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In 2021 bestaat vereniging precies een eeuw

Muziekvereniging Vlijt en
Volharding in volle voorbereiding

Voor 2019
De brug van oost naar west en terug
vertaling van wat nodig is
om in de chaos van de tijd
elkaar te vinden …

OOST-SOUBURG - De muziekvereniging van Oost- en West-Souburg, Vlijt en
Volharding bestaat in 2021 honderd jaar. Het is een respectabele leeftijd die
moet worden gevierd.
nen meegenieten en worden zoveel mogelijk
betrokken’, zegt het bestuur van de vereniging.

Vlijt en Volharding staat uitgebreid stil bij het
bijzondere jubileum. Op 8 augustus 1921
werd de Souburgse muziekvereniging opgericht, toen nog onder de naam Tot steun in
den strijd. Vanaf 1925 ging de vereniging
verder onder de huidige naam.
In 2017 werd officieel begonnen met de
voorbereidingen voor het feestjaar. ‘Wat
begon met een wilde brainstorm, groeide uit
tot serieuze plannen en een volle agenda vol
muziek, feest en evenementen. Niet alleen
voor de vereniging en haar leden zelf, ook
de inwoners van Souburg en omstreken kun-

Ons dorp laat met die brug een visie zien:
er is geen brug te ver
er is altijd een kans
om iets te overbruggen
elkaar te vinden aan de overkant
te zoeken naar de brug
die leidt naar wat
de toekomst mooi kan maken
zodat het nieuwe jaar
een heel goed jaar kan worden!

Vikingen

Er staat een spetterend openingsconcert op
het programma in januari in samenwerking
met een gast die nog even geheim blijft. Vervolgens is er in juli een openluchtspektakel in
het hart van het dorp, op de Karolingische
Burg. Tijdens dit evenement, waarvoor de
medewerking van zoveel mogelijk Souburgers nodig is, staat de vereniging stil bij het
ontstaan van de ringwalburg en de komst
van Vikingen in de 9e eeuw.

Ineke, december 2018

Sponsoracties

Om het feestjaar 2021 te kunnen bekostigen,
is Vlijt en Volharding dit jaar al begonnen
met sponsoracties, zodat het een zo groot
mogelijk feest wordt. Verenigingsgebouw De
Blazer heeft meegedaan aan de rommelroute
in september en leden hebben in november
speculaas verkocht van Bakkerij Koppejan.
Een groot deel van de winst is naar de spaarpot voor 2021 gegaan.
In 2019 en 2020 gaat de vereniging door
met acties om geld in te zamelen. ‘Draagt
u, als inwoner, muziekliefhebber of ondernemer het jubileum een warm hart toe en wilt
u helpen? Dat kan!’ Voor meer informatie,
stuur een mail naar jubileumvlijt@gmail.com.
Doneren kan via het rekeningnummer NL73
RABO 0329 8887 57 t.n.v. Stichting 100 jaar
Vlijt Souburg.

Verder in deze courant:

Meer informatie op www.vlijtenvolharding.net

Kerstpuzzel

Souburg bakermat volksliederen

Het jaar zit er bijna op
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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.

In Open Haven

Wie zingt er mee bij Kerst Sing In?
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OOST-SOUBURG - Zingt u graag bekende advent- en kerstliederen? Dan
kunt u zondagavond (16 december) uw hart ophalen in de Open Haven, de
Historische Kerk Souburg.
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Van 19.30 uur tot 20.30 uur wordt er gezongen onder begeleiding van fluit, piano en wellicht
andere instrumenten. Iedereen is welkom, of je kerklid bent of niet. Er wordt gezongen uit
de bundel die in de kerk voor handen is. Ook is er ruimte voor verzoeknummers.
De Kerst Sing In wordt georganiseerd in het kader van het project Kerstboom Buiten van
de Protestantse gemeente in Oost- Souburg.

Kanaalstraat 26 - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Din. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl
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Gespecialiseerd in
boedelopruimingen

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

Stap over
en krijg € 50 cadeau*

Themaconcert ‘Droomvlucht’
in Historische Kerk

Alles in het leven is eindig. Het jaar 2018, pieten met een zwart gezicht, het
zwembad, het gemeentehuis, de bloemen en bomen ... kortom, alles wat leeft of wat
eens is gemaakt. Het gekke is dat je de neiging hebt de zwaarte van deze gedachte
te negeren, maar het drong zich aan me op toen ik op de deurmat de telefoongids
zag liggen. Het is een dunnetje deze keer en het is ook nog de laatste.

OOST-SOUBURG - Muziekvereniging Vlijt en Volharding geeft zaterdag 2 februari haar jaarlijkse themaconcert in de Historische Kerk Souburg aan het Oranjeplein.
Dit keer is het thema ‘Droomvlucht’. Diverse
geledingen van de vereniging nemen het
publiek mee in de wereld van dromen en fantasie. De samenspeelgroep, het jeugdorkest,
de fanfare en de slagwerkgroep wisselen elkaar

af en laten ieder afzonderlijk en gezamenlijk
van zich horen. Naast de muziek is het een
avond vol verrassingen. Er wordt een vrijwillige bijdrage als entree gevraagd. De aanvang
is 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur.

Ineens schoot het door me heen dat er wel heel erg veel is veranderd sinds ik in
mijn putje viel. In zo’n nieuwe gids zoek ik altijd eerst Oost-Souburg op, omdat
ik het ﬁjn vind dat we als dorp staan vermeld. Dan treur ik altijd even, omdat de
inwoners van West-Souburg onder Vlissingen te vinden zijn.
Het leek een blijvend iets, maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Nu de gids is afgeschaft zal ik die jaarlijkse treurnis niet meer beleven.

Kerstbomen ondernemersvereniging
vernield en gestolen

Over treurnis gesproken: hondenpoep is zo’n onderwerp vol droefheid. Trap er
maar eens in en je dag is verpest. Daar zou nog eens iets op gevonden moeten worden. Honden zijn geweldig. Dat ze nu op de Karolingenburg willen gaan rennen
kan ik goed begrijpen. Er is lekker veel plaats en geen verkeer. Maar dan moeten
ze daar niet gaan poepen, want dan is de Burg verpest voor kinderen die er willen
spelen en volwassenen die er activiteiten willen organiseren.

OOST-SOUBURG - Zo’n vijftien kerstbomen die ondernemersvereniging Actief
Ondernemend Souburg in het dorp had neergezet zijn gestolen of in brand
gestoken. ‘We hebben maar een klein budget, maar proberen toch het dorp
gezellig te maken. En dan gebeurt er dit. Jammer’, zegt AOS-voorzitter Chris
Hanraads.
DOOR BRITTA JANSSEN

en het jaar daarvoor ging het gewoon goed.’

De Souburgse ondernemersvereniging krijgt
geen subsidie en heeft geen grote pot geld
om activiteiten te organiseren en het dorp
leuk aan te kleden. Toch investeerden de aangesloten ondernemers in 65 kerstbomen om
de Kanaalstraat, Paspoortstraat en het Oranjeplein een feestelijke uitstraling te geven.
‘Inmiddels zijn er al zeker vijftien bomen
gestolen en vier stuks in brand gestoken’, vertelt Chris Hanraads donderdag. ‘Zo’n boom
kost algauw 17,50 euro, dus reken de schade
maar uit. Triest dat het zo moet gaan. Vorig jaar

Camerabeelden

Dat is een mooie uitdaging voor het nieuwe jaar: hoe krijgen we die hondenpoep
uit het straat-, Burg-, plein- en parkbeeld? Misschien toch eens de al heel wat jaren geleden
uitgekomen poepnota van het toenmalige
dorpsplatform te voorschijn halen? Dat
was een plan dat voorzag in statiegeld voor
elk ingeleverd zakje hondenpoep. Moeten
we toch nog eens over denken in het nieuwe
jaar!

De ondernemersvereniging hoopt dat de
daders spijt krijgen van hun acties en zich
melden. ‘Diverse ondernemers hebben camerabeelden waarop duidelijk te zien is dat de
bomen verwijderd worden door personen.
Deze beelden zullen wij beschikbaar stellen
aan de wijkagente. We geven de daders een
week de tijd om zich te melden. Wil je niet in
de problemen komen, meld je dan via onze
website www.souburg.nl. Wij zullen dan
geen aangifte doen.’

