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Zaterdag 25 mei is het weer zover. De 
eerste van de twee markten voor 2013 
zal dan gehouden worden in de win-
kelstraten van Oost Souburg. In het 
altijd al gezellige centrum van Oost 
Souburg zullen die dag de straten wor-
den omgetoverd tot een groot feest 
voor jong en oud. De Kanaalstraat en 
de Paspoortstraat zullen gevuld wor-
den met kramen en voor de kinderen 
zijn er diverse attracties. In de Ver-
lengde Kanaalstraat zal een podium 
opgesteld staan waar div optredens 
gepland zijn van bekende Dj’s. Hans 
Croon uit Oost-Souburg zorgt voor het 
entertainment. Verder zijn er diverse 
live optredens. Uiteraard ontbreekt de 
rommelmarkt voor de kinderen op de 
Karolingenburcht niet. 

Niet alleen de plaatselijke winkeliers maar ook 
standhouders uit het gehele land zullen die 
dag naar Oost Souburg komen om ieder op 
hun geheel eigen manier hun verkoopwaren 
aan de man proberen te brengen. Dit levert 
het nodige vertier op en uiteraard zijn er de 
nodige aanbiedingen waar de bezoekers hun 
voordeel mee kunnen doen. Het assortiment 
is ook dit jaar weer erg groot en voldoende 
gevarieerd. Het ambachtelijk produceren van 
onze streekproducten en plaatselijke lekker-

Overvol programma Karolingenmarkt Oost-Souburg
nijen kunt u ook zien en natuurlijk ook hier-
van proeven. Diverse Souburgse en Ritthemse 
verenigingen zullen zich natuurlijk ook weer 
promoten. Zij komen met een vernieuwend 
programma of uitvoering waarin zij hun kun-
sten vertonen. Nieuw dit jaar is de scheeps-
modelbouwvereniging uit Vlissingen. Er is 
speciaal hiervoor een groot zwembad aange-
legd. Hier kunnen de bezoekers van de stand 
zelf varen met de bootjes en ervaren hoe dat 
in werkelijkheid is. Te veel om op te noemen, 
dus zeker de moeite waard om een kijkje te 
komen nemen en de sfeer te proeven. Voor 
de inwendige mens wordt ook gezorgd want 
de horeca zal die dag zorgen voor een heer-
lijk hapje en een drankje op hun terrassen. 
Vanaf 10.00 uur is de markt gratis toeganke-
lijk voor het publiek en zal tot ongeveer 17.00 
uur duren. Over de gehele markt is muziek te 
horen en zijn de live optredens via de geluids-
installatie te volgen. Nog wel een vriendelijk 
doch dringend verzoek van de organisatie 
en de Gemeente om na de rommelmarkt de 
overgebleven spulletjes en afval mee naar 
huis te nemen en niet achter te laten op de 
Karolingenburcht
Voor het volledige programma kunt u terecht 
op de site van Souburg: www.souburg.nl. 
Zoals gebruikelijk zal er in het najaar nog een 
Karolingenmarkt gehouden worden. Deze 
staat gepland op zaterdag 11 september.

0118 - 448 448, www.werktvoorouderen.nl
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     West         Souburg

Bij werkzaamheden op het kerkhof van 
West-Souburg in de eerste week van 
1912, stuitte enkele werklieden op een 
onverwachte vondst: een marmeren 
grafsteen van ene Adriaan Steengracht, 
bij leven – zoals de grafsteen vermeldde 
– Heer van Moyland en Till, Slangenburg 
en Oost- en West Souburg. De vondst 
haalde de krant, maar raakte daarna 
weer snel in vergetelheid. Meer dan een 
eeuw later zou dezelfde grafsteen weer 
opduiken (zie kadertekst). De steen is 
in 2012 niet meer zo mooi, behoorlijk 
beschadigd en vuil, maar het maakt 
het object niet minder intrigerend. 
Wie was deze Adriaan Steengracht?

Adriaan werd op 3 februari 1720 geboren in 
Middelburg als zoon van Johan Steengracht, 
eerste pensionaris van de stad Middelburg 
en tevens één van de bewindhebbers van de 
VOC. Zijn moeder was Anna Catharina van 
Pere, dochter van de puissant rijke burge-
meester van Vlissingen, Cornelis van Pere. Er 
bestond geen twijfel over: Adriaan behoorde 
tot de Zeeuwse (en Nederlandse) elite, de 
happy few van de achttiende eeuw. Zijn leven 
stond dan ook al vroeg in het teken van geld, 
macht en aanzien.
De familie Van Pere had het grootste deel van 
haar kapitaal verdiend via de exploitatie van 
de leenbank van Vlissingen en beleggingen 
in de West Indische Compagnie. Bovendien 
konden de Van Peres zich beroepen op een 
beroemde stamvader: Michiel Adriaanszoon 
de Ruyter. Adriaans opa, Cornelis van Pere, 
was burgemeester van Vlissingen. Maar 
wonen deed hij er niet. Hij had immers het 
mooie kasteel ‘Aldegonde’ bij West-Souburg 
in zijn bezit. Cornelis vertoefde graag op 
Souburg en liet er hoogstwaarschijnlijk ook 
de molen bouwen die vandaag de dag nog 
zijn naam draagt: De Pere. 
De eerste jaren van zijn leven zal Adriaan den-

kelijk niet veel van Souburg hebben gezien. 
In 1723, het jaar dat zijn jongere broer Cor-
nelis Steengracht werd geboren, woonde de 
familie in het kasteel Slangenbrug in de Gel-
derse Achterhoek, enkele kilometers ten oos-
ten van Doetinchem. De geboorte van Adri-
aans broer zal één van de laatste gelukkige 
familiemomenten zijn geweest, want een 
maand later stierf Anna Catherina op drieën-
twintigjarige leeftijd. Misschien dat deze bit-
terzoete herinnering Adriaan er in 1772 – een 
jaar voor zijn dood – ertoe heeft aangezet om 
het slot Slangenburg te kopen? Het blijft spe-
culeren. Door haar dood werden Adriaan en 
Cornelis de erfgenamen van de bezittingen 
van de Van Peres in de beide Souburgen, 
waaronder het kasteel Aldegonde.
Zoals het een lid van de elite betaamde, ging 
Adriaan rechten studeren aan de universiteit 
van Leiden, waar hij in 1739 promoveerde. 
Een mooie carrière in het openbaar bestuur 
volgde. Adriaan werd schepen van Middel-
burg, hoogbaljuw en rentmeester-generaal 
van de domeinen in Zeeland, bewesten 
Schelde (d.w.z. Walcheren, Noord- en Zuid-
Beveland). Het lijkt er niet op dat Adriaan de 
liefhebberijen van zijn vader, een wat middel-
matige dichter, of zijn overgrootvader, een 
fanatieke bijbelexegeet, deelde. Het beeld 
dat er van Adriaan ontstaat, is dat van een 
speculant, zowel in geld als in grond. Dit had 
hij overigens niet van een vreemde, de fi nan-
ciële dienstverlening zat zowel de familie Van 
Pere als de familie Steengracht in het bloed. 
Het legde ook Adriaan geen windeieren. Het 
leverde hem zelfs een adellijke titel op en 
omvangrijke bezittingen in Duitsland.
Aan de basis van dit succesverhaal stond Adri-
aans vader, Johan Steengracht. Hij had de 
Pruisische koning Frederik de Grote, die naar 
middelen zocht om zijn Europese ambities te 
realiseren in wat later de ‘Oostenrijkse Suc-
cessieoorlog’ (1740-1748) zou gaan heten, 
een grote som geld geleend. De Pruisische 
verovering van het Oostenrijkse Silezië werd 

mede gefi nancierd met Zeeuws geld. Zoals 
gebruikelijk liet de afl ossing van de lening op 
zich wachten. In plaats van geld kreeg Johan 
Steengracht enkele domeinen rond Kleef en 
in Gelderland, namelijk Moyland, Till, Wehl, 
Ossenbruck en Huet. Deze landgoederen 
zullen het verlies dat de familie had geleden 
waarschijnlijk niet helemaal hebben gedekt, 
want Frederik de Grote vond het i n 1751 nog 
nodig om Johans zoon Adriaan tot graaf te 
verheffen onder de naam Steengracht de Sou-
burg. De expliciete vermelding van de naam 
Souburg in deze grafelijke titel geeft al aan 
hoe sterk Adriaan hechtte aan zijn Souburgse 
bezit.
Enkele jaren later deed Frederik de Grote 
weer een beroep op (het kapitaal van) de 
familie Steengracht. Oostenrijk had zich niet 
neergelegd bij het verlies van Silezië en er 
stond een nieuwe oorlog op til, de ‘Zeven-
jarige Oorlog’ (1756-1763). Als afbetaling 
kreeg Adriaan het slot Moyland en het kas-
teel Wisch, bij Terborg, in bezit. Vooral de 
overdracht van Slot Moyland zal de Pruisi-
sche koning pijn hebben gedaan. Het was 
het slot waar Frederik zowel zijn minnaressen 
als de groten der aarde ontving. In 1740 had 
hij in Moyland samen met de Franse fi losoof 
Voltaire het idee van een waarheidsfabriek 
bedacht. Bovendien had hij in de tuin rus-
tig kunnen werken aan het ontwerp van het 
Schloss Sanssouci.
Het kasteel Moyland bleef tot 1990 in bezit 
van de Duitse tak van de familie Steengracht 
(von Moyland), maar Adriaan vond zijn laat-
ste rustplaats elders. Hij stierf in 1773 onge-
huwd en kinderloos in Middelburg, waar hij 
aanvankelijk ook werd begraven. Zijn jongere 
broer en erfgenaam, Cornelis Steengracht, 
liet een jaar later zijn lichaam in West-Sou-
burg herbegraven. Adriaan mocht dan wel 
graaf zijn, maar zijn ‘moederlijke’ band met 
Souburg was sterker dan zijn adellijke titel. 

