt San-
dra uit. “Nadat we het informatiepakket bij 
de makelaar hadden opgehaald, waren we 
gelijk enthousiast. Marco had voor de grap 
in de brochure ‘verkocht’ geschreven bij 
één van de woningen. Dat was nog vóór 
de woningen in verkoop waren. Eind 2009 
hebben we op een haar na het koopcontract 
getekend”, vertelt ze. Waarom hebben ze 
toen niet getekend? “Nou, we hadden één 
en ander doorgerekend en de woonlasten 
vielen net wat te hoog uit. Toen in 2010 de 
hypotheekrente daalde, was dat ons geluk. 
Toen hebben we meteen een nieuwe hypo-
theekofferte bij de bank aangevraagd en de 
woning alsnog gekocht!”, legt Marco uit. 
“Precies die woning waar je ‘verkocht’ had 
bijgezet”, lacht Sandra. 

Wat hield nu precies anderhalf jaar de 
interesse van Sandra en Marco vast? “De 
woning was in basis al ruim en werd nog rui-
mer door de mogelijkheid een uitbouw aan 
de achterkant te realiseren”, vertelt Marco. 
“Het is écht ‘onze’ woning geworden”, zegt 
Sandra. “We zijn bij de keuken, badkamer en 

het toilet van de standaardindeling afgewe-
ken. Marco en zijn vader hebben alles zelf 
gedaan: het stucen, schilderen, afwerken 
en plaatsen van de keuken”, somt ze op. En 
de tuin? “De tuin is strak modern vormge-
geven. Aan de zijkant hebben we een tuin-
huis neergezet met een luifel. Daar kunnen 
we heerlijk genieten van onze grote vijver”, 
vertelt Marco. 

De woningen worden aangeprezen als 
‘duurzaam’. Hechten Sandra en Marco daar 
veel waarde aan? “Jazeker. De vloerver-
warming is een enorm pluspunt. Die zorgt 
behalve voor verwarming in de winter ook 

voor verkoeling in de zomer. De warmte-
pomp in onze woning onttrekt warmte aan 
de aarde, die continu wordt opgewarmd 
door de zon en de aardkern. ‘s Winters geeft 
de pomp die warmte af in de woning”, legt 
Sandra uit hoe ze voor de verwarming van 
hun woning én tapwater niet meer van gas 
afhankelijk zijn. Het ventilatiesysteem werkt 
volgens min of meer hetzelfde principe. “In 
de winter wordt de verse buitenlucht die de 
woning in wordt geblazen voorverwarmd 
met de warme lucht die wordt afgezogen”, 
legt Marco uit. Niet gek dat de woning 
van Sandra en Marco over energielabel A+ 
beschikt.

Ook Het Kroonjuweel, op een paar minuten lopen van uw nieuwe woning, is al geopend.

Souburg Noord is een duurzame nieuw-
bouwwijk in het noordwesten van Oost-
Souburg (gemeente Vlissingen), met 
11.000 inwoners het grootste dorp op 
Walcheren. De eerste woningen zijn 
inmiddels bewoond. Ook Het Kroonju-
weel, op een paar minuten lopen van 
uw nieuwe woning, is al geopend. Deze 
brede school beschikt over een peu-
terspeelzaal, openbare basisschool en 
voor- en naschoolse opvang. Noem het 
de parel in de kroon van deze toch al 
kindvriendelijke buurt. 

8 december is de verkoop van de 11 duur-
zame woningen uit fase 2 gestart.

Marco en Sandra Scholten: “Model en indeling woning gaven 
de doorslag”
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“De woningen in de wijk krijgen een totaal nieuwe, frisse uitstraling.”
De renovatie bestaat uit:
• Nieuwe dakpannen, kozijnen, ramen en dakgoten

• Nieuw ventilatiesysteem

• Woningbrede dakkapel aan de achterzijde

• Dak-, vloer- en gevelisolatie

• Glasisolatie

• Groen energielabel

Modelwoningen
Inmiddels zijn er 11 woningen in de wijk gerenoveerd en beschik-

baar voor verkoop. In de 2 modelwoningen kunt u het resultaat 

bekijken. Neem hiervoor contact op met onze makelaars.

Wijkvernieuwing Hof Kromwege, Oost-Souburg

Prijzen vanaf € 115.000,- k.k.