OOST-SOUBURG - Een groep hondeneigenaren uit Oost-Souburg heeft de Vlissingse wethouder Albert Vader een petitie aangeboden over het toestaan van
loslopende honden op de Karolingische Burg. ‘Er zijn maar weinig speelveldjes
voor honden en hier kunnen ze veilig rondrennen’, vindt Ella Vogel, baasje van
Benna.
DOOR BRITTA JANSSEN
Binnen de bebouwde kom van de gemeente
Vlissingen moeten hondenbezitters hun viervoeters aan de lijn houden en hun uitwerpselen opruimen. De enige plek waar dit niet
verplicht is, zijn de hondenrenvelden. Die zijn
te herkennen aan de stalen, ongeveer zeventig centimeter hoge paaltjes.

Verkeer

In Oost-Souburg zijn er negen locaties waar
de hond vrij mag rondrennen en de baasjes
de poep mogen laten liggen. Dit zijn het park
tussen de Sloeweg en Bermweg (met uitzondering van het trapveldje en basketbalplein),
het park bij de Iersezeestraat en Bermweg
tussen het schelpenpad en de Bermweg, de
dijk langs de westelijke Bermweg aan het
Kanaal door Walcheren, de berm tussen de
Kromwegesingel en rijksweg A58, de rand
van het park bij de Wilgenstraat en A58, het

veld achter de dijk van het park Bastion aan
het water, de grasstrook aan de parkeerplaats van de tennisvereniging en de veldjes
tussen de fietsstrook en Lekvijver en tussen
de Spaarnestraat en Grote Abeele. ‘De renveldjes liggen vlakbij de weg en dan moet je
altijd oppassen voor verkeer. Daardoor laat
je je hond niet prettig rondrennen’, vertelt
Vogel. ‘De Karolingische Burg is afgesloten,
waardoor de honden niet kunnen weglopen.
Je kunt je hond hier dus veilig laten spelen.’

Ella Vogel (midden met blond haar) samen met andere baasjes en hun honden
op de Karolingische Burg

Hondenpoep

en andere baasjes nemen het risico op een
boete voor lief, omdat ze de burg een veilige
speelplek vinden voor hun honden. ‘Ook ligt
de burg centraal in het dorp. Er komen hier
bijna iedere dag meerdere mensen met hun
honden. Het is ook een sociaal gebeuren. Je
kent veel van de andere hondeneigenaren en
we praten regelmatig bij, terwijl de honden
hier spelen met elkaar.’ Daardoor blijft er wel
eens hondenpoep liggen op de burg, geeft

De Karolingische Burg heeft de gemeente
niet aangewezen als hondenrenveld. Het
grote grasveld wordt gebruikt voor allerlei
evenementen en er zijn enkele speelvoorzieningen voor kinderen. Hoewel baasjes
hun honden hier niet mogen loslaten, doen
verschillende dat toch. ‘Dat werd gedoogd,
maar sinds de zomer hebben handhavers
al enkele waarschuwingen gegeven.’ Vogel

Vogel toe. ‘Maar we ruimen het ook van
andere honden op als we iets zien liggen,
want we willen hier graag blijven komen.’
Via de petitie hopen Vogel en de andere
baasjes dat de gemeente Vlissingen dit gaat
toestaan. ‘De wethouder heeft de petitie aangenomen, maar kon ons niets beloven. We
hebben ook 155 handtekeningen overhandigd.’ Vogel en haar medestanders wachten
nieuws uit het gemeentehuis af.

feestelijke opening van

nieuw zorgkantoor Zorgstroom

OOST-SOUBURG - De medewerkers van Zorgstroom Team Oost-Souburg Ritthem 1 en 2 verhuizen naar de Vlissingsestraat 67 in Oost-Souburg.

Zeeland

Het kantoor wordt feestelijk geopend op vrijdag 11 januari. Iedereen is van harte welkom van

Kanaalstraat 55 • Oost-Souburg • 0118 - 226
005
15.00 uur tot 17.00 uur. ‘Wij hopen u onder het genot van een hapje en drankje te ontmoewvozorgtvoorwerk.nl
ten. Graag tot dan. En voor nu, plezierige feestdagen en een goede jaarwisseling.’
www.ok-solutions.nl • info@ok-solutions.nl

wvozorgtvoorwerk.nl
Mijn klanten
kiezen
voorMijn
persoonlijk
contact
klanten kiezen
wvozorgtvoorwerk.nl
én
bankieren.
vooronline
persoonlijk
contact

In dorpen en kleine steden verdwijnen steeds meer banken en winkels. RegioBank kiest bewust
voor de regio. En zet zich in om ervoor te zorgen dat lokale basisvoorzieningen blijven bestaan.
Daarom start RegioBank in september een lokale actie.
Een actie waarvoor Schinkel Adviesgroep een mooie samenwerking met Hebbes Wonen,
Melse Tweewielers en Ava Electro heeft. Mensen die met een betaalrekening naar RegioBank
overstappen, krijgen een cadeaubon van Hebbes Wonen, Melse Tweewielers of Ava Electro
t.w.v. € 40,00 cadeau. Hiermee hoopt Schinkel Adviesgroep nieuwe klanten te verwelkomen en
zo ook het lokale ondernemerschap te bevorderen.

én online bankieren.

wvozorgtvoorwerk.nl

Word ook klant en
ontvang een
cadeaubon
van * €40
Word ook klant en
van
Hebbes
ontvang eenWonen,
Melse Tweewielers
cadeaubon
van * €40 of
Ava Electro*
van Hebbes
Wonen,

RegioBank is de bank in de buurt waar mensen voor persoonlijke contact gewoon even binnen
kunnen lopen. Daarnaast biedt RegioBank alle gemakken van deze tijd zoals internet en mobiel
bankieren. ‘Eigenlijk het beste van twee werelden, waarbij de klant zelf bepaalt of hij langskomt
bij ons op kantoor of dat hij het zelf online regelt.’ Aldus Erik Dellebeke. Mensen kunnen bij
RegioBank terecht voor alle bankzaken: betalen, sparen en hypotheken.

Melse Tweewielers of
Ava Electro*

Overstappen is zo geregeld
Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank zorgt Schinkel Adviesgroep met de Overstapservice dat
u gemakkelijk van bank overstapt. Zij weten precies wat er moet gebeuren en helpen u hier ook
bij. Deze persoonlijke service waarderen klanten. In november kreeg RegioBank van haar klanten
nog een 9 als rapportcijfer in de Geldgids van de Consumentenbond, het hoogste cijfer van alle
Nederlandse banken*.

* Bron: Geldgids #7, november 2017

‘Hond kan hier veilig spelen’

Fijne feestdagen allemaal.
Melkmeisje

RegioBank kiest voor de regio

Over RegioBank
Met ruim 530 vestigingen in dorpen en kleine steden is RegioBank de bank in de buurt. Een bank
waar mensen geholpen worden door een lokale Zelfstandig Adviseur die ze kent en weet wat er
speelt in hun omgeving. RegioBank kiest bewust voor de regio. Zij vindt dat lokale gemeenschappen waardevol zijn voor Nederland. En dat lokale basisvoorzieningen zoals een school, supermarkt en een bank moeten blijven bestaan. Daarom zorgt RegioBank ervoor dat iedereen zijn
geldzaken in de buurt kan regelen. En maakt de bank zich sterk voor de leefbaarheid van dorpen.
RegioBank maakt deel uit van de Volksbank, net zoals ASN Bank, BLG Wonen en SNS. Vanuit
onze gezamenlijke missie om te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een
financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. Voor meer informatie: www.regiobank.nl.

