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Overvol programma 
Karolingenmarkt Oost-Souburg

Uiteraard ontbreekt de rommelmarkt voor de kinderen op de Karolingenburcht niet.

Niet alleen de plaatselijke winkeliers maar ook 
standhouders uit het gehele land zullen die 
dag naar Oost Souburg komen om ieder op 
hun geheel eigen manier hun verkoopwaren 
aan de man proberen te brengen. Dit levert 
het nodige vertier op en uiteraard zijn er de 
nodige aanbiedingen waar de bezoekers hun 
voordeel mee kunnen doen. Het assortiment 
is ook dit jaar weer erg groot en voldoende 
gevarieerd. Het ambachtelijk produceren 
van onze streekproducten en plaatselijke lek-
kernijen kunt u ook zien en natuurlijk ook 
hiervan proeven. De echte Zeeuwse bab-
belaars zullen zeker niet ontbreken. Diverse 
Souburgse en Ritthemse verenigingen zul-
len zich natuurlijk ook weer promoten. Zij 
komen met een vernieuwend programma 
of uitvoering waarin zij hun kunsten verto-
nen. Nieuw dit jaar is de Obrassamba band 
uit Vlissingen. Zij zullen met hun trommels 
en overige instrumenten u versteld doen 

staan van een prachtige muzikale show. Te 
veel om op te noemen, dus zeker de moeite 
waard om een kijkje te komen nemen en de 
sfeer te proeven. Voor de inwendige mens 
wordt ook gezorgd want de horeca zal die 
dag zorgen voor een heerlijk hapje en een 
drankje, evt. op hun terrassen. Vanaf 10.00 
uur is de markt gratis toegankelijk voor het 
publiek en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. 
Over de gehele markt is muziek te horen en 
zijn de live optredens via de geluidsinstalla-
tie te volgen. Nog wel een vriendelijk doch 
dringend verzoek van de organisatie en de 
Gemeente om na de rommelmarkt de over-
gebleven spulletjes en afval mee naar huis te 
nemen en niet achter te laten op de Karo-
lingenburcht. De markt wordt georganiseerd 
door Euromarkt St Christoffel in samenwer-
king met het AOS.
Voor het volledige programma kunt u terecht 
op de site van Souburg: www.souburg.nl.

De gemeente Vlissingen wil zich best inspan-
nen om het strand in Ritthem aantrekkelijker 
te maken. Er is alleen geen geld. Rijkswater-
staat doet het niet.
Op dit moment is men aan het inventarise-
ren welke stranden er opgehoogd moeten 
worden. De ophoging dient vooral voor de 
veiligheid van de kust. Achter het strand van 
Ritthem ligt een stevige dijk en er is dan ook 

geen reden het strand daar op te hogen. 
Als een gemeente dit wel wil, moeten ze dit 
zelf betalen aldus Rijkswaterstaat. Met deze 
uitspraak gaan ze voorbij aan het feit dat 
ze zelf de hoofdoorzaak zijn aan de troep. 
Daarom is het niet meer dan redelijk dat de 
overheidsdienst, als vervuiler, op eigen kos-
ten de puin opruimt en niet de kosten door-
schuift naar de gemeente.

“Wie gaat dat betalen” 

Rommel op het strand van Ritthem
Er ligt een hoop troep op het strand van Ritthem. Dit is ontstaan na de dijk-
verzwaring in 2002. Een deel van de Phoenix caisson, dat bij de dijkverzwaring 
in de weg lag, is gesloopt. Het vrijgekomen betonafval is gemakshalve aan de 
dijkvoet gedumpt.

Zaterdag 31 mei is het weer zover. De eerste van de twee markten voor 2014 
zal dan gehouden worden in de winkelstraten van Oost Souburg. In het altijd al 
gezellige centrum van Oost Souburg zullen die dag de straten worden omge-
toverd tot een groot feest voor jong en oud. De Kanaalstraat en de Paspoort-
straat zullen gevuld worden met kramen en voor de kinderen zijn er diverse 
attracties. Verder zijn er diverse live optredens. Waaronder de Obrassamba 
band uit Vlissingen. Uiteraard ontbreekt de rommelmarkt voor de kinderen op 
de Karolingenburcht niet. 

De werkzaamheden in 2002.
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Die gedachte kristalliseerde zich prachtig uit 
in de predikantenloopbaan van Leo Wolte-
ring. Hij vond in Oost-Souburg een kerke-
lijke gemeente die de samenwerking wilde 
zoeken en openstond voor en ruimte bood 
aan allerlei meningen en opvattingen. En zo 
kon uit het Samen op Weg -proces dat de 
Hervormde gemeente en de Gereformeerde 
Kerk op ons dorp al eerder waren aangegaan 
zo’n tien jaar geleden vrij soepel de PKN-kerk 
ontstaan. ”Maar”, relativeert Leo Woltering, 
“dat liep mede zo goed omdat enthousiaste 
gemeenteleden zich bezig hielden met de 
administratieve en organisatorische kant.” 

Initiatieven
Hij kijkt met voldoening terug op allerlei 
initiatieven in Souburg, zoals bijvoorbeeld 
de contacten met andere christelijke kerken 
en gemeenschappen op Souburg, met de 
moslimgemeenschap op Walcheren na 9/11 
en met de Turkse moslimgemeenschap in 
Middelburg in het bijzonder. “Daar heb ik 
mijn best voor gedaan. Oude banden die al 
bestonden tussen de Turkse moslimgemeen-
schap van Middelburg en onze gemeente 
hebben we toen weer strakker aangehaald. 
We zochten elkaar op als feesten gevierd 
werden en een aantal jaren was er een geza-
menlijke gespreksgroep waarin we elkaar en 
elkaars geloof beter leerden kennen.”

Ontmoeting
“Je moet mensen ontmoeten om ze te kun-
nen begrijpen.” Ook de vele contacten met 
een kerkelijke gemeente in de toenmalige 
DDR is zo’n ontmoetingsmogelijkheid. “Het 
gaat er om te ontdekken wie je bent en wie 
de ander is. En hoe groot de verschillen ook 
zijn, die ander is toch iemand zoals jij, al 
gaat die wellicht een heel andere weg in het 
leven. Het is natuurlijk prachtig wanneer je 

dingen herkent in elkaar, maar je moet elkaar 
ook vrijheid gunnen als dat niet zo is. Je kunt 
niemand een waarheid opleggen, net zoals je 
liefde ook niet kunt dwingen. Het gaat om de 
vrijheid daarin, om elkaar de ruimte te laten 
om verschillend te mogen denken. Om van 
daaruit samen te werken. Het mooie in onze 
gemeente vind ik dat er ruimte is voor men-
sen die op verschillende manieren hun geloof 
willen beleven. Het is ook bijzonder dat veel 
oudere mensen daarvoor openstaan Dat is 
echt mooi om te zien. Zo is er bijvoorbeeld 
ook op muzikaal gebied veel vernieuwd in 
de kerk. Zo zijn er diensten voor peuters met 
hun ouders. Souburg is gewend om mee te 
denken.”

Proeftuin in Tilburg
Op dit gebied trof Leo Woltering het niet 
alleen in Souburg, maar ook in de wijkge-
meente in Tilburg waar hij voor hij naar Sou-
burg kwam, acht jaar werkte. Deze gemeente 
was al een soort proeftuin van de toekomstige 
samenwerkingsverbanden binnen kerkelijk 
Nederland. Maar eigenlijk begon het al een 
beetje op de pabo in Utrecht. Daar werden 
de godsdienstlessen al vanuit verschillende 
visies  gegeven , van zwaar tot vrijzinnig. Zo 
groeide het verlangen naar meer en volgde 
een acht jaar durende theologiestudie terwijl 
hij ook intussen nog eens vijf jaar lang les gaf 
in godsdienst, Nederlands en maatschappij-
leer aan een mavo. In 1978 kreeg hij zijn eer-
ste kerkelijke gemeente: Wilnis bij Vinkeveen. 

