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Voorbereiding Marinierskazerne
in volle gang

Welkomborden
Sinds een aantal maanden staan bij de entree van Oost-Souburg en Ritthem
fraaie gemeentelijke welkomborden. Dezelfde borden die de ingang van de
Stad Vlissingen al jaren sieren. Een aantal Souburgers attendeerde de redactie
van de Souburgsche Courant erop dat het een beetje apart was dat op deze
borden ook de tekst “Vlissingen stad aan zee” stond. Je verwacht op het bord
van Ritthem eerder de tekst “Heerlijkheid Ritthem”, en in Souburg “Oost en
West Souburg best” of zo iets, en dan wordt West Souburg tenminste ook
genoemd. Sinds kort is de tekst “Vlissingen stad aan zee” vervangen door “Vlissingen 700 jaar in 2015”.
Het is zo dat Ritthem en Souburg veel
ouder zijn dan de stad Vlissingen. In het
boek “Kapers, Vissers, Arbeiders. Vlissingen
700 jaar stadsrechten”, geschreven door
Peter van Druenen, staat dat Ritthem uit de
Romeinse tijd stamt. Ritthem is dus tussen
de 2000 en 1600 jaar oud. De Karolingische
burg in Souburg stamt uit 875. Souburg is
dit jaar 1140 jaar oud. Het gemeente bestuur

is dit ook opgevallen en heeft besloten om
de borden in Ritthem en Souburg aan te
passen. Op het bord in Ritthem staat inmiddels Ritthem 1600 jaar oud. Het aangepaste
bord in Souburg wordt per 01-04-2015 om
20.00 officieel onthuld door het college van
de gemeente Vlissingen. Het geheel wordt
muzikaal opgeluisterd door Vlijt en Volharding.

Het is even stil met publicaties rond de marinierskazerne. Maar achter de
schermen wordt er hard aan de voorbereiding gewerkt. De verwerving van de
grond is op een oor na gevild en zo als het er nu uit ziet zal de geïntegreerde
aanbesteding in het najaar van 2015 beginnen. Aldus de minister van Defensie, mevrouw Hennis-Plasschaert in een brief aan de voorzitter van de Tweede
Kamer. Het gaat er van komen en de minister heeft aangegeven de Kamer op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen, de voorbereidingen, de financiering en vooral de publiek-private samenwerking tussen haar ministerie en het
bedrijfsleven. Een goede zaak, zo dachten wij, om u wat inzicht te geven wat er
allemaal bij zo’n megaproject komt kijken.
De brief aan de kamer is een vooraankondiging van hetgeen gaat komen. De minister geeft aan dat zij marktpartijen tijdig een
goed inzicht wil geven van wat defensie gaat
vragen. En om de partijen gelegenheid te
geven om zich tijdig voor te bereiden op
de vaak ingewikkelde aanbestedingen. Zo
wordt ook aangegeven partijen in de gelegenheid te stellen samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, zodat goed kan worden
ingespeeld op een periode van tenminste 25
jaar, waarvoor contracten zullen gaan gelden. Een vooraankondiging in dit project is
geen onomkeerbare stap. Alles wordt definitief, als de aanbestedingen formeel worden.
Zoals het er nu naar uit ziet zal defensie
onderwerpen als Bewaking, ICT hard- en

software en documentatiemanagement in
eigen hand houden. Andere activiteiten, die
op een kazerne plaats vinden, te denken is
aan schoonmaak, onderhoud, catering etc.
worden civiel aanbesteed. Uiteraard zullen
er meer zaken publiek-privaat worden geregeld. Maar de Marinierskazerne is een onderdeel van de krijgsmacht en daarom wordt
er centraal ook veel geregeld. Feit is dat
nauwkeurig wordt onderzocht wat defensie
zelf kan, wat publiek-privaat kan en wat in
een later stadium moet worden opgepakt.
De minister geeft zowel intern binnen haar
krijgsmacht, als extern binnen het bedrijfsleven de mogelijkheid zich goed voor te bereiden op de aanbestedingsronde.
» vervolg op pagina 2
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Oplossing
Kerstpuzzel 2014

En toen waren ze er weer: de verkiezingen! Misschien wel goed dat het niet de gemeenteraadsverkiezingen waren deze keer, want we hebben nogal wat te mopperen met zijn allen met al
die bezuinigingen die er aan komen. Nou is het wel de bedoeling dat we vooruit kijken en niet
achterom, maar het blijft toch zuur dat er zomaar wat mensen erg onverstandig bezig zijn
geweest en dat wij daar dan met zijn allen de rekening voor moeten betalen. Enig gemor mag
dan wel, zeker van verenigingen en educatieve en culturele instellingen want die zijn met zijn
allen de dupe hiervan. Gemeentes krijgen geld van het rijk om de boel draaiende te houden
maar bij ons lukt dat niet meer omdat er eerst grote gaten moeten worden gevuld. Het is net
als in een huishouden waar de ouders het geld over de balk hebben gegooid en de kinderen
daarom niet meer kunnen studeren. Soms denk ik dat één gemeente Walcheren misschien
niet eens zo’n gek idee is. Dan houden we op een wijk te zijn, maar zijn we één van de bij
de gemeente horende dorpen en dan mag onze wethouder weer officieel dorpswethouder heten.
En als je de boel bij elkaar gooit zit er allicht iemand bij die goed kan rekenen en daardoor
wat geld over houdt. Zou fijn zijn. Krijgen al die nu nog bloeiende verenigingen weer gewoon
subsidie en kan het dorpshuis in Ritthem open blijven onder beheer van gemeente en bevolking. Ik heb zomaar het gevoel dat het daar een beetje om draait in een democratie: niet om
grootse dure plannen maar om een samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien met
een duwtje in de rug van de overheid. Misschien wat al te simpel gedacht, maar ik ben ook
maar een gewoon

Er werd weer ouderwets massaal deelgenomen aan de Kerstpuzzel in de Souburgsche Courant van december 2014. Maar
liefst 120 inzendingen vonden hun weg naar de groene stembus bij de ingang van de Marskramer in de Paspoortstraat.
Van die inzendingen was er slechts 1 fout, de rest had keurig de
gevraagde combinatie RIOOLBUIS als oplossing ingestuurd. De letters
in de juiste volgorde plaatsen werd door sommige inzenders als lastig
ervaren, maar de toevoeging dat dit attribuut de afgelopen tijd veelvuldig op- en ook weer onderdook in Souburg, aangevuld met de cryptische omschrijving “pulptelevisie”, zorgde mede voor het hoge aantal
juiste inzendingen.
Het merendeel van de oplossingen kwam uit Oost-Souburg (90 stuks),
maar ook uit Vlissingen ontvingen we 21 inzendingen. De rest van de
oplossingen kwam uit Ritthem (4), West-Souburg (3) en de “buitengewesten” Gapinge en Zevenbergen (beide 1 oplossing).
Op 22 januari werden door de onschuldige hand van Chris Hanraads
van MegaBed en voorzitter van Actief Ondernemend Souburg de 6 winnaars getrokken. Zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen.
De winnaars zijn:
1. M M Verdaasdonk, Oost-Souburg
waardebon AOS € 75
2. Hanneke ’t Gilde, Oost-Souburg
waardebon AOS € 50
3. J C Crielaard, Oost-Souburg
waardebon AOS € 25
4. D Dijke, Oost-Souburg
boekje Jan Min Modaal
5. Riet van Solingen-Schoe, Oost-Souburg
boekje Jan Min Modaal
6. Dhr./mevr. Vermeulen, Oost-Souburg
Souburgse vlag

Melkmeisje

» vervolg van pagina 1
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om een groot project als dit in goede banen
te leiden. Daar komt veel overleg, voorbereiden, afstemmen en gezamenlijk besluiten bij
kijken. Het is verheugend dat de minister in
een vroegtijdig stadium openheid geeft over
de door haar ministerie en de krijgsmacht te
nemen stappen.
De redactie van deze krant volgt de ontwikkelingen op de voet. Ritthem en OostSouburg zullen de bouw met belangstelling
volgen. Fort De Ruyter krijgt een heel ander
aanzien. Het wordt een bedrijvige hoek.
Maar er zullen voor onze gemeente en onze
omgeving zeker een aantal voordelen aan
zitten. We hopen alleen dat, als er een bewoner boven de Westerschelde het Admiraal De
Ruyter Ziekenhuis belt, er een aardige verpleegster aan de telefoon komt en niet een
marinier van de Admiraal De Ruyter Kazerne.
Alhoewel.