Robert Vonk

Adriaan Steengracht, bankier van de koning van Pruisen

De stichting Aldegonde heeft sinds kort de beschikking over de beschadigde marmeren graf-
steen van Adriaan Steengracht. De gedenksteen wordt op dit moment gerestaureerd en 
schoongemaakt. De stichting zoekt nog een mooie plaats voor de steen. De marmeren grafsteen van Adriaan Steengracht, anno 2012.
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Hubo De Bezige Hand
Buteuxstraat 12, Oost-Souburg 

Tel 0118 461241 woensdag gesloten
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de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl
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Rondom‘t  Putje
Nou dacht ik toch dat we onderhand wel lang 
genoeg gezeurd hebben om de hele gemeente ervan 
te doordringen dat we in Souburg en Ritthem erg 
gesteld zijn op onze eigenheid. Je mag het ook 
eigenwijsheid noemen of  zoiets, dat doet er niet 
toe, maar we hebben dat nou eenmaal. We zijn 
ooit begonnen op onszelf  en daar denken we nog 
graag aan terug. Onze burgemeester is daarom 
de burgemeester van Vlissingen, Souburg en Rit-
them. Maar dat weet hij nog niet. Dat was weer 
eens goed duidelijk bij het planten van de koning-
slinde. Het was een hele eer dat het Oranjeplein 
in Souburg daar voor was uitgekozen al lag dat 
natuurlijk voor de hand, maar dan is het niet 
leuk als dat gebeurde door een burgemeester die er 
niet eens even bij vertelde dat hij behalve burge-
meester van Vlissingen ook de eerste burger van 
de dorpen is. Onze voormalige koningin en onze 
nieuwe koning deden dat een stuk beter. Die 
noemden er steeds Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten bij als ze het over het 
koninkrijk hadden en zo hoort 
het toch.
Misschien toch wel eens goed 
om een soort inburgeringcur-
sus te geven op het stadhuis. 
Dit jaar was muziekvereni-
ging Onda uit Ritthem  aan 
de beurt om op 4 mei te spelen 
bij de dodenherdenking. Maar 
de uitnodiging kwam maar niet. 
Het bestuur besloot eens te infor-
meren en toen bleek dat de Vlissingse 

harmonie was ingedeeld omdat men op het stad-
huis geen idee had dat er in Ritthem ook nog een 
muziekkorps te vinden is. Dat is niet zo best, 
het is er al meer dan honderd jaar heel hoorbaar 
en zichtbaar aanwezig. Dus misschien doen we 
er goed aan om met zijn allen eens op papier te 
zetten wat handig is om te weten als je aan het 
werk gaat als ambtenaar of  bestuurder in onze 
gemeente. Dat scheelt een hoop narigheid en mis-
schien hadden de schoolkinderen dan een herin-
neringsbeker gekregen waar ook het wapen van 
Souburg en Ritthem op stond. Want we hechten 
allemaal aan wie we zijn ook al horen we bij 
elkaar. En dat is dan geen eigenzinnigheid maar 
onze eigen “wijsheid”.

Melkmeisjemeester van Vlissingen ook de eerste burger van 
de dorpen is. Onze voormalige koningin en onze 
nieuwe koning deden dat een stuk beter. Die 
noemden er steeds Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten bij als ze het over het 
koninkrijk hadden en zo hoort 

de uitnodiging kwam maar niet. 
Het bestuur besloot eens te infor-
meren en toen bleek dat de Vlissingse 

Melkmeisje

School kan heel vermoeiend zijn maar soms 
is het best grappig. Zo heb je in elke klas (net 
als die van mij)  allemaal verschillende soorten 
mensen zoals: de slijmbal bij leraren, de game 
verslaafde, de grappenmaker, de giecheltut-
jes, de creatieveling, de sportfanaat, die ene 
met leren als hobby, de buitenbeentjes. Om 
maar wat voorbeelden te noemen want zo 
kan ik nog wel even door gaan. Het rare is dat 
deze samenstelling er bijna altijd is. Je hebt 
nooit een klas met alleen maar sportfanaten 
of alleen maar game verslaafden. Moet je je 
eens voorstellen dat iedereen in een klas grap-
penmaker is, daar word je op den duur toch 
wel heel moe van. Juist door deze standaard 
samenstelling blijft een les nog wel een beetje 
interessant. Zelf vind ik het grappig om tij-
dens de les rond te kijken, om in de klas te 
zien wat anderen doen. Ik zie dan altijd een 

 Celina’s Column

paar die aan het praten zijn, een meisje die 
haar haar doet, iemand die aan het tekenen is 
en natuurlijk heb je ook altijd iemand die heel 
fanatiek mee doet met de leraar. Meestal kan 
je die handelingen koppelen aan het soort 
leerling dat ze zijn, dat maakt het plaatje dan 
weer compleet.

Tijdens de Karolingenmarkt van 25 mei 2013 
is er op het pleintje voor de kerk aan het Oran-
jeplein weer een Van Alles Wat markt. Boeken, 
platen, CD’s zijn volop te verkrijgen. En er is 
een mini-rommelmarkt. De organisatie heeft 
veel te bieden deze keer. En de minirommel-
markt geeft weer kansen genoeg om iets te 
vinden. Van kleine dingen tot grote spullen. 

Het is deze keer niet de jaarlijkse grote rom-
melmarkt. Die vindt plaats op 14 september. 
U bent welkom tussen 09.00 en 16.00 uur. De 
commissie Rommel- en boekenmarkt bestaat 
uit Wim en Geertje de Voogd en Ko Adriaanse. 
Heeft u voor de rommelmarkten spullen? De 
commissie ontvangt ze graag. En als het te 
ver mocht zijn, ze komt het ook bij u ophalen.

Rommelmarkt open haven

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
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Ambachtsheerlijkheid
Wederom mocht ik genieten van de gast-
vrijheid van Marianne en Bert Beerman 
in hun statige herenhuis aan de Parklaan 
in West-Souburg. Het was Marianne die 
mij in contact bracht met onze nieuwe 
ambachtsheer. Hij was graag bereid 
om naar de Parklaan te komen voor een 
gesprek. Maar in de eerste plaats lijkt het 
me zinvol om iets te vertellen over het 
begrip “ambachtsheerlijkheid”.
Al in de tijd van Karel de Grote kende men 
het leenstelsel. Voor die vorst was het knap 
lastig om over zo’n groot gebied te rege-
ren. Vandaar de praktische oplossing om 
delen van het land in leen te geven aan 
personen die hem welgevallig waren. In 
ruil daarvoor moest deze leenman wel 
belastingen voor zijn vorst innen.
Daartegenover mocht de leenman zelf ook 
rechten aan de bewoners uitgeven, zoals 
bijvoorbeeld het visrecht, jachtrecht of 
plantrecht. 
Tegelijkertijd kregen zij de macht om in 
hun heerlijkheden personen te benoe-
men op belangrijke posten. De schout en 
de venduemeester zijn hier voorbeelden 
van. Op kerkelijk gebied speelden zij na de 
reformatie een belangrijke rol bij de benoe-
ming van de predikant, de kerkenraadsle-
den en de koster. In de heerlijkheden werd 
ook recht gesproken. In het geval van de 
Ambachtsheerlijkheden op Walcheren 
betrof dat de lagere rechtspraak.
Op deze wijze kreeg een Ambachtsheer 
steeds meer macht en verwierf dus een 
belangrijke positie in zijn gebied. Vaak 
ging dat gepaard met de bouw van een 
prachtig buiten of kasteel. 

