
1

waarin opgenomen ’t Putje November 2013
- verschijnt sinds 1894 -

Souburgsche Courant

Verder in deze courant:

pag. 3

Pieter Louwerse
meester vertellen

In memoriam
ter Haar Romeny

pag. 5

IJsbaan Ritthem

pag. 7

Intocht Sinterklaas, 
een groot Discofeest

» vervolg op pagina 3

Een heel jaar lang hebben we moeten wachten, maar zaterdag 23 november is 
het dan eindelijk weer zover. Dan meert Sinterklaas na een lange zeereis weer 
aan langs de loskade in Oost-Souburg. Uiteraard komt hij met de pakjesboot en 
wordt hij vergezeld door een groep trouwe zwarte pieten. Deze zullen er weer 
voor zorgen dat het nodige strooigoed aan de kinderen uitgedeeld zal worden. 

Buurtvereniging VenK is in het najaar van 
2010 ontstaan. Een aantal bewoners uit de 
Vlissingsestraat en Kromwegesingel vormden 
in de zomer van 2010 een klankbordgroep, 
een fase die men al snel ontgroeit raakte. 
De aanleiding voor het ontstaan van deze 
klankbordgroep was het plotselinge bericht 
van de gemeente Vlissingen dat er verge-
vorderde plannen waren om op de locatie 
Visodeweg een Brede School te bouwen. In 
een emotionele informatieavond werd dui-
delijk dat men zich overvallen voelde door 

de gemeente. Alle betrokken partijen waren 
het eens met elkaar over de gekozen locatie, 
enkel de buurt moest nog geïnformeerd wor-
den….! Een fl ink aantal bewoners had een 
nare smaak overgehouden aan deze wijze 
van informatieverstrekking zodat men vond 
daar iets aan te moeten doen. Vandaar dat er 
een buurtvereniging is opgericht. De naam 
VenK is afgeleid van de straatnamen Vlis-
singsestraat en Kromwegesingel. 

Buurtvereniging VenK maakt er 
werk van
In de laatste edities van De Souburgsche Courant is meermalen de naam van 
Buurtvereniging VenK genoemd als het ging om onderwerpen, die spelen 
in Souburg Zuid en in het bijzonder de nabijheid van de Vlissingsestraat en 
Kromwegesingel. Omdat de Buurtvereniging VenK denkt dat voor veel Soubur-
gers buurtvereniging VenK een onbekende is wil zij iets vertellen over wat de 
betrokkenen bezig houdt.
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Het terrein aan de Visodeweg

Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.

Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.

Antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, speelgoed, serviesgoed

Heeft u zelf goederen die een tweede kans 
verdienen, dan horen wij dat heel graag. U kunt 

hiervoor gebruik maken van onze gratis ophaalservice.
Let op! De Snuffelwinkel is nog gesloten. Wel halen we al goederen bij u op. De Snuffelwinkel is een Kringloopcentrum midden in Oost Souburg.  U kunt bij ons terecht voor antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, bouwmaterialen,serviesgoed, speelgoed, lampen, tuinspullen, gereedschap, audio-apparatuur, schilderijen, LP's, CD's  enz. enz.

Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Don. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

0118 - 448 448, www.werktvoorouderen.nl

Prettig leven,
ook met zorg
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Rondom‘t  Putje
Hebt u de laatste tijd ook wel eens het gevoel dat u 
de weg een beetje kwijt bent? Neem nou het sinter-
klaasfeest: ineens mag Zwarte Piet niet meer zwart 
zijn, ook al is hij toch maar gewoon een werknemer 
die in heel veel schoorstenen pakjes heeft bezorgd 
en daardoor zwart is geworden. Goed, ik geef  toe, 
in aanvang was hij een Moor en Sinterklaas een 
Germaanse bisschop of  zoiets maar daar gaat het 
toch allemaal niet meer om. Het gaat om de tradi-
tie. Dus om kort te gaan, Sinterklaas en Zwarte 
Piet waren jarenlang de feiten waaromheen wij met 
zijn allen een prachtig spannend kinderfeest had-
den gebouwd. Nu mag dat ineens niet meer van 
mensen die niet weten hoe de vork aan de steel 
zit. Daar raak je de weg van kwijt. Ze zijn 
trouwens erg handig, Sint en Piet, want ze 
weten altijd de weg naar Souburg te vinden. 
En dat valt toch helemaal niet mee als je 
geen “tom-tom” bij je hebt. Let maar eens 
op als je van Goes komt, dan duurt het heel, 
heel lang voor Souburg ergens op een bord staat 
aangegeven. Ritthem wel gelukkig, dus daar hoeft 
het jonge volkje zich geen zorgen te maken, maar 

Souburg niet, pas als je af  moet slaan en er al 
bent. Dat moet zo’n goedheiligman dan toch maar 
weten. Dat je richting Vlissingen moet gaan om in 
Souburg te komen. En dat willen we hier eigenlijk 
toch niet helemaal. We willen wel bij Vlissingen 
horen maar dan ook nog zelf  iets zijn. Dus dat 
vraag ik dit jaar in mijn schoen: een ANWB-bord 
bij de afslag Middelburg met Souburg er op.

Melkmeisje
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Melkmeisje

Aankomst
Met een lange reis voor de boeg is hij dit jaar 
vroeg vertrokken om op tijd aan te komen 
in Oost-Souburg. Je weet immers maar nooit 
wat voor weer het onderweg kan zijn. Storm 
en regen kunnen de reis vertragen maar hier 
kunnen de kinderen niet op wachten vindt 
Sinterklaas. Vanaf open zee komt hij via de 
sluizen in Vlissingen het kanaal in. Onder 
begeleiding van de kapitein en zijn matro-
zen laat hij zich mede door de vaarpieten 
veilig door de bruggen van het Kanaal door 
Walcheren varen. Om 12.50 uur zal hij aan-
meren aan de loskade. Hier zal hij ontvan-
gen- en welkom geheten worden door een 
vertegenwoordiger van de gemeente Vlissin-
gen. Sinterklaas zal ruim een half uur op de 
kade blijven om de kinderen te begroeten en 
tekeningen in ontvangst te nemen. Aanslui-
tend zal hij weer zijn ronde door het dorp 
maken op zijn paard Americo. Dit zal muzi-
kaal begeleid worden door muziekkorps Vlijt 
en Volharding. 

Activiteiten
Vanaf 12.20 uur zijn er op de loskade en aan 
het begin van de Kanaalstraat diverse activi-
teiten voor de kinderen uit Oost-Souburg en 
alle omliggende wijken. Ramona van Zwe-
den zal deze activiteiten begeleiden. 

Het gerucht gaat dat er enkele Discopieten 
vooruit gevaren zijn en de kade om willen 
toveren tot een grote Disco met een mega 
dansvloer. Daar hebben zij uiteraard de 
hulp voor nodig van alle kinderen met hun 
ouders. Evenals vorig jaar is er ook weer een 
kleurplaat te downloaden vanaf de site van 
de speeltuin. www.speeltuindesouburgt.nl 
of gewoon ophalen ter plaatse. Deze kun-
nen jullie dan aan Sinterklaas of een van zijn 
Pieten overhandigen. En het zou leuk zijn als 
jullie hier de tent op de speeltuin mee zou-
den kunnen versieren. Aan het einde van de 
route gaat Sinterklaas weer naar de tent op 
de speeltuin. 
 
Route
Om 13.35 uur, nadat de trein voorbij is, 
zal Sinterklaas het spoor over steken en zijn 
tocht door het dorp beginnen. De stoet zal 
gesloten worden door de DJ piet en alle 
Discopieten zullen de gehele route blijven 
swingen: Kanaalstraat, Paspoortstraat, Oran-
jeplein, Lekstraat, Gouwestraat, Dintelstraat, 
Dommelstraat, Hontestraat in en dan via 
de Diezestraat links naar speeltuin “de Sou-
burgt”. 
Sinterklaas en zijn pieten zullen de tocht 
door Souburg eindigen bij de speeltuin aan 
het Koopmansvoetpad. 

Intocht Sinterklaas, 
een groot Discofeest

Feest en Disco op de speeltuin
Omstreeks 14.30 uur zal Sinterklaas samen 
met al zijn zwarte pieten op de speeltuin 
arriveren. Voor iedereen geldt hier: Gratis 
entree! Hier kunnen de kinderen tot en met 
8 jaar met Sinterklaas of Americo op de foto. 
In de tent op de speeltuin zullen ook nog 
een aantal activiteiten voor deze kinderen 
zijn. 
Voor de jeugd tussen 9 en 14 jaar zal er dit 
jaar iets speciaals georganiseerd worden. De 

Disco Pieten zullen, speciaal voor deze leef-
tijdsgroep, samen met de DJ Piet voor een 
knallend discofeest zorgen. Dit zal plaatsvin-
den op de parkeerplaats naast de speeltuin. 
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, 
de vrijwilligers van de speeltuin zullen koffi e 
en limonade verkopen. Tegen de koude zal 
er heerlijke soep geserveerd worden en wor-
den er snacks gebakken. Dit feest zal duren 
tot omstreeks 16.00 uur en mag je zeker niet 
missen!!

