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“Het Zeeuwse Oost-Souburg is zo’n 
Asterix-dorpje dat manmoedig stand-
houdt tegen de grote slokop. Met 
als ongekroonde burgemeester Dick 
Schinkel, die ervoor waakt dat zijn 
geboortedorp wordt ingelijfd bij grote 
buur Vlissingen. Terwijl Vlissingen ooit 
werd gesticht op een stukje West-Sou-
burg en er uit voortkomt.”

Zo begon het artikel “In de bres voor Sou-
burg”  dat in De Telegraaf stond van 10 
november 2012.
Het stukje was de laatste burgemeester van 
Souburg, B.H.G. ter Haar Romeny, niet ont-
gaan. 
Hij aarzelde geen moment en nam contact 
op met Dick Schinkel met de boodschap dat 
hij nog in het bezit was van enkele archief-
stukken uit zijn Souburgse ambtsperiode. 
De oud-burgemeester was bereid ze af te 
staan. Na een korte mailwisseling, waarin 
ondergetekende toestemming kreeg om 
mee te gaan, vertrokken Dick en ik op 17 
januari 2013 door een witte wereld richting 
Lochem, het huidige woonadres van de bur-
gemeester.
 Hij is als weduwnaar woonachtig in een leuk 
appartement van Stadenbos, een onderdeel 
van Pro Senectute die huisvesting en zorg 
biedt aan senioren met een brede maat-
schappelijke en culturele interesse.
Het werd al snel duidelijk dat hij aan deze 
eisen voldeed. Bovendien bleek al bij de eer-
ste kennismaking dat we te maken hadden 

onze laatste burgemeester
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De bevriende oud burgemeesters. Barend Ter Haar Romeny en Harry Smith.

met een uiterst vitale 87-jarige. Hij wachtte 
ons buiten al op en stond erop dat we eerst 
gingen lunchen. Een lunch die hij zelf met 
groot enthousiasme had bereid. Zelfs op het 
kleinste detail had hij gelet: het lepeltje bij de 

koffi e droeg het wapen van Souburg !
 “Ik ben bevoorrecht dat ik een goede 
gezondheid heb. Ik ben al 26 jaar gepen-
sioneerd en ben een hele slechte voor het 
pensioenfonds”, zo sprak hij lachend. De 
plakboeken lagen al op tafel gereed. “O ja, 
mag mijn vriend Harry Smith straks ook aan-
schuiven? Hij is ook burgemeester geweest 
en is in 1941 in Middelburg geboren. Zijn 
ouders hebben nog in Souburg gewoond”. 
Zo ontstond er een zeer geanimeerd gesprek 

tussen 4 heren. De vragen, die ik ter voorbe-
reiding had genoteerd, kwamen nauwelijks 
meer aan de orde. 

Burgemeester van Souburg
“Mooie Barend” (zo stond hij volgens zijn 
vriend Harry Smith bekend) , zoon van 
een predikant, vertrok in 1946 met de 7 
decemberdivisie naar Indonesië voor de
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Adri Meerman, Dick Schinkel en Barend ter Haar Romeny .

legervoorlichtingsdienst. Daar leerde hij zijn 
latere echtgenote kennen, die er voor het 
Rode Kruis werkzaam was. Bij terugkomst 
in Nederland begon hij zijn gemeentelijke 
loopbaan als ambtenaar op de secretarie van 
Linschoten en nadien Sliedrecht.
In 1956 solliciteerde hij met succes naar 
de burgemeestersfunctie in het Zeeuwse 
Wolphaartsdijk.
“In die tijd ging het nog reuze gemoedelijk. 
Je had een gesprekje met de Commissaris 
der Koningin en een tijdje later was je bur-
gemeester. Geen moeizame gesprekken met 
vertrouwenscommissies en dergelijke”, zo 
keek hij terug. 
Koningin Juliana tekende op 11 december 
1962 het besluit om hem per 1 januari 1963 
te benoemen tot burgemeester van Oost- en 
West-Souburg. Aanvankelijk ging het gezin 
Ter Haar Romeny op de Nieuwe Vlissingse-
weg wonen en later in de nieuwgebouwde 
ambtswoning in het plan Middenhof.
Vijftien dagen voor de beroemde elfsteden-
tocht van 1963 werd hij in het stadhuis aan 
de Kanaalstraat geïnstalleerd. 
Vele dankbare herinneringen passeerden 
die middag de revue waarbij Dick natuurlijk 
gebruikmaakte van zijn grondige kennis van 

ons dorp en haar inwoners. De oud-burge-
meester was de kleine details vergeten. Je 
kunt je afvragen of dat vreemd is na een 
halve eeuw. 
Wat hij zich bijvoorbeeld nog precies her-
innerde was de bouw en opening van de 
Purley-pool en uiteraard ook de strijd om 
lijfsbehoud van Souburg.
“Je kon als bestuurder op je klompen aan-
voelen dat je als dorp ging verliezen, maar 
we hebben als leeuwen gevochten”, ver-
klaarde hij nog steeds strijdvaardig. 
Op 19 oktober 1965 bleek het doek voor 
Souburg gevallen. De herindeling van 1 juli 
1966 was een feit.
Barend ter Haar Romeny werd in 1966 
benoemd tot burgemeester van Woerden. 
Nadien in Hellendoorn van 1975 tot zijn 
pensionering in 1986. 
Het afscheid die middag was amusant. De 
oud-burgemeester wilde met alle geweld 
een deel van de benzinekosten aan Dick 
terugbetalen die dringend maar beleefd wei-
gerde.
Tot dat moment had ik Dick Schinkel nog 
niet zien verliezen.

door Adri Meerman

   

Rondom‘t  Putje
Mooie dingen zijn het: bruggen. Ze leggen een ver-
binding en dat is precies wat we in deze tijd nodig 
hebben. Bovendien is het altijd goed om het wat 
hogerop te zoeken, dus dat idee voor een hogere 
Sloebrug lijkt zo op het eerste gezicht helemaal 
niet zo gek. Want wat willen we nog meer dan op 
een hooggaande en hoogstaande manier  de verbin-
ding maken tussen Souburg en Vlissingen.
Dit zijn de plannen: er moet een hogere brug ko-
men om er voor te zorgen dat in de toekomst het 
verkeer niet vast gaat lopen vanwege het obstakel 
dat de Sloebrug nu nog vormt. En dan zou een 
Zeeuwse versie van de Brienenoordbrug een oplos-
sing kunnen zijn. Dat is andere koek dan de 
brug waar over gesproken wordt in het  onlangs in 
Ritthem door Wim de Meij uitgegeven boekje over 
de evacuatie van Ritthem van oktober 1944 
tot juni 1945. Het is het door zijn 
vader, B.J. de Meij, bijgehou-
den dagboek en op pagina 
6 kunnen we lezen hoe in 
die tijd met rails van een 
kiepkartreintje  en men-
deuren van boerenschuren 
een stukgeslagen brug in 
Welzinge werd hersteld. 
Dat is andere koek dan het 
enorme gevaarte dat straks 
uitzicht zou kunnen gaan 
bieden over zo’n beetje heel 
Walcheren. Niet iedereen is er 
blij mee, misschien wel niemand die 
in de buurt woont want tegen zo’n hoog 

gevaarte kan geen normale geluidswal op dus dat 
wordt weer in de herrie zitten. Misschien dan toch 
maar liever een tunnel, dat is nogal populair op 
het ogenblik en het werkt ook goed. Een beetje 
diep graven ligt ons Zeeuwen trouwens ook wel. 
En als ze toch bezig zijn: het zou mooi zijn als 
er iets gedaan wordt aan mijn putje. Het ligt vol 
plastic afval dus een beetje graafwerk kan daar 
ook geen kwaad. Misschien zijn ze het wel ver-
geten, daarom zeg ik het maar even…En vergeet 
dat boekje niet kopen!