Meer informatie:

www.hofkromwege.nl
Schinkel de Weerd Makelaardij  T 0118 460300

M2 Makelaars  T 0118 442200



“Zeker”, aldus Kees Schroevers van de 
Vrijbuiter en Zeeuwse Streken uit de 
Paspoortstraat in Oost-Souburg. Dat is 
ook elk het jaar het uitgangspunt van 
de vuurwerkspercialisten. Zij moeten 
niet alleen voldoen aan zeer strenge 
eisen van de overheid, maar willen 
ook eraan bijdragen dat de viering 
van oud en nieuw een echt feest wordt 
voor iedereen. Daarom waarschuwen 
zij ook dit jaar weer voor een goed en 
veilig gebruik van het vuurwerk. Het 
behoeft geen betoog dat het illegaal 
vuurwerk hen een doorn in het oog 
is. De brancheorganisatie neemt daar 
stevig afstand van.

Natuurlijk is het voor Kees Schroevers hel-
der dat het vuurwerk, dat hij weer vanaf 
27 december 2012 aanbiedt van goede en 
mooie kwaliteit is. Al jaren verkoopt hij vuur-
werk en in de loop van de tijd is de kwaliteit 
van het vuurwerk aangepast aan de stren-
gere eisen. Dat neemt niet weg dat onjuist 
gebruik, of geknoei met goed vuurwerk 
levens gevaarlijk is. Kees wijst ouders er dan 
ook op er bij hun jeugd goed op te letten 
dat vuurwerk wordt gebruikt waarvoor het 
bestemd is. Er een feest van maken op 31 
december en oudjaarsnacht. Er is genoeg 
informatie te lezen op allerlei internetsites. 
Kees verwijst daar ook naar. En hij wijst dit 
jaar extra op de gebruiksvoorschriften, die 
op de verpakking staan. 

Kees heeft dit jaar weer een aantal aantrek-
kelijke gezinspakketten. En er zijn ook weer 
de vuurwerkboxen. Er zijn zelfs al power-

boxen met veel kruit in de aanbieding. Zeer 
streng gekeurd. En uiteraard is er ook kinder-
vuurwerk. Hierover is Kees erg duidelijk. “Er 
is geen vuurwerk zonder vuur, dus ook niet 
voor kinderen. Sterretjes zijn niet ongevaar-
lijk. Ouders moeten daar goed aan denken. 
Daarom raad ik elke ouder aan om voor de 
kinderen een vuurwerkbrilletje te kopen. Die 
heb ik voor 2 euro op de plank liggen. Voor-
komen is beter dan genezen”. Daar heeft hij 
een punt. Iemand zei eens dat ogen niet te 
koop zijn. Een waarschuwing, die een ieder 
zeker ter harte moet nemen. Zoals gezegd, 
De Vrijbuiter heeft een breed assortiment. 
Nu al heeft Kees Schroevers de voorverkoop 
gestart. Tot 27 december 2012 kan er al 
worden besteld via de bekende bestelformu-
lieren. 

Hoe kijkt de vuurwerkspecialist tegen de 
komende tijd aan?  “Ik verwacht geen terug-
loop. Wel merk ik dat mensen kritischer 
worden met wat ze kopen. Knalwerk zal wat 
minder worden, maar siervuurwerk is toch 
het meest gevraagd. Onze jeugd houdt het 
uiteraard bij de knallers”. De opslagcapaci-
teit is uitgebreid, waardoor heel snel aan de 
vraag kan worden voldaan. Kees Schroevers 
hoopt op een veilig gebruik van het vuur-
werk dat hij verkoopt. Hij vraagt aandacht 
voor de gezondheid van mensen. “Denk 
aan kinderen en aan de dieren. Gebruik 
het vuurwerk, waarvoor het is bestemd. En 
experimenteer niet. Er zijn al doden gevallen 
dit jaar. En vraag altijd advies aan de vuur-
werkspecialist”. De website van de Vrijbuiter 
in Oost-Souburg geeft meer dan voldoende 
informatie.

Vuurwerk kan altijd een feest zijn
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Kanaalstraat 40 - Oost Souburg
Tel. (0118) 46 12 87 

THERMO 
SOKKEN

voor heerlijk warme voeten!

Dames € 3,99 per paar

Heren € 6,95 voor 3 paar

variabele 
rente

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn uw bank.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

Schinkel Adviesgroep
Kanaalstraat 37
4388 BJ OOST-SOUBURG
T (0118) 46 20 20
E regio@schinkeladeviesgroep.nl
I www.schinkeladviesgroep.nl
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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 
Ger Blom

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

Commissielid
Frans Verdaasdonk

Dongestraat 72
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

Fractievolger
Albert Vader

Dongestraat 54
4388 VN Oost-Souburg
06 3967 3304
E-mail: avader@ 
zeelandnet.nl

Wethouder
Lambert Prevoo

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

   Par tij Souburg Ritthem wenst u allen 

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013

      
 

Op 8 november is in de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen de programmabegroting 2013 – 2016 besproken. Hieronder volgt een gedeelte van de tekst die de PSR heeft ingebracht. 