Souburgsche
Courant

Bron: Brief van de minister van defensie aan de
Tweede Kamer d.d. 9 januari 2015.
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Colofon

De minister deed de kamer ook nog de
mededeling dat aan de westelijke zijde het
terrein van de marinekazerne en het aangrenzende voormalige Olauterrein aan de
kavel voor de marinierskazerne worden toegevoegd. Hiermee worden zowel de toegang
tot het water gerealiseerd en de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden vergroot. Hiermee is tevens gezegd dat het terrein van
de bestaande marinekazerne na een aantal
jaren niet meer zal worden afgestoten.
Er wordt goed wordt onderhandeld met
Zeeland Seaports BV. Aan de oostelijke zijde
van het kazerneterrein is nog een stuk grond
aangekocht om aangrenzende particulieren,
die er nu wonen, van eventuele geluidshinder
van de kazerne te vrijwaren. De bouw van de
marinierskazerne vindt in de achtertuin van
Ritthem en Oost-Souburg plaats. We denken dat het voor de bewoners, zeker die van
Ritthem, goed is dat er door de dorpsraad
met defensie, de gemeente Vlissingen en de
Provincie is gesproken. Het is niet eenvoudig

• 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

“Souburg ontkomt aan extra geluidsoverlast”

Scheepswerf Reimerswaal gelukkig niet naar buitenhaven?
Zeeland Seaports maakte in een persbericht van 14
januari 2014 melding dat Scheepswerf Reimerswaal
wilde verhuizen van Hansweert naar de buitenhaven. Samen met het havenbedrijf Zeeland Seaports
overwoog het bedrijf verplaatsing naar het voormalige Dartline terrein aan de buitenhaven. Een
terrein dat hemelsbreed nog geen 200 meter van
de woonkern Oost Souburg ligt.
Op de scheepswerf werken nu 45 vaste krachten. Tijdens
pieken kan dit oplopen tot 300 man. Meestal hardwerkende
Polen. De werf is nu al te groot en niet passend op de huidige
locatie. Eind vorige jaar vernietigde de rechtbank nog een
vergunning voor Hydrojetting die de Provincie Zeeland had
verleend vanwege de geluidshinder.
De woningen in Souburg liggen nog dichter bij de buitenhaven dan de woningen van Hansweert en Schore. Wanneer
deze twee plaatsen al overlast ondervinden wat moet dat
dan op de beoogde nieuwe locatie worden? De werf draait
vierentwintig uur per dag. Zeven dagen in de week. Twaalf
dagen per jaar mogen ze daar volgens de huidige regels meer
geluid produceren voor Hydrojetting en hogedrukreiniging
van tanks en tankers. Dat geeft veel geluid- en lichtoverlast.
Verf en snijbranders geven luchtvervuiling. Daar helpt geen
geluidswal van zeecontainers tegen die op de huidige locatie
wordt ingezet.
Buurtvereniging VenK, Vlissingsestraat en Kromwegesingel,
heeft in een brief aan de gemeente, Provincie, de RUD-Zeeland en Zeeland Seaports haar verontrusting uitgesproken en
wijst terecht naar de locatie Vlissingen – Oost, de enige echte
geschikte locatie voor de Scheepswerf. Ook heeft men de
Zeeuwse Milieu Federatie geïnformeerd. Diverse bedrijven
rond de buitenhaven, waaronder Orionis, hebben op voorhand geprotesteerd.
Volgens Rudi Pieters, eigenaar van de scheepswerf, zal er in
de buitenhaven minder geluidsoverlast zijn dan op de huidige locatie omdat er een dijk en snelweg tussen de buitenhaven de woningen liggen. Hij vergeet daar gemakshalve
bij dat bij hoog water de schepen verder boven de dijk uitkomen dan op de huidige locatie. Dat de snelweg toch al
lawaai maakt en er best nog wat herrie bij kan lijkt ook geen
goed argument.

De scheepswerf Reimerswaal.

Gelukkig is de gemeente Vlissingen verstandig. Er zijn geen
afspraken tussen de scheepswerf en de gemeente over het
voormalig Dartline terrein. Wethouder Albert Vader (Partij Souburg Ritthem) zegt in een artikel de Vlissingse Bode:
“Wanneer de werf naar de buitenhaven zou verhuizen loopt
het bedrijf tegen soortgelijke problemen op als waarmee het
nu kampt. Bewoners uit de directe omgeving, onder andere
in Souburg, hebben hierover al hun ongenoegen geuit. De
ergernisfactor voor de omgeving zou vergelijkbaar zijn met
Hansweert en Schore.
De Minister van defensie heeft, in januari, in een brief aan de
tweede kamer de mededeling gedaan dat de marine kazerne

en het voormalig Olau terrein (Dartterrein) aan de kavel van
de marinierskazerne worden toegevoegd. De scheepswerf
komt er dus niet. Daarmee lijkt het gevaar van geluidoverlast
voor Souburg geweken.
De vragen die het CDA de laatste weken in de gemeenteraad
stelde, waren niet zondermeer bedoeld om de Werf alsnog
in de buitenhaven te laten vestigen, maar hadden meer te
maken met de gevolgde procedure aldus Ank Muller van
het CDA. Iedereen is het er overigens wel mee eens dat de
Scheepswerf, en de daarbij behorende werkgelegenheid,
welkom is binnen de gemeente Vlissingen. Maar dan wel in
Vlissingen-Oost.

Wanneer een mens een mens nodig heeft
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 ingetogen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije
leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.
Het is daarom fijn 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 geregeld 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 mogelijkheid 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 budgetuitvaart 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 bedrag dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke
aspecten.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol
welk 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 financiële 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 gerelateerd 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 dusdanig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belangrijke 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 financiële verrassingen 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 financiële afspraken welke volledig bij de overledene en zijn of haar nabestaanden passen.

Wij staan dag en
nacht voor u klaar

Tel. 0118-415183
of 06-15528040
Pieter Louwersestraat 37
4388 EJ Oost-Souburg
Omdat kwaliteit telt:
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Kanaalstraat
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Kinderen van de Buteuxstraat

De doorstart van de Purley-pool aan het Oranjeplein
In de Souburgsche Courant van
afgelopen december schreef ik een
stukje geschiedenis over het bijzondere begin en trieste einde van
het instructiebad aan het Oranjeplein. In een aantal reacties werd
op mijn kennelijk vertroebelde blikveld gewezen. Mijn onderzoek en
artikel eindigde namelijk bij het
stopzetten van de exploitatie van
de Purley-pool door het toenmalige gemeentebestuur. In plaats
van een triest einde bleek er zelfs
sprake te zijn geweest van een
trotse doorstart.
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am:

Zittend van links naar rechts Lenie van de Klooster, Nelleke Meijers, Corrie Roelse, Maatje
Roelse met op schoot Joostje Roelse, Jan Alewijnse, Gerard Nieuwenhuize. Rechts staand is
Lenie Goedhart.

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. De foto
is geplaats in de Souburgsche Courant van december 2014 met de vraag aan
onze lezers wie de kinderen nog herkende.

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
Tel. 0118-461287
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De foto heeft reacties en telefoontjes opgeleverd . Al op 18 december is Gerard gebeld
door Joost Roelse, zoon van slager Roelse.
Joosje zoals we hem vroeger noemden woont
op Souburg. Zus Maatje is nu 75 jaar en zij
woont in Oudenbosch. Zus Corrie woonde
in Vlissingen en is overleden. 3 januari is Dini
Bakker 70 jaar geworden en daar ging de uitgeknipte foto op haar feest rond. De familie
Bakker woonde nog niet in de Buteuxstaat in

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
0118-461287

1945. Zelf heeft Gerard contact op genomen
met Ria Meijers zus van Nelleke. Van haar
kreeg Gerard het telefoonnummer van Nelleke. Nelleke woont met haar man in Alfen
aan de Rijn en er is gebeld en heen en weer
gemaild. En er zijn foto’s uitgewisseld. Lenie
van de Klooster woont in Vlissingen. Haar zus
is 14 jaar ouder. Dus kan het meisje, waarvan
de moeder van Gerard opgaf dat het Nanda
van de Klooster is, het niet zijn.