Melkmeisje 

Ritthem door Wim de Meij uitgegeven boekje over 
de evacuatie van Ritthem van oktober 1944 
tot juni 1945. Het is het door zijn 

blij mee, misschien wel niemand die 
in de buurt woont want tegen zo’n hoog 
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Aan ‘kreupele’ straten geen gebrek in 
Souburg is de kop van een artikel in 
de Souburgsche Courant van febru-
ari 2003. De courant vervolgt: “Snel 
verbeteren is zeker geen overbodige 
luxe, zoals de volgende opsomming 
aantoont.” En dan volgt er een hele 
waslijst met slecht onderhouden 
straten. Nu tien jaar later kunnen we 
zeggen dat in heel de gemeente Vlis-

singen het achterstallig onderhoud 
voor een groot deel is weggewerkt. 

We zijn er nog niet
De Souburgsche Courant heeft in de afge-
lopen jaren veel aandacht besteed aan het 
achterstallig onderhoud van straten, wegen, 
rioleringen en groen in de gemeente Vlissin-
gen. Gezegd mag worden dat er de afgelo-
pen jaren veel onderhoud gepleegd is. Zeker 

ook in de Souburg. Een compliment is zeker 
op zijn plaats. Maar we zijn er nog niet. Stra-
ten als bijvoorbeeld de Padweg en de Pieter 
Louwersestraat liggen er nog erg slecht bij. 

Kwaliteitsverschil
Ook is het opgevallen dat er veel kwaliteits-
verschil is tussen de verschillende opge-
knapte straten. De Zeewijksingel en de 
Braamstraat bijvoorbeeld. De eerste indruk 

is dat de straten mooi opgeknapt zijn maar 
wanneer je goed kijkt zie je veel tekorten. Er 
is heel veel breuk in de stenen. Er zijn delen 
waar de stenen klapperen of wijken. In de 
Braamstraat zijn in de trottoirs al heel wat 
verzakkingen. Dat kan anders. Wanneer je 
naar de Oude Waterlaan kijkt zie je deze 
gebreken niet. Deze straat, die een aantal 
jaren eerder opgeknapt is, ligt er nog mooi 
bij. 

Veel kwaliteitsverschil bij het onderhoud aan straten, wegen en riolen
“Het achterstallig onderhoud is voor een groot deel weggewerkt”

De gebroeders Moerland een paar jaar geleden aan het werk in 
de Oude Waterlaan. In deze omgeving is ook het waterafvoer 
verbeterd. De straat ligt er nog steeds goed bij. 

De fi rma Jac. Ton uit Serooskerke levert goed werk af in de 
Hudsonstraat.

In de J.I. Sandersestraat kun je zien dat er veel kwaliteitsverschil 
zit in het werk van de verschillende ondernemers. Het duurde 
lang en er werd slordig gewerkt. Het eind resultaat is mager. 

Stenen liggen los en klapperen. Deze foto is gemaakt bij de 
hoek Dijkstraat – Zeewijksingel. In de Haaksbergenstraat ligt 
ook een heel ``klapper`` stuk.

Er is veel breuk in de gebruikte stenen. Beschilderde stoeptegels zijn niet uit de partij gehaald maar 
gewoon gebruikt voor de bestrating. Hier bij de ondergrondse 
container hoek van Steveninckstraat – Zeewijksingel
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De gemeente Vlissingen is bezig 
met het ontwerpen van de nieuwe 
inrichting van de Burgemees-
ter Stemerdinglaan. De Burge-
meester Stemerdinglaan en een 
deel van de Ritthemsestraat krij-
gen een nieuwe inrichting, die 
past bij de schaal en het karak-
ter van Oost-Souburg. Gestreefd 
wordt om het voorlopige ont-
werp in april voor te leggen aan 
inwoners en betrokken partijen.

Ontwerpbureau SAB uit Arnhem is gevraagd 
om het ontwerp voor de Burgemeester 
Stemerdinglaan te maken. SAB heeft eer-
der in Oost-Souburg gewerkt aan de Cen-
trum Visie Souburg en de herinrichting 
van het Oranjeplein. SAB en de gemeente 
Vlissingen zijn samen met belangenver-
tegenwoordigers aan het ontwerpen. De 
WMO-adviesraad, de Fietsersbond afde-
ling Vlissingen/Souburg en vertegenwoor-
digers van de basisscholen zijn gevraagd 
om mee te denken over het ontwerp.

ontwerp van de Burgemeester 
Stemerdinglaan
In het ontwerp zal bijzondere aandacht 
geschonken worden aan de positie van de 
fi etsers en voetgangers op de kruisingen 
met het Ambachtsveld/Koopmansvoetpad 
en ter hoogte van het Oranjeplein/Middel-
burgsestraat. De inrichting van deze gebie-
den moet een attentie vormen voor de 
weggebruikers dat zij zich begeven in een 
bijzonder gebied met verschillende func-
ties. Er worden inritconstructies gemaakt 
om het verschil aan te duiden tussen de 

Burgemeester Stemerdinglaan (gebiedsont-
sluitingsweg waar 50km/u gereden mag 
worden) en de aansluitende wegen (erftoe-
gangswegen met een maximale toegestane 
snelheid van 30km/u).

Om de inrichting aan te laten sluiten bij 
het karakter van Oost-Souburg wordt inge-
zet op een volwaardige groene invulling. 
Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk 
behouden en er wordt voorzien in het aan-
planten van volwassen bomen. Eind maart 
vindt een onderzoek plaats naar de kwaliteit 
van de bestaande bomen en de mogelijkhe-
den om deze bomen ook na de herinrichting 
een plek te geven. Naast de groene invulling 
zoekt de gemeente ook naar mogelijkheden 
om de waterberging in de Burgemeester 
Stemerdinglaan te vergroten en worden 
er ondergrondse afvalcontainers geplaatst. 

Inspraakperiode en 
inloopbijeenkomst
De gemeente Vlissingen hecht er veel 
waarde aan dat omwonenden, gebruikers 
en overige belangstellenden meedenken 
over de inrichting van de Burgemeester 
Stemerdinglaan. In april organiseert de 
gemeente een inloopbijeenkomst waar het 
voorlopig ontwerp gepresenteerd wordt. 
Omwonenden krijgen schriftelijk bericht 
over de datum en plaats van de bijeen-
komst. Verder zal in de gemeentelijke 
informatiepagina Blauw geruite kiel (in de 
Vlissingse Bode) een aankondiging voor 
de inloopbijeenkomst geplaatst worden. 
Tijdens de inspraakperiode is er gedurende 
zes weken gelegenheid om te reageren op 
het voorlopig ontwerp.

Gemeente ontwerpt herinrichting 
Burgemeester Stemerdinglaan

Co
lo

fo
nSouburgsche

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

11-05-1964 op de voorgrond de eerste contouren van de Burgemeester Stemerdinglaan.