DE SOCIALE STAD
De PSR is benieuwd naar de minima-effectrapportage die in december aan de Raad zal worden aangebo-den, immers aan de hand hiervan zal herijking van het minimabeleid plaatsvinden. 

GEZOND EN WEL
De sportraad heeft opties aangedragen om het schoolzwemmen te laten voortbestaan. Er zou een vangnet komen voor speciaal onderwijs om in ieder geval deze leerlingen gebruik te laten maken van het schoolzwemmen. Wat heeft het college met deze aanbevelingen gedaan?

DE LERENDE STAD
De PSR is blij met het voornemen om in 2013 te stre-ven naar een aanvaardbare oplossing voor de basis-scholen De Tweemaster en De Burcht-Rietheim. We hebben begrepen dat beide MR-en een gezamenlijk standpunt hebben verwoord en dat partijen op een lijn zitten.
Ouders en leerlingen hebben recht op duidelijkheid. 

RUIMTELIJK ONTWIKKELEN
Het actualiseren van het bestemmingsplan voor Vlis-singen-Oost zal met belangstelling worden gevolgd. Zoals de gemeentewebsite zelf al aangeeft, grenst het Sloegebied aan het Natura-2000 gebied van de Westerschelde. 
Samen met het ontwikkelen van het gebied waar de marinierskazerne is voorzien, is naar de mening van de PSR de grens bereikt voor het ver-der ontwikkelen van gronden in de richting van de kernen Ritthem en Souburg wanneer dit ten koste gaat van landbouw- en natuurgebied.

WONEN IN DIVERSITEIT
De PSR juicht de vervangende nieuwbouw van De Scheldehof en de Zoute Viever toe. Daar waar op termijn op de huidige locaties ruimte ontstaat, dient nadrukkelijk te worden nagedacht over de invulling ervan middels sociale woningbouw in de vorm van wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens.Het plan om Ritthem met een paar woningen uit te breiden is plotseling van tafel gehaald. Wanneer gaat de wethouder dit weer oppakken?

BRUIKBAARHEID OPENBARE RUIMTE
De inmiddels opgestelde programma’s om achter-stallig onderhoud in te lopen dienen nadrukkelijk te worden gevolgd, dit om te voorkomen dat we in de toekomst geconfronteerd worden met mogelijk nog hogere kosten.

VEILIGHEID
Veiligheid wordt steeds meer gezien als Veiligheidsbe-leving. Veiligheid is goed geregeld. Het telefoonnum-mer van de politie is algemeen bekend. Volgens de politie is het in Vlissingen redelijk rustig. Dat neemt niet weg dat het gevoel niet bij iedereen hetzelfde is. Maar zolang mensen daar last van hebben is het nut-tig dat de gemeente bijeenkomsten belegt om de mening van de burger te horen. En dan niet alleen voor de binnenstad van Vlissingen, maar ook voor de burger in de buitenwijken, Oost Souburg en Ritthem. Men ziet op verschillende plaatsen nog verdachte situaties waarvan men denkt dat het met verkoop van drugs te maken heeft. 

Na melding van bewoners hebben zij het gevoel dat er door diverse instanties geen acties ondernomen worden. Dit geeft een groot gevoel van onveiligheid.Ook is men nog steeds het bomincident niet verge-ten, waarover burgers in Ritthem nog steeds op uit-leg en verantwoording zitten te wachten. 

BEREIKBAARHEID
In de allonge is opgenomen dat de Burgemeester Stemerdinglaan in 2013 gerealiseerd zal worden. In het projectplan dat onlangs verschenen is zou men kunnen lezen dat de oplevering pas tijdens de verkie-zingen van 2014 te verwachten is. 
We rekenen erop dat u alles in het werk zult stellen om uitvoering te geven aan de zin: “of zoveel eerder als mogelijk begonnen worden met de realisatie.” 

DE CULTURELE STAD
In deze tijden van bezuinigingen is het van groot belang dat er op een effi ciënte manier accommoda-ties ingezet worden
De voorgenomen samenwerking tussen de diverse culturele instellingen dient ook daadwerkelijk gestalte te krijgen. Ook de huisvesting van deze instellingen dient herzien te worden. 
Zorgen maken we ons over het in stand houden van het MuZeeum. 
Het is van grote culturele waarde voor onze gemeente, maar het fi nanciële offer dat de burger daarvoor moet brengen is nog steeds onevenredig hoog

TOERISME EN ECONOMIE
Wij zijn een sterke voorstander van het aanwijzen van kernwinkelgebieden om op deze wijze verspreide leegstand te voorkomen. Behoud van winkelruimte in Souburg conform de doelstelling van de Detail-handelsstructuurvisie is zeer gewenst. 