Steun
Hij was toen al sinds 1974 met zijn Marijke 
getrouwd, die samen met hem lief en leed 
deelde en probeerde te bewaken dat hij niet 
met zijn werk getrouwd raakte...  Het was 
een hele slag, die ook hard aankwam bij de 
kerkelijke gemeente, toen zij vijf jaar geleden 

“Afscheid van dominee Leo Woltering:

“Verbinding zoeken als er verdeeldheid heerst”

Dominee Leo Woltering: “Je moet mensen ontmoeten om ze te kunnen begrijpen.”

plotseling aan een hersenbloeding overleed. 
Het echtpaar was net een maand, als voor-
bereiding op de aanstaande pensionering 
van Leo, naar Vlissingen verhuisd. Samen 
hadden zij vier zonen die toen al het huis uit 
waren. Ze wonen nu in Canada, Hamburg, 
Breda en Berkel en Rodenrijs, in welke laat-
ste plaats ook drie kleinkinderen wonen. “Als 
dominee maak je vaak het verdriet van men-
sen mee, nu ervoer ik het zelf”. Hij is door 
kunnen gaan. En wist zich daarbij gesteund 
door de Souburgse gemeenschap, familie 
en vrienden en door z’n geloof . “ Door het 
onverwachte ben je wat gebeurd is eigenlijk 
nog steeds aan het ‘inhalen’, maar tegelijk 
verbaas ik me ook over de veerkracht die ik 
blijk te hebben.”

Weer een gat
En nu het naderende afscheid. “Vorig jaar 
dacht ik nog dat ik dat wel wilde overslaan. 
Er komt toch weer een gat op je af.” Maar 
hij is al aan het plannen maken: zo gaat hij 

meedoen met Praatpaal in het Guusuus voor 
kinderen die iets traumatisch hebben meege-
maakt zoals bijvoorbeeld het overlijden van 
een ouder, of een scheiding. En verder doet 
hij mee aan de Voorleesexpress in Vlissingen, 
een project van de bibliotheek om kinderen 
voor te lezen en daarmee kinderen en ouders 
te stimuleren zelf te gaan lezen. “Vooral 
allochtone kinderen komen uit een vertelcul-
tuur en moeten nog ontdekken dat zelf lezen 
ook leuk is.”
Omdat zijn plek maar voor de helft wordt 
opgevuld blijft er nog wel wat werk liggen 
in Souburg. “Vooral op pastoraal vlak zal ik 
nog hier en daar mijn steentje bijdragen. Bij-
voorbeeld bij de gespreksgroepen en door 
de bezoeken aan Souburgers die elders op 
Walcheren in een verpleeghuis wonen. Daar 
zijn we destijds mee begonnen en dat wil ik 
blijven doen.”Hij zal dus niet helemaal weg 
zijn; we kunnen hem nog tegenkomen op 
zijn fi ets in ons dorp. Dat is een hele troost 
want Souburg zal hem gaan missen!

In september van dit jaar neemt dominee Leo Woltering (65) afscheid van de 
PKN-gemeente in Oost-Souburg. Hij kwam er in 1992  als predikant van de Gere-
formeerde Kerk  die toen nog samenkwam in het gebouw aan  de Kanaalstraat. 
In 22 jaar drukte Leo Woltering een onvergetelijke stempel op het kerkelijk leven 
in Souburg. 
Als een rode draad loopt een tekst van Paulus door ons gesprek: “Wat heb je dat 
je niet ontvangen hebt?”. Dominee Leo Woltering gebruikte deze tekst in zijn 
allereerste preek, want, zo is zijn diepste overtuiging: “we leven allemaal naar 
wat we hebben gekregen door de liefde van God”. Die overtuiging is de basis 
van het reiken naar wie anders denken of anders geloven. “Want ook onze plaats 
in het leven hebben we gekregen en dat geldt voor ieder van ons. Vanuit die 
gedachte ben je bijna verplicht verbinding te zoeken als er verdeeldheid heerst.”

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270
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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.

Dichtbij mensen

0118 - 684 000  ■  www.zorgstroom.nl

CREATIVITEITSCENTRUM 

‘t ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12, 4388 HD  Oost-Souburg,  tel: 0118.461706

www.allergaartje.nl

Tijdens de karolingenmarkt op 31 mei
hebben wij weer vele aanbiedingen in de 
winkel. Ook is deze sag José Joosten weer 
aanwezig met een demo en grati s workshop.

In de garage op nr 18 hebben wij weer 
magazijnverkoop, 

daar zijn alle artikelen € 0,25
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Rondom‘t  Putje
Nou heb ik al heel wat jaren gemopperd op de gemeente Vlissingen. Dat was altijd heel terecht vond 
ik zelf, want ik ben geen mopperig type, dus ik zal wel gelijk hebben gehad. Maar nu heb ik er toch 
echt spijt van want nu weet ik waar het door gekomen is.  Ze kunnen niet tellen in Vlissingen. Daar 
kunnen ze niks aan doen natuurlijk maar ik had het toch liever anders gezien. Zijn we hier blij met 
vijf  zetels voor de Partij Souburg Ritthem en dan worden het er ineens vier. Ik gun die andere partijen 
natuurlijk allemaal ook heel veel zetels. Als het aan mij lag kregen ze allemaal wat ze graag willen, 
maar helaas, zo werkt het niet en het vervelende is dat wij hier in Souburg dat eigenlijk al jarenlang 
weten. Daarom hebben we hier onze eigen partij. 
Maar dat was dus niet nodig geweest. 
We hadden ze moeten leren tellen daar in 
Vlissingen. Dus als u nog een telraampje 
over hebt, gewoon naar het gemeentehuis 
sturen. Dan komt het allemaal goed 
en kan hier de vlag ook uit! De vlag-
gen van Souburg en Ritthem natuur-
lijk, die trouwens tegenwoordig samen 
met die van Vlissingen ook al bij het 
stadhuis hangen. Dat is toch wel heel 
erg mooi en ook weer een reden om niet 
meer te mopperen!

Melkmeisje
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Free Birds Zeeland Tour

Sylvia Weenink Vakfotografi e

Motor Tour Club Freebirds is op 10 
mei 2011 opgericht in Oost Souburg 
en heeft inmiddels ruim 40 leden en is 
daarmee de grootste motortourclub 
in Zeeland. Jaarlijks organiseren we 
een evenement waar iedereen wel-
kom is.

De eerste Zeeland Tour in 2011 was een 
georganiseerde motortoertocht door Zee-
land, met als afsluiter een live band en BBQ. 
Vorig jaar was de opkomst ruim verdubbeld 
en speelden er maar liefst 3 livebands. Dit 
jaar hebben we gekozen voor de Karolingen-
burght en pakken we het nog grootser aan.
Op zaterdag 7 juni wordt door de motor 
tour club Free Birds op de Karolingenburcht 
te Oost-Souburg de 3e Free Birds Zeeland 
Tour georganiseerd. 
De bedoeling is de FreeBirds Zeeland Tour 
een jaarlijks terugkerend motorevenement 
te maken, waar liefhebbers van blinkend 
chroom, stevige rockmuziek en een hapje en 

drankje, hun hart op kunnen halen.
De ingrediënten voor deze dag: Motoren en 
Trikes, Rock and Roll, Food and Drinks, en 
hopelijk prima weer!
Op de website www.mtc-freebirds.nl en 
www.soubug.nl staat het programma. Het 
evenement is VRIJ toegankelijk, voor deel-
name aan de motortocht vragen we een 
kleine vergoeding. 

Het programma is als volgt:
-  Vanaf 11:00 uur uur Ride in (Voor de eerste 

150 deelnemers Gratis koffi e met bolus)
- 12:30 uur Ride out ( start van de tourrit)
In de tussentijd zal er op de Karolingenburcht 
van alles te doen zijn, er staan diverse kraam-
pjes, een springkussen, kinderspelletjes, food 
& drinks, en Live muziek:
- 11:30 uur Black Fisz
- 13:30 uur Blendid
- 16:00 uur History X
- 19:00 uur Hot Fuz
Om 22:00 uur wordt deze dag afgesloten.

Rommelmarkt Open Haven 31 mei
Tijdens de jaarmarkt wordt er van 08.45 tot 16.00 uur een groots opgezette rommel-
markt gehouden. Het is tevens een boekenmarkt en een markt voor oude platen, Lp’s, 
maar ook Cd’s, Dvd’s en video’s. De organisatie pakt nog grootser uit. De trouwe bezoe-
ker is wel wat gewend. Ook deze ronde is er de koffi e met kersenwafel. De rommelmarkt 
blijkt steeds weer een ontmoetingsplaats te zijn voor jong en oud. Een bezoek aan de 
rommelmarkt, waarvan de opbrengst weer goed wordt besteed, is tevens de mogelijk-
heid op de historische kerk van Souburg te bezoeken.