Petitie ingediend voor toestemming om honden los te laten op Karolingische Burg

* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

Rondom‘t Putje

Vlijt en Volharding laat weer van zich horen

Nel en Nel
Jolanda
al 20al 20
en Jolanda
jaar een
vertrouwd
jaar een vertrouwd
gezichtgezicht
bij RegioBank
bij RegioBank
Oost-Souburg
Oost-Souburg

**Niet inwisselbaar voor contant geld, en in 1 keer te besteden Vraag ons naar de voorwaarden.

Schinkel Adviesgroep

**Niet inwisselbaar voor contant geld, en in 1 keer te besteden Vraag ons naar de voorwaarden.

Kanaalstraat 37
SchinkelBJ
Adviesgroep
T (0118) 46 20 20
4388
OOST-SOUBURG
Kanaalstraat 37
E regio@schinkeladviesgroep.nl
BJ OOST-SOUBURG
T4388(0118)
46 20 20 I www.schinkeladviesgroep.nl
E regio@schinkeladeviesgroep.nl
I www.schinkeladviesgroep.nl
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4388 BN Oost-Souburg
Fax: 0118-465220
Website: www.vaderenmink.nl
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Voor schilderwerk met verve!
Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878
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College van burgemeester en wethouders erkent parkeerproblemen bij brede school

‘Dagelijks parkeertoezicht bij Kroonjuweel onmogelijk’
OOST-SOUBURG - Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders
erkent dat parkeerproblemen bij brede school het Kroonjuweel in Oost-Souburg tot onveilige situaties leiden. ‘We controleren op verkeersovertredingen,
maar het is onmogelijk om iedere dag toezicht te houden’, laten b&w weten op
vragen van de Partij Souburg-Ritthem (PSR).
DOOR BRITTA JANSSEN
De PSR stelde het college schriftelijke vragen
over de parkeerperikelen bij het Kroonjuweel,
omdat ze vindt dat de maat vol is. ‘De problemen duren veel te lang’, stelden Joanna
Weijermans en Rijnco-Jan Suurmond van de
PSR in hun vragen. ‘Sinds de bouw van de
brede school zijn er parkeerproblemen in
Souburg-Noord.’ Ouders en verzorgers van
kinderen van het Kroonjuweel parkeren hun
auto bij het halen en brengen regelmatig op
plaatsen waar dit niet mag. ‘Omwonenden
zijn ten einde raad. De parkeerchaos maakt
het verkeer rondom de school, met name bij
de rotonde, onveilig.’

Maatregelen

De partij vindt dat de maat vol is en wil dat
het college van burgemeester en wethouders
maatregelen neemt. Het college erkent dat
er problemen zijn. ‘We weten dat er auto’s

Kerstpuzzel 2018

worden geparkeerd bij het halen en brengen
op plaatsen die daarvoor niet zijn bedoeld en
dat dit leidt tot mogelijk onoverzichtelijke of
gevaarlijke situaties’, schrijven b&w in hun
antwoorden.
Er zijn volgens b&w diverse maatregelen
getroffen, waaronder de aanleg van extra
parkeerplaatsen en een Kiss&Ride-zone, waar
kinderen met de auto afgezet kunnen worden. ‘Dit heeft echter onvoldoende geresulteerd in het voorkomen van verkeerd parkeren’, erkennen b&w.

We gaan door op de vorig jaar ingeslagen weg. Dus weer een puzzel waarbij het aankomt op een combinatie van kennis van Souburgse zaken en zoeken naar afwijkende letters in de koppen van deze editie van De Souburgsche Courant.
Het woord waarnaar we dit jaar op zoek zijn bestaat uit 11 letters. Het is een voorwerp dat
ook in Souburg her en der opduikt. We zouden het met enige fantasie het product van
een innige samenwerking tussen Mondzorg Dogterom en zijn (schuin)overbuurman Melse
Tweewielers kunnen noemen.

Letter 8:

De puzzel bestaat uit:

Afwijkende letter uit een van de koppen.

U - Hij begon pas om 14:00 u
K - De aangeboden artikelen mochten niet
duurder zijn dan 50 euro
Y - Er mocht deze keer geen vuurwerk verkocht worden
S - Er werd deze keer een prijs toegekend
voor de aantrekkelijkste verkooplocatie

Letter 2:

Letter 9:

Letter 3:

Letter 10:

Dit jaar werd voor de vierde keer de Rommelroute in Oost-Souburg gehouden. Waardoor
week hij af van de vorige drie edities?

6 afwijkende letters, die u zelf in de koppen uit deze courant moet zoeken en op de juiste
plaats moet zetten en 5 feitjes en weetjes over Oost Souburg, waarvan de plaats van de
antwoorden in de puzzel bekend wordt gemaakt.

Menselijk gedrag

Het college heeft meerdere keren over de
problemen gepraat met vertegenwoordigers
van de scholen, de oudervertegenwoordiging en een afvaardiging uit de buurt om
afspraken te maken om problemen te voorkomen. ‘In goed overleg zijn er maatregelen
getroffen en afspraken gemaakt over het zo
veilig mogelijk gebruiken van de beschik-

Bij brede school het Kroonjuweel wordt veel geparkeerd.
FOTO BEELDENBANK LAAT ZEELAND ZIEN/RUBEN OREEL

bare parkeerplaatsen.’ Het gaat dan bijvoorbeeld over afspraken over het minder
gebruiken van auto’s. ‘We hebben verschillende keren gehandhaafd op de bekende
locaties en de wijkagent heeft hier gecontroleerd. Maar dit heeft niet geleid tot structurele veranderingen in het gedrag van de
mensen die verkeerd parkeren. De onveilige
situatie heeft veel te maken met menselijk
gedrag.’

autoruitschade?

Nieuwbouwwerkzaamheden

Weijermans en Suurmond stelden hun vragen ook met het oog op de nieuwbouwwerkzaamheden in de buurt. Ze vrezen voor verder toenemende verkeersdrukte. ‘De bouw
veroorzaakt mogelijk problemen met zwaar

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

transport en er vervallen wellicht parkeerplaatsen bij het Kroonjuweel’, aldus de twee.
Ze vroegen b&w of er een plan in de maak is
om hierop accuraat te kunnen reageren. Het
college meldt dat ze samen met de bouwer,
in overleg met een vertegenwoordiging van
scholen, ouders en omwonenden zoekt naar
passende maatregelen.
Op de vraag of het college een informatieavond wil organiseren waar omwonenden
vragen kunnen stellen en bezwaren en eventuele oplossingen kenbaar kunnen maken,
laat het college weten dat er geen bijeenkomst op de planning staat. ‘Als het overleg
dat nu plaatsvindt leidt tot aanpassingen,
dan communiceren we die naar de belanghebbenden.’

Letter 1:

Afwijkende letter uit een van de koppen.

Afwijkende letter uit een van de koppen.

a

p

r
e
Waardoor kwam Dennis van Driel, inwoner van Oost-Souburg, dit jaar landelijk in het
nieuws?
R - Hij redde man van 80 uit sloot, toen die daar met zijn scootmobiel in beland was.
A - Hij werd vaste sidekick van Toine Huys in RTL Late Night.
E - Hij is landelijk voorzitter geworden van de Jonge Democraten.
N - Hij werd dit jaar Nederlands Dartskampioen in de Van Duyvenvoorde sporthal.

Op een prominte plek op het Oranjeplein staat de Historische Kerk Souburg. De kerk met
zijn markante vormgeving is vanuit vele plekken in het dorp te zien. Waar is bovenstaande
foto gemaakt? Plaats de letter van de corresponderende fotoplek in vakje 3.

Letter 4:

Letter 11:

Afwijkende letter uit een van de koppen.

CreativiteitsCentrum

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

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

wensen
onze
klanten hele
fijne
feestdagen
In deWij
week
van 17alt/m
21 december
krijgt
u dubbele
stempels
en
een
heel
gezond,
gezellig
en
creatief
2018.
op uw klantenkaart bij uw aankopen vanaf €5.
Voor de mensen waarbij het op dit moment wat minder gaat,
WIJ ZIJN GESLOTEN VAN MAANDAG 24 DECEMBER
deze wensen wij heel veel sterkte en wij denken aan hen.
TOT EN MET DONDERDAG 3 JANUARI 2019.
Wij zijn gesloten van 27 december tot en met 1 januari 2018

Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270

O Ost -s Ouburg

Afwijkende letter uit een van de koppen.

✁

Letter 5:

Uit een inventarisatie van de Hartstichting blijkt dat
in zes van de dertien Zeeuwse gemeenten te weinig AED’s voorhanden zijn. Waar hangt deze AED?

