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6e Free Birds Zeelandtour, met
diverse activiteiten en veel muziek
Blinkend chroom, brullende / rokende uitlaten en stevige rock muziek. 3 Basis
ingrediënten voor een gemiddelde motorclub. De Free Birds zijn echter meer.
Vriendschap, liefde voor de motor, gezelligheid, saamhorigheid en respect
voor de medemens en natuur. Dat zijn de Free Birds. Herkenbaar aan het schitterende clubloge wat overal prijkt op kleding van de leden. Maar tegenwoordig
is het logo ook te bewonderen aan de muur van het clubhuis. Door een echte
kunstenaar met de hand gemaakt. Leden en vrijwilligers van de club hebben
het hart op de juiste plaats en doen naast hun toer ritten ook veel voor de
gemeenschap en medemens. De Zeelandtour is voor iedereen toegankelijk met
een motor & passagier en is van harte welkom om mee te rijden.

27 Mei, Karolingenmarkt,
met vele activiteiten
Zaterdag 27 mei is het weer zover. De eerste van de twee markten voor 2017
zal dan gehouden worden in de winkelstraten van Oost Souburg. Georganiseerd door het AOS. In het altijd al gezellige centrum van Oost Souburg zullen
die dag de straten worden omgetoverd tot een groot feest voor jong en oud.
De Kanaalstraat en de Paspoortstraat zullen gevuld worden met kramen voor
jong & oud en voor de kinderen zijn er diverse attracties en kinderspelen.
een stand vertegenwoordigd zijn om uitleg
te geven over hun motor tour club en hun
aanstaande Zeeland Tour op 10 juni. De oldtimer motor rit zal deze dag ook weer gereden worden, vertrek 10.30 uur vanuit de Paspoortstraat. Zie voor beide motor activiteiten
in de tekst elders deze krant. Te veel om op
te noemen, dus zeker de moeite waard om
een kijkje te komen nemen en de sfeer te
proeven. Voor de inwendige mens wordt ook
gezorgd want de horeca zal die dag zorgen
voor een heerlijk hapje en een drankje. Vanaf
10.00 uur is de markt gratis toegankelijk voor
het publiek en zal tot ongeveer 17.00 uur
duren. Voor het volledige programma kunt
u terecht op de site van Souburg: www.souburg.nl. Zoals gebruikelijk zal er in het najaar
nog een Karolingenmarkt gehouden worden.
Hierover zult u in de krant van september uitgebreid geïnformeerd worden.

Niet alleen de plaatselijke winkeliers maar ook
standhouders uit het gehele land zullen die
dag naar Oost Souburg komen om ieder op
hun geheel eigen manier hun verkoopwaren
aan de man proberen te brengen. Dit levert
het nodige vertier op en uiteraard zijn er de
nodige aanbiedingen waar de bezoekers hun
voordeel mee kunnen doen. Het assortiment
is ook dit jaar weer erg groot en voldoende
gevarieerd. Het ambachtelijk produceren van
onze streekproducten en plaatselijke lekkernijen kunt u ook zien en natuurlijk ook hiervan proeven. De echte Zeeuwse babbelaars
zullen zeker niet ontbreken. Diverse Souburgse en Ritthemse verenigingen zullen zich
natuurlijk ook weer promoten. Zij komen met
een vernieuwend programma of uitvoering
waarin zij hun kunsten vertonen. Deze dag
zal muzikaal omlijst worden door de Gebroeders Brekebeen. De Free Birds zullen met

Zaterdag 10 juni zal voor de 6e keer de Free
Birds Zeelandtour georganiseerd worden.
Heb je een motor en wil je meerijden met
deze toertocht door het schitterende Zeeland. Kom deze dag dan naar Oost-Souburg
en schrijf je in! Dat kan (tegen een kleine
vergoeding) vanaf 10.30 uur op Karolingenburcht. Het vertrek zal om 13.00 uur zijn. Er
zal die dag niet alleen een tourrit gereden
worden. Er is meer en alles is gratis toegankelijk!
Vanaf 10.15 uur zijn er diverse roofvogels te
bewonderen en kun je daarmee op de foto.
Van 11.15 tot 12.15 uur zal er een roofvogel
demo zijn. Tijdens de tourrit zal er door de
band RESOLVE live muziek te horen zijn op de

Karolingenburcht. Rond 15.45 uur worden de
motoren weer terug verwacht in Oost-Souburg. Vanaf 16.00 uur is het podium voor de
band HOT FUZZ. De gehele dag (tot ong. 20
uur) kunt u genieten van het gratis toegankelijke evenement en van de muziek genieten.
Uiteraard ontbreekt een hapje en een drankje
niet. Er zullen genoeg kraampjes met etenswaren zijn. En uiteraard zal er genoeg te drinken zijn. Ben je geïnteresseerd in de Free Birds
met hun activiteiten, ga dan eens langs het
kraam op de jaarmarkt en maak kennis met
de leden. Het clubhuis aan de Ramsburgerweg is iedere vrijdag open van 20 tot 24 uur.
En op zondagen van 14 tot 17 uur. Of mail:
freebirdssecret@zeelandnet.nl

0118 - 684 000

■

www.zorgstroom.nl

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.
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Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Woens. t/m Zat.
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Gespecialiseerd in
boedelopruimingen

Dichtbij mensen

Rondom‘t Putje

21e Oldtimer motor tour rit samen
met de jaarmarkt

Hebt u dat ook? Dat u uw gedachten in de achteruit zet en dan beelden van
toen langs ziet komen? Van een oranje gekleurd Oranjeplein bijvoorbeeld vol
kraampjes en gezelligheid op Koninginnedag, van muziek van eigen bodem,
een zeskamp, kinderspelen en drukte. Of ik zie in gedachten het vertrouwde
zwembad en het postkantoor waar je voor allerlei zaken terecht kon. Als ik
verder inzoom zie ik ook ineens de brievenbus die er niet meer staat. Dan
slaat de weemoed toe, de heimwee, ik kan er niks aan doen. Want ook al leven we in een prachtige moderne tijd waarin social media afstanden wegnemen
en de technische mogelijkheden geen einde lijken te hebben, toch waren al die
vertrouwde beelden van toen ook heel erg de moeite waard. Nou moet je natuurlijk wel altijd de moed er in houden en zaken van de positieve kant bekijken en zo krijg ik mezelf dan toch wel met enige moeite zover dat ik ons
postbedrijf hartelijk ga bedanken. Want omdat de postzegels zo duur zijn,
bezorg ik de post persoonlijk in ons dorp en als ik wel een zegel plak mag ik
daar een extra eindje voor lopen nu de enige brievenbus in de buurt op flinke
afstand staat. En dat, zo heb ik intussen begrepen, is heel, heel erg gezond
voor het lichaam en dan vooral voor de ouder wordende lichamen. Ook de
geest heeft er baat bij want we gaan aan het denken. Zoiets als: “Zullen we
tante, vriend, vriendin enz. een kaart sturen voor hun verjaardag, gaan we
langs of is het beter dat we even bellen of een mailtje sturen?” Zo zal het
wel vaak gaan en dan kan het gebeuren dat we ons postbedrijf gaan negeren,
wegens duurte en afstand. Natuurlijk gaat vervolgens de postdirectie aan het
mopperen omdat we geen post meer versturen. Wiens schuld is dat dan? Een
bedrijf dat dienstverlenend is en enorme winsten maakt moet misschien toch
eens even gaan nadenken over serviceverlening. Dat was immers de bedoeling
in de eerste plaats toen het nog een staatsbedrijf was? Misschien wordt het
toch eens tijd om de boel eens om te draaien
en het grote graaien in te
wisselen voor zorg
voor elkaar.
Deprivatiseren
misschien?
Maar dat
laat ik
over aan
knappere
koppen. Ik
heb alleen
verstand van
melk.

Bij een oldtimer motor tour hoort een foto uit een ver verleden

Zaterdag 27 mei zal er tijdens de Karolingenmarkt weer een ouderwets gezellige oldtimer motor tourrit georganiseerd worden. Deze keer wordt er o.a.
door Zuid Bevenland gereden. Deze keer 110 km lekker door de polders rijden
en genieten van al het natuurschoon. Nee, het gaat niet om de snelheid maar
om de saamhorigheid, het gezellig samen zijn en de passie voor oude motoren.
Frits en Annie v/d Hoek zijn samen al weer
maanden bezig met de voorbereidingen,
zoals administratie, financiën, logistiek, het
uitzetten, controleren en nogmaals - nogmaals testen van het parcours. Want ze willen niets aan het toeval overlaten. Ook al
is het de 21e keer en hebben ze inmiddels
aardig wat ervaring. Alles moet goed zijn
zodat iedereen maximaal kan genieten van
de tocht. De route moet duidelijk, verantwoord en haalbaar zijn voor iedereen. Dat er
af een toe een motor met problemen uitvalt,
moet je op voorbereid zijn. Aldus Frits. De
auto ambulance (beschikbaar gesteld door
een sponsor) rijdt mee en zal de pechvogels
oppikken en weer veilig thuis brengen. Een
groot stuk veiligheid komt er ook bij kijken.
Alle motoren achter elkaar, we rekenen op

ongeveer 50 inschrijvingen, levert al snel
een slinger op van ongeveer 1 km. Dat moet
allemaal over die smalle weggetjes en kruisingen. Vandaar een aantal ordonnans die alles
in goede banen lijden tijdens de tocht. Het
vertrek staat gepland op 11.30 uur vanuit de
Paspoortstraat. Met de pauzes erbij verwachten we weer rond 16.30 uur allemaal binnen
te zijn. Frits benadrukt dat het een tourrit is
en er geen prijzen voor de snelste uitgereikt
worden. Snelheidsrecords worden er zo ie
zo niet gebroken. Want de enige criteria is
dat als je mee wilt rijden je motor minimaal
25 jaar oud moet zijn. Inschrijven kan vanaf
10.30 uur bij bakker Schrieks in de Paspoortstraat. Alwaar de koffie voor iedere deelnemer klaarstaat, beschikbaar gesteld door het
AOS.
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• Afhaaladressen
Gratis exemplaren zijn af te halen
bij De Vrijbuiter in de Paspoortstraat
en de Primera in de Kanaalstraat.
In Ritthem: Dierenspeciaalzaak van
Lunteren.