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

•  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/Vlissingen10%premie voor 10 jaar sparen

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

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

variabele 
rente

Wij zijn uw bank.
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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T (0118) 46 20 20
E regio@schinkeladeviesgroep.nl
I www.schinkeladviesgroep.nl

1,85%*

* V
ar

ia
be

le
 re

nt
e 

pe
r 1

6 
ju

li 
20

13
. R

en
te

w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

autoruitschade?
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
•  gratis vervangend vervoer 

of service op locatie
•  sterreparatie zonder afspraak

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week

Vlissingsestraat 67, Oost-Souburg,  tel: 0118 46 55 99

Genova E-Bike 
nu met gratis verzekering 
tegen diefstal, schade 
en ophaalservice

Tassen 

20% korting
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Familie
Jan Kaljouw hoopt in september 86 jaar 
te worden. Je zou het niet zeggen. Zeker 
niet wanneer hij vertelt dat hij zijn woning 
nog zelf onderhoudt. Bovendien helpt hij 
zijn zoon nog twee dagen per week in 
diens kwekerij in Oud-Sabbinge en bezoekt 
regelmatig zijn andere kinderen in Houten 
en Nijverdal. U moet ook niet vreemd opkij-
ken als u hem in een kano op het Veerse 
Meer ziet varen. Dit allemaal dus naast zijn 
schrijfactiviteiten.
Jan is op Groot Abeele geboren en is ver-
noemd naar zijn grootvader, die daar aan 
het eind van de negentiende eeuw een 
bedrijfje begon in vodden, oud ijzer en der-
gelijke zaken. Het bedrijfje groeide uit tot 
een bedrijf dat iedere Souburger kent als de 
oud papierhandel van Kaljouw. Halverwege 
de jaren dertig deed hij zijn zaak over aan 
zijn jongste zoon Jan, de vader van Jan. 
Het bedrijf is met name na de Tweede 
Wereldoorlog dusdanig uitgebreid dat er 
in Souburg gefl uisterd werd dat Kaljouw, 
samen met dokter Bloos, tot de rijkste men-
sen van het dorp behoorde. Inmiddels is de 
zaak opgegaan in een groter geheel.
Jan’s vader heeft er bij Jan nooit op aange-
drongen om in het bedrijf te komen. “Je 
moet timmerman worden”, zei hij tegen 
zijn zoon. Zijn lagere schooltijd bracht 
hij door op de School met de Bijbel aan 
het Oranjeplein. Daarna bezocht hij de 
Ambachtsschool aan het Molenwater in 

Middelburg om het timmervak te leren. 
Inmiddels was de oorlog uitgebroken. In 
de roerige meidagen van 1940 vluchtte het 
gezin met paard en wagen naar Sint Lau-
rens, waar Jan’s grootmoeder woonde. Na 
een paar dagen keerden ze weer terug naar 
Abeele.   
Het grote bombardement van 15 augus-
tus 1943 herinnert hij zich nog goed maar 
ook de bombardementen op de dijken in 
oktober 1944. Toen als gevolg hiervan het 
water een groot deel van Walcheren in bezit 
nam vluchtte het gezin wederom naar Sint-
Laurens om kort daarna te verhuizen naar 
de Korte Geere in Middelburg. Pas in 1946 
kon het gezin terugkeren naar Abeele.

Geschiedenis
Tijdens de wederopbouwperiode was er 
voor timmerlieden veel werk te verzet-
ten. Jan begon bij de plaatselijke aanne-
mer Haeck. Zijn eerste werk bestond uit 
het dichtspijkeren van de ramen aan de 
Bermweg in Souburg. Die waren allemaal 
gesprongen toen de Duitsers de Souburgse 
brug opbliezen. Nadien heeft Jan nog bij tal 
van andere aannemers gewerkt zoals Poel-
man en Christiaansen. Op 59-jarige leeftijd 
ging hij in de VUT.
Voor heemkunde had hij reeds grote 
belangstelling, maar hij begon zich in de 
praktijk  met genealogie bezig te gaan 
houden. Jarenlang werkte hij aan het 
stamboomonderzoek van zijn familie. In 

1987 verscheen het lijvige boekwerk: “Het 
geslacht Kaljouw – 400 jaar genealogie en 
familiegeschiedenis”. 
Bij deze genealogische onderzoeken kwam 
hij tal van leuke zaken tegen die hem op 
het idee brachten stukjes te gaan schrijven. 
Aangezien hij geabonneerd was op het 
tijdschrift De Wete, stuurde hij zijn eerste 
artikel naar de redactie van het blad. Het 
stukje ging over burgemeester Caljouw 
van Biggekerke. De redactie aarzelde geen 
moment en in 1987 verscheen Jan’s eerste 
artikel in het Walcherse tijdschrift. 
Dat de redactie nadien nog vele artikelen 
van hem opnam verbaast mij niet. Hij heeft 
een vlotte pen en een prettige schrijfstijl. 
Soms kwam hij toevallig iets tegen waar 
hij vervolgens een artikel over schreef, 
bijvoorbeeld over de Belgische Opstand. 
Maar voor een onderwerp dichter bij huis 
begon zijn interesse sterk te groeien. Laat 
dat nou toevallig ook een onderwerp zijn 

waar ik meer dan normale belangstelling 
voor heb en dat zijn de vele hofsteden en 
buitenplaatsen die zo nadrukkelijk met het 
Walcherse landschap zijn (of waren) ver-
bonden. Hij slaagt er in een beeld te schet-
sen van die prachtige gebouwen die met 
name aan de Oude Vlissingseweg te vinden 
waren of, zoals hij het noemt: “De ouwe 
weg”. Die weg liep van Vlissingen via Oost-
Souburg en Abeele naar Middelburg. Vroe-
ger was deze lommerrijke straatweg vooral 
op zondagen heel populair. Om de paar 
kilometer was er wel een pleisterplaats om 
even te verpozen.
In De Wete verscheen van zijn hand al een 
aantal artikelen, bijvoorbeeld over Poelwijk 
en Engelenburg. Een bijdrage over Zuid-
vliet is onlangs opgestuurd naar de redactie 
en nu doet hij onderzoek naar Veldzicht. 
Op deze wijze zorgt Souburger Jan Kaljouw 
ervoor dat de ouwe weg weer tot leven 
komt.

Jan Kaljouw en ‘de ouwe weg’ door Adri Meerman

Tijdens mijn werkzame periode in het gemeentearchief Vlissingen zag ik hem 
regelmatig in de studiezaal zitten, gebogen over vuistdikke folianten. Een aar-
dige, rustige en zwijgzame man. Iemand die je gemakkelijk over het hoofd zou 
kunnen zien ware het niet dat deze geboren en getogen Souburger de auteur 
is van menig artikel in het tijdschrift van de Heemkundige Kring Walcheren: 
De Wete. Als vrijwilliger bij het Vlissingse archief kwam ik hem weer tegen en 
besloot een afspraak te maken voor een interview. Gelukkig stemde hij toe.  
In deze bijdrage kunt u dus nader kennis maken met Jan Kaljouw. Ik sprak hem 
in zijn woning aan de Van Teijlingenstraat waar hij en zijn echtgenote al sedert 
hun huwelijk in 1955 wonen.

Jan Kaljouw en zijn vrouw Nelly

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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De heer Gerard Nieuwenhuize uit Grijpskerke is een trouwe lezer van onze krant. Hij vond in 
zijn fotoarchief een leuke foto uit zijn jeugd. Een foto met buurtkinderen uit de Buteuxstraat, 
genomen in de zomer van 1946. Eigenlijk net na de onderwaterzetting van Walcheren. De 
heer Nieuwenhuize moest even zijn geheugen testen wie er op de foto stonden. “Gelukkig”, 
zo schrijft hij, “mijn moeder wist nog alle namen in die tijd en ik heb ze toen opgeschreven”. 
De heer Nieuwenhuize stelt het fotootje graag ter beschikking. De oudere lezers zullen de 
buurtkinderen zeker nog herkennen. We horen graag wie u op de foto ziet. Uw reacties sturen 
we graag naar de heer Nieuwenhuize. Het e-mailadres van de redactie is: teudi@hotmail.nl.