Lever deze bon uiterlijk 5 januari 2019 in bij Marskramer, Paspoortstraat 36

S - De hervormde kerk aan het Oranjeplein
N - De voormalige bibliotheek in de Kanaalstraat
B - Kerk De Wijngaard in de Kanaalstraat
E - Zorgcentrum De Zoute Viever in de Dongestraat

Naam .............................................................................................................................

Letter 6:

Adres ..............................................................................................................................

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gezond en creatief 2019.
in 2019 staan
wijwij
weerweer
voor uvoor
klaar.u klaar.
DinsdagOok
2 januari
staan

de gemakkelijke
gemakkelijke
winkel
voor
boeken,
wenskaarten,
kansspelen
enen
tijdschriften
de
winkel
voor
boeken,
pasfoto’s,
wenskaarten,
kansspelen
tijdschriften

Telefoonnummer ........................................... ………………………………………………..

Deze tekst is te vinden in een Souburgs etablissement. Welke letter gaat schuil achter het
vraagteken?
Tip 1: u bent welkom.
Tip 2: de beste in 2015.
Tip 3: 45 jaar = 45 gulden.
Tip 4: de vertaling staat onder de streep.
Plaats de gevonden letter in vakje 6.

Oplossing kerstpuzzel 2018

1

Letter 7:

Gerrit Klein, Adrienne Klein en Lenny Adriaanse

3

4

5

6

7

8

9 10 11

✁

Afwijkende letter uit een van de koppen.

Ondernemersvereniging Actief Ondernemend Souburg heeft ook dit jaar
weer 3 waardebonnen van respectievelijk € 75, € 50 en € 25 beschikbaar
gesteld, te besteden bij de aangesloten ondernemers, die u kunt vinden op
souburg.nl. De Souburgsche Courant voegt daar nog twee Souburgse vlaggen aan toe.
Alleen originele bonnen uit de Souburgsche Courant zijn geldig. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en zullen in de volgende editie van deze
krant bekend gemaakt worden.

De Marskramer stelt ook dit jaar weer zijn winkel beschikbaar voor het inleveren van uw oplossingen. De inmiddels bekende groene stembus staat in
tegenstelling tot voorgaande jaren niet vóór de winkel opgesteld, maar erin
(direct na de ingang).
Tot en met zaterdag 5 januari kunt u uw oplossing, voorzien van naam en
adres, inleveren bij bovenstaande zaak in de Paspoortstraat, waar u gelijk
terecht kunt voor al uw kerst- en andere huishoudelijke inkopen.
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De E bike specialist van Oost Souburg

‘De koning van Hispanje heeft hier ooit gelogeerd’

Maar ook voor stads, trekking, transport, ATB, kinderfietsen
Officieel dealer van:
Gazelle
Kreidler
Bikkel Bikes
BSP E Volt
Victoria

Souburg, bakermat van onze volksliederen

Wilhelmus
Bewerkt door Dick Schinkel

OOST-SOUBURG - Wie op het station Souburg uitstapt ziet voor zich de brug naar West-Souburg. In West-Souburg heeft
ooit de Spaanse keizer overnacht in een kasteel dat korte tijd later bewoond werd door Marnix van Sint Aldegonde, de
schrijver van het Wilhelmus. Volgens dit lied hebben we deze keizer altijd geëerd hebben.
geliefde dichters van de 19e eeuw, was
met recht een brave Hendrik die zijn
gedichten vol schreef met allerlei deugden als tevredenheid, huwelijkstrouw en
vaderlandsliefde. Een ondeugd heeft hij
zichzelf toegestaan en dat is het tegen
de uitdrukkelijke wil van zijn vader in in
het huwelijk treden met de dochter van
een toneelspeler. In Souburg waande
deze Rotterdammer zich kennelijk ver
genoeg uit het zicht- of schootsveld
van zijn vader om er in het geheim te
kunnen trouwen met Gerbranda Rivier.

De schrijver van het andere Nederlandse volkslied (‘Wien Neerlands bloed
in d’aadren vloeit’) had ook iets met
Souburg: hij trouwde hier. En nog weer
later werd de schrijver van bekende nationale liederen als ‘Waar de blanke top
der duinen’ hier geboren. Ongeveer alle
volksliederen hebben dus hun basis in
Souburg.

Rijwielhandel Boone

Plein

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

We steken het kanaal, dat Oost- en
West-Souburg sinds de 19e eeuw zo
wreed van elkaar scheidt, over. Je komt
dan op het Marnixplein. Dit plein dankt
zijn naam aan die edelman die dichtte
dat hij de koning van Hispanje altijd
heeft geëerd. Hij droeg niet voor niets
dezelfde voornaam als de Spaanse
kroonprins: Philips.

Maar misschien was de mooiste dag
van zijn leven wel een andere. Die
dag bijvoorbeeld dat zijn inzending
voor de prijsvraag met de opdracht
een volkslied voor het zojuist bevrijde
Nederland te schrijven, de eerste prijs
won. Van 1815 tot 1932 was Tollens’
‘Wien Neerlands bloed in d’aadren
vloeit’ het officiële volkslied, totdat
koningin Wilhelmina besloot dat
het Wilhelmus toch mooier was. De
tweede regel van Tollens’ lied, ‘van
vreemde smetten vrij’, zou hem veel
beter kwalificeren als naamgever van
een extreem-rechtse denktank, ware het
niet dat Tollens hierbij dacht aan de smetten van de Franse overheersing en dus
geen enkel racistisch motief bezat.

Philips van Marnix van St. Aldegonde
was zijn loopbaan begonnen als hoveling van de keizer, net als zijn goede
vriend Willem van Oranje. Hij zou later
Het standbeeld van Pieter Louwerse
burgemeester van Antwerpen worden
op het Oranjeplein.
en bezat een kasteel op West-Souburg,
het slot Aldegonde. Hier was het dat
keizer Karel V rond 1550 overnachtte en koning Filips II en Philips van Marnix van St.
een edict uitvaardigde dat in de Spaanse Aldegonde, gezworen vijanden worden.
geschiedenis bekend staat als het edict van
Souburg. De Keizer Karelhof, vlak bij het Mar- Fundamenten
nixplein, met een mooi modern beeld van de Van het kasteel is niets over. De resten van de
keizer, herinnert aan dit bezoek. Later, toen fundamenten zijn in de zeventiger jaren van
de opstand van Willem van Oranje en de zij- de 20e eeuw verdwenen onder de nieuwnen een feit was, zouden de naamgenoten, bouw van de wijk Westerzicht. Een plaquette
op het huis aan de Parklaan, tussen
Marnixplein en Westerzicht, herinnert aan Marnix, zoals Philips van
Marnix van St. Aldegonde vaak
kortweg wordt genoemd.

Borstbeeld

Van Tollens is in het Souburgse straatbeeld niets meer terug te vinden. Hij zal
ongetwijfeld zijn getrouwd in het oude
gemeentehuis aan het Oranjeplein. Dat
plein bereikt men door terug de brug over
te gaan en langs het station de gehele
Kanaalstraat door te lopen. Op het Oranjeplein vinden wij wel het borstbeeld van
een andere beroemde Souburger, Pieter
Louwerse. Hij werd in 1840 geboren en is
zelf vrijwel vergeten, maar bijna iedereen
kent nog wel een aantal van zijn liederen:
‘Waar de blanke top der duinen’, ‘Op de
grote stille heide’ en jawel ‘Zagen, zagen,
wiedewiedewagen’.

Op de begraafplaats staat een
gedenknaald voor Marnix, opgericht in 1872. Door wie? Niet door
Nederlanders! Die zijn hem bijna
vergeten. Maar nota bene door
inwoners van Antwerpen. Marnix
van St. Aldegonde was een man
die, evenals zijn vriend Willem
van Oranje, een zekere tolerantie
nastreefde tussen protestanten en
katholieken. De tirannie verdrijven
en verder vooral vroom blijven. Dat
was zijn doel.

