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Souburg actief in aanloop 
naar Kerstmis

Kerstmarkt 
Actief Ondernemend Souburg 
Zaterdag 20 december organiseert Actief 
Ondernemend Souburg haar kerstmarkt in 
het centrum van Oost-Souburg. De Sou-
burgse ondernemers rollen de rode lopers 
uit voor het winkelend publiek. De kerstman 
zal de hele dag door de winkelstraten lopen 
om mandarijnen aan het publiek uit te delen 
en zo iedereen in de sfeer van goedgeefs-
heid te brengen. Hij is daar in niet alleen: 
de kerstman krijgt versterking door het 
“Dixieland Trio “ dat met kerstliedjes ook de 
muzikale kerstsfeer aan bod laat komen. De 
winkelstraten worden voorzien van diverse 
vuurkorven. Op verschillende locaties zal 
erwtensoep, chocolademelk of een glaasje 
Glühwein genuttigd kunnen worden. Daar 
komen hier en daar nog wat hapjes bij, 

kortom Actief Ondernemend Souburg doet 
alle moeite om het voor iedereen zo gezellig 
mogelijk te maken.

Nog meer Kerstmarkt 
op het Oranjeplein
Ook op zaterdag 20 december organiseert 
de contactgroep Elbingerode haar kerst-
markt. Van 10.00 – 16.00 uur kunt u terecht 
in De Ark, naast de Historische Kerk, voor 
kerststukjes, kerstversiering, cadeaupakketjes 
en andere originele, handgemaakte winterse 
aardigheidjes. Er is ook een kraam van de 
Wereldwinkel. Op deze gezellige markt kunt 
u ook genieten van lekkers zoals een kop 
warme chocolademelk, koffie of thee. De 
opbrengst komt ten goede aan de contact-
groep Elbingerode!

Souburg 1125 jaar oud
“Souburg is veel ouder dan Vlissingen”, kopt een artikel van Peter van Druenen 
in de Bode van juni 2013. “Vlissingen is op zijn vroegst ontstaan in 1134. Dat lijkt 
oud maar Souburgers lachen hier hartelijk om. Souburg heeft zijn wortels in de 
negende eeuw, toen er burchten werden gebouwd om de bevolking te bescher-
men tegen de invallen van de Noormannen”, lezen we verderop in het artikel.

» vervolg op pagina 4

In de aanloop naar kerstmis zijn de Souburgse ondernemers, kerken en ver-
enigingen weer ouderwets actief om het voor de Souburgers in eigen dorp  zo 
gezellig mogelijk te maken.

Op de foto uit 2008 ziet u een kerststal. In dat jaar was de zeer geslaagde kerstmarkt  
in Dickensstijl. Foto: Edwin Bosselaar

De Souburgsche Courant is op onderzoek 
uitgegaan. In de gemeentelijke brochure 
over de burcht staat: “Omstreeks het jaar 
820 verschenen ongenode bezoekers voor 
de kust van Zeeland, Vlaanderen en Noord 
Frankrijk: de Vikingen. Deze zeevaarders uit 
Scandinavië dreven handel door heel Europa, 
maar waren vooral ook vechtersbazen die 
graag in rijke streken op plundertocht gin-
gen. Om zich tegen de Vikingen te bescher-

men, bouwden de kustbewoners in de 9e 
eeuw overal versterkingen. Tussen 875 en 
900 hebben herders bij het tegenwoordige 
Oost Souburg zo’n versterking ingericht.”
In de PZC van 8 september 1995 lezen 
we: “Uit recent archeologisch onderzoek 
is komen vast te staan dat alle ringwalbur-
gen vrijwel zeker tussen 880 en 890 zijn 
gebouwd.” Dat betekent dat Souburg min-
stens zo’n 1125 jaar oud is.

Vikingen in Souburg.

Een terugblik op het eerste half jaar van Fysio-Care        

In april was de opening van Fysio-Care in Oost- 
Souburg. Praktijkhouder Sergio Sodikromo kijkt 
tevreden terug op het eerste half jaar. Hij waar- 
deert het dat zoveel mensen hem de kans gaven 
om te laten zien wat hij te bieden heeft. 

 Fysio-Care
 Sergio is algemeen fysiotherapeut en heeft zich 

daarnaast gespecialiseerd op het gebied van 
nek- en schouderklachten. Fysio-Care wil zich 
duidelijk profileren en onderscheiden met de extra 

service die men nodig heeft, waaronder; vrijblijvend inloopspreekuur elke vrijdagochtend, 
geen lange wachttijden, persoonlijke rapportage inclusief verzekeringscheck, de beweeg-
cursus ‘Keep Moving’, korting op oefenmaterialen, bandages en ergonomische producten 
van Fysio-Care, een luisterend oor en een lekker kopje koffie! 

I.v.m. de toenemende drukte zijn de openingstijden per direct uitgebreid.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website;
www.fysiocare-oostsouburg.nl. Of kom langs bij Fysio-Care, 
Paspoortstraat 28 in Oost-Souburg. Tel.: 0118-850938

Zaterdag 20 december organiseert Fysio-Care van 9.00 tot 13.00 uur een 
inloopochtend met leuke acties,waaronder 25% korting op alle producten. 
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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.
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Kerstpuzzel 2014
Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe 
opzet van de Kerstpuzzel. Dat leverde ruim 
100 inzendingen op, voornamelijk uit Oost- 
en West-Souburg, maar ook uit de omrin-
gende gemeentes. Vanwege de hoge res-
pons gaan we op de ingeslagen weg verder.
In deze editie van de Souburgsche Courant 
vindt u weer vele interessante artikelen. De 
daarbij behorende koppen worden voor u 
als puzzelaar het “werkterrein” waarin u op 
zoek gaat naar afwijkende letters. Als u goed 
gezocht hebt zullen dat er uiteindelijk 9 blij-
ken te zijn. Die 9 letters moet u in de juiste 
volgorde plaatsen, zodat de naam van een 
attribuut ontstaat, waarvan er tegenwoordig 
heel wat te zien zijn in Souburg. Hoewel… 
zo zie je ze en zo zie je ze niet. Cryptisch 
gezegd zou je het gevraagde puzzelwoord 
pulptelevisie kunnen noemen.
Ondernemersvereniging Actief Onderne-
mend Souburg heeft weer mooie prijzen 
beschikbaar gesteld: 3 waardebonnen van 

respectievelijk € 75, € 50 en € 25, te beste-
den bij de aangesloten ondernemers. Ook 
de Souburgsche Courant laat zich niet onbe-
tuigd en voegt nog een Souburgse vlag en 
2 exemplaren van het boekje van Jan Min 
Modaal (pseudoniem van Jac. Schinkel) met 
de titel “Oost-Souburg en omstreken” aan 
het prijzenpakket toe.
U kunt uw oplossing invullen op de bon hier-
onder, die u kunt inleveren bij de Marskra-
mer in de Paspoortstraat, waar u ook prima 
terecht kunt voor al uw kerstinkopen. Bij 
de ingang van de winkel zal na enige jaren 
van afwezigheid weer de vetrouwde groene 
stembus staan, waarin u uw ingevulde bon-
nen kunt deponeren. De puzzelactie loopt 
t/m 31 december.
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht 
en zullen in de volgende editie van deze 
krant bekend gemaakt worden.

   Rondom‘t  Putje
Dat is nou toch jammer: er zijn heel veel mensen veel te royaal en te onverstandig geweest en nu zijn de 
centen op. Het gevolg is dat ze nou van alles doen om weer genoeg geld te krijgen. En dat is gevaarlijk. 
Daar weet ik alles van. Er is een tijd geweest dat ik ook geld wilde verdienen door de melk met water 
aan te lengen en dat is mijn ondergang geworden. Ik ben in het ronde putje van Oost-Souburg terecht 
gekomen. (Gelukkig ben ik er heel wat later uitgevist en op een sokkel ernaast gezet anders hoorde u 
niks meer van me.)
Maar hoe moet het nu verder? Er zijn een heleboel mensen die de dupe dreigen te worden van alle bezui-
nigingen. En soms gaan die zo ver dat er van alles dreigt te verdwijnen en dat zijn dan net die dingen die 
heel erg belangrijk zijn in een samenleving. Die zorgen voor de cohesie , burgerparticipatie, betrokken-
heid en ontwikkeling. Kortom het welzijn van ons allemaal op de plek waar we samen wonen. Neem nu 
het Dorpshuis van Ritthem. Dat moet weer verhuurd gaan worden en de gemeente is dan ook hard op 
zoek naar een nieuwe huurder, zodat Dorpsraad, verenigingen en inwoners weer hun plek terug hebben 
om samen te komen. Maar vindt maar eens een huurder die de enorm hoge huur wil betalen. Waar is de 
tijd gebleven dat de gemeente zorgde voor dergelijke voorzieningen? En dat terwijl er om ons heen gemeen-
tes zijn die dat wel doen. Daar word je dan wel een beetje jaloers van hoor. Maar niet getreurd mensen: we 
leven in een democratie dus als het een beetje wil krijgen we nog wel eens iets te zeggen en dan zetten we de 
boel weer gewoon goed op poten. Kijk naar mij: voor je 
het weet ben je weer uit de put. 
Ik wens u heel fijne feest-
dagen en een prachtig 
2015!

