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Zaterdag weer gezellig snuffelen op de Karolingenmarkt
In hartje Souburg is zaterdag 26 mei
de gezellige Karolingenmarkt te
bezoeken. Met vele kramen, muziek
en kinderactiviteiten is de markt een
feest voor het hele gezin. De Karolingenburcht is weer het decor voor de
rommelmarkt.
Wie op zoek is naar leuke artikelen en mooie
koopjes kan tussen 10.00 en 17.00 uur zijn
hart ophalen op de Karolingenmarkt. Bij de
kramen in en om de Kanaalstraat en Paspoortstraat presenteren de Souburgse ondernemers hun zeer gevarieerde producten.
Daarnaast komen er vele marktkooplui van
buiten Oost-Souburg en Zeeland naar de
Karolingenmarkt om hun waren aan de man
te brengen. Dat zorgt voor een goedgevulde
en gezellige jaarmarkt in het dorp met onder
meer kleding, schoenen, accessoires, huishoudelijke artikelen, geschenken en nog veel
meer. Ook zijn er informatiestands van allerlei
(plaatselijke) verenigingen en organisaties.

Muziek en motoren

Wie ook door de straten lopen tijdens de
Karolingenmarkt zijn de enthousiaste muzikanten van Obras Samba. Zij zorgen voor
vrolijke en ritmische muziek waarop het
publiek zeker een dansje mag wagen. Jaren
geleden zorgde Obras Samba ook al voor de
muzikale omlijsting van de Karolingenmarkt,
dus dit gezelschap is terug van weggeweest
in Souburg.
Liefhebbers van historische motoren kijken
hun ogen uit in de Paspoortstraat. Hier ver-
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trekt om 11.30 uur een groep motoren die
minimaal 25 jaar oud zijn voor een tocht.
De Karolingenmarkt wordt georganiseerd
door ondernemersvereniging Actief Ondernemend Souburg (AOS), in samenwerking
met Euromarkt Sint Christoffel.

De Souburgsche Courant
draait door
Voor u ligt de mei-editie van de Souburgsche Courant. Zoals u kunt zien, staat er
weer veel nieuws in over Souburg en Ritthem en vindt u de vertrouwde rubrieken
terug. Niets nieuws onder de zon? Nee, zo lijkt het, maar op redactioneel gebied is
er toch een kleine verandering. De redactie van de Souburgsche Courant wordt nog
steeds verzorgd door het team van vrijwilligers. Dit jaar worden ze bijgestaan door
de redacteurs van de Vlissingse Bode: Eugène de Kok en Britta Janssen. Redactie en
kopij mag voortaan naar hen worden gemaild. Hun gegevens staan in de colofon.
Dick Schinkel, de grote motor achter de Souburgsche Courant, blijft vanzelfsprekend
betrokken, maar doet een stapje terug.
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Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Din. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

Stad en dorpen samen sterk

Verder in deze courant:

Vanaf medio juni in Kanaalstraat 26

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

Gemeente, meer dan een binnenstad alleen

Free Birds

Verwachting
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pag. 2

pag. 5

pag. 10

Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270

O Ost -s Ouburg
de gemakkelijke
gemakkelijke
winkel
voor
boeken,
wenskaarten,
kansspelen
enen
tijdschriften
de
winkel
voor
boeken,
pasfoto’s,
wenskaarten,
kansspelen
tijdschriften
1

Zestig jaar ervaring weg bij
Oranje Boven in Ritthem

Zaterdag 2 juni

Zevende editie Free Birds Zeeland
Tour
OOST-SOUBURG - De Free Birds Zeeland Tour vindt zaterdag 2 juni voor
de zevende keer plaats.
De tour begint en eindigt op de Karolingenburcht in Oost-Souburg. MTC Free Birds is op
10 juni 2011 opgericht in Oost-Souburg. De
club, die is vernoemd naar één van de grootste hits van de Amerikaanse rockband Lynyrd
Skynyrd, heeft momenteel 22 leden.
De tocht vindt elk jaar plaats. Het is een dag
met livemuziek, eten, drinken en de rit zelf.
Deze toertocht begint om 13.00 uur. Inschrijven kan vanaf 10.30 uur. De kosten zijn tien
euro en vijf euro voor een bijrijder.

Stands

Op de Karolingenburcht staan deze dag

RITTHEM - Er vertrekt bijna zestig
jaar aan ervaring bij de aanstichters
van de Ritthemse Koningsdagfeesten,
oranjevereniging Oranje Boven. Drie
bestuursleden zwaaien af dit jaar.
Wim Machielse mocht de laatste editie al
enkel toekijken (en commentaar geven),
na 27 jaar. De schuur en zolder van huize
Machielse zijn ontdaan van dozen spekkies,
lollies en prijzen. De hele zwik is, inclusief de
nauwgezet, in kenmerkend schoonschrift bijgehouden boekhouding, overgedragen aan
Johan Cevaal.
Voorzitter Peter Osté moet er na vijftien
jaar ook een punt achter zetten. Hij was de
man met de fluit, streng maar rechtvaardig
tijdens de vierkampen, vindingrijk met pvc
en mechanieken en altijd uit op trucs om de

diverse stands. Er wordt ook een demonstratie met politiehonden gehouden en er is een
demo van de jeugdbrandweer.
Hardball zorgt vanaf 16.00 uur voor de livemuziek. Tijdens de dag is er voor de kinderen
de Fursuits of Furries.
De entree is gratis. Voor meer informatie:
www.mtc-freebirds.nl.

Het programma:

10.30 uur: Inschrijven voor de toertocht
11.15 uur: Demonstratie met politiehonden
13.00 uur: Start van toertocht
13.30 uur: Demonstratie van de
jeugdbrandweer
16.00 uur: Terugkomst van de rijders
16.00 uur: Livemuziek van Hardball
19.00 uur: Einde livemuziek

vierkampspelen iets extra’s te geven. “We
moeten het ze niet te makkelijk maken, eej?”
En secretaris Rob de Pagter, de man van de
feilloze ploegindelingen, de geluidsversterker van speaker Jos Broeke, de bedenker
van de originele kwissen, de uitgebreide
speurtochten en de regelaar op de achtergrond – boomstam, vergunning, dranghek
of kuubskist, maakt niet uit. Hij heeft er ook
al vijftien jaar op zitten.

Osteopaat Cindy de Nooijer in Oost-Souburg

Op zoek naar het zelfherstel
OOST-SOUBURG - In oktober heeft Cindy de Nooijer haar praktijk voor osteopathie in Oost-Souburg geopend. Veel mensen zijn nog onbekend met osteopathie. Daarom volgt hieronder een uitleg en zeggen we bij welke klachten het
kan helpen.
Cindy de Nooijer is osteopaat sinds september 2012. Daarvoor heeft ze gewerkt als
fysiotherapeute. Ze heeft praktijken in OostSouburg en Kortgene en werkt nog bij een
praktijk in Kapelle. In haar praktijk worden
mensen van alle leeftijden behandeld. Voor
het behandelen van baby’s en kinderen heeft
zij een tweejarige specialisatie gevolgd. Zij is
ook als docente bij deze opleiding betrokken.