Tegen inlevering van deze advertentie :

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
0118-461287

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg

20% korting
op alle
beenmode!

✃

✃

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
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In memoriam Barend Herman Georg ter Haar Romeny  
Engelen 19 februari 1925 – Lochem 6 mei 2013 Adri Meerman
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Buurtvereniging VenK maakt er werk van
Het doel van de vereniging is om de leefbaar-
heid en veiligheid in de buurt te behouden 
of te vergroten. Op te komen voor de belan-
gen van de bewoners en hun spreekbuis te 
zijn. Publiekrechtelijke instanties, zoals de 
gemeente Vlissingen en woningbouwvereni-
gingen, van advies te dienen met betrekking 
tot de buurt. Men tracht dit doel onder-
meer te bereiken door een zo groot mogelijk 
draagvlak onder de bewoners van de buurt 

te krijgen en aanspreekpunt te zijn voor deze 
bewoners. Alle begin is moeilijk en dat heeft 
men ook ervaren. Het bestuur van VenK 
wordt ongeveer fifty/fifty gevormd door 
mensen die wonen in de Vlissingsestraat en 
Kromwegesingel. Vanuit hun dagelijkse werk-
zaamheden vullen zij elkaar in het bestuur 
goed aan en is er een fijne samenwerking. 
We kunnen stellen dat er in het driejarig 
bestaan een goed contact is opgebouwd met 

de gemeente. Ook de lijnen met de (plaat-
selijke) politiek zijn kort en weet men elkaar 
te vinden. De buurtvereniging heeft een plan 
ingediend ter verdere invulling van het ter-
rein aan de Visodeweg. In dat plan is ruimte 
gecreëerd voor natuur en groen, speelgele-
genheid voor kinderen en meer parkeervoor-
zieningen. Recentelijk is overleg gevoerd met 
de gemeente om te komen tot meer parkeer-
gelegenheid in de straat/buur en om enkele 

kruispunten overzichtelijker en daarmee vei-
liger te maken. Omdat hemelsbreed de ter-
reinen van de toekomstige Marinierskazerne 
niet ver van hun woningen zijn gelegen is er 
bij de gemeente op aangedrongen dat men 
oog blijft houden op de negatieve effecten 
van geluid- lucht- en lichtoverlast. In perio-
dieke gespreksronden wordt de vereniging 
blijvend door de gemeente geïnformeerd en 
is er ruimte voor overleg.

Het geeft altijd een vreemd gevoel in de maagstreek als er 
een poststuk op de deurmat valt met het opschrift “onbesteld 
retour”.  Dat overkwam ook ons redactielid Dick Schinkel toen 
hij het exemplaar van de Souburgsche Courant van mei 2013 
met die melding ontving.  Wij waren op bezoek bij de oud-bur-
gemeester Ter Haar Romeny toen wij de afspraak maakten dat 
hij de Souburgsche Courant  voortaan ook zou ontvangen. Een 
korte zoekactie via Google bevestigde het ongeruste  gevoel 
van ons redactielid. Barend Herman Georg Romeny bleek in 
zijn woonplaats Lochem op 6 mei 2013 te zijn overleden.

In onze courant van april 2013 schreef ik een artikel over het 
bezoek aan onze oud-burgemeester op 17 januari 2013. Toen 
beschreef ik hem als een uiterst vitale 87-jarige man die ons 
in de vrieskou al op stond te wachten. Hij stond erop eerst 
de lunch te nuttigen die hij met groot enthousiasme zelf 
had bereid. Hij vertelde bevoorrecht te zijn om in een goede 
gezondheid te verkeren. “Ik ben al 26 jaar gepensioneerd en 
ben een hele slechte voor het pensioenfonds”, zei hij lachend.

Op 9 april 2013 ontving Dick Schinkel het onderstaande mail-
bericht:
“Op 13 maart jl. werd mijn tot nu toe zo prachtig verlopen leven 
nogal wreed verstoord, dat tot een ziekenhuisperiode in Deventer 

heeft geleid waar de eindconclusie was: ernstige nierbeschadiging, 
ergo nierdialyse voor de coming time. Organisatorisch en logistiek 
leidde dat tot een nogal onrustige periode. Zodoende was ik heer-
lijk verrast met jullie Souburgsche Courant die ik nog heb kunnen 
afdrukken maar waarvoor ik jullie maar niet kon bedanken. 
Welnu, ik probeer het nog een tijdje ….
Veel power en aandacht voor de interessante Souburgen met zijn 
bewakers.
Mijn hartelijke groeten,
Barend ter Haar Romeny “

Dick Schinkel stuurde hem per omgaande:
“Het bezoek aan u op 17-1-2013 gaf ons door uw vitaliteit en 
levensvreugd veel energie.
De terugtocht vanuit Lochem naar Souburg duurde door de weers-
omstandigheden meer dan vijf uur. Desondanks waren we bij 
aankomst niet moe. Het was daarom schrikken toen we uw mail 
lazen. We hopen dat het u (naar omstandigheden) nog lang goed 
gaat en we u de Souburgsche Courant nog jaren mogen sturen.
Met vriendelijke groet,
Dick Schinkel”

Barend Herman Georg Romeny was burgemeester van Sou-
burg in de periode 1963-1966.

Wees er snel bij: Nog 3 renovatiewoningen beschikbaar!
De renovatie bestaat uit:
• Nieuwe dakpannen, kozijnen, ramen en dakgoten

• Nieuw ventilatiesysteem

• Woningbrede dakkapel aan de achterzijde

• Dak-, vloer- en gevelisolatie

• Glasisolatie

• Groen energielabel

Instapwoningen 

Wil jij je woning helemaal zelf naar je eigen wens aanpassen?   

Er zijn in het project Hof Kromwege ook nog 3 instapwoningen 

beschikbaar, deze zijn te koop vanaf € 79.000,- k.k.

Wijkvernieuwing Hof Kromwege, Oost-Souburg

Prijzen vanaf € 112.000,- k.k.

Meer informatie:

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

M2 Makelaars  T 0118 442200

Lage netto maandlast € 400,-
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Lia Weezepoel van het Allergaartje in Oost-Souburg vertelt er nog steeds erg 
enthousiast over. “We zijn in het klein begonnen in een ruimte naast onze 
woning. In de loop van de tijd zijn we steeds uitgebreid, tot we niet verder 
meer konden. En na 19 jaar, op 4 november 1994, hebben we een hobbywinkel 
opgebouwd, met ruimte ook voor cursussen. We zitten in een segment, waar 
nog steeds veel vraag naar is.” Lia staat voor haar producten, haar cursussen en 
haar klanten. Het Allergaartje was als naam een eerste ingeving, maar de vlag 
dekt nog steeds de lading. Een fi jne winkel voor mensen die van knutselen, 
knippen en plakken hun hobby hebben gemaakt.

Allergaartje 19 jaar al een begrip 
in Souburg

LIa Weezepoel in haar winkel ‘Het allergaartje’.

En aanloop is er. Al vanaf het begin. Toen 
haar man jaren geleden niet langer in staat 
was zijn beroep uit te oefenen, is hij begon-
nen om zijn hobby onder de aandacht van 
de mensen te brengen. Hij maakte houten 
speelgoed, kerststalletjes en leuke dingen. 
Hij ging ermee naar kleine beurzen en ten-
toonstellingen. En omdat er steeds meer 
vraag kwam naar zijn producten, zijn ze 
samen naast het huis begonnen. Eerst klein, 
steeds meer uitbreidend en 11 jaar geleden 
is het uiteindelijk tot de huidige winkel- en 
werkruimte gekomen. Ondanks het feit dat 
haar man er niet meer is, is Lia nog steeds 
erg betrokken bij alles wat met handwer-
ken en knutselen te maken heeft. Ook haar 
jongste dochter is er al bij betrokken en 
samen doen ze de winkel en de clubs. “Er is 
nog steeds vraag naar onze spullen en naar 
onze cursussen. Uit het hele land hebben 
we aanloop. We adverteren in een vakblad 
en ons assortiment nodigt mensen uit om 
langs te komen als ze in de buurt zijn. Zo 

zijn er mensen uit Utrecht, Groningen en 
Limburg, die trouw klant zijn. Fijn toch?” 
Papierwerk en knipkunst staan centraal bij 
Lia. Het Allergaartje is echt bekend om het 
kaarten knippen en om het zogenaamde 
3-D werk. Een kunst op zich. De cursussen 
richten zich op kaartknippen, Pergamano, 
een bijzondere vorm van papierkunst en het 
maken van allerlei voorwerpen. Lia wordt 
bij de diverse workshops geholpen door 
twee van haar vriendinnen. Zij zijn ook erg 
betrokken bij de diverse onderwerpen in de 
cursussen. Op dinsdag bijvoorbeeld zijn er 
twee clubs, die al bestonden, toen ze 19 
jaar geleden begonnen met hun winkel. De 
deelnemers kregen nog les van Lia’s man, 
toen hij nog in Het Zwaantje cursussen gaf. 
“De winkel is eigenlijk een soort buurtsu-
per”, zegt Lia. “De mensen komen hier erg 
graag, het heeft echt iets sociaals.” En als 
het aan Lia ligt, blijft het nog lang zo. Voor 
mensen met deze hobby staat de deur altijd 
open.