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

Ome Henk:
Regeren is vooruitzien

Hulp in Huis

Het instructiebad werd overigens niet
meer gebruikt voor het schoolzwemmen.
Hiervoor konden de hoogste twee klassen van de Souburgse lagere scholen in

Drie personen van het eerste uur met links mevrouw Marijs en rechts het echtpaar Verton.
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doen op het bedrijfsleven. De Souburgse
winkeliersvereniging Nemidso besloot in
1977 de overgebleven gelden van de winkelweekactie (1500 gulden) aan de noodlijdende stichting te schenken.
Ondanks het feit dat ook de senioren de
weg naar het instructiebad hadden gevonden begon het aantal gebruikers sterk
terug te lopen. Bovendien waren in 1983
de verwarmings- en zuiveringsinstallaties
dringend aan vervanging toe. Aangezien
de kosten daarvan op 25.000 gulden
werden geschat besloot de stichting, bij
monde van haar toenmalige voorzitter
Caljouw, er een punt achter te zetten. Ook
moest het gebouw waarin het bad was
gevestigd worden afgebroken in verband
met de nieuwbouw van de aangrenzende
school.
In juni 1983 schreef het bestuur een triest
briefje aan de ouders/verzorgers van de
zwemmertjes met de mededeling dat de
Purley-pool met ingang van 1 juli 1983
moest worden gesloten.

Uitvaartverzorging
Uitvaartverzorging
H. Jobse
H. Jobse
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In 1975 stegen de geldzorgen al naar de
lippen van het hardwerkende bestuur.
Gelukkig was het gemeentebestuur bereid
om het exploitatietekort van ruim 3200
gulden voor haar rekening te nemen.
Bovendien werd voor 1976 een subsidie verstrekt van 2000 gulden. Hiermee
kon het bad worden voorzien van een
nieuwe laag PVC. Om de kosten te drukken gebeurde dit volledig in eigen beheer.
Volgens mevrouw Verton baarde de verwarmingsketel het bestuur de grootste
zorgen. Er waren nauwelijks reserves aanwezig om mogelijke tegenvallers op te vangen. Ze besloten een financieel beroep te

Uitvaartverzorging
H. Jobse
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“Voor een ander deel van de mariniers zijn er huurwoningen nodig. Huurwoningen zijn
nu al een probleem. Wanneer je zoon of dochter op zichzelf gaat wonen is er binnen
de gemeente Vlissingen en zeker in Souburg weinig aanbod en gaan ze vaak in MidS
u
t
k
e
delburg wonen.
Wat moet dat wel niet worden
wanneer er een grote groep
mariniers
uS
kt
e
een woning willen huren? Dus woningbouwverenigingen voorlopig even niet meer
slopen en klaar staan om nieuwe betaalbare woningen te bouwen.” Eindigt Ome Henk
zijn betoog.

Geldzorgen

Gespecialiseerd in
boedelopruimingen

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

Dat enkele kerkelijke groeperingen gebruik
maakten van het bad om er hun doopplechtigheden te houden ging ook niet
ongemerkt aan hem voorbij. Er was een
groepering die bij een dergelijke gelegenheid lange bruine pijen droeg die echter
zoveel water absorbeerden dat het hem
veel tijd kostte om het waterpeil weer tot
normale hoogte te krijgen.

het nieuwe Sportfondsenbad in Vlissingen
terecht. Diploma’s konden er trouwens
in het Souburgse bad toch niet worden
gehaald omdat het watertrappen in een
bad met een waterpeil van 85 centimeter
nogal lastig is.
Ondanks al het enthousiasme bestond er
toch een grote zorg om het exploitatietekort zo gering mogelijk te houden. Het
bestuur beschikte over het aanvangskapitaal van 10 gulden en moest hopen op de
verkoop van 250 leskaarten per jaar. Zo
moesten de noodzakelijke onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden pro deo door
bestuursleden van de stichting worden
uitgevoerd. Zo werd de echtgenoot van
bestuurslid Verton-van Buren, werkzaam
op de Scheldewerf in Vlissingen Oost, al
snel bevorderd tot ‘onze technische man’.
In de praktijk kwam het er op neer dat hij
vrijwel dagelijks na werktijd naar de Purley-pool ging om de installatie bij te stellen of filters schoon te maken. Soms kwam
hij onder de lijmresten thuis, wanneer hij
geprobeerd had naden onder water dicht
te maken.

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

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.

!f

Het besluit tot stopzetting van de exploitatie door het gemeentebestuur zorgde voor
veel protest bij de Souburgers en leidde
tot de oprichting van een commissie die,
onder leiding van J. Caljouw, maar liefst
1500 handtekeningen wist te verzamelen. Dit kreeg niet het gewenste resultaat
waarna Caljouw zelfs overwoog een politieke partij op te richten die de belangen
van Souburg moest gaan behartigen.
In plaats van een politieke partij kwam er
een stichting met een lange naam: Stichting tot bevorderen en instandhouden van
instructiebaden te Oost- en West-Souburg.
De naam straalde een brede ambitie uit.
De stichting ging er zelfs van uit dat er
wellicht een tweede instructiebad in WestSouburg ging verrijzen.
Het bestuur bestond in eerste instantie uit voorzitter C. Daane, secretaresse
J.G. de Boer-Kranenborg, penningmeester F. Onderdijk en de dames N. Marijsvan Waarde en T.J. Verton-van Buren. Zij
werden administratief ondersteund door
mevrouw Sanderse-Passenier.
De Vlissingse gemeenteraad nam dit particuliere initiatief serieus en besloot op 28
augustus 1970 het instructiebad voor het
symbolische bedrag van 1 gulden per jaar
aan de kersverse stichting te verhuren. De
leden van het bestuur waren zeer gedreven om het instructiebad van de ondergang te redden maar hadden geen enkele
ervaring op dit gebied. We werden in het
diepe gegooid in een ondiep bad, aldus
mevrouw Verton. Desondanks lieten ze
er geen gras over groeien. Direct vond
het bestuur twee gediplomeerde zweminstructrices bereid om tegen een geringe
vergoeding de zwemlessen te geven. De
dames Buijs en Van Velsen stonden in de
tweede week van september 1970 al aan
de rand van het bad hun instructies te roepen.

Pro Deo

Ome Henk heeft een uitgesproken mening. Een mening die hij niet voor zich kan houden. Zeker niet op verjaardagen en wanneer hij langst de lijn op de sportvelden staat.
Over vooruitzien bijvoorbeeld. “Regeren is vooruitzien”, zegt Ome Henk.

bf

door Adri Meerman
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Heerlijkheid

Ritthem

JOS
Onder deze titel is onlangs het, door Peter de Jonge geschreven, boek uitgekomen over de bekendste Zeeuw en weerman Jos Broeke uit Ritthem.
In het boek vertelt Jos over zijn leven en werkzaamheden als weerman. Als kind luisterde
Jos ‘s morgensvroeg al naar de weerberichten op de radio en was toen al dagelijks met het
weer in de weer. Later was hij medewerker bij het KNMI en werkzaam bij Omroep Zeeland
en CTV als weerman.

Een stuk van de J.I. Sandersestraat word gelijk meegenomen.

Werkzaamheden aan de Pieter Louwersestraat.

“Het achterstallig onderhoud wordt langzaam maar zeker weggewerkt”

Onderhoud straten, wegen en riolen
Aan ‘kreupele’ straten geen gebrek in Souburg is
de kop van een artikel in de Souburgsche Courant
van februari 2003. De courant vervolgt: “Snel verbeteren is zeker geen overbodige luxe, zoals de
volgende opsomming aantoont.” En dan volgt er
een hele waslijst met slecht onderhouden straten.
De Souburgsche Courant schrijft al jaren over de noodzaak
van onderhoud aan straten en wegen. Dit begint medio
2003 wanneer er in de gemeenteraad een voorstel komt om
Plein Vierwinden op te knappen in luxe duurzame materialen. Het Plein, dat er overigens nog goed bij ligt, moet als
voorbeeld dienen voor de verdere duurzame inrichting van
de binnenstad. Kosten van deze inrichting zijn 325.000 euro.
Dit geeft veel tumult. Veel mensen hebben moeite met de
prioriteitstelling. Want zeg nu zelf, wanneer je een redelijk
mooie parket in je woonkamer wilt vervangen voor plavuizen
maar gelijktijdig zakt je in de keuken door de vloer dan kiest
een weldenkend mens toch eerst voor het onderhoud aan de
keukenvloer dan voor extra luxe in de woonkamer?
Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren, de ANBO,
de PCOB, de PUGO Vlissingen, de ANGO, het Souburgse
dorpsplatform en ook Partij Souburg Ritthem reageerden via
de kranten, brieven aan de gemeente en in een commissie
vergadering. Nadrukkelijk werd aan de gemeente gevraagd
prioriteit te stellen aan het wegwerken van het achterstallig
onderhoud aan straten, wegen en rioleringen.
Tijdens de behandeling van de begroting wordt besloten
om in 2004 eenmalig 800.000 euro uit te trekken voor dit
onderhoud. In eerste instantie komen achtentwintig straten
in aanmerking voor dit onderhoud. Waarvan negen in Souburg. Vervolgens komen er zestien straten op de definitieve
lijst. Waarvan nog maar twee in Souburg. Partij Souburg
Ritthem, in de persoon van Dick Schinkel, is vervolgens de
straten gaan inventariseren. Deze inventarisatie werd beoordeeld door een deskundige waarna de uitkomst van de
inventarisatie werd voorgelegd aan toenmalig wethouder de
Keijzer. De wethouder kon zich vinden in de inventarisatie.
Besloten werd om aan elf straten in Souburg onderhoud te
plegen. Inmiddels zijn we twaalf jaar verder en de meeste
straten zijn opgeknapt. Niet alleen in de binnenstad maar

