
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INLEIDING 
 
Regelmatig ontving het dorpscomité Ritthem signalen, dat met name 
nieuwe bewoners niet weten wat er in en rondom Ritthem allemaal te 
vinden is. Het leek het comité zinvol om, naast de gemeentelijke gids 
“KIJK OP VLISSINGEN”, een aparte gids uit te brengen voor dit toch wel 
bijzondere dorp in deze gemeente.  
 
 
ONTSTAANSGESCHIEDENIS 
 
In de 12e eeuw werd voor het eerst melding gemaakt van het plaatsje 
Ritthem. 
Het landschap bestond in die tijd uit vliedbergen en kreekruggen. De 
kom van Ritthem ontstond op een kreekrug nabij de nu nog eveneens op 
kreekruggen gelegen toegangswegen. Al vroeg na het ontstaan werd in 
1260, naar wordt aangenomen, de op een vliedberg gebouwde kerk 
gesticht. Langs de toegangswegen, indertijd de Weverstraat en de 
Dorpsstraat ontstonden kleine woningen. De gemeente Ritthem werd in 
1795 verder gevormd uit de drie ambachtsheerlijkheden Ritthem, 
Welzinge en Nieuwerve. Het pittoreske dorpje Ritthem vormde tot 1 juli 
1966 een zelfstandige gemeente. Vanaf die datum werd Ritthem bij de 
gemeente Vlissingen gevoegd. Ritthem telt ongeveer 600 inwoners.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



APOTHEEK SOUBURG 
Als u bezorging van medicijnen aan huis wenst, dient u dit te melden  bij 
de apotheek Souburg, Cornelis van Perestraat 1, tel.: 0118-461593. 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur. 
E-mail: info@apotheeksouburg.nl 
Website : www.apotheeksouburg.nl 
 
 
BEGRAAFPLAATS RITTHEM  
Aan de Zuidwateringstraat 24 is de begraafplaats van Ritthem gevestigd. 
Dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
 
BIBLIOTHEEKBUS 
Op donderdagmiddag staat de bibliobus aan de Zuidwateringstraat bij de 
ingang van de school van 14.45 – 15.30 uur. 
 
 
CAMPING 
Aan de rand van het Ritthemse bos heeft de familie Cevaal een 
minicamping/uitspanning/boerengolf genaamd “De Karnemelkshoek”. 
Deze camping is gedurende het seizoen geopend en ligt aan de 
Barentsweg 2, 4389 TW Ritthem. 
Tel.: 0118-472683. 
 Website: www.karnemelkshoek.nl 
 
 
CHRISTELIJKE BASISSCHOOL  
De school werkt volgens het Jenaplan en is gevestigd aan de 
Zuidwateringstraat 12, tel.: 0118-465660. 
Sedert 1 augustus 1996 is de school gefuseerd met de Protestant 
Christelijke 
School “De Burcht” in Oost-Souburg. 
De naam van de school is sindsdien gewijzigd in: “ De Burcht-Rietheim”. 
E-mail: rietheim@burcht-rietheim.nl 
 
 
DORPSHUIS “ONS DORPSLEVEN” 
Tijdens feestelijke dagen zoals bijvoorbeeld Koninginnedag en ringrijden 
is het dorpshuis overdag open en bij voldoende belangstelling ook 's 
avonds. Voor verjaardagen en dergelijke kan het dorpshuis gehuurd 
worden. 
Verder worden de vergaderingen van het Dorpscomité er gehouden. 
Regelmatig wordt er ook gebruik van gemaakt door groepen die per bus 
naar Ritthem komen, bijvoorbeeld voor de Inundatietochten. 
Inlichtingen bij de heer M. de Bree, Zuiderzeestraat 65, 4388 GP Oost-
Souburg. Tel.: 0118-465099.  
 

mailto:info@apotheeksouburg.nl


FORT RAMMEKENS 
Het fort is gebouwd in 1547 als verdedigingswerk voor de stad 
Middelburg. Staatsbosbeheer beheert het fort en het kan worden 
bezocht van mei tot en met oktober.  
Bij ANWB en VVV is de folder kosteloos verkrijgbaar. 
Regelmatig worden er exposities gehouden, uitvoeringen gedaan en 
onder begeleiding van een gids wandelingen gehouden. Informatie bij 
VVV,  in de provinciale kranten en het blad Natuurmonumenten. 
Openingstijden: april t/m oktober dinsdag t/m zondag: 13.00-17.00 uur. 
 

 

 
 

 
GLASBAK  
Op de Zandweg naast het gebouw "De Vijf Klavers" bevindt zich een 
ondergrondse glasbak.  
 