Franse tijd
Na verloop van tijd verloor het centrale 
gezag de controle. De leenheren leenden 
op hun beurt weer stukken grond uit aan 
achterleenmannen. Dit betekende het 
begin van het einde. Het volledige einde 

vond plaats in de Franse tijd. De tijd van 
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
Napoleon was van mening dat deze mooie 
begrippen ook in onze omgeving moesten 
gaan gelden en trok met zijn legers onze 
grenzen over. Omdat de heerlijkheden 
niet meer in zijn denktrant pasten werden 
zij in 1795 opgeheven. In hun plaats ont-
stonden de dorpen. In de meeste geval-
len werden de bestaande grenzen van de 
ambachtsheerlijkheden gerespecteerd. 
Tegelijkertijd werden ook de heerlijke rech-
ten afgeschaft om direct  na de Franse tijd 
weer op te duiken. Dat gold overigens ook 
voor de ambachtsheerlijkheden, maar dan 
wel privaatrechtelijk en niet meer op het 
gebied van het publieke recht.
De Franse tijd was overigens funest voor 
het Walcherse platteland. Daar stonden 
prachtige buitens en kasteeltjes van de 
plaatselijke heren. Tal van die prachtige 
gebouwen zijn door de Fransen om mili-
tair-strategische redenen met de grond 
gelijk gemaakt.  

Een nieuwe tijd
Een aantal jaren geleden kreeg ik op het 
gemeentearchief een alarmerend telefoon-
tje van een ambtenaar op het stadhuis. 
Ze wilden het college adviseren toestem-
ming te verlenen om op het Marnixplein 
een oorlogsmonumentje te plaatsen. De 
toenmalige ambachtsheer van Souburg, 
Jhr. Mr. C.C. van Lidt de Jeude liet via zijn 
advocaat de gemeente fi jntjes weten dat 
voor zoiets zijn toestemming nodig was. 
Vlak na de oorlog was het Souburgse col-
lege al in confl ict geraakt met de toenma-
lige ambachtsvrouw over de herbeplanting 
van het Oranjeplein na de inundatie. Het 
plantrecht behoorde naar haar mening toe 
aan de ambachtsvrouw.
In 1989 ontving de gemeente een brief 
van de advocaat van de toenmalige 
ambachtsheer over het visrecht in de vijver 
in het park aan de Lekstraat. De pachter 

Onze nieuwe ambachtsheer door Adri Meerman

Ik neem gemakshalve aan dat bij u de oranjekoorts een beetje is gezakt na 
de mooie inhuldiging van onze nieuwe koning Willem-Alexander. Automa-
tisch werd hij ook markies van de steden Vlissingen en Veere. Helaas zal hij 
bij zijn kennismaking met Zeeland op 21 juni alleen Middelburg, Goes en 
Zierikzee met een bezoek vereren. Beide markiezaatsteden zullen dus even 
moeten wachten met de inhuldiging van hun nieuwe markies. Toch hebben 
wij in Souburg een reden voor een feestje. We hebben namelijk een nieuwe 
ambachtsheer! Zijn naam is Jhr. Mr. K.F.H.(Hugo) Schorer. Vandaar deze 
korte kennismaking met een oud begrip en een nieuwe heer van stand.

had geklaagd over het ongebreideld vissen 
in  ‘zijn’ vijver. De nieuwe ambachtsheer 
Schorer hoorde deze verhalen glimlachend 
aan en vertelde hoe hij ambachtsheer van 
de Souburgen werd. 
De ambachtsheerlijkheid is in 1825 
gekocht door Jhr. Mr. Johan Cornelis Scho-
rer. Lange tijd bleef deze heerlijkheid in de 
familie. Na het overlijden van Jkvr. Corne-
lie Marie Pauline Schorer in 1983 ging de 
heerlijkheid over naar haar echtgenoot, de 
eerder genoemde Van Lidt de Jeude.
De heer Schorer schreef hem een brief 
waarin hij vriendelijk verzocht de heer-
lijkheid weer over te doen aan de familie 
Schorer. Hierop kwam een negatief ant-
woord, maar na het overlijden van Jhr. Mr. 
C.C. van Lidt de Jeude besloot diens zoon 
de ambachtsheerlijkheid toch af te staan.
Tot mijn grote verrassing vertelde de heer 
Schorer dat hij ook ambachtsheer was van 
Welzinge, Nieuwerve en Westkapelle. En 
dan te bedenken dat ik kort geleden de 
fi etsroute “De Drie Heerlijkheden” heb 

geopend zonder daarvan op de hoogte te 
zijn. Een mens is nooit te oud om te leren. 
Jhr. Mr. Hugo Schorer werd geboren 
in Middelburg op 5 juni 1946. Na in de 
Zeeuwse hoofdstad het Stedelijk Gymna-
sium te hebben doorlopen vertrok hij naar 
Utrecht om rechten te gaan studeren.
Na deze studie volgde een ambtelijke 
loopbaan op het gebied van milieu- en 
energiebeleid. Later werd hij dijkgraaf van 
het Waterschap Walcheren om vervolgens 
burgemeester te worden van Renswoude. 
Hij is in 2011 met pensioen gegaan en 
woont sinds kort in Domburg. Hij was dus 
een modern bestuurder en is nu fulltime 
ambachtsheer van de Souburgen, Wel-
zinge, Nieuwerve en Westkapelle. Er is 
volgens hem geen sprake is van een dag-
taak. Deze thans symbolische functie levert 
ook nauwelijks iets op. Vroeger, toen er in 
de binnenwateren nog op paling gevist 
mocht worden, bracht de pachter weleens 
een maaltje paling. Dat zit er voorlopig 
niet meer in.

De nieuwe ambachtsheer bij de gedenknaald van een illustere voorganger

De Provincie Zeeland renoveert in het 
najaar 2013 de Draaibrug bij Souburg. 
De brug wordt tijdelijk verwijderd  
en vervangen door een beweegbare 
noodbrug.  

Voor betrokkenen wordt een inloop- en 
informatieavond georganiseerd op dinsdag-
avond 11 juni tussen 19.00 uur en 22.00 uur 
in de Historische Kerk Souburg aan het Oran-
jeplein 2 te Oost-Souburg. Daar wordt het 

renovatieplan toegelicht aan de hand van 
tekeningen en planningen en wordt inge-
gaan op de achtergronden en voorgenomen 
verbeteringen. Verder wordt er informatie 
verstrekt over de gevolgen voor de omwo-

nenden, de gebruikers van de brug en de 
scheepvaart. Betrokkenen worden hiermee 
uitgenodigd bij de avond aanwezig te zijn.
Gedeputeerde Staten  van de Provincie Zee-
land.

Informatieavond renovatie Draaibrug Souburg

Uitvaartcentrum H. Jobse

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

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

4

OOST-SOUBURG – Wat een ellende was het! Maar nu is het prachtig! 
Wie een kijkje neemt op de hoek van de Paspoortstraat en Verlengde 
Kanaalstraat gelooft zijn ogen niet. Jarenlang was deze plek in hartje 
Souburg door leegstand verpauperd en stoorden voorbijgangers zich 
groen en geel aan de troosteloze aanblik van de voormalige super-
markt. Maar dat is nu verleden tijd, want het grote pand heeft een tota-
le metamorfose ondergaan. Het leeft er weer. Zelfs echte Souburgers 
kennen het bijna niet terug!

Licht
Megabed is verhuisd naar deze plek en heeft er met een enorme opknap-
beurt voor gezorgd dat Souburg weer een aanwinst rijker is. Het begint al 
bij de strakke meterslange gevel met grijs en antraciet. En waar u jarenlang 
tegen afgeplakte ramen aankeek, kunt u nu door alle ramen naar binnen 
kijken. Wat u dan ziet, is het mooiste en meest comfortabele aanbod aan 
bedden en alles wat ermee te maken heeft. Door alle ramen is de winkel 
heel licht en sfeervol. En dat niet alleen, u kunt zo een bed bekijken, zoals 
het er bij daglicht ook in uw slaapkamer uitziet.

Gigant
De beddengigant is verhuisd naar de andere kant van de Paspoortstraat 
en nu maar liefst vier keer zo groot. Het bedrijf beschikt over maar liefst 
duizend vierkante meter om u in de watten te leggen! En door de ruime 
opzet struint u makkelijk door de winkel, ook met bijvoorbeeld een rollator, 
kinderwagen of rolstoel.