Zelfherstel

De osteopathie is ontwikkeld door arts Andrew T. Still, die leefde van 1828 tot 1917.
Hij combineerde zijn medische kennis met
nieuwe inzichten. Hij ontdekte dat weefsels
en organen in het lichaam een vermogen tot
zelfherstel hebben. Dat zelfherstel is afhankelijk van vele factoren. Als deze niet in orde
zijn, kan het lichaam zich niet goed herstellen
en ontstaan er problemen.
De osteopaat richt zich niet op het behandelen van ziekte. Hij of zij gaat op zoek naar
de oorzaak van het verstoorde zelfherstel. Die
oorzaak kan liggen in de beweeglijkheid van
de structuren in het lichaam, zoals verstorin-

gen in de bezenuwing, doorbloeding, lymfevocht, een verstoorde stofwisseling of door
emotionele of sociale factoren. De osteopaat
onderzoekt het lichaam met osteopatische
handgrepen, maar ook met medische tests,
zoals het meten van de bloeddruk, reflexen
en hartritme. Met de uitkomsten van het
onderzoek bepaalt de osteopaat waarom
het zelfherstel niet plaatsvindt en stelt een
behandelplan op.

Wanneer naar de osteopaat?

Osteopathie kan de oplossing zijn voor veel
klachten bij mensen van alle leeftijden. Je
kunt denken aan spier-, pees- of gewrichtsproblemen, buikklachten, ademhalingsproblemen, maar ook kan osteopathie helpen bij
hormonale en emotionele problemen zoals
stress.
In het eerste contact met een osteopaat worden er veel vragen gesteld, over de klacht,
de ziektegeschiedenis en leefgewoonten.
Daarna wordt het lichaam onderzocht en in
overleg een behandelplan opgesteld. Indien
mensen naar de huisarts moeten, worden

Osteopathie kan de oplossing zijn voor veel klachten bij mensen van alle leeftijden.
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ze in eerste instantie doorverwezen. De
behandeling bestaat uit verschillende manuele technieken, manipulaties, mobilisaties
en hele lichte technieken om de weefsels te
stimuleren. Daarnaast worden er soms ook
adviezen gegeven over leefgewoonten, voeding en oefeningen.

Baby’s en kinderen

Ook baby’s en kinderen zijn welkom in de
osteopathiepraktijk. Baby’s moeten tijdens
de bevalling veel krachten trotseren. Soms
ondervindt het kindje daar last van. De bewegingsverliezen die hierdoor ontstaan geven
een constante prikkeling van het zenuwstelsel van het kindje, naast alle andere prikkels.
Baby’s die problemen hebben zijn vaak huilerig, onrustig, hebben een grote zuigbehoefte
en slapen soms slecht.

Jaarvergadering

Komende jaarvergadering nemen Rob en
Peter formeel afscheid. In de tussentijd zijn
de resterende vijf leden van de ploeg op zoek
naar Ritthemers die in een paar vergaderingen in de eerste vier maanden van het jaar
willen meehelpen voor Koningsdag 2019,
de eerste zonder het illustere trio. Een solide
draaiboek ligt al klaar. Dankzij hen.

Het verschil tussen een kind met klachten
en een volwassene is dat een kind zich nog
helemaal moet ontwikkelen en de weefsels
zich daardoor makkelijker aanpassen. “We
behandelen kinderen met veel verschillende
klachten”, zegt Cindy de Nooijer. “Ook met
leer- en gedragsproblemen en motorische
ontwikkelingsproblemen.”
Een osteopaat werkt zelfstandig, maar als
het nodig is ook met andere disciplines. De
zorg van een osteopaat is aanvullend, niet
vervangend. Er is geen verwijzing nodig van
een arts. Een consult wordt meestal deels vergoed via de aanvullende verzekering.
Voor meer informatie over osteopathie, de
praktijk van Cindy of een afspraak kunt u
terecht op www.osteopathie-cindydenooijer.
nl of bellen met 06-29016323.

Vragen over werk in de thuiszorg?
Heeft u altijd willen weten hoe het werkt in de thuiszorg? Komt u zaterdag dan gerust langs
om kennis te maken met de teamleden. Onder het genot van een hapje van Tafel Thuis vertellen zij u wat het werk inhoudt. Ook kunnen mensen hun bloeddruk laten meten en er liggen
diverse folders, zodat u later thuis nog eens alles rustig kunt nalezen.
Schroom niet en kom langs. “Wij zijn de hele dag aanwezig bij de kraam, van negen tot vijf
uur”, zeggen de teamleden. “Wij zien u graag. Tot dan.” Mensen die voor zaterdag vragen
hebben of zorg nodig hebben kunnen bellen naar 0118-746050.

Cindy de Nooijer is osteopaat sinds 2012.

Souburgsche
Courant

Colofon

OOST-SOUBURG - Het team van Oost-Souburg en Ritthem van Zorgstroom
staat zaterdag op de Karolingenmarkt met een kraam.

• AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te halen bij
De Vrijbuiter in de Paspoortstraat en de
Primera in de Kanaalstraat. In Ritthem
liggen er kranten bij Dierenspeciaalzaak
Van Lunteren.

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.
info@zorgstroom.nl 0118 – 68 40 00 www.zorgstroom.nl
Wie o wie wil helpen met de festiviteiten op Koningsdag?
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• REDACTIE
Eugène de Kok: e.dekok@internetbode.nl
Britta Janssen: b.janssen@internetbode.nl
• ADVERTENTIES
Lennert Steketee:
l.steketee@internetbode.nl,
0118-617661 of 06-30994642

• MEDEWERKERS
Ineke Vervorst-van Loon
Melkmeisje
Ruud Verbeek
Adri Meerman
Esther de Neef
Dick Schinkel
Celina Rijk
Lambert Prevoo
Bram Ossewaarde

• VERSPREIDINGSGEBIED
Oost- en West-Souburg en Ritthem/
Vlissingen
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Bij inltivtiring van dtizti advtirttintiti

10% KORTING
op dti gtihtilti damtis- tin htirtinkolltiktiti*
* gtildig op:
do. 24 mei, vrijd. 25 mei tin zat. 26 mei 2018
* niet geldig op bestellingen
* niet geldig op lopende akties
* alléén geldig in de winkel

