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Volgepakte winkelstraten in Oost-Souburg

Karolingenmarkt

De Kanaalstraat, Paspoortstraat en Karolingenburcht staan zaterdag weer op
hun kop. Van 10.00 uur tot 17.00 uur is het weer de altijd gezellige Karolingenmarkt.

Altijd nieuws uit Souburg en Ritthem

Nieuwe website van
Souburgsche Courant

Wil jij weten wat er in Oost-Souburg, Ritthem en de rest van de gemeente Vlissingen gebeurt? Kijk dan op de website www.souburgschecourant.nl.

Tijdens de Karolingenmarkt eerder dit jaar was er volop muziek. FOTO ANNET EEKMAN

De website is vorige week gelanceerd en
bedoeld voor iedereen die het nieuws uit
Oost- en West-Souburg en Ritthem graag op
de voet volgt.
Waar de Souburgsche Courant ‘slechts’
vijf keer per jaar verschijnt, zijn er op deze
website bijna dagelijks nieuwe feiten en
gebeurtenissen te lezen over de dorpen in
de gemeente Vlissingen en de stad zelf. De
redacteuren houdt nieuwtjes in de gaten
en nodigt organisaties, sportclubs, verenigingen, inwoners van harte uit om zelf ook
redactie aan te leveren. Dat kan eenvoudig
via de link op www.souburgschecourant.nl.

in de winkelstraten. Kinderen uit Oost-Souburg kunnen hun oude speelgoed en spulletjes van zolder halen en aan de man brengen
op de rommelmarkt op de Karolingenburcht.
Wie van oude auto’s houdt kan zaterdag zijn
hart ook ophalen. Om ongeveer 11.20 uur,
12.50 uur en 14.20 uur passeren oldtimers
Oost-Souburg via de Karolingenbaan.
De Souburgse Karolingenmarkt wordt georganiseerd door Actief Ondernemend Souburg in samenwerking met Euromarkt Sint
Christoffel. Meer informatie? Mail naar
karolingenmarkt@souburg.nl.

Met het Folklore Festival Walcheren op de
Karolingenburcht en Open Monumentendag
is er zaterdag dan ook van alles te doen in
Oost-Souburg. De Karolingenmarkt is een
paradijs voor iedereen die op zoek is naar
leuke en bijzondere spullen, voordelige,
maar mooie kledingstukken en allerlei lekkernijen.De winkeliers in Oost-Souburg hebben
bovendien allerleui leuke acties.

Oldtimers

Verder zijn er tal van activiteiten, is natuurlijk
aan de kinderen gedacht en zijn er optredens

Zo wordt het een populair platform van en
voor Souburgers en Ritthemers.

Aantrekkelijke tarieven

De site is tevens een platform waarop ondernemers tegen aantrekkelijke tarieven kunnen
adverteren. Er zijn drie bannerposities, die je
als ondernemer van een maand tot een jaar
kunt reserveren. Omdat hij net is gelanceerd
zijn er aantrekkelijke tarieven. Naast adverteren kunnen ondernemers ook (betaald)
redactie aanleveren. Wij plaatsen dat dan op
de website en de social media-kanalen van de
Souburgsche Courant.

Verder in deze courant:

Keetje

Het tolhuis van Ritthem

Folklore Festival
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Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Din. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl
1

Vanaf medio juni in Kanaalstraat 26
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Heeft u zelf goederen die een tweede kans
verdienen, dan horen wij dat heel graag.
U kunt hiervoor gebruik maken
van onze gratis ophaalservice.

Gespecialiseerd in
boedelopruimingen

Antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, speelgoed, serviesgoed

Rondom‘t Putje

Opgeruimde zolders door leuke koopjes

Rommelroute door Souburg
op zaterdag 15 september
DOOR BRITTA JANSSEN

De rommelroute zorgt al jaren voor gezelligheid in Souburg. ARCHIEFFOTO ANNET EEKMAN

sestraat (14), Vlissingsestraat (12) en Zuiderzeestraat (11).

Gezelligheid

Mary-Jane Barri heeft de rommelroute opgezet voor haar dorp. “Je moet er niet aan meedoen om veel geld te verdienen, zeg ik er
altijd bij. Sommige mensen hebben aan het
einde van de dag vierhonderd euro, anderen
maar drie. Het gaat om de gezelligheid.”

Meer informatie

wvozorgtvoorwerk.nl
Kijk voor een plattegrond met deelnemende
adressen op de Facebook-pagina ‘Rommelroute Oost-Souburg zaterdag 15 september
2018’.

Melkmeisje

•
•
•

Wegspoelen

Dat was niet vanwege vele ongerechtigheden,
die via dat putje zouden moeten worden
weggespoeld, maar omdat het ronde putje
zo’n belangrijke rol heeft gespeelde in het
dorpsleven. ‘Aan ’t ronde putje drinkt men
wijn’, leerde een Boeren Speelreisje al in
het Nieuwe Zeeuwsche Liederenboek van
omstreeks 1810. “Nog in het begin van
deze eeuw was het Ronde Putje een geliefde
pleisterplaats voor wie ging ‘spelerijden het
gehele eiland Walcheren rond’. Vermoedelijk
is de kuil eens gegraven als drinkplaats
voor vee en paarden, maar niemand weet
wanneer”, zegt W. Geldof in het Zeeuws
Land- en Tuinbouwblad van 7 april 1969.
Hij merkt hierbij op dat de kuil nogal eens
droog stond en het waarschijnlijk aan haar
folkloristische karakter te danken is dat ze
nog niet verdwenen en dicht is gegooid.

Noodlottig

Er gebeurden bij het putje ook vreemde
zaken. Wagenpaarden stonden er ’s avonds
onwrikbaar stil. En als je er bij nacht en ontij
langs kwam, dan sprong er een plaagbeest
op je rug. Soms dwaalden en dansten er

wvozorgtvoorwerk.nl

“Vandaar dat Keetje op de gedachte kwam
haar melk met water te verdunnen om zo
geld te sparen voor de aankoop van gouden
krullen. Toen ze op een hete zomerdag
water dronk uit het ronde putje en ze zich
zeer verkwikt voelde, stond haar besluit
vast. Ze zou haar melk vermengen met
dat zuivere water. Het ging haar maar om
de toevoeging van een paar liter op een
hele emmer, niemand zou dat in de gaten
hebben. Maar wie eenmaal met bedriegerij
begint vervalt al spoedig van kwaad tot
erger. Het duurde niet lang of Keetje ventte
in de stad met melk waarin voor de helft
water zat. En als klanten mopperden dat de
melk er zo blauw uitzag, wist ze dadelijk een
verklaring. ‘Och vrouwe, de blaarkop is niet
in orde en met dat schrale weer is de melk
ook niet zo vet’.”

witte wijven en de late wandelaar kon er
een vrouw zonder hoofd of witte dame
ontmoeten. Het bekendst werd het
putje echter dankzij de vertelling van het
melkmeisje. In het boek Volksverhalen uit
Noord- en Zuid-Nederland, bijeengebracht
en toegelicht door dr. Tjaard W.R. de Haan,
is het meest complete verhaal te vinden.
Daaruit komt het volgende: “In de buurt
van Oost-Souburg woonde meer dan 100
jaar geleden een melkmeisje dat de melk
aanlengde met water. Keetje, de enige
dochter van een hardwerkende boer die
maar drie koeien weidde, leurde met de
melk in Middelburg, waar zij elke dag met
de hondenkar heen moest. Ze zag er pront
uit, helder en welgezind en had voor ieder
een vriendelijk woord, maar toch had zij
een gebrek dat haar bijna noodlottig werd.
Ze was erg op haar uiterlijk gesteld, veel
meer dan andere meisjes van haar leeftijd.
Toen zij de duizend weken naderde werd
het mooi willen zijn een ware bezetenheid
van haar. Op de kermis immers had zij Eine
leren kennen, de knappe zoon van een
welgestelde boer die wel 30 koeien bezat.
Hij woonde halverwege Oost-Souburg en de
stad Middelburg, bij De Abeele waar ze elke
dag langs moest. Daar wisten melkmeisje
en boerenzoon elkaar dikwijls te vinden.
Eén ding zat Keetje dwars. Naast haar
zilveren hoofdijzer zaten koperen krullen
en haar vader zou nooit en te nimmer
gouden krullen kunnen bekostigen. En zij
had nog wel verkering met Eine, de rijkste
boerenzoon uit de hele streek.”