Spectaculair
In de duizend vierkante meter grote zaak treft u de laatste trends op slaap-
gebied aan. Bedden, boxsprings en beddengoed, het is allemaal in een 
breed assortiment aanwezig, in alle prijsklassen. Zo is Megabed de groot-
ste Tempur-dealer van Zeeland.
Het personeel laat u graag op uw gemak zelfstandig rondkijken. U bent 
daarbij welkom om van een kopje koffi e of thee te genieten. En probeer ook 
gerust een bed uit! U mag doen of u thuis bent. Zodra u graag deskundig 
advies wilt, is het Megabed-team u graag van dienst. Welke afmeting, stof, 
matras of hoofdboard u ook wilt, met of zonder pootjes, bij Megabed vindt 
u het. Want hier maken ze het u zoveel mogelijk naar de zin. U krijgt uw 
aankopen in heel Zeeland gratis bezorgd en geïnstalleerd. 

Duidelijk
Bij Megabed vindt u duidelijke prijzen. Geen bedrag op een kaartje waar bij 
het afrekenen nog allerlei kosten bijkomen. En daar houden mensen van. 
De prijzen zijn simpel en duidelijk, zodat de klant niet wordt uitgekleed.

Groot
Ook kunt u nog steeds terecht op het vertrouwde adres aan de Paspoort-
straat 32, want dit wordt een outlet. Hier is het bedrijf in twintig jaar groot 
geworden. In Kapelle heeft Megabed inmiddels ook al jaren een duizend 
vierkante meter grote vestiging. 
In de nieuwe zaak kan Megabed u nog beter van dienst te zijn. Loop een 
keertje binnen en overtuig uzelf!

WWW.MEGABED.NL
Paspoortstraat 23 en 32 in Oost-Souburg
tel. 0118 469670 

 Kloosterpoort 5-21 in Kapelle 
tel. 0113-330888

Paspoortstraat 32-34 Oost-Souburg
0118-469670
Kloosterpoort 5-21 Kapelle
0113-330888

WWW.MEGABED.NL

MEGABED 
zorgt voor totale metamorfose in Souburg

Van Paspoortstraat 32 naar 23

Foto’s Tonnie Joosse/fotositesouburg.nl
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Heerlijkheid         Ritthem

10 jaar Dierenspeciaalzaak 
van Lunteren 
Als lid van vogelvereniging “de Cultuurvogel” is Gerrit van Lunteren 10 jaar 
geleden, in juni 2003, gestart met de verkoop  van vogelzaden.  Achter het 
huis vanuit een schuur vond de verkoop plaats aan een groeiende klanten-
kring. Toen de loods vrijkwam op Zandweg 5 was de beslissing snel gemaakt: 
Verhuizen met de handel.  Dat gaf veel meer ruimte en weer privacy op het 
woonadres. Na een grondige verbouwing die Gerrit met zijn zoon uitvoerde, 
ging de winkel in 2005 open.  

Naast vogelzaden is er inmiddels ook een beperkt assortiment voer voor honden en katten. 
Ook is er voer voor paarden en pluimvee in de verkoop voor een nog steeds groeiende 
klantenkring uit heel Walcheren en Zuid-Beveland. Speciale bestellingen zijn geen pro-
bleem en het aantal aanverwante dierenartikelen groeit gestaag. De Propolis (honing) zalf 
bijvoorbeeld die gebruikt wordt voor wondjes bij  vogels wordt door de brandwondenaf-
deling van het ziekenhuis  gekocht bij van Lunteren en schijnt ook wonderen te doen bij 
mensen. Sinds kort biedt van Lunteren nog een extra service: Klanten die speciale vogels 
willen aanbieden kunnen ze drie weken in de winkel tentoonstellen onder vermelding van 
de prijs. Zijn ze na die weken niet van eigenaar verwisseld dan gaan ze terug naar huis.

Het 550 inwoners tellende Ritthem heeft slechts 1 winkel. Gezien het grote aantal paarden 
(gemiddeld 1 op iedere 5 inwoners) en honden (bijna 80 geteld) , wordt de dierenspe-
ciaalzaak dan ook zeer gewaardeerd. Wij wensen van Lunteren nog vele jaren en goede 
zaken toe. www.dierenspeciaalzaak-v-lunteren.nl

De kunstroutes van de afgelopen 2 jaar zijn een succes geweest: Ongeveer 15 exposerende 
creatievelingen en een paar honderd bezoekers per keer. Dit jaar  lassen de kunstenaars een 
creatieve pauze in om een volgende keer weer nieuw en verrassend werk te kunnen tentoon-
stellen. 
Natuurlijk vindt het traditionele Sjezenrijden, in klederdracht met prachtig versierde paarden 
en sjezen, dit jaar wel weer plaats op 22 juni vanaf 13.00 uur. De Open Bunker is te bezoe-
ken met een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en historische foto’s uit Ritthem. 
Bovendien zijn er een aantal prachtige tuinen te bezichtigen: Rammekenshof en ’t Puntje, 
beide aan de Rammekensweg (www.rammekenshof.nl en www.t-puntje.nl). Bij KV Atlas is er 
een Open Tennismiddag.

Als kind was Erik van ‘t Padje uit Ritthem 
al gek van de natuur en later, na een paar 
trektochten in de wilde natuur tijdens vakan-
ties, kwam hij in aanraking met Bushcraft via 
een kennismakingscursus van Ray Mears in 
Engeland. In 2012, na  nog meer tochten en 
cursussen, heeft Erik samen met zijn vrouw 
Sandra de stoute (wandel)schoenen aange-
trokken en het bedrijf Moosetrail Bushcraft 
opgericht. Moosetrail Bushcraft verzorgt cur-
sussen, workshops en expedities in de natuur 
in Nederland (Austerlitz), Belgie, Frankrijk 
en Schotland. Onder het motto: “Samenle-
ven en samenwerken in en met de natuur” 
nemen de experts van Moosetrail Bushcraft 
en partners, individuen en groepen mee om 
de Bushcraft beginselen te leren en te genie-

ten van de ongereptheid van de natuur. 
Bovendien kunnen er via de website prakti-
sche outdoorartikelen besteld worden.
Dichter bij huis zijn er ook mogelijkheden om 
kennis te maken met Bushcraft. Na overleg 
met Staatsbosbeheer en goedkeuring van 
de gemeente Vlissingen heeft Erik nu groen 
licht gekregen om in Ritthem Outdooraktivi-
teiten te ontplooien. Een bosachtige perceel 
net buiten het dorp is geschikt voor groepen 
tot 12 personen waarbij een nacht bivak-
keren tot de mogelijkheden behoort. Ook 
kinder(feestje) workshops zijn een goede 
manier om de jeugd in aanraking te brengen 
met de natuur. Kijk voor alle mogelijkheden 
en produkten eens op: www.moosetrail.nl 
en www.bushcraftshop.nl

Twee foto’s van het kruispunt Dorpsweg, Zuidwateringsstraat en Zandweg. Nu ligt er een 
soort bult-rotonde, maar destijds, in 1928,  was die nog driekantig van vorm.  Kijk voor 
meer historische fotos van Wim de Mey eens op de website  www.dorpsraadritthem.nl of  
bezoek de Open Bunker aan het Lauwerse’s Wegeling op 22 juni.

Begin de zomer in Ritthem

Bushcraft in Ritthem

Bushcraft, niet te verwarren met Survival, gaat niet alleen over het leren van 
overlevingstechnieken. Bushcraft gaat terug naar de basis: Leren leven in de 
natuur, gebruikmakend van de materialen en omstandigheden die zich ter 
plekke aandienen. Dat vergt  veel oefening: Bij bushcraft leer je technieken als 
veilig hanteren van mes en bijl, het vinden van voedsel en water, het maken 
van vuur, outdoor koken en het bouwen van een schuilplaats. 

Ritthem in Beeld
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De Alpenwatersalamander is een 
prachtig dier dat vooral bekend is van 
de zandgebieden in oost en zuidoost 
Nederland. In de zeekleigebieden in 
het westen van het land is deze soort 
uiterst zeldzaam. Meestal gaat het in 
die kleigebieden niet om populaties, 
maar om solitaire dieren die door 
gesleep met planten onbedoeld op 
een plek buiten het natuurlijke ver-
spreidingsgebied terecht zijn geko-
men. 

Ook in Zeeland was er tot 2008 geen enkele 
waarneming bekend buiten het dekzand 
in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 2008 bleken 
plotseling toch enkele dieren in Middelburg, 
Terneuzen en op Noord Beveland aanwezig 
te zijn. In de loop van 2012 kregen we op 
het kantoor van Landschapsbeheer Zeeland 
een foto van een salamander doorgestuurd, 
vanuit Oost-Souburg. Het bleek opnieuw een 
Alpenwatersalamander te zijn. De melding 
kwam van Dick Schinkel die meerdere die-
ren in zijn vijvers bleek te hebben. Met twee 
scheppen in de vijver van de buren haalde 
Dick zelfs acht dieren boven water. Een vluch-
tige rekensom leert dat hier al snel tenminste 
een honderdtal dieren aanwezig moet zijn. 
Het gaat inmiddels dus al om een fl inke popu-
latie. Ondertussen werd op Waarneming.nl 
van verschillende plekken van Middelburg 
ook deze soort gemeld, met name in de wijk 
Klarenbeek en uit Brigdamme. De indruk 
bestaat dat in Middelburg de populatie zich 
uitbreidt. 

