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Vikingen op de Burg tijdens de opening in 1994

In Zeeland bevinden zich de resten van vijf ringwalburgen. Eertijds door cirkel-
vormige wal en gracht omgeven terreinen. Ze zijn opgeworpen aan het eind 
van de negende eeuw na Chr. Ter bescherming van de lokale bevolking tegen 
de aanvallen door Vikingen vanuit zee.

Op grond van de ervaringen van de laatste 
jaren lag de vraag voor of de winkeliersver-
eniging in de huidige vorm moest doorgaan, 
of dat er gewoon een streep door gehaald 
moest worden. Voor een aantal ondernemers 
was stoppen niet aan de orde. Zeker, nu er 
ook een notaris, makelaar en advocaat waren 
toegetreden. De vraag voor de betrokken 
winkeliers was dus op welke wijze een nieuwe 
vereniging moest worden ingericht en waar 
die zich op moest gaan richten. Na een inven-
tarisatie hebben de initiatiefnemers eerst een 
bestuur opgericht. Dit is samengesteld uit 
Chris Hanraads van Megabed, Janneke de 
Korte van John’s men&women, Marianne 
de Weerd van Schinkel en de Weerd, Angelo 
Kooman van Ava Elektro en Anneke Bal van 
De Sierspeld. 

Om de doelstellingen van de ondernemers-
vereniging kernachtig weer te geven, werd 
een prijsvraag uitgeschreven. Uit 80 inzendin-
gen is de nieuwe naam voortgekomen. John 
de Korte was de winnaar van de prijsvraag. 
“Actief Ondernemend Souburg” dekte de 
lading. “Actief staat voor het nemen van ini-
tiatieven en activiteiten, Ondernemend voor 
iedereen, die zich als ondernemer betrokken 
voelt bij Souburg en volgens een nieuwe for-
mule. Deelnemers uit de kern Souburg vor-
men de basis. Daarnaast gaan we op zoek 
naar supportleden. Zij komen van buiten de 
kern en voelen zich betrokken bij de activitei-
ten in Souburg. We zien hen als steunleden 
en die hebben we ook hard nodig”, aldus 
Hanraads en De Korte. 

“Actief Ondernemend Souburg”  
van start
Ze zijn er trots op dat ze met een nieuw elan kunnen beginnen. Het bestuur 
van de nieuwe ondernemersvereniging “Actief Ondernemend Souburg”. Na 
een periode van 81 jaar winkeliersvereniging Nemidso, nu een ondernemers-
vereniging. “Dat is totaal anders dan we tot nu toe gewend zijn geweest. Was 
het tot voor kort gericht op de winkeliers van Oost-Souburg, nu richten we ons 
op alle ondernemers. Dat is breder en vooral ook uitdagender en het past beter 
bij deze tijd”, aldus Chris Hanraads en Janneke de Korte, respectievelijk voorzit-
ter en secretaris van de ondernemersvereniging.
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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

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.

0118 - 448 448, www.werktvoorouderen.nl

Prettig leven,
ook met zorg
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Vorig jaar werd om organisatorische redenen de jarenlange 
advertentiepuzzel ingewisseld voor het raden van het aantal 
kerstballen in de etalages van diverse winkels in Oost-Souburg. 
Of het kwam omdat mensen hun warme stoel uit moesten om 
de oplossing van de kerstpuzzel te vinden, weten we niet, feit 
is wel dat het aantal oplossingen op de vingers van één hand 
te tellen was.
Daarom is dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij u 
als lezer van de Souburgsche Courant, weer lekker thuis achter 
de warme kachel de oplossing kunt zoeken.
Hoe werkt het? In deze editie van de Souburgsche Courant 
vindt u een aantal artikelen. In de koppen bij die artikelen is een 
aantal afwijkende letters verstopt in drie verschillende kleuren. Aan u de taak om die afwij-
kende letters per kleur te verzamelen, er per kleur woorden van te maken en daarna de drie 
woorden in de juiste volgorde te zetten. Er ontstaat dan een oplossing die de kerstgedachte 
symboliseert: de geboorte van iets nieuws, waarvan u elders in deze krant meer kunt lezen.
Uw oplossing kunt u kwijt op de bon hieronder, die u kunt inleveren bij De Vriend’s Kaas, 
snoep en reform, Kanaalstraat 26. De actie loopt t/m 31 december.
Bij het ter perse gaan van deze krant was het prijzenpakket, beschikbaar gesteld door Actief 
Ondernemend Souburg, nog niet bekend, maar u kunt er verzekerd van zijn dat dit net als 
voorgaande jaren weer overdadig zal zijn.

Kerstpuzzel 2013

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

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

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

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

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

Oplossing kerstpuzzel 2013: .........................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

✁

✁

2014
In het nieuwe jaar een nieuwe brug
symbool van al het nieuwe
dat ons vast te wachten staat
omdat alles anders gaat
men wellicht werken gaat
aan het echte overbruggen
en voor je het weet vind je dan vlug
het lonend samengaan terug

We wensen u dus in het nieuwe jaar
veel goeds met, van en voor elkaar!

    Ineke, december 2013

Tegen inlevering van deze advertentie :

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
0118-461287

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg

20% korting
op alle
beenmode!

✃
✃

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

´t Allergaartje wenst al haar
klanten hele fijne feestdagen en 

een gezond en creatief 2014

Wij zijn gesloten van 25 december tot 2 januari.
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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

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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Rondom‘t  Putje
Valt u dat ook op? Het gaat nogal over brug-
gen tegenwoordig. Of  misschien nog wel meer over 
“overbruggen”, want het zijn ingewikkelde tijden 
waarin we zo hier en dan wel eens alle zeilen bij 
moeten zetten om een goede koers te houden,om 
het maar eens in watertaal te zeggen.
Voorlopig ligt onze noodbrug er nog wel een poosje 
netjes bij. Ik vind het een hele sensatie om die 
over te gaan, zo pal over het water. Je ziet dan 
toch weer eens duidelijk waar je mee bezig bent. 
Sommige mensen doen het dan ook liever te voet 
en stappen even van de fi ets af. Beleven is nogal 
“in” dezer dagen en dit is ook een hele beleving.
Ik vind het ook een belevenis dat de Ne-
midso is getransformeerd in Actief  
Ondernemend Souburg, iets nog veel 
breders, krachtigers, dynamischer en 
daadkrachtiger dan voorheen. En 
dat doet goed, juist in deze tijd. Iets 
om trots op te zijn dat onze onder-
nemers de brug naar de nieuwe tijd al 
over zijn gegaan.
Over bruggen gesproken: de PSR wil geen 
nieuwe hogere Sloebrug maar pleit voor 

een tunnel. Dan ben je ook meteen onder het 
spoor door en zijn alle obstakels genomen. En 
ook dat getuigt van visie: tunnelvisie in dit geval 
maar dan in positieve zin.
Nu ik dit alles eens goed tot me door laat dringen 
geloof  ik dat we met opgewekt gemoed het nieuwe 
jaar in kunnen gaan. We komen hier die brug wel 
over denk ik zo.

Heel fi jne feestdagen en een prachtig 2014.
Melkmeisje

» vervolg van pagina 1 

toch weer eens duidelijk waar je mee bezig bent. 
Sommige mensen doen het dan ook liever te voet 
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midso is getransformeerd in Actief  

Over bruggen gesproken: de PSR wil geen 

Melkmeisje

Het bestuur ziet de activiteiten van winke-
liersverenigingen elders slinken, mede wel-
licht door het huidige economische klimaat. 
In Souburg wil men de activiteiten juist uit-
bouwen, zodat de inwoners van Souburg en 
Ritthem zich bewust worden van de moge-
lijkheden die er op het dorp zijn. En die zijn 
toch divers genoeg. “Wat het bestuur van de 
nieuwe ondernemersvereniging voor staat 
is samenwerking tussen de ondernemers. 
We moeten af van het zelfstandig denken 
en toegroeien naar samenwerkend denken. 
Daarmee geven we een krachtig signaal af 
naar onze inwoners en klanten”, bevestigen 
Hanraads en De Korte. 