Zingend

“Tenslotte had ze genoeg geld bij elkaar
gestolen om de vurig verlangde gouden
krullen aan te kunnen schaffen. Toen ze met
de hondenkar zingend naar huis terug reed,
had ze de krullen al aangedaan. En ze dacht:
als ik Eine nu maar tegenkom … Natuurlijk
kwam ze hem tegen en hij vond haar met
die gouden krullen ongewoon mooi, het
mooiste meisje van heel Walcheren. Hij
zoende haar dat het klapte. Alles goed en
wel, maar nu wilde zij toch ook zichzelf eens
bekijken hoe ze erop stond met die nieuwe
krullen. Ze spiegelde zich in het vlakke
water van het ronde putje. Wat stonden die
gouden krullen haar prachtig. Het zonnetje

blonk er in en het was of ze vonken afgaven.
Ze draaide haar hoofd in alle richtingen
en lachte luid, als verliefd op haar eigen
spiegelbeeld.”

Grondeloos

“Toen gebeurde het. Opeens schoten de
krullen los en vlogen het water in. Keetje was
een ogenblik te beduusd om iets te doen,
maar toen ze besefte wat er gebeurd was,
pakte ze een stok en probeerde de krullen op
te vissen. Maar wat kon een boerendochter
als Keetje uitrichten tegen een wonderbron
als het ronde putje, zo grondeloos diep? En
ze kon er ook niemand bijhalen om haar
te helpen. Plotseling was het alsof ze een
geheimzinnige stem hoorde, die ruisend
opklonk uit riet en biezen: ‘Wat van mij is,
keert tot mij weer’. Zo werd Keetje gestraft.
En ze had haar les goed geleerd. Nooit meer
deed zij water bij de melk of verzwaarde zij
de boter. Zelfs niet als de tijden slecht waren
en het minder goed ging op de boerderij. En
haar Eine kreeg zij toch, ondanks de koperen
krullen en haar eenvoudige afkomst.”

Gerrit Klein, Adrienne Klein en Lenny Adriaanse
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meten. In het kraampje zijn ook informatiebrochures beschikbaar om mee naar huis te
nemen.
Het wijkteam van Zorgstroom is van 9.00 tot
17.00 uur aanwezig op de Karolingenmarkt.
Bel voor meer informatie over de zorgverlening naar 0118-746050.
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Kanaalstraat 36-38
Tel: 0118-461000
E-mail: info@vaderenmink.nl

Het ronde putje van Oost-Souburg in de
Middelburgsestraat is het decor van een
oude sage over een melkmeisje dat haar
klanten bedotte door half water, half melk
te leveren. Toen enkele Souburgers in 1990
het plan opvatten om een dorpskrant uit te
gaan geven, werd ervoor gekozen om deze
‘t Putje te noemen.

wvozorgtvoorwerk.nl

OOST-SOUBURG - Bij de Karolingenmarkt in Oost-Souburg op zaterdag 8 september staat het wijkteam van Oost-Souburg Ritthem van zorgorganisatie
Zorgstroom ook bezoekers te woord. In haar kraam is allerlei informatie te
vinden over de zorgverlening van Zorgstroom.

mr. B.H. Vader
mr. H. Mink

“Wat betekent dat toch in de titel van de Souburgsche Courant? Die zin ‘waarin opgenomen ’t Putje’.” Wie zoiets
vraagt, is geen Souburger van origine, want ‘t Putje was (en is nog) een begrip bij veel dorpelingen. Maar omdat er
steeds meer import komt in Oost- en West-Souburg, Ritthem en Groot-Abeele is het goed nog eens het verhaal over
het putje te vertellen.

wvozorgtvoorwerk.nl

Zorgstroom met kraam
op Karolingenmarkt
Bezoekers die meer willen weten over thuiszorg kunnen bij de kraam kennismaken met
het wijkteam van Zorgstroom. Onder het
genot van een hapje van Tafel Thuis leggen
zij uit wat de mogelijkheden zijn van thuiszorg en beantwoorden vragen.
Bezoekers kunnen gratis hun bloeddruk laten

Door Dick Schinkel

Keetje verloor haar gouden krullen in het water

We weten het dus eindelijk. Hoe het is om in een warm land te wonen. We hebben
jarenlang kapitalen uitgegeven om een poosje in de zon te vertoeven en nu kregen
we hem gewoon iedere dag in huis en tuin of waar dan ook. En dan niet zomaar
een beetje. Wat een ongekende uitbundigheid!
Het viel niet mee, want we zijn er niet op gebouwd en onze straten en ﬁetspaden
ook niet. De gemeente ging zelfs alle inwoners en toeristen waarschuwen over welke
capriolen de tegels konden uithalen door de hitte. Dan moet het wel heel, heel erg
zijn en dat was het dus ook. Er dreigde zelfs acuut gevaar en daar werd dan ook
acuut tegen op getreden. Heel daadkrachtig door de ﬁetspaden af te sluiten. Ik
vraag me al de hele tijd af waar die ﬁetsers dan gebleven zijn, maar ik heb er niks
meer over gehoord dus het is vast goed gekomen.
Niks meer te klagen dus, maar als we even geduld hebben, kunnen we het binnenkort gewoon hebben over wat er allemaal mis is gegaan vanwege harde wind,
regen en vorst. Het blijft spannend, dat weer.
Het gedoe over de marinierskazerne vind ik trouwens ook heel erg spannend.
Krijgen we hem wel of krijgen we hem niet? Als
hij komt, komt hij op een terrein in
Ritthem en dat biedt perspectieven. Ik hoorde een verhaal over de kazerne die
destijds van Weert naar
Ermelo verhuisde. Ermelo vormde aanvankelijk een gemeente met
Nunspeet en is nu weer
zelfstandig. Ik zie die
zelfstandige gemeente
Soubur g-Ritthem
dichterbij komen …

OOST-SOUBURG - Zaterdag 15 september is het tijd voor de vierde editie van
de Rommelroute door Oost-Souburg. Er zijn maar liefst ruim 230 deelnemers
die met het opruimen in huis leuke koopjes aanbieden in hun tuin of garage.