Vorige maand was het bijna weer raak. In 
Souburg viel meer dan 60 millimeter regen. 
Een hoeveelheid die de waterafvoer nog net 
aankon. In het noorden van de provincie en 
in Goeree-Overfl akkee veroorzaakte de regen 
veel meer overlast. Dat had Souburg en vooral 
een deel van de Burgemeesterstemerdinglaan 
ook kunnen overkomen. Het deel ten oosten 
van de Karolingische Burg van Souburg ligt 

veel lager dan de bovenliggende straten. 
Wanneer de waterafvoer van de Ritthemse-
straat en het gebied rond de Nagelenburgsin-
gel het water niet meer kan verwerken loopt 
dit naar de Burgemeester Stemerdinglaan 
met het risico dat de straat weer vol met 
water komt te staan. Leuk voor de kinderen 
niet leuk voor de mensen die daar wonen. 
Gelukkig is het niet zover gekomen.

Wateroverlast door regenval
Het is al weer meer dan acht jaar gelden dat we in de Burgemeester Stemer-
dinglaan met bootjes konden varen. De opbergcapaciteit van het water is ver-
beterd en de afgelopen jaren heeft het niet meer zo hard geregend.

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

DE VRIJBUITER 

Kalenders en 
Agenda´s 2014

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

Boek uw Last Minutes 
 bij Arke in Vlissingen!

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

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg

EEN WONING 
(VER)KOPEN IN DEZE 
TIJD IS WÉL MOGELIJK...
Wij helpen u graag!

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl • I www.schinkeldeweerd.nl
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Pieter Louwerse werd op 23 januari 1840 
geboren als zoon van Jan Louwerse en 
Jannetje Puijpe. Deze aanvankelijk wel-
gestelde boerenfamilie woonde in een 
huis dat veel leek op een Zwitsers chalet, 
gelegen aan de Oude Vlissingse weg bij 
Abeele. Jan Louwerse bekleedde enige 
tijd de functie van assessor – een soort 
wethouder –  binnen het lokale bestuur 
en was tevens ouderling. Maar het nood-
lot sloeg toe en de eens nog welgestelde 
familie raakte aan lager wal. Ondanks het 
gebrek aan geld, zorgde Jan en Jannetje 
er wel voor dat Pieter degelijk onderwijs 
kreeg. 

De hoofdonderwijzer van de lokale dorps-
school was er bijzonder op gebrand zijn 

Pieter Louwerse, meesterverteller
Robert Vonk 

Aan het Oranjeplein in Oost-Souburg staat een borstbeeld van een vriende-
lijk ogende, bebaarde man: Pieter Louwerse. Een man die niet alleen bekend-
heid geniet als dichter van klassiekers als ‘Waar de blanke top der duinen’ en 
‘Zagen, zagen, wiede wiede wagen’, maar ook tal van kinder- en geschiede-
nisboeken op zijn naam heeft staan. Een markante, ietwat tragische fi guur uit 
Souburg, die zijn geboortedorp in ieder geval niet vergat. Reden genoeg om 
hem hier weer eens voor het voetlicht te brengen.

Een paar van de meer dan 100 boeken die Pieter Louwerse geschreven heeft.

     West         Souburg

leerlingen goed te leren lezen; iets waar-
over Pieter later nog waarderende woor-
den sprak. Maar de Souburgse school 
moet desalniettemin een wat zonderlinge 
plaats zijn geweest. De hoofdonderwijzer 
bestuurde de school met harde hand en 
verdiende een centje bij met de verkoop 
van pennen, papier en prentjes aan zijn 
leerlingen. Pieter Louwerse ontwikkelde 
op jonge leeftijd al een groot talent voor 
het vertellen van verhalen. Hij had het van 
geen vreemde, want ook zijn vader ver-
telde graag en vaak.

Op elfjarige leeftijd verloor Pieter zijn 
ouders. Zijn oom Pieter Puijpe, hoofd van 
de Vlissingse Burger- en Nutsschool, ont-
fermde zich over hem. Pieter kwam terecht 

in een gezin waar het maar om één ding 
draaide: onderwijs. Ook Pieter koos niet 
veel later voor het onderwijzersvak. Op 3 
april 1856 – de dag van het vijftigjarig jubi-
leum van Schimmelpennincks Schoolwet 
– deed Pieter Louwerse examen. Het kon 
eigenlijk niet mis gaan. De examinatoren 
vierden het jubileum uitbundig en onthaal-
den zichzelf en de kandidaten op een glas 
madeira, brood en koffi e. Pieter slaagde en 
kreeg een ‘Akte van algemeene toelating 
tot schoolonderwijzer van den vierden of 
laagsten rang’. 

Twee jaar later was Pieter hulponderwij-
zer van de school van Dirksland, op Goe-
rree-Overfl akkee. Veel verdiende de jonge 
onderwijzer niet. Naast kost en inwoning 
kreeg hij veertig gulden per jaar, wat in 
die tijd ongeveer het maandloon van een 
geschoolde werkman was. Bovendien werd 
van dit jaarloon aanvankelijk ook nog 17½ 
gulden aan wasgeld ingehouden. Maar 
Pieter maakte snel carrière. Via een korte 
periode als hoofdonderwijzer in Goes, een 
korte terugkeer naar Dirksland, kwam hij 
via Hazerswoude uiteindelijk in Den Haag 
terecht. Daar werd hij, tweeëndertig jaar 
oud, hulponderwijzer van de Armenschool 
in de wijk Kortenbosch.

In Den Haag kwam de verteller in Pieter 
Louwerse tot bloei. Zoals bij vrijwel iedere 
Armenschool kwamen leerlingen ook hier 
vaker niet dan wel opdagen. Pieter greep 
naar de pen en verzon het ene verhaal na 
het andere. Zijn ‘verteluurtjes’ sloegen aan 
en de kinderen kwamen regelmatiger naar 
school toe. De verhalen van Pieter bleven 
niet beperkt tot de Haagse Armenschool, ze 
vonden via de drukpers ook hun weg naar 
andere kinderen (en volwassenen). In 1884 
kreeg Pieter Louwerse voor zijn schrijfwerk 
de D.A. Thiemeprijs van de Koninklijke Ver-
eniging van het Boekenvak, een eer die hij 
deelde met schrijvers als Carel Vosmaer, 
Louis Couperus en Willem Kloos.

Pieter Louwerse schreef niet alleen veel 
oorspronkelijke werken, er verschenen ook 
veel vertalingen van zijn hand, zoals Robin-
son Crusoë, De Verhalen van Duizend-en-
één-nacht [uiteraard ingekort en gekuist] 

en Willem Tell. Zijn Souburgse afkomst ver-
loochende hij niet. In zijn eigen werk kwam 
Souburg met enige regelmaat terug. In zijn 
boek Uit den Franschen tijd (1887) vinden 
we bijvoorbeeld de volgende passage: ‘Het 
was in het jaar 1809 en ik woonde toen in 
West-Souburg, een dorpje dat tussen Mid-
delburg en Vlissingen ligt’.