Kanaalstraat 12, 4388 BM Oost-Souburg

www.johns.nl

Heerlijkheid

Ritthem

Klein Theater de Verwachting

Vijf vragen aan Peter en Esther de Neef

Eropuit
blijven gaan

bijzonder maakte. Aanstormend talent Pieter Verelst,
die een vol Luxor Rotterdam tijdens de finale van
Cameretten letterlijk plat
speelde, oefende een dag
daarvoor gratis voor het
Ritthems
theaterpubliek.
Freek de Jonge stond plotseling met een try-out van
zijn nieuwe programma op
ons podium, evenals Robert
Jan Stips. Wanneer wij toch
namen mogen noemen,
dan Fuad Hassen en Thomas Smith. Beiden zijn
het innemende en in onze
ogen top-comedians, die
bij het grote publiek nog
onbekend zijn. We denken
dat dit De Verwachting zo
speciaal maakt. Voor de
kinderen en ouders hadden
Peter en Esther de Neef.
we een super Sinterklaasfeest met Eric Holm en zijn
speelt in Ritthem op onze vleugel het beste
band Ho(o)i, compleet met bezoek van Sintvan Einaudi.”
Nicolaas met een receptie en cadeautjes voor
alle kinderen. Ook de belangstelling voor de
zondagmiddagconcerten met het Cugnon Wat maakt een theaterbezoek in
Ensemble en Kiev Koor voor de kerstdagen Ritthem nu zo speciaal?
verrasten ons.”
“De persoonlijke benadering. De huiselijke
gezelligheid. Het knusse van de huiskamer
met de intieme oergezellige theaterzaal, de
Is het nieuwe programma al bekend?
“Het nieuwe programma voor 2018-2019 nazit met de artiesten en de traditionele bitis bekend en staat al online: www.theaters- terballen. Daar komt voor het optredende
aanzee.com. De theatergids is deze week gezelschap nog eens bij dat zij altijd lekker
uitgekomen en kan worden aangevraagd via mee kunnen eten in onze eetkamer en, wanhet info-adres: info@theatersaanzee.com. De neer ze dat willen, ook kunnen blijven overnachten. Helemaal top én absoluut uniek
gids wordt dan toegezonden.”
in Nederland is dat alle artiesten na afloop
als dank een kunstwerk (in de vorm van een
Wat zijn jullie theatertips voor de
eigen portret) van beeldend kunstenares Els
lezers?
“Bij elkaar brengen we rond de 40 voorstel- Kranendonk op het podium krijgen uitgelingen en concerten in Ritthem. Wat betreft reikt. Dat is toch wat anders dan een traditiobekende namen hebben we grote verwach- neel bloemetje.”
tingen over de voorstelling van het bekende
cabaretduo Arie en Silvester. Verder zijn we Nog wensen voor de toekomst?
benieuwd naar de nieuwe voorstelling van “Het theater in Ritthem draait als één van de
Javier Guzman. Maar we kijken ook uit naar weinige theaters die een uitgebreid landelijk
de programma’s van de nu nog vrij onbe- programma brengen in Nederland, zonder
kende comedy-talenten, zoals Kirsten van gemeentelijke subsidie. Volgens velen een
Teijn, Marjolijn van Kooten en Martijn Kardol. huzarenstuk, maar voor ons als cultuuronDe concertvoorstellingen over de Everly Bro- dernemers een uitdaging, die we in Ritthem
thers, Billy Joel en Bruce Springsteen lijken hebben waargemaakt.
ons bij uitstek super geschikt voor muziekliefhebbers die er bij wijze van bovenop willen Daarbij werkt natuurlijk ook ons enorm thezitten om optimaal te genieten. Superblij zijn aternetwerk in ons voordeel en, last but not
we met ons toneelaanbod met een hele bij- least, de fantastische en tomeloze inzet van
zondere huiskamerproductie én een voorstel- onze vrijwilligers. Onze wens is dat we nog
ling met Kees Hulst, die onder meer bekend is bekender worden als theateruitgaansgelevan de populaire tv-serie Hendrik Groen. Aan genheid voor in de eerste plaats de Ritthemklassiek doen we, naast het Cugnon Project, mers en Souburgers. Met 11.000 aanhangers
ook een speciaal ligconcert met de internati- die het programma bezoeken van Theaters
onaal vermaarde pianist Jeroen van Veen. Hij aan Zee liften we al lekker mee.”

• thuiszorg
• verzorgd wonen
• revalidatiezorg

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

Meer info over onze zorg en
activiteiten vindt u op wvozorg.nl

Rondom‘t Putje
Het stond wel leuk in de krant hè: die cartoon over Groot Souburg. Een
prachtig plaatje vond ik het na de overwinning van de PSR bij de laatste
verkiezingen. Daar kom je toch graag voor uit je putje, zeker als je al jarenlang aan het zeuren bent over een zelfstandige gemeente Souburg. Dat kwam
er niet van, maar Groot Souburg, voorheen gemeente Vlissingen, is ook een
leuk alternatief, vindt u ook niet? Dan gaan we die voormalige Vlissingse
plaatsgenoten natuurlijk wel een beetje leuk behandelen. En we zorgen er
ook voor dat alles in Vlissingen keurig in orde is, zodat ze niet, net als wij
nog weer een extra partij moeten gaan oprichten om hun belangen te behartigen. Het worden er teveel hè, al die politieke partijen, en dan gaat het het
hier net zoals in de landelijke politiek: ze komen er niet meer uit. Ze zijn al
maanden aan het vergaderen en je hoort maar weinig. Tenminste, zo is het
nog wel nu ik dit aan het schrijven ben. Hopelijk hebben we een gemeentebestuur tegen de tijd dat u dit leest. Intussen wordt er nog wel ﬂink gemopperd
hier en daar. Het schijnt dat de huurders van de Kwikstaart ook niet erg
tevreden zijn over de manier waarop de gemeente met hen communiceert. En
daar moet je mee uitkijken; voor je het weet wordt er
geprotesteerd en wordt de boel onbestuurbaar. En dan zit er nog maar één
ding op: weer baas in eigen huis
worden. Inderdaad, gewoon
weer gemeente Oost- en WestSouburg en dan mag Ritthem
er natuurlijk ook bij. Dan
wordt dat GSR, gemeente
Souburg Ritthem. Leuk toch?

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.:
• 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.

RITTHEM - Vijf vragen aan Peter en
Esther de Neef van Theater de Verwachting Ritthem.
Hoe is het theaterseizoen in Ritthem
verlopen?
“Het seizoen is voortreffelijk verlopen met
hartverwarmende en bijzonder leuke reacties, zowel van de artiesten als het publiek. Bij
de artiesten is zelfs nu al sprake van landelijke
bekendheid. Mensen als Bert Visscher, Freek
de Jonge, Robert Jan Stips, Javier Guzman,
maar ook concertpianist Jeroen van Veen,
Debby Petter, de vrouw van …, tot en met
bekende agentschappen, zoals onder ande-

Mixtoernooi Atlas
RITTHEM - Korfbalvereniging Atlas
organiseert zaterdag 23 juni weer een
mixtoernooi.
Het is de 14e editie van het toernooi. Het

ren Philippe Geubels, zijn ambassadeurs van
De Verwachting in Ritthem. Bij het publiek
groeit ook de populariteit. Er is nu zelfs een
groep theaterliefhebbers die ons wil nomineren als meest gastvrije, gezellige theater
van Nederland. Binnenkort start hiervoor een
actie. Geweldig toch?”

Wat waren voor jullie de absolute
hoogtepunten?