De rommelroute is te bezoeken tussen 14.00
en 22.00 uur. De deelnemers verkopen allerlei spulletjes, van kleding tot boeken en van
speelgoed tot brocante en meubels. Sommige Souburgers bieden ook zelfgemaakte
hapjes aan. Op maar liefst 55 plaatsen kunnen bezoekers wat eten en drinken. Op vijftien locaties is er muziek of een andere activiteit, zoals spelletjes. Zelfs aan toiletten en
een ehbo-post is gedacht. Op de plattegrond
van de rommelroute, die via de Facebookpagina beschikbaar is, zijn alle locaties in
kaart gebracht. De organisatie van de rommelroute laat weten dat er vier straten zijn
met meer dan tien deelnemende adressen:
de Jacob Isaac Sandersestraat (14), Ritthem-

Hoe de Souburgsche Courant aan de ondertitel ‘t Putje komt
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De E bike specialist van Oost Souburg
Maar ook voor stads, trekking, transport, ATB, kinderfietsen
Officieel dealer van:
Gazelle
Kreidler
Bikkel Bikes
BSP E Volt
Victoria

.
.
.
k
i
.
l
.
.
k
k
i
l
k
.
e
.
.
e
t
k
t
i
s
s
l
i
i
k
u
n
j
e
a
u
t
a
e
s
j
b
i
d
g
u
r
j
j
i
o
e
z
b
e
e
l
d
d
a
j
e
i
j
d
b
i
i
b
jouw
agabnaan
b
g
r
o
z
r
o
z
e
alideale
ioduew
w
u
o
j
j
j
i
j
i
w
n w ben
...hebbe...heb

j
i
w
n
e
...hebb

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

Schildersbedrijf
Kameleon

Rijwielhandel Boone

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

2

Buteuxstraat 45 Oost Souburg tel. 0118-460743 www.rijwielhandelboone.nl

3

Het tolhuis van Ritthem
Nog niet zo lang geleden schreef ik
een verhaal over de tol van Souburg.
Dit artikel gaat over de tol van Ritthem.

25% KORTING

op alle werkzaamheden
Kanaalstraat 28 I Oost-Souburg
0118-681008
Actie geldig op 26 mei 2018
tijdens de Karolingenmarkt.
Uitgezonderd Hardware en Software

‘Oog in oog met omkeerdoeken’ in de Open Haven

Tentoonstelling over pelgrimstocht
OOST-SOUBURG - In de Open Haven kerk in Oost-Souburg opent zaterdag (8
september) de expositie met schilderijen van Hans van der Waal. Hij bracht
Joden en Palestijnen in beeld die hij tijdens een pelgrimstocht ontmoette.
DOOR BRITTA JANSSEN
De tentoonstelling in de kerk aan het Oranjeplein laat negen schilderijen zien van beeldend kunstenaar Hans van der Waal. “Tijdens
de pelgrimstocht gaat het landschap in allerlei facetten aan je voorbij”, laat de schilder
weten. “De ontmoetingen met mensen veranderen je innerlijk perspectief. Het dwingt
je tot een diepe knieval, ook in schilderkunstige zin. Het gaat een eigen verhaal en leven
leiden.” De negen schilderijen gaan over de
ontmoetingen met mensen van het land en
hun verhaal, het landschap waarin ze leven,
legt Van der Waal uit.

Kantelen

TIJDENS DE JAARMARKT

“In deze kantelende beelden van Joden en
Palestijnen in Israël zijn verscheidene personen weergegeven die Hans van der Waal en

GROTE KORTINGEN

zijn medereizigers tijdens een pelgrimsreis
in 2013 hebben ontmoet”, aldus de Protestantse Gemeente Oost-Souburg. “Door het
kantelen van de fascinerende omkeerdoeken
krijg je letterlijk en figuurlijk steeds een ander
beeld. Je gaat met andere ogen kijken.”

Gesprek

De omkeerdoeken zijn te zien tot en met 7
oktober. De kerk is open voor het publiek op
donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.30
en 16.30 uur.In de kerkdienst op zondag 23
september gaat dominee Eeuwout Klootwijk
kort in gesprek met Hans van der Waal. Deze
dienst begint om 9.30 uur.
Op woensdagavond 26 september vertellen Hans en Beppie van der Waal tal van
boeiende verhalen naar aanleiding van de
omkeerdoeken in de kerkzaal. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur.

OP

Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270

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

Vreemd genoeg heeft Ritthem zelf nooit een
tol gehad, althans niet op haar grondgebied.
De tol van Ritthem stond notabene op Souburg. Dat kwam zo; volgens een oud octrooi
van 1708 had de diaconie van Ritthem de
(tol)weg vanaf het dorp tot aan de Nederduijtsch Gereformeerde Kerk (de latere
Hervormde Kerk) van Souburg aangelegd.
Daarmee had ze ook het recht om tol te
vragen over die weg. Naar gemeentegrenzen werd toen blijkbaar nog niet zo nauw
gekeken. Zelfstandige gemeenten waren er
nog niet, althans niet op het platteland. Walcheren was opgedeeld in drie stukken; de
Landsvierschaar van Middelburg, Vlissingen
en Veere. Die hadden elk hun eigen bestuur,
ongeveer zoals nu de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. Zo had je geen
gezeur over eventuele kosten en dergelijke.
Men bleef wel eigenaar en beheerder van de
weg en had ook recht om tol te vragen om
uit de kosten van de aanleg te komen, een
methode die nog steeds gebruikt wordt bij
autosnelwegen en tunnels. Dat gebeurt zelfs
nog héél dichtbij in de Westerscheldetunnel
(!).

Tarief

Om aan geld te komen werden tolhuizen
gebouwd en slagbomen geplaatst, zodat
passanten niet stiekem zonder te betalen de
tol konden passeren. In eerste instantie, zo
rond het jaar 1700, moest ook voor voetgangers en beesten betaald worden. Het
tarief hiervoor bedroeg één groten (2,5
cent). Voor wagens moest twee groten en
voor rijtuigen vier groten betaald worden.
Later werden voetgangers en dieren vrijgesteld van tol.

Tolhuis

Volgens het document van 1708 kreeg de
diaconie van Ritthem toen een vergunning
voor het verbreden en verhogen van de weg
tussen het dorp en de Gereformeerde Kerk in
Oost-Souburg. Om daartoe te komen moest
er land onteigend worden van de eigenaren van de aan de weg grenzende percelen.
Daarvoor kreeg ze toestemming als aan de
gedupeerden een goede som geld uitgekeerd werd. Ze mocht ook een (slag)boom
plaatsen om ‘wat geld te contribueren’.
Er zal ook een tolhuis gebouwd zijn om de
tolgaarder en eventueel zijn gezin onderdak
te verschaffen en het tolgeld op te bergen.
Aan weerskanten van de weg hoefde maar

Door Jan Kaljouw

een halve meter grond onteigend te worden. We mogen aannemen dat er goed voor
betaald werd. Dat mocht ook wel, want het
was toentertijd nog de gewoonte dat de
eigenaren het stuk van de weg dat aan hun
land grensde zelf onderhielden. Als dank
werden zij soms vrijgesteld van het betalen
van tolgeld.
Waar het tolhuis toen stond was niet gemakkelijk te achterhalen, maar in 1862 is er een
nieuw tolhuis gebouwd op grond van de
voormalige tuinderij van David Kaljouw, bij
het viaduct. Zij zullen het niet vlakbij zijn
boerderijtje gezet hebben, dus we mogen
aannemen dat het op de hoek van
het Donkerewegje stond. In de Historische Atlas staat het daar ongeveer aangegeven.