PROGRAMMA BESTUUR
Volgens “Bruggen Slaan” is de wens van het nieuwe kabinet dat we groter moeten groeien. Niet alleen door meer huizen te bouwen, maar ook door fusies met andere gemeenten zodat we boven de 100.000 inwoners komen.

ONZE VISIE IS OM IN 2013 TE KUNNEN ZEGGEN:
We zijn trots op ons: 
Folklorefestival Medioburgum
Burgemeester Stemerdinglaan
Nieuwe Brede School in Oost Souburg
Bibliotheek
Nieuwbouw Zoute Viever
Meer woningen op het Scheldekwartier en Souburg Noord
Marinierskazerne
Straatmarkt in zowel Vlissingen als SouburgSchuldenlast verminderd.
Geen artikel 12 gemeente

Dat wens ik u en ons toe. 
Veel succes met de uitvoering van deze begroting en willen wij van onze kant iedereen bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar.

Partij Souburg Ritthem

(kijk voor de volledige tekst op 
 www.partijsouburgritthem.nl )

www.partijsouburgritthem.nl 
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Schinkel Adviesgroep
Kanaalstraat 37
4388 BJ OOST-SOUBURG
T (0118) 46 20 20
E regio@schinkeladeviesgroep.nl
I www.schinkeladviesgroep.nl

Rabobank
stapt op.

Wij blijven.
Welkom!

€ 50 
cadeau bij 

onze betaal-
rekening!*
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Rabobank stapt op, RegioBank blijft!
U heeft het vast al gehoord of gelezen. De Rabobank in Oost-Souburg sluit 
binnenkort haar deuren. Heeft u daar ook last van? Want even binnenlopen 
bij uw bank is dan niet zo gemakkelijk meer. Wilt u dichtbij blijven bankieren? 
Dat kan! Want Schinkel Adviesgroep in de Kanaalstraat  is hét adres voor al uw 
financiële zaken. Zowel voor verzekeringen, financieringen, pensioenadvies, 
makelaardij, en hypotheken, als voor uw bankzaken. Dit doen zij als Zelfstan-
dig Adviseur van RegioBank. 

RegioBank, de buurtbank waar u zich onmiddellijk thuis voelt
RegioBank is geen dure bank met marmeren vloeren en een beursnotering in New York. Het 
is een bank voor de regio, een nuchtere buurtbank – en daar zijn ze trots op. Zij weten wat 
de gewoonten zijn, wat er speelt in deze streek. Zij voelen zich betrokken bij de omgeving. 
Een bank zonder poespas en gedoe die dichtbij de mensen staat, dat is wat ze zijn. Echt een 
bank van ‘ons-kent-ons’. De klanten waarderen dat.

RegioBank, de buurtbank waar u voor al uw geldzaken terecht kunt
Kan ik een bankpasje krijgen? Kan ik internetbankieren? Geven zij hypotheek- en spaaradvie-
zen? Drie simpele antwoorden: ja, ja en ja. Ze mogen dan een regionale bank zijn, ze hebben 
alle bankproducten in huis die de wereld te bieden heeft. Soms met een eigen accent. Alles 
tegen heldere voorwaarden en gunstige tarieven. Alles prettig en vlot geregeld. Met veel 
persoonlijk aandacht en gevoel voor service. Overstappen? Fluitje van een cent dankzij de 
speciale Overstapservice.

Gratis Overstapservice
De Overstapservice biedt u volop gemak en zekerheid. Ze nemen u allerlei regelwerk uit 
handen. En dat doen ze 13 maanden lang voor u. Veel bij- en afschrijvingen vinden immers 
maar een enkele keer per jaar plaats en ontsnappen zo makkelijk aan uw aandacht. Vandaar 
dat er voor gekozen is om ruim de tijd te nemen voor de Overstapservice: zo ziet u niets over 
het hoofd en hebben alle bedrijven en instanties ruimschoots de tijd om uw rekeningnum-
mer te wijzigen. 

Stap nu over!
Als u nu overstapt van uw huidige bank naar RegioBank, dan krijgt u € 50 cadeau bij onze 
betaalrekening!*
Loop snel binnen bij Schinkel Adviesgroep, Kanaalstraat 39 in Oost-Souburg. Of bel op 0118-
462020. U bent van harte welkom!