5

Bekende namen
Als je de geschiedenis bekijkt van het pand 
en de omgeving kom je veel bekende 
namen tegen.
In de eerste plaats natuurlijk Marnix van 
Sint Aldegonde. Op het restant van de 
begraafplaats tegenover het huis staat de 
in 1872 opgerichte zuil ter herinnering 
aan de mogelijke auteur van het “Wilhel-
mus”. Iedereen weet dat de grote Karel V 
een stukje verderop in het kasteel zat te 
wachten op gunstig tij om richting Spanje 
te varen.
De eigendomsregisters van het huis bevat-
ten andere bekende namen zoals De Stop-
pelaar, Fak Brouwer en Berdenis van Ber-
lekom. In de jaren twintig van de vorige 
eeuw werd het gebruikt als huisartsen-
praktijk van J.J.G. Pronk, de voorganger 
van huisarts J.S. Bloos. Toen was het met 
recht een dokterswoning te noemen.
Sinds december 1985 zijn Bert en Mari-
anne Beerman de trotse eigenaren van de 

woning. Zij waren het ook die mij onlangs 
zeer gastvrij ontvingen. Genietend van het 
knappend haardvuur keek ik de tuin in en 
ontwaarde een bijzonder bouwwerk. Toen 
kwamen de verhalen los.

Loek dikker
Na de Tweede Wereldoorlog was het 
zwaar beschadigde pand in eigendom 
overgedragen aan de gemeente. Vanaf 
1949 verschafte het huisvesting aan de 
Centrale Dienst “Bouw- en woningtoe-
zicht op Walcheren”. Een soort gemeen-
schappelijke dienst van gemeentwerken 
voor een aantal Walcherse dorpen. Het 
pand werd halverwege de jaren zeventig 
gekocht door Loek Dikker, een in Amster-
dam geboren en getogen kunstenaar. 
Toen vooral bekend als oprichter van het 
Waterland Ensemble, dat niet alleen furore 
maakte in eigen land maar ook in de Ver-
enigde Staten en Canada. 

 Een stukje Jordaan in West-Souburg door Adri Meerman

Het Park St. Aldegonde, het statige herenhuis aan de Parklaan 1 op west, is 
gelegen aan een drukke fi etsroute van Souburg richting Vlissingen. Het moet 
iedereen weleens zijn opgevallen. Zeker nadat de gevel is versierd met het 
mooie portret van zijn naamgever. Enige tijd geleden was ik er als genodigde 
bij de onthulling van het naambord van West-Souburg en was zeer aange-
naam verrast door zowel interieur als exterieur.

anne Beerman de trotse eigenaren van de 

Inmiddels is hij een vele malen bekroond 
componist, pianist, dirigent en arrangeur. 
Hij maakte de fi lmmuziek van de bekend 
speelfi lm “De Vierde Man” van Paul Ver-
hoeven. In 1990 ontving hij zelfs het Gou-
den Kalf voor zijn bijdrage aan de Neder-
landse fi lmmuziek. Nog steeds is hij uiterst 
actief. Ook internationaal. Als ik goed ben 
geïnformeerd is hij op dit moment bezig 
met een opera die in Moskou in première 
gaat. Hiermee mag Loek Dikker zeker toe-
gevoegd worden aan het rijtje beroemde 
personen die ooit eigenaar waren van 
Parklaan 1. Sterker nog: Souburg heeft er 
weer een beroemdheid bij.

Suikerraffinaderij
Tijdens de jaren zeventig woonde Loek Dik-
ker afwisselend in Amsterdam en Souburg.  
Aan Marianne en Bert vertelde hij dat hij 
regelmatig vergaderde met de Federatie 
van Kunstenaarsverenigingen. Die vonden 
plaats in een fors gebouw op de hoek van 
de Lijnbaansgracht en Leidsegracht in de 
Amsterdamse Jordaan. Dat gebouw werd 
op een gegeven moment gesloopt om 
plaats te maken voor het politiebureau dat 
er nu nog steeds staat zo ongeveer tegen-
over het beroemde muziekcentrum “De 

Melkweg”. 
Het gebouwencomplex maakte ooit deel 
uit van de suikerraffi naderij “De Granaat-
appel”. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
moest de fabriek de deuren sluiten waarna 
de melkfabriek “OVV De Eendracht” zich er 
vestigde. Dit laatstgenoemde bedrijf hield 
het vol tot 1969.
Tijdens de sloop zag Loek Dikker het toren-
tje, dat de hoek van het gebouw sierde, op 
de naastgelegen brug liggen. Hij belde de 
aannemer van het sloopwerk en vroeg of 
hij het torentje mocht kopen. Dat mocht. 
Het torentje werd naar Zeeland gereden 
waar een kraan, die Loek Dikker wist te rit-
selen bij de bouwlocatie Westerzicht, hem 
op het voetstuk plaatste.
Het bevatte ook nog een uurwerk. Dat had 
hij inmiddels weggegeven aan een andere 
belangstellende. 

Monument
De kunstenaar kon mede met behulp van 
overheidssubsidies het pand Parklaan 1 res-
taureren. Het kreeg zelfs in 1977 de offi ci-
ele status van rijksmonument. 
Met het torentje in de tuin hebben we dus 
een monumentaal stukje Jordaan in West-
Souburg. 
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     West         Souburg

Voor wie vandaag de dag door Sou-
burg loopt, is het misschien moeilijk 
voor te stellen dat het dorp aan het 
einde van de vijftiende en het begin 
van de zestiende eeuw nauw betrok-
ken was bij de ‘grote’ politiek. Er zijn 
maar weinig plaatsen in Zeeland die 
zich kunnen beroepen op het feit dat 
ze ooit de woonplaats zijn geweest 
van iemand die zowel stadhouder, 
admiraal, diplomaat, bisschop als 
vrouwengek was. Reden genoeg om 
eens stil te staan bij deze opmerke-
lijke ‘Souburger’, Filips van Bourgon-
dië (1464-1524), heer van Blaton, 
Souburg en Sommelsdijk.

Filips werd in 1464 geboren als buitenech-
telijke zoon van Filips de Goede, hertog van 
Bourgondië en heer van de Nederlanden en 
Margaretha Post, één van diens vele maî-
tresses. Hoewel zijn geboorte pas in 1505 
werd gewettigd, had Filips’ bastaardschap 
geen negatieve invloed op zijn carrière. Filips 
werd, net als al zijn halfbroers en -zussen, 
actief ingezet in het Europese politieke spel 
van de Bourgondische dynastie. In 1486, op 
tweeëntwintigjarige leeftijd, werd Filips tot 
ridder geslagen. 
In 1498 kreeg hij de functie van admiraal van 
alle Bourgondische gewesten toebedeeld 
(met uitzondering van Vlaanderen). Hij was 
dus op vierendertigjarige leeftijd al opperbe-
velhebber van de vloot van zijn achterneef, 
hertog Philips de Schone. Deze positie was 
van oudsher sterk verbonden met Zeeland, 
met name met Walcheren, dat positie had 
van ‘de sleutel van de Nederlanden’. Zijn 
benoeming tot admiraal had overigens wei-

nig te maken met Filips’ liefde voor de zee-
vaart. Adolf van Bourgondië, heer van Veere, 
die eigenlijk deze functie had moeten bekle-
den, was nog te jong. Dat neemt niet weg 
dat Filips wel affi niteit kreeg met de zeevaart 
in de negentien jaar dat hij admiraal was. 
De Nijmeegse dichter Gerrit Geldenhouer 
schreef in 1515 zelfs een lofl ied op ‘de schit-
terende held Philips van Bourgondië, prefect 
van de oceaan’. 