Kinderen van de Buteuxstraat

OOST-SOUBURG
STUNTDAGEN

OOST-SOUBURG
         ZOMERCOLLECTIE

50%
KORTING

OPENINGSTIJDEN:

&
VELE SPIJKERBROEKEN

 za 31 mei Jaarmarktvele kramen 5 euro !!

Di   27 mei
Wo 28 mei
Vr   30 mei
Za  31 mei

9:30 - 17:30
9:30 - 17:30
9:30 - 17:30 
9:30 - 17:30

nu ook online! www.jeansinn.nl

Dames schoenen 
Heren schoenen 
Jeugd schoenen 

Tassen 

Jana 
 
   
 

€ 79,95 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

Tamaris 
 
   
 

€ 89,95 

Waldlaufer
Ook geschikt voor uw steunzolen

€ 99,95

Ecco

€ 84,95

Dames schoenen 
Heren schoenen 
Jeugd schoenen 

Tassen 

Jana 
 
   
 

€ 79,95 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

Tamaris 
 
   
 

€ 89,95 

10% korting op

Maandag 26 Mei t/m Zaterdag 31 Mei

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

DE VRIJBUITER 

Zeeuwse Boeken en Romans

met 50% tot 70% kor ting!!!

TEN CATE ondergoed
UITLOPENDE COLLECTIE

vanaf € 1.=
TCTCT

breigarens van € 2.95
nu € 1.50 per bol

capri leggings
2 voor € 10.=

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg

tel. 0118-461287

karolingen
markt

aanbieding

SOUBURG - MIDDELBURG

Industrieweg 5 Telefax 0118 - 41 78 99
4382 NA Vlissingen E-mail: contact@bouwbedrijfjoziasse.nl
Telefoon 0118 - 41 78 73 Website: www.bouwbedrijfjoziasse.nl
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Onda zoekt nieuwe leden
Brassband Onda in Ritthem is een enthousiaste groep muzikanten die wekelijks, op don-
derdagavond muziek maken in gebouw de Vijf Klavers te Ritthem. Het repetoire is heel 
divers. Er wordt regelmatig opgetreden en er is jaarlijks een uitvoering in het dorpshuis  
“Ons Dorpsleven” te Ritthem. Speelt u een instrument en vindt u het leuk om met ande-
ren te spelen kom dan eens kijken tijdens de repetitie op donderdagavond van 19.30 
-21.30 uur. Neem contact op met het secretariaat via ondaritthem@zeelandnet.nl.

Heerlijkheid         Ritthem

Na een creatieve pauze van een jaar, vindt in Ritthem op zaterdag 21 
juni van 10.00 tot 17.00 uur de 3e Kunstroute plaats. Kunstzinnige inwo-
ners laten hun nieuwe werk en passies zien aan belangstellenden. Folder 
met te wandelen route is beschikbaar. Gratis toegang.

De Kunstroutes van 2011 en 2012 werden bijzonder druk bezocht mede doordat 
tegelijkertijd het traditionele Sjezenrijden plaatsvond in de Dorpsstraat. Ook dit jaar 
kunnen bezoekers de plaatselijke kunst combineren met deze sportieve traditie.  Op 
diverse adressen in de kern van Ritthem openen inwoners hun huis, tuin of atelier voor 
bezoekers om eens een kijkje te nemen. Schilderijen, beeldhouwwerken, sieraden, 
keramiek, glaskunst en fotografi e worden afgewisseld met verzamelingen en tuinsier-
kunst in prachtige tuinen. 

Om 11.00 uur start de workshop tekenen/schilderen door Peter Paul Adriaansens, 
docent bij KEW. Bij Kwekerij Joyplant  is er een demo mini-tuinen. In de Bunker aan 
het Louwerse’s Wegeling is de expo met materiaal en foto’s uit de Tweede Wereldoor-
log en historisch Ritthem te bekijken. Ook is daar een verzameling Old-Timers, moto-
ren en Sjezen bijeengebracht door inwoners. In het Dorpshuis “Ons Dorpsleven” zijn 
fi lmmateriaal en foto’s verzameld van Ring-en Sjezenrijden in Ritthem. De bezoekers 
hier ook terecht om iets te eten of drinken.

Het startpunt van de Kunstroute is de Historische Kerk in de Dorpsstraat waar een 
overzichtstentoonstelling te zien is en routebeschrijvingen klaar liggen.

Kunst zINnig Ritthem 2014 “Pipo wagen” Oranjevereniging 
Oranje Boven

Een deel van de Zandweg in beeld met een tijdsverschil van 70 jaar. Tijdens de inundatie in 
1944 woonde in het eerste huis burgemeester P. Danielse en in het tweede huis Gideonse.

Ritthem in Beeld

Door het gewijzigde gebruik van het 
Dorpshuis “Ons Dorpsleven” in Ritthem 
heeft het bestuur van “Oranje Boven” 
noodgedwongen een andere opslag 
moeten zoeken voor hun spullen.

Het vinden van een goede en centraal gele-
gen opslag was niet makkelijk. Gelukkig 
ontbreekt het hen niet aan creativiteit. Dat 
merken de inwoners van Ritthem trouwens 
al jaren bij de aktiviteiten op Koninginne- 
en nu Koningsdag. Het bestuur is er toch 
in geslaagd om voor het opslagprobleem 
een vorstelijke oplossing te vinden in een 
mobiele opslag: een “pipo wagen”. 
Plotseling stond ie daar, midden in het 
dorp, knal oranje met rood-wit-blauwe lui-
ken en deur! Tijdens het aanbrengen van 
de altijd uitbundige straatversieringen deed 
de wagen gelijk dienst als uitvalsbasis. Ook 
tijdens Koningsdag dook hij regelmatig op. 

Achter een auto als kop van de kinderop-
tocht ’s morgens. Later weer als honk in de 
Dorpsstraat bij de rest van de feestelijke akti-
viteiten. Tijdens het afronden van de buiten-
activiteiten werd ook de naam van de wagen 
offi cieel bekend gemaakt. De winnende 
naam is uit 35 inzendingen voor de prijs-
vraag gekozen: Oranje Boven Koets! Gewon-
nen door de heer Friedy Geeve die daarvoor 
een fl es wijn in ontvangst mocht nemen.
Natuurlijk was de aanschaf en het opknap-
pen van de Oranje Boven Koets een fl inke 
aderlating voor de Oranjevereniging. Geluk-
kig hebben de inwoners al een extra duit 
in het contributiezakje gedaan. Nu maar 
hopen dat de gemeente Vlissingen dat ook 
zal doen om het laatste en grootste deel van 
de pijn wat te verzachten. Ritthem kijkt nu 
al uit naar komende Koningsdagen met niet 
de Gouden maar de Oranje (boven)Koets als 
middelpunt van de feestelijkheden!

De Oranje Boven Koets

Z nig 

www.dorpsraadritthem.nl 
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Enige tijd geleden verschenen er 
plannen om de scheepswerf Reimers-
waal te verplaatsen naar de Buitenha-
ven in Vlissingen. De PZC en Omroep 
Zeeland besteedde er aandacht aan. 
Eerder bracht ook de Souburgsche 
Courant dit onderwerp onder uw 
aandacht. Dit in goed overleg met 
de buurtvereniging VenK. Het is even 
stil rond dit onderwerp en de vraag 
is of de plannen, zoals die werden 
gepubliceerd ook zullen doorgaan. 
De vraag is of de vestiging van de 
Scheepswerf in de buitenhaven een 
juiste beslissing is. Zo dit het geval 
mocht zijn, dan is het antwoord van 
de buurtvereniging hartgrondig nee. 
Kees van Boven, de secretaris van 
de buurtvereniging verwijst naar de 
argumenten in de brief, welke o.a. 
aan het Havenschap Zeeland Zeeha-
vens en de gemeente Vlissingen is 
gezonden.