In zijn boek Vlissingen in 1572 uit 1871 
speelt het huis aan Parklaan 1 zelfs een 
hoofdrol. De hoofdpersoon van het boek, 
de watergeus Jilles, wordt in de kelder van 
het huis opgesloten, zoals we uit dit citaat 
kunnen opmaken: ‘Neen, mannen, ik weet 
wat beters, riep de Schout zoo hard hij kon. 
Hier in het Park zijn kelders, zooals er in 
het kasteel geen betere zijn. Laat hem aan 
mij over. Ik zal hem in een van die kelders 
sluiten, en ik wed, dat je hem morgen of 
overmorgen tot Vlissingen aan de galg zult 
kunnen zien bengelen!’. Zo’n vaart loopt 
het – voor Jilles – gelukkig niet…

Pieter Louwerse moest wegens doofheid 
zijn loopbaan als onderwijzer vroegtijdig 
beëindigen. Die doofheid werd hem uitein-
delijk ook fataal. Op 2 augustus 1909 ging 
hij – althans zo luidt het verhaal – zo op in 
het spel van een stel voetballende jongens, 
dat hij bij het oversteken van de straat 
de elektrische tram niet hoorde. Hij werd 
aangereden, raakte in coma en stierf een 
paar weken later. Er werd als snel een fonds 
ingesteld voor het fi nancieren van een 
gedenkteken. Ook Emma en Wilhelmina 
doneerden een ‘vorstelijk’ bedrag. Met dit 
geld werd in 1912 het borstbeeld aan het 
Oranjeplein te Oost-Souburg betaald. Pie-
ter was na vele omzwervingen weer thuis.

Spectaculaire
aanbiedingen!

● FIETSEN    

● REPARATIES  

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

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

www.alfredsbikecentrum.nl
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Hubo De Bezige Hand
Buteuxstraat 12, Oost-Souburg 

Tel 0118 461241 woensdag gesloten

De eerste de beste

Onze winkel
uitgebreid assortiment, 
vakkundig advies

Onze werkplaats
professioneel op maat

Onze montage
naar keuze 
vakkundig gemonteerd

kasten
horren
deuren
vloeren
sleutels
mengverf
sierbeslag
hout/plaat
zonwering
ijzerwaren
werkbladen
schuifdeuren
radiatorkasten
raamdecoratie
veiligheidsbeslag

Voor 
vakwerk

in 
maatwerk
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Het gewijzigde ontwerp is tot stand geko-
men na weging van de inspraakreacties op 
het Voorlopig Ontwerp dat in mei van dit 
jaar gepresenteerd is. Veel omwonenden 
en gebruikers van de Burgemeester Ste-
merdinglaan hebben de moeite genomen 
om verbetervoorstellen aan te leveren. De 
gemeente heeft veel suggesties over kun-
nen nemen en het ontwerp afgestemd op 
de gevoelens en behoeften die er leven. 
Niet alle suggesties konden overgenomen 
worden, omdat alles afgewogen wordt in 
een groter geheel. Voorbeelden van verbe-
tervoorstellen die overgenomen zijn; de vrij 
liggende fietspaden, de gefaseerde overste-
ken met keermogelijkheid voor auto’s, extra 
zebrapaden en een verkeersplateau in de Rit-
themsestraat.
 
Op piekmomenten kan het erg druk zijn met 
parkerende auto’s rondom de sportvelden 
van RCS (vooral in het weekend) en bij de 
Molukse kerk (bij diensten). De gemeente 
heeft besloten om in de omgeving van 
deze voorzieningen extra parkeerplaatsen 
te maken. Bezoekers kunnen hierdoor mak-
kelijker hun auto kwijt, hoeven minder ver 
te lopen en zorgen voor minder overlast in 
de omliggende straten. Op de rest van de 
Burgemeester Stemerdinglaan is de parkeer-
ruimte gereguleerd in parkeerstroken en zo 

veel als mogelijk afgestemd op het dage-
lijkse gebruik. Het aantal auto’s wat gepar-
keerd kan worden zal toenemen. Dit is zowel 
gunstig voor het dagelijkse gebruik als voor 
evenementen in Oost-Souburg.
 
De gemeente heeft de mogelijkheid gebo-
den om na presentatie van het gewijzigde 
ontwerp nog reacties in te dienen. Tot 11 
oktober heeft iedereen dit kunnen doen. De 
reacties zijn geen onderdeel van de inspraak, 
maar worden wanneer mogelijk wel ver-

werkt in een Definitief Ontwerp.
 
De gemeente streeft ernaar om voor het 
einde van dit jaar een Definitief Ontwerp te 
hebben. Dit Definitieve Ontwerp zal tech-
nisch uitgewerkt worden en vervolgens aan-
besteed worden. In het eerste kwartaal van 
2014 zal gestart worden met de werkzaam-
heden. Hoe de planning van de uitvoering 
er uit gaat zien is nog niet bekend. Wel zal 
bij de aanbesteding meegenomen worden 
dat de overlast zo veel als mogelijk beperkt 

moet worden en er door de aannemer goed 
gecommuniceerd moet worden naar omwo-
nenden en weggebruikers. De gemeente 
verwacht in 2015 de kwaliteitsimpuls van de 
Burgemeester Stemerdinglaan af te ronden.
 
Via de gemeentelijke website, www.vlissin-
gen.nl, en de Blauw Geruite Kiel houdt de 
gemeente Vlissingen iedereen op de hoogte 
van het project. Direct belanghebbenden 
worden schriftelijk geïnformeerd over de 
verschillende stappen.

Ontwerp van de Burgemeester Stemerdinglaan
De gemeente Vlissingen is bezig met 
de voorbereiding voor een integrale 
kwaliteitsimpuls van de Burgemeester 
Stemerdinglaan en een deel van de 
Ritthemsestraat. De kwaliteitsimpuls 
zorgt voor een verkeersveiligere weg-
inrichting, meer groen, een rijbaan 
in asfalt voor gemotoriseerd verkeer 
en een duurzame oplossing voor de 
waterberging. Eind september is een 
gewijzigd ontwerp gepresenteerd 
met vrij liggende fietspaden.

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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Heerlijkheid         Ritthem

Jos Broeke weer op de 
Oosterschelde
Hoewel weerman Jos Broeke niet meer te horen of zien is bij Omroep Zeeland, is hij nog 
lang niet met pensioen. Zijn website Meteo Zeeland wordt nog door velen geraadpleegd. 
Heel regelmatig wordt hij gevraagd voor lezingen, is hij speaker bij Zeeuwse evenementen 
en zeer betrokken bij de Zeeuwse culturele wereld. Onlangs is hij door KV Atlas gevraagd 
als beschermheer van de natuurijsbaan Ritthem on Ice.

Dit seizoen is Jos eens in de maand als gastgids meegevaren met MS Onrust op de Ooster-
schelde. Vanaf het topdek doet hij verslag van het aktuele weer, de mooie Zeeuwse luchten 
en alles wat er te beleven is op en rond de Oosterschelde zoals de zeehonden en de grote 
verscheidenheid aan vogels. Zondag 24 november start de vaartocht om 11:00 uur vanuit 
Burgsluis op Schouwen Duiveland en duurt anderhalf uur. Heeft u interesse om mee te 
varen, kijk dan op www.ms-onrust.nl voor meer informatie en reserveringen.

Vorig jaar maart is Maikel Harte in het druk-
bezochte Dorpshuis geweest in het kader 
van de culturele Zeeuwse avonden die de 
Dorpsraad organiseert. Na de avondvul-
lende conference heeft hij beloofd om nog 
eens naar “Ons Dorpsleven” te zullen komen 
voor een try-out van een nieuwe eindejaars-
conference. 
Hij heeft woord gehouden en toegezegd 
vlak voor Sinterklaasavond donderdag 28 
november wederom naar Ritthem te komen 
voor een optreden waarin hij veelal in het 

Zeeuws-vlaamse dialect de actuele zaken 
relativeert en grappend en zingend vast 
weer voor een leuke avond gaat zorgen. 
Om teleurstellingen te voorkomen, kunt u 
kaartjes reserveren via de Dorpsraad (0118-
464961). Entree is 7 euro per persoon. Het 
programma duurt van 20:00 uur tot onge-
veer 22:00 uur inclusief pauze. De zaal is 
open vanaf 19:30 uur. Adres: Dorpshuis 
“Ons Dorpsleven”, Dorpsstraat 22 te Rit-
them. U bent van Harte welkom bij Maikel 
Harte!