Filips’ benoeming was in zekere zin teke-
nend voor het verloop van zijn verdere car-
rière. Filips ging waar de familie verwachtte 
dat hij ging. Hij bewees de Bourgondische 
dynastie daarmee goede diensten en hij lag 
goed aan het hof. In 1501 werd hij grant et 
premier maistre d’hostel. Dit betekende dat 
hij de leiding kreeg over de dagelijkse gang 
van zaken aan het hof van Filips de Schone. 
Maar zijn band met Zeeland en Souburg 
verwaterde niet. Hij hielp zijn halfzus Anna 
van Bourgondië-Ravenstein, die resideerde 
in het slot Souburg, bij het beheer van haar 
landgoederen. Filips liet onder meer enkele 
stukken land inpolderen. Deze hulp leverde 
hem in 1506 Anna’s halve erfenis op, waar-
onder het slot Souburg dat hij in 1514 fl ink 
liet opknappen. 

Admiraal, inpolderaar en hofmeester: Filips 
had het druk. Maar hij was nu eenmaal 
een man die ‘de klus wist te klaren’. Zijn 
achterneef, Filips de Schone, deed in 1505 
nogmaals een beroep op hem. Hij werd 
benoemd tot stadhouder (plaatsvervanger) 
van Filips de Schone in Gelre en Zutphen, 
een hertogdom dat zich niet zo makkelijk 
schikte in de Bourgondische heerschappij. 

In 1506 lag de admiraal dan ook voor de 
muren van Wageningen waar hij de opstan-
dige Karel van Egmont belegerde. Na het 
voltooien van een diplomatieke missie naar 
Rome in 1508 vestigde Filips van Bourgon-
dië zich defi nitief in Souburg. 
Maar erg lang kon Filips niet van zijn Sou-
burgse onderkomen genieten. Toen in 1516 
zijn halfbroer David van Bourgondië als bis-
schop van Utrecht was overleden, kwam 
men in Brussel al weer vlug bij Filips uit. Na 
sterk aandringen nam Filips, tegen heug en 
meug, de functie van bisschop over. Filips 
was geen geestelijke, maar dat vormde voor 
de positie van bisschop geen belemmering. 
Hij ontving de benodigde lagere en hogere 
wijdingen eenvoudigweg achter elkaar.

Het is de vraag of Filips echt gelukkig was 
als bisschop. Het is bekend dat hij gek was 
op twee dingen: vrouwen en kunst. Hij schil-
derde en schetste in zijn vrije tijd. Boven-
dien had hij al drie bastaardkinderen op de 
wereld gezet. Als bisschop stelde Filips van 
Bourgondië dan ook enigszins teleur. Hij liet 
de geestelijke zaken over aan anderen, trok 
zich weinig aan van het opkomende luthera-
nisme en verbleef het grootste deel van zijn 
tijd op het slot bij Wijk bij Duurstede, alwaar 
hij zich wijdde aan zijn grootste hobby’s: het 
vrouwelijk schoon en de schilderkunst. Hij 
stierf, enigszins verbitterd, op 7 april 1524 
in Wijk bij Duurstede. Een leven in dienst van 
de familie. Zou hij in zijn nadagen heimwee 
hebben gehad naar het rustige leven in Sou-
burg waar hij maar zo kort van heeft kunnen 
genieten?

Robert Vonk
Filips van Bourgondië-Blaton (1464-1524)

 Filips, een bisschop uit Souburg
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Heerlijkheid         ritthem

Oranje vereniging “Oranje Boven” bestond 
vorig jaar 65 jaar, evenals KV Atlas trouwens, 
en is dus opgericht in 1947. In de periode van 
Koningin Wilhelmina nog want op 6 septem-
ber 1948 droeg zij na 50 jaar de troon over aan 
Koningin Juliana. Vanaf 1949 werd Koningin-
nedag gevierd op de verjaardag van Koningin 
Juliana, 30 april.  Nu Koningin Beatrix de troon 
gaat overdragen aan haar zoon Willem Alexan-
der, zal hij de vierde vorst worden waarvoor 
“Oranje Boven” prachtige verjaardagsfeesten 
gaat organiseren. Voor en met de inwoners 
van Ritthem en vanaf 2014 dus op 27 april.

Op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen 
de vieringen van toen en nu, zijn de (handgeschreven) 
“Oranje Boven” kasboekjes vanaf 1947 ingekeken en 
heeft Wim de Meij gezocht in het historische fotoar-
chief naar fotos van vroegere Koninginnedagvieringen.  
Zij zijn natuurlijk in zwart-wit maar duidelijk is dat het 
Oranjegevoel niet minder aanwezig was.  Toen waren 
de kinderspelen,  het touwtrekken, de stoelendans en 
de muziek van Onda ook al belangrijke onderdelen van 
de festiviteiten. \Wat dat betreft is er weinig veranderd! 
Uit het kasboek blijkt dat de gemeente Ritthem in 1947 
een subsidie verstrekt heeft van 25 gulden en dat er 48 
leden waren van Oranjevereniging “Oranje Boven” die 
ieder 1 gulden contributie betaalden. In het Jubileum- en 
kroningsjaar 1948 kreeg de vereniging maar liefst 75 gul-
den subsidie en had men 51 leden. Het moet een groot 
feest geweest zijn: er deden 139 deelnemers mee aan 
de Volksspelen en betaalden daar ieder een kwartje voor.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 11 maart blijkt 
dat het bestuur het feestprogramma voor deze speciale 
K(r)oningsdag aangepast heeft. De offi ciele onderde-
len van de kroonswisseling zijn op groot scherm gezel-
lig samen te bekijken in het Dorpshuis: de abdicatie om 
10.00 uur en de beediging om 14.00 uur. Daarvoor, 
tussendoor en erna vinden de Ritthemse feestelijkheden 
gewoon plaats zoals ze dat al sinds jaar en dag doen in 
en rondom de Dorpsstraat.
Medio april zorgt het bestuur van “Oranje Boven” samen 
met andere vrijwilligers dat Ritthem voorzien wordt van 
uitbundig rood, wit en blauw en op 30 april kleurt Rit-
them vanaf 8.30 uur langzaam maar zeker knal Oranje!
Dank, Oranje Boven, leve de Koningin en lang leve de 
Koning!

oranje ritthem

Country muziek in 
‘ons dorpsleven’
Het Dorpshuis en Fietscafe in Ritthem is gereed voor het zomersei-
zoen. Binnen is er opgeknapt en de terrassen voor en achter het 
pand zijn klaar en ingericht voor hongerige en dorstige wandelaars 
en fi etsers. De “koffi ekaart” is uitgebreid en sinds kort is er ook wi-fi  
service beschikbaar. Vanaf 29 maart is “Ons Dorpsleven” open van 
dinsdag tot en met zondag van 11.00 – 19.00 uur. 
Zaterdag 27 april is “Ons Dorpsleven” het decor van een gezellige 
Country avond. Artiesten zijn Conny Lee en Henk Smit. Boven-
dien is er een verloting met mooie prijzen. Aanvang 20.00 uur en 
entree bedraagt 4,50 per persoon. Informatie: tel. 06-25448798 of 
KMW@zeelandnet.nl

Als eens overwogen om (weer) te gaan korfballen? Nu 
is een goed moment: Lekker buiten gezond bewegen 
in teamverband. Gezellige, relaxte atmosfeer en de 
enige sport waarbij jongens, meisjes of vrouwen en 
mannen samen in één team spelen. KV Atlas in Ritthem 
ontvangt je graag voor een gratis training of een infor-
matief bezoekje. 
Heb je interesse, neem dan contact op via:  atlas.rit-
them@knkv.nl  Jong, oud, ervaren of niet: Iedereen is 
welkom!

nationale Sportweek
In de week van 20 -27 april hebben, op initiatief van 
de gemeente Vlissingen, negen balsportverenigingen 
een sportprogramma samengesteld. De jeugd vanaf 

6 jaar kan daardoor deelnemen aan een proefl es/trai-
ning/clinic van een sport van hun keuze. Voor korfbal 
komt Leon Simons een clinic verzorgen op woensdag 
24 maart van 16.00-18.00 uur in de Belt. Leon Simons 
is speler geweest in het Nationaal Korfbalteam en 
kwam maar liefst 94 keer uit voor Oranje en is daarmee 
recordinternational. Kinderen kunnen zich opgeven via 
school. 