• A
 VA elektro gaat verhuizen. Maar wees gerust, ze gaan Souburg niet verlaten. Per 1
oktober gaan ze in het pand van de keukens (voorheen Maljaars). In de uitgave van
september zal hier uitgebreider aandacht aan besteed worden.
• Voor uw keukens kunt u straks gewoon bij Edwin Borgs in Middelburg terecht.
• Op nummer 71 aan de Kanaalstraat heeft dierenartsenpraktijk de Ark een vestiging
geopend.
• Vernieuwde website voor Souburg. De op dit moment in aanbouw zijnde vernieuwde
website voor Souburg zal veel uitgebreider en overzichtelijker zijn. Vooral het gebruik
van de tablet en telefoon zullen een stuk gebruikersvriendelijker en overzichtelijker worden t.o.v. de huidige uitvoering. Het krijgt een frissere uitstraling van deze tijd. En het
zal beter van opzet en structuur zijn. Dus eigenlijk een totale update en “pimpen” van
het geheel. Het is echt een site voor Souburg maar Ritthem zal zeker niet uitgesloten
worden. Vooral de (sport) verenigingen zullen de nodige aandacht blijven krijgen en
belicht worden.
• In de Paspoortstraat is er een nieuwe groentezaak geopend. Hier kunt u terecht voor al
uw verse producten zoals groente en fruit. Maar ook voor een frisse salade kunt u hier
terecht.

•R
 edactie
lprevoo@zeelandnet.nl
dickschinkel@zeelandnet.nl

• Advertentie-acquisitie
Margreet Geschiere (0118) 617661
m.geschiere@internetbode.nl
Dick Schinkel, (0118) 490195
dickschinkel@zeelandnet.nl
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• Medewerkers
- Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Esther de Neef
- Dick Schinkel
- Celina Rijk
- Lambert Prevoo
- Stichting Mae Uku
• Verspreidingsgebied
Oost- en West-Souburg
Ritthem/Vlissingen

Bouwtekening van het district-station voor de gasvoorziening bij de Souburgse brug, 1953

Nutsbedrijven

Door Adri Meerman

Mee in de vaart der volkeren. Ook ons huisgezin is onlangs in het bezit gekomen van een slimme meter. Of het toestel daadwerkelijk slim is zal nog moeten
blijken. Van mijn kant is er vertrouwen, maar ik moet ook toegeven dat er een
zekere vorm van verwarring heerst. Het slimme apparaat werd aangekondigd
door middel van een brief van het bedrijf Enduris. Op de afgesproken dag van
installatie stopte er een wagentje van Zebra International Products. De monteur die aanbelde droeg een hesje van Delta en vertelde mij bovendien dat
deze werkzaamheden straks door werknemers van Stedin worden uitgevoerd.
Op dat moment kreeg ik last van nostalgie en verlangde terug naar de oude
vertrouwde PZEM.
scheiding tussen de netwerkbedrijven en de productie- en
leveringsbedrijven. In combinatie met de aanhoudende
slechte omstandigheden op
de energiemarkt moest het
bedrijf zich gaan richten op
een volledige herstructurering.
Dat dit gevolgen heeft voor
het personeel mag duidelijk
zijn. Dat geldt tevens voor de
deelnemende overheden, die
hun begrotingen altijd deels
PZEM-tegel op sommige transformatorhuisjes, 2017
(foto A. Meerman)
hebben kunnen baseren op de
inkomsten vanuit het energiebedrijf. Omdat ook de naam
Geschiedenis
Ik weet zeker dat er leeftijdsgenoten zijn die van een netwerkbeheerder niet in relatie
beweren dat zij nog steeds stroom krijgen mocht staan met het productie- en levevan de PZEM. Het zit gewoon in de Zeeuwse ringsbedrijf veranderde DELTA de netwerkgenen. We zijn er mee opgegroeid. Als tak in Enduris. Deze afdeling wordt verkocht
opgroeiend jongetje in Vlissingen moest ik aan het bedrijf Stedin. Onlangs bereikte
voor Koninginnedag liedjes oefenen bij de DELTA overeenstemming met het Zweedse
oude PZEM-centrale aan de Koningsweg. EQT Infrastructure over de verkoop van de
Later kwam er een nieuwe centrale aan de afdeling die leverancier is van elektriciteit,
Edisonweg. De twee hoge schoorstenen fun- gas, TV en digitale diensten aan consumengeerden voor mij ook als baken als ik weer ten en de kleinzakelijke markt. DELTA NV
ergens in het Walcherse binnenland was en DELTA Energy B.V. gaan door onder de
verdwaald. Beide centrales zijn inmiddels naam PZEM. Dit bedrijf gaat zich richten op
verdwenen en de schoorstenen zijn op een de productie, handel en levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke
koude novemberdag in 1990 neergehaald.
De PZEM (Provinciale Zeeuwse Elektrici- markt. Zo komt de vertrouwde naam toch
teit Maatschappij) werd in 1919 opgericht weer terug in het Zeeuwse.
om de Zeeuwse bevolking te voorzien
van stroom. Na een fusie in 1970 met de PZEM-kotjes
Zeeuwse Gas Maatschappij ontstond de Toch was de naam PZEM niet geheel verProvinciale Zeeuwse Energie Maatschappij dwenen uit ons zichtveld. Denk maar aan al
die dan tevens de gasvoorziening voor haar die transformatorhuisjes waar we zo gemakrekening nam. In 1991 fuseerde het bedrijf kelijk gedachteloos aan voorbijlopen. Ze
met de Watermaatschappij Zuidwest Neder- worden ook wel PZEM-kotjes genoemd.
land (WMZ) waarmee het bedrijf DELTA Overal in Zeeland kom je die huisjes tegen.
ontstond. De Internetprovidor ZeelandNet Ze bestaan in een grote variatie. Sommige
werd opgericht in 1996 en zorgde voor huisjes hebben zelfs de monumentenstaeen belangrijke uitbreiding van het pro- tus bereikt. De technische installatie in de
ductenpakket. Ook op het gebied van het huisjes is uiteraard aangepast aan de eisen
milieu (afvalverwerking) ging DELTA een des tijds maar de buitenkant is veelal intact
belangrijke rol spelen. Na de eeuwwisse- gebleven en daarmee nog zo herkenbaar. Ze
ling wijzigde het speelveld zich ingrijpend. blijven belangrijk in het transport en verdeEr ontstond een fusie met het Waterbedrijf ling van de elektriciteit. Zij zorgen ervoor
Europoort waardoor het bedrijf Evides ont- dat de 10.000 Volt die daar binnenkomt
stond en de milieutak van het bedrijf ging keurig wordt omgezet in de 230 Volt voor
op in het Belgische bedrijf Indaver.
de stopcontacten thuis. Ook in Souburg zijn
ze nog te vinden. Soms in onooglijke stalen
kasten, maar soms nog in ‘monumentale’
Splitsingswet
De publicatie van de Wet Onafhankelijk staat zoals aan de Karolingenbaan. Dit trafoNetbeheer (WON), in de volksmond beter huisjes is gebouwd in 1950.
bekend als ‘splitsingswet’, in het staatsblad Tussen het Station Souburg en de brug staat
van december 2006 veroorzaakte grote echter nog een gebouwtje dat herinnert aan
onrust bij de Nederlandse energieleveran- de oude vertrouwde PZEM. Het is tegenciers en dus ook bij DELTA. Deze wet eiste de woordig danig ontsierd door ‘graffitikunste-

PZEM-huisje aan de Karolingenbaan, 2017 (foto A. Meerman)

naars’ maar desondanks goed herkenbaar.
Het is een district regelstation dat in 1953 is
gebouwd en nog steeds als zodanig wordt
gebruikt. De in het gebouwtje staande
apparatuur zorgt dat de gasdruk van 8 Bar
wordt omgezet naar de 100 Millibar voor
een deel van ons dorp.
Hoe dan ook. Wij hebben een slimme meter.
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De monteur met het DELTA-hesje vroeg of
ik een korte of uitgebreide uitleg over het
apparaat wilde. Halverwege de korte uitleg dacht ik al: “Dat onthoud ik nooit”. Dat
klopte. Ik dacht aan de vriendelijke meteropnemer die ons jaarlijks een bezoekje
bracht. In mijn herinnering droeg hij nog
een PZEM-jasje.