Het bestuur voegt de daad bij het woord 
door in december nog te starten met een 
gezamenlijke activiteit. Het is een eerste 
opzet om publiek te trekken. Ondernemers 
zetten hun deuren open en geven informa-

tie en demonstraties, ondersteunen dat met 
een hapje en een drankje. Op deze manier 
geven zij een eerste signaal af aan de inwo-
ners. O mee te doen in de nieuwe opzet 
wordt aan ondernemers gevraagd snel te 
besluiten en mee te doen in de groei naar de 
interesse van het publiek. “Intern moeten we 
het proces goed laten groeien. Daar ook ligt 
de kracht voor succes”, zo menen Hanraads 
en De Korte. In 2014 komt er elke maand 
een actie. In januari verschijnt er een evene-
mentenkalender en men is uiteraard van de 
partij op de grote jaarlijkse jaarmarkten. Het 
bestuur wil de informatie graag zoveel moge-
lijk bekend maken via de media enz. zeker 
de Souburgsche Courant. En op de website 
www.souburg.nl komen alle activiteiten en 
aankondigen te staan. Actief Ondernemend 
Souburg wordt zeker een begrip. Vooral door 
samenwerking onderling en de interesse van 
het publiek. Het bestuur gaat er voor.

“Actief Ondernemend Souburg”  
van start

John de Korte samen met het nieuwe bestuur. 

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

Superscherpe aanbieding!

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

Egypte 
Htl. Governor Amwaj4 
Nieuw bij Arke
8 dagen, All Inclusive

Per persoon al v.a. 339∏ 
562∏

Kijk op Arke.nl voor de voorwaarden. 
Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

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

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

2,4%*
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de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg
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Geboren en getogen
Ongeveer drie jaar geleden trok hij de deur van de hofstede 
achter zich dicht om een nieuwe huisvesting te betrekken 
in het dorp. De nu 87-jarige had dus 84 jaar lang op Vlug-
tenburg gewoond. Op het bord in de tuin staat overigens 
de naam “Vluchtenburg”. Zijn grootvader had opdracht 
verstrekt om een naambord te schilderen. Toen is de “ch” 
in de naam gekomen. Dat heeft hij toen maar zo gelaten 
aldus de heer Ovaa. Opmerkelijk evenwel wordt meestal de 
oude schrijfwijze gebruikt. Hij werd er geboren op vrijdag 
28 mei 1926. Zoals zij op elke vrijdag gewoon was te doen, 
bakte zijn moeder ook die dag het brood. Diezelfde middag 
beviel zij van haar derde kind, zoon Willem. Hij had al een 
oudere zus Jacomina en broer Izaak. Na hem werden nog 
drie kinderen geboren: Clazina Cornelia, Pieter en Adriana 
Sara. 
Zijn vader Adriaan en moeder Sara Adriana Lijnse trouwden 
in 1923 en betrokken in dat jaar de hofstede Vlugtenburg. 
Hij pachtte de boerderij van haar vader Izaak Lijnse. 
De heer Ovaa kan boeiend vertellen over het leven op de 
boerderij, hoewel het niet altijd even eenvoudig was. Ze 
hadden het niet arm, maar zeker ook niet breed.
Als kind was je in die tijd gewend om regelmatig de han-
den uit de mouwen te steken. En het was ook voornamelijk 
handwerk. Er was altijd werk te verrichten op een gemengd 
boerenbedrijf. Ze teelden tarwe, groenten en aardappelen. 
Behalve melkkoeien, hielden ze ook varkens, kippen en een-
den.

Hij herinnert zich dat de eenden in de vijver zwommen van 
het gesloopte herenhuis, dat aanvankelijk achter de hof-
stede stond. Ze wisten altijd zelf thuis te komen aan het 
einde van de middag. Als het land was ingezaaid moesten 
de eenden elders in een sloot gaan zwemmen. Ze moesten 
dan echter wel worden opgehaald. Ook de toen nog talrijke 
mussen moesten van het ingezaaide land worden geweerd. 
Als kind moest je dan met kletterende deksels de vogels 
verjagen. De vogels trokken zich er weinig van aan. 
Willem bezocht de Julianaschool in Souburg tot en met de 
zevende klas. In Middelburg ging hij nog een paar maan-
den naar school in de Gravenstraat. Hij vertelde dat hij in 
het begin moeite had om de weg terug naar Vlugtenburg 
te vinden.
Van vakanties was eigenlijk geen sprake. Een enkel keertje 
mocht hij met zijn moeder en tante met de tram naar het 
strand in Vlissingen. Een ijsje van 2 cent in de buurt van 
de Leeuwentrap maakte het feest compleet. Later fi etste 
hij met zijn vriendjes met Pasen of Pinksteren weleens naar 
Domburg. Op de normale zondagen ging hij vaak met zijn 
vrienden wandelen. Soms maakten ze een overtochtje met 
het roeibootveer  tussen Oost- en West-Abeele. Op oost 
moesten ze een bel luiden dat voor de veerman, die op 
west woonde, het teken was om in actie te komen. Aan-
vankelijk was er een veerpont, die zelfs een paard en wagen 
kon vervoeren. Later is de pont vervangen door een roei-
boot om na de oorlog helemaal te verdwijnen.

Oorlog
Er is een aantal jaren geleden historisch onderzoek gedaan 
naar het ijskeldertje dat vlakbij de boerderij staat. Mogelij-
kerwijs dateert het bouwsel uit de Napoleontische tijd. Voor 
de familie Ovaa was het een aardappelkelder en schuilkel-
der.
In de angstige meidagen van 1940 maakte het gezin, vaak 
nog aangevuld met buren en familie uit het dorp, gebruik 
van het gebouwtje. Soms zaten er 22 personen in deze 
kleine ruimte, die uiteraard niet voor dit doel was uitgerust. 
Een voltreffer had dramatische gevolgen gehad, getuige de 
ervaringen met een echte schuilkelder later die periode aan 
de kanaaldijk in Vlissingen. 
Er was wel degelijk een gevaardreiging want tegenover 
Vlugtenburg stond een luchtdoelgeschut. In eerste instan-
tie opgesteld door het Nederlandse leger en later door de 
Duitsers overgenomen.  Het uitvoeren van het boerenbe-
drijf werd bemoeilijkt door de spertijd. Tussen 22.00 uur en 
8.00 uur mocht men zich niet naar buiten begeven. Voor 

een boer was het dus wennen om te wachten tot de sper-
tijd voorbij was om de koeien te gaan melken. 
De Duitse Wehrmacht kwam regelmatig naar de boerderij 
om een paard en wagen te vorderen om goederen te ver-
voeren. Later werden boeren verplicht om bomen en palen 
op hun land te plaatsen die met staaldraad aan elkaar wer-
den verbonden. Dit om luchtlandingen door de Geallieer-
den te voorkomen. Soms werd toestemming verleend om 
de oogst binnen te halen. Bij een dergelijke gelegenheid 
raakte Willem’s rechter oog beschadigd door een roestige 
staaldraad.
Vlugtenburg liep door bombardementen weinig schade 
op. Achter de boerderij vielen een paar bommen die slechts 
glasschade en enkele kapotte dakpannen veroorzaakten.
Het was erger gesteld met de gevolgen van de inundatie. 
Bij hoog water dreven vaak grote bomen rond die de voor-
gevel zwaar beschadigden.
Vanwege de inundatie moest het gezin naar boerderij Tri-
ton in West-Souburg evacueren. Dagelijks reed Willem’s 
broer Izaak met paard en wagen naar Vlugtenburg om de 
nog achtergebleven spullen op te halen. Tijdens zo’n tocht 
mocht Willem mee met zijn fi ets. Omdat er veel wind stond 
mocht hij zijn fi ets op de wagen leggen. Bij de Souburgse 
brug aangekomen zagen zij dat de politie mannen vorder-
den om bomkraters in de Nieuwe Vlissingseweg te dichten. 
Hij pakte zijn fi ets van de wagen en probeerde via Mid-
delburg weer in West-Souburg te geraken. Dat lukte met 
vallen en opstaan vanwege de hoge waterstand. Bij Middel-
burg beleefde hij nog een angstig moment toen hij door de 
politie werd aangehouden. Tot zijn grote opluchting mocht 
hij doorrijden.  
Later evacueerde het gezin naar Kleverskerke om weer later 
in Middelburg de bevrijding mee te maken. 
In 1946 betrok het gezin een boerderijtje aan de Burcht-
straat en pas in augustus 1947 kon het gezin zijn intrek 
weer nemen in Vlugtenburg. Moeder Sara Adriana Lijnse 
heeft de terugkeer niet meer mee mogen maken. Zij over-
leed op 1 juni 1947.