Melkmeisje

Lever deze bon uiterlijk 31 december in bij
Marskramer, Paspoortstraat 36

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

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

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

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

Oplossing kerstpuzzel 2014:
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Hout en plastic
Tijdens de zoveelste bespreking over de tot-
standkoming van het ambitieuze zwembad-
plan op Walcheren werden de Souburgse 
vertegenwoordigers getipt over een nieuwe 
ontwikkeling op het gebied van school-
zwemmen, afkomstig uit Engeland. Voor 
het zwemonderwijs op scholen maakte men 
daar gebruik van eenvoudig geconstrueerde 
instructiebaden van hout en plastic. Er bleek 
een importeur op het Europese vasteland te 
bestaan: Gymnastiekwerktuigenfabriek “De 
Schelde”, vestiging Gent. 
Deze fabrikant beweerde dat een dergelijk 
bad eenvoudig (en dus heel goedkoop) 
in een bestaande ruimte kon worden 
geplaatst, zodat ook in de winter de zwem-
lessen door konden gaan. Binnen een recht-
hoekige houten wand (versterkt met staal)
wordt een vinylwand aangebracht.
Toen het college de prijs hoorde (twin-
tig duizend gulden !!) wilden zij het trage 
verloop van de onderhandelingen over de 
mogelijke komst van overdekte zwemba-
den niet afwachten. Er ging een voorstel 
richting gemeenteraad om een dergelijk 
bad te plaatsen in het vrijgekomen gymnas-
tieklokaal op de hoek van het Oranjeplein/

Doornluststraat. De meeste raadsleden rea-
geerden minder positief dan het college 
verwachtte. Het ene raadslid vertrouwde de 
prijs niet en de ander achtte dat het aantal 
ingewonnen adviezen aan de magere kant 
was. Ook het exploitatieverhaal vond men 
te mager. Burgemeester Ter Haar Romeny 
deed enorm zijn best om de raad te overtui-
gen waarvoor hij alom werd geprezen, maar 
ondanks zijn enthousiaste pleidooi verzocht 
de raad hem zijn huiswerk toch maar over 
te doen. Gewapend met de gedachte dat 
de raad het voorstel niet volledig getorpe-
deerd had, nam hij het voorstel terug voor 
nader beraad. 

Eerst kijken, dan kopen
“Als ze het gezien hebben, zullen er geen 
bezwaren meer zijn” zei de directeur van de 
Belgische importfirma desgevraagd tegen 
de burgemeester. Hij besloot daarom snel 
een programma op te stellen voor een 
raadsexcursie naar Ukkel. In deze stad, ook 
bekend van het Belgische weerbericht, 
staat het Koninklijk Instituut voor blinde en 
slechtziende meisjes. De moeder-overste, 
die de zwemsport hoog in het vaandel 
voerde, had opdracht verstrekt aan het 

Gentse bedrijf om in een oude opbergkel-
der van het instituut een overdekt zwem-
bad te bouwen. 
Op 15 januari 1965 vertrok een volgeladen 
bus met nieuwsgierige raadsleden richting 
België. Het kostte de moeder-overste  wei-
nig moeite om een vijftal meisjes uit de eet-
zaal te halen voor een extra zwemuurtje. 
De 330 kinderen van het instituut maken 
meerdere malen per week met veel plezier 
gebruik van het badje. De Gentse directeur 
kreeg gelijk. De excursie had de raadsle-
den op de meeste vragen een antwoord 
geboden. Alle twijfel aan doelmatigheid en 

degelijkheid was weggenomen. Nog geen 
maand later stuurde het college een nieuw 
voorstel richting gemeenteraad. Iedereen 
was het erover eens om dan ook maar het 
gebouw een beetje aan te passen waar-
door het krediet iets hoger uitviel. In plaats 
van 20.000 duizend gulden werd er bijna 
39.000 gulden besteed aan een Purley-
pool,  de Nederlandse primeur in Souburg. 
Op 18 februari 1965 besloot de gemeente-
raad conform het voorstel van het college. 
Een mooi cadeau voor de burgemeester. Hij 
vierde die dag zijn veertigste verjaardag. 
Op  13 november 1965 verzorgde mevrouw 
J.W. Laanbroek, de farmaceutisch inspec-
trice in Zeeland, de feestelijke opening van 
het overdekte badje aan het Oranjeplein.
Oost- en West-Souburg, als gemeente 
gedoemd binnen enkele maanden op de 
kaart van Walcheren te worden uitgewist, 
heeft dus nog een kort lokaal hoogtepunt 
kunnen vieren, aldus een gemeentelijk pers-
bericht.

Politiek
Erg lang hebben de Souburgers niet van 
hun badje mogen genieten. Na de tot-
standkoming van het zwembad in Vlissin-
gen moest de Purley-pool maar verdwijnen, 
aldus de Vlissingse wethouder Gillissen 
Verschage. Een commissie, onder leiding 
van Souburger J. Caljouw, ging in verzet 
tegen dit voornemen en verzamelde 1500 
handtekening tegen de opheffing van het 
instructiebad. 
Het bleek vergeefs. Het gemeentebestuur 
beëindigde de exploitatie van het badje 
met ingang van 16 maart 1970. Het ont-
lokte de heer Caljouw tot het ventileren van 
een persoonlijke mening over het gevoerde 
beleid: “Ik zie geen andere mogelijkheid 
dan het oprichten van een politieke partij 
die de belangen van Souburg behartigt”.

De Purley-pool aan het Oranjeplein door Adri Meerman

Opening van de Purley-pool op 13 november 1965.

Onlangs is de Zwemschool Zeeland aan de Stroomweg (bij de half-hoge brug 
in Vlissingen) voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot beste zwemschool 
van Zeeland. Samen met het Vrijburgbad aan de andere kant van het kanaal 
zijn we dus ruim voorzien van goede mogelijkheden om de jeugd het zwem-
men bij te brengen. Helaas moeten we via de media vernemen dat slechts 
de helft van de kinderen de zwemkunst machtig is. Het schoolzwemmen lijkt 
ook in onze omgeving wegbezuinigd. Dat is op z’n minst opmerkelijk, zeker 
gelet op het feit dat we hier in een zeer waterrijke provincie leven. In de 
jaren zestig van de vorige eeuw was het schoolzwemmen de normaalste zaak 
van de wereld. Het probleem was echter het totaal ontbreken van overdekte 
instructiebaden. Het Souburgse college eiste de primeur van Nederland op.

Het voormalige gymnastieklokaal met de Purley-pool.

Kanaalstraat 21-23 4388 BJ Oost-Souburg 0118-435058 info@hebbeswonen.nl www.hebbeswonen.nl

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

Uitvaartverzorging
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De contactgroep Elbingerode heeft al ruim 
25 jaar een vriendschapsband met de St. 
Jacobi-gemeente te Elbingerode (Duitsland). 
Jaarlijks vinden uitwisselingsbezoeken plaats 
waaraan een wisselende groep gemeentele-
den van jong tot oud deelneemt. In 2015 wil 
men tijdens het Hemelvaartweekend weer 
een bezoek aan hen brengen. Mede door de 
opbrengst van de kerstmarkt en daarna de 
oliebollenverkoop, zal dit bezoek mogelijk 
zijn.

Kerstconcert Vlijt en Volharding
Op de vrijdagavond voorafgaand aan de 

kerstmarkt, 19 december verzorgt Muziek-
vereniging “Vlijt en Volharding” een kerst-
concert in het kerkgebouw “De Wijngaard, 
de vroegere Gereformeerde kerk, aan de 
Kanaalstraat.

De fanfare onder leiding van Albert John Ver-
vorst brengt een programma van niet-alle-
daagse, maar wel heel toegankelijke compo-
sities en arrangementen van kerstmuziek.

Het concert begint om 20.30 uur, zaal open 
20.00 uur. Entreeprijs € 6,-, inclusief koffie of 
thee in de pauze.

Souburg actief in aanloop 
naar Kerstmis

Vlijt en volharding onder leiding van Albert John Vervorst. Foto: Edwin Bosselaar

» vervolg van pagina 1 

In september van dit jaar deed de, uit Rot-
terdam afkomstige en voorheen in Elburg 
wonende, predikante haar intrede in Sou-
burg als deeltijdopvolgster van ds. Leo Wol-
tering. En omdat het een deeltijdbaan is 
geworden (ds. Ewout van der Linden neemt 
het andere deel voor zijn rekening)  was er 
ook nog ruimte om predikante in Klevers-
kerke te zijn, waar ze ook is gaan wonen. Ds. 
Van Baardewijk heeft drie kinderen waarvan 
alleen de jongste nog thuis woont.

Lerares en programmamaakster
Oost-Souburg heeft in haar een dominee 
met een ruime achtergrond gekregen want 
hoewel ze als 19-jarige al theologie ging stu-
deren koos ze aanvankelijk voor een baan als 
HBO-docente op diverse scholen. Met drie 
kinderen was een vaste baan bij een werkge-
ver aantrekkelijker en zo kwam ze, na dertien 
jaar, bij de destijds hard groeiende Evangeli-
sche Omroep terecht als programmamaak-
ster. “Tijdens en na een opleiding intern en 
aan de Media-academie ben ik me vooral 
gaan bezig houden met human-interestpro-
gramma’s. Er was ook ruimte om dingen aan 
de kaak te stellen, om te laten zien wat er 
fout is gegaan, wat christenen hebben aan-
gericht en hoe dat heeft kunnen gebeuren. 
Prachtig werk, maar na een jaar of twaalf jaar 
ging om allerlei redenen het domineeschap 
trekken.” In 2010 begon ze in Kampen aan 
haar studie pastorale theologie en volgde ze 
de predikantenopleiding. In september vorig 
jaar kon ze zich beroepbaar stellen en zo 
werden Oost-Souburg en Kleverskerke haar 
eerste predikantenplaatsen.