De knelpunten, welke in de media voor de 
scheepswerf op de huidige locatie in de 
omgeving van Schore werden genoemd, 
zijn dat er steeds grotere schepen worden 
behandeld en dat daardoor beperkingen 
ontstaan door de omliggende woningen. 
Werklawaai en andere vormen van geluids-
overlast leiden er daar toe dat omwonen-
den in toenemende mate overlast hebben 
van de scheepswerf. Daarom overweegt de 
scheepswerf haar activiteiten te verplaatsen 
naar de Buitenhaven in Vlissingen. 
Er lopen momenteel al juridische proce-
dures tegen de door de Provincie Zeeland 
afgegeven milieuvergunningen op de hui-
dige locatie nabij Schore. Ook de gemeente 
Kapelle heeft de verwachting uitgesproken 
dat de bewoners in Schore in toenemende 
mate overlast gaan krijgen en al hebben. De 
buurtvereniging VenK in Oost-Souburg wijst 
op de luchtvervuiling door het gebruik van 

snijbranders, anti-fouling, straalwerkzaam-
heden en hydrojetting. Deze werkzaamhe-
den komen veelvuldig voor in de scheeps-
bouw. Het werken in 24-uursverband maakt 
het voor de omgeving extra lastig. De 
bebouwde kom van Oost-Souburg ligt zuid-
westelijk van het Dartline-terrein en hemels-
breed dicht bij de bebouwing van o.a. de 
Vlissingsestraat en omgeving. Dit gebied 
ligt dichter bij de beoogde plaats voor de 
scheepswerf dan de bebouwde kom van 

Schore. De buurtvereniging maakt zich 
over de voornemens dan ook grote zorgen. 
En ze neemt daarin de nieuw te bouwen 
Marinierskazerne mee. Deze komt hemels-
breed dichter bij de beoogde plaats te lig-
gen. Alle in de media genoemde voordelen 
voor de scheepswerf, zoals diep vaarwater, 
open verbinding met de Westerschelde en 
de groeimogelijkheden ten spijt, de buurt-
vereniging vraagt met klem aandacht voor 
haar bezwaren. Ze wijst daarbij tevens op 

de meest geschikte plaats voor de Scheeps-
werf, waar eveneens aan alle eisen van de 
werf kan worden voldaan. Vlissingen-Oost. 
De komst van scheepswerf Reimerswaal 
naar Vlissingen-Oost is de meest voor de 
hand liggende. De argumenten van de 
buurtvereniging zijn duidelijk. Het is aan 
Zeeland Zeehavens, het gemeentebestuur 
van Vlissingen en de Provincie Zeeland om 
gehoor te geven aan de oproep van de 
buurtvereniging.

Ongerustheid over komst Scheepswerf in de Buitenhaven

Scheepswerf Reimerswaal.

Met trots kan Yarden & Slager Uitvaartzorg Wal-
cheren u de nieuwe afscheidsruimte “De Getijden” 
presenteren. Om deze ruimte te realiseren, zijn we 
de samenwerking aangegaan met de Adventkerk 
te West-Souburg. De afscheidsruimte, gelegen 
naast het Kerkgebouw, is helemaal nieuw ge-
bouwd en is een warme, lichte ruimte geworden 
die helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd.

Wanneer u afscheid wilt nemen in kleine kring, 
is het mogelijk om een dienst te houden in de 
afscheidsruimte. Dit geeft vaak een warmer 
gevoel dan in een grote zaal. Ook zijn er vele 
mogelijk heden voor catering, zoals een koffietafel 
na afloop. Wat de tijdsduur betreft zijn er geen 
beperkingen, dus u kunt het afscheid in alle rust 
laten plaatsvinden, zonder dat hier extra kosten 
aan verbonden zijn.

Ieder mens is uniek
De visie van Yarden & Slager Uitvaartzorg 
 Walcheren draait om het verzorgen van kwalitatief 
hoogwaardige uitvaarten, met respect voor het 
individu. Ieder mens is tenslotte uniek. Wij hopen 
te bereiken dat de nabestaanden op een persoon-
lijke en waardige manier afscheid kunnen nemen 
van hun dierbare. Yarden & Slager Uitvaartzorg 
Walcheren staat voor eerlijke tarieven en werkt zo 
transparant mogelijk.

Wij zijn er voor iedereen, ook wanneer u niet  
verzekerd bent voor de uitvaartkosten.

NIEUW GEOPEND: afscheidsruimte “De Getijden” 
van Yarden & Slager Uitvaartzorg Walcheren

WIJ BIEDEN VOOR IEDER BUDGET EEN PASSEND AFSCHEID

Uitvaartcentrum
Kerklaan 17 / 19
4386 AL Vlissingen

Kantoor
Van Doornlaan 29
4386 AH Vlissingen

simon.slager@yarden.nl
bel gratis 0800 1292
Direct 06 - 109 707 36

& SLAGER
Uitvaartzorg Walcheren

WWW.YARDEN-SLAGER.NL

De afscheidsruimte

De ontvangstruimte
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De 29 jarige Wouter Siben, al ruim 10 jaar rijinstructeur en woonachtig in Oost-
Souburg, is sinds januari 2014 als zelfstandige doorgestart. Dat doet hij niet 
alleen. Met zijn twee partners en oude bekenden van hem, Eric van Cadsand & 
Jeanine de Wilde red. Samen hebben Eric en Janine een VOF opgezet, rijschool 
XLR8. Wouter is als franchise erbij gekomen. En, dat is ze heel goed bevallen. 
We kenden elkaar al heel lang vanuit de branche en liepen al wat langer met 
die plannen rond. Iedereen heeft zijn eigen rayon maar wel allemaal de spe-
ciale benodigde kennis en ervaring. Zo kunnen we perfect samenwerken en 
elkaar perfect aanvullen of vervangen indien nodig. En we rijden allemaal in 
onze eigen mooie nieuwe auto’s.

Rijschool XLR8, Nieuwe naam, 
bekende gezichten

Wouter zelf is geen onbekende in Souburg. 
Zijn ouders waren jarenlang actief in de 
middenstand en zo heeft hij mooi de fijne 
kneepje van het vak kunnen leren. En nadat 
hij zijn vriendin leerde kennen had hij er 
nog een ervaringsdeskundige bij. Want zijn 
schoonvader is zeker ook geen onbekende 
ondernemer op Souburg. Dat hij ooit zijn 
eigen rijschool zou hebben was altijd al een 
droom. En die is nu uitgekomen. Zeker in 
deze tijd valt het niet mee om als zelfstan-
dige jezelf staande te houden. Maar ik ben 
er van overtuigd dat als je kwaliteit levert 
voor een scherpe prijs en wat extra’s doet 
voor je klanten het vertrouwen daar is en de 
mensen bij je terug blijven komen. Gene-
ratie op generatie. En hij heeft het lekker 
druk. Want niet alleen de praktijk komt ruim 
aan bod tijdens de gehele cursus maar zeker 
ook de achtergronden en de onmisbare 
basis in de theorie. In deze huidige tijd heb-
ben wij ook alles digitaal. Totale pakketten 

worden aangeboden in iedere gewenste 
vorm. Afgestemd op behoefte. Alle cursis-
ten hebben een eigen inlogcode en kunnen 
elk moment van de dag Online leren en 
oefenen. En voor vragen, persoonlijke bege-
leiding of hulp kunnen ze altijd terecht bij 
hun instructeurs. Geheel modern van deze 
tijd. Tijdens de Karolingenmarkt zal XLR8 
vertegenwoordigd zijn. Ze zullen daar staan 
met hun voertuigen en motoren. Want ook 
voor deze categorieën A & AM kunt u bij 
hun terecht. Aan de categorie E met de 
aanhanger wordt gewerkt. Want er is veel 
vraag naar mensen die met de caravan op 
vakantie willen en het is dan of noodzake-
lijk of zeker zeer nuttig om hier dan wat 
ervaring mee op te doen. Maar ook voor 
de mensen die hun E al hebben kan het een 
mooie opfrisser zijn om nog extra training 
te krijgen die je voor die ene keer per jaar 
tijdens de vakantie net mee geconfronteerd 
zou kunnen worden.

Het was een chauvinistische Souburger opgevallen dat op het stadhuisplein voor het gemeen-
tehuis naast de gemeentelijke vlag ook de vlag van de Stad Vlissingen hing.
Op zich een mooi zicht alleen niet compleet volgens de Souburger. Hij miste de vlaggen 
van Oost en West Souburg en Ritthem. Een mailtje naar de griffier was voldoende om de 
gemeente in actie te laten komen. Voortvarend werden de vlaggen van Souburg en Ritthem 
besteld waarna ze op 29 april officieel, in het bijzijn van wethouder Lambert Prevoo en de 
burgemeester, werden gehesen.