 Nogmaals Vlugtenburg door Adri Meerman

Het is niet ondenkbeeldig dat er een nieuwe toekomst gloort voor de hofstede Vlugtenburg aan de 
Schroeweg. Een en ander hebt u kunnen lezen in de uitgave van september. Ik moet bekennen dat ik 
er lange tijd niet gerust op was. De Schroeweg maakte deel uit van mijn vaste hardlooproute en naar-
mate de tijd vorderde leek Vlugtenburg een steeds meer verlaten en vervallen indruk te krijgen. In mijn 
werkzame periode was ik bovendien nauw betrokken bij het onderzoek naar een aantal boerderijen op 
Walcheren. Dit onderzoek resulteerde onder meer in een indrukwekkende en vuistdikke rapportage 
over deze hofstede waaraan Antoinet de Wijze jarenlang gewerkt had. Ook schreef zij in 2002 een arti-
kel hierover in het tijdschrift De Wete van de Heemkundige Kring Walcheren. Het leek me tijd voor een 
gesprekje met de heer Willem Ovaa, de laatste bewoner van de hofstede.

Willem’s broer Izaak aan het eggen bij Vlugtenburg

Vlugtenburg raakte zwaar beschadigd tijdens de inundatie

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

SOUBURG - MIDDELBURG
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Hubo De Bezige Hand
Buteuxstraat 12, Oost-Souburg 

Tel 0118 461241 woensdag gesloten

De eerste de beste

Onze winkel
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vakkundig advies

Onze werkplaats
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Burg wacht al 20 jaar op verdere invulling 

Karolingische Burg

Nikki met haar vriendjes en vriendinnetjes kunnen nog steeds niet veilig naar de Burg toe lopen

In het standaard werk “Vroeg-Middeleeuwse 
ringwalburgen in Zeeland” geschreven 
door Dr. R.M. van Heeringen de toenmalige 
Provinciaal archeoloog lezen we: “Op 11 
oktober 1988 werd op instignatie van Dick 
Schinkel de projectgroep “Herstel Karolingi-
sche Burg” opgericht om het plan tot recon-
structie van de burg opnieuw leven in te 
blazen. Om een zo groot mogelijk draagvlak 
te krijgen, zowel bij de lokale politiek als de 
bevolking, werd de groep breed samenge-
steld. De behoefte de ringwalburg weer in 
zijn oorspronkelijke vorm terug te brengen, 
maar daarbij tevens een functie als wijk park 
te creëren, leefde sterk onder de inwoners 
van Souburg. In 1993 kreeg de inmiddels 
tot vereniging omgevormde projectgroep 
onder voorzitterschap van Jan Veen, einde-
lijk bij de gemeente gehoor. Na goedkeuring 
door de Minister van WVC is het plan in het 
voorjaar van 1994 ten uitvoer gebracht en 
kon tijdens de Open Monumentendag op 10 
september 1994 de herstelde burg offi cieel 
voor het publiek worden opengesteld”. 
In de gemeentelijke folder “Nieuw Souburg” 
nummer 1 van 1 oktober 2003 kondigt de 
gemeente de herinrichting van de Karolingi-
sche Burg aan. In de folder staat: “De Burg 
is de bakermat van Souburg. Het dorp ont-
wikkelde zich rond deze vluchtplaats tegen 
aanvallen van de Vikingen. De Burg is nooit 
permanent bebouwd of bewoond geweest 
en dat moet ook zo blijven. Wel is de Burg 
een wat ondergewaardeerd deel van het 
dorp. Het is een grote, groene vlakte die 
slechts door een poortje toegankelijk is. Door 
de herinrichting krijgt de Burg een veel cen-
tralere plaats in het dorp; toegankelijker en 
met de nadruk op de gebruiksfunctie.” 
Op 20 juli 2004 verschijnt er een Gemeen-
telijk startdocument. Ontwikkelingsvisie en 
planvorming omgeving Karolingische Burg. 
Hierin staat onder andere: “De gemeente 
Vlissingen wil het cultuurhistorische karak-
ter van de burg en haar omgeving sterker 

leefbaar maken. De burg zal een passende 
maatschappelijke functie dienen te krijgen. 
De burg en omgeving kan meer als een 
recreatief en groen uitloopgebied worden 
gezien. In het startdocument staat de herin-
richting van de Karolingische burg voor juli 
2006 gepland.”
In de gemeentelijke folder “Nieuw Souburg” 
nummer 4 van 4 mei 2006 staat: “Er is volop 
rekening gehouden met het cultuurhisto-
risch karakter van de Karolingische Burg. 
De bestaande poort in de burgwal in het 
verlengde van de Kanaalstraat wordt ver-
nieuwd.”

Het werd het stil rond de Burg
Er werd een, cultuurhistorisch niet verant-
woorde, stenen bestrating aangelegd en er 
kwamen nieuwe speelwerktuigen en een 
aansluiting voor water en elektrisch. Daarna 
werd het stil rond de Burg. De plannen 
genoemd in de gemeente folders zijn “nog” 
steeds niet uitgevoerd. 
Tijdens de Karolingen markten waren er ver-
schillende Souburgers, onder andere Paul 
Meijers en Merel Schaap, die in de kraam 
van Partij Souburg Ritthem aangaven dat het 
tijd werd dat er weer eens wat gebeurde met 
de Burg. Paul werd in contact gebracht met 
de Stichting Vrienden van de Karolingische 
Burg waar hij zijn ideeën kon toelichten, met 
als resultaat dat tijdens een openbare frac-
tie vergadering van de PSR de stichting een 
uitgebreide uiteenzetting gaf van de moge-
lijkheden van de Burg. Merel en haar doch-
ter Nikki werden in contact gebracht met 
de Souburgsche Courant. In de courant van 
september heeft u kunnen lezen dat er op 
de Burg wel leuke speeltoestellen staan maar 
dat de toegang niet veilig is voor kinderen. 
Kinderen van nog geen 10 jaar kun je niet 
alleen op de drukke busbaan naar de enige 
ingang van de Burg laten lopen. Het wordt 
tijd dat de gemeente de eerder gemaakte 
beloftes gaat waarmaken.

» vervolg van pagina 1 

Over een paar maanden zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 19 maart
2014 om precies te zijn. Voor politieke 
partijen een reden om de burgers op 
te zoeken. 

Begin november was het D66 die met de 
Zonnetrein een tour maakte door Ritthem, 
Oost Souburg, Paauwenburg en de Binnen-
stad. Burgers kwamen met uiteenlopende 
vragen zoals; waarom is er geen 30 km-zone 
in de Spoorstraat, wat kunnen we doen aan 
de leegstand in de Kanaalstraat, kan er wat 
meer gedaan worden aan veiligheid.
De P.v.d.A. heeft een speciaal op Oost Sou-
burg en Ritthem gerichte folder verspreid. 