“Dat is bijzonder lastig om te zeggen. Eigenlijk waren het allemaal hoogtepunten, alleen
is dat nogal raar om te zeggen. Maar iedere
voorstelling of concert had wel iets wat het
voor de artiest en publiek onvergetelijk en

toernooi begint om 11.00 uur. Traditioneel is
er ‘s avonds een barbecue en een feestavond
voor alle betrokkenen. De barbecue begint
om 19.00 uur. Kosten zijn 12,50 euro en 6
euro voor kids onder de twaalf jaar. Er staat

een springkussen en een mini-stormbaan en
er wordt een mini-mixtoernooi georganiseerd. Na afloop van de barbecue is er in de
kantine een optreden van coverband Nughter.

Zeeland

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

Melkmeisje
4

Kanaalstraat 55 • Oost-Souburg • 0118 - 226 005
www.ok-solutions.nl • info@ok-solutions.nl
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Op de avond voor het toernooi is er in de
kantine een pubquiz. De quiz bestaat uit een
aantal ronden. Teams mogen maximaal uit
zes personen bestaan. De quiz begint om
20.30 uur. Meer op www.kvatlas.nl.

Karolingenmarkt Aanbieding

50%

Maandag 21 mei t/m zaterdag 26 mei

10% KORTING OP

Dames schoenen
Heren schoenen
Jeugd schoenen
Tassen

Rijwielhandel Boone biedt ruim aanbod gebruikte, nieuwe en elektrische fietsen

‘Steeds meer jongeren kiezen voor e-bike’
OOST-SOUBURG – Vijf jaar geleden opende Rijwielhandel Boone voor het eerst
zijn deuren. Het is inmiddels een begrip op het dorp. Naast nieuwe elektrische,
heren-, dames-, kinder-, bak- en bmx-fietsen kun je er ook terecht voor fietsverzekeringen, reparaties, onderhoud, fietstassen, accessoires en onderdelen. Ook
biedt de fietsspeciaalzaak een ruim aanbod van gebruikte fietsen.

KORTING
OP EEN
COMPLETE BRIL

DOOR JESSICA ROVERS

OOK OP MULTIFOCALE GLAZEN

TILROE OPTIEK

rieker

WALSTRAAT 81

Dames instapper

VLISSINGEN

0118-412370

WWW.TILROE.NL

€ 49,95

Eigenaar Peter Boone vertelt dat de rijwielhandel echt een familiebedrijf is. Naast
zijn vrouw, die de verkoop en administratie voor haar rekening neemt, is zijn zoon
als geschoold fietstechnicus werkzaam als
monteur. “Omdat we met ons gezin samenwerken kunnen we extra service verlenen;
we schenken echt aandacht aan de klant
en nemen er de tijd voor om deze zo goed
mogelijk te helpen. Hierin onderscheiden wij
ons van de grotere winkels.”

Dealerschap

remonte

Dames sandaal
Geschikt voor losse steunzolen

€ 69,95

Gebr. Baljeu

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

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

www.partijsouburgritthem.nl

UITSLAG
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
2018

Woensdag 21 maart hebben we als PSR
met spanning de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in het stadhuis
gevolgd. Het bleef tot aan de uitslag van
het laatste stembureau spannend. Samen
met de Lokale Partij Vlissingen werd het
een nek-aan-nekrace wie de grootste zou
worden, maar met op het laatst een eindsprint zijn we toch ruim de grootste partij
geworden. We hebben, met grote dank
aan onze trouwe aanhang, 2782 stemmen gekregen; goed voor 5 zetels.

De nieuwe fractie van de PSR

Donderdag 29 maart zijn de nieuwe
raadsleden van de gemeente Vlissingen
geïnstalleerd. Dat betekent voor de Partij

Kanaalstraat 36-38
Tel: 0118-461000
E-mail: info@vaderenmink.nl

Souburg-Ritthem dat er een nieuwe fractie (Albert Vader – Linda Kooger – Sjaak
Vermeulen – Ger Blom en Rijnco-Jan
Suurmond) is gevormd met Ger Blom als
fractievoorzitter. Samen gaan zij ervoor
zorgen dat de PSR ook in de jaren 2018
– 2022 weer voor uw belangen opkomt.

• Achter de dijk van het park Bastion aan
het water;
• De grasstrook aan de parkeerplaats van
de tennisvereniging;
• Tussen de fietsstrook en de Lekvijver;
• Tussen de Spaarnestraat en Grote
Abeele.

Hondenrenvelden en handhaving

In deze opsomming mist de Karolingische Burg. De Partij Souburg-Ritthem
krijgt veel klachten over de Karolingische
Burg. Deze locatie wordt volop gebruikt
als hondenuitlaatplek. Dit met als gevolg
veel hondenpoep die niet wordt opgeruimd door de hondenbezitter. Met name
de schoolkinderen die hier tijdens schooltijd gymles krijgen zijn hiervan de dupe.
Daarnaast de grasmaaiers die in rondvliegende hondendrollen hun werk moeten
doen. Verder natuurlijk de bezoekers van
de Karolingische Burg.

Binnen de bebouwde kom moet de hond
kort aangelijnd worden en moeten de uitwerpselen opgeruimd worden. Er is één
uitzondering: de hondenrenvelden. Deze
velden worden met stalen paaltjes van
ongeveer 70 cm hoogte aangegeven. Op
deze plekken mag uw hond vrij rondlopen
en hoeft u uitwerpselen niet op te ruimen.
Voor Oost-Souburg zijn de onderstaande
hondenrenvelden van toepassing:
• Het park tussen de Sloeweg en de Bermweg, met uitzondering van het trapveldje en het basketbalplein;
• Het park Iersezeestraat – Bermweg tussen het schelpenpad en de Bermweg;
• De dijk van de westelijke Bermweg aan
het Kanaal door Walcheren;
• Tussen de Kromwegesingel en rijksweg
A58;
• De rand van het park Wilgenstraat en
rijksweg A58;

Kortweg: alle controle op het overtreden
van de richtlijn hondenrenvelden mist volledig.

Vragen

1. Is het college van burgemeester en wethouders bereid om per direct een bord
bij de entree van de Karolingische Burg
met de aanduiding verboden voor los-

•
•
•

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

Peter vertelt dat hij vijf jaar geleden zijn eigen
zaak startte nadat hij zijn baan kwijtraakte
door een faillissement. “Ik werkte in de techniek en had op school voertuigentechniek
gehad, dus ik was wel al thuis in de fietsenbranche. Naast mijn baan verkocht ik bovendien al fietsen vanuit huis. Toen ik mijn baan
verloor, besloot ik de knoop door te hakken
en voor mijzelf te beginnen.”
Een beslissing waar Peter geen moment spijt
van heeft gehad. Wat volgens hem heel interessant is in de fietsbranche zijn de ontwikkelingen op het gebied van elektrische fietsen.
“Er gebeurt veel. Verschillende posities van
de motoren, verschillende technieken worden toegepast. Dat maakt dat het vak boeiend blijft. Elk jaar weer moeten we opnieuw
cursussen volgen. We selecteren zelf welk
soort motoren we verkopen. We kiezen veel
voor Bosch, Panasonic en Shimano omdat

deze merken garant staan voor hoogwaardige materialen en goede kwaliteit. In e-bikes
verkopen we Duitse merken zoals Kreidler en
Victoria, omdat dit degelijke fietsen zijn en
prijstechnisch heel gunstig. We zijn er bovendien trots op dat we het dealerschap gekregen hebben van Gazelle.”
gestald. Iedereen die tot en met 3 juni een
e-bike aanschaft krijgt honderd euro aan
accessoires gratis.