Daarnaast wordt Jos veel gevraagd voor lezingen en openingen van speciale evenementen. De lokale korfbalverenigingen Atlas en Fortis draagt hij een warm hart toe en daar is
hij ook vaak te vinden langs de lijn tijdens wedstrijden uit of thuis. Jos is echt een betrokken
Zeeuw: al meer dan 25
jaar lid van de Dorpsraad
in Ritthem waar vooral
het landschap rond en de
leefbaarheid in Ritthem
zijn aandacht hebben.
Als natuurmens vaart Jos
geregeld mee op natuurrondvaartboot de Onrust
op de Oosterschelde als
gids voor onder andere
Natuurmonumenten.
Hij is niet alleen van
veel markten thuis maar
bovenal een aimabel persoon met humor en een
dorpsgenoot om trots op
te zijn!

Pysanky workshops in Ritthem
De kunst van een eeuwenoude traditie uit de Oekraine is nu in Zeeland te beoefenen. In Ritthem worden workshops gehouden en kunnen belangstellenden
de basistechniek van het beschrijven van eieren met bijenwas leren.

Tijdens de Historische
Film- en Bingomiddag in
het clubhuis van KV Atlas
heeft mevrouw Koppejan uit Ritthem onlangs
de hoofdprijs gewonnen:
een door Jos gesigneerd
boek: JOS.

De eieren worden voorzien van bijenwas en
ondergedompeld in verf. Na verwijdering
van de was, ontstaan kleurige eieren met
mooie patronen of tekeningen. Het volgen
van traditionele patronen is mogelijk. Patronen, tekens of teksten naar eigen ontwerp
kunnen natuurlijk ook.
In de Oekraine worden de eieren als symbool van nieuw leven en hergeboorte met
grote zorg gemaakt voor geliefden, vrienden
en familie. Afhankelijk van wie de ontvanger
is, worden de eieren voorzien van tekens
en kleuren waarbij traditie en symboliek
een belangrijke rol spelen. Tijdens de workshop krijgen de deelnemers een korte uitleg
over de symboliek en de Pysanky techniek.
Er is geen creativiteit of andere vaardigheid
nodig: iedereen kan een paar mooie eieren

Actiemaanden bij KV Atlas

Werkzaamheden aan de Padweg.

ook in de dorpen, het buurschap en de Vlissingse wijken.

Padweg, Pieter Louwersestraat

De laatste jaren complimenteerde de Souburgsche Courant
en ook Catrien Nagelhout, namens Partij Souburg Ritthem,
de gemeente regelmatig over de voortgang van het onderhoud aan straten en wegen. In de laatste verkiezingskrant
lezen we: “ Inmiddels zijn veel straten opgeknapt, maar we

Open bunker Ritthem

zijn er nog lang niet! Denk bijvoorbeeld aan de Pieter Louwersestraat, de Padweg en de Middelburgse straat”.
De Padweg en de Pieter Louwersestraat zijn of worden op
dit moment opgeknapt door Van der Straaten uit Hansweert.
In tegenstelling tot sommige andere straten binnen de
gemeente worden deze straten zeer vakkundig opgeknapt.
Maar dat is natuurlijk logisch wanneer je als aannemingsmaatschappij van der Straaten heet.

Bij Atlas wordt er graag gescoord.
Niet alleen in sportieve zin maar ook
met diverse acties. Onlangs is de actie
“Samen Scoren” van start gegaan.

De Beciusstaat was de eerste straat die opgeknapt werd.

Niet alle straten zijn vakkundig opgeknapt. Op de foto losliggende stenen in de Zeewijksingel.
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mee naar huis nemen en besluiten om ze zelf
te houden of weg te geven aan een geliefde.
Voor meer info: www.pysankyparade.nl

“Samen Scoren” is een actie van Delta om
verenigingen te helpen naar een duurzame
toekomst. Door plaatsing van zonnepanelen
op het clubgebouw van Atlas kan de energierekening flink omlaag worden gebracht
wat ook een verminderde CO2 uitstoot in
Ritthem betekent.

Iedere Delta klant kan Atlas helpen. Alleen
het invullen van het Delta klantnummer en
het emailadres op de speciale website levert
Atlas al 10 euro op. Voor het aanbrengen
van een nieuwe “alles-in-1” klant bij Delta,
draagt het energiebedrijf zelfs 70 euro bij
voor de aanschaf van de zonnepanelen en
krijgt de nieuwe klant bovendien nog een
mooi geschenk.
Voor meer informatie hoe Atlas in het zonnetje gezet kan worden, zie:
http://ritthem.verbindtons.nl/kvatlas

Dames Jans Willemse-Koppejan en Adrie Koppejan-Roelse op bezoek in de Bunker

Op zaterdag 16 mei en zaterdag 20 juni kunt u gratis de foto expositie in de Bunker aan het
Louwerse’s Wegeling bezoeken. De expo over de Tweede Wereldoorlog en oud Ritthem is
samengesteld door Wim de Meij. In de Dorpsstraat strijden de ringrijders van Ons Klaverblad
in samenwerking met de afdeling Souburg om de meest gestoken ringen. Op 20 juni vindt
het Sjezenrijden plaats in de kern van Ritthem. Een goede gelegenheid om Ritthem weer eens
aan te doen!
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Bij aankoop boven de € 250,- mogen klanten een paasei uit de paasmand kiezen,
dit paasei levert een directe korting of een tegoedbon voor woonaccessoires.

Station Souburg steeds
populairder voor treinreizigers
Jaren geleden was er een minister van Verkeer en Waterstaat die de trein promootte als vervanging van de auto. Lekker een krantje en een croissantje en
reizen naar de werkplek of welke bestemming dan ook moest een feest worden.

Bij aankoop boven de e 250,- mogen
klanten een paasei uit de paasmand kiezen,
dit paasei levert een directe korting of een
Bij aankoop boven de € 250,- mogen klanten een paasei uit de paasmand kiezen,
tegoedbon voor
dit woonaccessoires
paasei levert een directe korting of een tegoedbon voor woonaccessoires.

Grabbel uw korting of tegoedbon
Actie geldig t/m zaterdag 11 april 2015

tegoedbon

PSR Wethouder Albert Vader wil niet achterom kijken

“We gaan de gemeente weer een goede toekomst geven”
“Over het geheel genomen mogen we niet mopperen; de toekomst van Souburg
en Ritthem ziet er niet slecht uit met straks de komst van de marinierskazerne”,
vindt Albert Vader, (52), sinds 15 mei vorig jaar onze PSR-dorpswethouder.
Hij rolde meteen met zijn neus in de boter: Vlissingen stond op het punt een
artikel 12 gemeente te worden, het rijk hevelde de zorgtaken over naar de
gemeentes en Vlissingen kreeg te maken met de mogelijke komst van een
marinierskazerne en een scheepswerf. Deze punten zaten meteen in de portefeuille van de kersverse Souburgse wethouder. Regelrechte uitdagingen die
hij met enthousiasme is aangegaan. Nu na een jaar hard werken kijkt hij zelfs
met enig optimisme naar de toekomst van Vlissingen, Souburg en Ritthem.
Het zal een harde dobber worden, dat geeft
hij toe. Vooral de bezuinigingen in onder
andere het verenigingsleven komen hard
aan. “Maar als je mensen uitlegt waarom
dit nodig is, ontstaat er ook begrip. Het is
belangrijk om niet achterom te kijken, om
niet met een beschuldigende vinger te gaan
wijzen, dat heeft geen zin. We zijn nu bezig
om de gemeente Vlissingen een goede
toekomst te geven. En natuurlijk lopen we
daarbij het risico dat we zullen worden afgerekend op impopulaire maatregelen. Maar
daar ontkomen we niet aan, er moet bezuinigd worden.”