Zij vragen de bewoners mee te doen aan 
een enquête. Zij willen van u wetenwaar de 
brede school moet komen en wat te doen 
tegen brommers op het Koopmansvoetpad. 
Hoe pak je de leegstand in de Kanaalstraat 
aan? Zijn er voldoende speelvoorzieningen? 
Meer activiteiten op de Karolingische Burg.
Ook Partij Souburg Ritthem heeft een 
enquête uitgezet onder de bewoners van 
Oost en West Souburg Ritthem en Groot 
Abeele. Met als extra een verloting onder 
de inzenders van een fl ink aantal dagkaarten 
voor de ijsbaan in Ritthem. Partij Souburg Rit-
them heeft de ijsbaan, in samenwerking met 
Stichting Souburg Promotie, mede mogelijk 
gemaakt door 1000 dagkaarten af te nemen.

VerkiEzingen komen Eraan

Onze Opruiming begint NU
Dames Schoenen v.a. € 40,- 
Dames Laarzen v.a. € 50,-
Jeugd Schoenen v.a. € 30,-
Heren Schoenen v.a. € 50,-
Tassen  v.a. € 30,-
Rohde Pantoffels v.a. € 25,-

JANA
 Dames 
 enkellaars, 
 in bordo of zwart leer.
 

Van:                  € 79,95
Voor:

€ 50,-

Gebr. Baljeu
sinds 1903

100 Jaar een Naam in Schoenen
Kanaalstraat 1, Oost-Souburg

Tel. 0118 - 46 15 25
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K
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lf e te s !
Alles voor een geslaagd feest!

!

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

Als onderdeel van het culturele programma 
dat de Dorpsraad Ritthem jaarlijks organi-
seert, vindt ook dit jaar de Winterwandeling 
onder leiding van Leo en Jos weer plaats. 
Afgelopen jaar viel de tocht een beetje in 
het water: Een sneeuwstorm op 20 januari. 
Jos kan u waarschijnlijk nog details over de 
weersomstandigheden van toen vertellen.
Op zondag 26 januari om 14.00 uur vertrek-
ken Jos en Leo vanuit het Dorpshuis “Ons 
Dorpsleven” aan de Dorpsstraat 22 om u 
mee te nemen op een tocht in de omge-

ving van Ritthem. Deze duurt ongeveer 2 
uur en  zij vertellen over het landschap en 
leuke anekdotes over Ritthem en voorma-
lige bewoners. Bij terugkomst in het Dorps-
huis staat de snert klaar en kunt u nog even 
napraten.

Heeft u interesse om mee te lopen, geef u 
dan op via de Dorpsraad, Christel Klapwijk 
tel 0118-464961 of Ceesvanderwoude@
gmail.com , uiterlijk 20 januari 2014. Kosten 
zijn, inclusief snert, 5,50 euro per persoon.

Na de consolidatie van de afgelopen jaren en 
de officiële opening op 12 september, was er 
op zaterdagochtend 19 oktober  een rond-
leiding georganiseerd voor de buren van 
Fort Rammekens: De inwoners van Ritthem.
Na afloop van een presentatie over de con-
solidatie tijdens de Openbare Dorpsverga-
dering in 2012, nodigden Karel Leeftink 
en Robert Timmer van Staatsbosbeheer de 
bewoners uit voor een bezichtiging van wat 
de “Oude Dame” wordt genoemd: Fort 
Rammekens is het oudste zeefort van West-
Europa. Een groep van ongeveer 40 Ritthe-
mers heeft hier gehoor aan gegeven. Zij kon-

den onder leiding van 2 gidsen de resultaten 
van dichtbij bekijken. De oude dijk waarover 
het Fort gedeeltelijke heen gebouwd is, 
is goed te herkennen zeker nu je langs de 
buitenzijde over een pad kunt lopen. In de 
kazematten zijn wisselende exposities onder-
gebracht en hier kunt u ook aan de hand van 
maquettes van het bouwwerk, de verande-
ringen in de loop van de tijd bekijken.
Heeft u ook belangstelling om eens een kijkje 
te gaan nemen? Dit jaar kunt u zich nog 
opgeven voor een rondleiding met een IVN 
gids op tweede Kerstdag: zie    www.fortram-
mekens.nl via Staatsbosbeheer.

Burenbezoek voor fort Rammekens Winter(snert)wandeling 
met Leo de Visser en Jos BroekE

Dit keer een foto uit 1945 met de situatie tijdens de inundatie die velen zich nog zullen 
herinneren. Het begin van de Zandweg met links de woning van de familie Wielemaker. 
Zonder dergelijke foto’s is het moeilijk voor te stellen hoe eb en vloed hier 2 maal daags vrij 
spel hadden. Voor meer historische foto’s  verzameld door Wim de Meij bezoek de website: 
www.dorpsraadritthem.nl.

ritthem in BEeld

KV Atlas pakt de draad weer op en organi-
seert de 16e Rammekensloop na een pauze 
van 17 jaar. Het is dus even geleden maar 
tussen 1973 en 1996 werd deze Zeeuwse 
klassieker 15 keer gelopen.
Op zaterdag 1 februari  om 14.00 uur zal Jos 
Broeke het startschot geven voor de 5 km, 
10 km run en de 10 km wandelroute.  Alle 
afstanden gaan over gevarieerd terrein: Door 
het land, over schelpenpaadjes, binnenwe-
gen, langs de Westerschelde over de dijk, en 
door het Ritthemse bos. Bij de 10 km routes  
wordt ook de naamgever van dit evenement 
nog aangedaan: Fort Rammekens. 
Na afloop wordt u een drankje aangeboden 
door KV Atlas en zijn kleedkamers en EHBO 
beschikbaar. Mocht u behoefte hebben aan 

een massage om de stijve spieren weer wat 
soepeler te maken dan kunnen de handen 
van Healing Hands uitkomst bieden. Atlas 
heeft voor de gelegenheid vanaf 15.00 uur 
een selectie Belgische bieren en broodjes 
Hesp in de kantine te koop om dorstige 
en hongerige sportievelingen niet met een 
lege maag huiswaarts te laten gaan. Gezien 
de (winter)datum zou het ook nog kunnen 
dat het een glühwein en een kop snert gaan 
worden aan de rand van de ijsbaan: Ritthem 
on ice. Neem voor de zekerheid uw schaat-
sen mee!

Kijkt u voor routes, inschrijvingen, 
kosten en andere details op de website: 
www.rammekensloop.nl.

16e Rammekensloop in Ritthem

“De toonkunst beminnend” dat wordt 
als definitie gegeven voor de naam die 
deze groep muzikanten uit Oost Souburg  
gebruikt. De toevoeging 50 plus heeft 
met de leeftijd van de leden te maken, dat 
begreep u wel.
Bram van Overbeeke is de dirigent van 
Orkest Philharmonie 50 plus dat bestaat 
uit strijkers, koper- en houtblazers, slagwer-
kers en andere instrumentbespelers. Samen 
musiceren zij in hun vrije tijd en spelen aller-
lei muziekstukken : Van klassiek, bleus, volks-
liedjes, pop, walsen tot meezingers. En, net 

als vorig jaar, verzorgen zij een kerstconcert 
op zondagmiddag 22 december van 16.00-
17.00 uur. De entree is gratis. Kom ook en 
laat u door deze “toonkunstenaars” onder-
dompelen in kerstsfeer in het intieme en his-
torische kerkgebouw aan de Dorpsstraat te 
Ritthem.