Wandelroute: Vlissingen aan het Front
Thema wandeling circa 6 of 12,5 km

In de gemeente Vlissingen is door de eeuwen heen veel strijd geleverd. Strijd
tegen zowel het water als tegen vreemde volkeren. “Luctor et emergo” luidt de
Zeeuwse spreuk. “Ik worstel en kom boven”. Dat geldt zeker voor de inwoners
van de stad Vlissingen en zijn omringende dorpen. In een onverzettelijke strijd
tegen vreemde indringers en de elementen hielden zij hun hoofd boven water.
De wandelroute Vlissingen aan het front kunt
u op elk gewenst punt beginnen. Wij zijn
begonnen bij het station in Vlissingen. Tijdens
de wandeling komt u verdedigingswerken
tegen uit alle tijden en van allerlei volkeren.
De Noormannen, de Spanjaarden, de Fransen, Engelsen en Duitsers, ze streden allemaal
in en om Vlissingen. Ook de gevolgen van de
strijd tegen het water zijn zichtbaar. De zee
nam en de zee gaf, ontdek het zelf.

Voor de langeafstandswandelaars hebben we
een verbindingsroute gemaakt die aansluiten
bij een tweede wandelroute. De thema wandeling “Ritthem aan het Front”. Deze verbindingsroute begint in Vlissingen bij het Station
en gaan via Oost-Souburg en Ritthemse zeedijk naar Ritthem. In Oost Souburg vindt u
het oudste vestingwerk van de route. Midden
in het dorp ligt een Karolingische Burg. In de
tweede helft van de negende eeuw is deze
verdedigingburg opgeworpen als bescherming tegen de invallen van de Noormannen.

Nieuwe wandelroute

Aandachtspunten

Wij vragen uw hulp

De routes lopen het grootste gedeelte via het
knooppunt systeem. De knooppunten zijn op
de kaart in witte cijfers in rode bolletjes aangegeven.
Op de route zijn de bordjes groen met gele
richtingspijlen. De aandachtspunten staan op
de kaart in blauwe bolletjes met een wit cijfer
er in. Deze verwijzen naar de tekst die u verderop in deze pagina kunt vinden.

De Souburgsche Courant heeft een aantal wandelroutes gemaakt. Op deze en de volgende bladzijde van de Souburgsche Courant staat de beschrijving van de route, de
routekaarten en alle aandachtspunten.
Het is een proef. Zowel in de route beschrijving, de kaart en de teksten van de aandachtspunten kunnen fouten, onvolledigheden en onduidelijkheden staan. Daarom
vragen we de hulp in van de lezers van de Souburgsche Courant. Wij vragen u de
route(s) te lopen en voor 15-08-2017 uw op- en of aanmerkingen door te mailen aan
dickschinkel@zeelandnet.nl
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uit de vaderlandse geschiedenis. Michiel
werd in 1607 in Vlissingen geboren. Zijn
vader, Adriaan, moest de kost verdienen voor
zijn gezin met twaalf kinderen als bierdrager.
Geen vetpot, daarom ging Michiel al jong
werken op de Vlissingse lijnbaan. Daar herinnert de bekende regel, “In een blauw geruiten kiel draaide hij aan ’t grote wiel”, aan.
Michiel was te ongedurig voor dit werk. Al
vroeg monsterdehij aan als hulpje van de
van de hoogbootsman en maakte zijn eerste
zeereis. Michiel klom in de loop der jaren op
van hulpje tot Admiraal van de Nederlandse
vloot. In de Engelse Oorlogen werd Michiel
de schrik van de Engelsen. In menig zeeslag
werden ze verslagen. In de jaren 1666 en
1667 bereikte Michiel het toppunt van zijn
carrière. Hij maakte in die jaren de beroemde
tocht naar Chatham. In het hol van de leeuw
versloeg hij de Engelse vloot en nam in triomf
het vlaggenschip van de Engelsen mee naar
Nederland.
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Fotografie en teksten: Dick Schinkel

Routebeschrijving

Wij starten de route bij het Station in Vlissingen. Knooppunt 21.
Op de hoek van het parkeerterrein neemt
u de watertaxi. Voor informatie over de
vaarten kijk op de website: www.watertaxivlissingen.nl. U meert af bij het Dokje van
Perry. Aan het eind van het dokje volgt u de
bordjes naar rechts richting knooppunt 13.
Vaart de taxi niet of gaat u liever lopen
neem dan de richting knooppunt 76-13 en
12.
Na knooppunt 12 gaat u door het poortje
van de Kazematten daarna rechts de glooiing op. Na de Bomvrijetoren gaat u naar
boven de boulevard op. Rechtsaf voor de
korte route terug richting knooppunt 12.
Linksaf voor de lange route richting knooppunt 10.
Aan het eind van de Boulevard, bij het begin
van het Nollehoofd, volgt u de straat naar
beneden richting stoplichten. Bij de stoplichten links. Onmiddellijk daarna het Nollebos in bij het standbeeld. U volgt de bordjes richting knooppunt 91. Aan het eind
van het bos, bij de rotonde, gaat u linksaf
richting de duinen. Bij de duinen neemt u
het fietspad links naar boven. U volgt de
bordjes richting knooppunt 10 vervolgens
knooppunt 12 en 21.

(01)

(04)

Een monument in een monument. Het Keizersbolwerk dateert uit 1548 en is gebouwd
tijdens de regeerperiode van Karel V door de
Italiaanse bouwmeester Donato di Boni Pellezuoli, die een jaar eerder ook Fort Rammekens
had gebouwd. Tijdens de Franse tijd (17951814) liet Napoleon, na de Engelse inval
van 1809, de stad zwaar versterken. In 1811
moest ook het Keizersbolwerk worden aangepast en kreeg toen haar huidige vorm. Het
werd voorzien van dertien kazematten, waarvan er één was ingericht als garnizoensbakkerij. De twee ovens in deze bakkerij konden
elk maar liefst 300 broden bevatten. Voor het
gehele garnizoen konden per etmaal 4800
porties brood worden gebakken. Wanneer u
door het poortje loopt heeft u een prachtig
zicht op de loodsensteiger.

Tijdens de Franse tijd behoorde fort de Nolle
tot de ring van verdedigingswerken rondom
Vlissingen. Na de opheffing van de vesting
Vlissingen in 1867 is het fort afgebroken. In
de jaren twintig van de 20e eeuw is het Nollebos met vijvers, wandelpaden en bruggen
in werkverschaffing aangelegd. Als gevolg
van het geallieerde dijkbombardement van
oktober 1944 kon het zeewater Walcheren
binnenstromen. Na de oorlog kon met veel
moeite het dijkgat worden gedicht. De zeedijk kwam iets dieper landinwaarts te liggen.
Hierdoor ontstond het Nollestrand. Na de
oorlog is het Nollebos weer aangeplant, door
de zilte grond groeien er bijzondere planten
en bloemen. Onlangs is de zeewering in deze
omgeving flink opgehoogd.

7

5

2

(07)

Op een groot deel van de wandelroute rijdt
de Zonnetrein. U kunt op verschillende
plaatsen in- en uitstappen. Voor meer informatie www.zonnetreinzeeland.nl

3

 e verbindingsroute wordt gepubliceerd in
D
de Souburgsche Courant van september.
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De wandelroute is
naar een idee van
Dick Schinkel

2
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(02)
Halverwege de Boulevard staat de “Bomvrije”
of “Gevangentoren” een restant van een
aan het eind van de 15de eeuw gebouwde
stadspoort. Aan de landzijde is een deel van
de poort in 1812 afgebroken voor de bouw
van een bomvrije kazerne, die na de Tweede
Wereldoorlog weer is gesloopt. De toren is
omstreeks 1960 geheel gerestaureerd, waarbij de top met de tentvormige bekapping
volgens oude tekeningen is teruggebracht. In
verband met de huidige bestemming, een restaurant, zijn enige kruisvensters aangebracht.
Het is nu goed toeven in de toren, vroeger
was dat wel anders. Wanneer een gevangene
in een cel onderin de toren gestopt werd was
het daar geen pretje wanneer het water op
kwam. De kelder was berucht en werd ook
“de gevreesde put’ genoemd.