Nationalistisch

Evenals Tollens was hij beïnvloed door de
nationalistische wind die sinds de Napoleontische tijd door Europa woei. In zijn
jeugdboeken greep hij graag terug op de
zestiende en zeventiende eeuw. Hij schreef
bijvoorbeeld over Michiel de Ruyter. Zo
hoopten Tollens en hij de Nederlandse identiteit te versterken en een gevoel van trots te
wekken. Wat dat betreft is er dus niet zo gek
veel veranderd in die eeuwen. Zelfs spirituele reisgidsen grijpen tegenwoordig weer
terug op beroemde Zeeuwen om ze onder
het spinrag vandaan te halen.

Ironie

Het monument voor Marnix van St. Aldegonde. Om
dit monument te vinden zult u wel uw uiterste best
moeten doen. Het monument is verstopt achter het
Marnixplein te West Souburg.

De ironie wil dat de schrijver van dat
andere Nederlandse volkslied, Hendrik Tollens, ook iets met Souburg
had. Of hij er vaak is geweest, is niet
bekend, maar in elk geval wel op
de mooiste dag van zijn leven, 27
juli 1800. Tollens, één van de meest

Ome Henk
Het volkslied

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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Ome Henk heeft een uitgesproken mening. Een mening
die hij niet voor zich kan houden. Zeker niet op verjaardagen en wanneer hij langs de lijn op de sportvelden staat.
Over het Volkslied bijvoorbeeld: “Souburg is de bakermat van onze
volksliederen, las ik in de Souburg Courant. Dat is iets om trots op te
zijn”, zegt Ome Henk. “Alleen is het jammer dat het Wilhelmus het
volkslied geworden is”, vervolgt hij. “Ik vind de tekst vreemd. Van
Duitsen bloed bijvoorbeeld. Toen ik op de lagere school zat zongen
we van Dietsen bloed. Diets was oud Nederlands en beter dan Duits
bloed omdat we nog maar net van de tweede wereldoorlog aan het
bekomen waren. De koning van Hispanje hebben we altijd geëerd.
Vreemd. Zijn we daarom een oorlog tegen hem begonnen?
Ook het andere oudere volkslied vindt Ome Henk maar niets.
“Wien Neerlandsbloed in d’aders vloeit, van Vreemde smetten vrij,
klinkt een beetje racistisch en de bewoners van onze overzeese

gebiedsdelen waren ook niet blij
met deze tekst. De tekst van Pieter
Louwerse,” vervolgt Ome Henk,
“vind ik verreweg de beste tekst.
Waar de blanke top der duinen,
schittert in de zonnegloed, is toch
een prachtig begin van het Lied. Ik
heb uw lief Mijn Nederland twee
keer, is een tekst die vaderland liefde
uitstraalt en ook gezongen kan
worden wanneer het Nederlands
Elftal goed speelt. Het zingt ook
heel lekker wanneer je een biertje
op hebt, daarom heeft André Hazes
er een hele leuke vertaling voor
gemaakt. Zelfs de makers van het
Duitse volkslied hebben een beetje
naar het Lied van Pieter Louwerse gekeken. Louwerse heeft het
over de Rijn, Maas en Schelde. De Duitsers noemen de Maas en de
Memel”, eindigt Ome Henk zijn betoog.
7

Eerste couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Zesde couplet
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Wien Neerlands bloed
Wien Neerlands bloed in d’ aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff’ de zang als wij:
Hij zett’ met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst (2x)
De Godheid, op haar hemeltroon
Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na ‘t zalig koor
Dat hoger snaren spant
Het rond en hartig lied gehoor
Voor vorst en vaderland (2x)
Dring’ luid, van uit ons feestgedruis
die beé uw hemel in:
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis
En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
Die eigen wens gestand:
Bewaar, o God! de koning lang
En ‘t lieve vaderland (2x

Mijn Nederland
Waar de blanke top der
duinen
Schittert in de zonnegloe
d
En de Noordzee vriendelij
k bruisend
Neerlands smalle kust beg
roet
Juich ik aan het vlakke
strand: (2x)
‘k Heb u lief, mijn Neder
land (2x)
Waar het lachend groen
der heuvels
‘t Eind der stille heide om
zoomt
Waar langs rijk geladen
velden
Rijn of Maas of Schelde
stroomt
Klinkt mijn lied op oude
trant: (2x)
‘k Heb u lief, mijn Neder
land (2x)
Waar de blanke deugd
der vaad’ren
Nog een gastvrij plaats
je vindt
En de vrede in huis en ha
rten
Vorst en Volk tezamen
bindt
juich ik, ‘t zij op veld of
strand: (2x)
‘k Heb u lief, mijn Neder
land (2x)
Waar onze ouders werke
n, zwoegen
En ons leiden tot de deu
gd
Waar wij door hun trouw
e zorgen
Wijsheid garen in de jeu
gd
Daar klinkt ‘t lied van elk
e kant (2x)
‘k Heb u lief, mijn Neder
land (2x)
Blijf gezegend, Land der
Vaad’ren
Make u eendracht sterk
en groot!
Blijve ‘t volk aan Wet en
Koning
Houw en trouw in nood
en dood!
Doe zo ieder ‘t woord ges
tand: (2x)
‘k Heb u lief, mijn Neder
land (2x)

De beste nachtrust
begint bij MegaBed!

De beste nachtrust
begint bij MegaBed!
2
0 m
0
0
2
Ruim
lezier
winkelp

boxspring samen
1: Kies je boxspring
2: Kies je matras
3: Kies je hoofdbord
4: Kies je hoofdbord kleur
5: Kies je poten

De beste nachtrust
begint bij MegaBed!

nu vanaf
€

2249,-

2
0 m
0
0
2
Ruim
lezier
winkelp

boxspring samen
1: Kies je boxspring
2: Kies je matras
3: Kies je hoofdbord
4: Kies je hoofdbord kleur
5: Kies je poten

nu vanaf
€

2249,-

Ruim 2000 m2 winkelplezier
Maandag 24 december
zijn wij geopend van
09.00 tot 16.00COMPLETE
uur.

Eveline home collection boxspring
COMPLETE fabrikaat - Geheel 2 motorig elektrisch verstelbaar
Nederlands

TEMPUR

TEMPUR

-BOXSPRING
Keuze uit 6 verschillende hoofdborden
- Keuze
tientallen kleuren
nu uit
vanaf
- Keuze uit pocketveermatras soepel of stevig
€
- Comfortabele split topper

BOXSPRING
BEIDE KERSTDAGEN
GESLOTEN!nu vanaf

2249,-

€

Nu met gratis:
radiograﬁsch bediende afstandsbedieningen
en
uitstapverlichting
t.w.v.aanbiedingen
€199,=
*
niet
in combinatie met andere

NU VANAF

Tempur Sale
€1995,=

25%

op de70%
gehele
bestaande
TOT
KORTING
OP AL ONZE DEKBEDOVERTREKKEN*
MEER DAN 5000 OP VOORRAAD - *OOK FLANEL
KORTING
en
nieuwe
collectie
van
Tempur
*
van €49,= voor €20,=
van €89,= voor €30,=
VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN

*van
niet€59,=
in combinatie
met andere
aanbiedingen
voor €20,=
van
€99,= voor €30,=

van €69,= voor €30,=
van €79,-,= voor €30,=
Matrassen

van €109,= voor €40,=
van €119,= voor €40,=

Matrassen
25%
nu vanaf €636,=KORTING

€ 2436,=

* niet in combinatie met andere aanbiedingen

Gratis bezorgd en geïnstalleerd in heel Zeeland
Van €2595,= voor

2249,-

Slaapsystemen

Hoofd kussens
25%
nu vanaf €96,75KORTING

Kussenslopen
25%
nu €14,25

KORTING

Splitaanbiedingen
topdekhoeslakens.
* niet in combinatie met andere

Maten en kleuren mogen gecombineerd worden.

MEER DAN 3000 Bedtextiel
OP VOORRAAD

25%
KORTING

Schotelbodems
25%
nu vanaf €448,50KORTING

Slaapsystemen

25%
KORTING
Nu inclusief
hoogwaardige
TOPPER ACTIVE AIR
HYBRID voor
slechts €150,extra!