*   Deze actie loopt tot en met 31 januari 2013. Vraag naar de voorwaarden of kijk op  
www.regiobank.nl.

Voor informatie  kunt u contact opnemen met: Jolanda de Graaff en Nel de Vries
Schinkel Adviesgroep
Kanaalstraat 39, 4388 BJ Oost-Souburg, 0118-462020

Meer over RegioBank 
RegioBank is onderdeel van SNS REAAL. SNS REAAL is één van de grotere financiële 
dienstverleners in Nederland met een compleet aanbod van bankproducten, beleg-
gingsvormen en verzekeringen. Voor particuliere en zakelijke klanten. RegioBank heeft 
een eigen vergunning van De Nederlandsche Bank en valt onder het depositogarantie-
stelsel en beleggerscompensatiestelsel.

Schinkel Adviesgroep is als Zelfstandig Adviseur van RegioBank een onafhankelijke tus-
senpersoon. Naast de producten van RegioBank adviseren en bemiddelen zij ook in pro-
ducten van andere aanbieders. Behalve voor spaar- en betaalproducten; daarin bemid-
delen zij exclusief voor RegioBank.

Ome Henk: Kinderen en spelen
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 kinderen en spelen bijvoorbeeld. “Ik begrijp een aantal dingen niet” zegt ome Henk. 
“Wanneer ik mijn kleinkinderen van school haal zie ik kinderen in Stress. Ze lopen van de 
een naar de ander om een speelafspraak te maken. Als dit gelukt is, dan moet er nog toe-
stemming komen van de begeleidende ouder. Meestal zijn dit afspraken van een op een. 
Meer kinderen is vaak te druk voor de ouder bij wie de kinderen gaan spelen. Je ziet ook 
het verdriet bij kinderen die het niet gelukt is een afspraak te maken, ” vervolgt ome Henk. 

“In mijn tijd was dat anders. Kinderen konden nog op straat spelen. Je had vriendjes van 
school en vriendjes in de buurt waar je woonde. Je sprak niet af. De vriendjes waren er 
gewoon. Je speelde meestal buiten vaak met hele groepen samen. 

Alleen wanneer je binnen ging spelen moest je meestal toestemming aan je moeder vra-
gen, die in onze tijd nog gewoon thuis was voor de kinderen. Alleen voor vaste vriendjes 
was deze toestemming niet nodig”.

“Ook de Moeders hadden geen stress. Ze moesten niet haasten om op tijd de kinderen 
van school te halen. Bovendien waren de kinderen aan het eind van de dag moe van het 
buiten rennen en vliegen. Tegenwoordig zitten kinderen vaak binnen achter de computer. 
Hier raken ze hun energie niet kwijt en wanneer ze dan ’s avonds erg druk zijn. Een soort 
ADHD wat we in onze tijd niet kenden, dan raken de ouders vermoeid en ligt de stress ook 
voor hen op de loer. Vroeger was alles eenvoudiger”, verzucht ome Henk.
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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

Wij wensen al onze klanten
hele fijne feestdagen 

en een gezond en creatief 2013

Wij zijn gesloten van 24 december t/m 1 januari.

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.nlVlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118 - 461706

www.allergaartje.nl

De originele wensballon
Verkrijgbaar bij De Vrijbuiter!

Paspoortstraat 26 oost-souburg

MELSE TWEEWIELERS
Hét adres voor elektrofietsen

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

uw oude fiets bij aankoop van een nieuwe fiets

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

Dé specialist met jarenlange ervaring,  
mooie ontwerpen, goed advies en 
betaalbare kwaliteit!

LOGUS.NL

Badkamers,   
tegels, vloeren en kasten!

Vlissingen: Marie Curieweg 9-13, T 0118 - 69 00 25 

Van inspiratie 
tot realisatie! 
Kom naar Logus!

161084_Advertentie_Vlissingen_130x95mm.indd   1 14-08-12   16:58
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Courant
•  REDACTIE

teudi@hotmail.nl

•  ADVERTENTIE-ACQUISITIE
 Bert Paauwe, (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
- Bram Ossewaarde

•  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

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

SOUBURG - MIDDELBURG

  INRUIL KORTING*

AVA ELECTRO    Kanaalstraat 44 Oost-Souburg    |    Tel: 0118 - 47 17 77    |    www.avaelectro.nl

OPENINGSTIJDEN: 
dinsdag - vrijdag: 9.00 - 18.00 uur    |    donderdag koopavond: 19.00 - 21.00 uur    |    zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Tijdens de Karolingenmarkt in Oost-Souburg
Op alle wasmachines, drogers, koelkasten, TV’s etc. geven wij u een MINIMALE KORTING 
VAN € 100,- op uw aankoop tijdens de Karolingenmarkt op 28 mei 2011 in Oost-Souburg.