Schoolkorfbal
Met de Franciscusschool in Middelburg heeft Atlas in 
samenwerking met Leon Simons een project opgezet 
om 2 a 3 keer per jaar tijdens de reguliere gymles korf-
ballessen te verzorgen. Kinderen kunnen zo kennis-
maken met korfbal en krijgen informatie mee.

April: Atlas en de Maand van de Korfbal

Heerlijkheid         ritthem

Oranje vereniging “Oranje Boven” bestond 
vorig jaar 65 jaar, evenals KV Atlas trouwens, 
en is dus opgericht in 1947. In de periode van 
Koningin Wilhelmina nog want op 6 septem-
ber 1948 droeg zij na 50 jaar de troon over aan 
Koningin Juliana. Vanaf 1949 werd Koningin-
nedag gevierd op de verjaardag van Koningin 
Juliana, 30 april.  Nu Koningin Beatrix de troon 
gaat overdragen aan haar zoon Willem Alexan-
der, zal hij de vierde vorst worden waarvoor 
“Oranje Boven” prachtige verjaardagsfeesten 

de vieringen van toen en nu, zijn de (handgeschreven) 
“Oranje Boven” kasboekjes vanaf 1947 ingekeken en 

oranje 
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Overal in Souburg staan ANWB fi ets-
borden met de verwijzing naar de 
boot. En dat terwijl de boot sinds 
lange tijd niet meer vaart.

Diverse malen hebben oplettende burgers de 
gemeente hierover gebeld. De borden staan 
er echter nog steeds. Voor de Souburgsche 
Courant een reden om dit te onderzoeken. 
De borden zijn in beheer bij de gemeente 
Vlissingen. Zij houden de borden ook 

schoon. Wanneer er borden veranderd moe-
ten worden dan geeft de gemeente dit door 
aan de ANWB die dan nieuwe borden maakt. 
Ook is het mogelijk de borden met witte 
band af te plakken. Dit is al gebeurd op een 
bord bij Groot Abeele.
Met de gemeente is afgesproken dat er geïn-
ventariseerd wordt waar de borden staan 
en dat daarna de verwijzingen weg geplakt 
worden. In de volgende Souburgsche Cou-
rant hoort u meer.

Kunt u mij de weg naar Engeland 
vertellen meneer?

Een bord bij de oude mannenbank. 

Zo stond voor 9 februari onze Zeeuwse 
troubadour Engel Reinhoudt, u weet wel 
van de “stikjes Zuud-Bevelands in de regi-
onale krangte”, op het programma. Helaas 
kon Engel niet. Hij kreeg waardige vervan-
gers. Petra Berger en Jan Vayne. Klassiek 
geschoolde musici. Petra Berger heeft een 
geweldige stem en Jan Vayne is een virtu-
oos op de piano. En op het orgel, zo bleek. 
Toen hij een aantal verzoek- en eigen num-
mers ten gehore bracht, kwamen de pijpen 
lucht te kort. Samen brachten ze voor een 
volle en enthousiaste zaal licht klassieke en 
moderne werken ten gehore. Om maar te 
zeggen dat het bestuur en de vrijwilligers 
er alles aan doen om een goed stuk amuse-
ment naar Souburg te halen. En het is nog 

niet op. Na optredens van de klezmerband 
Mayn Shtetl Sas uit Sas van Gent, de clown 
Pagetti, was het Liesbeth List, die op 21 
maart in het kader van haar afscheidstour-
nee haar opwachting maakte. Ook zij wist 
het publiek mee te nemen met haar bekende 
genre. Ook weer een toonbeeld van diversi-
teit en een volle zaal. Ook dat is Souburg. 
Met optredens van het Schelde Loodsenkoor 
op 13 april, het concert van Woods en Winds 
op 28 april in het vooruitzicht, zal het lunch-
concert van het vocaal ensemble Voci Miste 
uit Oost-Souburg op zondag 26 mei de uit-
smijter zijn. Maar dat is voor de volgende 
krant. Het bestuur en vrijwilligers zullen dan 
zeker al werken aan het nieuwe programma. 
We volgen het op de voet.

Succes Souburg cultureel zichtbaar
Het kan het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Histori-
sche Kerk Souburg niet worden ontzegd. Een gevarieerd programma, enthousi-
aste artiesten en even enthousiaste reacties na de voorstellingen. We berichten 
u van de voortgang van de concerten, uitvoeringen en activiteiten in uw krant. 
Maar de aandacht voor dit inmiddels gewortelde fenomeen in Oost-Souburg 
staat als een huis. Met al meer dan 325 vrienden en een blijvende belangstel-
ling, timmert de stichting goed aan de weg. En dat hebben we nodig. 
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Nadat mijn boek ‘Open geen gesloten 
hekken’ vorig jaar uitgebracht is ben 
ik niet stil gaan zitten. Schrijven is een 
grote hobby en ik ben hier regelma-
tig mee bezig. Bij de redactie van de 
Souburgsche Courant was dit ook niet 
onopgemerkt gebleven. Nu krijg ik de 
kans om in deze krant mijn eigen kolom 
te schrijven. Iets wat mij hartstikke leuk 
lijkt. Ikzelf ben 14 jaar en woon in Oost-
Souburg. Ik zit in de tweede klas gym-
nasium van het CSW “van de Perre” in 
Middelburg. Door een actie van mijn 
school heb ik in december dj Erik Arbo-
res geïnterviewd. Dat vond ik eigenlijk 
zo leuk dat ik er meer mee wilde doen. 
Nu ben ik actief bij Vlissingen TV, ik inter-
view mensen en die komen te staan op 
de site. Over het algemeen vind ik het 
leuk om met zulk soort dingen bezig te 
zijn. Gelukkig is er altijd wel iets te doen. 
Normaal gezien sport ik ook nog heel 
veel maar door een blessure zit ik al sinds 
december thuis. Hopelijk kan ik binnen-
kort weer gaan sporten bij mijn atletiek 
vereniging Dynamica & AV’56. Wat mijn 
onderwerp voor de eerstvolgende kolom 
wordt ga ik nog niet verklappen maar ik 
hoop dat iedereen het met veel plezier 
zal lezen en ben erg benieuwd naar jullie 
reacties. 

Celina’s Kolom, even voorstellen

Bakkerij Jan Schrieks in de Paspoort-
straat bakt al meer dan een jaar 
zijn verse brood van echte Zeeuwse 
tarwe. 100% Puur en eerlijk zijn de 
ingrediënten direct van het Zeeuwse 
land voor een mooi en smaakvol 
product. En daar mogen we trost op 
zijn. Maar niet alleen de smaak is van 
belang. Direct van het land de bak-
kerij in, dat is pas efficiënt. Hierdoor 
worden onnodige extra kilometers 
voorkomen door het hier geoogste 
tarwe direct in de eigen streek te 
verwerken. Dus ook nog beter voor 
het milieu.