Een voorbeeld van zorg
Dominee Jolande is vol enthousiasme gestart. 
Ze vond in Souburg tot haar blijde verrassing 
een kerkelijke gemeenschap die klaar staat 

voor elkaar. ”Deze gemeenschap is een voor-
beeld van zorg  voor de ander”, constateert 
ze. Ze gaat dan ook graag  vanuit de kerk 
samen met de burgerlijke gemeente op zoek 
naar wat die kerk kan gaan betekenen in de 
zorgtaken die nu weer op ieders individuele 
bordje terecht lijken te komen. “Ouderen 
moeten in de toekomst veel uit hun eigen 
portemonnee gaan betalen maar wie gaan 
voor de armen zorgen?” De kersverse domi-
nee wil graag dat de overheid gaat naden-
ken over wat de moeilijkheden en moge-
lijkheden zijn op dit gebied en wat de kerk 
daarin kan betekenen. “Want je moet als 
kerk open staan naar de wereld om je heen. 
Ik denk daarbij aan constructief overleg en 
samenwerking tussen kerk en overheid zoals 
dat thuishoort in een participatiesamenle-
ving. Het is vooral belangrijk dat de hulp er 
voor iedereen is, dat iedereen, rijk en arm, 
recht heeft op zorg. Het moet ook niet zo 
zijn dat de kerk de gaten moet gaan vullen 
die de overheid laat vallen. Ditzelfde geldt 
voor jongeren, zoals wij bij Praatpaal gestalte 
geven. Dat is een mooi voorbeeld van wat 
de kerk aanvullend kan doen.”

Zingend nadenken over de wereld
En zo kom je dan vanzelf terecht bij vraag 
hoe de toekomst van de wereld er uit moet 
gaan zien. Destijds zijn er millenniumdoe-
len geformuleerd waarover de popgroep U 
2 songs maakte.  Prachtige teksten zijn het, 
die de schoonheid van de wereld bezingen 
maar ook vertellen over wat er allemaal fout 
gaat met en op moeder aarde. Precies de 
woorden, denkt dominee Van Baardewijk, 
om jonge mensen te laten zien wat er moet 
gebeuren om een betere wereld te krijgen. 
Vandaar dat ze, amper gearriveerd in Oost-
Souburg en Kleverskerke, het initiatief nam 
om een U2- koor voor jongeren op te gaan 

richten. Het idee komt uit Deventer en van-
daar komen ook de aangepaste muziek en 
teksten voor het koor. Intussen hebben zich al 
vijftien zangers en zangeressen aangemeld, 
is er al een begeleidingsband opgericht en 
is er ook al een dirigent gevonden.  Op 12 
januari om 19.30 uur wordt in de kerk een 
informatieavond gehouden waar belangstel-
lenden zich voor het koor kunnen aanmel-
den. Het is de bedoeling dat er in 2015, het 
jaar waarin de doelen worden geëvalueerd,  
heel hard wordt gerepeteerd en dat in 2016 
de uitvoering wordt gegeven. Op een aan-
trekkelijke manier, met klank- en lichteffec-

ten, iets wat ook bekend terrein is voor de 
nieuwe Souburgse dominee en voormalig 
programmamaakster. De onderwerpen die 
in de teksten aan de orde komen kunnen 
wellicht een vervolg krijgen in gespreksgroe-
pen. “Die wil ik dan de “Coexist-kring” noe-
men, omdat “co-existentie” de term is van 
U2, die verwijst naar het vreedzaam samen-
leven van mensen van allerlei religie, ras en 
geaardheid.”
Kortom: Souburgs nieuwe dominee gaat vol 
enthousiasme voor een kerk in beweging, 
die hoopvol opteert voor een onmisbare 
plaats in de samenleving en in de toekomst. 

Nieuwe  PKN-dominee Jolande van Baardewijk:

“Je moet als kerk open staan voor de wereld om je heen”
Het moet eigenlijk een stukje worden om haar aan Souburg voor te stellen 
maar het gesprek gaat al heel snel over het U 2 projectkoor dat ze wil gaan 
starten, over de millenniumdoelen waarover het koor gaat zingen en hoe het 
met de zorg voor onder andere ouderen moet nu de nieuwe Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning er aan zit te komen. Waarschijnlijk tekent dit de nieuwe 
dominee van de Protestantse Gemeente Oost-Souburg het allerbeste. Jolande 
van Baardewijk (52), de eerste vrouw in deze functie in Souburg, wil graag dat 
de kerk, met behoud van het respect voor de traditie, ten volle meegaat in wat 
er speelt in de wereld van nu.

Dominee Van Baardewijk

Ineke Vervorst2015

Verbijsterend gebeuren in het afgelopen jaar

in een wereld die steeds kleiner blijkt

waardoor alles dichterbij en ademstokkend lijkt

en niet meer op te lossen met elkaar

Er is zoveel waarop geen antwoord helend is gebleken

maar toch gloeit er ook hoop, een beetje

want heel diep van binnen weet je

dat dingen soms toch anders zijn dan wat ze oppervlakkig leken

Dus gaan we nu met opgewekt gemoed

vertrouwend  dat het zoveel beter worden kan

met hoop op een heel goed “Samen” nu en dan

een brandschoon, ongeschonden 2015 tegemoet

Ineke

Weloverwogen besluitvorming?
Omdat de gemeenteraad in meerderheid 
geen beslissing wilde nemen voor de ver-
kiezingen van maart 2014 werd in februari 
2014 een amendement aangenomen met 
uitgangspunten voor een nieuwe zoektocht 
naar een locatie voor een Brede School 
Souburg Zuid. Die zoektocht is nu, negen 
maanden verder, nog steeds zonder resul-
taat. Na stap één, de Karolingische Burg, is 

nu stap twee van het amendement aan de 
orde. De locatie aan de Bermweg, tussen 
deze weg en de Sloeweg. 
De PSR wil een aantal overwegingen voor 
deze locatie aangeven:

•	 	de	locatie	Bermweg	heeft	weinig	tot	geen	
draagvlak bij de participanten;

•	 	het	bestemmingsplan	moet	worden	aan-
gepast, wat aanleiding kan geven tot een 
lang besluitvormingstraject;

•	 	een	 eventuele	 tunnel	 onder	 spoor	 en	
brug is onmogelijk na realisatie brede 
school op die locatie; de locatiekeuze is in 
tegenspraak met het geldende Gemeen-
telijk Verkeers- en Vervoer Plan;

•	 	er	 moeten	 vier	 i.p.v.	 twee	 vrijkomende	
schoollocaties gesaneerd worden die nog 
met restwaarde in de boeken staan;

•	 	de	noodzaak	voor	een	fiets-	en	voetgan-
gerstunnel om verkeersveiligheid op deze 
drukke toegangsweg tot Oost-Souburg te 
handhaven geeft behoorlijke extra kos-

ten;
•	 	de	fijnstofproblematiek	van	stoppend	en	

optrekkend verkeer bij spoor en brug is, 
binnen 300 meter van de locatie, door 
het Longfonds en de GGD als negatief 
voor deze locatie bevonden;

•	 	de	noodzaak	 tot	behoud	van	de	groene	
buffer tussen de uitloop A58 en de wonin-
gen omgeving Zuiderzeestraat.

De meeste van de bovenstaande punten 
geven een negatief signaal in de samen-
vatting van een kort onderzoek zoals op 
11 september 2014 gepresenteerd is. We 
gaan weer een aantal maanden onderzoe-
ken of deze locatie realiteit kan worden. Dat 
brengt weer veel kosten met zich mee. De 
bovenstaande opsomming geeft geen aan-
leiding tot optimisme. 
Woensdag 26 november 2014 was een 
inloopbijeenkomst over de Brede School 
Souburg Zuid. Er waren niet veel positieve 
geluiden te horen over deze locatie. Fijnstof-

problemen, groen weg voor stenen en jaren 
geleden hebben we op dezelfde locatie de 
benzinepomp succesvol tegen kunnen hou-
den. Veel vertraging omdat procedures tot 
het maximum benut zullen worden. 
Als er geen geschikte locatie is te vinden 
voor een brede school op één locatie, gaat 
de PSR voor een brede school op twee loca-
ties. In de raadsvergadering van februari 
van dit jaar waren het CDA, CU en de PSR 
voorstander van de verdeling over twee 
locaties. Het uitgangspunt “gelijkwaardige 
huisvesting voor alle kinderen van Souburg 
Zuid en Ritthem” blijft voor ons overeind. 
Wij houden onze rug recht!

Voor actuele informatie kijkt u op onze web-
site www.partijsouburgritthem.nl
Met vriendelijke groet

Partij Souburg Ritthem 
Alex Achterhuis, Rijnco-Jan Suurmond, 
Sjaak Vermeulen, Ger Blom

www.partijsouburgritthem.nl 

Open brief aan de inwoners van Souburg

Hulp in Huis

Ik help mijn moeder regelmatig bij het 
huishouden. Maar met een gezin en
een drukke baan, kom ik vaak tijd te kort. 
Schoonmaken? Boodschappen doen? 
De was? Particuliere hulp biedt uitkomst.
 
Samen krijg je meer voor elkaar, ook in huis.

www.wvozorg.nl | 0118 - 448 301

Industrieweg 5 Telefax 0118 - 41 78 99
4382 NA Vlissingen E-mail: contact@bouwbedrijfjoziasse.nl
Telefoon 0118 - 41 78 73 Website: www.bouwbedrijfjoziasse.nl

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Kanaalstraat 4
4388 BM  Oost-Souburg
0118-461270

OOst-sOuburg
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In 1931 loopt Ritthem uit om burgemeester ter Haar in te halen. De stoet passeert hier de 
brug over de leiding op de Zandweg. Onda loopt met de instrumenten in het midden van 
de optocht. Op de achtergrond links ligt boerderij Nieuw Erve en rechts daarachter nog 
net zichtbaar de berg van Berglust.