Populatie opbouw?
De recente vestiging en uitbreiding op Wal-
cheren roepen een aantal vragen op. Hoe 
komen deze dieren hier? Vanuit Brabant is 
het een heel eind, en de Westerschelde over-
zwemmen lijkt ook uitgesloten. Het kan gaan 
om zowel onbedoelde als bewuste introduc-
tie. Onbedoeld doordat eitjes met waterplan-
ten getransporteerd worden. Want er wordt 
heel wat afgesjouwd met vijverplanten. Maar 
ook bewuste introductie is een reële moge-
lijkheid. Het gaat immers om een aantrekke-
lijke en kleurrijke diersoort. Opmerkelijk is dat 
alle Walcherse vondsten uit stedelijk gebied 

komen. Waarschijnlijk spelen hier twee aspec-
ten. In de eerste plaats wonen daar de meeste 
mensen en is ook de kans op bewuste of 
onbedoelde introductie het grootste. Daar-
naast is er in de woonwijken naast de talrijke 
vijvers, veel zand aanwezig, een ideaal leef-
gebied. De verwachting is toch dat het dier 
in de open, kleiige buitengebieden moeilij-
ker kan handhaven. Nu zijn er populaties in 
het stedelijk gebied aan beide zijden van het 
kanaal. Neem daarbij het gegeven dat Vlis-
singen, Souburg en Middelburg zowat aan 
elkaar zijn vast gegroeid. Daarom zou het 
best kunnen dat dit stedelijk gebied binnen 
enkele jaren geheel bezet gaat worden. In de 
toekomst kijken kunnen we nog steeds niet, 
daarom lijkt het ons nuttig om de populatie-
ontwikkeling verder te volgen.

Oproep
We (Landschapsbeheer Zeeland en de Her-
petologische Studiegroep) willen u vragen 
eens uit te kijken naar deze fraaie salamander. 
Dat kan het beste in het vroege voorjaar in 
uw tuinvijver, of poel. De soort is makkelijk 
herkenbaar door de ongevlekte buik. Vindt 
u zo’n dier, maak er dan een duidelijke foto 
van en zendt deze naar Winant Halfwerk: 
w.halfwerk@zeeland.nl. Zekere waarnemin-
gen kunnen uiteraard ook gemeld worden op 
Waarneming.nl of Telmee.nl. Daarbij zijn er 
wel enkele spelregels voor het hanteren van 
de dieren. Pak het dier uitsluitend met natte 

handen op (anders krijgt het een tempera-
tuurschok), hanteer het steeds zo kort moge-
lijk en zet het dier direct weer op dezelfde 
plek terug. Als je daarna naar een andere 

plek gaat om dieren te bekijken, ontsmet je 
handen dan even (ivm het overbrengen van 
besmettelijke ziektes). 

Door Lucien Calle

Mannelijke Alpenwatersalamander, foto Lucien Calle

 De Alpenwatersalamander op Walcheren, een blijver? 

Kaartje waarnemingen Zeeland op Km hok niveau, bron:   Waarneming.nl

Wanneer de gemeente Vlissingen en de woningbouw verenigingen nu geen 
maatregelen nemen dan is er over vier jaar een groot gebrek aan huurwo-
ningen! 

Ome Henk: 
Regeren is vooruitzien
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 
vooruitzien bijvoorbeeld. “Regeren is vooruitzien”, zegt Ome Henk.

Over een jaar of twee wordt er een nieuwe mariniers kazerne gebouw. De bouw duurt 
ongeveer twee jaar. Er komen ongeveer tweeduizend mensen te werken. Een groot 
deel wordt ingekwartierd op de kazerne. Een ander deel gaat in de directe omgeving 
van de kazernen wonen. Ome Henk is op onderzoek uitgegaan. 

“In Doorn is vijfenzeventig procent van de manschappen ingekwartierd” zegt Ome Henk. 
“vijfentwintig procent woont in een kring van twintig kilometer om de kazerne. Meestal 
niet in Doorn zelf want daar zijn de woningen te duur. De woningen in Zeeland zijn goed-
koper dan in Utrecht daarom kan het voor veel mariniers wel eens aantrekkelijk zijn om 
een woning te kopen. De gemeente Vlissingen en haar bouwpartners zouden nu al moeten 
onderzoeken wat de toekomstige vraag van de mariniers naar koopwoningen wordt ten 
aanzien van prijs en soort. En wanneer het zover is dan snel aan deze vraag voldoen. 
Anders gaan de mariniers in een andere gemeente wonen. Wanneer de gemeente hier goed 
op inspeelt kan deze ontwikkeling wel eens de redding voor het Scheldekwartier en de fi nan-
ciën van de gemeente worden”, zegt Ome Henk.

“Voor de mariniers die geen huis kopen  zijn er huurwoningen nodig. Huurwoningen zijn 
nu al een probleem. Wanneer je zoon of dochter op zichzelf gaat wonen is er binnen de 
gemeente Vlissingen en zeker in Souburg weinig aanbod en gaan ze vaak in Middelburg 
wonen. Wat moet dat wel niet worden wanneer er een grote groep mariniers een woning 
willen huren? Dus woningbouwverenigingen voorlopig even niet meer slopen en klaar staan 
om nieuwe betaalbare woningen te bouwen.” Eindigt Ome Henk zijn betoog. Co

lo
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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

SOUBURG - MIDDELBURG
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De verzorgsters van uitvaartverzorging H. Jobse hebben vaak als eerste het 
persoonlijke contact met de familie. Immers, na de telefonische melding van 
het overlijden moet de laatste zorg gegeven worden. Thuis, in het uitvaart-
centrum of in een zorgcentrum. U krijgt dan te maken met Tineke, Christine 
of Ingrid.

Zij zorgen dat de laatste zorg verloopt zoals u dit wilt. Wilt u hen de laatste verzorging 
laten doen en wilt u hier niet bij aanwezig zijn, dan is dit een mogelijkheid. Wanneer 
de overledene naar een uitvaartcentrum wordt gebracht kan het zijn dan de verzorgster 
met u afspreekt de verzorging daar te laten plaatsvinden. Daar zijn meer mogelijkheden 
en zijn de omstandigheden ook zo aangepast dat het werken voor de verzorgster wordt 
vergemakkelijkt.  Thuis of in een zorgcentrum, als de verzorging hier dit niet zelf doet, 
kan natuurlijk ook. Als u wilt helpen of u wilt hier bij zijn, geeft dit gerust aan! Onze ver-
zorgsters zijn zich maar al te goed bewust, dat de laatste zorg voor de overledene ook 
vaak afsluitend is. Het is hun taak zich niet op te dringen maar u duidelijk te informeren 
over wat en wanneer iets gaat gebeuren. U mag aangeven welke kleding er aangetrok-
ken moet worden of er wel of geen sieraden aan moeten en hoe het haar gekapt dient te 
zijn.  U mag ook zeggen hoe u het niet wilt! Geef het duidelijk aan, onze verzorgster zijn 
gediplomeerde dienstverleners en er juist voor u en uw familie. Het is belangrijk dat u met 
een goed gevoel terugkijkt op iets wat erg emotioneel belastend is.  U moet hiermee ver-
der!  De verzorgsters bespreken met u hoe u de opbaring wilt gaan doen. Thuis of in een 
uitvaartcentrum. De uitvaartverzorger, die vaak op een later tijdstip bij u langs zal komen, 
werkt dit verder met u uit.

De laatste zorg

Hoe vaak bent u niet ergens in een dorp geweest, waar geen enkele winkel was, 
of het moest het hoogst noodzakelijke betreffen, zoals een kleine buurtsuper. 
Mensen raken er eigenlijk aan gewend. Zeker in dunbevolkte gebieden. Een 
eindje rijden voor de noodzakelijke boodschappen, kleding, benodigdheden, 
het kon en kan allemaal. Wij vragen ons af hoe het zou zijn als je voor alles naar 
Vlissingen of Middelburg moest. Op de fiets, met de auto. Kortom, hoe zou het 
zijn als Oost-Souburg geen winkelfunctie meer zou hebben. In Ritthem zijn ze 
er aan gewend, maar op 2 kilometer is er de Kanaalstraat en de Paspoortstraat 
en het Oranjeplein.