Met veel toewijding zaait en oogst de 
Zeeuwse boer bij u in de buurt de tarwe 
voor Vol Zeeuws! Want dat is de eigenlijke 
benaming voor het streekproduct. Bij Krij-
ger Molenaars in Renesse wordt deze tarwe 

vervolgens tot een prachtig puur meel 
gemalen en deze levert het direct af bij uw 
warme bakker Jan Schrieks. Kwaliteit zon-
der omwegen, geen Europees transport of 
verschepingen. Vanwege de gunstige, vrij 
constante klimaatomstandigheden is Zee-
land optimaal voor de teelt van tarwe met 
een superieure kwaliteit. En die proef je. 
Uw bakker bakt er al zijn brood en banket 
mee. Jan Schrieks heeft inmiddels al acht 
filialen verspreid over Walcheren. Maar 
voor u is die in de Paspoortstraat toch wel 
de bekendste. Wilt u eens proeven en erva-
ren hoe dit dagelijks verse brood en banket 
smaakt, ga dan snel naar de bakkerij. Er zijn 
altijd wel aanbiedingen bij het team van 
Oost-Souburg te vinden. Benieuwd wat 
de warme bakker allemaal nog meer kan, 
of hoe het smaakt, kijk dan maar eens op 
de site voor het uitgebreide assortiment. 
www.bakkerij-janschrieks.nl

Naast de al bestaande uitgebreide keuze 
van het huishoudelijk witgoed zoals o.a. 
wassen, koelen, koken en stofzuigen, gaat 
AVA verder uitbreiden op het gebied van 
audio en televisie. Volgens hen een grote 
stap voorwaarts in dit segment en zeker 
ook noodzakelijk omdat er binnen de hui-
dige markt veel vraag en behoefte naar is. 
Alleen al de uitbreiding dat ze dealer zijn 
geworden van Loewe bewijst al dat het 
bedrijf marktgericht oriënteert en heel 
specifiek naar de wensen van de klanten 
luistert. Het hoogstaande merk Loewe met 

een schitterend design en een sublieme 
geluidskwaliteit past daarom perfect bij 
het assortiment. Ook is er een groot assor-
timent lampen en een uitgebreid pakket 
aan elektra bijgekomen en een speciale 
nieuwe afdeling met vele accessoires voor 
gsm / smartphones en tablets. Kortom een 
perfecte service voor uw totaalpakket aan 
elektronica dicht bij huis! Het team van AVA 
Electro ziet uw komst graag tegemoet in 
hun winkel aan de Kanaalstraat 44. Of kijk 
op de website voor de laatste nieuwtjes en 
trends: www.avaelectro.nl

AVA Electro vergroot assortiment

Zeeuws brood van Zeeuwse 
tarwe bij Bakker Jan Schrieks
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Chris Hanraads, geen onbekende in Sou-
burg, heeft jaren geleden samen met zijn 
vrouw Eveline een slimme formule bedacht 
in zijn Mega Bed store. Het zogenaamde 
“concept” boxsprings. Alles is mogelijk, 
alles kan op maat en naar wens geleverd 
worden. En dit alles tegen een vooraf vast-
gestelde voor alle combinaties mogelijke 
prijs. Een unieke formule die al jaren goed 
werkt en waar vele klanten gebruik van 
hebben gemaakt. Specials kunnen uiteraard 
ook, daar wordt op maat afhankelijk van de 
wensen van de klant een speciale offerte 
op maat op aangeboden. En de kwaliteit, 
dat zit wel goed. Degelijk Duits, Belgisch en 
Nederlands fabricaat aan de bovenkant van 
het middensegment. De grootste in bed 
textiel waren ze al van Zeeland maar ook dit 
gaat nu verdubbelen. Voorheen kochten de 
mensen een kwaliteitsproduct uit de folder, 
nu kunnen ze straks alles voelen en zelf pro-
beren. Ook de “Tempur” shop groeit mee. 
Platinum dealer waren ze al maar is nu wel 
iets wat ze nog meer kunnen onderbouwen 
door het uitgebreidere aanbod. Iets wat 
veel mensen niet weten is dat er een aparte 
afdeling binnen Mega Bed is, de zgn. “Bed-
line Group”.  Deze levert rechtstreeks aan 

Hotelketens, Scheepvaart (o.a. Merwede 
Shipyard & Boskalis), Vakantie- en Stu-
dentenhuizen. Hier worden grote volumes 
afgenomen waardoor er scherp ingekocht 
kan worden. Uiteraard profiteert hier de 
particuliere markt en consument van mee. 
Maar er moet nog veel gebeuren voordat 
we open kunnen. Alle aandacht ligt nu bin-
nen om de showroom in perfecte staat te 
krijgen. Dit gaat nog enkele weken duren. 
Dan moet de gehele buitenkant nog opge-
knapt en in de bekende Mega Bed kleuren 
geschilderd worden. Medio mei hopen ze 
open te kunnen. Dit zal groots gevierd wor-
den en hier zal binnenkort meer over ver-
schijnen in de dagbladen en media. Chris 
verklapt dat er flink gestunt zal gaan wor-
den met de prijzen! Houd de aanbiedingen 
in de gaten of kijk voor de laatste trends en 
aanbiedingen op de website: www.mega-
bedonline.nl Een bijkomstig voordeel is 
dat de klanten nu direct achter de winkel 
kunnen parkeren. Maar ook de leveranciers 
kunnen achter de winkel lossen of laden 
voor de bestellingen aan huis. Want het gaf 
soms best wat overlast in de straat als er 
weer een dergelijk grote vrachtwagen alle 
verkeer blokkeerde, erkent Chris.

Mega Bed breidt flink uit. 
Showroom wordt 3 x zo groot
Mega bed, die nu nog gevestigd is aan de Paspoortstraat nr. 32, gaat flink uit-
breiden. Hij steekt de straat over naar nr. 23. Het oude pand waar de voorma-
lige Spar supermarkt gevestigd was wordt op dit moment omgetoverd tot een 
mega showroom van bijna 1000m2. Ruim 3 x groot dus. Huren was geen optie, 
en nu dit pand aangekocht is past dit exact in de toekomstvisie van Chris en 
zijn zoon Ralph, die inmiddels mede-eigenaar is geworden. Het werd echt tijd. 
We hebben veel te weinig ruimte om onze grote variëteit en kwaliteit aan pro-
ducten aan onze klanten te laten zien. In Kapelle hebben we qua grootte ook 
een vestiging van deze omvang. Met de huidige marktveranderingen en ont-
wikkelingen kunnen we in Oost-Souburg niet achterblijven. Het is een unieke 
formule van bedden en matrassen die we aan kunnen bieden tegen scherpe 
prijzen daar we groots in kunnen kopen. 21 jaar geleden is hij in zijn eentje 
begonnen met één bed in de showroom en nu hebben ze 8 mensen in dienst 
verdeeld over twee filialen met ruim 2000m2 slaapcomfort. Uniek in deze regio 
en tegelijk de grootste in Zeeland.

Iedereen die in 2013 wil starten met 
een gezondere leefstijl, kan vanaf 
februari meedoen aan het programma 
VIEF Leefstijl. Voor wie meer wil weten 
over het leefstijlprogramma, is er op 
donderdag 7 februari van 13.30 tot 
14.30 uur een informatiebijeenkomst 
in Fitness en Leefstijlclub Club VIEF te 
Vlissingen.