* vanaf € 399,-

AVA ELECTRO I Kanaalstraat 44 Oost-Souburg I Tel. 0118-471777 I  www.avaelectro.nl 

Openingstijden: 

di.-vr. 9.00-18.00 u.,  

donderdag koopavond 19.00-21.00 u., 

zaterdag 9.00-17.00 u.

donderdag koopavond 19.00-21.00 u., VOORDEEL
PAKKEN

PANASONICPANASONICPANASONIC LED tv LED tv LED tv: : : 
106 cm, 800 Hz, 3D, CI+ gecertifi ceerd 106 cm, 800 Hz, 3D, CI+ gecertifi ceerd 106 cm, 800 Hz, 3D, CI+ gecertifi ceerd 

€€€ 999,- 999,- 999,-
YAMAHAYAMAHAYAMAHA stereo stereo stereo

2.0 audio system, Blu-ray, 3D 2.0 audio system, Blu-ray, 3D 2.0 audio system, Blu-ray, 3D 

van van van €€€ 599,-  voor 599,-  voor 599,-  voor€€€ 549,-549,-549,-

SAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNG LED tv LED tv LED tv LED tv LED tv LED tv
101 cm, 800 Hz, 3D, CI+ gecertifi ceerd, 101 cm, 800 Hz, 3D, CI+ gecertifi ceerd, 101 cm, 800 Hz, 3D, CI+ gecertifi ceerd, 
Galaxy Tablet 2*, Best Getest Galaxy Tablet 2*, Best Getest Galaxy Tablet 2*, Best Getest 

€€€ 1399,- 1399,- 1399,-

PHILIPSPHILIPSPHILIPSPHILIPSPHILIPSPHILIPS LED tv LED tv LED tv
106 cm, 400 Hz, 3D, CI+ gecertifi ceerd 106 cm, 400 Hz, 3D, CI+ gecertifi ceerd 106 cm, 400 Hz, 3D, CI+ gecertifi ceerd 

€€€ 799,-799,-799,-
PANASONIC PANASONIC PANASONIC 

home cinemahome cinemahome cinema
2.1 systeem, 3D 2.1 systeem, 3D 2.1 systeem, 3D 

van van van €€€ 399,-  voor 399,-  voor 399,-  voor €€€ 349,-349,-349,-

Op maandagOp maandagOp maandag
24 & 3124 & 3124 & 31

decemberdecemberdecember
zijn wijzijn wijzijn wij

GEOPEND!GEOPEND!GEOPEND!

*Cadeau van Samsung



De Stichting Vrienden van de Histo-
rische kerk heeft voor een gevari-
eerd programma gezorgd. Voorzitter 
Tobias Meijers en algemeen coördina-
tor John Verhey, samen met hun vrij-
willigers, zijn trots op de invulling. De 
zaterdagavondconcerten en de lunch-
concerten mogen er zijn. De afgelo-
pen concerten leverden veel positieve 
reacties op. Toch fijn als er zo veel cul-
tuur in Oost-Souburg is te beleven. En 
daarnaast verzorgde de stichting ook 
nog een aantal evenementen. De start 
van het seizoen is veelbelovend.

Een bruidsmodeshow, een huwelijk, een 
workshop naast de concerten zijn inmid-
dels ook gaan behoren tot het vertrouwde 
beeld van de stichting. Maar de kern is en 
blijft het aanbod aan concerten. Voor de 
komende periode staan het kerstconcert van 
het Walchers koor, het kerstconcert van De 
Ruyterstadsingers en het eindejaarsconcert 

door Matthieu van Belle op het programma. 
Vertrouwt en toch vooral gevarieerd van 
inhoud. En in januari en februari 2013 staan 
de Belgische groep Barsolino, slagwerker 
Michiel Buijsse, Engel Reynhout en de band 
Maynshtelsas op de rol. Wat maakt de pro-
gramma’s van de stichting zo aantrekkelijk? 
De verschillende muziekgenres, de kinder-
lunchconcerten en vooral de gezellige sfeer 
tijdens en na de concerten. Vaste bezoekers 
zijn altijd tevreden. Vast onderdeel is uiter-
aard de goede verzorging tijdens de pau-
zes en het drankje na de voorstellingen of 
evenementen. Reken maar dat het als een 
prettige vorm van contact wordt ervaren. En 
dat in Oost-Souburg en directe omgeving. 
Bestuur, algemeen coördinator en vrijwilli-
gers blijven de schouders zetten onder dit 
succes van al meer dan vijf jaar. En mocht 
u zich aangetrokken voelen tot de stichting 
en haar werk? Vrijwilligers zijn altijd welkom. 
Informatie is te lezen op www.vrienden-
vandehistorischekerksouburg.nl. 