Vlaggen hangen er prachtig bij
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         ZOMERCOLLECTIE

50%
KORTING

OPENINGSTIJDEN:

&
VELE SPIJKERBROEKEN

 za 31 mei Jaarmarktvele kramen 5 euro !!

Di   27 mei
Wo 28 mei
Vr   30 mei
Za  31 mei

9:30 - 17:30
9:30 - 17:30
9:30 - 17:30 
9:30 - 17:30

nu ook online! www.jeansinn.nl

TIJDENS DE

KAROLINGEN MARKT

31 MEI 2014
10% EXTRA

VAKANTIEGELD *

BEZOEK ONZE ROADSHOW

DE NIEUWSTE SENSATIE OP TELEVISIEGEBIED

2 DAGEN LANG DEMONSTRATIES

SPEAKER
EN STREAMING AUDIO
LIVE IN DE WINKEL

-10%

VOOR DE BESTE SERVICE

KANAALSTRAAT 44
4388BN OOST-SOUBURG

TEL: 0118 - 471777
WWW.AVAELECTRO.NL

-10%

-10%

* 10% Korting op alles met een stekker, met uitzondering 
van reeds afgeprijsde en / of verkochte artikelen.
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Als je net zoals ik heel vaak dingen uitstelt, 
is er grote kans dat je iets vergeet. Om deze 
reden ben ik de ochtend dat we op vakantie 
gingen pas begonnen met inpakken. Ik ver-
gat mijn onderbroeken in de koffer te doen, 
alhoewel ik me wel kan herinneren dat ik ze 
nog even in mijn handen heb gehad. Toen 
we een tussenstop maakten in Maastricht 
kwam ik erachter en gelukkig verkopen ze 
ook in Limburg onderbroeken. Dus wij zijn 
een winkel ingegaan en hebben onderbroe-
ken voor mij gekocht. Eenmaal buiten haalt 
mijn moeder de onderbroeken uit de doosjes 
en stopt de onderbroeken in haar handtasje. 
Na lekker te hebben geluncht, rijden we 
door naar onze eindbestemming. Als mijn 
moeder tijdens de rit haar bril wilt pakken 
opent ze de brillendoos en raakt lichtelijk 
in paniek, haar bril zit er niet in. Ze zoekt  
verder in haar tasje en haalt een paar witte 
onderbroeken eruit. “Houd je onderbroeken eens bij je!” zegt ze terwijl ze de onderbroeken 
in mijn gezicht gooit. Ze begint te denken dat haar bril nog in het restaurant ligt. Maar dan 
haalt ze uit haar handtas opeens twee brilkokers. In de ene zit een bril en in de identieke 
tweede koker niet. Gelukkig konden we er allemaal wel om lachen.

 Celina’s Column

Ook duurde het lang voordat het bankje 
geplaatst werd. Een buurt bewoner heeft er 
bij de gemeente Vlissingen diverse malen om 
gevraagd. Het geplande bankje zou vermist 
zijn. Afgelopen maand is er uiteindelijk toch 
een bankje gekomen waarmee de speel-
plaats nu compleet is. Het is alleen jammer 
dat er regelmatig hondenpoep ligt. Er zijn 
mensen die hun honden op het veldje laten 
spelen. Ook laat een van de buurtbewoners 
haar hond daar ‘s morgen vroeg uit. Wan-

neer je de bewoner daar op aanspreekt krijg 
je een grote mond. Aan de andere kant is 
het wel zo dat er in de directe omgeving niet 
veel plaatsen zijn om honden uit te laten. 
Een hondenbezitter gaf aan dat het speel-
veld zo groot is dat er best een stuk gere-
serveerd kan worden voor een hondentoilet. 
Duidelijk is dat er niet gehandhaafd wordt 
en dat hondenpoep en het ontbreken van 
handhaving een van de grootste ergernissen 
van veel burgers zal blijven.

“Nog wel last van hondenpoep”

Speelplaats na twee jaar compleet

De speelplaats tussen de Padweg en de Pieter Louwersestraat is opnieuw inge-
richt. Twee jaar geleden is en begonnen met de herinrichting. Of de slechte 
fi nanciële situatie van de gemeente er iets mee te maken heeft is niet bekend 
maar wel duurde het heel lang voor dat alle speeltoestellen er stonden. 

Jammer van de hondenpoep   

Een prachtige speelplaats

Tafelen aan design tafel STRAK 
Leverbaar in  div. kleuren en maten
(ook als salontafel mogelijk)

Nu bij bestelling 
15% korting

Kanaalstraat 21-23 4388 BJ Oost-Souburg
0118 435 058 www.hebbeswonen.nl

Tijdens de karolingenmarkt
Zaterdag 31 mei a.s.

hebben we diverse leuke acties !

alle woonaccessoires
3 halen 2 betalen

* Goedkoopste artikel is gratis
* Niet geldig op complete sierkussens.

* Deze actie geld op alle eetkamerstoelen

Relaxed aan uw vakantie beginnen?
Profiteer nu van relax lage prijzen 
op alle relax - en comfort stoelen!

Acties geldig vanaf zaterdag 24 mei t/m 30 juni 2014

Stoelendans  actie
6 eetstoelen halen 5 betalen !
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www.partijsouburgritthem.nl 

Nieuw college
Door Albert vader

Tot 19 maart stond mijn leven in het 
teken van de gemeenteraadsverkie-
zingen, de dag erna kreeg dat een 
vervolg en begonnen de coalitie-
onderhandelingen. De Lokale Partij 
Vlissingen en de Partij Souburg-
Ritthem nemen het voortouw. We 
streven ernaar om eerst te gaan 
onderhandelen met de partijen die 
de grootste winst hebben behaald. 
Vervolgens voeren we met alle par-
tijen gesprekken, die verlopen in een 
zeer prettige sfeer. Iedereen is ervan overtuigd dat er veel werk aan de winkel is en er 
bovendien nog het nodige op ons af komt.

Al snel tekent zich een mogelijke coalitie af: LPV, PSR, SP en D66. Dit zou aardig recht 
doen aan de verkiezingsuitslag. Vanaf de start is het onze inzet trouwens om te stre-
ven naar een zo breed mogelijk draagvlak in de Raad. Alex Achterhuis en ik zijn de 
onderhandelaars namens de PSR. Naast een gewone baan coalitieonderhandelingen 
voeren voelt alsof je twee, wat zeg ik, drie banen hebt. Maar het is een zeer boeiend 
en leerzaam proces. Het begint met het formuleren van uitgangspunten. Vrijwel direct 
is er tussen de onderhandelaars van de vier partijen overeenstemming over het feit 
dat we willen stoppen met meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Daarnaast is 
er veel aandacht voor de veranderingen in het sociale domein: WMO, jeugdzorg en 
begeleiding naar werk  zijn toch wel de top thema’s. 

 De vier beoogd wethouders maken in dit proces ook kennis met elkaar, maar dan met 
name gericht op de toekomstige rol. Ik merk dat er direct sprake is van een goede 
onderlinge verstandhouding. Dat is erg plezierig. In een later stadium herhalen we 
deze kennismaking nog eens, wanneer we het over de portefeuilleverdeling hebben, 
maar nu met burgemeester Demmers erbij. We kunnen met recht spreken van een klik 
tussen de mensen in het nieuwe college van B&W.

De onderhandelingen worden afgerond door het conceptcoalitieakkoord te delen met 
de andere partijen. Aan hen wordt gevraagd wat hun thema’s zijn zodat we die wel-
licht nog op kunnen nemen in het akkoord. Uitgaande van een streven naar een zo 
breed mogelijk gedragen akkoord een belangrijk onderdeel van het hele proces.