Toekomst

Op dit moment is de verhouding van verkochte gewone fietsen en e-bikes ongeveer
50/50, maar Peter signaleert een duidelijke
stijgende lijn in de verkoop van elektrische
fietsen. “Steeds meer jongeren kiezen voor
e-bikes. Vroeger waren dit oubollige en zware
fietsen, maar dat is allang niet meer het
geval. Tegenwoordig zijn e-bikes niet meer
te onderscheiden van de gewone fiets. Alle
typen, zoals bijvoorbeeld transportfietsen of
sportieve fietsen, zijn nu ook in een elektrische variant verkrijgbaar. Ik verwacht dat in
de toekomst de gewone fiets steeds minder
verkocht zal worden. Een e-bike is qua prijs
ook veel voordeliger ten opzichte van een
auto of brommer voor woon-werkverkeer. Je
hoeft alleen een accu op te laden terwijl je
toch snel van a naar b reist.” Als het aan Peter
ligt, blijft rijwielhandel Boone in de toekomst
inzetten op de nieuwste ontwikkelingen. De
winkel zelf hoeft wat hem betreft niet veel
groter te groeien. “We willen persoonlijke
service kunnen blijven bieden en kwaliteit
blijven waarborgen.” Tijdens de Karolingenmarkt van zaterdag staat een greep uit
het assortiment van de fietsspeciaalzaak uit-

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

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

lopende honden te plaatsen?
2. Is het college bereid om als onderbord
te plaatsen de plicht tot het opruimen
van hondenpoep?
3. Is het college bereid om een periode
actief te handhaven en te beboeten?
4. Is het college bereid om een waarschuwing te plaatsen op de pagina BGK
(Blauw Geruite Kiel) en de gemeentelijke website?

We zien
jullie graag
bij onze
kraam!

C R E AT ICreativiteitsCentrum
VITEITSCENTRUM

Wonen niet toegestaan!

De Partij Souburg Ritthem constateerde
verbouwingsactiviteiten in het pand
Kanaalstraat 10. Na wat onderzoek vernamen we de nieuwe functie van het
pand: kamerverhuur. In het pand komen
acht wooneenheden voor kamerverhuur.
De gemeente heeft hiervoor een zogenaamde omzettingsvergunning verleend,
dus het verbouwen van het pand mag.
Er zijn inmiddels wel 22 bezwaarschriften tegen de verleende vergunning bij
de gemeente ingediend. De huidige
gebruiksfunctie van het gebouw is maatschappelijk. Dat betekent dat het pand
alleen gebruikt mag worden voor zaken
op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang
en/of zorg.

‘t allergaartje
‘t Allergaartje

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

Wij wensen al onze klanten hele fijne feestdagen
en een heel gezond, gezellig en creatief 2018.

autoruitschade?

EEN
EENWONING
WONING
Uw
woning (ver)kopen........
(VER)KOPEN
(VER)KOPEN
IN
INDEZE
DEZE
Wij zijn gesloten van 27 december tot en met 1 januari 2018
TIJD
TIJDIS
WÉL
WÉL
MOGELIJK...
Dinsdag
2IS
januari
staanMOGELIJK...
wij weer voor u klaar.

Voor de mensen waarbij het op dit moment wat minder gaat,
deze wensen wij heel veel sterkte en wij denken aan hen.

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

Dus pertinent niet de functie wonen.

Beoogd wethouder Albert Vader

Raadslid Rijnco-Jan Suurmond

Raadslid Sjaak Vermeulen

Raadslid Ger Blom
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Raadslid Linda Kooger-Worm

Om de functie wonen mogelijk te maken
moet het bestemmingsplan Oost-Souburg worden aangepast. Daarvoor moet
de gemeente een procedure volgen. De
verwachting is dat de procedure start in
de tweede helft van mei. Ook daartegen
is bezwaar maken mogelijk.
De Partij Souburg Ritthem volgt het proces op de voet. Het volgen is gerelateerd
aan mogelijke problemen als parkeren en
geluidsoverlast en mogelijke andere overlast in het kernwinkelgebied.

Rijwielhandel Boone. Buteuxstraat 45, Oost
Souburg. Telefoon: 0118-460743. Website:
www.rijwielhandelboone.nl.

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
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Gemeente Vlissingen maakt een kleine, maar kapitale fout in 1974

Door Dick Schinkel

Zet West-Souburg terug op de kaart
OOST-SOUBURG - De gemeente Vlissingen heeft ooit een kleine fout gemaakt,
die kapitale gevolgen heeft gekregen.
Met de aanleg van de wijk Westerzicht in
1974 kwam het dorp West-Souburg tegen
Vlissingen aan te liggen. Voor het gemak
werden de plaatsnaamborden rond het dorp
weggehaald, ging het verder als de ‘wijk’
West-Souburg en werd het (later) onder de
onbegrijpelijke naam Groot-Lammerenburg
op één hoop geschoven met een serie wijken, die nieuw zijn gebouwd in de jaren ‘70
en ‘80 van de vorige eeuw. West-Souburg is
het enige dorp in Zeeland dat op deze manier
door een gemeente is opgeheven.

Onafhankelijk

Het is tijd om die kleine fout uit 1974 recht te
zetten en West-Souburg terug op de kaart te
zetten. Een wijk of buurt is een deel van een
stad of dorp. Dat betekent dat de woonomgeving in kwestie ooit nadrukkelijk als zodanig is gebouwd of ontstaan. Een dorp is geen
deel van een stad of een ander dorp. Althans,
zo ontstaat een dorp niet.
Er zijn voorbeelden te over van dorpen die
misschien onder de rook van een stad zijn
komen te liggen, maar volledig onafhankelijk van die stad zijn ontstaan. Denk eens aan

ren, het kent een eigen dorpscultuur, het dialect is anders dan in Vlissingen en de mensen
voelen zich West-Souburger en anders Souburger.
Toch heeft de gemeente Vlissingen in 1974
bij de oplevering van de wijk Westerzicht,
die West-Souburg aan Vlissingen verbond,
gemeend de plaatsnaamborden te moeten
verwijderen en West-Souburg sindsdien als
een wijk te moeten behandelen. Het is een
kapitale fout die nooit is hersteld.

Anderlecht bij Brussel. Anderlecht is volledig
aan Brussel vastgegroeid en het is op het
blote oog niet te zien waar de stad eindigt en
het dorp begint. Maar Anderlecht heeft wel
een eigen burgemeester, een dialect en een
dorpscultuur. Hetzelfde geldt voor Scheveningen. Een voorbeeld iets dichter bij huis is
Kloetinge en sinds de aanleg van de Mortiere
is Nieuw- en Sint Joosland aan Middelburg
vastgegroeid.