Exploitatie

Veel zal de tol vermoedelijk niet opgebracht hebben, zeker niet in de eerste jaren na de oprichting, aan het
begin van de achttiende eeuw. De
Oude Vlissingseweg was drukker,
maar de Zandweg, zoals die tot op
de dag van vandaag heet (!), was
een doodlopende weg en ook
nog eens bij een van de kleinste
dorpjes van Walcheren.
Jan Kaljouw heeft meerdere boekjes en artikelen op zijn naam staan.
Vanaf 1820 hebben we financiele gegevens van de diaconie. In
dat jaar waren de inkomsten van de Zand- namelijk 9000 gulden! Dat had de diaconie den zij afgekocht.
weg 136 gulden. Voor onderhoudswerk en geleend voor het beklinkeren van de Zand- De laatste pachtster was Leintje Cevaal,
dergelijke was men 38 gulden kwijt, zodat weg. Geweldige bedragen voor die tijd.
weduwe van Adriaan Goedhart. Haar man
er een kleine honderd gulden netto over- Bij ernstige problemen, bijvoorbeeld met pachtte de tol al sinds 1906. Na zijn overbleef. Dat lijkt niet veel, maar voor die tijd de aflossing, was de provincie gerechtigd lijden in 1914 pachtte zij de tol voor 355
was het behoorlijk wat geld. Een landarbei- om de tol over te nemen. Ondanks de gulden per jaar. Na de opheffing van de tol
der moest er wel een halfjaar voor werken. hoge lasten voor de gemeente, zeker voor mocht zij in het tolhuis blijven wonen voor
Het was ongeveer ook het gemiddelde voor zo’n kleine, ging de voltallige, uit zeven één gulden per week. In 1921 is het oude
volgende jaren, met een uitschieter in 1824 leden bestaande gemeenteraad er toch tolhuis verkocht aan Nelis van Eenennaam,
van 104 gulden voor onderhoud. Dat zal mee akkoord. Maar er was geen geld meer een spoorwegbeambte uit Nieuwland. In
dus wel groot onderhoud geweest zijn.
beschikbaar voor het beklinkeren van de 1931 is het afgebroken tijdens wegwerkzaamheden. Het tolhuis stond vermoedelijk
Dorpsstraat.
Overname
Volgens een Koninklijk Besluit van 4-12- Gelijktijdig met de overname werd er nog in de weg, want er werd ook land onteigend
wel een nieuw tolhuis aanbesteed. Dat voor het verbreden van de weg.
werd, zoals gezegd, gebouwd op het per- De gemeente Ritthem kreeg toen pas de
Jan Kaljouw pluist als liefhebber van
ceel van David Kaljouw. Tolgaarder werd afkoopsom van de tol, ter waarde van 6000
de (plaatselijke) geschiedenis graag
Cornelis Hollestelle. Hij was gehuwd met gulden. Zij was bereid om aan de gemeente
archieven uit. De Souburger, die deze
Dina Machielse, een bekende naam in Rit- Souburg de helft uit te keren. Dus er schijnt
maand zijn negentigste(!) verjaardag
them. De familie is vele jaren vrachtrijder toch een overeenkomst met Souburg
hoopt te vieren, heeft meerdere boekjes
geweest en had ook een bodedienst op geweest te zijn. Beide gemeenten moesten
en artikelen op zijn naam staan.
Middelburg. Hollestelle is het gebleven daarbij wel, net als alle andere gemeenten
tot 1889. Na hem kwam Pieter Barentsen, op Walcheren, dertig jaar lang tien cent per
1862 werd de gemeente Ritthem gemach- ook geen onbekende naam. Dat zal familie inwoner betalen. Daar de gemeente toentigd om de tol van de diaconie over te geweest zijn van Hendrik (Eine) Barentsen. dertijd 300 inwoners had kwam dat neer op
nemen. Er moest wel voor betaald worden Hij boerde op Nieuwerve, de boerderij aan dertig gulden per jaar. In totaal dus negenen niet weinig ook. De koopsom bedroeg de Zandweg, bij de watergang. Barentsen honderd gulden; best een flink bedrag voor
maar liefst 500 gulden! De gemeente was tolgaarder tot 1900. Na hem kwam die tijd.
werd ook verplicht om een renteloos voor- weer een Barentsen, namelijk Pieter Barent- De gemeente Souburg wilde ook meebetalen aan de verbetering van de weg voor
schot van de diaconie over te nemen. sen Hzn (Hendrikszoon).
Dat was een veelvoud van de koopsom,
‘Op het strand te Ritthem zijn opgevischt
In Middelburg stond onder meer een
40 kistjes waskaarsen etc.
tolhuis op de hoek van de Seisweg
Te bevragen Tol Ritthem’ (Middelburgen Seissingel. “Deze tolgaarder kon
sche Courant, 25-12-1889)
hard rennen”, glimlacht Kaljouw.
“Als reizigers probeerden te passeren
Tolovereenkomst met Souburg?
zonder te betalen, liep hij er hard
Volgens een ingekomen stuk uit 1912 bij de
achteraan en moesten ze alsnog
gemeente Oost- en West-Souburg was er
tolgeld betalen.”
toen een tolovereenkomst met de gemeente
Ritthem. In de boekhouding heb ik daarvan
overigens niets kunnen vinden. Bij de opheffing van de tol heeft de gemeente Ritthem
de volledige som van de afkoop gekregen,
maar was wel bereid om het geld te delen
met Souburg.
Er schijnt ook al een behoorlijke toename
van het verkeer geweest te zijn. Bedroegen
de inkomsten van de tol rond 1820 nog
slechts ongeveer 130 gulden per jaar, in
1920 was dat gestegen tot ongeveer 360
gulden. Er kan een deel geldontwaarding in
zitten, maar dat had je toen nog niet zoveel.
Het kan ook door tariefsverhogingen gekomen zijn.

Vrijbuiter in de Paspoortstraat en de Primera
in de Kanaalstraat. In Ritthem liggen er
kranten bij Dierenspeciaalzaak Van Lunteren.
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• VERSPREIDINGSGEBIED
Oost- en West-Souburg en Ritthem/Vlissingen

Opheffing

Onder de aanduiding van ‘Oost-Souburg’ geeft een pijl aan waar het
stond.

In 1919 werden de tollen op Walcheren
opgeheven, ‘omdat ze niet meer van deze
tijd waren’. Het was op verzoek van de Vereniging van Vreemdelingenverkeer. Die probeerde dit al sinds het einde van de vorige
eeuw voor elkaar te krijgen. Met een bijdrage van de provincie en gemeenten wer-

tolhuis vroeger
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het gedeelte dat op haar grondgebied lag.
Dat kostte nog héél wat meer, namelijk
zestigduizend gulden. Daarvan nam Souburg 5/14e deel voor zijn rekening. Van
de provincie kreeg ze een renteloze lening.
Souburg werd verplicht het gedeelte van
de weg dat op haar grondgebied lag zelf
te onderhouden. Dat was een hele verbetering, want voordien was er nogal eens
gekibbel over het onderhoud. De gemeente
Souburg moest vermoedelijk wegens geldgebrek toch afhaken, want Ritthem is toen
overgegaan tot het aanbesteden van alleen
het weggedeelte dat op haar grondgebied
lag. De grens tussen Souburg en Ritthem lag
bij de watergang.
Met het opheffen van de tollen werd een
eeuwenoude traditie onderbroken, tot er
weer enorme sommen geld nodig waren
voor de aanleg van moderne snelwegen,
bruggen en tunnels.

Karolingenmarkt Aanbieding Open Monumentendag
Maandag 3 september t/m zaterdag 8 september

Heerlijkheid

Kerken, een burcht, molen en een zeefort

10% KORTING OP

Wie zaterdag even wil ontsnappen aan de drukte van de Karolingenmarkt kan
één van de monumenten in Oost-Souburg en Ritthem bezoeken. Het is namelijk ook Open Monumentendag.