Heeft u vragen over het concert of heeft u 
interesse in een optreden van Philharmonie 
50 plus, neem dan even contact op met de 
secretaris van het orkest Mevrouw Brigitte de 
Boer tel 471270 of boerdebrig@gmail.com

Kerstconcert door 
Philharmonie 50 plus

Het foto en film archief van Wim de Meij 
blijft maar groeien en dat geldt ook voor de 
belangstelling voor het oude beeldmateriaal. 
Afgelopen jaar heeft Wim de Meij het ter 
beschikking gestelde materiaal vertoond aan 
heel wat belangstellenden, niet alleen afkom-
stig uit Ritthem maar ook van daarbuiten.
Dit jaar zal hij dat weer doen en wel op 28 
februari, om 14.00 uur in het Dorpshuis 

“Ons Dorpsleven” te Ritthem. Na afloop 
kunt u nog gezellig blijven voor een spelletje 
Bingo, waarmee leuke prijsjes te winnen zijn. 
Om ongeveer 17.00 uur wordt de middag 
afgesloten, Toegang is gratis. Komt u ook? 
Voor vragen en opmerkingen kunt u con-
tact opnemen met de Dorpsraad: Christel 
Klapwijk tel 0118-464961 of Ceesvander-
woude@gmail.com

Filmmiddag en bingo
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Nog wel. Want als er niet snel mensen bij-
komen om mij te helpen met het onder-
houden en schoonmaken van het herden-
kingsmonument is het straks klaar. Aldus 
de inmiddels 85 jarige Ko Felius uit Oost-
Souburg. De geschiedenis lijkt zich te her-
halen. In de jaren 90 hebben we wederom 
een harde strijd moeten leveren. Gelukkig 
is er niet gevochten en zijn er geen gewon-
den gevallen maar soms ging het er in de 
discussies pittig aan toe. Dit keer met de 
Gemeente. Wij als oud strijders wilde een 
monument ter nagedachtenis. Uiteindelijk 
is het er gelukkig met medewerking van 
de Gemeente gekomen. Hier hebben we 
als vrijwilligers letterlijk ons steentje aan 
bijgedragen. In 1995 werd het onthuld. 
Voorwaarde was dat we het zelf moesten 
onderhouden, schoonmaken en verzorgen. 
Dat was toen geen probleem. We hadden 
genoeg vrijwilligers met een acceptabele 
leeftijd die een voldoende lichamelijke 
inspanning konden leveren om te zorgen 
dat het monument er keurig netjes bij 
stond. 
Dat is inmiddels wel anders. Vorig jaar is Piet 
van Boven van de toenmalige groep vrijwil-
ligers als laatste overleden. Sindsdien sta ik 

Vrijwilligers gezocht; om het oorlogs herdenkings 
monument aan het Marnixplein te onderhouden

Robert Vonk 

Hard hebben ze moeten vechten, onze Nederlandse Soldaten van toen. In de 2e Wereldoorlog van 1940 tot 1945 
hebben ze een zware strijd moeten leveren om ons land te bevrijden. Uiteindelijk is dat gelukt, op 5 mei 1945  was 
Nederland bevrijd van de bezetting. En dat vieren we, jaarlijks, met zijn allen nog steeds. Ook in Oost- & West Souburg 
is er veel schade geleden en menselijk leed toegebracht. Op 4 mei herdenken we. Onze slachtoffers en gesneuvelden 
in die tijd. Ook op het Marnixplein in West-Souburg. 

     West         Souburg

er alleen voor. Nu gaat het nog wel, omdat 
ik nog redelijk gezond ben. Maar als ik straks 
wat meer gezondheidsklachten ga krijgen zal 
het ook voor mij moeilijk worden. En ik heb 
ook niet het eeuwige leven. Vandaar dat er 
snel wat mensen bij moeten die mij nu nog 
kunnen helpen en uiteindelijk opvolgen. Het 
is niet veel werk, echt zwaar is het ook niet, 
maar het moet wel gebeuren. In het voor-
jaar even alles schoonmaken en in de herfst 
zorgen dat de bladeren opgeveegd worden, 
gewoon zorgen dat het er netjes bij staat, het 
gehele jaar door.  Net als thuis. Vorig jaar is er 
door de Stichting Moerman nog een nieuwe 
vlag geschonken. Deze gaat nog altijd 3 x 
per jaar in top of halfstok. 4 mei, 5 mei & 4 
november, red. Als ik die dan weer mag hij-
sen voor een herdenking of viering, ben ik er 
echt trots op dat we dit in Souburg hebben. 
Het zou echt zonde zijn als er geen opvolgers 
komen! Jammer dat er hier niet meer groot-
schalig herdacht wordt. Dat zou ik echt het 
mooiste van allemaal vinden. 
De grote herdenkingen vinden plaats op de 
algemene begraafplaatsen of op plaatsen 
centraal door de Gemeente georganiseerd. 
Ko geeft nog lezingen en verteld graag 
(soms ook de vervelende) verhalen op scho-

len. Hij merkt dat de kinderen aandachtig 
luisteren en vragen stellen. Ze zijn er wel 
mee bezig en willen ook wel helpen tijdens 
de offi ciële gelegenheden maar hebben dan 
meestal vakantie of de uren & lespakketten 
zijn anders ingedeeld of samengesteld. Wilt u 

Ko helpen met het onderhouden en er mede 
voor zorgen dat het monument niet in verval 
raakt, neem dan contact op met de redac-
tie van de krant. Dan zullen wij ervoor zor-
gen dat uw aangeboden hulp bij Ko terecht 
komt.

De heren Filius en van Boven tijdens onderhoud aan het oorlogsmonument in 2012. 

5 eengezinswoningen
• Woonkamer met open keuken en tuindeuren

• Drie ruime slaapkamers

•   Vaste trap naar zolder

•   Grote zolder met mogelijkheid  

    voor extra slaapkamer

Prachtige woningen met grote zonnige tuinen

10 levensloopwoningen
• Het volledige woonprogramma 

 op de begane grond

•   2 extra slaapkamers  

    op verdieping

Prijzen vanaf € 159.000 v.o.n. 

Meer informatie:

www.hofkromwege.nl

Woonburg
T 0118 554455
E info@woonburg.nl
www.woonburg.nl

Schinkel de Weerd Makelaardij
T 0118 460300
E info@schinkeldeweerd.nl 
www.schinkeldeweerd.nl

Bezoek onze informatiebijeenkomst!
Wanneer : 8 januari

Tijd : 17.00 - 19.00 uur
Locatie : Wijkcentrum  De Zwaan, Kromwegesingel 1 in Oost-Souburg 

Oost-Souburg op zijn mooist!
Start verkoop nieuwbouw Hof Kromwege

+
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Als je door de Paspoortstraat loopt en 
het is al donker, valt de etalage van de 
Drankgigant.nl meteen op. Er staan 
een rij hele grote fl essen met aller-
lei soorten dank op. Prachtig gete-
kend en gekleurd, ware kunststukjes. 
En er zit ook iets in, veel alcohol. Er 
moet beslist een reden voor zijn dat 
er van die grote en vooral mooie fl es-
sen worden geproduceerd. En vol 
gedaan. We vroegen het aan Lindsey 
en Jürgen Bout. Ze leggen uit.

“Nadat de vraag in de winkel en online 

steeds groter werd, vooral naar artikelen die 
speciaal of bijzonder zijn, is er rond 2010 
een aantal fl essen dure Malt Whisky’s op 
de markt gebracht. We hebben een aantal 
XXL Mega fl essen ingekocht om mensen 
te blijven verrassen en iets te hebben, wat 
men niet overal ziet”.  Grote fl essen worden 
door fabrikanten gemaakt om op te vallen 
en duidelijk aanwezig te zijn op belangrijke 
gala’s, in luxe discotheken en grote evene-
menten. Door de kleine oplage en dus dure 
productiekosten zijn ze vaak moeilijk te ver-
krijgen. Vroeger waren er wel levertijden 
tussen de twee en zes maanden. 