Winkels in een dorp 
Dat moet prettig zijn

Goed beschouwd heeft Oost-Souburg 
voor de kernen Ritthem, West-Souburg en 
Oost-Souburg zelf een verscheidenheid aan 
winkels. En ondanks  het feit dat winke-
liers stoppen, om wat voor reden dan ook, 
hebben de inwoners van “deze” zijde van 
het Kanaal niets te klagen. Je kunt terecht 
voor bij na alles wat nodig is. Maar, zoals 
gezegd, we stappen op de fiets, in de auto 
en kijken ook verder, soms veel verder, voor 
onze benodigdheden. We hebben een meu-
belboulevard dichtbij, twee stadscentra. En 
natuurlijk is de keuze daarbij erg groot. Toch 
menen wij als redactie te moeten signaleren 
dat het bezit van een winkelbestand, zoals 
het nu nog is, uitermate prettig voor ons 
als directe inwoners is. We menen dan ook 
dat het van belang is voor ons allemaal, als 
we ons in eerste instantie richten op wat we 
hebben en dat ook willen behouden. Is dat 
egoïsme? We denken van niet. Het is meer 
realisme. 

Zowel jongeren, werkenden, als ouderen 
zoeken hier hun weg en zijn niet altijd 
afhankelijk van winkelbestanden die verder 
weg liggen. We realiseren ons zeer wel, dat 
de keuzemogelijkheden voor onze inwoners 
op Walcheren zeer gevariëerd zijn en dat is 
prettig. Wat geldt voor onze omgeving, 

geldt ook elders. We denken dat het een 
wisselwerking is tussen winkelier en klan-
tenbestand en tussen vraag en aanbod. Het 
is zeker ook van belang dat we elkaar ken-
nen. Dat schept een band, maar ook inzicht 
voor de winkeliers om zich aan te passen 
aan de vraag. 

Natuurlijk is het fenomeen internetaanko-
pen aan de orde. De digitale snelweg ver-
andert veel, zo ook het koopgedrag van 
mensen. Daarvoor moet men de ogen niet 
sluiten. Het is dan ook goed te zien dat er 
onder de winkeliers stappen gezet zijn en 
worden gezet om hierin mee te groeien. 
Het zou daarom goed zijn te beseffen dat 
we hier goede mogelijkheden hebben. Die 
behouden is een aandachtpunt voor alle-
maal. 
En het zou goed zijn als een organisatie 
als de Nemidso onder de winkeliers, en 
dan ook allemaal, een breed draagvlak zou 
hebben en houden. Zo ontmoeten winke-
liers en klanten elkaar op door of namens 
Nemidso georganiseerde activiteiten. Oog 
voor de omgeving. Het overdenken waard.

Van de redactie

ALLE

WONINGEN

 UIT FASE 1

VERKO
CHT!
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WONINGEN

 UIT FASE 1
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11 Kroonjuwelen te koop!

www.bouwfonds.nlInformatie en verkoop: tel. 0118 - 460 300SCHINKEL DE WEERD

Souburg Noord is een gewilde, groene woonwijk met de basisschool op loopafstand.
Aan de Kroonjuweel zijn nu nieuwe tussenwoningen, hoekwoningen én

twee-onder-een kap woningen te koop. Koopsommen vanaf € 233.000 v.o.n.

Kanaalstraat 41, Oost-Souburg
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Matthijs Jansen van Rosendaal (34) heeft 
heel zijn werkzame leven in de middenstand 
gewerkt. Als laatste in de sigarenwinkel op 
de markt in Middelburg. Deze was helaas 
genoodzaakt vanwege teruglopende omzet 
en inkomsten op een aantal zaken te gaan 
bezuinigen. Matthijs werd hierdoor onver-
wachts en noodgedwongen slachtoffer van. 
Jammer maar te begrijpen volgens hem, het 
zijn moeilijke tijden voor de mensen en dat 
zien de ondernemers uiteraard terug in hun 
omzetdaling. Vele pogingen heeft hij onder-
nomen om weer in de arbeidsmarkt terug te 
komen. Allen tevergeefs. Na een jaar werk-
loos te zijn geweest besloot hij voor zich-
zelf te beginnen. Een snuffelwinkel / kring-
loopcentrum, dat moest het worden! De 
Gemeente werkte goed mee met de vergun-
ningen en procedures in de plannen die hij 
had en dacht zelfs mee in oplossingen voor 
hem. De oude winkel, bakkerij en het woon-
huis werden opgedeeld en zo ontstond een 
ruime winkel van 150m2. Hierdoor konden 
de kosten verdeeld worden en hoefde hij niet 
te starten met hoge investeringen en kosten. 

Hij heeft dit niet alleen gedaan. Vrienden en 
kennissen hebben hem veel geholpen om te 
maken tot wat het nu is. Maar mijn broer 
Robertjan die o.a. ook nog eens de website 
heeft ontwikkeld, verdiend zeker een pluim. 
De overige ruimte kan verder nog verhuurd 
worden aan geïnteresseerde ondernemers 
en boven de winkels wordt op dit moment 
de laatste hand gelegd aan een ruim appar-
tement. Een toplocatie in Souburg. Tevens 
steunt Matthijs met een deel van zijn omzet 
het goede doel: Stichting Kinderen Kanker-
vrij (KiKa). Tijdens de openingsuren zal er 
verse koffi e zijn in het speciaal ingerichte 
“KiKa koffi ehoekje” waar men diverse spul-
letjes van de stichting kan kopen of een 
donatie kan doen. Matthijs kan altijd spullen 
gebruiken om de winkel in te richten. Dus 
als u bruikbare spullen heeft die een tweede 
leven verdienen, breng het maar langs in 
de winkel. Of maak gebruik van de gratis 
ophaalservice. Voor de openingstijden en de 
ophaalservice kunt u de website raadplegen. 
U vindt hier alle benodigde informatie en de 
actuele voorraad.  

Opening 
snuffelwinkel / kringloopcentrum 
de Burcht tijdens de jaarmarkt

Tijdens de jaarmarkt wordt, in het pand van de voormalige bakkerij Steketee, 
de snuffel-kringloop winkel geopend.

U hebt het inmiddels vast wel al gezien. Aan de Kanaalstraat / hoek Pas-
poortstraat is na vijf jaar leegstand een nieuwe bestemming gevonden 
voor de oude bakkerij van Steketee. Er is zelfs een geheel nieuwe ruime 
toegang gecreëerd, naast de Primera. Achter deze deuren bevind zich 
de geheel vernieuwde snuffelwinkel / kringloopcentrum van een jonge 
enthousiaste ondernemer. Hij wil de inwoners van Oost-Souburg, maar 
het liefst ook ver daarbuiten, voor een lage acceptabele prijs goede 
bruikbare producten en materialen aanbieden, die nog zeker voor een 
tweede leven in aanmerking komen. In deze tijden van crisis en recessie 
is hier zeker een goede markt voor. En van deze opbrengsten zal hij ook 
nog een goed doel steunen.

Dames schoenen 
Heren schoenen 
Jeugd schoenen 

Tassen 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

Aanbieding Uitsluitend op Zaterdag 25 mei op onze kraam: 
Tamaris Dames schoen 

In de kleuren:  Pistachio, Papaya of Royal Blue 
 

Van € 39,95,  Voor € 25,00 

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

VROEGE VOGELS
KORTING

Op alle artikelen*
*m.u.v. vloeren, gordijnen en afgeprijsde artikelen

geldig op zaterdag 6 april tussen 9-11 uur

Kanaalstraat 40

4388 BN Oost-Souburg

0118-461287

Washand vanaf 

€ 1,25 per stuk

nu 5 stuks 

voor € 5,=

KAROLINGENMARKT 

AANBIEDING

Kanaalstraat 40

Oost-Souburg

0118-461287

Badhanddoeken Seahorse per stuk van € 9,95 

nu voor €7,50  

2 stuks voor € 12,50

Set van handdoek met 2 
washanden van € 12,95

nu voor € 8,50
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Set van handdoek met 2 
washanden van € 12,95

nu voor € 8,50

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
0118-461287
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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

Raadslid
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 

Burgemeester stemerdinglaan
Deze maand komt de herinrichting van de Burgemees-
ter Stemerdinglaan in de inspraak. De fractie van de 
Partij Souburg Ritthem heeft kennisgenomen van de 
tekeningen. Het plan ziet er prachtig uit, maar om 
zoveel als mogelijk aan de wensen van de weggebrui-
kers en omwonenden te voldoen is er een uitgebreide 
inspraakronde. De plannen liggen 6 weken ter inzage 
en op 22 mei waren er medewerkers van de gemeente 
aanwezig in de Kwikstaart om de plannen toe te lichten 
en 6 weken hebben de inwoners van Oost Souburg de 
gelegenheid om in te spreken. Maak gebruik van uw 
recht.
   