Ritthem in Beeld

Voor de lichtjes in de boom zorgt de kerk 
maar… de versiering van de kerstboom is 
aan de Souburgers zelf!  Iedere Soubur-
ger mag er zijn of haar eigen ‘kerstbood-
schap’ inhangen. Dat kan een bood-
schap zijn waarin doorklinkt wat kerst 
voor hem/haarzelf betekent. Maar een 
boodschap met een mooie kerstwens of 
kerstgedachte voor mede- Souburgers of 
enkele regels voor mensen aan wie men 
juist in de kersttijd in het bijzonder denkt: 
aan levenden maar ook aan mensen die 
al gestorven zijn is, kan ook!
Die boodschap mag op allerlei manieren 
‘verpakt’ worden. Bijvoorbeeld in een 
mooie tekening, een zelfgemaakte kerst-
versiering, een foto, een eigen geschre-
ven of gevonden gedicht, tekst of gebed 
en op nog veel meer andere manieren. 
Uiteraard is het wel fijn als alle werkstuk-
jes zoveel mogelijk waterbestendig zijn 
gemaakt.

In de periode dat de boom in de kerk-
tuin staat zullen een aantal groepen en 
verenigingen uit Souburg rond de boom 
aandacht te vragen voor hun activiteit. 
Ook zal regelmatig live-kerstmuziek ten 
gehore worden gebracht. Naast enkele 
groepen die hiervoor gevraagd zijn is 
ieder die kerstmuziek kan spelen wel-

kom om zich te laten horen Al de dagen 
dat de boom er staat is de plek rond de 
boom ‘open podium’ voor wie dat wil... 
groot of klein, meer of minder bedreven 
op hun instrument, dat maakt niet uit!

Enkele van de activiteiten die deze dagen 
rond de boom plaatsvinden, verdienen 
bijzondere aandacht. ‘Kerstboom wordt 
kerstboodschappen-boom’ haakt ook in 
op de landelijke actie ‘Samen voor de 
voedselbank’. Op 18 en 19 december 
kunnen boodschappen voor de voedsel-
bank onder de boom gelegd worden. Op 
18 december is er in de kerk een tentoon-
stelling van zgn. geboorte-iconen. Elders 
in het gebouw kan men ook zien hoe ico-
nen geschilderd worden. Op maandag-
avond 22 december vertelt iemand uit de 
moslimgemeenschap over de plaats van 
Jezus (Isa) in de Koran en over de beteke-
nis die Jezus al dan niet heeft binnen de 
Islam. Deze bijeenkomst vindt plaats in 
een van de ruimtes van de kerk aan het 
Oranjeplein. Aanvang 20.00 uur. 

Gedurende deze actie is er ook regelma-
tig een tweedehandsboeken- markt. Doe 
mee om van die kerstboom in de tuin 
een echte kerstboodschappen-boom te 
maken! 

Kerstboom van kerk wordt 
kerstboodschappen-boom
De Protestantse gemeente te Souburg doet dit jaar de kerstboom de deur 
uit. Inderdaad, die grote boom die al sinds jaren een paar weken voor kerst, 
prachtig versierd en van lichtjes voorzien, in de kerk staat opgesteld. Die 
boom zetten we dit jaar niet in de kerk maar er buiten. In de kerktuin en 
voorzien van lichtjes. Vanaf 17 december tot op eerste kerstdag staat die 
daar opgesteld. Op die dagen zullen de tuinhekken van 10.00- 20.00 uur 
zijn opengesteld. Mensen kunnen dan bv tijdens het doen van de (kerst)
boodschappen dagelijks door de kerktuin langs die verlichte boom lopen.

Heerlijkheid         Ritthem

Atlas in beweging

Ieder jaar staan er aan de toegangswegen 
in Ritthem aan weerszijden kerstbomen, zes 
stuks in totaal en een extra boom op een 
centrale plek in de kern. Geen giganten maar 
bescheiden boompjes met verlichting en 
versieringen hier en daar door omwonenden 
aangebracht. Deze bomen worden verzorgd 
door KV Atlas die toch bomen bestelt voor 
de jaarlijkse kerstmarkt in het clubgebouw 

van Atlas. De bomen worden met een paar 
vrijwilligers geplaatst en de stroom wordt 
ter beschikking gesteld door de bewoners 
van een nabije woning. Mooi voorbeeld van 
eigen initiatief, burgerparticipatie en sociale 
cohesie toch? 

Dit jaar staan deze bomen er niet. Ondanks 
het jaarlijkse verzoek van de Ritthemers om 

het beschikbare budget voor een kerstboom 
naar eigen inzicht te mogen besteden aan 
een aatal kleinere bomen, is er een enkele 
grote boom besteld door de gemeente voor 
op het pleintje voor de kerk. Gemeentewer-
kers komen de grote boom brengen met een 
truck, plaatsen en voorzien van verlichting. 

Begin januari komen zij terug om een en 
ander weer te verwijderen en af te voeren. 
Mooi hoor zo’n grote boom, maar wel een 
gemiste kans voor de gemeente die burger-
lijke zelfredzaamheid predikt maar daar zelf 
nog niet helemaal klaar voor lijkt en duurder 
uit is bovendien! Prettig kerstfeest voor allen!

In krimpgebieden is het een uitdaging  voor 
verenigingen om het ledenaantal op peil te 
houden. Korfbalvereniging Atlas (of moet ik 
zeggen sportvereniging Atlas) lukt dat aardig: 
behalve de korfbal teams is er nu ook een 
50 plus volleybal club  en een 50 plus Bowls 
groep aangesloten. Beiden spelen in de Belt 
in Souburg.

Behalve het aantrekken van andere takken 
van sport is men bij Atlas ook in de weer met 
evenementen die andere sportievelingen aan-
trekken. U weet vast nog wel van de ijsbaan 
die via een crowd funding aktie “Ritthem on 
ice” en sponsoring van diverse kanten tot 
stand kwam. Helaas liet koning winter het 
afweten vorig jaar maar de verwachtingen 
zijn hooggespannen voor de komende win-
ter. Het waterpeil groeit gestaag, de ijscom-

missie is al bijeen geweest. Nu alleen nog wat 
vrieskou!
En intussen is de datum alweer bepaald voor 
de Rammekensloop: 31 januari 2015. Hardlo-
pers kunnen kiezen uit een gevarieerd parcour 
van 5 of 10 kilometer en voor wandelaars is er 
een route uitgezet van 10 km. 
Aan de conditie kan bij Atlas ook gewerkt 
worden: de trimmers werken 1x per week de 
spieren los onder leiding van een instructeur. 
Voor de training van de fijnere motoriek is 
er gelegenheid om te biljarten op dinsdag-
middag. Het biljart heeft net een grondige 
opknapbeurt gehad.
Op de kunstgrasvelden zijn 4 tennisbanen uit-
gezet en kan er, als er niet wordt gekorfbald,  
een partijtje tennis gespeeld worden.
Mocht u willen meebewegen, kijk dan eens 
op de website: www.kvatlas.nl

Het Kerst(bomen)verhaal van Ritthem

Natuurwerkdag 
Op zaterdag 1 november vond de landelijke natuurwerkdag plaats. Voor de gemeente 
Vlissingen werd de meest geschikte lokatie natuurlijk gevonden in het landelijk gelegen 
Ritthem. Vanaf 10.00 uur waren daar rond de 25 personen druk in de weer op de prach-
tige Louwerse’s Wegeling. Met zagen en snoeischaren, balancerend op trapjes en ladders, 
ontdeden zij de knotwilgen van hun takken. Dit alles gebeurde onder toeziend oog van 
Robert Wielemaker van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de organisator van de lan-
delijke natuurwerkdag. 
Familie Ovaa aan de Zuidweteringstraat had net als vorig jaar hun schuur ter beschikking 
gesteld voor de koffiepauze en de lunch. Het was prachtig weer dus de schuur bleef leeg 
maar op het erf ontstond een grote kring van enthousiaste natuurwerkers die onder het 
genot van een kopje koffie en een bolus even konden uitpuffen van alle inspanningen.
De Stichting Landschapsbeheer is op 
zoek naar een vrijwilliger die wat coör-
dineerwerk zou kunnen doen voor de 
natuurwerkdag in november 2015. 
Het heeft niet veel om het lijf, een 
paar uur, maar wordt zeer gewaar-
deerd. Neem contact op met Robert 
Wielemaker als u zich wilt aanmelden: 
robert@slz.landschapsbeheer.nl 
En tegen die tijd kunt u zich ook alle-
maal weer opgeven om mee te helpen 
in de natuur. Je ontmoet andere mensen 
en bent lekker actief buiten bezig: Doen!

In de kern van Ritthem lag tot een jaar of 10 
geleden een aantrekkelijke boomgaard met, 
dames en heren, veel appels en peren. De 
“boomgaard” is geruimd helaas en een plaat-
selijke landbouwer heeft het gepacht en er 
een paar jaar groenten verbouwd: het stukje 
grond is sindsdien het “spruitenveldje” gaan 
heten. Ook nu nog heeft het veld die naam. 
Hoewel de eigenaar het perceel al lang niet 
meer onderhoudt en het onkruid tot aan je 
middel reikt, er jonge berkenbomen groeien, 
de distels en bramenscheuten bij de omwo-

nenden in de tuin verschijnen en de insek-
ten, muggen en witte vliegen door de lucht 
zwermen op mooie zomerdagen. 
Ondanks herhaalde verzoeken van omwo-
nenden, Dorpsraad en gemeente Vlissingen, 
weigert de eigenaar van het perceel zijn 
grond te (laten) onderhouden. Een ontsie-
ring van de woonomgeving, rotte plek op 
een appel. Het wordt tijd voor een nieuwe, 
minder flateuze benaming want “boom-
gaard” of “spruitenveld” dekken de lading al 
lang niet meer..... 