VIEF Leefstijl is een leefstijlprogramma waar-
bij veel aandacht is voor goed bewegen en 
gezonde voeding en is geschikt voor mensen 
met diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk 
of andere leefstijlproblemen. Voordat het 
programma begint, vindt er een kennisma-

king en een intake plaats om te kijken of het 
programma passend is. Vervolgens wordt 
er wekelijks onder leiding van een vitali-
teitcoach en speciale beweeginstructeurs 
getraind en kennis over voeding en geluk 
gedeeld. Bij voldoende deelname zal het 
VIEF leefstijl programma medio februari van 
start gaan. Het programma loopt één kwar-
taal met de mogelijkheid tot verlenging met 
een extra kwartaal.
Voor meer informatie of voor aanmelden 
voor de informatiebijeenkomst kan contact 
opgenomen worden met Club VIEF, telefoon 
(0118) 448 463, e-mail clubvief@werktvoor-
ouderen.nl. Meer informatie is ook te vinden 
op de website www.clubvief.nl.

Gezonder leven met VIEF Leefstijl
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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

www.partijsouburgritthem.nl 

BEtroKKEn 
Regelmatig organiseert Partij Souburg Ritthem open-
bare fractievergaderingen. De laatste bijeenkomst werd 
gehouden op 11 februari. Naast de grote opkomst was 
het bijzonder dat er veel punten ingebracht werden. en 
zegt wel eens dat politiek niet leeft, maar als het dichtbij 
de mensen gebracht wordt wil men er wel een paar uur 
voor uittrekken om hun punten naar voren te brengen. 
Veiligheid en onderhoud aan wegen scoort hoog. Veilig-
heid voor zowel eigen woonomgeving als voor de omge-
ving bij scholen. De afgelopen periode heeft men veel 
overlast door (smelt)water. Deels doordat een overstort 
niet teruggeplaatst is na werkzaamheden, deels doordat 
er geen goede waterafvoer is. De zachte grond veroor-
zaakt ook weer schade bij het maaien door de zware 
machines. Het oversteekpad op het Oranjeplein is een 
aanwinst, hoewel slecht zichtbaar voor de automobilis-
ten. Kortom, de bevolking voelt zich zeer betrokken bij 
hun leefomgeving en geeft aan dat het altijd nog beter 
kan. Daarom organiseren we op 8 april in de Kwikstaart 
weer een openbare fractiebijeenkomst zodat we weten 
wat er bij u leeft en wat er opgenomen moet worden in 
ons nieuw verkiezingsprogramma.

SItuAtIE VLISSInGSEStrAAt:
Een aantal bewoners van de Vlissingsestraat heeft vorig 
jaar een brief geschreven aan het College van Burge-
meester en Wethouders van de gemeente Vlissingen.
In de brief werd aandacht gevraagd voor de verkeerssitu-
atie in de Vlissingsestraat.

De aandacht richtte zich met name op de volgende 
aspecten:
-  Het ontstaan van gevaarlijke situaties door een te hoge 

rijsnelheid(handhaving?)
-  Bevoorradingsverkeer voor de winkels in het dorp. Zeer 

grote vrachtwagens die gebruik maken van de Vlis-
singsestraat die daar ongeschikt voor is

-  Het ontstaan van woningschade door trillingen, in de 
nabijheid van de verkeersdrempel, veroorzaakt door 
het zware verkeer (vrachtwagens, lijnbussen).

De brief is vervolgens, als ingekomen stuk, behandeld 
in de gemeenteraad eind 2012. Inmiddels had de 
gemeente echter de brief al beantwoord.
Het antwoord samengevat:
Op korte termijn zullen er geen verkeersmaatregelen 
genomen worden en het onderzoek, wat genoemd 
wordt in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, zul-

len we afwachten. Mogelijk na 2016 de Vlissingsestraat 
afwaarderen en een snelheidsregime van 30km per uur 
instellen. 
Voor de bewoners en de PSR fractie is dit uiteraard zeer 
onbevredigend. Op initiatief van de PSR is de brief en 
het antwoord besproken in de Commissie Ruimte van 12 
februari 2013.
De wethouder heeft toen tijdens de behandeling aan-
gegeven op korte termijn, een aantal weken, met een 
“dilemma document” te komen en dit te bespreken met 
de bewoners en belanghebbenden. De PSR zal dit scherp 
in de gaten houden en kritisch volgen. 

CruISEKAdE
Vlissingen, stad aan zee, wil ook graag profiteren van 
de lucratieve cruisemarkt. Vandaar dat al jaren geleden 
het idee opkwam om Vlissingen te gaan promoten als 
cruisehaven. Echter daar zijn ook faciliteiten voor nodig 
en die zijn er niet. Met de verzelfstandiging van Zeeland 
Seaports naar een NV kwam er voor Vlissingen geld vrij 
die ingezet zou worden voor de aanleg van een cruise-
kade. In de raadsvergadering van 7 maart j.l. heeft de 
gemeenteraad budget vrijgegeven om daadwerkelijk een 
cruisekade te gaan realiseren. Door slim om ons heen te 
kijken en samenwerking te zoeken met Finsa, gelegen 
aan de buitenhaven, zijn we in staat een bestaande kade 
geschikt te maken voor de ontvangst van cruiseschepen. 
Finsa krijgt tegelijkertijd de gelegenheid zijn bedrijfsvoe-
ring te borgen door een nieuwe erfpachtovereenkomst. 
Met als bijkomend voordeel dat de gemeente Vlissingen 
door deze samenwerking ruim 3 miljoen euro in kas 
houdt. Als PSR zijn we vooral blij dat we hiermee ons 
unieke DNA, stad aan zee, verder uitdragen. Nu nog kij-
ken of we op korte termijn, en net zo slim, een jacht-
haven kunnen (laten) creëren nabij het Scheldekwartier.

MArInIErSKAZErnE
Ritthem, dorpje aan de Schelde wil ook graag een graan-
tje meepikken, en wel a.g.v. de komst van de Mariniers-
kazerne. Op de website van de dorpsraad www.dorps-
raadritthem.nl staat te lezen “De Dorpsraad Ritthem 
heeft grote moeite met de locatiekeuze van de mari-
nierskazerne in het buitengebied van Ritthem.”, maar ze 
zien ook het belang van de komst van de kazerne, vooral 
op de lange termijn. De Dorpsraad Ritthem bepleit dan 
ook een samenhangend pakket bestemmingsplannen 
op te stellen, waarbij rekening gehouden wordt met het 
gestelde in het Dorpsplan om te voorkomen dat kazerne 
en industrie in de toekomst nog verder opschuiven rich-
ting de kern va het dorp. Als PSR zullen we dit proces 
zorgvuldig bewaken maar ook gaan we ons samen met 
de dorpsraad inzetten om een paar lang gekoesterde 
wensen eindelijk eens te laten verzilveren. Denk dan aan 
woningbouw, instant houden Dorpshuis, doortrekken 
van de Marie Curieweg, ruiterpaden in het Welzingege-
bied, schoonmaken van het strandje. Kortom, ook hier 
zal de gemeente Vlissingen snel en goed kunnen scoren 
door te zorgen dat er een win - win situatie ontstaat.

WIJZIGInG FrACtIE pEr 11 AprIL
Wegens persoonlijke omstandigheden zal ons fractielid 
Geerard Eckhardt tijdelijk niet aanwezig zijn bij fractie- en 
raadsvergaderingen. Zijn plaats wordt ingenomen door 
Frans Verdaasdonk. Op korte termijn is het mogelijk om 
personen die niet op de kieslijst hebben gestaan toch een 
plaats in te laten nemen in de commissievergaderingen. 
Omdat er door bovenstaande mededeling een vacature 
komt hebben we Albert Vader gevraagd om deze te ver-
vullen. Dat zal met ingang van de vergaderingen van 
mei zijn.
 
opEnBArE FrACtIEBIJEEnKoMStEn
Gezien het grote succes van de vorige openbare frac-
tievergadering hebben we dit jaar nog 4 bijeenkom-
sten gepland. (zie bovenstaand) De eerstvolgende is op 
maandag 8 april in de Kwikstaart. Aanvang 19.30 uur. 
De volgende zijn 10 juni, 16 september en 11 november. 
Steeds op maandag, in de Kwikstaart en aanvang 19.30 
uur. 