Coalitieakkoord
De vorming van de nieuwe coalitie is eigenlijk nooit echt onder druk komen te staan 
gedurende het hele proces. Dat kwam omdat we elkaar dingen gunnen zei een van 
de onderhandelaars. Ik ben het daar volledig mee eens. Voor Souburg betekent dit 
bijvoorbeeld dat in het coalitieakkoord opgenomen is dat het uitgangspunt is dat alle 
schoolkinderen in Souburg Zuid gelijkwaardige (nieuwe) onderwijshuisvesting krijgen. 
Natuurlijk staan er ook zaken onder druk, de noodzaak tot bezuinigen is fors. De kunst 
is dus om te zorgen dat de begroting op orde komt op een manier waarbij we geen 
wissel op de toekomst trekken. Dat we dus impopulaire maatregelen zullen moeten 
nemen is een gegeven. We willen immers Samen op weg naar een gezond Vlissingen. 
Van die gemeente zijn Oost- en West-Souburg, Ritthem en Groot Abeele nadrukkelijk 
onderdeel. Met twee wethouders uit Souburg (Sem Stroosnijder van de SP woont ook 
in Souburg) zijn we in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders goed 
vertegenwoordigd. 

dorpswethouder
Als wethouder voor de PSR borduur ik voort op de basis die Lambert Prevoo de afge-
lopen twee jaar heeft gelegd. Het is mooi dat we als PSR in het college vertegenwoor-
digd blijven. Een oude traditie herstellen we overigens in ere, die van het dorpshouder-
schap. Voor Oost- en West-Souburg, Ritthem en Groot Abeele zal ik dat mogen gaan 
doen. Over de daadwerkelijke invulling daarvan ga ik u nog informeren. Daarnaast zal 
ik me met nadruk in gaan zetten op het gebied van de ontwikkelingen in het sociaal 
domein, welzijn en volksgezondheid, Zeeland Seaports, de marinierskazerne, archeo-
logie, het stadsarchief en het MuZEEum. De exacte invulling van mijn portefeuille zal 
vorm krijgen na mijn beëdiging op 15 mei.

- Advertentie fractie -

de nieuwe psr fractie
Door Alex Achterhuis

Al vanaf maart 2013 zijn bestuur en fractie van de 
Partij Souburg Ritthem zich aan het voorbereiden 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
2014. Vanaf januari 2014 begint het ook zichtbaar 
te worden voor de buitenwereld. Vanaf eind febru-
ari zijn we “de straat op gegaan” en is de strijd om 
de kiezer losgebarsten. We merken als PSR dat de 
andere partijen ons als een serieuze tegenstander beginnen te zien want we hebben de 
laatste 12 jaren nog nooit zoveel partijen “acte de présence” zien geven in de dorpen 
als in het voorjaar van 2014. Aan het einde van zaterdag 15 maart was de “slag om de 
dorpen” gestreden. De winnaar zou woensdagavond 19 maart bekend worden gemaakt 
in het stadhuis.

de uitslag
Woensdagavond laat kwamen de eerste cijfers naar buiten, en die zagen er voor de 
PSR niet ongunstig uit. Op Twitter werd zelfs gesproken van “Koreaanse toestanden”. 
Hiermee werd verwezen naar de meer dan geweldige steun die we als PSR ook dit keer 
weer van onze achterban in de dorpen mochten ontvangen. In totaal kregen we 2697 
stemmen, een honderdtal minder dan 4 jaar geleden en volgens de eerste uitslagen 
goed voor 5 zetels, net zo veel als in 2010. Een uitslag waar we erg tevreden over zijn, 
het betekent voor ons dat ons bestaansrecht opnieuw leven is ingeblazen.

de hertelliNg
Donderdag 20 maart werd duidelijk dat wij onze vijfde zetel, een zgn. restzetel, hadden 
gekregen met 1 stem verschil t.o.v. de PvdA. De PvdA vroeg hertelling aan, een fout was 
immers zo gemaakt. Op dinsdagavond 25 maart heeft de oude raad unaniem besloten 
tot hertelling en op woensdag 26 maart zijn alle 17369 stembiljetten herteld. Als PSR 
mochten we deze telling bijwonen en hebben we moeten constateren dat er drie biljet-
ten van de PvdA onterecht afgekeurd waren. Helaas, maar de laatste restzetel ging naar 
de PvdA en niet naar de PSR. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om te gaan stemmen, 
1 stem kan wel degelijk het verschil tussen 4 en 5 zetels maken. De PSR kan zich vinden 
in deze uitspraak, de kiezer heeft immers gesproken.

afsCheid vaN de oude fraCtie
Dinsdagavond 25 maart was het dan afscheid nemen van de vertrekkende raadsleden. Bij 
de PSR namen maar liefst 4 personen afscheid, te weten (vlnr) Lou Waterman, Geerard 
Eckhardt, Anneke Zwigtman en Ger Blom. Ook Frans Verdaasdonk (commissielid) zien 
we de komende raadsperiode niet terug.

Voor Lou en Geerard was er nog een extra verrassing, zij werden namelijk Koninklijk 
onderscheiden en zijn nu lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens alle aanhangers van 
de PSR bij deze nogmaals bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren.

de iNstallatie vaN de Nieuwe fraCtie
Donderdag 27 maart, na de hertelling op 26 maart, is de nieuwe gemeenteraad geïn-
stalleerd. Voor de PSR zijn dit (vlnr) Alex Achterhuis, Rijnco Jan Suurmond, Albert Vader 
en Sjaak Vermeulen. 

Voor Ger Blom bleef het nog even spannend, want zijn terugkeer hing af van het suc-
cesvol afronden van de coalitieonderhandelingen.

de CoalitieoNderhaNdeliNgeN
Hoe de coalitieonderhandelingen verlopen zijn leest u elders in deze krant. Albert Vader, 
onze nieuwe wethouder doet hiervan uitvoerig verslag. Voor Ger Blom betekent dit 
dat hij, na de installatie van Albert Vaders als wethouder, alsnog toe is getreden tot de 
nieuwe fractie van de PSR.

afsCheid vaN oNze wethouder
Tegenwoordig maken de wethouders geen deel meer uit van 
de gemeenteraad, maar ik zou Lambert te kort doen als we ook 
hem niet zouden bedanken voor zijn inzet van de afgelopen 
jaren, vanaf 2006 als raadslid en vanaf 2012 als wethouder.
Rest mij bij deze nog om al onze kiezers te bedanken voor hun 
trouwe steun die we in de afgelopen jaren mochten ontvan-

gen. Wij zullen ons ook de komende periode weer met al onze energie inzetten om de 
belangen van de dorpen in de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen te vertegen-
woordigen.

kiezers BedaNkt !!
10

Zes december 2013 bestond het Indi-
sche restaurant Bandoeng 40 jaar. 
De oprichters, Ids (70) & Jissy Lee-
mans, wilden tijdens dit jubileum 
iets ludieks doen voor de Molukse- 
en Indische gemeenschap. Samen 
met hun zoon Mark, die sinds 2008 
mede-eigenaar is,  bedachten ze 
een actie om een zo groot mogelijk 
geld bedrag bijeen te brengen. Op 
de feestavond van 6 december werd 
van iedere betalende bezoeker een 
deel van de rekening apart gelegd. 
Ook werd die bewuste avond spon-
taan een veiling georganiseerd en 
alle medewerkers stonden een deel 
van hun salaris van die avond af 
ten gunste van deze actie. Alles bij 
elkaar heeft dit geleid tot een prach-
tige breedbeeld TV die 30 april werd 
overgedragen aan de twaalf bewo-
ners van het woon-zorgcomplex 
Tabadila.

Tabadila, -dat regenboog betekend in de 
landstaal op de Molukken, - is een stichting 
die bestaat uit ruim 20 vrijwilligers die de 
bewoners, Molukse- en Indische ouderen, 
van het woon-zorgcomplex begeleiden 
en helpen bij het organiseren van uitjes 
en activiteiten. En indien nodig ook bij 
hun dagelijkse bezigheden, communicatie 
en zorg, alles passend ingevuld vanuit de 
Molukse en Indische cultuur. De bewoners 
van de 1e generatie Molukkers- en Indische 
wonen allemaal zelfstandig maar beschik-
ken over een gezamenlijke ruimte waar ze 
samen kunnen zijn en waar de activiteiten 
plaatsvinden. Er wordt meerdere malen per 
maand samen gekookt en gegeten -door en 
met de vrijwilligers-, bingo gespeeld en is er 
veel zang en dans. 