Over natuur gesproken...

Wim de Meij heeft aangegeven dat er ruim voldoende aanbod is van nieuw 
Historisch fotomateriaal. Het foto-archief op de Dorpsraadwebsite wordt ook 
zeer veelvuldig bezocht. Belangstelling genoeg dus. Ondanks het feit dat het 
Dorpshuis in Ritthem nog (tijdelijk) gesloten is na het vertrek van beheerder van 
der Meule, organiseert de Dorpsraad een Film- en Bingomiddag in Ritthem.

Deze gaat plaatsvinden op vrijdagmiddag 20 februari van 13.30 uur tot 16.30 
uur. Mocht het Dorpshuis nog niet beschikbaar zijn tegen die tijd dan wijkt men 
uit naar een alternatieve lokatie in Ritthem. U wordt op de hoogte gehouden.

Historische Filmmiddag 
door Wim de Meij
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in onze kraam:   Ten Cate dames- en herenondergoed

vanaf € 2,50 

Triumph Beha's – nu € 10,=

Nachtkleding 
(iets verkleurd)

nu € 10,=

KAROLINGENMARKT

AANBIEDING

Kanaalstraat 40

Oost-Souburg

0118-461287

Fantasie Panty's 

van €9,95 nu € 5,=

Kanaalstraat 40 
Oost-Souburg 
0118-461287

Onze Opruiming begint  NU  

Dames Schoenen       v.a. € 40,-  
Heren Schoenen       v.a. € 40,- 
Dames Laarzen        v.a. € 40,-   
Kinder Schoenen       v.a. € 25,-  
Tassen          v.a. € 35,-   
Pantoffels    v.a. € 15,- 
 

Van: 
 € 74,95 
Voor: 

 € 40,- 

Gebr. Baljeu 
Sinds 1903 

100 Jaar een Naam in Schoenen 

Kanaalstraat 1 
Oost-Souburg 
0118-461525 

Rieker  

In bruin leer  

Rieker
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De voorverkoop van vuurwerk start na Sin-
terklaas. Op 29 december start de feitelijke 
verkoop. De laatste dag is 31 december, 
als de winkel sluit. Eigenlijk zou het aantal 
verkoopdagen worden teruggebracht naar 
twee, maar dat besluit is niet genomen. De 
verkoop via internet is gestart. Daar zit veel 
voorbereiding aan. Het thema dit jaar richt 
zich op het gebruik van de veiligheidsbril. 
Daar wordt meer aandacht aan besteed. 
De branche doet dit om te voorkomen dat 
met name kinderen en jongeren ongewild 
onaangenaam met vuurwerk in aanraking 
komen. Laat vooral kinderen wennen aan 
het gebruik van de bril. Oogartsen pleiten 
niet voor niets al jaren voor het uitbannen 
van vuurwerk. Het kan volgens de bran-
che ook anders, namelijk zo veilig mogelijk 
omgaan met vuurwerk. Dan blijft het leuk. 
Verder brengen de verkopers van vuurwerk 
onder de aandacht dat na gebruik de rom-
mel opgeruimd moet worden. Voorkom 
dat er overlast ontstaat door gebruik van 
vuurwerk. Dit jaar zijn er nieuwe pakketten 
samengesteld. “ We bieden grotere pakket-
ten aan tegen een gereduceerde prijs. Er zijn 
diverse soorten vuurwerk bij elkaar gebracht, 
zoals pijlen en cakes. En deze pakketten zit-
ten in de populaire prijsklasse”. Verder wijst 
De Vrijbuiter er op dat via internet zwaar en 
ondeugdelijk vuurwerk wordt gekocht. Van-
uit Oost-Europa en China komen ze illegaal 
binnen. Daar heeft de branche geen vat 
op, maar zorgt wel voor onnoemelijk veel 
overlast. Er wordt dan ook voor gepleit om 
niet het legale en goedgekeurde vuurwerk 
aan banden te leggen, maar het zware en 
ondeugdelijke vuurwerk te bestrijden. Daar 
zit de ellende. Dat de branche er veel aan 

gelegen is om het vuurwerk van goede kwa-
liteit te houden, blijkt uit het uit het assor-
timent nemen van bepaalde vuurpijlensoor-
ten. Nieuw is daarbij het knetterlint, niet te 
verwarren met de vuurwerkrol. Vanaf eind 
november zijn Kees en Marja al bezig om 
hun showroom in te richten. Mensen kun-
nen kijken wat ze willen hebben. Op de 
website van De Vrijbuiter, www.vofdevrijbui-
ter.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.

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 jaar 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.

Ook dit jaar veel belangstelling 
voor vuurwerk

Souburgse Vlag weer voorradig
Sinds kort is de Souburgse vlag, 
formaat 100 bij 150 cm weer voor-
radig.
In 2007 zijn de Souburgse en Rit-
themse vlag opnieuw ontwikkeld. 
Stichting Souburg Promotie nam 
het financieel risico op zich en 
betaalde ook de ontwikkelingskos-
ten. De winkelprijs voor de vlaggen 
werd gesteld op 29,95. 

Na zeven jaar was de Souburgse 
vlag uitverkocht. Stichting Souburg 
Promotie heeft de vlaggen opnieuw 
ingekocht. Nu een grotere partij, 
hierdoor ging de inkoop- en daar-
mee de verkoopprijs omlaag. De 
vlaggen zijn nu voor 19,95 euro te 
verkrijgen bij de Vrijbuiter in de Pas-
poortstraat.

De kerstmarkt in Souburg is op zaterdag 20 december 2014 in de Paspoortstraat. Elders in 
dit nummer vindt u een informerend artikel. Een onderdeel dat we graag onder uw aandacht 
brengen is het maken van uw eigen kaarsen. Zeker in de aanloop naar de kerstdagen een 
leuke bezigheid. In de kraam van De Vrijbuiter kunt u met uw kinderen en kleinkinderen 
een kleurrijke kaars maken. De kaarsen zijn voorgevormd in verschillende maten. De door u 
gekochte kaars kunt u samen met Kees en Marja Schroevers onderdompelen in een verfbad. 
U kunt kiezen voor diverse kleuren. Het idee is van Marie Christine van der Moere uit Sint 
Annaland, met wie Kees Schroevers nauw samen werkt op historische markten. Het is voor 
iedereen – vooral voor kinderen – leuk om te doen. U bent als bezoeker van de Kerstmarkt 
van harte welkom om de handen uit de mouwen te steken.

Kaarsen maken tijdens 
kerstmarkt Souburg

Je moet er maar opkomen en toch klinkt het 
zo gek nog niet. Geef belangstellenden die 
het monument voor Marnix van St. Alde-
gonde, de auteur van het Wilhelmus, in 
West-Souburg bezoeken, de gelegenheid 
meteen ook het volkslied te beluisteren. Eén 
druk op de knop en het Wilhelmus weer-
klinkt. De suggestie daarvoor en voor een  
goede bewegwijzering naar het Marnix-
monument, staat  in het programma van de 
Partij Souburg Ritthem.    

Op gezette tijden stoppen bussen met Belgi-
sche toeristen bij het monument van Marnix 
van St. Aldegonde. Marnix, Brusselaar van 
geboorte, was enige tijd burgemeester van 
Antwerpen. Van huis uit francofoon leerde hij 
het Nederlands uitstekend beheersen. ‘Mar-
nix misstond te Antwerpen niet en hij kan 
als een van de onzen worden beschouwd, 
schrijft dr. Jan van Roey, ere-stadsarchivaris 
van Antwerpen, in het boek ‘Philips van Mar-
nix van Sint Aldegonde’.

Deze tekst stond in de Souburgsche Courant 
van december 2005. We zijn nu 9 jaar later 

en er zijn nog steeds geen verwijzingsbor-
den naar het monument, terwijl Marnix na 
Michiel de Ruyter toch de meest belangrijke 
inwoner van de gemeente Vlissingen was.

Volkslied laten klinken
bij monument Marnix

De afdeling Souburg – Ritthem organiseert 
elke 2e dinsdag van de maand een thema-
middag in de Kwikstaart te Oost Souburg.
Tijdens deze bijeenkomsten worden de leden 
geïnformeerd over zaken als Het Zeeuwse 
Trekpaard, Rondje over Walcheren een film 
over de dorpen van omstreeks 1940, Reis-
verhalen over Jordanië en Israël, Bingo, de 
Zeeuwse Molen en een snertmiddag.
Traditiegetrouw wordt in december de 
Kerstmiddag gehouden met aansluitend een 
Kerstmaaltijd. Dit jaar op dinsdag 16 decem-
ber in de Kwikstaart. Ook niet-leden waren 
welkom.
Voorts hebben de leden een handtekening-
actie gehouden voor het behoud van de 
bibliotheek in Oost Souburg. Volgens de 
voorzitter Lou Waterman, die de handteke-
ningen op donderdag 20 november aan-
bood aan de burgemeester Mw. L. Dem-
mers, heeft de bibliotheek ook een sociale 
functie waar men de krant kan lezen en een 
kopje koffie drinken. Het zou jammer zijn als 
dat verloren zou gaan.
Op 2 december heeft de afdeling een busrit 

gemaakt naar Almere waar een bedrijfsbe-
zoek werd gemaakt aan Yakult.  Tijdens deze 
rit konden de leden genieten van een steeds 
wisselend Nederlands landschap. De PCOB 
verspreidt elke maand haar nieuwsbrief, 
samen met het ledencontactblad “Perspec-
tief”. De nieuwsbrief en alle activiteiten staan 
op de website www.pcob.nl onder de afde-
ling Souburg-Ritthem.
Op 1 december lanceerde de PCOB, samen 
met Unie KBO en Omroep Max het Natio-
naal Meldpunt Ouderenzorg. Vanaf 1 januari 
vinden grote hervormingen plaats binnen de 
langdurige ouderenzorg. Deze hervormin-
gen vragen om goede begeleiding. Oude-
ren, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers 
in de zorg én  zorgverleners kunnen bij het 
meldpunt aangeven hoe de veranderingen 
positief of negatief effect hebben op het 
dagelijks leven. Kortom, de PCOB organi-
seert activiteiten op allerlei gebied.
Ook interesse? Ga eens vrijblijvend naar één 
van de bijeenkomsten, elke 2e dinsdag van 
de maand in de Kwikstaart, Nagelenburgsin-
gel 2 in Oost Souburg. Aanvang 14.00 uur.