CONCERTEN 
IN DE HISTORISCHE KERK

KERSTCONCERT  THE SAINTS  2012
         
Voor de zesde achtereenvolgende keer geven “THE SAINTS” op zaterdag 22 december 2012 
hun, voorlopig laatste Kerstconcert in het Atrium Ter Reede te Vlissingen.
Het belooft weer een gezellig Kerstconcert te worden en natuurlijk krijgen de Shadowslief-
hebbers weer diverse bekende nummers van hun favorieten te horen.
Aanvang :  19.30 uur. Zaal open: 18.30 uur. Entree € 3.50   inclusief consumptiebon !!
Kaarten zijn op naam telefonisch te bestellen: 0118 – 448 448

BoodschappenPlusBus 
brengt ouderen naar buiten
Werkt voor Ouderen heeft in novem-
ber een nieuwe Boodschappen Plus 
Bus voor ouderen uit de gemeente 
Middelburg en Vlissingen onthult. 
Met deze bus kunnen ouderen er, 
samen met anderen, wekelijks op uit 
om boodschappen te doen of deel te 
nemen aan georganiseerde uitstapjes. 

De BoodschappenPlusBus is er voor zelfstan-
dig wonende ouderen die, om welke reden 
dan ook, minder de deur uitkomen dan zij 
eigenlijk willen. Een team van gemotiveerde 
vrijwilligers begeleidt en vervoert de oude-
ren naar bijvoorbeeld supermarkten, musea, 
markten en evenementen. Iedereen vanaf 
55 jaar kan gebruikmaken van de bus en er 
is plaats voor rollators of rolstoelen. 
Sinds april 2006 rijdt de bus al in de 
gemeente Middelburg. Daar komt nu ook 
de gemeente Vlissingen bij. Om dit moge-
lijk te maken heeft Werkt voor Ouderen een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
met Stichting Welzijn Middelburg, zodat 
meer mensen gebruik kunnen maken van de 
BoodschappenPlusBus. 

Programmaboekje
Iedere twee maanden verschijnt er een 
programmaboekje waarin de activiteiten 
vermeld staan met bijbehorende tijden en 
prijzen. Voor meer informatie of voor het 
opvragen van dit gratis boekje, kan con-
tact opgenomen worden met Werkt voor 
Ouderen via telefoonnummer 0118 – 448 
448 of e-mail boodschappenplusbus@werk 
tvoorouderen.nl.

De BoodschappenPlusBus is een initiatief 
van het Nationaal Ouderen Fonds en helpt 
ruim 15.000 ouderen per jaar om weer het 
huis uit te kunnen en andere mensen te ont-
moeten. 15

Kanaalstraat 15 - 17 

4388 BJ Oost-Souburg

Tel. 0118 49 05 80 

Fax 0118 49 05 56

souburg@de-notariswinkel.nl

www.de-notariswinkel.nl

HET NOTARISKANTOOR 
MET DE LAGE DREMPEL

Kanaalstraat 15 - 17 

4388 BJ Oost-Souburg

Tel. 0118 49 05 80 

Fax 0118 49 05 56

souburg@de-notariswinkel.nl

www.de-notariswinkel.nl

HET NOTARISKANTOOR 
MET DE LAGE DREMPEL
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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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Wave Hairstyling 
Kanaalstraat 73  

4388 BK Oost-Souburg 

t: 0118 - 49 02 22 

w: www.wavehairstyle.nl

e: info@wavehairstyling.nl 



Die enkele leden groeiden uit tot een vol-
waardige vereniging, die optredens ging 
verzorgen in binnen- en buitenland. Toen in 
1969 de gymnastiekvereniging in Middel-
burg overging in MTV, ging Medioburgum 
als zelfstandige folklorevereniging door. In 
2009 heeft de dansvereniging tijdens het 
9e Folklore Festival Walcheren hun 40-jarig 
bestaan gevierd met diverse binnenlandse 
en buitenlandse gasten. 

De vereniging heeft als doel het uitdragen 

van folklore in al zijn facetten en het behou-
den van de Zeeuwse klederdracht, die toch 
langzamerhand aan het verdwijnen is. Er zijn 
in heel Zeeland nog ongeveer 200 dames, 
die de dracht dagelijks dragen, om maar 
niet te spreken over de mannen, die nog in 
boerendracht te zien zijn. Vroeger had je in 
Arnemuiden nog een kledingwinkel in boe-
rengoed, maar die is intussen ook gestopt.