 
HUISARTS 
In het “Gezondheidscentrum Ambachtsveld”, Ambachtsveld 37, 39, 41, 
4388 AV Oost-Souburg vindt u alle huisartsen onder één dak. 
Website: www.ambachtsveld.praktijkinfo.nl 
Voor avond-, nacht- en weekenddienst kunt u terecht bij de 
Huisartsenpost Walcheren, Koudekerkseweg 86, Vlissingen. Bel eerst 
0900-1985. 
 
 
KERK 
Nederlands Hervormde Kerk. 
Er wordt aangenomen dat de tegenwoordige kerk en toren gebouwd zijn 
rond de 14e eeuw. Tijdens de jaarlijkse Monumentendag zijn het 
kerkgebouw en de toren te bezichtigen. De toren van de kerk is 
eigendom van de gemeente Vlissingen en tevens in haar beheer. In 
Ritthem is een Nederlands Hervormde gemeente gevestigd. De 
kerkdiensten worden gehouden op zondagmorgen. De aanvangstijden 
wisselen daar de Kerkgemeente van Ritthem is samengevoegd met die 
van Nieuw- en St. Joosland.  
Predikant is mevrouw E. Bouman.   
Scriba is mevrouw J. Janse-Janse, Dorpsstraat 9, 4389 TN Ritthem, tel.: 
0118–471795. E.mail: maJa1@zeelandnet.nl 
 

http://www.ambachtsveld.praktijkinfo.nl/


ONDERHOUD OPENBARE RUIMTEN  
Heeft u iets te melden over onderhoud straten, groenvoorziening, 
zwerfvuil en sloten dan kan dat aan het Serviceteam Openbare Ruimten 
(SOR) via telefoonnummer 0118-487500 of meldingen@vlissingen.nl 
 
OPENBAAR VERVOER  
Vanaf 14 december 2008 is er in Ritthem weer openbaar vervoer. Van 
maandag tot en met vrijdag komt er tussen 6.00 en 19.30 uur twee keer 
per uur een bus bij de bushalte hoek Dorpsstraat/Zandweg (lijn 61) om 
van Oost-Souburg via Ritthem en Nieuw- en St. Joosland naar 
Middelburg te rijden. Op zaterdag en zondag kunnen de dorpsbewoners 
via het gratis nummer 0800-2255687 een beroep doen op de belbus. 
Deze belbus pikt zijn klanten dan op bij de bushalte. 
Voor meer informatie: www.connexxion.nl 
 
OUD PAPIER  
In Ritthem wordt 1 keer per kwartaal oud papier opgehaald door leden 
van de muziekvereniging ONDA. U wordt tijdig op de hoogte gesteld 
wanneer er papier wordt opgehaald. 
 
POLITIE 
In Ritthem is geen politiebureau of hulppost aanwezig. Indien de politie 
dringend gewenst is, kan 112 gebeld worden.  
Politie Zeeland is te bereiken onder nummer 0900-8844. 
 
RITTHEMSE BOS  
Het gehele Ritthemse bos is voor publiek toegankelijk. Het bos is 
beschermd gebied. Dat wil zeggen, het gehele bos is een broedplaats 
voor allerlei vogels. Verschillende trekvogels, die op doorreis zijn, doen 
het Ritthemse bos aan. De vogels foerageren ook op het laatste 
zoutwaterschor van Walcheren, het Rammekensschor, ten oosten van 
het bos. In het bos zijn sinds 1997 enkele wandelroutes uitgezet. 
 

 

 



STRAND 
Het strand van Ritthem wordt druk bezocht. In de zomermaanden is het 
strand voor de Ritthemse bevolking een uitstekende plek om te 
vertoeven. Er is een strand dat het beste bereikbaar is via de 
Zuidwateringstraat en er is een strand dat beter te bereiken is via de 
Rammekensweg langs het bos. 
 
 
TNT POST 
In de Dorpsstraat is een brievenbus. Deze wordt eenmaal per dag 
geleegd, als de postbode de post rondbrengt. 
 
 
TREINTAXI 
Voor vervoer van en naar diverse stations kunt u gebruik maken van de 
treintaxi. 
 
TUIN “De RAMMEKENSHOF” 
In Ritthem is een prachtig aangelegde tuin en wel  bij de familie 
Verschuur. 
“De Rammekenshof” is gelegen aan de Rammekensweg 11, tel.: 0118-
460924. De tuin wordt regelmatig enkele dagen voor publiek 
opengesteld. Verder is bezoek mogelijk na telefonische afspraak. 
Website: www.rammekenshof.nl 
 
VERENIGINGEN EN ORGANISATIES 
 
Biljarten 
Onder de KV Atlas is een groepje biljarters actief. 
Dit is op dinsdagmiddag in het clubhuis “De Globe” aan de 
Zuidwateringstraat. 
Voor inlichtingen zie KV Atlas. 
 