Door de tweekoppige ijscommissie is er 
technisch onderzoek gedaan en werd offerte 
gevraagd voor materialen en benodigde 
grondmachines. Na een efficiënte PR actie 
van twee bestuursleden bleek het plan uit-
voerbaar te zijn. Het “Crowd funding” prin-
cipe, het samen opzetten en financieren 
van een nieuw project, heeft hier uitstekend 
gewerkt. 
In korte tijd reserveerden enthousiastelingen 
samen bijna twee duizend dagkaarten. De 
Partij Souburg Ritthem en Stichting Souburg 
Promotie waren er als eerste niet-particu-
lieren bij en samen goed voor een afname 
van 1000 kaarten. Stichting Woonburg heeft 
kaartjes gereserveerd voor zijn huurders in 
Ritthem en Amels BV, blijkbaar ook liefheb-
bers van water in bevroren toestand, heeft 
ingetekend voor 600 kaartjes. KV Atlas was 

ook zeer gelukkig met een royale Rabobank 
bijdrage uit het Maatschappelijk Steunfonds. 
De Gemeente Vlissingen was direct enthou-
siast om het project te steunen en is van plan 
om de basisschool kinderen uit de gemeente 
kennis te laten maken met de natuurijsbaan 
in Ritthem. Afgesproken is dat er huurschaat-
sen beschikbaar zullen zijn voor diegenen 
die geen eigen ijzers hebben.
De fysieke voorbereidingen zijn in volle 
gang. Ondertussen wordt er nu gewerkt aan 
een draaiboek. Koek en zopie, toegangscon-
trole, baantoezicht, baanonderhoud en par-
keertoezicht moeten geregeld zijn voordat 
de leden van Atlas kunnen roepen: “Laat nu 
de vorst maar komen”! Trouwens..... geen 
onaardig idee misschien: Officiële opening 
door onze Vorst Willem Alexander. Had die 
ook geen schaatspassie?

IJsbaan dóór en vóór de Crowd

De principes van Maikel Harte

Ook deze keer weer een foto uit het archief van Wim de Meij: “De Schone Waardin” in 
1918. De man met fiets is Piet Cornelis, bakker uit Ritthem. Wim krijgt regelmatig vragen 
over de lokatie van herberg “de Schone Waardin”. Dat is dus waar de Schone Waardinweg 
uitkomt op de Zeedijk, zie foto. “De Schone Waardin” is helaas 70 jaar geleden afgebroken 
door de Duitsers. Die vonden het een sta-in-de-weg voor de kustverdediging.

Ritthem in Beeld

Soms lukt het: Een  goed plan of een oud idee weer uit de kast, schouders eron-
der en hup .... na  7 weken aan de slag met voldoende geld in het vooruitzicht.  
In Ritthem is er in de herfstvakantie hard gewerkt door vrijwilligers van KV 
Atlas om het grasveld geschikt te maken voor de natuurijsbaan die de club al 
jaren op het verlanglijstje heeft staan. Het uitbreiden van de aktiviteiten komt 
nu, in een tijd van krimp, zeker voor de leefbaarheid in Ritthem van pas.

Friedy vindt dat hij persoonlijk in ieder geval 
kan terugzien op een leuke en soms ook 
spannende tijd. Hij noemt vervolgens het 
opstellen van het dorpsplan, het behoud van 
het Dorpshuis, de dreigende ontpoldering 
van het Ritthems buitengebied, de komst 
van de Marinierskazerne en de voortdurende 
contacten met de gemeente, de provincie 
en andere organisaties. “Het was prettig 
om dat samen als een team te doen en als 
spreekbuis van de Dorpsraad op te treden”.

De Dorpsraad Ritthem is dus op zoek naar 

kandidaten voor het voorzitterschap. Er 
wordt gezocht naar mensen die hart hebben 
voor Ritthem, actief willen meehelpen de 
leefbaarheid binnen het dorp te behouden. 
De beoogde voorzitter geeft sturing aan het 
team bij de uitvoering van het dorpsplan.

Als dat iets voor u is, dan hoort de Dorpsraad 
dat natuurlijk graag.
Wilt u meer informatie of eerst een persoon-
lijk gesprek dan kan er contact worden opge-
nomen met Friedy Geeve (0118-464248) of 
secretaris Christel Klapwijk (0118-464961)

Dorpsraad zoekt voorzitter
Friedy Geeve is al een aantal jaren een enthousiast en vasthoudend voorzitter 
van de Dorpsraad Ritthem. Velen zullen hem herkennen aan zijn gebronsde 
stemgeluid, de grijze baard en het wit-blauwe warme IJslandse vest. Onlangs 
kondigde hij aan te zullen stoppen als voorzitter. “Niet omdat het niet leuk 
meer is – de onderwerpen zijn nog altijd zeer interessant - maar je raakt op 
leeftijd en er moet ook een zekere verjonging van de Dorpsraad komen”, zegt 
Friedy tijdens een informeel overleg.

Volgt u de discussie over dat hele zwarte pieten gedoe of bent u er ook al een 
beetje moe van? Toevallig de column “Principepiet” van Maikel Harte gelezen 
in de PZC van 26 oktober? Hij heeft een mooie oplossing!
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Woningen Hofkromwege 
aantrekkelijk geprijsd

Woonburg heeft de woningen grondig 
gerenoveerd en het resultaat mag er zijn. 
De woningen zijn voorzien van nieuwe dak-
bedekking, kozijnen, ramen, dakgoten, een 
woningbrede dakkapel aan de achterzijde en 
een nieuw ventilatiesysteem.  De komende 
jaren zullen er geen grote onderhoudskosten 
noodzakelijk zijn! Bovendien is de woning 
zeer goed geïsoleerd, na de renovatie zijn ze 
zeer energiezuinig en beschikken ze over een 
energielabel A. Dit zorgt voor maandelijks 
zeer lage energielasten en een comfortabele 
woning.
De verkopende makelaars zijn erg positief 
over de verkoop. De woningen zijn aan-
trekkelijk geprijsd en staan te koop vanaf 
112.000,- k.k. Van de 24 die te koop ston-
den, zijn er nog slechts 3 beschikbaar. De 
verwachting is dat ook deze laatste 3 bin-
nenkort verkocht zullen zijn.
In dezelfde wijk, aan de Kromwegesingel, 
staan 6 woningen te koop waarvoor Woon-
burg heeft gekozen om deze niet op te knap-
pen, maar te verkopen tegen een zeer lage 
prijs, vanaf 79.000 k.k. De instapwoningen-
zijn eigenlijk prima bewoonbaar. Deze heb-
ben een eenvoudige afwerking qua keuken 
en sanitair en de renovatie zoals bij de andere 

woningen in de wijk heeft bij deze woningen 
niet plaats gevonden. Een handige doe-het-
zelver kan uiteraard ook zelf isolatie aanbren-
gen en de woning geheel naar eigen inzicht 
verbouwen. De lage prijs kan er dan voor 
zorgen dat een eigen woning toch betaal-
baar wordt.
Gezien de aantrekkelijke verkoopprijzen zijn 
zowel de renovatie als de instapwoningen 
uitermate geschikt voor starters of kleine 
huishoudens. Voor een laag maandbedrag 
kun je i.p.v.  een klein appartement, een 
mooie woning bewonen met 3 slaapkamers, 
in een leuke buurt die ook nog eens een 
grote tuin heeft.

Woonburg heeft de verkoop van de wonin-
gen uitbesteed aan M2 makelaars en Schin-
kel en de Weerd makelaardij. Ben je op zoek 
naar een leuke betaalbare woning die volle-
dig is opgeknapt of wil je liever zelf de instap-
woning verbouwen? Neem dan contact op 
met de makelaar. Zowel van de renovatie- als 
de instapwoningen zijn er nog slechts drie 
beschikbaar! Wilt u nog dit jaar kopen neem 
dan snel contact op met één van de make-
laars. Voor meer informatie kijk op website 
www.hofkromwege.nl.

Evenals vorig jaar wil de Protestantse Kerk 
aandacht vragen voor een winters onder-
werp. Het gaat om verstrekking van kerst-
pakketten aan inwoners van Souburg, Rit-
them en Vlissingen. Het Leger des Heils zorgt 
voor Vlissingen, wij voor Souburg. Degenen 
die langdurig zijn aangewezen op alleen een 
minimumuitkering zoals WAO. AOW komen 
er voor in aanmerking.
Het is de bedoeling dat de kerstpakketten 
worden aangevraagd d.m.v. onderstaand 
formulier of het formulier uit de Souburgse 
Courant. Dat kan worden gedeponeerd in 
de brievenbus voor de Ark, naast de kerk 
aan het Oranjeplein. Doe er wel een kopie 
bij  van het laatste uitkeringsbericht of bij-
schrijving.

Beide dienen voor 25 november ingeleverd 
te zijn. Er kan ook een pakket voor iemand 
anders worden aangevraagd. Vermeld dan 
wel uw eigen naam en adres zodat wij infor-
matie kunnen inwinnen.
De aanvraag geeft niet de garantie dat er 
daadwerkelijk een kerstpakket wordt toe-
gewezen. In ieder geval wordt er niet meer 
dan één pakket per adres verstrekt. Over de 
uiteindelijke toekenning is geen discussie 
mogelijk. Indien u een pakket zal worden 
verstrekt, krijgt u schriftelijk bericht met ver-
melding van datum, plaats en tijdstip.
Schroom niet een pakket aan te vragen, 
want de Protestantse Kerk hoopt diegenen 
die ervoor in aanmerking komen, allemaal 
een pakket te geven.