“Na de uitbreiding van ons nieuwe pand 
in 2012 is ook de uitbreiding van de mag-
numfl essen behoorlijk gestegen”, aldus Jür-
gen en Lindsey. “Van 10 stuks gemiddeld 
naar inmiddels 145 stuks, variërend van 1,5 
liter tot 12 liter! De prijzen lopen op tot wel 
een kleine 800 euro per fl es. Wij zijn op dit 
moment de enigen in de Benelux met zo’n 
grote voorraad. Inmiddels hebben we een 
etalage van 16 meter breed gevuld met al 
deze exemplaren, waarmee we laten zien 
een werkelijke drankgigant te zijn”. Drank-
gigant.nl levert inmiddels haar producten 
in meer dan 38 landen en is een symbool 

voor de slijtersbranche. Met een totaalaan-
bod van 9000 artikelen en meer dan 10.000 
bezoekers online en offl ine per dag mag 
onze Souburgse zaak duidelijk één van de 
grootste speciaalzaken op dit gebied zijn.

AAnbod XXL magnums uit Souburg groeit maar door

Vuurwerk grote eindejaarstrekker

De voorverkoop van vuurwerk start na Sin-
terklaas. Op zaterdag 28 december start de 
feitelijke verkoop. De laatste dag is 31 decem-
ber, als de winkel sluit. Het thema dit jaar 
richt zich op kindervuurwerk. Daar wordt 
meer aandacht aan besteed. De branche doet 
dit om te voorkomen dat kinderen gelijk met 
zwaar vuurwerk in aanraking komen. Laat 
kinderen wennen aan vuurwerk, zo is de 
gedachte. Verder brengen de verkopers van 
vuurwerk onder de aandacht dat na gebruik 
de rommel opgeruimd moet worden. “Voor-
kom dat er overlast ontstaat door gebruik van 
vuurwerk. Dit jaar zijn er nieuwe pakketten 
samengesteld. Neem de Show-off pakket-
ten. Er zijn enkele soorten vuurwerk bij elkaar 
gebracht, zoals pijlen en cakes. En deze pak-
ketten zitten in de populaire prijsklasse van 30 

tot 65 euro.” Aan veiligheid wordt ook weer 
extra aandacht besteed. “Vorig jaar waren de 
vuurwerkbrillen voor kinderen en ook voor 
volwassenen helemaal uitverkocht. Prima 
natuurlijk. Vandaar dat we dit jaar extra bil-
len hebben ingekocht. Voor de prijs moeten 
de mensen het niet laten. Het gaat vooral om 
de veiligheid. En ogen heb je er maar twee.” 
Vanaf eind november zijn Kees en Marja al 
bezig om hun showroom in te richten. Men-
sen kunnen kijken wat ze willen hebben. Op 
de website van De Vrijbuiter, www.vofdevrij-
buiter.nl is alles inzichtelijk gemaakt en kan 
met nu al kiezen uit zo’n 25 aanbiedingen. 
“Als iedereen zich aan de regels houdt en een 
veilig gebruik voorop stelt, kan het weer een 
geweldige oudejaarsnacht worden”, aldus 
Kees en Marja Schroevers.

Opgegroeid in Domburg  woont mevrouw Wonder-
gem inmiddels al ruim 40 jaar in Souburg. Eerst in 
de Van Doornestraat en nu al weer vele jaren aan het 
Oranjeplein, recht tegenover Nieuw Bachtenpoorte. 
Mevrouw Wondergem kijkt door haar raam naar de 
overkant: “Ik ben daar kind aan huis. Elke dag eet 
ik in Bachtenpoorte tussen de middag warm. Dat 
bevalt mij prima. En je kent elkaar allemaal. ’s Maan-
dags ga ik er altijd sjoelen en één keer in de twee 
weken doe ik mee aan de bingomiddag.  Dat is hart-
stikke gezellig. We zijn met een hele club, er komen 
mensen uit heel Souburg.“

Alles zo dichtbij, dat is heel makkelijk
“Voor mijn steunkousen komt er elke dag een thuis-
zorgmedewerker van Werkt voor Ouderen langs. Zij 
helpen mij ook een paar keer per week met dou-
chen. Ze hoeven alleen maar de straat over te ste-
ken.  Alles is zo dichtbij, dat is heel makkelijk.” 

Is samen eten of aan activiteiten deelnemen ook iets 
voor u? U bent van harte welkom in Nieuw Bachtenpoorte of De Gouwe Tuyn. Voor meer informa-
tie over onze activiteiten of thuiszorg kunt u bellen naar Werkt voor Ouderen, tel. 0118 – 448 448 
of kijken op www.werktvoorouderen.nl 

Kind aan huis in Nieuw 
Bachtenpoorte
Mevrouw Wondergem, Souburg

Grote fl essen met allerlei soorten drank

Loop medio november de winkel in van De Vrijbuiter in de Paspoortstraat in 
en je waant je in de wereld van Sinterklaas, Kerst en Oudjaar. Bij Kees en Marja 
Schroevers wordt het een periode van hard werken. Alles moet op tijd in orde 
zijn en de klanten moeten een goed assortiment aantreffen. Verkoop van vuur-
werk doet de Vrijbuiter al heel lang. Dan heb je inmiddels wel ervaring opge-
daan. En toch is het elk jaar weer spannend. Zo ook dit jaar weer. “Je moet je 
er als verkoper van vuurwerk van bewust zijn dat elk aar weer de eisen zeer 
scherp zijn en dat de vuurwerkbranche er alles aan doet om het zo goed moge-
lijk uit te voeren”, aldus Kees Schroevers.

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 begeleidt 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.

Momenteel zijn budgetuitvaarten heel actueel.
Op zich is het natuurlijk een heel goede zaak dat er budgetuitvaarten worden
aangeboden. Maar is het eigenlijk niet zo dat iedere verzorgde uitvaart een bud-
getuitvaart zou moeten zijn?
Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging spreekt het voor zich dat bij iedere 
uitvaart die we verzorgen rekening gehouden wordt met het budget. Het be-
drag dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke 
aspecten.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol 
	 lk bedrag er  besteed gaat worden want onze  persoonlijke begeleiding 

is niet gerelateerd aan een bepaald bedrag.
Tegenwoordig zijn er veel mensen die ondanks het feit dat er voldoende fi nan-
ciële middelen zijn toch kiezen voor een goedkopere uitvaart, die mogelijkheid 
moet er dan ook gewoon zijn. De reden voor een bepaalde keuze is vaak heel 
persoonlijk en daarom voor ons ook van belang.
Wij doen er alles aan ervoor te zorgen  dat de keuzes welke gemaakt moeten 
worden bewust en weloverwogen zijn. Of het nu keuzes zijn die budget gerela-
teerd zijn of niet, iedere keuze is belangrijk en onze persoonlijke ondersteuning 
daarin staat los van het te besteden bedrag.
Door onze ruime ervaring kunnen we u zonder extra kosten te maken hier dus-
danig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belang-
rijke persoonlijke ervaringen en emoties. Het verlies van een dierbare moet ons 
inziens niet ten onder gaan aan zorgen over de kosten van een uitvaart. 
Samenvattend hoort het zo te zijn dat de klant in een voorbespreking duidelijke 
keuzes kan maken waardoor er na de uitvaartplechtigheid geen fi nanciële ver-
rassingen zullen zijn voor de nabestaanden.  Wanneer er geen sprake is van een 
voorbespreking maar het contact met ons pas plaatsvindt na overlijden mag er 
worden gerekend op duidelijke fi nanciële afspraken welke volledig bij de overle-
dene en zijn of haar nabestaanden passen. 