Dorpswethouder

traat
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voor woonaccessoires.

abbel uw korting of tegoedbon

aankoop boven de € 250,- mogen klanten een paasei uit de paasmand kiezen,
dit paasei levert een directe korting of een tegoedbon voor woonaccessoires.
Prima bedacht, zo in de tachtiger jaren van

Actie geldig t/m zaterdag 11 april 2015

Grabbel uw korting of tegoedbon

de vorige eeuw. Maar de tijd heeft niet stil
gestaan.
Deuit
koffie
weliswaar uitkiezen,
de trein
Bij aankoop boven de € 250,- mogen klanten een
paasei
de ispaasmand
verdwenen, het croissantje is er nooit gekodit paasei levert een directe korting of een tegoedbon voor woonaccessoires.
men, maar het gebruik van de trein, zeker
door forensen is wel sterk gegroeid. Natuurlijk, er liggen diverse redenen ten grondslag
aan het waarom mensen de trein nemen,
maar de toename is goed zichtbaar. Studenten en scholieren, werknemers van overheden en bedrijven, ze nemen de trein. En
nten een paasei uit de paasmand kiezen,
’s-morgens is het voor Souburgers en Rittheeen tegoedbon voor woonaccessoires.
mers heerlijk om in te stappen. Want er is
Actie geldig t/m zaterdag 11 april 2015
altijd plaats. Terug is het wel eens anders in
de spits, afhankelijk waar je vandaan komt,
maar over het algemeen gaat het nog wel.

ing of tegoedbon

dat de mensen gebruik maken van de vrije
ruimte. Voor voetgangers van en naar de
brug en het station is dit lastig en je ziet vaak
dat mensen het fietspad opstappen om naar
het perron te komen. Dat is best gevaarlijk.
Als fietser reken je er niet op dat er iemand
plotseling het fietspad op stapt. Vaak gaat
het goed en als fietsers er rekening mee houden, is het niet zo’n probleem.

Met de aangroei van fietsen buiten de stalKanaalstraat 21-23 4388 BJ Oost-Souburg 0118-435058 info@hebbeswonen.nl
www.hebbeswonen.nl
lingen wordt het wel noodzakelijk dat de

Actie geldig t/m zaterdag 11 april 2015

gemeente Vlissingen en de NS kijken naar
de mogelijkheden om op een andere plaats
goede ruimte te maken voor de fietsers.
Want, we willen allemaal dat het goed gaat
bij ons station. We zijn er trots op dat het
station er is. Je reist toch mooi met de trein
Treinreizigers komen op diverse wijzen naar
dwars door de Randstad naar Lelystad. En
het station. Lopend, fietsend en met de
als we onze reizigers dan ook nog de ruimte
auto.
Lopend
en
met
de
auto
lukt
het
alleActie geldig t/m zaterdag
11 april
2015
Actie geldig
t/m zaterdag
2015
geven om11deapril
fietsen
goed te parkeren, dan
maal prima. Parkeerruimte genoeg.
Maar we
heeft iedereen er voordeel bij. Los van het
zien in toenemende mate dat mensen met
feit dat een beetje rekening houden met
de fiets komen. En die maken graag gebruik
elkaar al veel oplost. We zijn benieuwd welke
van de fietsenstallingen. Maar die is vlug vol.
mogelijkheden er zijn. En wellicht heeft de
Wat we nu zien is dat de mensen de fiets stallezer van onze krant ook goede voorstellen.
len naast het station, op de stoep en deze tot
We zien ze graag tegemoet. Wordt zeker verhet fietspad naar de brug volbouwen. Er is
volgd.
geen plaats in de stallingen en het is logisch

Celina’s Column

Actie geldig t/m zaterdag 11 april 2015
bbeswonen.nl www.hebbeswonen.nl

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

Toen ik klein was keek ik heel veel naar de teletubbies.
Ik denk dat iedereen van mijn leeftijd toen naar de
teletubbies keek, het was namelijk geweldig. Verschillende aspecten kwamen steeds terug in de afleveringen, tubbietoast en het lachende zonnetje bijvoorbeeld. Ook was er een stofzuiger met een eigen wil,
een robot als het ware, genaamd Noo-Noo. Ik had
alleen nooit gedacht dat als ik later wat ouder was
wij zelf een Noo-Noo zouden hebben! En toch reed
hij daar onverwachts toen ik ’s avonds een keer thuis
kwam. Mijn moeder had het onderwerp “robotstofzuiger” al een keer aangesneden, maar dat hij er daadwerkelijk zou komen was nog helemaal niet besloten.
Toen mijn moeder me eenmaal tegemoet kwam lopen
om te vertellen wat haar nieuwe aanwinst wel allemaal kon, werd ik toch ook enthousiast.
Had mama papa toch weten om te praten? Dat was echter niet het geval, hij was twee dagen
weg en wist nog van niets! Eenmaal terug was Noo-Noo al aangeschaft en er niets meer
tegenin te brengen. Nu de stofzuiger er toch was, waren we er alle vier wel blij mee. Want
dezer dagen wordt onze vloer gedaan terwijl wij op school zitten of aan het werk zijn!

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

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

Wethouder Vader, die het er volmondig
mee eens is dat we hem dorpswethouder
noemen in plaats van wijkwethouder, wil
overigens wel graag nog wat meer invulling
geven aan het dorpswethouderschap. In
eerste instantie heeft hij het erg druk gehad
met alle eerder genoemde taken. Maar hij
wil er ook graag zijn voor de bevolking van
Souburg en Ritthem. Daarom denkt hij aan
een periodieke bereikbaarheid in bijvoorbeeld bibliotheek, consultatiebureau, Het
Kroonjuweel of een andere gemakkelijke
openbare plek hier op de dorpen. “Want het
is erg belangrijk om op de hoogte blijven
van wat er bij de mensen leeft.”

Zorgtaken

Zoals gezegd vroegen in eerste instantie de
veranderingen in zorg en ondersteuning
veel tijd. Vlissingen werkt daarin samen met
de andere Walcherse gemeentes en voor wat
de jeugdzorg betreft zelfs met alle Zeeuwse
gemeentes. Het rijk heeft uit bezuinigingsoverwegingen de zorgtaken overgeheveld
naar de gemeentes. De gedachte daarachter is dat ter plaatste, dichter bij de hulpvragers, beter kan worden gekeken naar
wat mensen echt nodig hebben. “We doen
meer aan maatwerk en dat voorkomt overbodige maatregelen, dus is het goedkoper.
Maar deze maatregel betekent wel dat de
gemeentes nu met gemiddeld vijftien procent minder budget hetzelfde werk moeten
doen en daar blijft het de komende jaren
wellicht niet bij. Toch heb ik het idee dat we
hier nu in staat zijn het allemaal goed op te
vangen. Maar dat maatwerk vraagt wel veel
meer creativiteit. Je ziet hierdoor dan ook
allerlei nieuwe initiatieven opkomen. Het
streven is nu mensen zo lang mogelijk thuis
te houden en wij kijken dan wat er, naast de
mantelzorg, nodig is aan hulp.”
Wat de uitbetalingen van de persoonsgebonden budgetten betreft, waar her en der
nogal wat stagnatie in is ontstaan de laatste
tijd: “De gemeentes geven daarvoor de toestemming maar de Sociale Verzekeringsbank
betaalt uit. We horen gelukkig hier in Vlissingen weinig over problemen daarmee.”Alle
commotie rond de decentralisatie van de
zorg, het overhevelen van de zorgtaken van
het rijk naar de gemeentes, heeft vooral ook

Industrieweg 5
4382 NA Vlissingen
Telefoon 0118 - 41 78 73

te maken met het hoge tempo waarin een
en ander moest worden gerealiseerd, meent
Albert Vader. “We hadden maar een half jaar
voorbereidingstijd om alles voor elkaar te
krijgen. We hebben er als gemeentes een
grote verantwoordelijkheid bij gekregen,
maar het is wel enorm mooi werk om te
doen.”

Bezuinigingen

De gemeente Vlissingen zit financieel gezien
in zwaar weer, vandaar dat de artikel 12
status is aangevraagd. Maar nu al staat de
gemeente onder preventief toezicht van de
provincie en dat betekent dat goed wordt
gekeken of er wel diep genoeg gesneden
wordt in de gemeentelijke uitgaven. En dat
doet nu al pijn in bijvoorbeeld de culturele
sector. Een groot aantal verenigingen, maar
ook het muZeeum, zullen het met heel wat
minder subsidie en in een later stadium
zelfs helemaal zonder moeten rooien. Het
gaat de Souburgse wethouder aan het hart.
“Maar we zullen met een kleine portemonnee de boel draaiende moeten houden en
dan moet je moeilijke keuzes maken. Het is
ook belangrijk dat bijvoorbeeld een consultatiebureau open kan blijven.”