3

Vlissingen
Vanaf de 10e eeuw na Christus ontstonden er steeds meer dorpen en steden op Walcheren. Onder het regime van graaf Willen III werd zuidelijk van het toen nog bestaande vissersdorpje
(oud) Vlissingen (Nieuw) Vlissingen gebouwd.
In 1315 verkreeg de stad stadsrechten en er werd de Sint Jacobskerk
gebouwd. Het dorp West-Souburg lag als het ware als een schil rond Vlissingen. De ambachtsheren van West Souburg werden rond 1443 verplicht
grond af te staan, waarna de nieuwe havens werden gegraven. Hierdoor
ontstonden de landtong (huidig Arsenaalgebied), het rondeel (afscheiding
tussen de havens), de Nieuwedijk en de Nieuwe Haven.
6 april 1572 bevrijde Vlissingen zich van de Spanjaarden en sloot zich aan bij Willem van Oranje. Na
1795, in de tijd van Napoleon, hoorde Vlissingen een aantal jaren bij Frankrijk. Na een aanval en een
korte bezetting door de Engelsen gaf Napoleon opdracht de stad te versterken tot een ware vesting.
In 1814 werden de Fransen verslagen en Vlissingen leef berooid achter. In 1860 kreeg Vlissingen een
impuls door de terugkeer van het Loodswezen en de tijdelijke vestiging van een Marinewerf.
In 1875 vestigde “De Schelde” zich in Vlissingen. Daarvoor waren het Kanaal door Walcheren en
nieuwe havens gegraven. Ook kwam er een spoorverbindingen en het toerisme begon op te komen.
Aan de ontwikkeling van de stad kwam in 1940 een abrupt einde door het uitbreken van de tweede
Wereld Oorlog. Toen in 1944 de trieste balans werd opgemaakt kwam slechts 1 huis onbeschadigd uit
de strijd. Er volgde een lange periode van wederopbouw.
4

De Heer van Vlissingen, Philips van Bourgondië, besloot een deel van het gebied van
West-Souburg af te nemen van de ambachtsheer, dat als een schil rond het plaatsje Vlissingen lag. Dit met de bedoeling om er
een nieuwe haven te graven. Deze nieuwe
haven (nu de Michiel de Ruyter jachthaven)
kwam gereed in 1443. Aan de zuidzijde van
deze haven werden een aantal bescheiden
scheepswerfjes aangelegd waarvan er nog
één gedeeltelijk herkenbaar is. Aan de zeezijde van de haven zijn de Fransen begonnen met de bouw van een hospitaal. Op de
fundamenten van dit hospitaal verrees in
1823 het nieuwe militair Arsenaal, gebouwd
op last van de Nederlandse regering. Sinds
1993 is het Arsenaal in gebruik als toeristische attractie.

(05)
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De thema wandeling “Ritthem aan het
Front” is gepubliceerd in de Souburgsche
Courant van mei. Wilt u deze courant digitaal ontvangen mail dan een verzoek aan
dickschinkel@zeelandnet.nl

Vlissingen

(09)

Deze prachtig gerestaureerde Oranjemolen is
een korenmolen, die sinds 1650 op het Oranjebolwerk langs de Westerschelde staat. Nergens in Nederland staat een molen dichter bij
zee. De molen is tot 1957 in bedrijf geweest
voor het vermalen van graan tot veevoeder
en meel voor menselijke consumptie. Tegenwoordig is de molen nog geregeld in bedrijf
te zien. Door de ligging aan de monding
van de Westerschelde heeft de molen veel
oorlogsgeweld meegemaakt. Achtereenvolgens waren de Fransen, de Engelsen of Duisters onze vriend of vijand. Wanneer je goed
kijkt zie je nog een kogel in de muur van de
molen, die afkomstig is van de beschieting
door de Engelse vloot in 1809.

10

Zonnetrein

4

9

Frans Naerebout kende de zee als geen
ander. Naast zijn beroep als visser was hij
actief als loods voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Fran verwierf zijn faam als
beroemd redder van schipbreukelingen door
de redding van 87 mensen van “De Woestduyn” die op terugreis van Indië was vastgelopen op de kust voor Walcheren. Met gevaar
voor eigen leven bracht Frans de opvarende
veilig aan land. Voor de oorlog stond er
een beeld van Frans aan de Boulevard Bankert. Het beeld, ontspannen gezeten op een
meerpaal, oogde op een zeeheld in ruste. Dit
beeld sneuvelde echter tijdens gevechten in
de tweede wereld oorlog. Na de oorlog werd
een nieuw beeld gemaakt wat pronkt aan de
Boulevard de Ruyter. Het moest niet opnieuw
een zeeheld in ruste worden maar een moedig redder van schipbreukelingen en een
onverschrokken loods uitbeelden. De nieuwe
uitstraling past ook bij de laatste regel van
het tweede couplet van het Zeeuws volkslied
dat luidt: “Den onverschrokken Naerebout”.

8

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (19401945) is er hard gevochten in de stad en op
de Westerschelde. De bevrijding van Vlissingen speelde een grote rol in de ‘Slag om de
Schelde’. Bij de voormalige ingang van de
Slijkhaven, code naam Uncle Beach, landden
in de vroege morgenuren van 1 november
1944 geallieerde troepen om Vlissingen en
heel Walcheren te bevrijden van de Duitse
bezetting. Deze operatie had tot doel om
de monding van de Westerschelde te zuiveren van vijandelijke stellingen en troepen
zo dat de haven van Antwerpen kon worden
gebruikt. Rondom de Oranjemolen is het
gebied ‘Uncle Beach’ ingericht. In dit gebied
wordt het verhaal verteld van de bezetting,
bevrijding en burgerbevolking van Vlissingen
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

11
(11)
(08)

6

Door de ligging van Vlissingen aan open
water heeft de bescherming tegen datzelfde
water door de eeuwen heen een allesoverheersende rol gespeeld. De Vlissingse bedijking had in eerste aanleg slechts een waterkerende functie. Naarmate Vlissingen en de
Westerschelde belangrijker werden, groeide
eveneens de militair-strategische positie van
het havenstadje. Doordat in 1485 Sluizenaars de Westerschelde overstaken en probeemloos plunderend en brandstichtend
door Vlissingen konden trekken bleek het
stadje kwetsbaar voor aanvallen. Vlissingen
werd versterkt door de aanleg van wallen en
muren, hetgeen de eerste aanzet werd tot
Vlissingen als vestingstad. Al honderden jaren
staan hier kanonnen, gericht op zee. Alsof ze
zeggen willen: “Vijand kom maar op”.

(03)
Aan het einde van de Nolledijk resteert nog
een bunker uit de tweede wereldoorlog. Het
is een in 1942 gebouwde bunker van het
Stp. Hohenstaufen 623 type. Op deze bunker
staat een voor Nederland uniek monument:
het windorgel. De orgelpijpen zijn voorzien
van gaten. Wanneer de wind er doorheen
blaast, ontstaan er een bijzondere mengeling
van verschillende klanken. Zo speelt de wind
er steeds een ander concert. Een prachtig
zicht is het om ’s avonds na een mooie dag
op deze plaats de zon in het westen onder
zien gaan.

(10)

(06)
Op de boulevard staat trots het standbeeld
van Michiel de Ruyter, de grootste zeeheld
5

In de Franse tijd werden de dijken aan de
oost- en westzijde van de vesting Vlissingen vervangen door gemetselde beren. Een
gemetselde beer is een dam in een vestinggracht ter bemoeilijking van de oversteek
ervan door de vijand. Aan de bovenzijde
werd een ezelsrug aangebracht, gemaakt
van gladde natuursteen. Om te voorkomen
dat eventuele aanvallers desondanks toch
over deze ezelsrug wilden lopen, werd er
een torentje (Monnik) op gemetseld met
een eveneens gladde natuurstenen top. In de
beer was een gang aangebracht met schietgaten richting grachtzijde. De gang werd
aan beide zijden nog met tientallen meters
verlengd met onderaardse gangen. Mijnsystemen moesten er voor zorgen dat bij een
calamiteit het verdedigingswerk opgeblazen
werd en het gebied buiten de vesting, inclusief eventuele vijandelijke stellingen, onder
water raakte.

Heerlijkheid
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40%
20%
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Verwacht in De Verwachting

Robert Jan Stips op zaterdag 27 mei met RJSolo naar Ritthem
bij Golden Earring met wie hij twee albums
maakt. Na zijn jaren bij de Earring is Stips
actief in veel verschillende groepen (Sweet
d’Buster, Stars & Stips, Transister) om vervolgens bij Nits te belanden. Naast zijn werk
met Nits staat Stips in het theater met Freek
de Jonge, werkt hij als producer en componeert hij muziek voor film en televisie.

DE VRIJBUITER

Paspoortstraat 26 Oost-Souburg
www.vofdevrijbuiter.nl

EEN
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WONING
Uw
woning (ver)kopen........
(VER)KOPEN
(VER)KOPEN
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INDEZE
DEZE
TIJD
TIJDISISWÉL
WÉLMOGELIJK...
MOGELIJK...

Uw multi merken specialist
voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom

Robert Jan Stips houdt op zaterdag 27 mei
een soloconcert in De Verwachting in Ritthem

De veelzijdige duizendpoot Robert Jan Stips
werd begin jaren zeventig bekend als zanger/
toetsenist van de progrockers Supersister.
Na vijf jaar met Supersister voegt Stips zich

Wij
Wijhelpen
helpenuugraag!
graag!

www.autodijkwel.nl

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?