Gemeenschap

Een fout, want los van de historische en culturele argumenten heb je als lokale overheid de
taak om te luisteren naar je inwoners en om
beleid te maken dat zorgt dat die inwoners
prettig kunnen wonen, werken en recreëren.
Als een soort neo-koloniale mogendheid
optreden en een hele dorpsgemeenschap
haar bestaansrecht ontnemen, dient geen
enkel doel. Het spaart geen centen uit, het
maakt dit hoekje van de gemeente niet makkelijker te besturen en het zorgt er niet voor
dat Vlissingen groter wordt (en daardoor
meer voor elkaar kan krijgen). Overheden
kijken immers enkel en alleen naar inwonersaantallen per gemeente en niet per plaats. In
plaats daarvan tast de gemeente Vlissingen

Onjuist

Toch zal het in niemand opkomen om Kloetinge een wijk van Goes, Scheveningen een
wijk van Den Haag of Nieuw- en Sint Joosland
een wijk van Middelburg te noemen. Dat zou
historisch onjuist zijn en - nog belangrijker het druist regelrecht in tegen de beleving van
de inwoners. Zowel van de dorpelingen als
van de stad in kwestie.

Belangrijk

West-Souburg is daarom een heel bijzonder
geval. Het dorp is veel ouder dan Vlissingen,
was tot in de late middeleeuwen één van de
belangrijkste dorpen van het eiland Walche-

het leefplezier van ongeveer 1800 West-Souburgers aan. Vlissingen pleegt al 35 jaar lang
een aanslag op de gemeenschapszin van de
West-Souburgers. Dat gebeurt alleen door
een stukje onkunde of desinteresse en is dus
niet alleen ongewenst, maar ook onnodig.

Voorstellen

Een oplossing is snel gevonden en kost
maar een paar uur tijd en een paar honderd
euro. Pas de tekst op de gemeente website
aan en noem West-Souburg weer een dorp.
Doe hetzelfde in alle toekomstige nota’s,
raadsvoorstellen, besluiten, persberichten,
uitgaven en ga zo maar verder. Plaats aan
de Parklaan, de Zuidbeekseweg en Nieuwe
Vlissingseweg de blauwe plaatsnaamborden
terug. En haal West-Souburg uit de kunstmatige ‘wijk’ Groot-Lammerenburg en hang
het dorp onder dezelfde dorpswethouder
als grote broer Oost-Souburg. Kortom: gun
de West-Souburgers hun recht op een eigen
identiteit, een eigen dorpsgevoel.
Behalve wat tijd en een klein geldbedrag,
kost zoiets vooral veel goede wil. Dat is nu
juist iets waar niet veel politici over lijken
te beschikken als het om zaken gaat waar
minder prestige mee is gemoeid en minder
nadrukkelijk mee valt te scoren. Wie durft?

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

Korte berichten
Brassband Onda

Brassband Onda geeft zondag 4 november het jaarlijkse optreden in de kerk van Ritthem.
Aanvang is om 15.00 uur. Aan de invulling van deze middag wordt nog gewerkt. De leden
van Onda hopen dat dit optreden bijdraagt aan het enthousiasmeren van muzikanten. Zij
zouden graag enige versterking zien van de club.

Oud papier

Schildersbedrijf
Kameleon

Onda blijft actief met de inzameling van oud papier. Zeker nu de gemeente Vlissingen vanaf
volgend jaar de subsidie stopt, is dit een noodzakelijke bron van inkomsten.
Protestantse gemeente Ritthem en Nieuw- en Sint Joosland. Vanaf 3 juni is er na een periode
van anderhalf jaar weer een eigen dominee: Pascal Handschin uit Middelburg. Het gaat om
een deeltijdbaan voor 50 procent. Pascal Handschin is ook verbonden aan het Havenpastoraat
in Vlissingen-Oost bij de Mission to Seafarers.

Dorpsraad Ritthem

Voor schilderwerk met verve!

Op woensdag 20 juni om 20.00 uur vindt de jaarlijkse openbare dorpsraadvergadering plaats.
De uitnodiging met agenda wordt begin juni huis-aan-huis bezorgd.

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

Koopjesmarkt op zaterdag 7 juli

Nieuws van de AOS
De ondernemersvereniging Actief Ondernemend Souburg kondigt een nieuwe
editie van de koopjesmarkt aan. Op zaterdag 7 juli doen bijna alle bij de ondernemersvereniging aangesloten winkeliers mee aan de koopjesmarkt. Ze bieden
mooie acties die de bezoekers van de markt flinke voordelen opleveren. De
koopjesmarkt is een bezoek dus zeker waard!

www.desierspeld.nl
Nieuwe naai- en/of lockmachine
nodig? Of fournituren,
knopen of wol?
Naaimachine kapot?
Wij repareren alle merken,
ook uw lockmachine!
Ook voor alle kledingreparaties
kunt u bij ons terecht.

Website

De koopjesmarkt staat vermeld op de website van de AOS, www.souburg.nl. Het aantal
bezoekers op deze site toont een stijgende

Tevens hèt adres
voor het verstellen
en/of maken van
originele zeeuwse
sTreekdrachTkleding
Graag tot ziens!

Kanaalstraat 31, Oost-Souburg, T 0118-851103 - www.desierspeld.nl
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lijn. Dat is goed nieuws voor Actief Ondernemend Souburg, want dat betekent dat steeds
meer mensen geïnteresseerd zijn in nieuws
uit het dorp en de website weten te vinden.

Mary-Jane Barri, de vrouw achter de kunstroute en rommelroute
Kunstroute

Mary-Jane Barri

De rommelroute en kunstroute door
Souburg worden steeds bekender.
De derde kunstroute is net achter de
rug en in september staat de vierde
editie van de rommelroute alweer op
het programma. Mary-Jane Barri is
de enthousiaste motor achter beide
evenementen. Ze organiseert de routes in haar eentje en dat is veel werk,
maar ze krijgt er ook weer veel energie van. “De enthousiaste reacties zijn
zó leuk”, vertelt Barri.
DOOR BRITTA JANSSEN
De Souburgse moeder hoeft niet per se in
de schijnwerpers te staan, maar waardering
voor het werk dat Barri achter de schermen
belangeloos verzet voor de twee routes, is
best op zijn plaats. “Ik ben graag met mensen in contact”, verklaart de goedlachse Barri
waarom ze zich met plezier inzet voor de
routes. “Toen ik hoorde van de rommelroute
in Goes dacht ik ‘da’s leuk voor Souburg’. En
als ik iets wil, dan ben ik zo iemand die dat
probeert te creëren.”

Zaterdag 12 mei deden er 37 verschillende
soorten kunstenaars op veertien locaties in
het dorp mee aan de kunstroute. Barri kijkt
terug op een geslaagde dag. “Het was super.
Als je kijkt naar het jaar ervoor merk je dat
steeds meer mensen de kunstroute weten te
vinden.”
Barri benadrukt dat ze voor het succes van
beide routes afhankelijk is van de deelnemers en de deelnemende middenstanders,
kerkgemeenschappen en andere betrokken
organisaties. “En ik krijg geen subsidie, dus ik
kan kunstenaars niet betalen.” Desondanks
groeit de kunstroute en zijn er veel positieve
reacties. “Als er dan een oudere man zegt
dat hij het zo mooi vindt dat we dit hier hebben in Souburg, dan ben ik wel een beetje
ontdaan.”