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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Met toenemende regelmaat lezen we in 
de kranten dat winkeliers overgaan op de 
verkoop via internet. Ook in Oost-Souburg 
neemt de mogelijkheid op het kopen via 
internet toe. Dat moet een reden hebben. Is 
de “stenen verkoop” niet meer voldoende? 
Is het de tijdgeest, omdat iedereen op inter-
net surft? Of is het een combinatie van de 
twee. We vroegen het aan John de Korte, 
eigenaar van John’s men & women. Ook hij 
is sinds kort overgegaan op online-verkoop. 
“Onze winkel blijft centraal staan”, zegt 
John. “Maar de vraag via de website neemt 
toe en ja, het past bij deze digitale tijd. En 
wil je mee gaan met de tijd, dan breid je de 
mogelijkheden voor de klanten uit”.
Internetverkoop gaat niet vanzelf. John heeft 
vooraf veel onderzoek gedaan. Waaraan 
bijvoorbeeld moest hij voldoen. Wat ver-
wachten de klanten. Hoe richt in mijn voor-
raad in. Welke voorwaarden moet ik invul-
len. Kortom, John moest veel voorbereiden. 
In de eerste plaats is het belangrijk dat de 
klant zich vanuit zijn gemakkelijke stoel kan 
oriënteren op het aanbod. Daartoe moe je 
de klant goed kennen. En John heeft door 
zijn jarenlange ervaring in de winkel een 
goed beeld van zijn klanten. Dan moeten de 
artikelen goed te bekijken zijn en moet de 
omschrijving helemaal kloppen. In de visie 
van John wil een klant zich goed oriënteren. 
Dat doet hij gewoon in de winkel. Daar voelt 
hij zich thuis. Daarnaast is er een groot aantal 
klanten, dat internet als een portaal naar zijn 
winkel zien. En door het ruime internetaan-
bod, ontstaat er een wisselwerking, een aan-
vulling op het fysieke aanbod in de winkel. 

Kopen in de winkel is en blijft voor John de 
basis. Immers, winkelverkoop is maatwerk, 
zeker in de mode. In de handel is en blijft 
het uitgangspunt dat de klant jou gunt dat je 
hem levert. En daarom moet je optimaal blij-
ven werken aan je aanbod. Maar de aanvul-
ling op internet komt niet vanzelf aanwaaien. 
In zijn vakgebied moet je volledig up-to-date 
zijn. De mode gaat snel en je website is je 
digitale visitekaartje. 
Dus heeft John zijn website www.johns.nl 
helemaal aangepast. Een groot deel van zijn 
collectie is voor de klant te vinden. De acces-
soires in ieder geval. Hij stelt: “Wat je moet 
hebben is een goede website, een goed 
toegankelijk systeem, een koppeling van de 
voorraad aan het aanbod op internet, een 
goede zichtbaarheid van de artikelen, hel-
dere, scherpe foto’s, een weergave van de 
laatste mode, onderhoud van nieuwsbrieven 
en een goede back-up van IC T-ers. Ik ben 
me ervan bewust dat internetverkoop even 
hard werken is als winkelverkoop. De klant is 
koning en ook op afstand moet de klant het 
gevoel hebben dat hij direct en goed gehol-
pen wordt”. Volgens John zal de combina-
tie winkel en internet alleen maar steviger 
worden. Dat maakt de verkoop fl exibeler en 
het draagt bij aan de stabiliteit van de onder-
neming. Inmiddels zijn er leveranciers, aan 
wie hij kan koppelen, zodat de klant op de 
hoogte kan blijven van de allerlaatste trends. 
En nu achter de computer? “Nee”, zegt 
John. “De winkel is voor klanten zo belang-
rijk, dat die centraal blijft, maar volgen wat 
klanten aangeven, zeker en daar hoort online 
verkoop gewoon bij”.

Steeds meer winkeliers op internet

We naderen 2014. De tijd gaat zo snel en 
tegelijkertijd lijkt vorig jaar zo lang geleden. 
Vorig jaar had ik rond deze tijd mijn eerste 
opname van Vlissingen tv. Dat doe ik nu 
dus al een jaar. Er is zo veel gebeurd. 2013 
begon met de aankondiging van Beatrix dat 
ze af zou treden. Natuurlijk heb ik naar de 
troonswisseling gekeken. De onenigheden 
met Rusland is ook niemand ontgaan. Als ik 
het zachtjes mag uitdrukken was Poetin op 
zijn teentjes getrapt. Om maar even in het 
straatje te blijven van “belangrijke” mensen: 
De koning van België is ook afgetreden en de 
Paus ook, voor het eerst in een heleboel jaar. 
Kroatië die toetreedt tot de Europese Unie 
en de baby van prins William is geboren, 
George, derde in de lijst van troonopvolgers 
in Engeland. Om weer terug te komen naar 
ons kleine landje kijken we naar het Rijksmu-
seum die geopend is. Naar Sven Kramer die 
Europees schaatskampioen wordt en Ireen Wüst bij de vrouwen. Naar de vertegenwoordi-
ging van Nederland bij de Tour de France, waar Laurens Ten Dam en Bauke Mollema massaal 
werden aangemoedigd. En tenslotte Nederland bij het Eurovisie Songfestival. “We deden het 
goed hè?” Zeggen we na afl oop van deze evenementen tegen elkaar. Kortom: top jaar.

 Celina’s Column

John de Korte

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

AVA Electro  
Kanaalstraat 44

Oost-Souburg
tel: 0118-471777

info@avaelectro.nl 

www.avaelectro.nl

Sharp
Combi-magnetron
40 liter inhoud, incl. bakplaat, 
braadrooster. 

Van € 449 voor € 399

Miele wasmachine
Energieklasse A+, 7 kg, 
1400 toeren. 

Van € 999 voor € 899

AEG condensdroger
Energieklasse B, 8 kg. 

Van € 579 voor € 479

Bosch wasmachine
Energieklasse A+++,
7 kg, 1400 toeren,
aquastop.

Van € 599 voor € 499

DE kerststerren
  VAN  

AEG condensdroger

Delta interactieve tv decoder
Geschikt voor portaal van Zeeland.

 Voor € 199

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
Maandag 23 december ........ van 10.00  tot 18.00 uur

Dinsdag 24 december ......... van 9.00 tot 17.00 uur

Dinsdag 31 december ......... van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoek
onze winkel
voor nog

meer
  voordeel!
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www.partijsouburgritthem.nl 

Karolingische Burg
De PSR heeft op 11 november tijdens de openbare fractie-
bijeenkomst bijzonder aandacht besteed aan de Karolingi-
sche Burg. Na een inleiding van de Stichting Karolingische 
Burg konden ook de ruim 40 aanwezigen hun gedachten 
uiten over de toekomst van de Burg.
De Stichting geeft aan wat ze de komende vier jaar onder 
andere in gedachte hebben: Onderhoud van bestaande 
voorzieningen op peil houden. Versterking fysieke beeld-
vorming van de Burg. Bijvoorbeeld door versterking van 
de beeldvorming door middel van een themapaneel bij de 
ingang van de Burg. Palissade op de wal. Realiseren van 
gezamenlijk historisch besef van inwoners en gasten van 
Souburg door programma op scholen.  Stimuleren van 
activiteiten in de open ruimte. Kan door “opleiden” van 
vrijwilligers (training van vrijwilligers door vrijwilligers). 
Steun in materiële zin vanuit gemeente.

Lou Waterman

impasse Brede school souBurg Zuid 
doorBroKen
Eind november is er een constructief overleg geweest tus-
sen de afvaardigingen van de Tweemaster / Kameleon en 
die van de Burcht / Rietheim met Wethouder de Zwarte. 
We zijn blij te horen dat er tussen de afvaardigingen over-
eenstemming is bereikt voor een Brede School op twee 
locaties en dat de impasse is doorbroken.
Dat betekent dat er nu hard gewerkt kan worden aan 
het stappenplan om tot realisatie van de brede school 
te komen en dat we als gemeenteraad nu eindelijk de 
besluitvorming over de oplossingsrichting kunnen afron-
den. Wat PSR betreft nemen we de benodigde besluiten 

nog voor de verkiezingen, de leerlingen hebben lang 
genoeg gewacht.