Aanvraag kerstpakketten

Aanvraagformulier kerstpakketten 2013

Naam ..............................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................

Postcode……………………………………………….. Geb.datum……………………………

Gezinssamenstelling: man/vrouw, … kinderen van … jaar, … jaar, … jaar, … jaar, … jaar. 

Sinds (datum) …………… aangewezen op een uitkering van Soc.Zaken, WAO, AOW e.d.

Registratienummer uitkering ............................................................................................

Souburg, ……………………………………………………………..(datum)

Handtekening ..................................................................................................................

✁

✁

Wie nu door de Kromwesingel, W. Alexanderstraat en De Deckerestraat in 
Oost-Souburg rijdt zal verrast zijn door de nieuwe aanblik van de wijk. De 74 
bestaande woningen zijn door Woonburg volledig gerenoveerd. Bovendien 
zorgt de in roodtint gerenoveerde gevels voor een totaal nieuwe frisse uit-
straling.

Wave Hairstyling 
Kanaalstraat 73  

4388 BK Oost-Souburg 

t: 0118 - 49 02 22 

w: www.wavehairstyle.nl

e: info@wavehairstyling.nl 

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

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

SOUBURG - MIDDELBURG
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De avond is opgedeeld in twee groepen, de 
“beginners” krijgen eerst les en aansluitend 
danst de groep (ver)gevorderden. Maar 
bijna iedereen blijft kijken naar de tweede 
groep om van te leren of gewoon voor de 
gezelligheid. Wat is line Dance?  Line Dance 
is een vorm van dansen wat je individueel 
doet maar het dansen in de groep maakt 
het zo leuk. Er wordt in rijen naast elkaar 
gedanst waarbij je allemaal op de maat 
dezelfde bewegingen en stapjes maakt. Wat 
vooral erg leuk is dat je het individueel kan 
beoefenen zonder je eigen partner als die 
niet van dansen houdt. Er wordt voorna-
melijk op countrymuziek gedanst maar ook 
op pop, rock of Ierse muziek. Lekker bewe-
gen op vlotte muziek. De dansen bestaan 
uit bijv. 32 of 64 tellen die worden her-
haald. Dit is een internationale standaard 
die overal gehanteerd wordt. Dus waar ter 
wereld je ook bent, als je de melodie hoort 
kun je je eigen dans doen binnen een geva-
rieerde groep. 

Van iedere dans is er een stepsheet. De basis. 
Het is heel simpel. Een duidelijke instructie 

waarin je de dans stap voor stap uitgelegd 
krijgt. We beginnen de avond met dansen 
die we kennen, daarna wordt stap voor 
stap een nieuwe dans uitgelegd. Zo blijven 
we vernieuwen en ontwikkelen en blijft de 
spanning en uitdaging erin aanwezig. 
Een aantal malen per jaar geven we een 
demo of optreden. Dat blijft altijd span-
nend. Voor een grote groep mensen dan-
sen en de juiste passen laten zien. Maar 
zeker ook een mooie uitstraling als iedereen 
in zijn Country outfit op het podium staat. 
Heb je interesse om eens te komen kijken, 
sfeer proeven of een proefles mee te maken, 
neem dan contact op met Laura. Of kom 
langs op een van de vaste dans avonden. 
Er zijn inmiddels weer een paar nieuwe 
enthousiastelingen die zich al opgegeven 
hebben om het Line dansen aan te gaan 
leren. Maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Bij voldoende aanmeldingen start er zo snel 
mogelijk weer een nieuwe groep (mogelijk 
dit jaar nog wel), een mooi moment dus 
om in te stromen. Haar adres staat op de 
website, evenals overige informatie en de 
nodige foto’s. www.ccld.nl 

Country Coast Line Dancers 
starten nieuwe groep

Laatst hebben de studenten van UCR (Roose-
velt) een internationaal debat georganiseerd 
bij mij op school. Waarom ze het gebouw 
van de CSW gebruikte weet ik niet, maar 
ik vond het alleen maar leuk. Ik zit name-
lijk bij de debatgroep van CSW en mocht 
daarom helpen. Samen met een paar andere 
leerlingen zorgden we voor de koffie als de 
studenten klaar waren met debatteren en 
tijdens het debat mochten we kijken. Alles 
is natuurlijk in het Engels in verband met 
“internationaal” debat. Dat was vaak erg 
moeilijk te volgen omdat veel studenten, net 
zoals op Roosevelt, vloeiend Engels praten. 
De universiteiten waar ik het over heb zijn 
in heel de wereld te vinden en altijd in het 
Engels. UCR is er ook zo één in Middelburg. 
Zij organiseerden alles die twee dagen. Het 
Engels is daar zo ingebakken dat als er twee 
Nederlandse studenten in één ruimte staan, 
praten ze alsnog in het Engels. Wij werden dus ook regelmatig aangesproken in het Engels. 
Dit alles bij elkaar was erg leerzaam, zowel de debatten, de onderwerpen waar ze het over 
hadden als de taal.

Celina’s Column

The Country Coast Line Dancers bestaat al sinds 2001 en zijn nog steeds weke-
lijks actief aan het dansen en waar mogelijk verzorgen ze ook optredens. 
Begonnen met zijn 3-en maar al snel uitgegroeid naar 25 leden (m/v). Het is 
echt goed vol te houden voor alle leeftijden. Inmiddels een hechte groep die 
wekelijks fanatiek trainen maar ook daarbuiten diverse activiteiten onderne-
men. Aldus Laura Geldof, een van de mede oprichters. Vaste prik, de maandag-
avond staat gereserveerd in de zaal van café brasserie de Karolingenburcht aan 
de Vlissingsestraat.

variabele 
rente

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

Wij zijn uw bank.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

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

Bauknecht wasmachine
Energieklasse A+++, 
7 kg, 1400 toeren.,
beladingsensor, Aquastop, 
uitgestelde starttijd.

Van € 699,-  voor   € 499,-

Loewe LED TV
Beelddiagonaal 101cm,
100 Hz, Full HD,
2 x 25 Watt speakers.
Van € 1199,- 

na inruil tv voor   € 999,-

Miele stofzuiger
Vermogen 2000 Watt,
inhoud 3,5 liter. 

Van € 169,- voor   € 139,-

AVA Electro  
Kanaalstraat 44

Oost-Souburg
tel: 0118-471777

info@avaelectro.nl 

Whirlpool wasmachine
Energieklasse A,
6 kg, 1400 toeren.

Van € 699,- voor   € 499,-

Bosch Condensdroger
Energieklasse B, 7 kg. 

Voor   € 499,- 

www.avaelectro.nl

Bezoek
onze winkel
voor nog

meer
  voordeel!

 8 jaar fabrieksgarantie*
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Dragers zijn niet alleen heren die de kist 
dragen, zij rijden ook de baar, houden por-
tieren open van de volgauto’s, zorgen voor 
een paraplu bij de regen, dragen zorg voor 
de bloemen en het condoleanceregister. Zij 
zorgen ervoor dat de uitvaartverzorger zich 
volledig kan concentreren op wat op dat 
moment belangrijk is. De dragers zorgen 
voor een respectvolle, laatste wandeling op 
de begraafplaats. Meestal dragen zij een don-
ker grijze lange jas met een hoge hoed. Dat 
heeft te maken met respect en herkenbaar-
heid. Zij nemen, als laatste groet, hun hoed 
af voor het leven wat de overledenen heeft 
geleefd. De kist dragen kan op de schouders, 

maar niet iedere accommodatie leent zich 
hiervoor, of tussen in. Het is belangrijk om dit 
van te voren aan te geven. Dragers zijn ook 
gastheren, zij zijn er ook voor het welzijn van 
de familie en zullen u graag helpen. Dragers 
zijn op de hoogte van de rituelen in en om 
de begraafplaatsen en kerk of verenigingsge-
bouwen. Als uw familie de kist draagt is er 
altijd een assistent drager aanwezig. Hij helpt 
op de momenten daar waar nodig, zodat de 
familie zich kan bezighouden met de laatste 
gang.  Natuurlijk gaat alles in overleg met u, 
want daar zijn we voor. Verdriet kunnen wij 
niet wegnemen, we kunnen er wel alles aan 
doen om het dragelijker te maken. 

De dragers van uitvaartverzorging 
H. Jobse

Tijdens het regelen van een begrafenis wordt vaak gevraagd: “draagt uw fami-
lie of wilt u gebruik maken van dragers van de onderneming?”