Plaspunt

Bij het organiseren van de rommelroute en
kunstroute krijgt Barri gelukkig wel hulp van
mensen om haar heen. “Mijn vriendin Renate
heeft de flyer en poster voor de kunstroute
gemaakt en daar ben ik heel blij mee.” Dankzij een kennis van Barri is het inschrijven voor
de beide routes via de Facebook-pagina’s nu
een stuk makkelijker. “In het begin moest ik
met alle deelnemers aan de rommelroute
zo’n vijf keer heen en weer mailen om alles
te regelen. Daar heb je met vijfhonderd deelnemers gewoon geen tijd voor!” Nu kunnen
zij informatie invoeren via een formulier. “Ze
kunnen bijvoorbeeld aangeven wat ze verkopen, of ze eten en drinken verzorgen, een
EHBO-post zijn of een plaspunt. Ja, er zijn
zelfs adressen waar de bezoekers even naar
het toilet kunnen. Dat is toch geweldig!”

Aan de kunstroute doen deelnemers in allerlei disciplines mee. FOTO ANNET EEKMAN

mensen hebben aan het einde van de dag
vierhonderd euro, anderen maar drie euro.
Het gaat om de gezelligheid.” De beide routes zorgen voor saamhorigheid in het dorp.
‘Mensen komen naar buiten, ook als ze niet
meedoen en komen in contact met elkaar.
Ze hangen vlaggetjes of ballonnen op in de
straat en spreken vooraf al af dat ze aan het
einde van de dag samen eten of iets drinken. Ze kijken ernaar uit.” En als er irritaties
zijn, worden die makkelijker bespreekbaar,
ervaart Barri. “Je zegt het makkelijker tegen
bijvoorbeeld de buurman als hij te hard door
de straat rijdt. Aan de andere kant krijg je
meer begrip voor elkaar door met elkaar te
praten en elkaar te leren kennen.”

Rommelroute

Explosiever

Inschrijven voor de nieuwe rommelroute, op
zaterdag 15 september, kan alweer. Deze dag
heeft in het verleden zelfs al bezoekers uit
België en Duitsland verwelkomd, aldus Barri.
“Je moet er niet aan meedoen om veel geld
te verdienen, zeg ik er altijd bij. Sommige

Het is onmogelijk om iedereen tevreden te
stellen tijdens de routes, maar Barri doet
haar best om het zoveel mogelijk mensen
naar de zin te maken. Ze zou het mooi vinden als er nog meer dorpsgenoten opstaan

om iets te organiseren. “Ook zou ik graag
met de gemeente praten over de mogelijkheden voor subsidie en waar de grenzen liggen. Want ik zou met de kunstroute graag
meer naar buiten gaan, zodat de dag zichtbaarder wordt in de straat. Met bijvoorbeeld
huiskamerconcerten en straatactiviteiten wil
ik de kunstroute interactiever en explosiever
maken, zodat bezoekers de kunst meer beleven. En ik zou de jeugd graag meer bieden.”
Er waren bij de laatste kunstroute al optredens van dansers van Dios en Barri hoopt
voor de volgende editie ook op workshops
voor jong en oud. “Kinderen zijn op school
bijvoorbeeld bezig met afval. Daar kun je ook
kunst van maken. Het zou toch mooi zijn als
ze daarmee kunnen meedoen aan de kunstroute?”

Meer informatie

Kijk voor de komende rommelroute op de
Facebook-pagina van Rommelroute OostSouburg zaterdag 15 september 2018.

TIJDENS DE JAARMARKT

Agenda Mae Uku
Stichting Mae Uku organiseert de
komende weken weer allerlei activiteiten. Een overzicht van de agenda:

Hapjes-bingo

Ook dit jaar is er een Hapjes-bingo waarbij
de opbrengsten bestemd zijn voor het Midzomer-wijkfeest 2018. De bingo vindt plaats
op zaterdag 26 mei in het gebouw van Mae
Uku aan de Prins Hendrikstraat 35A. Vanaf
18.30 uur begint de verkoop van bingokaarten. De eerste ronde van het spel is om
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Rumah Makan

De culinaire bijeenkomsten van Rumah
Makan staan op de agenda voor vrijdag 22
juni en vrijdag 6 juli. Met een tot satéhut
omgedoopt Mae Uku-wijkgebouw sluit
op vrijdag 3 augustus de reeks van Rumah
Makan. De opbrengsten van deze culinaire
activiteiten zijn bestemd voor de organisatie
van het jaarlijkse Midzomer-wijkfeest 2018.
Inschrijven kan al per e-mail voor de Rumah
Makan van 22 juni en vrijdag 6 juli via: stichting@mae-uku.nl of via Mesak Lopulissa,
naar y.lopulissa@zeelandnet.nl.

Tentoonstelling

Voor een nieuwe tentoonstelling zoekt de
stichting fotomaterialen over het KNIL. Van
6 tot en met 8 juni komt de theatergroep
DeltaDua naar Vlissingen met een nieuwe
productie: ‘Westerling, een broederstrijd’.
De voorstellingen vinden plaats in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Het stuk gaat over
de periode van de politionele acties in het
voormalig Nederlands-Indië. Westerling was
de leider van de ‘speciale troepen’ die ingezet werden om rust en orde te brengen. Het

was de tijd van de dekolonisatie en daarna
van de opheffing van het KNIL.

plaats. Op zaterdag 11 augustus is er de
Pasar Maluku, met vaste onderdelen als
een springkussen voor de kids, diverse
optredens, muziek en dans, trekking loterij,
hapjes, drankjes, maaltijden… Geen foodtrucks, maar vanuit marktkraampjes voor de
huurhuizen en vers geleverd door de (oud-)
buurt/wijkbewoners en andere standhouders. Natuurlijk hoort daar het vertrouwde
muziekpodium bij met gedeeltelijke afsluiting van de Prins Hendrikstraat.

Foto’s van de Molukse vaders en opa’s die
toen als militairen in dienst waren van het
KNIL. Hebt u die nog? Stichting Mae Uku
zou ze graag lenen of kopiëren voor de tentoonstelling. Het gaat ook om foto’s van
Molukkers die in Nederland misschien nog
die militaire kleding en uniformen hebben
gedragen. De tentoonstelling van deze foto’s
vindt plaats bij Mae-Uku, op 3, 4 en 5 juni.

Wijkbewoners krijgen voorrang om voor of
achter hun eigen woning te staan, maar een
ieder kan zich inschrijven voor een kraampje
tijdens de de Pasar Maluku. Food en nonfood gaan hier kraam-aan-kraam.