Alex Achterhuis

dorpse ZaKen 
Het is al bijna traditie, dat Geerard Eckhardt van Partij Sou-
burg Ritthem en Wethouder Rob van Dooren regelmatig 
hun rondje door het dorp doen om allerlei zaken langs te 
lopen, die verbeterd kunnen worden. Bijna vanzelfspre-
kend wordt alles dan door de gemeentelijke organisatie 
meegnomen en zo zie je dat het geheel op orde blijft en 
zelfs steeds weer iets beter wordt. De laatste tijd moest 
toch weer teruggekomen worden op zaken die niet zijn 
opgelost en vorige week zijn er door Geerard Eckhardt en 
Ger Blom daarom toch nog maar eens wat zaken op een 
rijtje gezet in zogenoemde Artikel 41-vragen: Officiële vra-
gen aan het college, die dan ook binnen een vastgestelde 
termijn beantwoord worden. 
Zo zijn de volgende punten nog eens extra onder de aan-
dacht gebracht: Het aanbrengen van een gele baan bij het 
zorgcentrum de Gouwe Tuin i.v.m. het parkeren aldaar. 
Aan overzijde van zorgcentrum de Gouden Tuyn, op drin-
gend verzoek van de omwonenden, een ondergrondse 
glascontainer plaatsen. Een schelpenpad langs de Brede 
School het Kroonjuweel verharden i.v.m. veel waterover-
last bij regen. Het realiseren van een oversteekplaats in 
de Middelburgsestraat t.b.v. de schoolkinderen van het 
Kroonjuweel. De oversteekplaats op het Oranjeplein ter 
hoogte van de Jumbo beter markeren met witte stenen 
in plaats van de nu aanwezige grijze stenen zodat het 
beter herkenbaar is voor het gemotoriseerde verkeer. Het 
maaien van grasrand/onkruidrand aan de buitenzijde en 
achterzijde van de Karolingische Burg. Het oplossen van 
het parkeren met 2 of zelfs 4 wielen op het trottoir in de 
Vlissingsestraat ter hoogte van de huisnummers 143 t/m 
149 door het aanbrengen van een gele streep.
Allemaal zaken, die niet te lang mogen slepen en we reke-
nen erop, dat ze dan ook binnen niet al te lange tijd wor-
den aangepakt. 

Geerard Eckhardt en Ger Blom

grote Kavels in de gemeente vlissingen
Donderdag 28 november was de eer aan PSR-wethouder 

van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Lambert 
Prevoo, om de eerste paal te slaan van 3 woningen op 
ruime kavels (liefst 2500 m2 per stuk) aan de Jacoba van 
Beierenlaan, de vroegere Noordbeekseweg in West-Sou-
burg. Daar mag binnen de z.g. Ruimte-voor-Ruimterege-
ling gebouwd worden op de plek van het voormalig kas-
senbedrijf van de familie Kesteloo. 

Wethouder Lambert Prevoo boort de eerste paal.

Burgemeester stemerdinglaan
In de vorige bijdrage is beloofd u op de hoogte te houden 
van de stand van zaken over de Burgemeester Stemer-
dinglaan. 
Momenteel wordt het Definitief Ontwerp uitgewerkt door 
ontwerpbureau SAB Arnhem in overleg met de ambtelijke 
projectgroep. Het Definitief Ontwerp zal medio december 
ter besluitvorming aan het college aangeboden worden. 
Wanneer het college instemt met het ontwerp zal dit in 
januari en februari civiel-technisch uitgewerkt worden. 
Insprekers zullen na instemming van het college met het 
Definitief Ontwerp een brief ontvangen met uitleg over 
het Definitieve Ontwerp, het inspraakschrift met een reac-
tie op de inspraakreactie die men gegeven heeft en een 
algemene weergave van de wijzigingen die na de infor-
mele reactieronde in oktober doorgevoerd zijn. Voor aan-
vang van de werkzaamheden zullen alle omwonenden 
geïnformeerd worden en publiceert de gemeente Vlissin-
gen over de werkzaamheden in de Blauw Geruite Kiel.

De fractie van Partij Souburg Ritthem wenst alle lezers 
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2014.

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 -

De medewerkers van uitvaartverzorging H. Jobse wensen 
dat in 2014 mensen aandacht hebben voor elkaar, 
een uitgestoken hand krijgen om vast te pakken, 
een schouder om op te leunen en zorg krijgen 
die een ieder soms nodig heeft. 

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

Uitvaartcentrum H. Jobse

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

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

MA 23 DECEMBER T/M DI 31 DECEMBER 

OOST-SOUBURG

GEOPEND VAN 9:30 - 17:30

50%
WINTER COLLECTIE

MA 23 DECEMBER T/M DI 31 DECEMBER 

OOST-SOUBURG

GEOPEND VAN 9:30 - 17:30

50%
WINTER COLLECTIE
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Het koor De Ruyterstadsingers werd opge-
richt op 15 oktober 1966 onder de naam 
‘Tienerkoor Jong Leven’, onderafdeling van 
de toenmalige Vlissingse arbeiderszangver-
eniging ‘De Volksstem’.  Omdat tieners geen 
tieners meer bleven is in 1979 de naam ver-
anderd in gemengd koor ‘De Ruyterstadsin-
gers’. In de naamgeving was terug te vin-
den dat het koor afkomstig is uit Vlissingen, 
maar de leden kwamen van heel Walcheren 
en omgeving. Inmiddels is de leeftijd van de 
koorleden hoger geworden, de stemmen 
worden minders soepel en komen er geen 
nieuwe jonge leden meer bij. Dit heeft ook 
gevolgen voor de financiële situatie van het 
koor, maar ook voor de kwaliteit. Ook het vin-

den van bestuursleden werd een probleem.
In de beginperiode stond het koor onder 
leiding van Philip Feij. In juni 1974 nam Riet 
Westerweele het dirigentschap over. Onder 
haar leiding groeide het koor uit tot een 
bekende verschijning in de Zeeuwse zangwe-
reld. Vanaf april 2001 is Bea Zwadlo dirigent 
van de Ruyterstadsingers. Er werd gewerkt 
aan oud maar ook aan opbouw van nieuw 
repertoire. Er werden mooie concerten gege-
ven o.a. in Oost-Souburg, Vlissingen, Veere 
en Serooskerke, alleen maar ook samen met 
andere koren en solisten,
In de beginperiode was de keuze van de 
muziek vooral gericht op musicals, later kwa-
men er ook klassieke werken op het reper-

toire. Eén van de hoogtepunten was de uit-
voering van het Requiem van Fauré, samen 
met een koor uit België.  In het ‘De Ruyterjaar’ 
gaf het koor een concert in de St. Jacobskerk 
in Vlissingen. Het koor trad vaak op in verzor-
gingshuizen en woonvormen voor ouderen. 
De laatste jaren kreeg het koor vooral bekend-
heid door het optreden tijdens het jaarlijks 
Kerstlunchconcert in de Historische Kerk in 
Oost-Souburg.
Voor wie nog een laatste keer wil genieten 
van de mooie klanken van de ‘De Ruyter-
stadsingers’: daarvoor is de mogelijkheid op 
zondag, 22 december 2013, om 11.30 uur 
in de Historische Kerk aan het Oranjeplein te 
Oost-Souburg.

‘dE RUYTERSTADSINGERS’ MET PENSIoEN!

Het gemengd koor ‘De Ruyterstadsingers’ houdt per 1 januari a.s. op te bestaan. Het koor neemt afscheid tijdens het  
Kerstlunchconcert op zondag, 22 december 2013 in de Historische Kerk te Oost-Souburg.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
- Bram Ossewaarde

•  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.

Wave Hairstyling 
Kanaalstraat 73  

4388 BK Oost-Souburg 

t: 0118 - 49 02 22 

w: www.wavehairstyle.nl

e: info@wavehairstyling.nl 

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

DE VRIJBUITER 

Kalenders en 
Agenda´s 2014

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