De stichting moet het hebben van giften 
en subsidies van gemeenten, overheden en 
sponsoren. Vanwege de bezuinigingen in 
de zorg lopen de inkomsten helaas terug 
volgens penningmeester van de stichting, 
Ruud Saya. We moeten zuinig aan doen en 
goede afwegingen maken waar we onze 
inkomsten aan besteden. Vorig jaar ging 
hun jaarlijks uitje voor ouderen, de zgn. 
“Pelita”dag, bijna niet door. Maar de Bur-
gemeesters van Veere, Vlissingen en Mid-
delburg hebben er samen voor gezorgd dat 
er wel een bus was om de bewoners naar 
Barneveld te brengen. Onze oude TV en 
geluidsinstallatie was hard aan vervanging 
toe. Maar we hadden geen middelen om 
een nieuwe aan te schaffen, daarom komt 
deze TV echt heel goed van pas. De oude-
ren kunnen nu weer gezamenlijk TV kijken 
en deze gebruiken om op te tekenen of er 
spelletjes mee te doen. 

“Een mooi gebaar van iedereen die direct 
of indirect bij Bandoeng betrokken is. Maar 
zeker niet te vergeten Angelo Kooman van 
AVA Elektro en Eric Dellebeke van Schinkel 
Assurantiën. AVA heeft met een fl inke kor-

ting deze TV geleverd en gratis geïnstal-
leerd en Schinkel heeft er fi nancieel voor 
gezorgd dat de geluidsinstallatie gerepa-
reerd kon worden waardoor deze weer 
optimaal hoorbaar is. Een erg leuk gebaar, 
deze spontane actie van mijn mede collega 
ondernemers” aldus Mark.  

Na dit gezegd te hebben spreekt Mark de 

ouderen toe met wat achtergronden over 
Bandoeng, zijn familieband met de Moluk-
ken en de actie die dit mooie gebaar heeft 
opgeleverd. “Usi” Riet Pattikawa (voorzit-
ter) spreekt, volledig tweetalig, dan ook 
van een historische dag voor Tabadila dat er 
zoveel mensen bij betrokken zijn. En ook zij 
bedankt Bandoeng, haar personeel en haar 
klanten voor dit mooie cadeau. Uiteindelijk 

wordt dan door twee collega’s van Mark de 
TV onthuld. 

“Erg belangrijk dat zij erbij zijn. We zijn 
een hecht team en maken ons samen sterk 
voor een onvergetelijk, gezellige en vooral 
smakelijk avondje uit voor onze gasten. De 
dames zijn speciaal voor deze avond ook in 
een Sarong, -Molukse klederdracht, - geko-
men. Maar het gaat er in de zaak bij ons 
niet om hoe mooi ze eruit zien maar hoe ze 
voor de gasten zijn”. 

De reacties van de bewoners die overdon-
derd zijn zijn overweldigend en er ontstaat 
een spontaan applaus. Zo blij zijn ze met 
de nieuwe TV. Een van de bewoners spreekt 
ruimhartig en bedankt iedereen voor dit 
mooie cadeau. Maar vindt het vooral ook 
leuk dat ze nu weer samen met de vrijwil-
ligers TV kunnen kijken als ze bij ons zijn. 
“De gezelligheid, warmte en dankbaarheid 
is voelbaar in de “huiskamer” en al die blije 
gezichten, daar doe je het voor”, aldus 
Mark. 

Uiteraard gaan we niet zomaar naar huis. Er 
is lekker gekookt door de vrijwilligers en we 
smullen nog met veel genoegen totdat de 
ouderen op tijd naar bed gaan. 
Wilt u ook genieten van een gezellige en 
smaakvolle Indische avond bij Bandoeng, 
reserveer dan tijdig. Ze zijn van donderdag 
tot en met zondag geopend. 

Indisch Restaurant Bandoeng doneert breedbeeld TV aan Tabadila

De onthulling van de TV door Mark Leemans en Evita (rechts in het zwart) en Natalie 
(links in het paars). Foto Manuel Nooija.

De ouderen met een deel van de vele vrijwilligers

Wave Hairstyling 
Kanaalstraat 73  

4388 BK Oost-Souburg 

t: 0118 - 49 02 22 

w: www.wavehairstyle.nl

e: info@wavehairstyling.nl 

10% korting 
Bij Wave Hairstyling!

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u 10% korting op een 

behandeling naar keuze. 
Max 1 bon p.p. 

(M.u.v. de dinsdag, 
niet in combinatie met andere acties)
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De Familie Boone is er heel trots op. Hun nieuwe 
fi etsenzaak aan de Buteuxstraat. Ze hebben er hard 
aan getrokken. Verbouwen, inrichten en voorbe-
reiden voor de start van de verkoop en reparaties 
vanuit de nieuwe winkel. Heel wat anders dan ze 
tot nu toe gewend waren. Peter Boone: “We werk-
ten vanuit ons huis aan het Oranjeplein. Toen ik 
met de fi etsen begon, deden we dat van huis uit. 
Ik heb daarvoor een opslagplaats achter het huis 
gebouwd. Maar we groeiden uit ons jasje en deze 
nieuwe winkel en werkplaats is de nieuwe plaats 
van waaruit we gaan werken.”

Peter werkte altijd in de industrie. Hij was graag technisch 
bezig. Ook thuis was hij graag bezig. Wat als een hobby 
begon is uitgegroeid tot een heus bedrijf. De familie is nu 
zeven jaar bezig. Anita Boone deed thuis veel voor de klan-
ten. En ook zoon Guido groeide met de ontwikkelingen 
mee. Toen ze hadden besloten een winkelpand te betrek-
ken, hebben ze goed gekeken naar de mogelijkheden. Het 
moest toch aan een aantal zaken voldoen, zoals uitstraling, 
vierkante meters, ruimte voor showroom en werkplaats, 
ruimte voor opslag en gemakkelijke bereikbaarheid voor de 
klanten en leveranciers. Zo kwamen ze bij de leegstaande 
groentewinkel aan de Buteuxstraat. De winkel ligt in een 
woonwijk, er komt veel schoolgaande jeugd voorbij en om 
te proberen is het plein ervoor prima, zeker voor jonge kin-
deren. Op deze plaats zag Peter de mogelijkheid voor con-
tinuïteit en mogelijkheden. 
Rijwielhandel Boone richt zich op de verkoop en onder-
houd van kinderfi etsen, maar ook fi etsen voor volwassenen 
en elektrische fi etsen. Ze zijn dealer voor het merk Bikkel. 
Peter: “Bikkel is een elektrische fi ets van Hollands fabri-
caat en ontwikkelt zich sterk. Technisch zijn ze heel goed 
en betrouwbaar. We repareren ze ook uiteraard en daartoe 
zijn we helemaal toegerust. Andere merken elektrische fi et-
sen hebben we niet en daar richten we ons ook niet op. 
Eén merk heel goed in de markt zetten en het onderhoud 
garanderen, dat is onze specialiteit. Een fi ets moet bij de 
klant passen, zeker een elektrische.”  
Een ander segment betreft de BMX-fi etsen. De crossfi etsjes, 
waar de jeugd veel belangstelling voor heeft. Boone heeft 
ze van goedkoop tot heel duur. En er kan gecrost worden 
in de omgeving. In de Roerstraat, de Vrijburgstraat en bij 

Scheldemond.  Alle reparaties aan fi etsen worden gedaan 
door Peter en zijn zoon. Anita Boone neemt de winkel voor 
haar rekening. Een echt familiebedrijf, waar de klant vanaf 
nu helemaal terecht kan in de Buteuxstraat. 
Als openingsactie biedt rijwielhandel Boone de elektrische 
fi ets van Bikkel aan met een garantie van vijf jaar. Maar 

Peter doet nog iets meer. Hij heeft de wandvoorraad rin-
gen, moeren en bouten over genomen van Hubo. In goed 
overleg met de eigenaar heeft hij  de mogelijkheid overge-
nomen om alles per stuk te verkopen. Hij houdt de voor-
raad op peil en de klant kan terecht voor per stuk geprijsde 
moeren, ringen en bouten. Een gat in de Souburgse markt.

Rijwielhandel Boone opent in de Buteuxstraat

Peter en Anita Boone

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

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

Schildersbedrijf  
Kameleon

Uitvaartverzorging
H. Jobse 
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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