Dames schoenen
Heren schoenen
Jeugd schoenen
Tassen
rieker

Dames enkellaars
in rood of blauw

€ 64,95
Fort Rammekens is zaterdag ook geopend voor publiek.
FOTO DNA BEELDBANK/LAAT ZEELAND ZIEN/XANDER KOPPELMANS

remonte

Naast de Karolingenburcht, die vanwege
de markt en het Folklore Festival Walcheren
drukker is dan ooit, zijn zaterdag vier monumenten geopend. Zo zet korenmolen De
Pere dateert uit 1725 de deuren open voor
publiek. De molen in de Kanaalstraat is een
stellingmolen en telt vier zolders. Helaas is
zaterdag enkel van buiten te bezichtigen.
Mensen kunnen wel bij de Hervormde Kerk
op het Oranjeplein naar binnen. De geschiedenis van het kerkgebouw begint in 1247.
Het werd echter tijdens de beeldenstorm van
1566 en later tijdens het beleg van Middelburg in 1574 ernstig beschadigd. In 1603
werd het heropend. In 2007 is de kerk voor
het laatst grondig gerenoveerd. Rond de kerk

Dames enkellaars
Geschikt voor losse steunzolen

€ 89,95

Gebr. Baljeu

Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
Sinds 1903
100 Jaar een Naam in Schoenen 0118-461525

is zaterdag een rommelmarkt. Binnen is van
10.00 uur tot 16.00 uur het orgel te horen.
Natuurlijk is Fort Rammekens in Ritthem
zaterdag geopend. Het oudste zeefort van
West-Europa stamt uit 1547. De Italiaanse
vestingbouwer Donato de Boni Pellezuoli
heeft getekend voor het ontwerp. In 2012 is
het grondig gerestaureerd. Staatsbosbeheer
heeft het in beheer.
Het fort in het bos is zowel zaterdag als zondag open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Om
13.00 uur en 15.00 uur zijn er rondleidingen.
Tot slot staan ook de deuren van de kerk in
Ritthem zaterdag open. Lees hierover meer
op de Ritthem-pagina in deze Souburgsche
Courant.

Ritthem

Ritthem toentertijd
Veldwachter Geuze (1861-1932) had in 1925
een jaarsalaris van 300 gulden en een kledingtoelage van 50 gulden. Er werd dan ook
oogluikend toegestaan dat hij een ‘bijbaantje’ had. Hij woonde in de Dorpsstraat nr. 15
in Ritthem. Zijn woonhuis is later gebruikt als
basis voor de muziektent (op de foto van de
Dorpsstraat is het ‘t meest rechtse huis). Zie
ook de foto van het uittreksel uit het bevolkingsregister uit 1921, samengesteld door
burgemeester Alaart, waarin het gezin van
veldwachter Geuze met vrouw en zeven van
zijn zestien kinderen staat opgenomen.
Dick Geuze, zijn achterkleinzoon uit Terneuzen, weet veel over hem te vertellen. Hij
zegt dat zijn overgrootvader, Adriaan Arend
Geuze, na enkele jaren agent van politie in
Vlissingen te zijn geweest de veldwachter
van Ritthem werd. Hij was gehuwd met Jobje
Duijnhouwer (1861-1935). Het stel kreeg
zestien kinderen waarvan er twaalf in Ritthem werden geboren. Hij moet een markant
persoon zijn geweest. Zo was hij kerkganger
in de Gereformeerde Gemeente Middelburg
aan de Segeersstraat en liep het hele gezin een waar ‘kerkorgel’ dus - op zondag van Rit-

Tijd om uw uitjes te plannen

Programma Theaters
De Verwachting 2018-2019
Nadat de scholen vorige week weer zijn begonnen, komen velen weer terecht
in het normale weekritme. Een nieuw seizoen biedt echter ook weer kansen uw
uitjes te plannen.
Voor u het weet betekent de terugval naar
het ‘normale’ ritme namelijk ook weer een
volle weekagenda. Wetenschappelijk is vast
komen te staan dat uitgaan gelukkiger en
gezonder maakt én een boost geeft aan uw
relatie, netwerk of vriendschappen.
Uitgaan kost natuurlijk geld. Theater De Verwachting hecht eraan een zo laag mogelijke
toegangsprijs te hanteren. Bovenal is het
onze passie om u een onvergetelijke gebeurtenis te bieden. U kunt het aankomende seizoen maar liefst kiezen uit 37 voorstellingen
en/of concerten.
Misschien denkt u dat theaterbezoek duur
is. Immers, voor een etentje, iets te drinken
en een landelijk schouwburgbezoek bent u
samen, los van de reiskosten, vaak tussen de
100 en 150 euro kwijt.
Niet bij ons! Check de prijzen bij Theaters De
Verwachting en wij garanderen u dat u voor
dezelfde prijs van één keer uitgaan naar een
landelijk theater buiten Zeeland, een volledig
theaterabonnement kunt samenstellen.
U doet bovendien volop nieuwe ontdekkin-

them naar Middelburg en vice versa. In oude
kranten is slechts één artikel met betrekking
tot deze veldwachter te vinden. De Middelburgsche Courant vermeldt op 9 juli 1912 de
diefstal van aardappelen uit zijn tuin. “Men
gelooft hier met schandelijke baldadigheid
van doen te hebben (hij zelf dus).”

• preventief voor de bevalling
• bekkenklachten
• voorkeurshouding

Marc de Hond
Voorstelling: Voortschrijdend inzicht
(cabaret)
Woensdag 3 oktober, 20.15 uur
De Verwachting, Ritthem
Marc de Hond is een cabaretier én verhalenverteller. Hij combineert inhoud met
sterke grappen. Marc is een innemende
theaterpersoonlijkheid die humor combineert met een boodschap. Zijn nieuwe
voorstelling is vooral bestemd voor iedereen die ergens mee wil stoppen, zoals
roken, afvallen of zoekt naar een nieuwe
baan of nieuwe partner. Maar ook voor
diegenen die soms piekeren over klimaatverandering, cultuurverandering of
geslachtsverandering.

Historische Kerk Ritthem open
op Open Monumentendag

• check na de bevalling
• onrustige baby
• overmatig huilen

Het thema van Open Monumentendag 2018 is ‘In Europa’
Met dit thema sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent ligt op ‘wat ons in
dit deel van de wereld bindt, met aandacht
voor internationale architectuurstromingen,
vergelijkbare én onderscheidende bouwtechnieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste
kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap’. Er is ook aandacht voor de historische
context waarin monumenten zijn gebouwd
en gebruikt.
Ook dit jaar is de kerk van Ritthem opengesteld tijdens de monumentendag op zaterdag 8 september. De kerk is te bezichtigen
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Behandeling van kinderen bij o.a.:
• problemen met motorische ontwikkeling • leer- en gedragsproblemen
• buikpijn, obstipatie klachten
• ondersteuning bij orthodontie

Behandeling van volwassenen bij o.a.:
• rug, nek en schouderklachten
• maag- en darmklachten

• hoofdpijn
• onbegrepen klachten

Voor meer indicaties kijk op de website.
Diploma Osteopathie bij baby’s en kinderen.
Vaak gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Veranderingen bij KV Atlas
Het worden drukke maanden voor de leden en vrijwilligers van korfbalvereniging Atlas in Ritthem.
Er vinden namelijk diverse verbeteringen
plaats om de gestelde doelen in het toekomstplan van de vereniging te verwezenlijken. Zo wordt er nog meer ingezet op de
jeugd, is er iedere week een bootcamp-les en
wordt het veld gerenoveerd.
Onlangs is er een begin gemaakt met de
renovatie rondom het veld. Er worden oude
tegels vervangen, een nieuwe parkeerplaats
aangelegd en hekwerken hersteld. Eind oktober wordt het kunstgrasveld gerenoveerd.