Nieuwe impuls

Kortom er is weinig financiële ruimte en dat
betekent zorgen dat toch alles draaiende
gehouden kan worden. Albert Vader denkt
dat het gaat lukken in onze gemeente. En
ook voor Souburg en Ritthem ziet hij de
toekomst niet somber in. “De komst van
de marinierskazerne zal zeker een nieuwe
impuls geven. We hopen dat de mariniers
zich hier gaan vestigen, bijvoorbeeld in Souburg Noord. En met de renovatie van de
Stemerdinglaan is het onderhoud in OostSouburg weer helemaal bij. Het verenigingsleven in Oost-Souburg bloeit als altijd en de
middenstand hier verdient een compliment
want intussen zijn bijna alle leegstaande
winkels weer in gebruik genomen. Er zal nu
ook binnenkort echt een beslissing moeten
worden genomen over de nieuwe brede
school in Souburg.
In Ritthem hebben we een enquête onder
de bevolking gehouden en daar bleek
behoefte ze zijn aan seniorenwoningen.
Als die er komen, kan er worden doorgestroomd, waardoor er weer woonruimte vrij
komt voor jonge gezinnen. Helaas komt de
school daar niet meer terug, maar we proberen wel een goede andere invulling voor het
gebouw of de plek te vinden. Het Dorpshuis
zit in de verkoop en daarbij is het streven de
maatschappelijke functie overeind te houden zodat verenigingen en de dorpsraad er
gebruik van kunnen blijven maken.”
En zo zijn er nog heel veel meer aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld de revitalisering
van de Buitenhaven of de transformatie
van de GGD. En wellicht de komst van een
scheepswerf die hij het liefst op VlissingenOost wil zien Ook op bestuurlijk vlak is er

veel te doen voor de nieuwe wethouder.
“Maar het bevalt uitstekend. Ook al is het
heel erg druk, het is ook ongelooflijk leuk
om te doen. En ik denk ook dat we over het

geheel genomen niet mogen mopperen.
Zoals gezegd: het gaat er om de gemeente
Vlissingen weer een goede toekomst te
geven.”

Wethouder Albert Vader

Min of meer bij toeval is Albert Vader (52) de plaatselijke politiek in gerold.
Hij had al connecties met de PSR, mede dankzij zijn inmiddels naar Zweden
geëmigreerde zoon Daniël, toen hij op een avond, wandelend met de hond,
Frans Verdaasdonk van de PSR tegen kwam. Frans wist dat Albert intussen ziin
Master in public- en non profitmanagement had afgerond . Hij vond dat hij nu
wel tijd genoeg had om zich met de politiek te gaan bemoeien bij de PSR. Albert had er wel zin in; hij had in zijn jonge jaren al politieke ervaring opgedaan
en maakte zich al snel verdienstelijk als commissielid bij de PSR. Bij de verkiezingen schoof de PSR hem naar voren als mogelijke wethouder. Dat was ook
in zijn werksituatie goed te doen. Het wethouderschap is een fulltime baan en
daarvoor moest Albert zijn functie als lid van het landelijk management team
handhaving van de Douane tijdelijk neerleggen. Maar ook dat kon geregeld
worden; hij heeft “buitengewoon verlof voor de duur van zijn publieke ambt.”
De Souburger Albert Vader is wethouder van Welzijn, Wmo en volksgezondheid met verder nog in zijn portefeuille: decentralisaties (overdracht taken
van Rijk naar Gemeente), de marinierskazerne (duo collegelid is burgemeester
Demmers-van der Geest) en de Buitenhaven. Daarnaast zit hij in het dagelijks
en algemeen bestuur van Zeeland Seaports, het algemeen bestuur van de
Stadsgewestelijke Brandweer, de stuurgroep CZW-bureau, het college Zorg
en Welzijn en het algemeen bestuur van de GGD Zeeland. Hij is bovendien
tweede locoburgemeester en dorpswethouder van de kernen Oost- en WestSouburg, Groot Abeele en Ritthem.

Telefax 0118 - 41 78 99
E-mail: contact@bouwbedrijfjoziasse.nl
Website: www.bouwbedrijfjoziasse.nl
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Ds. Eeuwout van der Linden over de toekomst van de kerk:

“Ik ervaar Oost-Souburg als een ruimdenkend dorp”
Hoe ziet de toekomst van de kerk er uit in onze
moderne samenleving? De Protestantse Kerk in
Nederland wil door middel van een enquête te
weten komen hoe kerkgangers en ambtsdragers
daarover denken. Moeilijk om een antwoord te
vinden, meent dominee Eeuwout van der Linden
(53) van de Protestantse gemeente in Oost-Souburg. “God zal het weten.” Hij heeft eens een tachtigjarige zuster van de orde der Benedictinessen
gevraagd naar haar toekomstverwachting voor het
klooster in Antwerpen waar alleen nog bejaarde
religieuzen woonden. “Haar antwoord was: God
gaat toch wel zijn weg”, vertelt hij. “Dat vond ik
prachtig. Want geloven is vertrouwen in God en
uiteindelijk is God niet afhankelijk van de kerk.”

www.partijsouburgritthem.nl

In deze editie van de Souburgsche Courant diverse onderwerpen die soms al wat
langer lopen. Onze raadsleden verrichten
veel werk, maar dat is voor u niet altijd
even zichtbaar.

Meldingen burgers
Het komt nogal eens voor, dat klachten
van burgers richting de gemeente in eerste instantie niet of te laat, pas na 5 à 6
weken, worden beantwoord. Reden voor
de fractie van de Partij Souburg-Ritthem
om in overleg te gaan met Wethouder
Verboom. In een goed gesprek hebben we
te horen gekregen dat hij onze zorg deelt.
Hij zegt toe, alles in het werk stellen om
dit in de toekomst te voorkomen en zeker
sneller te reageren op meldingen e.d.
We zullen het als fractie blijven bewaken.

Dat de kerk er altijd zal blijven in een of andere vorm, daar is
hij van overtuigd. Wellicht hier in het Westen wat kleiner en
elders in de wereld groter. Of misschien komen er andere vormen, opener, vrijblijvender, creatiever ook. Ook nu al verandert er veel in de kerken. Er is ruimte voor mensen met diverse
invalshoeken. De een wil maatschappelijk bezig zijn, de ander
zoekt de stilte bijvoorbeeld. De kerk zal in de toekomst moeten aansluiten bij wat de jongeren van nu zoeken: een uitnodigende omgeving, niet dwingend, openstaand voor gelovigen,
ongelovigen, twijfelaars en zoekers. En hoe dat moet? “Daar
zijn geen pasklare antwoorden voor.”

Sinds 2013 in Souburg

Het was er om allerlei redenen nog niet van gekomen: een
gesprek met dominee Eeuwout van der Linden. De uit Ridderkerk afkomstige predikant is al weer sinds juni 2013 werkzaam
bij de protestantse gemeente in Oost-Souburg. Dat is een baan
voor zeventig procent; de andere dertig procent werkt hij bij
het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Voor hij
naar Souburg kwam was dominee Van der Linden zeventien
jaar predikant in Goes en daarvoor werkte hij als arbeidspastor
bij Disk in Nijmegen. Na zijn studie aan de universiteit van
Utrecht, waar hij later als onderzoeker een functie bekleedde,
behaalde hij een doctoraat in de theologie. Hij onderzocht
daarvoor de interreligieuze dialoog in het werk van de Indiase theoloog Stanley Samartha, die een belangrijke rol heeft
gespeeld bij de Wereldraad voor Kerken in Genève. De fulltime baan voor de kerk die een combinatie is van werken in
een dorp als Oost-Souburg en een stad als Utrecht bevalt hem
uitstekend. In Utrecht werkt hij op een afdeling die zich bezig
houdt met Kerk en Israël. Daar en hier is het prettig werken,
vindt hij. “Ik ervaar Oost-Souburg als een ruimdenkend dorp.”

Verbinding

De kerk van nu is al lang niet meer wat de kerk vroeger vaak
was: een plaats waar mensen antwoorden kregen, voorschriften kregen opgelegd. Maar dat betekent niet dat er geen respect is voor wat was. “Ik probeer een verbinding te leggen tussen de verhalen uit de Bijbel en het hier en nu, de traditie en

gratis ruitenwissers
Goed zicht onderweg is belangrijk.
Ga niet op weg met slecht functionerende
ruitenwissers. U ontvangt op vertoon van
deze advertentie bij Autotaalglas Vlissingen gratis ruitenwissers* bij vervanging
van uw voorruit.