Sjezenrijden in Ritthem

Op zaterdag 17 juni vindt het jaarlijkse sjezenrijden in Ritthem plaats van 13.00 tot 18.00 uur.
Meer informatie en het volledige wedstrijdschema is te vinden op www.ringrijden.nl. Op deze
dag (van 10.00 tot 16.00 uur) is ook de bunker aan Louwerse’s Wegeling open voor bezichtiging (gratis toegang).

Ritthemers benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau

Korfbalvereniging Atlas kampt met een aantal uitdagingen: de terugloop van het ledental en
de aanwas van nieuwe jeugdleden. De vereniging is bezig de oorzaken in kaart te brengen
en heeft een enquête onder de dorpsbewoners in Ritthem gehouden om tot een Plan van
Aanpak te komen. Verder zijn er diverse gesprekken gevoerd met stakeholders en er wordt
gekeken naar mogelijke samenwerking met andere verenigingen. Uiteindelijk moet dit leiden
tot een strategisch plan voor de toekomst.

Ritthem in Beeld

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.

In zijn soloprogramma RJSolo doorkruist
Robert Jan Stips zijn unieke bijdrage aan de
Nederlandse popmuziek. Terug aan de vleugel speelt hij verrassende versies uit zijn heden
en verleden: Golden Earring, The NITS, Sweet
d’Buster, Transister, Freek de Jonge maar ook
veel van Supersister, zijn legendarische start in
de 70er jaren. Robert Jan vertelt ongedwongen de anekdotes en verhalen die hem daarbij te binnen schieten… Voorbij komen ook
korte links met klassiek, onverwachte covers
en… deze avond wordt wel héél bijzonder
door een gastoptreden van violiste Marieke
Brokamp, altijd al zeer actief in ‘het Zeeuwse’
(o.a. Zeeuws orkest, O Die Zee). Samen zullen
zij naast Supersister-bewerkingen ook film- en
documentairemuziek van Robert Jan’s hand
laten horen, waaronder de meeste recente
NTR docu-serie ‘Goede Hoop’.

Toekomstplan KV Atlas

Kanaalstraat
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4141
4388
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BKBK
Oost-Souburg
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T 0118-460300
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl
E info@schinkeldeweerd.nl
• I •www.schinkeldeweerd.nl
I www.schinkeldeweerd.nl

Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)

Ritthem

Wij staan dag en
nacht voor u klaar

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.

Peter Osté

Peter Osté is sinds 1964 bestuurslid van muziekvereniging ONDA. Van 1974 tot 1986 was hij
bestuurslid van de voormalige christelijke schoolvereniging in Ritthem. Sinds 1959 zet hij zich
al in voor K.V. Atlas in Ritthem.

Tel. 0118-415183
of 06-15528040
Pieter Louwersestraat 37
4388 EJ Oost-Souburg
Dit was er in 1950 over van het bedrijf van Jan de Meij aan de Dorpsweg. Het is pas herbouwd in 1954. De taxi is van het Amerikaanse merk Plymouth (bouwjaar 1949). Links op
de foto staat zoon Bart. Nu woont op deze plek kleinzoon Jacco de Meij.

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.

Omdat kwaliteit telt:

Kanaalstraat
95
Kanaalstraat

95

Kanaalstraat
- 4388 BL -Oost
4388
BL Oost 95
Kanaalstraat
4388Souburg
BL Oost
4388 BLSouburg
Oost 95
Souburg
0118 46 14
51 46 14 51
0118

Souburg

0118 46 14
51 46 14 51
0118
www.beatrixbloemschikken.nl

www.beatrixbloemschikken.nl
www.beatrixbloemschikken.nl
www.beatrixbloemschikken.nl

Ton de Bree

Voor onze scherpe tarieven raadpleeg onze website.

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl
6

info@blomenderidder.nl
7

Ton De Bree was van 1972 tot 2015 redacteur en inlezer van het Gesproken Weekblad Ons
Zeeland. Sinds 2013 verricht hij ondersteunende werkzaamheden bij leerlingen met een verstandelijke beperking van de Klimopschool. Van 1993 tot 2005 was hij voorzitter van Oranjevereniging Ritthem.

TIJDENS DE KAROLINGENMARKT
KRIJGT U VAN ONS

KWALITEIT & SERVICE

10% EXTRA VAKANTIEGELD
Bij besteding vanaf € 500,- krijgt u bij AVA electro
10% extra korting op uw aankopen*

VRIJDAG 26 en ZATERDAG 27 MEI
Uiteraard alles thuisbezorgd en
geïnstalleerd met onze AVA service!

Tijdens
Karolingenma
rk
27 mei de hele t
dag
demonstratie
s

ENKEL ZATERDAG 27-05-2017 TIJDENS DE KAROLINGENMARKT IN OOST-SOUBURG

OP DE KRAAM DUIZENDEN
HOESLAKENS VAN EEN
BEKEND MERK
Diverse kleuren
In de maten 90x200
en 90x220
Katoen of jersey

15% KORTING
OP ALLE TEMPUR MATRASSEN

€2,50
of 5 voor €10,=
Per stuk

25% KORTING

OP ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

20% KORTING
OP TEMPUR FIETSZADELDEKJES
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s
van Jura.
* Raadpleeg de voorwaarden in de winkel.
Uitsluitend geldig op aankopen in onze winkel op 26 en 27 mei 2017.

Kanaalstraat 44 • 4388 BN Oost-Souburg •  0118 47 17 77

TIJDENS DE KAROLINGENMARKT IS ER DE HELE DAG EEN PRODUCT SPECIALIST VAN TEMPUR BENELUX AANWEZIG

ALLE DEKBEDOVERTREKKEN

3 HALEN =
1 BETALEN

ALLE MOLTONS

HALVE PRIJS

1-persoons | 2-persoons
litsjumeaux | topdekmoltons

KAROLINGENMARKTACTIE:
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Bij aanschaf van een inbouwapparaat
vanaf € 500,- bij AVA keukens
wordt uw aankoop gratis* ingebouwd

VRIJDAG 26 en ZATERDAG 27 MEI
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Maten mogen gecombineerd worden,
wij rekenen de gemiddelde prijs

EXTRA ZWARE KWALITEIT

POCKETVEERMATRAS

65% DONZEN DEKBED

Geschikt
voor vlakke
en
verstelbare
bodems.

140x200
enkele uitvoering
van €139
voor

€29,=

90x200

140x200
4-seizoenen uitvoering
van €169
voor

van €139
voor

€99,=

€49,=

HANDIG OP ROL! ZO MEE TE NEMEN!
* Raadpleeg de voorwaarden in de winkel.
Uitsluitend geldig op aankopen in onze winkel op 26 en 27 mei 2017.

Kanaalstraat 22 • 4388 BM Oost-Souburg •  0118 46 86 97
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LEKKER LICHT EN LUCHTIG

Amateurkunst presenteert
zich op 8 en 10 juni

Sportheld van Souburg

Door: Frits van Woudenberg

WAK in Souburg en Ritthem
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Eropuit
blijven gaan

• thuiszorg
• verzorgd wonen
• revalidatiezorg

Wanneer je beperkt wordt door ziekte
of ouderdom is het juist belangrijk
om zoveel mogelijk verbonden te
blijven met mensen die je dierbaar
zijn en de wereld om je heen.
Dat is waar onze zorg voor staat.

In navolging van de sporthelden van
Souburg een iets minder bekende
sport onder onze dorpsgenoten: De
minibike.
Dit is een motorfiets met een 50 cc motorblok en een zogenaamde variokoppeling die
wij kennen in de bromfiets en scooter wereld.
Het is een motorsport die door velen wordt
beoefend in het land en een opstap kan zijn
voor de zogenaamde wegraces. Ook Valentino Rossi (vele malen wereldkampioen) is op
een minibike begonnen en rijdt er ook nu af
en toe nog op, gewoon voor de lol.
Wij hebben ook een jeugdig talent in ons

Meer info over onze zorg en
activiteiten vind je op www.wvozorg.nl
Duo van Toen en Nu