Kerkdienst?

We zien
jullie graag
bij onze
kraam!

Eens een kerkdienst meemaken? Op zondag
9 september vindt de jaarlijkse startzondag
van de Protestantse Kerk Ritthem en Nieuwen Sint Joosland plaats in de openlucht. De
korte kerkdienst begint om 10.00 uur in sieren moestuin ‘t Puntje te Ritthem op de hoek
van de Ritthemsestraat en Rammekensweg.
Na afloop is er een wandeling en lunch in de
kerk. Van harte welkom!

Activiteiten
De kerk in Ritthem is open tijdens Open
Monumentendag.

Blazersklas ONDA

ONDA Brass start binnenkort met een blazersklas.
Een groepje kinderen komt dan op donderdagavond vanaf 18.30 uur bij elkaar om een
blaasinstrument of slagwerkinstrument te leren bespelen. Lijkt het jou leuk om een instrument te leren bespelen? Kom dan eens kijken in De Vijf Klavers en probeer het zelf of meld
je aan via ondaritthem@zeelandnet.nl. De lessen worden gegeven door dirigent Bart Borgt
en zijn geheel gratis.

Ritthemsestraat 58 • 4388 JS Oost-Souburg • 06-29016323
info@osteopathie-cindydenooijer.nl
www.osteopathie-cindydenooijer.nl
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gen. Het is ontzettend leuk om dat mee te
maken en u doet dat nog eens in de buurt
ook! Dus, wat let u? Een mooiere gelegenheid om te ontdekken hoe leuk het huiskamertheater in Ritthem is, is er toch niet?
Wij zien u graag aankomend seizoen in Theater De Verwachting of één van onze andere
theaters in Zeeland. Voor meer informatie:
www.theatersaanzee.com.
Peter en Esther de Neef, Theaters aan Zee

De tip van Peter en Esther

Wim de Meij, met medewerking van Dick Geuze.
FOTO’S AFKOMSTIG UIT ARCHIEF VAN WIM DE MEIJ

Behandeling van moeder en kindje bij o.a.

Peter en Esther de Neef.
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Atlas zet bovendien vol in op het behouden en werven van jonge leden. Er worden
diverse activiteiten georganiseerd, zoals een
waterspeelmiddag en zogenaamde Kangoeroedagen op scholen. Bovendien worden
er nieuwe speeltoestellen geplaatst waarop
de kinderen zich kunnen uitleven.
Niet alleen op het sportcomplex vinden
zichtbare veranderingen plaats, ook online
komen er verbeteringen aan. Zo wordt er
hard gewerkt aan een nieuwe, moderne
website waar alle informatie over KV Atlas is
te vinden. Wil jij of je zoon of dochter ook
komen korfballen of misschien deelnemen
aan de bootcamp? Neem eens contact op
met het secretariaat via kvatlas@gmail.com.

Een van de nieuwe speeltoestellen op het
terrein van Atlas is een glijbaan.

Noren waren
al eerder
te gast
Volksdansgroep Baeringen uit het
gelijknamige dorp in Noorwegen,
vlakbij hoofdstad Oslo. De groep
bestaat sinds 1987 en telt een
kleine 30 leden. Net als Medioburgum-Walacra staan de dansers met
muzikanten op het podium. Het is
niet de eerste keer dat de Noren
naar het buitenland gaan. Eerder
maakten ze tournees door Denemarken, Duitsland, Estland, Hongarije, Ierland, Oostenrijk, Schotland,
Slowakije, de Verenigde Staten en
Zweden. Ook waren ze al eerder in
Oost-Souburg te zien, in 2004 om
precies te zijn. Tijdens hun dansen
dragen ze ‘Bunad’, een traditionele
klederdracht.

18e editie
van Folklore
Festival op
Karolingische Burg
Folklore uit Nederland en Noorwegen
Nederland en Noorwegen leveren dit jaar de deelnemers aan Folklore Festival Walcheren in Oost-Souburg. De organisatie van de 18e editie van het
evenement is als vanouds in handen van dans- en folkloregroep Medioburgum-Walacra.
VAN ONZE REDACTIE
het festival vindt vrijdag en zaterdag plaats
in de grote tent op de Karolingische Burg.
De eerste dag begint het programma om
19.00 uur met een concert van het jeugdorkest van Vlijt en Volharding. Daarna kunnen
bezoekers achtereenvolgens genieten van
de Blokkerder Dansgroep, de linedancers
van KMW, het shantykoor Neptunus uit de
gemeente Schouwen-Duiveland, nogmaals
KMW en afsluiter Baeringen uit Noorwegen. Deze dansgroep is rond 22.50 uur
klaar met haar optreden.
Op zaterdag is er een middag- en avondprogramma. ‘s Morgens kunnen mensen kennismaken met de muziek van de
samenspeelgroep van Vlijt en volharding
en Woody’s Quintet. ‘s Middags er vanaf
13.00 uur een optocht door de straten
van Oost-Souburg van Vlijt en Volharding.
Wethouder Albert Vader van de gemeente

Vlissingen opent het festival om 13.20 uur
officieel.

Ons Boeregoed wil erfgoed
behouden
Ons Boeregoed is een bekende in Zeeland. De club, die in 1990 is opgericht in Kruiningen,
zet zich in voor behoud van het Zeeuws cultureel erfgoed. Naast de klederdracht probeert
ze oude Zeeuwse gebruiken in ere te houden en maakt ze zich sterk voor het dialect. Ons
Boeregoed is een grote vereniging. Ze telt momenteel zo’n 190 leden, maar heeft er in
de praktijk veel meer omdat vaak hele gezinnen lid zijn. Ze zijn onderverdeeld in groepen,
die geregeld in en buiten de provincie optreden. De ene groep danst, de andere bakt babbelaars en weer een andere groep geeft wasdag-demonstraties. Ons Boeregoed heeft in
Kruiningen een eigen onderkomen: ‘t Zael’of.

West-Friesland in schijnwerpers

Kledingshow

Vanaf 13.30 uur zijn er in de tent en in de
Kanaalstraat optredens van de kindergroep
van Medioburgum-Walacra, Wiej Schotst uit
Barchem, De Blokkerder Dansgroep, Baeringen uit Noorwegen en Ons Boeregoed uit
Kruiningen, die ook een kledingshow geeft.
‘s Avonds zijn in de tent achtereenvolgens
de volgende groepen te zien: Medioburgum-Walacra, Wiej Schotst, shantykoor
Zuid West 10 uit Terneuzen, Ons Boeregoed, Baeringen en de Blokkerder Dansgroep. Op zaterdag is het programma
rond 23.10 uur afgelopen. Gedeputeerde
Carla Schönknecht verzorgt de opening om
19.15 uur.

De Blokkerder Dansgroep uit Zwaag is opgericht in 1978 en heeft 40 leden, onder wie zes
muzikanten. Ze dansen dansen in kleding die inwoners van West-Friesland droegen tussen
1880 en 1920. Op hun schoenen en klompen dansen ze voornamelijk walsen, polka’s en
boerendansen. Ze wisselen deze af met liedjes en voordrachten in het West-Friese dialect.
Net als het Noorse Baeringen zijn te gast geweest op festivals in heel Europa.