Brassband "ONDA"  
ONDA, Oefening Na Den Arbeid, werd op 4 augustus 1905 opgericht als 
fanfare en in 1974 omgezet in een brassband. ONDA oefent op 
donderdagavond van 19.30- 21.30 uur in het voormalige gemeentehuis 
van Ritthem  ( “De vijf Klavers” op de hoek Dorpsstraat/ Zandweg ).  
De vereniging heeft ongeveer 25 leden. Secretaris is de heer P. Osté, 
Zandweg 41 A, tel.: 0118-464566.  
E-mail: ondaritthem@zeelandnet.nl 
 
Christelijke vrouwenclub  
De christelijke vrouwenclub is een vereniging die zich tot doel stelt de 
sociale contacten tussen vrouwen onderling te behouden en/of te 
bevorderen. Eenmaal per maand wordt er op woensdag- of donder- 
dagavond een bijeenkomst gehouden die openstaat voor vrouwen van 
allerlei gezindten. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de 
consistorie van de Nederlands Hervormde Kerk en beginnen om 20.00 
uur. Inlichtingen bij mevrouw  R. Wielemaker, tel.: 0118-461195.  



Dorpscomité Ritthem  
Het dorpscomité heeft als doel de leefbaarheid in Ritthem te handhaven 
en daar waar nodig te verbeteren. Het comité streeft er naar twee maal 
per jaar een open- bare vergadering te houden waar zaken het dorp 
betreffende besproken worden. Inwoners van Ritthem worden via de 
“Nieuwsbrief” uitgenodigd voor deze  
vergaderingen. Het comité wordt in zijn werkzaamheden ondersteund 
door Stichting 
Palladium (0118-420460) Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de 
secretaris mevrouw P.K. Wouters-Roelse, tel.: 0118-478326 of bij de 
voorzitter mevrouw V.M. Nijs, tel.: 06-21590845. 
 
Korfbalvereniging "Atlas"  
Korfbalvereniging Atlas heeft ongeveer 180 leden: niet alleen actieve 
korfballers, maar ook tennisleden, trimmers en biljarters. 
De korfballers trainen op maandag en woensdag. De veldcompetitie 
wordt op het eigen sportveld (kunstgras) afgewerkt, zaalkorfbal vindt in 
sporthal  De Belt in Oost-Souburg plaats. Atlas is lid van het KNKV 
(Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) en heeft 10 teams in alle 
leeftijdsgoepen, van senioren tot pupillen. 
Atlas heeft ook een  activiteitencommissie die voor alle leeftijdsgroepen 
door het jaar heen van alles organiseert, zoals o.a.: toernooien, 
barbecue, zwemmen, een play-back show.   
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Voor nadere  inlichtingen 
kunt u contact opnemen met de secretaris de heer H. van Keulen, 
Zandweg 10, 4389 TK Ritthem. Tel.: 0118-489818.   
E-mail: atlas.ritthem@knkv.nl 
Website : www.kvatlas.nl 
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Oranjevereniging "Oranje Boven"  
Het bestuur van de Oranjevereniging is zeer actief. leder jaar wordt op 
Koninginnedag in de Dorpsstraat "het Oranjefeest" gevierd. In de 
ochtend zijn er diverse spelletjes voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 's 
Middags worden er volksspelen gehouden en kunnen inwoners van 
Ritthem deelnemen aan een puzzelrit voor (brom)fietsen en auto’s. In het 
begin van de avond wordt, na een concert van Brassband ONDA, een 
lampionoptocht gehouden. Het dorpshuis is tijdens de festiviteiten 
geopend. ’s Avonds is er een oranjebal in het dorpshuis. 
Inlichtingen bij de voorzitter, de heer Q.J.M. Janssen, Zandweg 38, 4389 
TH Ritthem, tel.: 0118-465241. 
 
Ouderenbonden  
Er zijn twee ouderenbonden, de ANBO en de PCOB die ieder een 
afdeling in Souburg/Ritthem hebben.  
Secretariaat  ANBO: J. de Groot, Schuitvaartgracht 11, 4382 CG 
Vlissingen. Tel.: 0118-414061. E-mail: jgrotius@zeelandnet.nl.  
Secretariaat PCOB: M.A. van der Heide, Aletta Jacobslaan 12, 4385 JG 
Vlissingen. Tel.: 0118-461509. E-mail: mheide@zeelandnet.nl.  
Deze bonden, waarvan een ieder die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, 
lid kan worden, houden zich bezig met belangenbehartiging, het 
organiseren van sociaal- culturele activiteiten en het verstrekken van 
informatie op velerlei gebied.  
 