KAROLINGENMARKT AANBIEDING
MAANDAG 22 MEI T/M ZATERDAG 27 MEI

10% KORTING OP

Op initiatief van Muziekvereniging
Vlijt en Volharding is de WAK, “Week
van de Amateurkunst“ nu ook in de
dorpen terechtgekomen.
Voor de gemeente Vlissingen “Het WAK”,
want daar wil men het beperken tot het
Weekend van de Amateurkunst; zelfs alleen
tot zaterdag 10 juni. De dorpen wijken daar
een beetje van af: Op donderdag 8 juni met
Brassband ONDA Ritthem, die in eigen dorp
onder leiding van haar nieuwe dirigent Bart
Borgt het spits af met een avondconcert in de
Hervormde kerk.
Zaterdag 10 juni is de amateurkunst te aanschouwen en beluisteren in Vlissingen en
Oost-Souburg. In Oost-Souburg gebeurt dat
in en om de Historische Kerk aan het Oranjeplein. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er
optredens van Philharmonie 50 Plus, een
Klezmerband, bestaande uit Arina de Kraa,
Jolande van Baardewijk, Marie Swenne en
Sjoerd Ypma, Muziekvereniging Vlijt en Volharding met blokfluiters, samenspeelgroep,
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slagwerkgroep, jeugdorkest en fanfare en het
duo “Van Toen en Nu”, bestaande uit Francis
de Jonge (zang) en Lenie Stokman-de Graaff
(vleugel).
Folklore- en dansgroep Medioburgum-Walacra verzorgt enkele optredens met muziek en
dans en is aanwezig met haar babbelarenkraam.
Beeldende kunst is er te bewonderen van een
houtsnijder, juwelen- en keramiekkunstenares, iconenschilders en een beeldhouwster.
Frida van Overbeeke-Verschuur, naast muzikante van Philharmonie 50 plus bekend van
haar beelden in brons, mortel en keramiek,
biedt aan het eind van de ochtend de jeugd
ook de gelegenheid om zelf de kunst van het
boetseren te proeven. Bij het ter perse gaan
van deze Souburgsche Courant was aanmelding nog steeds mogelijk. In de huis-aan huisbladen zal daarover nog informatie volgen.
Het WAK is inmiddels ook gelieerd aan de
landelijke stichting IkToon en in dat kader
geeft Vlijt en Volharding in de maand juni
nog enkele “Pleintjesconcerten”.

r
ippetaupe
Damessandaalnin
kleur
dsl

Heren kruisba

Volo
p
inrui
ﬁetse l
n

,9595
4€984,

€ € 59,95

Midzomerfeest 2017
Stichting Mae Uku

ECCO

Da

Ipanemames schoen

€ 99,95

teenslipper

In augustus is het weer zover! Dan zal het
midzomerfeest voor de 35e keer worden
georganiseerd door de Molukse Stichting
Mae Uku. Dit jaar zal het unieke feest van
donderdag 17 augustus tm zaterdag 19
augustus plaatsvinden in de Molukse wijk
Oost Souburg. Inmiddels wordt dit festijn
niet alleen bezocht door vele Souburgers en
andere Zeeuwse inwoners, er komen ook elk
jaar steeds meer mensen buiten Zeeland die
blauw
het heel erg naar hun zin hebben op het Midzomerfeest.

rieker
€ 21,95 Damesslipper in kleur

Gebr. Baljeu
Sinds 1903

Gebr. Baljeu

100 Jaar een Naam in Schoenen
Sinds 1903

€ 59,95

Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
0118-461525

De programmering wordt op dit moment
ingevuld. Er zullen diverse activiteiten worden georganiseerd waarbij de kinderen en
ouderen niet worden vergeten.

Kanaalstraat 1
10
Oost-Souburg
0118-461525

De zaterdag is zoals gewoonlijk de grootste
dag welke in het teken staat van muziek en
cultuur. Er komt een uitgebreid podiumprogramma met muziekbands en culturele
voorstellingen. Een grote Pasar Maluku zal
worden gehouden met diverse kraampjes.
Speciaal voor kinderen hebben we onder
andere een springkussen.
Voor de kraampjes kunnen de geintesseerden zich reeds aanmelden via email:
stichting@mae-uku.nl. Bij het aanmelden aub
“kraamhuur” als onderwerp aanhouden.
Hou de website van Stichting Mae Uku
(www.mae-uku.nl) en hun Facebookpagina
in de gaten voor de laatste updates.
Dus noteer 17, 18 en 19 augustus 2017 in
uw agenda en kom ook!

midden en zij heet Noah Flipse en rijdt nu al
voor het 2e jaar op haar eigen minibike.
Vanuit Zeeland bestaat er de stichting JMW
Racing die via de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motor Vereniging) allerlei evenementen houden. Regelmatig zijn er trainingen,
instructie- en opstapdagen op diverse locaties, zoals de kartbaan te Middelburg en op
het vekeersopleidingsterrein Dek te Goes.
Op deze vrijdag (7 april) was het oefenen
met instructie te Goes. En zoals Abco Wattel
Galileo Galilei citeert: “Je kunt elke mens helpen om het beste uit zichzelf te halen”. Dat
gebeurt bij deze sportheldin elke keer weer
als ze op de baan rijdt.
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Nieuw theaterprogramma
De Verwachting bekend!

Max van den Burg maakt deel uit van het
uitgebreide theaterprogramma en is met
zijn cabaretvoorstelling ‘Op een bedje van
Rucola’ te zien op vrijdag 3 november in De
Verwachting in Ritthem. Voor het volledige
programma: www.theatersaanzee.com.

Ons nieuwe adres:
Kanaalstraat 75
4388 BK Oost-Souburg
T. 0118 - 465599

autoruitschade?
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
of service op locatie
• sterreparatie zonder afspraak

Het nieuwe theaterprogramma 2017-2018
staat op de website (www.theatersaanzee.
com). Het programma bestaat uit een kleine
40 voorstellingen alleen al in Ritthem (!) en
het aanbod wordt tijdens het seizoen nog
verder uitgebreid. Er is een theatergids in de
maak en deze kunt u op verzoek laten toesturen naar uw huisadres door een e-mail te
sturen aan info@theaterdeverwachting.nl.
Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen,
is een e-mail naar dit adres voldoende. Ook
voor het nieuwe seizoen kunt u weer theatervriend worden voor het bedrag van € 25,00
met twee personen. U kunt dan het gehele
seizoen profijt maken van kortingen op voorstellingen en u wordt als eerste op de hoogte
gehouden van het actuele aanbod en eventuele acties. Als theatervriend krijgt u bovendien altijd een kopje koffie of thee gratis in De
Verwachting! De Ritthemse bitterballen na de
voorstelling zijn inmiddels traditie geworden;
daaraan houden we vast!

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

De E bike specialist van Oost Souburg
Maar ook voor stads, trekking, transport, ATB, kinderfietsen

Celina’s Column

Officieel dealer van:

Al bijna een jaar geleden ben ik mijn vriend tegen het lijf
gelopen in Taizé, een Frans gehucht waar (meestal christelijke) jongeren over de hele wereld samenkomen. Helaas kom
je daar geen jongen tegen uit het Zeeuwse dorp verderop.
Mijn vriend Jerome woont als student in Utrecht. Voor Taizé
normen is dat nog goed te doen, het is immers hetzelfde
land. Toch was dat afgelopen jaar toch wel veel gereis, aangezien je er met de trein twee en half uur over doet vanuit
Oost-Souburg. Hier stap ik op in de uithoek van Nederland
en ik stap uit op het grootste station van het land in een grote
stad die ik niet ken. Gelukkig komt Jerome me dan ophalen en tegenwoordig ga ik wel eens
met de auto. Laatst zou hij me om half één in de middag halen van Utrecht Centraal, maar
helaas, hij stond er niet. Hij sliep nog. Mopperend zoek ik een bus om dan maar zelf naar zijn
huis te gaan. Schuldbewust neemt hij me meteen mee om ergens te gaan lunchen, voor hem
was het een ontbijt. Ondanks de verschillen hebben we het heel leuk samen. Ik verheug me
dan ook enorm op de reis naar Thailand samen vlak na mijn examens.

Gazelle
■ Kreidler
■ Bikkel Bikes
■ BSP E Volt
■

Rijwielhandel Boone
Buteuxstraat 45 Oost Souburg
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tel. 0118-460743

www.rijwielhandelboone.nl

Tweemaal een ton via
Souburgse Primera

Hier won iemand

€ 100.000,-

Wat begon met een hobby

Al weer tien jaar Rijwielhandel Boone
is Rijwielhandel Boone dealer van BSP met
lifestyle en E-bike, Bikkel E-bikes en Kreidles
ATB en E-bikes. Ook kinderfietsen zijn ruim
vertegenwoordigd in de winkel. “Je kunt niet
vroeg genoeg beginnen met een kind een
goede en degelijke fiets te geven want veiligheid is de basis.” Peter en Anita zijn er van
overtuigd dat ze met de door hen verkochte
merken kwaliteit in huis hebben gehaald. Het
zijn fietsen van Nederlandse en Duitse makelij, die niet in lage lonen worden geproduceerd zodat een eerlijk product wordt geleverd en dat vinden ze erg belangrijk.

Staatsloten in Souburg verkocht

Accessoires

Accessoires voor fietsen hebben ze ook volop.
Er is bijvoorbeeld een groot assortiment aan
fietstassen in de winkel te vinden en daar
weet Anita alles van. Ze is goed op de hoogte
van alle materialen en gebruiksgemakken van
de fietstassen die stuk voor stuk topfietstassen zijn van de merken Willex, Basil, New
Looks en Beck.

Bent u de
volgende?