25% korting op de gehele

Bedbodems

25%
KORTING

Comfortproducten

25%
KORTING

Ledikanten

collectie
Zomerdekbedden
Deze week

25%
KORTING

Tempur ﬁt
dekbed

Tempur
hoeslakens

Oplegmatrassen

nu vanaf €186,75

nu vanaf €44,25

Nu vanaf €561,75

Tijk 100% katoen
Vulling 100% katoen 200 g/m
Wasbaar tot 60 graden Anti-allergisch
diverse maten
Nu:
140x220 van € 58,- voor € 25,240x220 van € 98,- voor € 39,-

Comfort
producten
nu vanaf €33,75

10 jaar garantie op alle Tempur matrassen, 3 jaar garantie op Tempur hoofdkussens, 90 dagen omruilgarantie op uw Tempur matras

Kapelle
Kloosterpoort 5-21
T (0113) 33 08 88

MATRASSEN · BODEMS · BOXSPRINGS

WWW.MEGABED.NL

Oost-Souburg
Paspoortstraat 23
T (0118) 46 96 70

25%

op
de
gehele
bestaande
Alle hoeslakens 5 halen = 2 betalen
KORTING
Katoen, jersey,
gebreide jersey,
en nieuwe collectie
vandubbel
Tempur
* topdek hoeslakens
Matrassen

Kussens

Bedtextiel

Tempur Sale

Bedbodems

25%
KORTING

Comfortproducten

25%
KORTING

Boxspring
v620
25%
KORTING

Kussens

- Hoofdbord
- Leverbaar in diverse moderne kleuren
- 2x gestoﬀeerde pocketveermatrassen
Van €1595,= voor

Ledikanten

VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN

25%
KORTING

- 2x luxe boxsprings
- Topper
- 140/160/180x200

€995,=
Deze week

25%
KORTING

Caresse 4600: een gestoﬀeerd hoofdbord • 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ‘pull-back’ systeem (terugloopsysteem) voor
een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie • 2 pocketveer matrassen met 7 comfortzones • 2 voetstoppers • 2 elektrische motoren
met kabelbediening • diverse kleuren leverbaar PRIJZENSTORMACTIE + € 150,- = inclusief unieke topmatras Active Air Hybrid van
hoogwaardig en veerkrachtig hybride schuim.

Zomerdekbedden

Tijk 100% katoen
Vulling 100% katoen 200 g/m
Wasbaar tot 60 graden Anti-allergisch
diverse maten
Nu:
140x220 van € 58,- voor € 25,240x220 van € 98,- voor € 39,-

Comfort
producten
nu vanaf €33,75

Kapelle
Kloosterpoort 5-21
T (0113) 33 08 88

Oost-Souburg
Paspoortstraat 23
T (0118) 46 96 70

MATRASSEN
· BOXSPRINGS
Maandag
24· BODEMS
december
zijn wij
geopend van 09.00 tot 16.00 uur.

BEIDE KERSTDAGEN GESLOTEN!
WWW.MEGABED.NL

Boom en stal staan er weer

Kerst in de tuin van historische kerk
OOST-SOUBURG - In de week voor Kerst staan in de tuin van de historische kerk
aan het Oranjeplein een kerstboom en een kerststal.
De kerk zorgt voor de verlichting van de
boom. Inwoners van Souburg zijn van harte
uitgenodigd om de boom te versieren met
persoonlijke kerstwensen en -gedachten.
De manier waarop ze dat doen staat ze vrij.
Het kan een mooie tekening zijn, een zelfgemaakte kerstversiering, een foto, een geschreven of gevonden gedicht, een aansprekende
tekst of een gebed. Alles mag. Verstandig is
de boodschappen regen-proof te maken.
De laatste jaren hebben veel persoonlijke
boodschappen een mooi plekje in de boom
gekregen. Via de boom hebben Soubur-

gers bovendien gedeeld wat Kerst voor hen
betekent. ‘Dit is precies wat de Protestantse
Gemeente van Oost Souburg hiermee wil
bereiken. Doet u mee?’ vragen de initiatiefnemers.

Herders en wijzen

In de kerststal wordt het kerstverhaal uitgebeeld. Ook dit jaar ontbreken herders en wijzen in de stal. Iedereen die naar de stal komt
kijken, groot of klein, mag één van deze rollen op zich nemen. De kerktuin is sinds zaterdag geopend tot en met zondag 6 januari.
Elke dag van 11.00 uur tot 18.00 uur.

www.partijsouburgritthem.nl

HEEL VEEL GEDAAN,
MAAR NOG STEEDS CODE ROOD!

Begroting 2019 en meerjarenraming
2020-2022
De belofte bij aanvang van het artikel-12
traject was: in beperkte mate, maar onze
gemeente moet dezelfde faciliteiten aan
haar inwoners en bedrijfsleven kunnen blijven leveren als de andere gemeenten. De
actuele constatering kan echter niet anders
zijn dan dat we opnieuw artikel-12 moeten
gaan aanvragen. Er zijn sinds de Zomernota
2014 forse stappen gezet, maar we zullen
nog extra stappen moeten zetten om onze
passende bijdrage aan de sanering van de
algemene reserve te kunnen leveren. De
artikel-12 inspecteur zal geen genoegen
nemen met de letters PM. Hij zal dat echt
vertalen naar paar miljoen.
Een begroting 2019 zonder de op- en aanmerkingen, verplichtingen, taakstellingen en
conclusies uit het nog te verschijnen artikel-12
eindrapport 2017 is slechts een momentop-

name. Een momentopname die dus zeker aan
wijziging onderhevig zal zijn. De vraag is nu
hoe lang moeten we bij deze voorliggende
begroting stil staan?

financieel gebied? Veel vragen zonder een antwoord. Een ongewisse financiële toekomst is
dus te stellen. En dat maakt onzeker. En toch
moeten we samen verder.

Dat onze gemeente financieel, net zoals bij
veel hypotheken, onder water staat zal niemand meer verwonderen. Zorgen te over.
Zorgen over de zorg, over uitkeringen, zorgen
over veiligheid, zorgen over klimaat en energietransitie en zorgen of we onze Vlissingse
broekriem nog op kunnen houden. Onmisbaar
is dan een stip aan de horizon. Anders kunnen
toekomstbeelden niet aan de verwachting voldoen. De eerste belangrijke stip aan de horizon
is wat de Partij Souburg Ritthem betreft een
gemeente Vlissingen met de financiën weer
op orde. Het weer op eigen benen kunnen
staan. En daarbij als tweede stip realisatie van
achterstallig onderhoud. Dat lijkt ons voor de
komende saneringsjaren meer dan voldoende.

Maar is nu echt alles ellende en droefenis? Je
kunt het negatief benaderen door te benadrukken wat er, in elk geval op korte termijn,
niet gaat gebeuren maar je kunt ook aangeven
wat wel tot uitvoering gaat komen. Een greep
daarvan uit het coalitieakkoord:
Programma Leefbaarheid: uitbreiding formatie toezicht en handhaving; beide scholen en
gymzaal Souburg-zuid;
Programma Aantrekkelijke stad: versterken
maritieme bouw- en onderhoudssector o.a.
windenergie; afspraken over woningbouw;
Programma Sociale samenhang: het huidige
Armoedebeleid niet verder versoberen; vroeg
signalering als preventie; blijvende steun voor
mantelzorg;

De PSR fractie heeft al zeer helder aangegeven
dat door diverse omstandigheden het financiele beeld sterk negatief blijft. Het meest duidelijke op dit moment is dat nog heel veel zaken
onzeker zijn of zelfs geheel niet bekent zijn.
Gaat het verdeelmodel voor uitkeringen nog
wijzigen? Valt de uitspraak in de rechtszaak
voor onze gemeente de goede kant uit? Gaat
het Rijk bijpassen voor Wmo en Jeugd? Gaat de
invoering van de Omgevingswet passen in de
voorgestelde financiële kaders? Welke taakstellingen krijgt onze gemeente voor klimaat en
energietransitie? Wat gaat het Inter Bestuurlijk
Programma (IBP) daadwerkelijk bijdragen op

Programma Bestuur: Snijden niet in het bot;
versterking communicatie;
Deze 9 voorbeelden naast al het beleid wat
ondanks de bezuinigingen toch wordt uitgevoerd. Want, er wordt zorg verleend, het huisvuil wordt afgehandeld, paspoorten en rijbewijzen vinden hun weg, woningbouwplannen
ontwikkelen positief en heel helder is dat alle
werkzaamheden voor riool en opnieuw inrichten van straten worden uitgevoerd.