Praatpaal Souburg starte in de maand okto-
ber met een groep voor kinderen van wie de 
ouders gescheiden zijn. In deze groep kun-
nen kinderen praten met andere kinderen 
die dit ook hebben meegemaakt. Samen 
kom je soms op goede ideeën. En er wordt 
niet alleen gepraat: er worden vooral ook 
leuke dingen gedaan zoals knutselen, luis-
teren naar liedjes, samen een verhaal lezen, 
een spelletje doen en als afsluiting gezellig 
samen eten. 

De groep is voor kinderen van groep 3 t/m 
5 of 6 t/m 8.

De groep komt 6 keer bij elkaar, 1x per 
week. Welke middag het wordt gebeurt in 
overleg met ouders en kinderen. We starten 
na de herfstvakantie. Tijdstip: van 15.45 tot 
17.15 uur.

Praatpaal gaat uit van een aantal kerken op 
Oost- en West-Souburg, maar staat open 
voor iedereen – of je nu gelovig bent of niet.

Opgeven kan bij Rianne Steenbeek, tel. 
0118 - 470031 of via het mobiele nummer 
van Praatpaal: 06 – 810 830 03. Kijk ook op 
www.praatpaalsouburg.nl 

Praatpaal Souburg start een 
doe- en praatgroep voor 
kinderen van gescheiden ouders

Voor overige concerten, prijzen en verdere 
mededelingen zie www.historischekerksouburg.nl

Wilt u op 
de hoogte 

blijven
van het  

belangrijke 
werk van de 

stichting?
Meld u dan 
aan voor 

onze
nieuwsbrief 

of word 
donateur.

De historische kerk van 

Souburg is een multifunctioneel 

gebouw. Er kan burgerlijk 

worden getrouwd (aanvragen 

op het stadhuis Vlissingen), 

er kunnen symposia en 

studiedagen worden 

gehouden, concerten worden 

gegeven en jubilea worden 

gevierd. Als u op zoek bent naar een geschikte ruimte, neem 

dan gerust contact op met Tobias Meijers, tel. 0118-462738.

Kijk voor de meest actuele informatie ook op:

www.historischekerksouburg.nl

Souburg CultureelMultifunctioneel

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en korting

ontvangen – word dan vriend, vul de bon in en doe hem in de bus bij:

Johan Put, Rehobothstraat 10, 4388 BE Oost-Souburg, 

of mail naar: vriend@historischekerksouburg.nl  

natuurlijk word ik vriend van de historische kerk van Souburg. 

Ik doneer jaarlijks (aankruisen wat van toepassing is):

 € 12,50  € 15,-  € 20,-  € ......

Naam:   .....................................................   ( Dhr.  Mw.  Fam.)

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

Postcode, plaats:   .....................................................................................

E-mailadres:   ............................................................................................



Souburg Cultureel

Cultureel programma 2013-2014
wijzigingen voorbehouden

www.historischekerksouburg.nl

‘Souburg Cultureel’ is de naam waaronder de Stichting 

Vrienden van de Historische Kerk Souburg haar culturele 

activiteiten aanbiedt. Al weer voor het zevende seizoen.

Het nieuwe seizoen brengt weer een afwisselend 

programma. Muziek, poppenspel en clownerie. 

Programma’s voor jong én oud. Voor elk wat wils.

De prijzen dit seizoen (tenzij in de folder anders aangegeven): 

Zaterdagavondconcerten 

In de voorverkoop: € 12,50 / € 11,- (vrienden)

Aan de zaal: € 15,- (nb: één tarief!).

Lunchconcerten 

In de voorverkoop € 9,- (inclusief lunch!), vrienden € 7,50. 

Voor lunchconcerten zijn i.v.m. de catering de kaarten 

alleen in de voorverkoop verkrijgbaar!

Kaarten zijn ook via www.historischekerksouburg.nl te 

bestellen. Voor deze kaarten geldt het voorverkooptarief!

We zien u graag bij een van onze activiteiten!Ja

foto: Milan Goldbach

!

!

!

!

Profiteer van de voorverkoop via onze website 
of onze voorverkoopadressen in Souburg en Vlissingen 

Primera Oost-Souburg - De Vrijbuiter - Primera Vlissingen

www.historischekerk.souburg.nl

Programma Souburg Cultureel

De historische kerk van 
Souburg is een multifunctioneel 
gebouw. Er kan burgerlijk 
worden getrouwd (aanvragen 
op het stadhuis Vlissingen), 
er kunnen symposia en 
studiedagen worden 
gehouden, concerten worden 
gegeven en jubilea worden 
gevierd.  Als u op zoek bent
naar een geschikte ruimte,
neem dan gerust contact op
met Tobias Meijers,
tel. 0118-462738. 
Kijk voor de meest 
actuele informatie 
ook op: 
www.historischekerksouburg.nl 

De historische kerk van 

Souburg is een multifunctioneel 

gebouw. Er kan burgerlijk 

worden getrouwd (aanvragen 

op het stadhuis Vlissingen), 

er kunnen symposia en 

studiedagen worden 

gehouden, concerten worden 

gegeven en jubilea worden 

gevierd. Als u op zoek bent naar een geschikte ruimte, neem 

dan gerust contact op met Tobias Meijers, tel. 0118-462738.

Kijk voor de meest actuele informatie ook op:

www.historischekerksouburg.nl

Souburg CultureelMultifunctioneel

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en korting

ontvangen – word dan vriend, vul de bon in en doe hem in de bus bij:

Johan Put, Rehobothstraat 10, 4388 BE Oost-Souburg, 

of mail naar: vriend@historischekerksouburg.nl  

natuurlijk word ik vriend van de historische kerk van Souburg. 

Ik doneer jaarlijks (aankruisen wat van toepassing is):

 € 12,50  € 15,-  € 20,-  € ......

Naam:   .....................................................   ( Dhr.  Mw.  Fam.)

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

Postcode, plaats:   .....................................................................................

E-mailadres:   ............................................................................................



Souburg Cultureel

Cultureel programma 2013-2014
wijzigingen voorbehouden

www.historischekerksouburg.nl

‘Souburg Cultureel’ is de naam waaronder de Stichting 

Vrienden van de Historische Kerk Souburg haar culturele 

activiteiten aanbiedt. Al weer voor het zevende seizoen.

Het nieuwe seizoen brengt weer een afwisselend 

programma. Muziek, poppenspel en clownerie. 

Programma’s voor jong én oud. Voor elk wat wils.

De prijzen dit seizoen (tenzij in de folder anders aangegeven): 

Zaterdagavondconcerten 

In de voorverkoop: € 12,50 / € 11,- (vrienden)

Aan de zaal: € 15,- (nb: één tarief!).

Lunchconcerten 

In de voorverkoop € 9,- (inclusief lunch!), vrienden € 7,50. 

Voor lunchconcerten zijn i.v.m. de catering de kaarten 

alleen in de voorverkoop verkrijgbaar!

Kaarten zijn ook via www.historischekerksouburg.nl te 

bestellen. Voor deze kaarten geldt het voorverkooptarief!

We zien u graag bij een van onze activiteiten!Ja

foto: Milan Goldbach

Souburg Cultureel verzorgt in de Historische Kerk te Oost Souburg al weer 
voor het zevende jaar een groot aantal aktiviteiten waarvan de volgende in 
de komende weken  zullen plaatsvinden.

Zaterdag 16 november aanvang 20.00 uur | Dubbelconcert Cedar Creek en 
A Quadrant met western- en folk-muziek
Zondag 1 december aanvang 11.30 uur | Lunchconcert met Meet5Reed
Zaterdag 14 december aanvang 20.00 uur | Kerstsamenzang met Walchers 
Kerstkoor, toegang gratis
Zondag 22 december aanvang 11.30 uur | Kerstlunch concert met de Ruyterstad 
Singers
Maandag 30 december aanvang 20.00 uur | Eindejaarsconcert met 
Mathieu van Bellen, mogelijk gemaakt door Damen Shipyards
Zaterdag 11 januari aanvang 20.00 uur | Piet Brakman

Piet Brakman

Uitvaartcentrum H. Jobse

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

Bachweg 2 | 4337 XD  Middelburg Sandenburghlaan 2a | 4351 RL  Veere
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www.partijsouburgritthem.nl 

Leefbaarheid in een kLeine kern
Het onderwerp leefbaarheid, met name van de dorpen, 
is voor de PSR een onderwerp waar we ons altijd sterk 
voor maken. De leefbaarheid van een dorp als Ritthem 
staat onder druk. De basisschool is vertrokken en bij 
Atlas zijn de jongste leden nu rond de 10 jaar. Kinderen 
in de leeftijd van 6 – 10 jaar zijn niet meer in voldoende 
aantal aanwezig om er een team mee gevuld te krijgen.
Leefbaarheid is een moeilijk iets om te verbeteren. Het 
zijn de kleine dingen die het doen.
Als er dan vanuit de vereniging een initiatief komt om 
iets te doen aan de teruglopende inkomsten dan ver-
diend dit onze steun. En niet alleen in woorden maar 
ook in daden
Het idee is om een ijsbaan aan te leggen op het trai-
ningsveld. U hebt er al eerder over gelezen. De PSR 
heeft voldoende kaarten gekocht om al haar leden de 
komende winter (mits het vriest) een paar dagen te 
laten schaatsen. En zoals je wel vaker ziet, goed doen 
doet goed volgen. De Stichting Souburg Promotie heeft 
voor een soortgelijk bedrag kaarten aangeschaft.
Kleine zaken die meedragen aan de leefbaarheid in een 
kleine kern.