Primera Oost-Souburg
Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg

In maart en april was het tweemaal achterelkaar raak bij de staatsloterijklanten
van de Primera-winkel in de Kanaalstraat. Bij het XL-spel in maart viel er een
prijs van € 100.000 bij een klant van Tineke Boone en in april, bij de standaardtrekking, werd er weer een ton gewonnen.
Tineke Boone heeft met haar team de Souburgsche Primera al ruim 10 jaar in beheer.
Met dochter Linda fulltime en Silvia Blokpoel
(parttime) runt ze de zaak, die in de loop der
jaren alleen maar drukker geworden is. Bij het
eerste lustrum, november 2011 uitte ze in
deze krant de wens om uit te breiden. Toen
allemaal nog wishful thinking, maar ruim 3
jaar geleden, met de nogal plotselinge mogelijkheid om het agentschap voor PostNL over
te nemen, kwam de noodzaak en mogelijkheid sneller dan verwacht. In anderhalve week
was alles over van de voormalige Bruna, maar
om aan de eisen van veiligheid en ruimte te
voldoen moest het pand op korte termijn
uitgebreid en verbouwd. De Postbalie, hét
postkantoor voor Oost-Souburg, moest snel
een plek krijgen en ook voor de fysieke postbussen, ook nu nog altijd zo’n 40 stuks, was
ruimte nodig. Tineke Boone is lovend over de
positieve opstelling van al haar buren, van
wie immers de instemming met de bouwplannen moest komen. Het behoud van

TIJDENS DE JAARMARKT

GROTE KORTINGEN
OP

NEFIT • Vaillant • Remeha
c.v. ketels
Tevens aantrekkelijke prijzen
op design radiatoren

belangrijke voorzieningen voor het hele dorp
speelde daar ongetwijfeld in mee. De inpandige postbalie is vooral een belangrijke serviceverlening. Het versturen, retourneren en
ontvangen van pakketten, (aangetekende)
brieven en poststukken is er mogelijk, maar
ook voor het overschrijven van het kentekenbewijs bij koop of verkoop van een voertuig
kan men er terecht. De oorspronkelijke “corebusiness” is echter behouden. Het gaat nog
steeds om “tabak en gemak”.
Het roken en alles wat daarbij hoort en daarnaast kantoorartikelen, boeken en tijdschriften, dagbladen, wenskaarten, postzegels en
beltegoed. En natuurlijk de aanleiding van dit
artikel, het gokje van velen in Lotto en Staatsloterij.
Primera, een landelijke coöperatie van zelfstandige ondernemers, is ook lid van de boekenbond en doet mee aan acties zoals “geef
mij maar een BOEK”. Primera verkoopt en
accepteert de boekenbon en daarnaast zijn
er allerlei specifieke cadeaubonnen te koop.

Het is een bekend plekje aan de
Buteuxstraat 45. Vroeger kon je er
groente en fruit kopen, maar nu staat
er iets heel anders in de etalage. Al tien
jaar verkopen Peter en Anita Boone er
fietsen. Het begon als een hobby maar
het groeide in die tijd uit tot een serieus familiebedrijf waar heel wat inwoners van Oost- en West-Souburg, van
Rithhem maar ook van ver buiten de
gemeente hun weg naar toe weten
te vinden. De familie Boone verkoopt
niet alleen met veel passie en liefde
voor het vak fietsen en accessoires
maar levert daarbij een goede service
waarbij het nakomen van afspraken
hoog in het vaandel staat.

Onderhoud

houd snel en efficiënt te kunnen uitvoeren”.

Ook al is het nu geen hobby meer, nog
steeds spat het enthousiasme voor fietsen
en alles wat daarmee te maken heeft ervan
af. Peter en zijn zoon Guido, die monteur
is, zijn dan ook regelmatig met veel plezier
in de schoolbanken te vinden, zodat ze van
de laatste technieken op de hoogte blijven.
“Want”, zo redeneren ze, “elke fiets of Ebike
heeft regelmatig onderhoud nodig en dat
kan bij ons. Dat hoeft dan niet in de papieren te lopen en met tijdig onderhoud voorkom je hoge kosten. Vooral de Ebike-techniek
gaat met flinke stappen voorwaarts, dus je
moet echt bijblijven om service en garantie te kunnen waarborgen. Onze werkplaats
is daarom goed ingericht om het onder-

Kwaliteit en een eerlijk product

Gedreven praten Peter en Anita over de aankoop van nieuwe kwaliteitsfietsen.”Mensen
willen graag een fiets die jaren meegaat en
veilig gebruikt kan worden. Daarom zijn wij
dealer van fietsmerken waar we echt achter
kunnen staan en waarvoor we goede service en garantie kunnen leveren.” Gazelle
is bijvoorbeeld zo’n merk en ook wel het
bekendste. Al 125 jaar fietsen Nederlanders
op een Gazelle door weer en wind en intussen heeft het merk een breed assortiment aan
stads-, trekking-, kinder- en lifestylefietsen
en bovendien is Gazelle ook marktleider op
de sterk groeiende E-bike markt. Daarnaast

Verzekeringen

Om de aankoop compleet te maken kan Rijwielhandel Boone ook de verzekering regelen. En dat is gemakkelijk, want mocht een
fiets worden gestolen of beschadigd zijn, dan
kan dat meteen worden gemeld bij Rijwielhandel Boone. Anita gaat er dan mee aan
de slag en de klant hoeft verder niets meer
te doen. Waarmee geconcludeerd kan worden dat rijwielhandel Boone in tien jaar tijd
is uitgegroeid tot een echte fietsspecialist die
zorgt vooruitstekende keuzemogelijkheden
uit kwaliteitsproducten en een prima service.
Kortom, misschien toch maar even binnenlopen in de Buteuxstraat als u een nieuwe
fiets nodig heeft. Ze zijn er van alle markten
thuis. Wie het thuis alvast eens wil bekijken:
www.rijwielhandelboone.nl

h.jobse
uitvaartverzorging

Ondersteunde activiteiten Mae Uku
Op vrijdagavond 23 juni en 14 juli 2017 staan inmiddels alweer de 3e en 4e
culinaire activiteit Rumah Makan op de agenda. Iedereen kan zich inschrijven,
maar wel de bijdrage tijdig overmaken. De opbrengsten Rumah Makan (4x)
worden aangewend voor de organisatie van het gratis voor iedereen toegankelijke Midzomer Wijkfeest in Oost Souburg.

Presentatie AQUA
AQUA--STAR
STAR
Presentatie
waterontharders
waterontharders

Deelname Rabo Clubkas Campagne, Nieuwjaarsfeest, de hapjesbingo en pannenkoekenavond zijn dito activiteiten t.b.v. het Molukse
wijkevenement. Ook met het Oranjefondscollecteweek doet Mae Uku mee. Vorig jaar
werd voor het eerst meegedaan, waarmee
toch weer in onze eigen provincie Zeeland,
de hoogste opbrengst, met twee gebieden
binnen Oost Souburg, hebben binnengehaald! Dit jaar doen wij slechts met 1 gebied
(rondom de molukse wijk) mee en hopen
toch weer op een flinke Souburgse aandeel.
De helft mogen wij houden en de andere
helft is te verdelen en bestemd voor andere
organisaties binnen onze eigen provincie
Zeeland. Zaterdag 12 augustus 2017 wordt
er weer een SouMiKou- sponsorwandeltocht

Loodgieters- en Installatiebedrijf

DELLEBEKE
Kanaalstraat 76 – Oost Souburg – Tel. 0118-461474
12

gehouden. Wandelaars, sporters, jong en
oud worden uitgenodigd mee te doen aan
een wandelroute langs de drie Molukse Wijken in Zeeland.
SOU staat voor Oost Souburg, MI voor de
Molukse Wijk in Middelburg en KOU van die
in Koudekerke.
Drie verschillende gemeente-besturen worden daarvoor aangeschreven, t.w. die van
Vlissingen, Middelburg en Veere. Een ieder
wordt gevraagd (zich) te (laten) sponsoren . De opbrengsten komen ook weer ten
goede aan de organisatie van het 35e editie
Midzomer Wijkfeest, gelegen naast de A58,
bij afslag Ritthem/Oost Souburg. Iedereen
is, ook bij al onze reguliere activiteiten, van
harte welkom. (zie ook www.mae-uku.nl).