Dansen en babbelaars
Dans- en folkloregroep Medioburgum-Walacra is gastheer van het Folklore Festival Walcheren. De dansgroep, die in haar huidige vorm sinds 2014 bestaat, laat oude dansen zien, die
deels van Zeeuwse oorsprong zijn. Een ander deel komt van buiten, maar is op Walcheren
een eigen leven gaan leiden. De dansgroep staat op het podium met een aantal muzikanten. Tussendoor de dansen vertellen de leden over hun kleding en de gouden en zilveren
sieraden die daarbij horen.
De Walcherse vereniging heeft ook een kindergroep. Ruim twintig jongens en meisjes tussen de drie en tien jaar maken hiervan deel uit. Zij brengen kinderliedjes ten gehore en
laten oude spelletjes zien. Misschien wel het meest bekend is Medioburgum-Walacra vanwege de babbelaars die leden bakken op evenementen.

Het programma is te vinden op de website
www.medioburgum-walacra.nl.

Concerten in teken van thema ‘Jong en oud’

Muzikale afsluiting van Folklorefestival
Het programma ziet er als volgt uit:

Het Folklorefestival in Oost-Souburg wordt zondag op mooie
wijze afgesloten met een muzikale middag in de feesttent op
de Karolingische Burg. De organisatie is in handen van Vlijt en
Volharding.

13.00 uur: Jeugdorkest Vlijt en Volharding
onder leiding van Albert John
Vervorst
13.30 uur: Philharmonie 50 plus onder leiding van Bram van Overbeeke
14.10 uur: Jeugdorkest Euterpe Heinkenszand onder leiding van Rosanne
van Brakel
14.50 uur: Brassband ONDA Ritthem onder
leiding van Bart Borgt
15.30 uur: Jeugdorkest Ons Genoegen onder
leiding van Petra van Antwerpen
16.15 uur: Start Burg Play-In

Het thema van het concert is dit jaar
‘Jong en oud’. Drie jeugdorkesten,
een volwassen brassband en een seniorenorkest in philharmonie-bezetting
vormen de line-up voor deze middag.
“Het is een mix van jong en oud die
de middag, zoals elke keer, samen
afsluiten met de Burg Play-In”, zegt
de organisatie.

Het laatste onderdeel begint met een openbare repetitie, die onder leiding staat van
dirigent Albert John Vervorst. Dat is voor
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muzikanten en het publiek een belevenis op
zich. Na de oefening brengt het gelegenheidsorkest de ingestudeerde werken ten
gehore. Het slotconcert begint om 17.30
uur.
Muzikanten, zowel leden van een vereniging als individuen, zijn welkom om mee
te spelen. De organisatie vraagt of zij hun
instrumenten kunnen meebrengen. Groot
slagwerk is wel aanwezig. Vlijt en Volharding
zorgt voor bladmuziek. Aanmelden voor de
play-in kan door een e-mail te sturen aan
secretaris@vlijtenvolharding.net. Ook kan
iedereen zich tot een half uur voor aanvang
melden in de tent.
Meer informatie is te vinden op de website:
www.vlijtenvolharding.net.

Een halve eeuw oud
Uit het kleine dorpje Barchem in de Achterhoek komt de folkloristische dansgroep
Wiej Schotst Vedan. De folkloregroep bestaat precies een halve eeuw. Tijdens optredens wordt er gezongen en gedanst in boerenkleding uit de Gelderse regio, omstreeks
1900. De dansers worden onder meer begeleid door een harmonica en accordeon. Wiej
Schotst Vedan heeft zich in de afgelopen vijf decennia in binnen- en buitenland laten
zien.
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www.partijsouburgritthem.nl

ALLEEN OMDAT HET OFFICIEEL
MOET!
De Partij Souburg Ritthem is blij
dat het college van burgemeester
en wethouder de samenwerkingsovereenkomst Porthos pro forma
heeft opgezegd. De in december
2017 ingezette evaluatie van de
pentekening (opdracht voor de
uitvoering van de Jeugdwet en
de Wmo) is nog niet afgerond.
De gemeente Veere toonde geen
bereidheid om de termijn van de
samenwerkingsovereenkomst
te
verlengen tot 1 januari 2019. Dan
was er ruimte ontstaan om vanuit

Raadslid Ger Blom

Onafhankelijk burgeradviseur?

de vernieuwde pentekening nieuwe
samenwerkingsafspraken te maken.
Door de houding van de gemeente
Veere was de pro forma opzegging
door het Vlissingse college dus een
noodzakelijke stap. Noodzakelijk
juist om de door de drie Walcherse
gemeenteraden gevraagde vernieuwing van de pentekening inzet te
maken van vervolgafspraken over
samenwerking op Walcheren.
De Partij Souburg Ritthem is nog
steeds voorstander van samenwerking op Walcheren. Maar voor
samenwerking moeten partijen
elkaar wel gaan vinden in een
nieuwe
samenwerkingsovereenkomst. Een eventuele nieuwe uitvoeringsorganisatie
kan
opgezet moeten worden. De huidige
samenwerking blijft, ondanks de
pro forma opzegging, nog van
kracht tot 1 januari 2020. Voor
de PSR staat het belang van onze
inwoners op de eerste plaats.

Raadslid Rijnco-Jan Suurmond

Raadslid Sjaak Vermeulen

Een artikel in de PZC van 16 juli
2018 in plaats van het rapporteren
aan de gemeente Middelburg.
De onafhankelijk burgeradviseur
Peter Vrancken lijkt compleet uit
de bocht te vliegen. Mag de heer
Vrancken volgens zijn opdracht
contact hebben met de media over
zijn bevindingen? Klachten over
Porthos, de burgeradviseur sprak
met slechts een tiental mensen,
geven een overwegend negatief
beeld van de Porthos organisatie.
Op welke manier is de burgeradviseur aan de gegevens van
Porthos cliënten gekomen? Of hebben deze personen zich zelf bij de
burgeradviseur gemeld? En is het
niet opvallend dat deze cliënten
allemaal negatief over Porthos praten?
De Partij Souburg Ritthem is uitermate benieuwd naar het verdere
verloop van deze Middelburgse
casus. Zeker omdat de gemeente

Raadslid Linda Kooger-Worm

Vlissingen ook gaat uitbreiden
met onafhankelijk burgeradviseurs.
Na de vakantieperiode worden
maximaal 15 kandidaten toegelaten
tot de cursus Vrijwillig Burgeradviseur. Bij het maken van werkafspraken moet zeker aandacht zijn
voor omgang met de diverse media.
Wellicht dat de burgeradviseur zijn
bevindingen kan delen tijdens de
bijeenkomst van de Commissie
Regionale Zaken Walcheren van
de drie Walcherse gemeenten op
woensdag 19 augustus 2018.

Karolingenmarkt
Op zaterdag 8 september vindt
weer de Karolingenmarkt in OostSouburg plaats en de Partij Souburg
Ritthem is, zoals u van ons gewend
bent, weer aanwezig.
In de kraam van de PSR zullen
wethouder, fractie- en bestuursleden
u dan van 10.00 tot 16.00 uur te
woord staan.
U kunt met allerlei vragen bij ons
terecht en indien mogelijk krijgt u
meteen een antwoord.
De vragen waarop geen direct
antwoord gegeven kan worden zal
de PSR voor u uitzoeken. In een
later stadium kunt u dan een reactie
terug verwachten.
Gaarne hopen wij u op 8 september
te mogen begroeten.

Raadslid Joanna Weijermans

Zeeland

Kanaalstraat 55 • Oost-Souburg • 0118 - 226 005
www.ok-solutions.nl • info@ok-solutions.nl

Maak gratis kennis met sport
OOST-SOUBURG - Voor volwassenen die willen kennismaken met sport zijn er
van 25 september tot en met 5 november verschillende gratis toegankelijke
sportkennismakingsactiviteiten in de gemeente.