Alex Achterhuis, Raadslid, Fractiesecretaris PSR

niet mopperen
Fietsend over het dorp Oost-Souburg bekroop me 
de gedachte dat we niet mogen mopperen. Er is veel 
gebeurd in deze en voorgaande raadsperiodes. Dat 
stemt tot tevredenheid, maar dat is ook gevaarlijk 

natuurlijk, dat kan de aandacht doen verslappen. Groot-
Abeele, West- en Oost-Souburg en zeker Ritthem zien 
er niet onaardig uit. Toch is er nog het nodige werk: 
onderhoud van straten, de groenvoorziening en toch 
ook nog steeds onveilige verkeerssituaties. Naast deze, 
meer praktische zaken, zijn er de meer bestuurlijke 
zaken: welstandsvrij bouwen of toch weer niet? Hoe 
gaan we om met de veranderingen in de (jeugd)zorg? 
Kunt u op uw dorp blijven wonen als u oud wordt? 
Hoe brengen we de gemeentelijke financiën op orde 
enz. Reden genoeg voor de PSR om stug door te gaan. 
Niet voor niets hebben we een herzien verkiezingspro-
gramma en werken we een flink aantal nieuwe mensen 
in die straks namens u in de nieuwe Raad uw belangen 
kunnen gaan behartigen. 

Albert Vader, Commissielid 

karoLingische burg

Meer aandacht voor de Karolingische Burg. Foto: Tonnie Joosse

Onlangs is het programma 2014 – 2018 van Partij Sou-
burg Ritthem vastgesteld. In dit programma wordt o.a. 
aandacht gevraagd voor de invulling van de Karolin-
gische Burg. In combinatie met een historische ver-
antwoorde inrichting kan de Karolingische Burg een 
hoogwaardig terrein worden waarop in de buitenlucht 
podiumkunsten kunnen plaatsvinden. De Stichting 
Karolingische Burg is actief bezig met de invulling van 
de Burg. Het lijkt ons dan ook nuttig om de eerstvol-

gende openbare fractiebijeenkomst op 11 november 
aan dit onderwerp te wijden. Naast kansen zijn er ook 
bedreigingen. De Stichting beijvert zich om dit uniek 
monument te behouden en een invulling te geven 
die past bij deze Burg. De Stichting ziet het als volgt: 
“Het beschermen en ontwikkelen van de cultuurhisto-
rische waarden van de ringburgwal in Oost Souburg in 
samenhang met de hedendaagse gebruikswaarden”
Voldoende stof om met u hierover van gedachten te 
wisselen. Inmiddels is dit deze week besproken op onze 
openbare fractievergadering. We komen er de volgende 
keer op terug.

Lou Waterman, Fractievoorzitter

het kunstgras van fortis
April 2011 is er door het Instituut voor Sportaccommo-
daties B.V. (ISA Sport) een onderzoek uitgevoerd naar 
de conditie en sporttechnische eigenschappen van de 
in 1999 aangelegde korfbalvelden, locatie sportpark 
Alblas. Reden voor het onderzoek was het naderende 
einde van de technische levensduur en vragen uit de 
gemeenteraad. De onvolkomenheden die bij de keu-
ring zijn geconstateerd waren niet van dien aard dat 
tot een directe vervanging moest worden overgegaan. 
Voor zover mogelijk en noodzakelijk zijn de genoemde 
onvolkomenheden hersteld. Als onderdeel van de 
besluitvorming in 2011 zijn de financiële middelen om 
vervanging mogelijk te maken gepland voor 2014.
In de begroting 2014 staat vervanging van het kunst-
grasveld inderdaad gepland, echter het bedrag staat 
cursief vermeld. Dit betekent dat de gemeenteraad er 
nog definitieve goedkeuring aan moet geven.
Om het huidige veld geschikt te houden voor gebruik 
wordt er wekelijks een forse hoeveelheid zand over uit-
gereden. Hoe ver moet je gaan in het wegwerken van 
onvolkomenheden?
De slogan “Vlissingen, stad aan zee” is treffend. De vari-
ant “Souburg, dorp met strand” gaat de PSR te ver.
Zuinig? Akkoord, maar niet ten koste van de veiligheid 
en gezondheid van onze sporters. 

Frans Verdaasdonk, Commissielid

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

Commissielid
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

- Advertentie fractie -
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De huidige repetitieruimte is het Rode Kruis-
gebouw, waar het koor op donderdagavon-
den zingt. Het staat onder leiding van Francis 
de Jonge. Het koor wordt begeleid door Lenie 
Stokman op de piano. Er wordt met veel ple-
zier gezongen. Het straalt er elke keer vanaf. 
En de leden worden regelmatig bijgeschaafd 
en bijgeschoold door bekende zangcoaches 
(o.a. Rob v.d. Meule), die te vinden zijn via 
Koorplein Zeeland. Tijdens één van de “mas-
terclasses” leerde men bijvoorbeeld dat je 

beter zingt met je ogen dicht. Het repertoire 
is Engels- en Nederlandstalig, soms 2- maar 
ook 3- en 4-stemmig. Ondanks de hoge 
leeftijd van de koorleden, die ligt tussen de 
50+ en 80+ zingt men alle teksten uit het 
hoofd, hetgeen voor een seniorenkoor uniek 
genoemd mag worden. Zingen schept een 
band. De koorleden zijn in die 10 jaar een 
hecht koor geworden met een hechte soci-
ale band en contacten. Aspirant-leden voelen 
dit vrij snel aan en voelen zich ook vlug thuis. 

Binaeh Zuuver zingt niet alleen in bejaarden-
huizen in Zeeland maar ook op korenfestivals 
in Brabant en zelfs voor de koks van bepaalde 
restaurants, maar ook voor u! Wanneer u wel 
eens bij een optreden bent komen luisteren, 
weet u dat zingen jong houdt en dat geldt 
zeker voor de leden van Binaeh Zuuver.
Voorzitter Annemarie Cleophas nodigt u dan 
ook uit een optreden bij te wonen en u te 
laten mee slepen met het enthousiaste reper-
toire. 

Binaeh Zuuver - een jarig Souburgs koor

In februari sloot Binaeh Zuuver haar 10-jarig jubeljaar af met een optreden in De Zwaan. Het koor is opgericht in febru-
ari 2002 door een aantal oud-leden van het barbershop-koor Sea Sound Singers. Zij konden het zingen niet laten en 
besloten als 50+ dameskoor verder te gaan. Van lieverlee is het koor van aanvankelijk 9 leden uitgegroeid tot een koor 
van momenteel 32 leden.Co
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Souburgsche
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
- Celina Rijk
- Robert Vonk

•  afhaaladRessen 
Gratis exemplaren zijn af te halen bij  
De Vrijbuiter in  de Paspoortstraat  
en de Primera in de Kanaalstraat.  
In Ritthem: Dierenspeciaalzaak van 
Lunteren. 

•  veRspReidingsgebied 
Oost- en West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

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.

B�n� � �� 
z��� na�� ��� 
�ed����� vo�� 
��� v�� �� 

mo�is�� da��� 
�� �� �����? 

K
in

der
feestbeest.n

lf e te s !
Alles voor een geslaagd feest!

!

www.kinderfeestbeest.nl • Tel.: 06-31787300 • info@ kinderfeestbeest.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

Ook dit jaar weet de Sint weer 
waar hij leuke knutselcadeautjes 

kan halen.
Kom voor de aanbiedingen 

gewoon even kijken in de winkel.

Hobby en-
CReATIVITeITSCenTRUM
‘T ALLeRGAARTJe

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

Pergamano  |  nieuwe grids  |  vellum  |  patronenmappen

Marianne design  |  creatables  |  stempels  |  knipvellen

Nellie Snellen  |  mallen  |  stempels

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

www.allergaartje.nl

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

Schildersbedrijf  
Kameleon