Beweiding Karolingische Burg
Op maandag 15 april 2013 arriveerde een schaaps-
kudde op de Karolingische Burg in Oost-Souburg. Met 
deze schaapskudde van Kaljouw Landschapsbeheer 
heeft de gemeente Vlissingen gekozen voor ecologisch 
groenonderhoud van de ringwal.  De kudde bleef daar 
ongeveer een week om de ringwal af te grazen. Daarna 
ging de kudde weer naar een ander gebied. Ze zal ver-
volgens gedurende het groeiseizoen nog twee of drie-
maal terug te komen op de Karolingische Burg. Deze 
milieuvriendelijke manier van begrazen kan de planten-
rijkdom op de ringwal vergroten en draagt zo bij aan de 
biodiversiteit. De PSR had de gemeente gevraagd om 
de gaten in het hekwerk te herstellen. Dat is inmiddels 
gebeurd, zodat de schapen gebruik konden maken van 
de Burg.

Vlissingsestraat
Vervolg Vlissingsestraat
Het “dilemma document” dat de wethouder tijdens de 
februari vergadering van de commissie Ruimte heeft 
toegezegd is verschenen. Dit document is het resultaat 
van de “schouw” die vertegenwoordigers van de buurt-
vereniging VenK (Vlissingsestraat en Kromwegesingel) 

en vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder 
de wethouder, hebben uitgevoerd. In dit document 
zijn een tiental zaken benoemd, variërend van wegver-
smalling nabij de watertoren tot het verplaatsen van het 
bordje hondenrenveld.
Het dilemma document geeft echter geen antwoord 
op de vragen die door een achttal bewoners van de 
Vlissingsestraat zijn gesteld over het verkeersplateau ter 
plaatse van de Vlissingsestraat en Kromwegesingel in 
relatie tot de optredende trillingen. De PSR heeft hier 
vragen over gesteld aan de wethouder. De wethouder 
heeft geantwoord dat de bewoners benaderd worden 
en er trillingsmetingen zullen worden uitgevoerd.
Regelmatig geven de inwoners aan zich zorgen te 
maken over de verkeerssituatie in de Vlissingsestraat, 
hierbij wordt ook meegedacht over oplossingen. De 
PSR brengt dit onder de aandacht van het college en 
houdt scherp in de gaten dat er een reactie volgt.
Het is van wezenlijk belang dat de inwoners merken dat 
ze serieus genomen worden door de politiek, aan de 
PSR zal het niet liggen.
 
ritthem
Facelift voor “Ons dorpsleven”
De trouwe bezoeker van Ritthem zal het niet ontgaan 
zijn. Het dorpshuis “Ons dorpsleven” staat in de stei-
gers en er wordt hard gewerkt om het achterstalling 
onderhoud van jaren weg te werken. We zijn als PSR de 
wethouder dan ook dankbaar dat er is doorgepakt om 
een einde te maken aan een lange discussie. Je zult eerst 
de mankementen moeten wegwerken voordat je een 
huurprijs kunt vragen. Ondertussen zit ook de nieuwe 
beheerder niet stil. Het dorpshuis wordt multifuncti-
oneel in de markt gezet, als fietscafé met een koffie/
thee/friscorner en buitenterras met Wifi en een oplaad-
punt voor fietsen, als afhaalpunt voor de boeken die 
besteld worden bij de bibliotheek, als Bed & Breakfast, 
zaalverhuur voor feesten / vergaderingen, zaalverhuur 
voor diverse culturele activiteiten etc. Het dorpshuis 
moet beter benut worden staat in het dorpsplan van de 
dorpsraad. Het ziet ernaar uit dat dit gaat lukken.

KarolingenmarKt
Tijdens de Karolingenmarkt op 25 mei is de PSR uiter-
aard weer aanwezig. We hopen u te mogen begroeten 
aan de kraam. De informatie die we daar krijgen, over 
alles wat Souburg, Ritthem, Abeele en de gemeente 
Vlissingen betreft is voor u en ons van groot belang. We 
zijn dan in de gelegenheid, in aanloop naar de verkie-
zingen van maart 2014, een verkiezingsprogramma op 
te stellen waarin u zich herkent. Uw wensen en ideeën 
vormen de basis onder het motto “De gemeente meer 
dan een stad alleen”. 

Kadernota 2014
De kadernota zoals die in de commissie van 23 mei 
behandeld wordt beziet de mogelijkheden vanaf 
2014 en verder. Veel is onzeker, maar duidelijk is dat 

het regeerakkoord belangrijke effecten heeft voor de 
gemeente Vlissingen. Meer bezuinigingen zijn hiervan 
het gevolg. We zullen wederom een beroep moeten 
doen op de reserves, die toch al niet rooskleurig zijn. 
We stellen via de kadernota de prioriteiten vast, waarna 
het college deze hoofdlijnen verwerkt in de begroting 
die de gemeenteraad op 14 november 2013 vast zal 
stellen.
Het tarief van de toeristenbelasting zal stijgen naar 
€ 1,15 per persoon per nacht vanaf 2014. In 2014 
staat ook de vervanging van de kunstgrasvelden van 
korfbalvereniging Fortis in de planning. In 2017 zal 
op de begraafplaats in Oost Souburg een urnenmuur 
geplaatst worden. In 2015 is Vlissingen als stad 700 jaar 
oud. Eeuwfeesten komen niet zo vaak voor en daarom 
een unieke reden voor de stad Vlissingen om deze “ver-
jaardag” te vieren. Hiervoor is een budget van 100.000 
euro opgenomen. 

Koningslinde op oranjeplein
Een aantal schoolkinderen heeft samen met de burge-
meester op 30 april een koningslinde geplant op het 
Oranjeplein in Oost Souburg. Een plaquette vermeld 
dat de boom op 30 april 2013 is geplaatst wegens 
de kroning van Koning Willem Alexander en Koningin 
Maxima. Recht tegenover de boom, die ter gelegen-
heid van de 50e verjaardag van Koningin Beatrix in 1988 
geplant is. Deze plaquette is, onderaan de boom tussen 
het gras, bijna niet te zien. Geen waardige plaats. De 
PSR zal actie ondernemen om dit te verbeteren.

openBare fractieVergadering
Regelmatig houden wij openbare fractievergaderingen. 
De eerstvolgende is maandag 10 juni. Plaats is de Kwik-
staart Nagelenburgsingel 2 in Oost Souburg. Onder-
werp zal zeker de Burgemeester Stemerdinglaan zijn. 
De inspraak is dan in volle gang. Zie voor de verdere 
invulling van deze bijeenkomst onze website www.
partijsouburgritthem.nl onder Openbare fractie. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur.  
U bent van harte welkom. 

Zie voor meer actuele informatie van de Partij Souburg Rit-
them de website www.partijsouburgritthem.nl 

- Advertentie fractie -
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Na een aantal schetsrondes werden de eer-
ste modellen ontworpen. Er werd een vlucht 
naar Burkina Fasso geboekt en Heleen ging 
aan de slag met het maken van vilt met als 
inspiratie het Zeeuwse kleurenpalet. Met 
het vilt in de handbagage, de modellen op 
papier en een Zeeuwse kleurenwaaier kwa-
men ze in de hoofdstad Ouagadougou aan. 
De volgende dag kochten ze op de lokale 
markt verschillende Afrikaanse prints als voe-
ring voor hun tassen. Ze maakten kennis met 
leerbewerkers in het kunstencentrum van de 
stad en lieten een proeftas maken. Jammer 
genoeg was de kwaliteit niet optimaal. Hen 
werd geadviseerd om naar een andere stad 
te gaan Kaya. Hier bevond zich het centrum 
van de leerbewerking. Een uitdaging. Ze 
maakten kennis met Hamadu en Suleyman 
en Koanda. Ze kwamen uit een familie van 
leerlooiers en met een paar leerbewerkers, 
Aboulay en Kader. Er werd overlegd hoe 
de producten het beste konten worden 
gemaakt. Daarna bezochten ze de leerlooie-
rij en het naaiatelier. Ze maakten kennis met 
de technieken, die de mensen daar toepas-
sen. En zo werd de Zeeuwse kleurenwaaier 
keurig vertaald in het Frans. 
Waarom doen Heleen en Marianne dit? Met 
een deel van de opbrengst steunen ze een 

schooltje in de sloppenwijken van de hoofd-
stad Ouagadougou. Mariam Kaboré is als 
onderwijzeres dit schooltje drie jaar geleden 
begonnen. Omdat de grote school veel te ver 
af ligt voor de kinderen, gingen ze niet naar 
school. Nu dit schooltje in de buurt is komen 
er kinderen tussen de vier en acht jaar. Als 
ze acht of negen zijn, kunnen ze wel naar 
de grote school. Een prima overbrugging 
vonden Heleen en Marianne. Het school-
tje heeft een buitenlokaal voor de kleuters, 
afgeschermd met rieten matten en een dak 
van riet voor de schaduw. Daarnaast staat 
er een gebouwtje met twee lokalen voor de 
kinderen van zes tot en met acht jaar. Hier-
voor willen Heleen en Marianne graag een 
goede bijdrage leveren. Burkina Fasso is één 
van de armste landen van de wereld. Maar 
het ambacht verstaan de mensen uitstekend. 
Met het tassenproject worden zij direct 
geholpen kwaliteit te leveren en handel te 
drijven. Een uitstekend idee. Om het project 
te steunen kunnen belangstellenden een tas 
bij Heleen bestellen. Ook kunt u op www.
ateljeeaanzee.nl een keuzeformulier invul-
len en zelf uw tas samenstellen. Heleen wil u 
graag meer vertellen over haar ervaringen en 
vooral haar inzet voor de mensen in Burkina 
Fasso.