UW leven, Samen Zorgen

Behoedzaam omgaan met artikel 34 vragen.
Als beantwoording € 800,00 per vraag kost
dan is dat bij een jaarschatting van 100 artikel
34 vragen € 80.000,-. De vrijkomende ambtelijke capaciteit kan dan ingezet worden om
zo goed als mogelijk op de diverse beleidsterreinen te kunnen anticiperen. Een voorbeeld
daarvoor is klimaat en energietransitie.
Voorzitter ik ga afronden. De gemeente Vlissingen verwacht, en heel terecht, veel van
de Rijksoverheid. Zonder die steun gaan de
komende tien jaar de saneringsbegroting niet
alleen geen pretje worden maar zo goed als
onmogelijk blijken. “Een aanvullende artikel
12 uitkering wordt slechts verleend indien de
algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om
in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich
op een redelijk peil bevinden.” We passen als
gemeente Vlissingen helaas weer in dat beeld.

OPGERUIMD STAAT NETJES! DEEL 3.

Deel 3? Ja, deel 3! Partij Souburg Ritthem
is het al een tijdje beu dat er verkrotting
voorkomt in onze gemeente. In 2015 ging
de PSR column daar al over. In de hele
gemeente werden en worden oude panden
opgeruimd of gerenoveerd. Daar zijn veel
goede voorbeelden van. In Souburg is er na
de hoek Oranjeplein - Paspoortstraat en de
hoek Oranjeplein – Stemerdinglaan, nu ook
de oude school aan de Molenweg met de
gymzaal aan de van Ginkelstraat gesloopt.
Partij Souburg Ritthem zegt: weg ermee!
Er zijn op een inloopbijeenkomst al prachtige plannen gepresenteerd voor deze
locaties. De reacties waren overwegend
positief. PSR is in ieder geval blij voor de
omwonenden van deze krotten dat de boel
opgeruimd is. Nu in heel goed overleg met
de omgeving snel tot realisatie van de plannen op deze mooie plek in Oost Souburg
komen. Dat zal best wel lukken. Opgeruimd
staat netjes!

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.
info@zorgstroom.nl 0118 – 68 40 00 www.zorgstroom.nl
Raadslid Ger Blom

Raadslid Rijnco-Jan Suurmond

Raadslid Sjaak Vermeulen

Raadslid Linda Kooger-Worm

Raadslid Joanna Weijermans

Onze OPRUIMING begint NU
Dames Schoenen
v.a. € 40,Pantoﬀels, Rohde, Blenzo v.a. € 20,Kinder Schoenen
v.a. € 40,Heren Schoenen
v.a. € 40,Dames laarzen
v.a. € 50,Tassen
20% korting

Ecco dames enkellaars

Persoonlijkheid, Maatwerk,
Creativiteit, Mooie Herinnering

Dementievriendelijke uitvaartzorg
OOST-SOUBURG - Eind november mocht Dorien Blom van Blom en De Ridder
Uitvaartverzorging het certificaat ‘Dementievriendelijke Uitvaartverzorger’ in
ontvangst nemen.
VAN ONZE REDACTIE

van: € 129,95 voor: €

‘Bij onze persoonlijke werkwijze hoort vanzelfsprekend ook veel inlevingsvermogen’,
vertelt Dorien Blom. ‘Dankzij de training
voor dit certificaat kan ik nabestaanden met
dementie beter begeleiden.’

60,-

Ingrijpend

Dementie verandert het leven en gedrag
van mensen ingrijpend. Dat geldt voor de
mensen die het hebben én van de mensen
om hen heen. Door de veranderingen is het
alledaagse leven vaak al een hele uitdaging

Gebr. Baljeu

Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
Sinds 1903
100 Jaar een Naam in Schoenen 0118-461525
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voor alle betrokkenen. Een sterfgeval maakt
alles nog ingrijpender. ‘Verlies van een partner,
kind, broer of zus trekt een uitzonderlijke
wissel op alle betrokkenen. Met de kennis
die ik heb opgedaan kan ik me nog beter
inzetten voor een uitvaart waarbij de persoon
met dementie wordt betrokken, maar niet
centraal staat. Een apart afscheid voor de
persoon met dementie, een extra draaiboek
dat rekening houdt met de beperkingen, het
begeleiden van de familie zodat iedereen
op een fijne manier afscheid kan nemen,
advies en een luisterend oor, u kunt op mij
rekenen!’
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Heerlijkheid
Ritthem toentertijd

Ritthem
Drukke tijden op sportcomplex

Door Wim de Meij

Bootcamp en Rammekensloop
RITTHEM - Bij korfbalvereniging Atlas uit Ritthem zijn het nog altijd drukke
maanden. Het sportcomplex is gerenoveerd en het nieuwe kunstgrasveld is
bijna klaar.
Hoewel er momenteel wordt gekorfbald in de zaal zijn de bootcampers nog fanatiek buiten
bezig. Bovendien is begin februari weer de Rammekensloop!
Elke donderdagavond is er een bootcamptraining bij het sportcomplex. Deze trainingen
bestaan uit onder meer hardlopen, intervaltraining en fitnessoefeningen in de natuur. Het
is een ideale workout waarmee je je sterk, strak, slank en energiek voelt. De omgeving van
het complex is uitdagend met uitstapjes naar bos, strand en polder. De training is het hele
jaar door op donderdagavond om 19.45 uur. Kom gerust eens een keer gratis een bootcamptraining volgen.

Rammekensloop

Op zaterdag 2 februari wordt de 21e editie van de Rammekensloop gelopen. De Rammekensloop is een gevarieerde trimloop en wandelroute over schelpenpaadjes, mooie binnenwegen, de Ritthemse dijk en het Ritthemse bos. Er is een aantal afstanden: de kidsrun,
trimlopen van vijf en tien kilometer en een wandelroute van tien kilometer. Inschrijven kan
binnenkort via de website van KV Atlas.

Contact

Wil jij of jullie zoon of dochter komen korfballen of misschien deelnemen aan de bootcamp? Kijk dan op de website www.kvatlas.nl of neem contact op met het secretariaat via
kvatlas@gmail.com.

Nieuw kunstgrasveld voor Atlas
RITTHEM - Het kunstgrasveld van KV Atlas is aangelegd in 2001 en was aan vervanging toe. Het was spannend of het zou lukken gezien de financiële situatie
van de gemeente Vlissingen, maar het ligt er inmiddels.
Door een goed plan van het bestuur van
Atlas, zelfwerkzaamheid en de inzet van
politieke partijen, zoals de PSR en dorpswethouder Albert Vader, heeft de gemeenteraad
haar fiat gegeven. Het veld is in november
aangelegd, er worden nog nieuwe lichtmas-

ten geplaatst en in een latere fase dug-outs.
Atlas speelt nu met drie seniorenteams en
drie juniorenteams in de competitie. Het
sportaanbod is echter groter en bestaat ook
uit bootcamp, bowls, volleybal, biljarten, tennis en de Rammekensloop.

RITTHEM - Op Boerderij Berglust aan de Rammekensweg wordt achter één van de ramen de
kerstboom opgetuigd en versierd met echte kaarsjes. Er wordt er koffie met gebak genuttigd
en er staat een borrel op tafel. De personen op de foto zijn Willem Cevaal en zijn vrouw Jane
van boerderij Berglust, Henk Cevaal (zoon van Jan Cevaal) en Tine Cevaal (dochter van Iz.
Cevaal).

Van de Dorpsraad
RITTHEM - De dorpsraad in Ritthem heeft een nieuwe secretaris als opvolger
van Esther de Neef. Rob Baljeu neemt deze taak op zich.
Het bestuur bestaat nu uit Leo de Visser (voorzitter), Rob Baljeu (secretaris), Ab van der
Sluis, Don Brouwer en Jos Broeke. Het zijn allemaal mannen. Het is helaas niet gelukt om
een vrouw te vinden, maar we zoeken nog naar enige versterking van de dorpsraad.

Woningbouw

De komende maanden staan woningbouw op de locatie van de school, hernieuwd overleg
met de gemeente Vlissingen, onderhoud van het groen, zowel binnen de bebouwde kom
als in het buitengebied, op de agenda.
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Huiskamertheater ‘De Verwachting’
wenst iedereen
prettige
kerstdagen en
een gelukkig
nieuwjaar!