CreativiteitsCentrum
‘t allergaartje
Vlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118 - 461706
www.allergaartje.nl
DOOR BRITTA JANSSEN

Op zaterdag 8 september is het weer Karolingenmarkt en Folklorefestival op het
dorp. Op deze dag hebben wij weer verschillende aanbiedingen in de winkel en
magazijnverkoop op nr 18.

Om haar inwoners te stimuleren (meer) te
bewegen houdt de gemeente Vlissingen
samen met een groot aantal lokale sportaanbieders kennismakingsactiviteiten voor volwassenen en ook apart voor 55-plussers.

Op zaterdag 15 september is het rommelroute door het dorp. Van 14.00 tot 22.00 uur
is er van alles te koop en te proeven in Oost-Souburg.
Vanaf 1 oktober hebben wij vernieuwde openingstijden:
Maandag GESLOTEN Dinsdag van 09.30-12.30 en van 13.00 tot 17.00
Woensdag van 09.30-12.30 en van 13.00 tot 17.00
Donderdag GESLOTEN Vrijdag van 09.30-12.30 en van 13.00 tot 17.00
Zaterdag van 09.30-12.30 en van 13.00 tot 16.00

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen zich voor meerdere sporten inschrijven. Daaraan is geen
10

maximum verbonden, laat de gemeente
Vlissingen weten. Op de website www.walchereninbeweging.nl/sportkennismaking is
het aanbod aan kennismakingsactiviteiten te
zien.
Voor vragen over de sportkennismakingsactiviteiten is de heer Bour van Vlissingen in Beweging bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via het
telefoonnummer 06-30491235 en via e-mail:
vlissingeninbeweging@vlissingen.nl.

Oﬃcieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren

Uw multi merken specialist

www.autodijkwel.nl

www.autodijkwel.nl

Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)

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

Tel: 0118-417130

Tel: 0118-488466

voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom
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autoruitschade?

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

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

Wij
Wijhelpen
helpenuugraag!
graag!
Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155
Kanaalstraat
Kanaalstraat
4141
4388
4388
BKBK
Oost-Souburg
Oost-Souburg
T 0118-460300
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl
E info@schinkeldeweerd.nl
• I •www.schinkeldeweerd.nl
I www.schinkeldeweerd.nl

Souburgers Frans en Daniela Onderdijk hebben zaak aan Kanaalstraat

Eerste jaar meteen succesvol voor OK Solutions
OOST-SOUBURG - Aan de Kanaalstraat
55 in Oost-Souburg is sinds vorig jaar
september het technisch adviesbureau
OK Solutions van Frans en Daniela
Onderdijk gevestigd. In hun winkel is
het assortiment van JustFire en Kalor,
zoals pelletkachels, te koop. Daarmee
kunnen hier zowel particulieren als
het bedrijfsleven terecht voor allerlei

duurzame oplossingen, zoals warmtepompen.

en ondernemers een totaalpakket. Dat gaat
in deze tijd vaak over duurzame oplossingen, zoals de installatie van pelletkachels en
warmtepompen. “We zijn momenteel vooral
druk met de grote operatie om gasketels bij
particulieren en bedrijven te vervangen door
pelletgestookte kachels”, legt Frans uit.

DOOR BRITTA JANSSEN
Van advies tot verkoop, installatie, service
en onderhoud, met OK Solutions en JustFire biedt Frans Onderdijk, met zijn echtgenote Daniela als compagnon, particulieren

Ervaring

Om advies te geven over alle mogelijkheden
op het gebied van duurzame maatregelen
in huis en op de werkplek kan Frans bogen
op 35 jaar ervaring in het servicevak. “Ik ben
ooit begonnen als loodgieter in de bouw.”
In die wereld groeide hij verder via verschillende functies. Zo heeft hij jarenlang bij grote
bedrijven service en onderhoud verzorgd.
Frans is graag met duurzaamheid bezig. “We
moeten met z’n allen iets doen om het milieu
te verbeteren”, vindt hij.

Kwaliteit

Sinds 2017 is Frans voor het eerst zelfstandig
ondernemer. Hij begon zijn eigen technisch
adviesbureau en besloot de producten van
JustFire en Kalor te gaan verkopen. “Deze
fabrikant biedt een goede prijs-kwaliteitverhouding.” Naast kwaliteit zijn goede service
en onderhoud belangrijk voor Frans. “Daarmee wil me echt onderscheiden. Bijvoor-

Demonstraties

In de winkel aan de Kanaalstraat 55 zijn
verschillende installaties, zoals de standaard pelletkachel en het pelletfornuis,
te bekijken. “Tijdens de Karolingenmarkt komen er de hele dag verse cupcakes uit de oven van het pelletfornuis”,
belooft Frans. Een extra reden om een
kijkje te nemen in de zaak.

Vredesvlam

Een hoogtepunt van het eerste jaar
vindt Frans dat zijn bedrijf zich mag
ontfermen over de World Peace Flame
(Vredesvlam) in Vlissingen. Die ontsteekt burgemeester Bas van den Tillaar
op zaterdag 15 september op het Bellamypark. In de aansluitende, internationale Vredesweek is de vlam het symbool
van vrede, eenheid en vrijheid.
beeld door goed bereikbaar te zijn. Overdag
is er altijd iemand in de winkel beschikbaar
en ‘s avonds staat de telefoon doorgeschakeld naar mijn mobiel.” Ook maakt hij niet
voor iedere storingsmelding een factuur.
“Het is belangrijk om de klanten tevreden te
houden. Ik verdien graag geld op een eerlijke
en leuke manier.”

Succesvol

De winkel is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Op afspraak kunnen belangstellenden ook buiten deze tijden
terecht in de zaak.
Bij de zoektocht naar een pand kwamen
Daniela en Frans Onderdijk in de Kanaalstraat
terecht. “Als geboren en getogen Souburger keek ik natuurlijk rond in de omgeving
waar ik ben opgegroeid”, lacht Frans. “De
eerste mensen die ik hielp waren familie,
vrienden en kennissen.” Inmiddels gaat Frans
het halve land door voor klanten. “We zijn
in een jaar gegroeid naar vijf man personeel.
Mijn zus Jacqueline staat in de winkel, samen
met Christine. En Robin is onze aankomende
monteur.” Het team kijkt terug op een succesvol eerste jaar. “Het liep meteen goed en
de drukte is nog niet minder geworden. Het
eerste jaar is snel voorbijgegaan.”
OK Solutions/JustFire
Kanaalstraat 55, Oost-Souburg
Tel. 0118-226005 - www.ok-solutions.nl

Laatste kans
geldig tlm zaterdag 8 september
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UW leven, Samen Zorgen
Bij Zorgstroom heeft u een goed leven met de mensen om u heen die er voor u toedoen.
Dat kunnen we niet alleen. Samen met u, uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en andere
zorgverleners zorgen we daarvoor.
We kijken naar uw wensen en behoeften, maken een
individueel plan en vervullen daarin samen elk onze rol.
Uw mogelijkheden zijn daarbij ons uitgangspunt.

* U betaalt het duurste artikel+€ 1,00 voor het 2• artikel

* geldig op de gehele dames- en heren Zomercollectie
* niet geldig op standaard collectie en lopende acties
* excl. vermaak

info@zorgstroom.nl 0118 – 68 40 00 www.zorgstroom.nl
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