VErKIEZInGEn?
U zal wel denken, niet weer een stukje over de verkie-
zingen. Nou dat klopt, daar gaat het inderdaad (nog) 
niet over. Waarover dan wel? Over U natuurlijk, want als 
Partij Souburg-Ritthem laten wij uw geluid horen in de 
gemeenteraad én in het college. Dat willen wij ook in 
de toekomst graag blijven doen, daarom vragen wij nu 
al om uw medewerking. Over een jaar zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen, ter voorbereiding hierop zijn wij 
gestart met het schrijven van het verkiezingsprogramma, 
dat moet natuurlijk uw mening weerspiegelen. Binnen 
de Partij Souburg-Ritthem vragen we onze leden door 
middel van een enquête naar hun mening. Maar de PSR 
is er voor alle inwoners, dus ook als u (nog) geen lid 
bent, telt uw mening voor ons. Wilt u een extra hoge 
brug over het Kanaal? Nee toch zeker, of juist wel? Of 
toch maar liever een tunnel? Waar wilt u verandering in 
zien? Moet de Karolingsche Burg een andere invulling 
krijgen? Is een boerenmarkt iets voor Souburg? 
In de tijd dat de PSR bestaat hebben we veel bereikt, 
Souburg, Ritthem  en Abeele vallen niet langer buiten 
de (gemeentelijke) boot. Denk bijvoorbeeld de her-
inrichting van het Oranjeplein, en de asfaltering van 
de ontsluitingswegen. We houden bovendien nauw-
lettend de belangen van de bewoners in de gaten 
vanwege de komst van de marinierskazerne. Verder 
monitoren we nadrukkelijk de gemeentelijke finan-
ciën en de ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied 
van de overdracht van rijkstaken naar de gemeen-
ten, zoal s de jeugdzorg en zaken rondom de WMO. 

Wat de bewoners van de kernen willen is de basis voor 
ons programma. Wilt u hieraan een bijdrage leveren, 
stuurt u dan een e-mail naar avader@zeelandnet.nl of via 
onze website www.partijsouburgritthem.nl U krijgtdan 
het enquêteformulier toegemaild. Wie weet, ziet u uw 
ideeën terug in ons programma!
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In de zomer van 1931 startte Jo Suurmond 
zelfstandig een elektrotechnisch installatie-
bureau. Vanuit zijn woonhuis aan de Braam-
straat werd dit door hem gerund. Geen 
gemakkelijke tijd om een eigen bedrijf te 
beginnen. Een elektra netwerk was er wel 
al aangelegd. Je zou dus verwachten dat er 
volop werk zou zijn. Dat was er zeker, maar 

ook toen was de concurrentie al groot. De 2e 
wereldoorlog maakte het er niet makkelijker 
op. Maar na de oorlog kwam het werk los. Er 
werd een noodnet aangelegd om de Soubur-
gers van spanning te voorzien zodat men in 
de huishoudens in ieder geval een lichtje aan 
kon steken. De zoon van Jo, Ko was inmid-
dels ook al werkzaam in het bedrijf. Het ging 

zo goed in die tijd dat uitbreiden nood-
zakelijk was. In 1959 werd een compleet 
nieuw bedrijfspand gebouwd. Het pand 
is er nog steeds, aan de Kanaalstraat 23. 
Van hieruit werden ondertussen al een 
groot assortiment elektrische appara-
ten, witgoed en verlichtingsartikelen 
verkocht. Al snel was dit te klein en 
werd er uitgebreid en gemoderniseerd. 
In de jaren zestig en zeventig, maar 
zeker ook daarna, was er voldoende 
werk want toen werden er veel wonin-
gen, scholen en bedrijfspanden voor-
zien van elektrische installaties. In 
1974 zette Ko zonder zijn vader het 
bedrijf voort want oprichter Jo ging 
met welverdiend pensioen. Twee jaar 
later kwam zijn oudste zoon, Rijnco-
Jan in het bedrijf. Hij verzorgde de 
offertes, deed de inkoop en was ver-
antwoordelijk voor de detailhandel. 
Na zijn MTS opleiding voegde zijn 
tweede zoon Theo zich bij het fami-
liebedrijf. Door aanvullende cursussen en het 
volgen van diverse avondschoolopleidingen 
haalde Theo alle benodigde installateursdi-
ploma’s. Theo nam steeds meer taken van 
vader Ko over met betrekking tot het uitvoe-
ren en begeleiden van de elektrotechnische 
werkzaamheden.

In 1981 bestond het bedrijf alweer 50 jaar. 
Dit jubileum werd groots gevierd. Vader Ko 
stapte in 1993 uit het bedrijf en stonden de 
broers er alleen voor. De derde generatie 
was een feit. Met een jarenlange intensieve 
samenwerking tot gevolg. Op 31 decem-
ber 2012 werd de detailhandel gesloten. 
Een moeilijke maar realistische beslissing. 
Rijnco-Jan & Theo kijken samen terug op 
vele mooie jaren en tevreden klanten. Het 
klantencontact, de sociale contacten, pro-
blemen oplossen en mensen van een goed 
product / advies voorzien. Dat is toch wel 
hetgeen Rijnco-Jan het meeste zal gaan mis-

sen. Theo & Rijnco-Jan willen daarom langs 
deze weg alle klanten heel hartelijk bedan-
ken voor het vertrouwen en de klandizie de 
afgelopen jaren. 

Maar Theo zit zeker niet stil. Hij heeft zich 
sinds 1 januari 2013 als Suurmond Elektro-
techniek gevestigd. Hij gaat vol goede moed 
door met installeren of alles wat met elektri-
citeit en spanning / stroom te maken heeft. 
Of er ooit een vierde generatie in de installa-
tietechniek zal komen, niemand durft het te 
voorspellen. Maar dat de hele familie Suur-
mond betrokken is met het familiebedrijf is 
wel duidelijk. En ook zeker noodzakelijk om 
een verantwoord, service gericht product af 
te leveren in Souburg en omstreken. 
Voor al uw Elektrotechnische installaties, 
leveringen, inspecties, advies en storings-
diensten kunt u altijd terecht bij Theo. Wilt u 
hierover meer weten kijk dan eens op Theo 
zijn website: www.suurmondelektro.nl

zo goed in die tijd dat uitbreiden nood-
zakelijk was. In 1959 werd een compleet 

Suurmond sluit winkel aan de Kanaalstraat 
theo gaat alleen verder met installatiebedrijf
Met het verdwijnen van de detailhandel in de vorm van de elektronica winkel 
in de Kanaalstraat is er nog geen einde gekomen aan drie generaties Suurmond 
Elektrotechniek. Het pand blijft bestaan en de herinneringen blijven bij ons in 
gedachten. Alleen de goede service en dienstverlening voor al uw huishoude-
lijke apparatuur en witgoed zijn verdwenen. Theo gaat alleen op eigen benen 
verder zonder zijn broer, Rijnco-Jan. Gewoon als uw vertrouwde installateur. 
Dit gebeurde op 1 januari 2013 jl. Precies 82 jaar later na de oprichting van het 
elektrotechnisch installatiebureau door zijn opa Jo. Een echt familiebedrijf dat 
menig Souburgs huishouden heeft voorzien van een installatie of huishoudelijk 
witgoed. 