Behandeling van moeder en kindje bij o.a.
• preventief voor de bevalling
• bekkenklachten
• voorkeurshouding

• check na de bevalling
• onrustige baby
• overmatig huilen

Behandeling van kinderen bij o.a.:

RITTHEM - In het nieuwe jaar kun je in het Ritthemse huiskamertheater van Peter en Esther de Neef
weer volop genieten van een verscheidenheid aan
mooie, leuke en boeiende voorstellingen en concerten. Uiteraard is er zoals altijd een gezellige nazit
met bitterballen en borrelnootjes.

WWW.MERRIEMIE.NL

• 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

Souburg van uit de lucht

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

‘The story of Billy Joel’

‘Laatste Paar Dagen’

Kees Hulst en Esther Scheldwacht bijten het spits af in het
nieuwe jaar met ‘Laatste Paar Dagen’. ‘Het is een verhaal over
een ontmoeting. Over liefde die heel plotseling toeslaat. Over
een leven dat eindigt en een leven dat begint. Een man op
leeftijd wordt op de intensive care binnengebracht. Het is
Rein Tas, een zonderling die zo blijkt al snel, niet lang meer
te leven heeft en zijn laatste dagen in het ziekenhuis zal doorbrengen. Hij wordt verzorgd door de verpleegkundige Engeltje Donderdag die zich steeds meer over hem ontfermt en op
het laatst niet meer van zijn zijde wijkt. ‘Laatste Paar Dagen’
speelt met het besef van tijd en intensiteit. Met dit stuk gaat
Scheldwacht op zoek naar een bewustzijn waar we in ons
dagelijkse leven geneigd zijn om aan voorbij te gaan. Door de
samengebalde tijd komen haar hoofdpersonages razendsnel
tot een kern en tot elkaar. Immers, tijd voor onzin is er niet.’
Kees Hulst speelde Hendrik Groen in de gelijknamige serie.
Zaterdag 12 januari om 20.15 uur

Ritthemsestraat 58 • 4388 JS Oost-Souburg • 06-29016323
info@osteopathie-cindydenooijer.nl
www.osteopathie-cindydenooijer.nl

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

‘Chansons van schoonheid en troost’

Wij
Wijhelpen
helpenuugraag!
graag!

In 1961 richtte Anton Slagboom in Middelburg het bedrijf Slagboom en Peeters Luchtfotografie op. Ze vlogen vanaf Midden-Zeeland en Seppe. Op 11 mei 1964 vlogen ze op Souburg.
Hier ziet u het oude Ambonezenkamp in West-Souburg. De woningen zijn dichtgespijkerd.
Op de hoek links woonde Unawekla naast Manusama. Zij verhuisden naar Oost Souburg. In
het midden boven ziet u ramen die niet dichtgespijkerd zijn. Dit was de voormalige kantine
van het kamp. Van 1961 tot 1965 was dit het clubhuis van voetbalvereniging RCS.

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

Colofon

Souburgsche
Courant

‘Chansons van schoonheid en troost’ door Maurits Fondse is
op zaterdag 19 januari. ‘Britta Maria en Maurits Fondse bezingen het leven in al zijn facetten, de liefde, de hoop, maar ook
de pijn en de teleurstelling, het gewone en het bijzondere.
Een voorstelling waarin het Franse en het Nederlandse lied
elkaar ontmoeten. De ‘groten’ zullen niet ontbreken: chansons van Charles Aznavour, Jacques Brel, Serge Gainsbourg,
maar ook liedjes van Toon Hermans, Herman van Veen en
Jenny Arean. Net als in hun vorige programma ’Serge Gainsbourg Forever’, een samenwerking met het Red Limo String
Quartet, zullen ook dit keer vertalingen van Franse chansons
naar het Nederlands ten gehore worden gebracht en ontbreekt eigen werk niet. Gepassioneerd en met intense doorleefdheid, raakt dit concert het publiek in de ziel, en wordt
het schone met het troostrijke samengebracht.’
Zaterdag 19 januari om 20.15 uur

‘The story of Billy Joel’ door Maurits Fondse op zondag 20
januari. ‘Maurits Fondse bezingt het turbulente leven van
pianist en zanger Billy Joel. Aan de hand van zijn beroemde
songs en minder bekende parels vertelt Fondse het levensverhaal van de straatjongen, geboren in The Bronx, opgegroeid op Long Island (‘Downeaster Alexa’), die een enorme
haat-liefde verhouding had met de muziekindustrie (‘The
Entertainer’). Daarnaast belicht Fondse zijn bijzondere, haast
filosofische teksten (‘Summer Highland Falls’), zijn liefde voor
New York (‘Say Goodbye to Hollywood’ en ‘New York State
of Mind’), zijn optredens in Rusland tijdens de Koude Oorlog (‘Leningrad’), zijn vaderschap (‘Lullabye, Goodnight my
Angel’) en uiteraard de relaties met de vele vrouwen in zijn
leven (‘She’s Always a Woman’). Met 150 miljoen verkochte
platen en 33 Top 40-hits is de nu 68-jarige Joel één van ‘s
werelds succesvolste artiesten aller tijden.’
Zondag 20 januari om 15.00 uur

‘Guzmán’

Javier Guzman met ‘Guzmán’ op donderdag 7 februari. ‘Na
Ga-Bie-Jer komt Javier met ‘Guzmán’. Het is het tweede programma in een trilogie, die zal worden afgesloten met Francisco. In ‘Guzmán’ kijkt Guzman terug op zijn grillige leven,
zijn stormachtige carrière en vertelt hij dingen die je nog niet
van hem wist. Dingen die wellicht herkenbaar zijn, dingen
die op zijn minst opmerkelijk zijn, dingen die opzienbarend
zijn. Zijn het ontboezemingen? Wie weet. Het zijn onder
andere juist die dingen waar je normaal gesproken misschien
niet eens om moet lachen, maar vanavond wel. Dat staat nu
al vast. De levensloop van Javier heeft ridicuul veel gelijkenissen met het land waar hij al vanaf zijn 17e op de planken
staat. Ben erbij!’
Donderdag 7 februari om 20.15 uur

Cameretten Finalistentournee

Cameretten Finalistentournee op vrijdag 25 januari. ‘Het is
cabaretkweekvijver van Nederland. Duizenden mensen zagen
hier de eerste stappen van onder anderen Bert Visscher, Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Ronald Goedemondt en
Daniël Arends. Laat je vanavond verrassen door een nieuwe
lichting cabaretiers en zie de topcabaretiers van morgen! In
1966 organiseert een groep studenten een cabaretfestival
vernoemd naar een plein in hartje Delft. Een succes! Het festival groeit uit tot één van de grootste cabaretfestivals van
Nederland. 52 jaar later is het festival nog steeds hét platform
dat jong cabarettalent herkent, begeleidt en presenteert aan
het grote publiek. De strijd om de winst van Cameretten Festival 2018 is gestreden! Na de selecties, workshops, try-outs,
de halve finale en finale is het nu tijd voor de finalistentournee. De drie aanstormende cabarettalenten staan te popelen.
Bereid je voor op een avond keihard lachen!’
Vrijdag 25 januari om 20.15 uur

Vrijbuiter in de Paspoortstraat en de Primera
in de Kanaalstraat. In Ritthem liggen er
kranten bij Dierenspeciaalzaak Van Lunteren.
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Het jaar is bijna afgelopen... tijd om terug te blikken
OOST-SOUBURG - In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw valt bij u een
speciale editie van de Vlissingse Bode op de deurmat. Daarin staat het
jaaroverzicht van 2018. Afbeeldingen van memorabele gebeurtenissen,
bijzondere evenementen en leuke voorvallen komen voorbij. Vanzelfsprekend ontbreken foto’s uit Oost-Souburg en Ritthem niet. Bij het selecteren
is echter een aantal afbeeldingen uit deze kernen afgevallen. We willen
deze u toch niet onthouden. Daarom plaatsen we ze in deze editie van de
Souburgsche Courant. Veel kijkplezier en houd uw deurmat in de gaten.
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