Uitvaartverzorging H. Jobse • Bachweg 2 • 4337 XD Middelburg • 0118 - 462205
www.hjobse-uitvaart.nl • www.basisuitvaart-zeeland.nl
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- Advertentie mogelijk gedragen moet worden. En dat
is alles wat wethouder de Jonge gedaan
heeft. Hij heeft gewekte verwachtingen in
kaart gebracht en geprobeerd om onduidelijke definities helder te krijgen.
www.partijsouburgritthem.nl

Wie is verantwoordelijk?
In de raadsvergadering van 9 maart is het
raadsvoorstel Nollebos-Westduin behandeld. Doel van deze avond was informatie delen zodat er op 23 maart door de
gemeenteraad een weloverwogen besluit
genomen kon worden. Opvallend die
avond waren de insprekers. Er waren er
maar liefst 11, en de rode draad in hun
verhaal was wethouder de Jonge. Die
kreeg van de meeste insprekers de volle
laag, zelfs tot op het onbeschofte af. En
dat is niet terecht.
Bij de coalitievorming in het voorjaar van
2014 is er door de Partij Souburg Ritthem
en de andere collegepartijen afgesproken
dat de financiën op orde gebracht moeten worden (met als gevolg de stap naar
de artikel 12 status) en dat een aantal
lang lopende dossiers afgerond moeten
worden. Zo ook het dossier NollebosWestduin.
Het zittende college is namelijk met dit
oude dossier geconfronteerd bij haar
aantreden in maart 2014. Het was voor
dit college dus al een bestaand dossier afkomstig uit voorafgaande jaren
met eerder ingenomen standpunten en
besluiten. Het college c.q. de verantwoordelijke wethouder krijgt dan de opdracht
om met deze gegevens aan de slag te
gaan en met een oplossing te komen.
Een oplossing die in de raad zo breed als

De gemeenteraad is en blijft
verantwoordelijk!
Dat nu één wethouder, de heer de Jonge,
de zwarte piet krijgt is niet echt reëel.
Want nogmaals het college voert uit en
stelt voor aan de gemeenteraad en de
gemeenteraad heeft het laatste woord
door haar besluitvorming. Het was dus
beter geweest als de insprekers hun pijlen hadden gericht op de 27 raadsleden
dan wel op de raadsleden die deel uitmaken van de coalitie. Uiteindelijk heeft
de gemeenteraad het ingediende plan
van Eco-parks in de besluitenraad van 23
maart, op advies van het college, afgewezen. En daarmee is weer een stap in dit
dossier gezet. Binnenkort zal de raad over
dit dossier een definitief besluit nemen en
dan kan ook dit dossier worden gesloten.
Er zijn nog meer langlopende dossiers
de afgelopen periode afgerond en op de
rit gezet. Ik noem het dossier Britannia.
Het dispuut met de projectontwikkelaar

Raadslid Alex Achterhuis

is uit onderhandeld en we bewaken de
afspraken die gemaakt zijn. De discussie
met de KSG over de machinefabriek is
recent afgerond. De Zware plaatwerkerij
is behouden en wordt een mooi zorgcentrum. Het dossier Panta Rhei is openbaar
behandelt behandeld en daarmee ook
afgerond. De leegstaande basisschool in
Ritthem heeft een nieuwe bestemming
gekregen. Het dossier Dorpshuis Ritthem
is met de komst van Theater de Verwachting boven verwachting mooi afgerond.

hun visie te presenteren. De inspraak start
binnenkort. De Partij Souburg Ritthem is
heel erg blij en tevreden dat de nieuwbouw voor de basisscholen in Souburg
Zuid, de Tweemaster/Kameleon en de
Burcht-Rietheim, eindelijk door gaat. Een
compliment aan het college van B&W,
de betrokken ambtenaren, de schoolbesturen en de leden van de gemeenteraad. De Partij Souburg Ritthem heeft in
dit proces logischerwijs altijd haar positie
vastgehouden.

De vlag mag in top!
Er is groen licht voor bouw
scholen Souburg-Zuid!

Huishoudelijke Hulp Toelage
tot 1 januari 2018 vijf euro
Voor mensen die op 31 december 2016
vijf euro betaalden voor hun huishoudelijke hulp, verandert er niets tot 1 januari 2018. Zij betalen € 5 per uur voor
huishoudelijke hulp, die zij zelf inkopen
bij een zorgaanbieder. De regeling zou
oorspronkelijk tot 1 juni 2017 duren. De
Huishoudelijke Hulp Toelage blijft voor
hen langer gelden. Hun huishoudelijke
hulp blijft tot die datum gewoon doorgaan. Nieuwe aanmeldingen voor de
HHT zijn helaas niet mogelijk. Voor de
Huishoudelijke Hulp (HH) blijft aanvragen
natuurlijk gewoon mogelijk.

En last but not least het dossier nieuwbouw scholen Souburg Zuid. We hebben u in de vorige Souburgse Courant
uitgebreid geïnformeerd over het genomen raadsbesluit. Ondertussen hebben
we goed bericht gekregen. De Provincie
Zeeland en de Artikel 12 inspecteur zijn
akkoord met het raadsbesluit. De vlag kan
dus uit, de nieuwbouw gaat door, dossier
gesloten. Het is nu aan de schoolbesturen om het verder uit te werken en aan
de insprekers en belanghebbenden om

Raadslid Rijnco-Jan Suurmond

Raadslid Sjaak Vermeulen

Raadslid Ger Blom

RegioBank meest
klantgerichte en
klantvriendelijkste bank
Beste klanten,
hartelijk dank voor jullie waardering.
mr. B.H. Vader
mr. H. Mink
Kanaalstraat 36-38
Tel: 0118-461000
E-mail: info@vaderenmink.nl

•
•
•

4388 BN Oost-Souburg
Fax: 0118-465220
Website: www.vaderenmink.nl

Versshop Oost Souburg
Hollandse aardbeien
Bosperzikken

Schinkel Adviesgroep

Kanaalstraat 37
4388 BJ OOST-SOUBURG
T (0118) 46 20 20
E regio@schinkeladeviesgroep.nl
I www.schinkeladviesgroep.nl

Nectarinen

2 dozen

€ 3.50

per kg

€ 2.98

10 stuks

€ 2.98

Paspoortstraat 16 - Oost Souburg
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CreativiteitsCentrum
‘t allergaartje
Vlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118 - 461706
www.allergaartje.nl

Schildersbedrijf
Kameleon

Tijdens de jaarmarkt van zaterdag 27 mei hebben wij
weer een demo/workshop van José Joosten.
Tevens vele aanbiedingen in de winkel. Die dag hebben
wij ook weer magazijnverkoop op Vlissingsestraat nr. 18,
vele artikelen daar voor kleine prijsjes.

Voor schilderwerk met verve!

U kunt zich ook nog opgeven voor de busreis naar het
Creaspektakel in Kampen op zaterdag 19 augustus.

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

Dijkwel opent tweede Souburgse vestiging
Veertien jaar geleden was de familie
Kuzee uit de Jacob Isaac Sandersestraat aan het nieuwbouwen op het
toenmalige nieuwe bedrijventerrein
Souburg. In de nieuwbouw zaten ook
plannen voor een autobedrijf. Echter
zagen de broers Kuzee toch af van de
plannen om dat zelf te exploiteren. In
de gesprekken met Hans en Alexander Dijkwel bleken er wel mogelijkheden tot uitvoer van die plannen.
Korte en heldere afspraken werden
snel gemaakt en beide partijen waren
erg positief over deze constructie. Willem Koole ging als monteur mee over
naar Dijkwel en vele succesvolle jaren
volgde. Verscholen achter de wasstraat en benzinepomp maar inmiddels wel een begrip en bij iedereen
bekend langs de snelweg.
Het bedrijf is hard gegroeid de laatste jaren
die alle merken in onderhoud heeft. Alle
specialismen en kennis zijn aanwezig en op
de monteurs gaan regelmatig op cursus en
zijn op de hoogte van de laatste snufjes en
technologie. Voor uw APK, onderhoud, trekhaken, banden, en natuurlijk een leuke collectie van tweedehands auto’s van alle merken in alle prijsklassen kunt u hier terecht.
Twee jaar geleden is er naast het Multi Merken principe het Renault dealer schap weer
bij gekomen. Hans en Alexander dachten
dat ze dat er “even” bij konden doen. Al
snel bleek het iets teveel en geen haalbare
kaart. Ze groeiden al snel uit hun jas. Vaste
klanten zullen het vast wel eens gemerkt
hebben, het is de afgelopen twee jaar heel
erg veel drukker geworden. Hierdoor hebben we misschien wel eens niet alle klanten
naar volle tevreden kunnen helpen, zoals we
graag zouden willen. Vandaar dat een stap
verder en uitbreiding noodzakelijk was. Op

huidige vertrouwde locatie. Er is een compleet nieuwe werkplaats in de aanbouw verrezen. Een deel van de bekende monteurs
gaat mee over naar de Renault vestiging.
Tevens zijn er een aantal nieuwe frisse jonge
enthousiaste monteurs bijgekomen die over
beide vestigingen zijn verdeeld. De allernieuwste apparatuur is aangeschaft en er
zijn 5 nieuwe hefbruggen bijgekomen. Hiermee komt de totale capaciteit van Dijkwel
Auto Shopping Centre bij elkaar op 11 werk-

nummer 15 stond het pand van PAC zonwering leeg en bleek dat een mooie locatie
te zijn voor een tweede vestiging. Hierbij
kunnen alle Renault specialismen onder één
dak. De huidige locatie kan dan door blijven
gaan als Multi Merk specialist.
De laatste maanden is er in het nieuwe pand
flink verbouwd tot het moderne autobedrijf
wat er nu preachtig bij staat als Eye catcher
langs de A 58. Dit wel op loopafstand van de
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plekken. De showroom is ingericht naar de
laatste nieuwe huis stijl van Renault. Uiteraard ontbreken de laatste nieuwe Renault
modellen niet in de schitterende, open, ruim
opgezette en verlichtte showroom. Ook voor
een mooi gebruikt exemplaar uit de Renault
Top Occasions kunt u hier terecht. Aan de
Marie Curieweg 15 staat Dennis Barten voor
uw klaar. Hij laat u graag de showroom zien
en ook voor een proefrit bent u ook hier bij
hem op het juiste adres.