Medioburgum wil de Zeeuwse dansen, die 
vroeger op de dorpen werden gedanst, in 

ere houden. Er waren zelfs componisten, 
zoals Jan Morks en Ab Lichtendale, die bij-
passende muziek schreven. De vereniging 
heeft de laatste tijd contact met hun neven-

vereniging Walacra in Veere. Beide kampen 
ze met een terugloop in leden. De besturen 
hebben besloten om elkaars dansen te leren 
om allebei voldoende bestaansrecht te hou-
den. Maar beide verenigingen zien graag 
dat er nieuwe dansers  toetreden. Lezers, 
jong en oud, die iets voelen voor folklore en 
graag bezig zijn in een enthousiaste groep 
worden dan ook uitgenodigd zich aan te 
melden. Verjonging betekent het opvangen 
van de leegloop en het blijven uitvoeren van 
volksdansen op Zeeuws niveau. De dansers 
ervaren het als geweldig om in Zeeuws kos-
tuum in binnen- en buitenland te dansen. 
Toeschouwers waarderen het optreden. 
Medioburgum is een begrip en het bestuur 
wil dat graag zo houden. Belangstellen-
den kunnen de dansers vinden in het club-
huis van korfbalvereniging Fortis in Oost-
Souburg. Medioburgum oefent in de even 
weken op dinsdag, om acht uur. Walacra in 
de oneven weken, ook op dinsdag om acht 
uur. 
Uiteraard kunt u zich opgeven voor Medio-
burgum bij Dingeman de Visser, 0118-
601972 en voor Walacra bij Jo-Anne van 
Vuuren, 06-14806452. U bent in alle geval-
len van harte welkom.

Zeeuwse Folklore
De folkloristische dansvereniging Medioburgum is voortgekomen uit de gym-
nastiekvereniging met dezelfde naam, welke in 1891 is opgericht. Mediobur-
gum is latijn voor Middelburg. In de toenmalige vereniging waren er enkele 
leden die in de klederdracht van toen verschillende dansen uitvoerden. 
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Boek nu en profiteer!

Lastminutes

Hotel Holiday Inn the Walt Disney World Resort***½

449
Florida

9 dagen, logies, vertrek in december en januari
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen inclusief vlucht

Hotel Dorchester***

549
Florida

9 dagen, logies, vertrek in december en januari
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen inclusief vlucht

Groepsrondreis Fantastic Florida

1399
Florida

13 dagen, logies/ontbijt, vertrek op 31 december
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen inclusief vlucht

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

De 29,50 korting is slechts van toepassing op een nieuwe boeking, gemaakt in de periode van
10 december 2012 t/m 10 februari 2013 en bij een minimale reissom van 500,- per boeking.
Vraag naar de volledige voorwaarden.

Boek voor 10 februari 2013 uw vakantie bij
Arke in Vlissingen en ontvang tegen
inlevering van deze advertentie 29,50
korting!

Boek nu en profiteer!

Lastminutes

Hotel Holiday Inn the Walt Disney World Resort***½

449
Florida

9 dagen, logies, vertrek in december en januari
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen inclusief vlucht

Hotel Dorchester***

549
Florida

9 dagen, logies, vertrek in december en januari
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen inclusief vlucht

Groepsrondreis Fantastic Florida

1399
Florida

13 dagen, logies/ontbijt, vertrek op 31 december
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen inclusief vlucht

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

De 29,50 korting is slechts van toepassing op een nieuwe boeking, gemaakt in de periode van
10 december 2012 t/m 10 februari 2013 en bij een minimale reissom van 500,- per boeking.
Vraag naar de volledige voorwaarden.

Boek voor 10 februari 2013 uw vakantie bij
Arke in Vlissingen en ontvang tegen
inlevering van deze advertentie 29,50
korting!

Florida
Hotel Holiday Inn the Walt Disney Resort ***1/2

9 dagen, logies, vertrek in december en januari
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen inclusief  vlucht

Florida
Hotel Dorchester***
9 dagen, logies, vertrek in december en januari
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen inclusief  vlucht

Florida
Groepsrondreis Fantastic Florida
13 dagen, logies/ontbijt, vertrek op 31 december
Prijs per persoon o.b.v. 2 personen inclusief  vlucht

De 29,50 korting is slechts van toepassing op een nieuwe boeking, 
gemaakt in de periode van 10 december 2012 t/m 10 februari 2013 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

449,-

549,-

1399,-

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

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