PCOB actief voor de 
ouderen in Souburg
PCOB Souburg-Ritthem is één van de 330 afdelingen van de Protestantse Chris-
telijke Ouderen Bond in Nederland. De PCOB is een beweging die opkomt voor 
alle mensen vanaf 55 jaar en waarin de leden, zelf ouderen, actief participe-
ren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn 
dé kenmerken van de PCOB.

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

Dick, sprak Adri, ik heb iets gevonden wat 
je zeer zal aanspreken. Weet je hoe de Sou-
burgers aan hun bijnaam “Stoepeschieters” 
gekomen zijn? 
Ik had wel zo’n vermoeden maar wist het 
niet zeker, dus moest ik de vraag ontken-
nend beantwoorden. 
Wel, sprak Adri, ik zal je het verhaal van 
voren af aan vertellen. Het heeft met de Ker-
mis te maken. Weet je dat de Souburgse Ker-
mis al in 1758 gehouden werd? Altijd met 
Pinksteren.
Eerst op het stuk terrein aan de Vlissingse-
straat, waar nu Brasserie de Karolingenburg 
en de motorwinkel van Ovaa gevestigd zijn, 
en vanaf 1800 tot de tweede wereld oorlog  
was het Oranjeplein de plaats.
De attracties stonden elk jaar op hun vaste 
plaats. Voor het gemeentehuis(1)  werd op 
zaterdag de carrousel opgebouwd. De plaat-
selijke jeugd hielp graag mee met het opbou-
wen want dan mochten ze ‘s middags gratis 
proefdraaien. Voor Schoonenburg stond de 
draaimolen en de schommels op de plaats 
waar nu de school de Tweemaster staat. Tus-
sen de schommels en de zweefmolen was de 
plaats van de wafelkraam van Janvier. Bij de 
Smidse vertoonde meestal de boeienkoning 
zijn kunsten. Stinkend in het zweet. De Kop 
van Jut stond voor de kerk en verder was er 
een  “Keek Walk”, zoals Oma het noemde, 
een zuurkraam en een snoepkraam. In de 
zuurkraam werden augurken, zure bommen, 
worst, zure haring en dat soort dingen ver-
kocht en in de snoepkraam waren toen al de 
kaneel- en zuurstokken favoriet.   
Het was altijd verschrikkelijk druk op de Ker-
mis. Als het ‘s avonds afgelopen was kon je 
op het jaagpad over de koppen lopen als 
iedereen weer richting Middelburg of Vlis-
singen naar huis ging.
Later toen de tram er was, hij stopte op de 

hoogte bij West Souburg, werden er extra 
ritten ingezet om alle mensen te kunnen ver-
voeren. 

Het paard Stoepeschiet
Eind de 19e eeuw, zo rond 1880, was het 
de gewoonte dat de voorloper van muziek-
korps Vlijt en Volharding, op de vooravond 
van de Kermis een muzikale tocht door Sou-
burg maakte. Heel Souburg liep hossend 
en springend in een grote stoet achter de 
muziek aan. Nu was er een rijke praalzuch-
tige boer, Kodde(2) geheten, die altijd tij-
dens de muzikale tocht gezeten op zijn beste 
paard voor de stoet uitreed. Dat had hij wel 
verdiend, vond hijzelf, omdat hij altijd een 
heleboel spullen voor de Kermis regelde. Dat 
een paard wel eens wat laat vallen begrijpt 
je wel. Boer Kodde kreeg dan ook veel com-
mentaar als het paard wat voor hun deur 
gedeponeerd had. Boer Kodde, de opschep-
per, liet zich echter niet kennen en gaf aan 
elke bewoner waar het paard zijn ongerief 
achterliet een mud kolen. Vanaf dat moment 
was boer Kodde in. Als de muziek met Pink-
steren weer door de straat reed stonden de 
Souburgers al verlangend te wachten of het 
paard wellicht niet bij hun op de stoep wat 
zou laten vallen. Het paard werd dan ook al 
snel liefkozend “Stoepeschieter” genoemd.
Dat hadden de Souburgers niet moeten 
doen want dit werd bekend bij de bewo-
ners van de naburige gemeenten en al snel 
werden alle Souburgers “Stoepenschieters” 
genoemd.

(1)   Het gemeentehuis  stond op de plaats waar 
nu “Souburger” Cor Willeboordse woont.

(2)   Kodde woonde tussen hof Zuidvliet en 
Vluchtenburg in de buurt van de Moolweg. 
Zijn vader had de familie rijkdom vergaard 
met het kweken van “Pladoesters”.

Het paard stoepeschieter, 
oftewel  hoe de Souburgers aan 
hun bijnaam komen
Zoals u wellicht weet wordt in het archief van Vlissingen ook het archief van 
Oost en West Souburg bewaard. Ik ga dit regelmatig raadplegen als ik dingen 
uit het verleden van Oost en West Souburg wil weten. Bij een van deze bezoe-
ken werd ik aangesproken door Adri Meerman. Een gerenommeerd bescher-
mer van ons plaatselijk verleden.

Op de foto ziet u een verre nazaat van het paard “Stoepeschieter”

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

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl • I www.schinkeldeweerd.nl
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AMAtEuRKuNSt WEL OF NiEt?
De komende bezuinigingen liegen er niet 
om. Van de cultuursector worden flinke 
offers gevraagd. Er wordt door veel inwo-
ners van de gemeente Vlissingen deelge-
nomen aan het beoefenen van amateur-
kunst. Het belang van de amateurkunst 
zien we o.a. bij muziekverenigingen, denk 
aan de Dodenherdenking, Koningsdag en 
Sinterklaas intocht. De muziekverenigin-
gen leveren dan een belangrijke muzikale 
bijdrage.
Het aantal vrijwilligers welke hierin partici-
peren is enorm en zijn dan ook het cement 
van onze samenleving. De verenigingen 
dragen bij aan maatschappelijke aspecten 
en zeer zeker aan preventietaken. Preven-
tie aan de voorkant is goedkoper dan hulp 
bieden aan de achterkant. Ook de sociale 
netwerken hebben we in onze gemeente 
hard nodig willen we de participatie echt 
op gang brengen.
Er zijn verenigingen die langlopende lenin-
gen hebben en afhankelijk zijn van subsi-
dies. De Partij Souburg Ritthem is dan ook 
van mening dat maatwerk hier zeker op 
zijn plaats is.

Ger Blom, raadslid PSR
e-mail: ghj.blom@kpnmail.nl

DE WiJKAgENt
Tijdens de gemeenteraad van 6 en 18 
november heeft de PSR vragen en beden-
kingen geuit over de inzet van de wijk-
agent voor Oost-Souburg en Ritthem. De 
antwoorden waren duidelijk, maar geven 
toch geen goed gevoel. De PSR had 
onder andere vernomen dat de wijkagent 
die bestemd is voor Souburg en Ritthem 
maanden werkzaam is geweest op het 
bureau Vlissingen, omdat daar capaci-
teitsproblemen waren. Dat vinden wij een 
zorgelijke situatie. 
De norm voor wijkagenten is eigenlijk 1 
agent op 5000 inwoners! Voor Souburg 
en Ritthem specifiek zou dit 2,5 FTE wijk-
agent moeten betekenen. Nu hebben wij 
er in Souburg en Ritthem dus 1 die erg 
weinig zichtbaar is. Volgens de PSR moet 
de Politie nadrukkelijk aangesproken wor-
den over de Politiezorg in onze dorpen.
De burgemeester antwoordde dat de 
wijkagent niet meer de functie heeft als 
die van vroeger. Hij is nu meer een tus-
senpersoon die weer andere agenten en 
instanties aan het werk zet, aldus de bur-
gemeester. De PSR wil onze agent zicht-
baar op straat zien en zal zich dan ook 
blijven inzetten voor agenten die in onze 

dorpen op straat aanwezig en aanspreek-
baar zijn!