West Souburgse 
Heleen van Hooven start project 
in Burkina Fasso
Het begon allemaal met een idee om samen te werken. Heleen van Hooven 
doet veel met vilt. Zij wilde dit graag combineren met Fairtrade producten uit 
Burkina Fasso, waar de Schouwse Marianne Velthuis mee bezig was. Na een 
geslaagde combinatie op het gebied van sierraden ontstond het idee om tas-
sen te ontwikkelen. Een combinatie van vilt en leer en handwerk uit Burkina 
Fasso. Afrikaanse prints als voering en vilt van Heleen. Een uitdaging voor de 
twee creatieve dames Van Hoven en Velthuis. En zo is het begonnen.

Op verschillende plaatsen 
waren er tegels losgekomen van 
het monument. En het Putje lag 
vol plastic afval. Gelukkig wordt 
op dit moment het monument 
opgeknapt en ook is het plastic 
afval uit ’t Ronde Putje verwij-
derd. Er liggen alleen nog wat 
limonade en bier blikjes. Dat 
laatste is tegenwoordig moeilijk 
te voorkomen. Een deel van de jeugd gooit zijn afval overal. Deze rommelmakers zouden het 
verhaal van ’t Melkmeisje eens moeten lezen. Ze kunnen in dit verhaal lezen dat verkeerd 
gedrag uiteindelijk gestraft wordt.

Monument ’t Melkmeisje

Het monument is gedeeltelijk opgeknapt. Er ontbreken nog wat tegels.

In de Souburgsche Cou-
rant van afgelopen april 
deed ons melkmeisje een 
oproep om wat te doen 
aan haar monument en 
aan het plastic afval in het 
Ronde Putje.

Op een paar blikjes na is ’t Ronde Putje schoon.

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!   

€ 33,- per 50 min.

€ 35,- per 50 min.

Wave Hairstyling 
Kanaalstraat 73  

4388 BK Oost-Souburg 

t: 0118 - 49 02 22 

w: www.wavehairstyle.nl

e: info@wavehairstyling.nl 

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

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

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

Tijdens de Karolingenmarkt hebben wij de volgende aanbiedingen:
kerstknipvellen nu 6 voor  €2,00

pakje vierkante kaarten á € 1,00 nu 3 voor  € 2,00
achtergrondpapier a4 € 0,75 per pakje 3 voor  € 2,00

meerdere aanbiedingen kunt u vinden in de winkel.

Ook dit jaar hebben wij weer een Demo en Workshop
van José Joosten.

Tevens hebben wij weer magazijnverkoop op nr 18.

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
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De mensen die al bij haar in de winkel zijn 
geweest herkennen haar misschien nog 
wel. Ze heeft altijd al in de middenstand 
met heel veel plezier gewerkt. Haar grote 
hobby en passie was en is nog steeds het 
paardrijden zelf. Dagelijks was ze in de stal 
te vinden. Maar ze wilde meer, van haar 
hobby haar werk maken. De ideale droom 
van iedereen die voor haar is uitgekomen. 
Echter heeft ze het nu zo druk met haar 
winkel dat ze haar paarden heeft moeten 
verkopen en het zelf rijden er helaas niet 
meer van komt. Eerst de winkel goed orga-
niseren en dan komt mijn tijd wel weer. 
Alles op het gebied van paardrijden is in de 
winkel te vinden. Voor het paard zelf, maar 
de ruiter wordt hierin zeker niet vergeten. 
Verzorging, voeding, aan(kleding) en alle 
hebbedingetjes, gewoon teveel om op te 
noemen. Als voorbeeld laat ze een vijfen-
twintigtal rij-caps, laarzen en handschoe-
nen zien. Maar er is meer in de winkel te 
vinden. Zoals diverse artikelen voor de 
hond,  outdoorkleding en Zeeuwse streek-
producten. Allemaal gerelateerd aan het 
paardrijden om zo een totaalpakket aan 
te kunnen bieden aan de liefhebber. Maar 
vooral de nieuwe “casual line” die in de 
winkel hangt is echt een topper gebleken. 
Mensen willen niet meer alleen een zwarte 
broek en een standaard jas. Net als bij de 
gewone dagelijkse vrijetijd kleding zijn de 
mogelijkheden divers. Ook buiten de stal 
willen ze het kunnen dragen en goed voor 

de dag komen. Ze willen met de trend en 
de mode mee. Frisse kleuren, mooie model-
len, comfortabel en goede materialen voor 
elk jaargetijde. Voor iedereen is er iets pas-
sends leverbaar. Een ruime keuze hangt er 
in de winkel. Maar het assortiment wat via 
de website aangeboden wordt is zo groots 

en divers dat er voor iedereen wel iets moois 
bij moet zitten. Zelfs als je niet van paardrij-
den houdt! De website en het internet, dat 
doet haar man die ervaring heeft in deze 
branche. Hij helpt Ellen op de achtergrond 
en draagt een steentje bij dat zeker geleid 
heeft in het succes tot nu toe. Met soms 
wel 2.000 unieke bezoekers per dag op 
het internet hebben ze over de omzet dat 
verloopt via de webshop zeker niet te kla-
gen. Er wordt effecient onderhandeld met 
fabrikanten, groothandels en collegaon-
dernemers zodat wij onze producten tegen 
aantrekkelijke prijzen kunnen aanbieden. 
Dat moet ook wel, want de verkoop via het 
internet vereist concurrerende prijzen om 

voldoende omzet te kunnen maken. Tevens 
zorgt het internet ervoor dat er een snelle 
doorloop is in onze voorraad, waardoor 
de producten in de winkel actueel blijven. 
Samen met Tamara, die de winkel in Melis-
kerke runt, gaan ze voortvarend te werk om 
alle klanten een tevreden product te bie-
den. Hoelang de zaak op deze plek in Oost 
Souburg blijft is moeilijk te voorspellen. Feit 
is wel dat ze zich soms wel eens zorgen 
maken over de beschikbare ruimte. Uitbrei-
dingen zijn in dit pand moeilijk te realise-
ren. Tijdens de Karolingenmarkt is de winkel 
uiteraard open. Maar er zal buiten ook een 
kraam staan waar de nodige aanbiedingen 
te vinden zullen zijn.

Ruitersport Sissi, volop in galop
Sinds november zit Ellen Meijaard met haar ruitersportwinkel aan de Paspoort-
straat 16. Lijkt niet echt een voor de hand liggende keus, zo middenin het dorp 
ver van de paarden. Maar niets is minder waar. Achteraf was dit de juiste beslis-
sing. Bijna vier jaar geleden is ze stapvoets begonnen bij een pensionstal in Kou-
dekerke. Langzaam is ze over gegaan in draf en een winkel op Oost-Souburg 
begonnen. Inmiddels gaat het zo voortvarend dat ze dagelijks in galop moet om 
al haar klanten van producten te voorzien. Dit is mede te danken aan de inter-
netverkoop en de casual lijn die ze in haar assortiment opgenomen heeft.

Ellen Meijaard in haar ruitersportwinkel

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

DE VRIJBUITER 

Alles op de kraam
50% kor ting!!! Fietsvoordeel tijdens de Karolingenmarkt

● FIETSEN    

● REPARATIES  

Wij hebben diverse actiemodellen 
ALLEEN TIJDENS DE KAROLINGENMARKT

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

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

www.alfredsbikecentrum.nl

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

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

Vanafprijzen p.p. o.b.v. 2 personen, incl. vlucht (Economy Class), 
luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen, excl. andere toeslagen. 
Op=Op. Vraag naar de volledige voorwaarden.

8 dagen, al vanaf 

299∏ 
p.p.