Vele Molukkers hebben vanaf de tijd in
de ‘Ambonezenkampen’ bij de werf van
De Schelde gewerkt. Het theaterstuk van
DeltaDua speelt zich af op De Schelde.
Museum Scheldewerf, ‘de Oude Verbandkamer’, tegenover het hoofdkantoor van De
Schelde/Damen-Amels, wil daarom speciale
aandacht hieraan besteden. Graag zouden
ze namen willen weten van Molukse mensen
die er gewerkt hebben (of nu nog werken),
op welke afdeling etc.. En als het kan een
paar foto’s erbij van hen op hun werklocatie.

Een viertal nieuwe leden voor de aanvulling
van het Midzomercomité: Sytze Krist, Mark
Leemans, Hanny Wildenberg-Sarioa & Mesak
Lopulissa hebben samen met routiniers
Edwin Matitaputty, Nona Pentury-Waisapy
& Inge Waisapy-Stevens alweer bijna een
compleet podiumprogramma klaar.
Stichting Moerman Promotie Vlissingen
(SMPV) heeft – zoals voorgaande jaren – toegezegd ook dit jaar het wijkfeest financieel te
ondersteunen en dit jaar heeft zelfs Stichting
Van de Sande al hun financiële toezegging
overgemaakt. Heel veel dank alvast namens
alle betrokkenen bij onze – inmiddels 36e
editie – Midzomer-wijkfeest.

Er wordt een speciale ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd op woensdag 6 juni,
van 16.00 tot 18.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.museumscheldewerf.nl.
Voor info namens Mae Uku: Mary de Lima
(tel. 06-15 63 85 21 / lds@zeelandnet.nl) of
Alex Soplantila (tel. 0118-472197 / alexmaluku@zeelandnet.nl ).

Wandeltochten

Kijk voor meer informatie op: www.arsenaaltheater.nl en www.deltadua.com/westerling.

Elke tweede zaterdag van de maand is er een
wandeltocht van de werkgroep SouMiKou.
Dit keer valt het samen met het Midzomerwijkfeest. De wandelaars kunnen 5, 10 of 15
kilometer lopen. In de maand juni is het op
zaterdag 9 juni. Het gebouw van Mae Uku

Midzomer-wijkfeest

Op donderdag 9 en zaterdag 11 augustus vindt het jaarlijkse Midzomer-wijkfeest
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is dan al vanaf 8.15 uur open en de start is
tussen 8.30 en 9.00 uur.
Op zaterdag 14 juli houdt de stichting een
sponsorwandeltocht langs de drie Molukse
wijken op Walcheren, namelijk in OostSouburg, Middelburg én Koudekerke. Deze
tocht gaat over vier afstanden; 5, 10, 15 en
20 kilometer. Kinderen, volwassenen, het is
voor het goede doel, iedereen kan meewandelen.
Met een wandeltocht is in 2015 het initiatief
genomen om de vrijwilligers van Stichting
Mae Uku in beweging te krijgen en zoveel
mogelijk extra deelnemers aan te trekken.
Het project van Rit/Rock voor de Molukken
is het goede doel in 2018. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren door geld (elke bijdrage, hoe klein ook) op te halen voor het
goede doel; de dagopvang voor jongeren
met een beperking op Ambon.
Een drietal Molukse wijken bestaan nog
steeds – zeker sinds 1951 – op Walcheren.
De KNIL-soldaten met hun gezinnen werden
toentertijd door het rijk geconcentreerd en
samengebracht van houten barakkampen
naar nette, moderne rijtjeshuizen in Souburg, Middelburg en Koudekerke (SOUMIKOU). Deze wijken vormen de basis ook
voor de SOUMIKOU-Mars-Wijkentocht. Een
leuke bijkomstigheid is de woordassociatie
memorerend aan Mr. Dr. Chris Soumokil.
Terugdenkend aan de eerste Molukse stichting in Nederland, namelijk die van Middelburg.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee
te doen als deelnemer of sponsor op zaterdag 14 juli.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op
www.mae-uku.nl.
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Ringrijdersvereniging
‘Ons Klaverblad’

Cadeautje van Vriendenloterij

Vivian Wiemans krijgt nieuw paar
paardrijlaarzen
OOST-SOUBURG - Vivian Wiemans
uit Oost-Souburg is vorige week verrast met een paar paardrijlaarzen. Ze
kreeg ze van de Vriendenloterij.
Het was een beloning voor de 40-jarige Vivian
Wiemans. Ze heeft taaislijmziekte, maar zet
zich ondanks deze chronische ziekte al jaren
in als vrijwilliger voor paardrijvereniging
Séros. Dankzij een aanvraag van deze vereniging bij het Vriendenfonds van de Vriendenloterij heeft Vivian Het gloednieuwe paar
paardrijlaarzen gekregen. “Wat een geweldig
cadeau”, zei ze. “Mijn eigen laarzen waren
nodig aan vervanging toe, maar een nieuw
paar is een flinke uitgave en dat zat er financieel even niet in. Geweldig dat ik me daar
nu geen zorgen meer om hoef te maken. Ik
kan niet wachten om ze uit te zoeken en ze

tijdens de wedstrijden te dragen.”

Doorzettingskracht

Volgens voorzitter Cristel van Koetsveld van
Séros was het cadeautje meer dan verdiend.
“Vivian is een sterke en hardwerkende vrouw,
die zich als bestuurslid altijd met hart en ziel
voor onze vereniging inzet, maar ze is ook
chronisch ziek. Zolang haar lichaam het
toelaat blijft ze met haar paard rijden. Elke
keer staan we versteld van haar doorzettingskracht en de wil om zoveel mogelijk zelf
te doen. We zijn heel blij dat wij haar wens
dankzij het Vriendenfonds van de Vriendenloterij in vervulling kunnen laten gaan. Ze heeft
het echt verdiend.”
Ook een aanvraag indienen? Kijk op www.
vriendenloterij.nl/vriendenfonds.

De hartenwens van Vivian Wiemans uit Oost-Souburg is in vervulling gegaan dankzij de Vriendenloterij. FOTO VRIENDENLOTERIJ

25% KORTING

RITTHEM - De eerste ringrijdwedstrijd in Ritthem zit er weer op. Hij vond plaats
op 12 mei. Het was weer een geslaagde dag. Als winnaar is Levi de Witte (foto)
uit de bus gekomen.
Op zaterdag 9 juni wordt het kampioenschap in de derde klas gehouden in Ritthem
van 8.00 tot 17.30 uur. Het jaarlijkse sjezenrijden in Ritthem vindt plaats op zaterdag 16
juni van 13.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag

op alle werkzaamheden
Kanaalstraat 28 I Oost-Souburg
0118-681008

30 juni wordt op Camping Karnemelkshoek
een afdelingswedstrijd gestreden, van 9.00
tot 18.00 uur. Tenslotte vindt op 11 augustus
de laatste ringrijddag in Ritthem plaats, die
van 8.00 uur tot 18.00 uur duurt.

Actie geldig op 26 mei 2018
tijdens de Karolingenmarkt.
Uitgezonderd Hardware en Software

Gerrit Klein, Adrienne Klein en Lenny Adriaanse
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