Sjaak Vermeulen, raadslid PSR
e-mail: jlver@zeelandnet.nl
 
DE BiBLiOtHEEK
Op 15 april 1978 werd de bibliotheek Oost-
Souburg feestelijk door Wethouder Gillissen 
geopend, in aanwezigheid van het voltal-
lige college. In 2015 zou het zo maar eens 
kunnen dat de bibliotheek in de Kanaal-
straat na 37 jaar weer wordt gesloten. 
Vlissingen verkeert in zwaar weer. Er moet 
bezuinigd worden. Voor de bibliotheek is 
de opgave groot, er is maar liefst 66% min-
der budget beschikbaar. Momenteel wordt 
een voorstel uitgewerkt wat wordt voorge-
legd aan de leden van de bibliotheek (ruim 
3100 in Souburg) en aan de bevolking, 
zodat de raad op basis van deze reacties 
een besluit kan nemen. We zijn benieuwd 
wat er uit de hoge hoed komt. De gemeen-
teraad heeft de motie van de PSR om de 
(overblijvende) voorzieningen evenwichtig 
over de gemeente te spreiden bijna una-
niem aangenomen, alleen de PvdA was 
tegen. Wij blijven vechten voor een zo vol-
waardige mogelijke bibliotheekvoorziening 

in Souburg, wellicht ondergebracht in een 
school, en zullen het college blijven herin-
neren aan de aangenomen motie.

Alex Achterhuis, fractievoorzitter PSR
E-mail: alex.achterhuis@zeelandnet.nl

ZORg(EN)
Er gaat veel veranderen in de zorg. Alle 
ogen zijn gericht op startdatum 1 januari 
2015. Dat is ook logisch omdat 1 janu-
ari 2015 decentralisatiedag is, transities 
ongeëvenaard in impact en complexi-
teit. Eigenlijk kan het niet. Door erg late 
besluitvorming vanuit het Rijk moet lokaal 
te elfder ure veel gebeuren. Alle betrok-
kenen werken hard om te kunnen starten 
met de uitvoering van nieuwe wetten voor 
de zorg: de Jeugdzorg en de WMO. Voor 
veel mensen komen er wijzigingen. Heeft 
u vragen of zorgen over de zorg schrijf, bel 
of mail ons. Vanaf 1 januari 2015 is Porthos 
het adres voor heel veel van uw zorgvra-
gen. Bereikbaarheid crisisopvang 24 uur 
per dag 7 dagen in de week. Lees verder 
op www.partijsouburgritthem.nl

Rijnco-Jan Suurmond, raadslid PSR
E-mail: rjsuurmond@zeelandnet.nl

- Advertentie -
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De bijnaam “Stoepeschie-
ter” van de Souburgers is 
wat moeilijker te verklaren. 
Wanneer u de Courant van 
maart 2009 of de courant van 
december 2000 erbij neemt 
kunt u hier meer over lezen. 
De Ritthemse bijnaam is ons 
niet bekend. Mocht u de Rit-
themse bijnaam kennen, en 
het verhaal wat hier bij hoort, 
neem dan contact op met 
onze Ritthemse medewerkster 
Christel Klapwijk. Email adres: 
ceesvanderwoude@gmail.
com. Over hoe de Vlissingers 
aan hun bijnaam “Flessetrekkers” gekomen 
zijn wordt in een aantal verschillende verha-
len verteld. Onderstaand een verklaring uit 
een boek van een oud Souburger.

Flessetrekkers
In het boek “Vlissingen in 1972” van de 
hand van Pieter Louwerse lezen we hoe een 
zekere Diego vertelt hoe de Vlissingers aan 
hun bijnaam gekomen zijn. De volgende 
tekst komt uit het boek uit 1880 dat ook de 
titel “Oog om oog en tand om tand” mee-
gekregen heeft.
“Neen, Juan” zeide Diego. “Ik zeg niet een 
Ketter of Geus, ik zeg een Vlissinger, dat is 
een Flesschedief”. “Ja, ja” Diego”,  riepen 
de anderen, “vertel op, waarom zijn de Vlis-
singers Flesschedieven?” “Als jelui de oogen 
gebruiken, dan zul je gezien hebben dat in 
den voorgevel van den Magistraat te Vlissin-
gen een wapen staat. Het is een witte flesch 
op een rood veld”. “Ik ben aan het vragen 
getrokken en te weten gekomen dat het wel 
al zeven eeuwen geleden is dat er in Enge-
land een man, ik geloof dat het San Wille-
brordo was, die medelijden kreeg met die 
arme Vlissingers en daarom zijn land verliet 

om de lui hier tot het christen-
dom te bekeren”. “Hij kwam 
hier ook aan en, na er eenigen 
tijd, zeker met weinig vrucht, 
het Christendom gepredikt 
te hebben, ging hij dit eiland 
verder in. Onderweg dorst 
krijgende, wilde hij zijne zil-
veren waterflesch nemen om 
daaruit te drinken, doch zie, 
die was nergens te vinden. De 
mannen van zijn gevolg zoch-
ten en zochten nog eens in 
alle pakken en kisten, doch de 
flesch kwam maar niet voor 
den dag. Eindelijk herinnerde 

San Willebrordo zich, dat hij er te Vlissingen 
uit gedronken had, en dadelijk wist hij nu 
ook, dat hij ze daar had laten staan. Om die 
zilveren flesch nu zoo maar prijs te geven, 
dat ging toch ook niet aan en daarom keerde 
hij met zijn gevolg naar Vlissingen terug. 
Toen hij op de plaats gekomen was waar hij 
het kostbare voorwerp had achtergelaten, 
was het gevlogen, en de menschen, die in 
dat huis of in de buurt woonden, zwoeren bij 
kris en kras, of liever bij Thor en ik weet niet 
hoeveel andere goden wel, dat ze van geene 
zilveren flesch wisten, ja, dat ze het geheele 
ding zelfs niet eens gezien hadden. De Bis-
schop wist evenwel zeer goed, dat hij ze daar 
en nergens anders had laten staan, daarom 
werd hij boos en riep: “jelui zijn flesschendie-
ven!” Van dien tijd af voert Vlissingen* een 
flesch in zijn wapen en hebben de inwoners 
dien eervolle naam in den ganschen omtrek 
behouden!”

* De naam Vlissingen laat zich vrij wat zeker-
der afleiden van het oude woord flossing of 
flessing (in het Engelsch nog fishing), dat vis-
scher beteekent. In de Engelsche taal wordt 
Vlissingen Flushing genoemd.

“Bijna elke stad of dorp heeft een bijnaam”

Stoepeschieters, Flessetrekkers 
en Maneblussers
Bijna alle steden en dorpen hebben een bijnaam. Middelburgers worden 
“Maneblusser” genoemd. In een lied wordt verteld waarom: “O Middelburg, o 
Middelburg wat zijt gij diep gezonken. De maan scheen op de lange Jan toen 
kwamen ze met de brandspuit aan. O Middelburg, o Middelburg wat zijt gij 
diep gezonken.”

Voor de zelfstandige gemeenten Oost-
Souburg en West-Souburg was oud-
jaar 1834 een gedenkwaardige dag. 
Niet alleen hielden beide gemeenten 
een etmaal later op te bestaan om 
samen te gaan in één gemeente, maar 
ook kwamen toen voor de eerste keer 
de nieuwe burgemeester jonkheer 
mr. Marinus Cornelis Paspoort, heer 
van Grijpskerke en Poppendamme, 
gemeentesecretaris Robert Stuärt 
Makkers en de zes gemeenteraadsle-
den, gerecruteerd uit ‘Oost en West’, 
bij elkaar. In zwierig handschrift deed 
Stuärt Makkers verslag van deze bij-
zondere gebeurtenis.

In de plechtige gezwollen taal van die tijd 
valt er te lezen: ‘Woensdag den 31 December 
1834. De Heer Jonkheer Mr. Marinus Corne-
lis Paspoort van Grijpskerke communiceert 
de tegenwoordige Heeren dat ZijnEd bij 
Zijner Majesteits Besluit van den 15 Novem-
ber jl No. 100 is benoemd tot Burgemeester 
der gemeente van Oost- en Westsouburg – 
dat ZijnEd zich deze benoeming hebbende 
laten welgevallen, in handen van den Heere 
Staatsraad Gouverneur dezer Provincie den 
eed bij de aanvaarding van derzelver bedie-
ning voorgeschreven heeft afgelegd en zich 
dientengevolge doet erkennen als Hoofd 
van het nieuwe Bestuur der gecombineerde 
Gemeenten.’ De dorpelingen van toen heb-
ben ongetwijfeld vol eerbied opgekeken 

tegen deze hoge heer; invloed op de benoe-
ming zullen ze niet hebben gehad. Daar 
zorgden ‘hogere machten’voor.

Het tweede punt van de agenda van deze 
eerste gezamenlijke gemeenteraad omvatte 
de benoeming van de secretaris, die zich 
bereid verklaarde de betrekking te aanvaar-
den à raison van een jaarwedde van ƒ 225. 
Daaruit bleek dat hij er heel wat werk aan 
zou hebben, meer in elk geval dan de burge-
meester die ‘slechts’ ƒ 75 per jaar verdiende. 
Secretaris Robert Stuärt Makkers (Vlissingen 
1802- Middelburg 1870) was de zoon van 
Jacob Makkers en Pieternella Pleijte. Mogelijk 
was Stuärt de naam van een grootmoeder. 
Het was een opmerkelijke (mogelijk Engelse) 
gewoonte in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw om grootmoeder of soms zelfs 
overgrootmoeder te vernoemen. De kinde-
ren kregen haar achternaam dan als voor-
naam. Robert Stuärt (hij schreef de naam 
inderdaad met een trema erop) Makkers 
droeg dus geen dubbele achternaam maar 
heette gewoon Makkers. Hij had simpelweg 
twee voornamen. 