Voortgang Burgemeester
Stemerdinglaan
de moderne tijd. De kerk kan geen directe antwoorden geven
maar wel iets bieden waardoor je het leven beter aankunt. De
tijd van het eenrichtingsverkeer is al lang voorbij. Ik ben niet
het type dominee dat zegt: zo is het, zo moet je geloven. Als
het over God en geloof gaat kom je aan het mysterie. Geloven
betekent ook niet dat je altijd een antwoord krijgt. Misschien
krijg je zelfs eerder meer vragen, maar ook inspiratie, houvast,
een richting om in te gaan. We zijn met elkaar op zoek naar
wat geloof betekent voor ieder van ons en hoe je staande kunt
blijven in wat op je afkomt. Maar het gaat ook dieper: wat
raakt je, wat zet je in beweging? Voor mij bestaan kerkmuren
ook niet echt (al heb je die in het gebouw wel nodig!): een
kerk dient open te zijn, samen te binden. Hier op Souburg
loopt dat heel fijn; in feite is de kerk er voor iedereen.

Ontspannen

In die verbinding van traditie en moderne tijd is ruimte voor
stilte. Het komt steeds vaker voor dat er ook stilte is in de
kerkdiensten. “Je hoeft niet alles met woorden te vullen en
juist die stilte past goed in onze gejaagde samenleving. Kerkbezoek is ook een pas op de plaats, een moment van bezinning.” We leven in een bijzondere en vaak gewelddadige tijd.

De geschiedenis (en ook kerkgeschiedenis) zit overigens vol
met barbaarse gebeurtenissen, maar ook met geweldige en
mooie momenten. Eeuwout van der Linden is er van overtuigd dat de kerk vooral ook de taal van het hart moet spreken. “Eigenlijk heeft geloven veel met kunst te maken. Kunst
kan je raken, in vervoering brengen en dat kan geloof ook.”
En voor een dergelijke kerk is er zeker toekomst. “Dat de kerk
als instituut verandert is duidelijk; aan de ene kant is er de vergrijzing, veroudering, de verkleining, de kwetsbaarheid, maar
aan de andere kant komen er steeds meer nieuwe creatieve
vormen van groepen mensen die bezig zijn met hun geloof
op een spontane, open manier waarin ruimte is om te praten
over twijfels en overtuiging. Vooral voor jongeren zal de kerk
moeten veranderen. We zijn met een groep jongeren naar
Taizé in Frankrijk geweest bij een oecumenische broederschap.
Daar komen duizenden jongeren uit de hele wereld, van allerlei richtingen bij elkaar. Dat is een prachtige gelegenheid om
op een open en ruimere manier met het christelijke geloof in
aanraking te komen. Het is tragisch dat nog veel mensen een
te star beeld hebben van wat de kerk eigenlijk is en kan zijn.
Ik denk dat we ons moeten gaan ontspannen. God gaat toch
wel Zijn weg.”

Dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’

bespreken. We houden een vinger aan de
pols houdt en indien nodig maken we een
nieuwe afspraak.
Ger Blom, raadslid PSR
e-mail: ghj.blom@kpnmail.nl

Ineke Vervorst

In hetzelfde gesprek met Wethouder Verboom is ook de voortgang van de burgemeester Stemerdinglaan besproken. De
bebording naar de Stemerdinglaan is op
zich goed voorbereid. Alleen op de locaties kan het beter. Borden worden verschoven en niet meer op de juiste plaats
teruggezet. We hebben gevraagd of de
bebording in de ochtenduren en aan het
einde van iedere werkdag gecontroleerd
kan worden. Dit geldt ook voor de reflectieborden. De wethouder vindt dit een
goede suggestie en zal dit verder intern

Zoals u in de krant heeft kunnen lezen
heeft het college van B&W besloten om
het dorpshuis “Ons Dorpsleven” in Ritthem via een openbare inschrijving te
gaan verkopen. De PSR volgt de ontwikkelingen op de voet en let er speciaal op dat
de dorpshuisfunctie blijft bestaan. We zijn
druk aan het spitten in de archieven om
te achterhalen welke “erfenis” het dorp in
1948 nu echt heeft gekregen.

Verkrotting van panden
in Oost en West Souburg
Eind oktober 2014 kreeg de PSR vragen
van bewoners van de Ritthemsestraat,
over de verkrotting van een woning in
deze straat. Wat doet uw PSR met een dergelijke melding? Wij maakten in dit geval
een afspraak met de verantwoordelijke
manager van Bouwen en Wonen en begin
november hebben wij overleg gehad
met de manager en de bouwinspecteur. Dit was een goed en verhelderend
gesprek. Tijdens het gesprek bleek dat de
gemeente al behoorlijk druk in de weer is
met dit dossier. Het is een kwestie van een
dossier opbouwen en uitvinden waar de
eigenaar zich bevindt. Van echt gevaar is
geen sprake en daarmee is de belangrijkste reden van handhaving verdwenen. De
gemeente gaat bekijken of er iets met leefomgeving en overlast gedaan kan worden.
De PSR volgt dit dossier op de voet maar
moet dit toch nog wat tijd gunnen.
Sjaak Vermeulen, raadslid PSR
e-mail: jlver@zeelandnet.nl

Raadslid Alex Achterhuis

Brede School Zuid
Na de Karolingische Burg is nu ook de
Bermweg afgevallen als bouwlocatie voor
de Brede school Souburg Zuid. De PSR
had al in haar open brief van 13 oktober met diverse argumenten aangeven
waarom deze locatie niet geschikt zou zijn.
We vinden het jammer dat we 5 maanden
verloren hebben. Laten we hopen dat we
nu snel een oplossing vinden. De PSR is
van mening dat het raadsvoorstel om een
Brede School op twee locaties te vestigen
het meest realistische voorstel is.
Alex Achterhuis, fractievoorzitter PSR
E-mail: alex.achterhuis@zeelandnet.nl

Zorg dicht bij de patiënt
Volgens verkenner van de zorg in Zeeland,
de heer de Beer, zijn er over 10-15 jaar

Raadslid Sjaak Vermeulen

Raadslid Ger Blom

Dichtbij mensen
0118 - 684 000

Actie alleen geldig bij Autotaalglas Vlissingen
t/m 31 december 2015.

*

■

Alle leden van de vereniging kruipen in de
huid van de vier karakters en zullen de verschillende rollen en personages voor u spelen. Dus

variatie genoeg. Je ziet ook de betrokkenheid
van alle leden tijdens en naast de oefenavonden. De decors worden allemaal door hen zelf

gebouwd, de saamhorigheid en passie voor
het spel is ongekend. Iedereen levert zijn bijdrage op zijn eigen manier. En dat is terug

www.zorgstroom.nl

Eetproject van de Wijngaard in
Oost-Souburg bestaat al vijf jaar

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155
www.autotaalglas.nl/vlissingen

Vijf jaar geleden is evangeliegemeente De Wijngaard (Kanaalstraat) een project gestart
voor mensen die het moeilijk vinden om financieel rond te komen èn voor mensen die
alleengaand zijn en graag samen met anderen van een warme maaltijd willen genieten.
Er is gebleken dat dit eetproject, RestoRank genaamd, echt in een behoefte voorziet.
Een behoorlijk aantal mensen (zo ongeveer 50 à 60 personen per keer) maakt van deze
mogelijkheid gebruik om één keer per maand voor een lage prijs uit eten te gaan.
Voornamelijk mensen uit Oost-Souburg zelf maar ook uit Vlissingen, Middelburg en de
omringende dorpen.
RestoRank wordt elke 3e vrijdag van de maand (behalve in juli en augustus) georganiseerd in De Rank; de zaal achter De Wijngaard-kerk. De maaltijden beginnen om 18.00
uur, de zaal is open vanaf 17.00 uur. Voor de zomer zijn de maaltijden op de volgende
data gepland: 20 maart; 17 april; 15 mei en 19 juni.

Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270

O Ost -s Ouburg

Opgave vooraf is noodzakelijk via de volgende telefoonnummers:
0118-465132 /0118-470860 of per mail: restorank@gmail.com
De onkosten bedragen € 2,50 per persoon, voor een gezin maximaal € 7,50

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften
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Raadslid Rijnco-Jan Suurmond

STEC speelt 14 sketches,
met in de hoofdrollen DAAN & DORIS - DIK & DEBBIE
Zoals u van ze gewend bent staat het STEC altijd weer garant voor een avond vol hilarisch en dramatisch toneelspel. Zo
ook in april. In buurthuis de Zwaan worden op 11 en 18 april, aanvang 20.00 uur, die avond vol passie en overgave maar
liefst 14 hilarische sketches gespeeld. U wordt getrakteerd op een viertal personages die weer de meest hilarische avonturen beleven. Deze keer is het script geschreven door Nederlands populairste comedyschrijver Haye van der Heijden.

g ra
ruitenw tis
iss *
inclusie ers
m o nt a f
ge

geen ziekenhuizen meer zoals in Goes en
Terneuzen. Mogelijk moeten vijftien van
de financieel zwakste ziekenhuizen sluiten.
Het ADRZ staat met een rapportcijfer van
3,5 nog net niet onderaan. Ook ZorgSaam
in Terneuzen heeft het financieel erg lastig.
Te lang gesteund op de subsidie om de
overgang naar het nieuwe bekostigingssyteem te versoepelen. Dat kan tot gevolg
hebben een slecht resultaat over 2014.
Specialiseren, afstoten, samenwerken en
omvormen zijn de uitdagingen van dit
moment.
Relevant nu is inzicht in bevolkingsprognoses; kijken wat de komende 20 jaar
nodig is. Concentratie, haalbaarheid en
betaalbaarheid spelen een hoofdrol. Zijn
de hoofdrolspelers in staat om over hun
schaduw heen te stappen en mee te werken aan Zeeuwse oplossingen? Er zijn
geen pasklare oplossingen, maar zijn de
verantwoordelijken in staat om verbinding te zoeken? Samenwerking kan niet
langer vrijblijvend zijn. De aanbevelingen
uit het verslag “Grenzen slechten” moeten
onze volle aandacht hebben. Een Zeeuwse
zorgvisie in het belang van patiënten en
cliënten.
Rijnco-Jan Suurmond, raadslid PSR
E-mail: rjsuurmond@zeelandnet.nl
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te zien op de “planken”. De regie is uiteraard
weer in handen van Ineke Verduijn met haar
assistent Rick Sloot. Zij wordt bijgestaan door
Erica Stuyfzand en Nel van der Steen voor de
grime om alle personages een eigen karakter
en uitstraling te geven. Het gaat te ver om
alle sketches hieronder te beschrijven maar
we kunnen u verzekeren dat we u mee zullen
nemen in de avonturen van de verschillende
karakters of u ze zelf zou kunnen zijn, aldus
een van de “hoofdrolspelers”. - Zo gaan Daan
en Doris op vakantie naar Zuid-Frankrijk, maar
of ze er ooit aan zullen komen? - Debbie, een
aantrekkelijke jonge dame, doet verschrikkelijk haar best om Dik te verleiden. Dik heeft
een “pantser” om zich heen gebouwd maar
weet Debbie het pantser te doorbreken? En
als ze uiteindelijk uit gaan zoekt Dik haar grenzen op. - Doris die wil gaan scheiden en troost
bij haar vader zoekt. – Daan wil wel een mooi
huis en een grote tuin maar het belangrijkste,
trouwen met Debbie. – Doris die ineens last
heeft van geheugenverlies. – Debbie die meedoet met een quiz en deze graag wil winnen.
We zullen het zien of ze er met de hoofdprijs
vandoor gaat. – En dan ineens is Doris weer
ineens een lief en schattig meisje. Maar of ze
wel zo onschuldig is als ze eruit ziet? U kunt
het allemaal zelf gaan beleven. Er zal heel veel
gelachen gaan worden, dat kunnen we u verzekeren. Achter de schermen wordt al weer
druk gespeculeerd over de najaar voorstelling. Maar dat is voor later. Eerst maar eens in
april twee avonden knallen voor hopelijk weer
een uitverkocht huis. U kunt verdere informatie vinden en kaarten bestellen op de website:
www.stec.nu Wees er snel bij want het gaat
hard in de voorverkoop! Ook kunt u ons vinden op facebook.

APRIL AANBIEDING!!!
SOUBURGSE VLAG
100 X 150 CM
VAN 19,95

Schildersbedrijf
Kameleon

VOOR

€ 14,95

DE VRIJBUITER

Voor schilderwerk met verve!

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

Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878

Megacomfort: een aanwinst in de Kanaalstraat
Donderdag 26 februari was de officiële opening van Megacomfort in de
Kanaalstraat, op nummer 55. Wethouder Albert Vader voor o.a. Welzijn,
WMO en Volksgezondheid en voor de decentralisaties van overheidstaken op
dat gebied, verrichtte de openingshandeling door het doorknippen van het
traditionele lint, nadat hij eerst de familie Hanraads met voorop zoon Jim,
de bedrijfsleider van de nieuwe zaak, en alle gasten op bevlogen wijze had
toegesproken.
De wethouder, collegelid namens Partij
Souburg Ritthem en dorpswethouder voor
Souburg en Ritthem, zei trots te zijn op de
ondernemers in Souburg; op het feit dat
dank zij hun ondernemerschap weer bijna
alle winkels gevuld zijn. Het openen van een
winkel als deze kan wat hem betreft op geen
beter moment komen. De overheid wil dat
de mensen zo lang mogelijk thuis blijven
wonen en dan is het mooi dat je nu in Souburg terecht kunt voor artikelen die je daarbij kunnen ondersteunen.
De familie Hanraads signaleerde in haar beddenzaak Megabed in de Paspoortstraat een
groeiende vraag naar relaxstoelen en allerlei
hulpmiddelen voor mensen die wat moeilijker ter been raken, en dan gaat het echt niet
alleen om ouderen. De relaxstoelen werden
door Megabed al zo’n 20 jaar verkocht en
de laatste jaren is de vraag fors toegenomen.
Zoveel, dat er, binnen dezelfde winkelformule, gekozen werd voor de oprichting van
een afzonderlijk dochterbedrijf. Die aparte
zaak biedt de ruimte om producten te verkopen van een grote diversiteit aan leveranciers. Met naast stoelen allerlei hulpmiddelen
als wandelstokken, rollators, scootmobielen,
looprekken tot zelfs verpleegbedden toe,
hoeven we in Souburg het dorp niet meer
uit voor dit soort zaken en ongetwijfeld zullen ook velen van daarbuiten de weg naar
de Kanaalstraat weten te vinden. Nu steeds
meer WMO-verstrekkingen niet meer vanzelfsprekend zijn groeit de vraag naar betaalbare eigen middelen. Als je dan je eigen rol-

lator wilt kopen is het niet veel anders dan
met de koop van een fiets. Prijs en kwaliteit
zijn belangrijk, maar ook deskundig advies
en service en onderhoud.
Bedrijfsleider Jim Hanraads (26) hielp al vanaf
zijn 14e in de zaak van zijn vader Chris bij de
verkoop. Hij volgde een studie IT-Mediaproductie. Hij heeft na zijn studie elders als verkoper gewerkt en straalt in alles uit, plezier
te hebben in de levering van een goed product en in de tevredenheid van de kopers.
In zijn huidige vakgebied heeft hij zich met
diverse cursussen en trainingen bekwaamd.
Zijn klanten bedient hij in een gezellige huiskamersfeer, waar een kopje koffie niet ontbreekt.
Jim geeft in gesprek met ons aan, de trots
van de wethouder over de bezetting van
de winkelpanden te delen. Er zijn best veel
wisselingen geweest, maar er staat in het
centrum nog maar één pand leeg. Het pand
Kanaalstraat 55 is blijkbaar een goede startplek voor ondernemers. De voorgangers, als
laatste Trouwerie Merrie Mie en daarvoor
John’s Men & Women (toen nog John’s Mannenmode), zijn er alleen maar uitgegaan
vanwege de groei. Beide zaken zijn nu elders
in de Kanaalstraat gevestigd. Jim ziet een
meerwaarde in de actieve Souburgse dorpskern met ondernemers die elkaar steunen en
met overwegend zelfstandige bedrijven. We
zijn ervan overtuigd, dat Megacomfort ook
een blijver in Oost-Souburg zal blijken te zijn
en alleen verhuist als de toch al ruime winkel
na verloop van tijd toch te klein zal blijken.

EEN WONING
(VER)KOPEN IN DEZE
TIJD IS WÉL MOGELIJK...

• APK voor € 29,- all-in!
• Onderhoud
• Reparatie, aircoservice
• Ook lease voor elk merk
• Verkoop van jonge occasions

Wij helpen u graag!

Bedrijvenpark Oost-Souburg - Marie Curieweg 3
4389 WB - Vlissingen - Tel. 0118 - 48 84 66

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl • I www.schinkeldeweerd.nl

www.autodijkwel.nl
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