Bij punt 3 werden de zes gemeenteraadsle-
den benoemd, afkomstig uit Oost- en West-
Souburg. Zij moesten het doen voor de eer, 
ofschoon…. Maar daarover later meer.
De zes waren chirurgijn Hendrik Ficus 
Haman (ongetwijfeld de dorpsdokter), win-
kelier Jacobus Zachariasse, landbouwer Gilles 

Braam, landbouwer Lourens Pouwer, smid 
Abraham de Muijnck en landbouwer Leijn 
Suurmond. De landbouwers in het gezel-
schap waren gezien hun uitgebreide bezit-
tingen beslist geen keuterboertjes, maar 
hadden zo goed als zeker meerdere knech-
ten in dienst.
De nieuwe gemeenteraad vond het goed dat 
David Adriaan van de Kreke ging fungeren 
als plaatselijke ontvanger, tegen een salaris 
van ƒ 70 per jaar. Helemaal volgens de regels 
werden vervolgens de geloofsbrieven van de 
aanwezigen onderzocht en toen die allemaal 
in orde bleken kon burgemeester Paspoort 
iedereen geluk wensen.
Vervolgens informeerde hij de raad dat de 
Staatsraad Gouverneur (tegenwoordig is dat 
de Commissaris der Koningin) Gilles Braam 
en Hendrik Ficus Haman had benoemd tot 
assessoren der gemeente, wethouders dus. In 
de vacature van gemeentebode werd voor-
zien door de aanstelling van Pieter Marijs, 
tot dan gemeentebode van Oost-Souburg. 
Hij kreeg ƒ 25 per jaar voor zijn diensten 
en moet dus ongetwijfeld nog een andere 
betrekking hebben gehad. Want die vijfen-
twintig gulden zullen in die tijd zo ongeveer 
een redelijk maandloon zijn geweest, maar 
zeker niet meer.

Oranjeplein
De staatssecretaris meldde in zijn verslag 
voorts dat er werd gedelibereerd, werd 
gediscussieerd dus, over de plaats waar het 

gemeentebestuur voortaan zou vergade-
ren. Want van een echt gemeentehuis was 
nog geen sprake. Nu was het in die tijd niet 
ongebruikelijk dat herbergen dienst deden 
als vergaderplaats. Lekker gemakkelijk, want 
de consumpties en de borrelhapjes waren 
immers binnen handbereid. Maar Souburg 
deed het toch anders. Na ampel beraad 
besloten de raadsleden dat de kamer aan het 
Oranjeplein waar tot dan toe de gemeen-
teraad van Oost-Souburg bijeenkwam, ook 
geschikt zou zijn voor het gezamenlijke 
bestuur. Waarmee onbezoldigd raadslid 
Zachariasse als eerste iets aan de nieuwe 
gemeente verdiende, want hij was de eige-
naar van die kamer. Achtenveertig gulden 
per jaar kreeg hij ervoor. Uit de gebundelde 
rekeningen, die bewaard worden in het Vlis-
singse gemeentearchief, blijkt dat ook raads-
lid smid Abraham de Muijnck zijn graantje 
uit de dorpsruif meepikte als er bijvoorbeeld 
weer eens een nieuw hangslot voor een of 
andere gemeentelijke bezitting nodig was.

De eerste vergadering werd besloten met de 
mededeling dat de gezamenlijke leden zich 
voor gedagvaard hielden op zaterdag 3 janu-
ari om tien uur ’s morgens bijeen te komen 
voor de tweede bijeenkomst van de nieuwe 
gemeente. Daar kwam de eerste begroting 
aan de orde, die aan ontvangsten ƒ 3154,81 
meldde en aan uitgaven ƒ 3050,13. Er was 
derhalve sprake van een overschot van 
ƒ 104,68.

Sinds begin dit schooljaar zit ik in een leer-
lingenvereniging genaamd ‘De Schim’. We 
organiseren samen verschillende activiteiten 
voor de leerlingen van CSW van de Perre. Zo 
organiseren we schoolfeesten zoals Nieuw-
jaarsgala en weekend uitjes zoals naar Walibi 
of de Skihal in Terneuzen. Ik ben benoemd 
tot penningmeester van ‘De Schim’. Aan-
gezien ik eigenlijk nog een groentje ben als 
het om geld gaat, leer ik heel veel nieuwe 
dingen. Alleen al een kassa klaarmaken voor 
een schoolfeest is al heel leerzaam. Ik vind 
het dan ook heel leuk om deze taak te ver-
vullen. Niet alleen omdat ik nieuwe dingen 
leer, maar ook omdat ik al deze activiteiten 
zelf meemaak. Laatst zijn we met een groep 
gaan lasergamen in onze eigen school! Het 
hele gebouw was donker gemaakt en de kinderen, die gemiddeld uit de eerste en tweede 
klas kwamen, liepen met de lasergeweren rond. Ze waren verdeeld in een rood en een blauw 
team. Zo fanatiek als ze waren gingen beide groepen fel voor de winst. Als organisator is het 
heel leuk om te zien hoeveel lol ze hebben op zo’n moment. Dan heb je het gevoel dat je het 
echt goed doet.

Celina’s Column
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•  Redactie 
lprevoo@zeelandnet.nl

 dickschnkel@zeelandnet.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
- Lambert Prevoo
- 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

Souburgsche
Courant

Oudjaar 1834: gedenkwaardige dag voor Oost- en West-Souburg

Agenda Souburg Cultureel
Zondag 21 december Kerstconcert met Voci Miste
Dinsdag 30 december   Eindejaarsconcert met Mathieu van Belle viool, Floris Onstwedder 

trompet en Maria Prokofieva vleugel
Zaterdag 10 januari    Nieuwjaarsconcert het Veerse Scheepstuig

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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In september 2014 is het buurtpre-
ventieteam in Oost-Souburg officieel 
van start gegaan. Dit bewonersinitia-
tief wordt ondersteund door Stichting 
ROAT, politie, BOA ‘s, de woningcor-
poraties en de afdeling Sociale Vei-
ligheid van de gemeente. Het team 
bestaat uit enthousiaste bewoners die 
hun dorp een warm hart toedragen. 
Middels deelname aan het buurtpre-
ventie team willen de bewoners van 
Oost-Souburg investeren in de leef-
baarheid van hun dorp.

Doel buurtpreventie
Buurtpreventie is een vorm van sociaal toe-
zicht, waarbij buurtbewoners zorgen voor 
extra oren en ogen op straat. Buurtpreventie 
signaleert overlast gevende zaken, inbraak 
gevoelige plekken, verdachte situaties en 
andere zaken. Het buurtpreventie team 
werkt daarbij nauw samen met de dorps-
agent  en andere maatschappelijke partners 
in het dorp. Buurtpreventie is absoluut niet 
bedoeld om zelf boeven te vangen of een 
verminderde inzet van de politie te bewerk-
stelligen. Integendeel, de contacten tussen 
buurtbewoners en dorpsagent worden juist 
steeds hechter. 
Het buurtpreventieteam betrekt bewoners 
bij de buurt om de saamhorigheid te vergro-
ten, informeert over buurtpreventiezaken en 
levert een bijdrage aan de buurtveiligheid. 

Wat kun je verwachten
Je maakt deel uit van het team bij jou in 
de buurt. Om de drie weken ben je aan de 
beurt voor een surveillanceronde. Je loopt 
nooit alleen. Je krijgt instructies van de vrij-
willig coördinator van het buurtpreventie 
team. Hesjes en jassen worden beschikbaar 
gesteld. Het buurtpreventie team beschikt 

over een eigen ruimte van waaruit gestart 
wordt. De coördinator onderhoudt wekelijks 
contact met de wijkagent en netwerkpart-
ners. Je krijgt de mogelijkheid om deel te 
nemen aan diverse cursussen zoals, hartre-
animatie, EHBO, inbraak- en brandpreventie 
etc. Je krijgt veel positieve reacties en signa-
len uit de buurt als je door de wijk loopt!
Kortom, lid zijn van een buurtpreventieteam 
is nuttig en dankbaar werk. De sociale veilig-
heid onder buurtbewoners neemt toe en de 
inzet van het buurtpreventie team draagt bij 
aan het verminderen van woninginbraken.

Spoorvoetjesactie
Naast de reguliere loop- en fietsrondes door 
de wijken van het dorp zal in samenwerking 
met de gemeente en politie organisatie het 
buurtpreventie team ook deelnemen aan 
speciale acties.  Zo zal in de maand novem-
ber/december het team samen met de poli-
tie een spoorvoetjes actie organiseren in het 
dorp. 
Tijdens deze actie kruipen de leden als het 
ware in de huid van een inbreker. Zij letten 
daarbij op inbraakgevoelige plekken, con-
troleren of poorten en achteringangen afge-

sloten zijn en kijken of er kostbaarheden in 
het zicht liggen. Vervolgens waarschuwen 
zij hun dorpsbewoners over deze situatie en 
geven advies. Ook in andere wijken zullen er 
spoorvoetjes acties gehouden worden.

inlichtingen
Het buurtpreventieteam Oost-Souburg zoekt 
nog meer versterking mail naar: BPToost-
souburg@stichtingroat.com of neem contact 
op met de coördinator van het buurtpreven-
tie team Oost–Souburg  zijnde Rico Veltman: 
06 26981855.

Een zaak van iedereen. Samen houden wij onze buurt veilig!! 

Buurtpreventie Oost-Souburg

Het buurtpreventieteam

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

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

DE VRIJBUITER 

Ruime

sortering

AGENDA’S &

KALENDERS

2015

AGENDA’S &AGENDA’S &

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

CREATIVITEITSCENTRUM

’t ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12, 4388 HD  Oost-Souburg 

tel: 0118.461706 • www.allergaartje.nl

Ook de kerstman vindt bij ons leuke cadeautjes 
of een cadeaubon voor onder de boom..

Wij Wensen iedereen
hele fijne kerstdagen 

en een gezond, gelukkig en creatief 2015!

Wij zijn geSlOten van 25 dec t/m 3 januari.

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

Schildersbedrijf  
Kameleon