Ringrijdersvereniging "Ons Klaverblad". 
Dit is de plaatselijke ringrijdersvereniging in Ritthem, die is aangesloten 
bij de Zeeuwse Ringrijders Vereniging. Er is een aantal wedstrijden die in 
Ritthem worden gehouden. Er wordt  zowel te paard als met de sjees 
gereden. 
 

 



Bij het ring- en sjeesjesrijden moeten er verschillende ringen gestoken 
worden. Het ringrijden wordt altijd in de Dorpsstraat gehouden. Bij 
sjeesjesrijden wordt in een ronde gereden. De Dorpsstraat, Weverstraat, 
Dorpsweg en Zandweg worden dan geheel afgesloten. Zowel in de 
Dorpsstraat, Dorpsweg en Zandweg wordt er dan een ring gestoken. 
(Middels tijdige aankondigingen worden de bewoners van de genoemde 
straten verzocht de auto’s elders te parkeren) . 
De secretaris is de heer E.Dellebeke, van Ginkelstraat 33, 4388 NN 
Oost-Souburg , tel.: 0118-464118.  
E-mail: edellebeke@zeelandnet.nl. 
 
 
Sloeproeien 
Sloeproeiteam De Zeeuwse Deernen bestaat uit 4 damesteams en 1 
gemengd team. Er wordt getraind op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag en op zaterdagmorgen. De teams doen aan diverse 
wedstrijden mee door het gehele land. 
Tijdens de zomermaanden wordt op het Veerse Meer getraind, de 
sloepen liggen dan in de jachthaven De Oostwatering in Veere. 
Gedurende de wintermaanden wordt er op het Kanaal getraind en liggen 
de sloepen in Middelburg. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. Nijs, tel.: 06-
21590845. 
E-mail: vmnijs@zeelandnet.nl.   
Website : www.zeeuwsedeernen.nl. 
 
 
Tennis 
De tennisafdeling van Atlas beschikt over 4 tennisbanen op kunststof 
gras. 
Als de korfbalafdeling niet speelt of traint is het mogelijk om tijdens alle 
jaargetijden een balletje te slaan. 
Voor inlichtingen zie KV Atlas. 
 
 
Trimgroep.  
Reeds vele jaren heeft Atlas een trimgroep. Deze club trimt op 
dinsdagavond van 19.30-20.30 uur. Gedurende de maanden april, mei, 
juni, augustus en september wordt er op het veld in Ritthem getrimd. Van 
oktober tot maart wordt in de gymzaal van Basisschool De Vlieger in de 
wijk Westerzicht in Vlissingen getrimd.  
Er is geen leeftijdsgrens. 
Voor inlichtingen zie KV Atlas. 
 
 
 Volkstuinvereniging "Kweeklust"  
Als U belangstelling heeft voor een volkstuin kunt u contact opnemen 
met de voorzitter, de heer J. Brock, Westerzicht 383, 4385 BD 
Vlissingen. Tel.: 0118-466934. 



VUILOPHAAL 
Het huisvuil wordt op vrijdag opgehaald. De gemeente verstrekt een 
folder waarin vermeld staat in welke week de groene bak of de grijze bak 
wordt geleegd, tevens hoe het chemisch afval wordt opgehaald. 
Grof vuil kan dagelijks kosteloos naar de Milieustraat worden gebracht 
aan de Poortersweg, tel.: 0118-490340. 
 
WINKELS 
Bloemen 
Op zaterdagochtend komt de heer L. de Wolf langs de deur voor de 
verkoop van bloemen. 
 
Dierenspeciaalzaak 
Bij “dierenspeciaalzaak van Lunteren”, Zandweg 5, kunt u terecht voor al  
uw dierenbenodigdheden, tel.: 0118-477000. 
Website: dierenspeciaalzaak-v-lunteren.nl 
 
Groenten enlof fruit  
Bij verschillende familiebedrijven kan groenten of fruit worden gekocht, te 
weten:  
familie Ovaa                Zuidwateringstraat 30   
familie Polderman       Ritthemsestraat 102 en 104 
familie De Visser         Zandweg 54a (biologisch/dynamisch)  
familie Wondergem     Rammekensweg 4  
  
Vaste planten 
De kwekerij van de familie Maljaars is van maart tot oktober op vrijdag 
voor particulieren geopend aan de Dorpsstraat 2. 
E-mail: joyplant@zeelandnet.nl 
 
WIJKBEMIDDELING 
Voor wijkbemiddeling is bij de gemeente Vlissingen aangesteld de heer 
P. Stok, adviseur Burgerparticipatie. 
Algemene informatie over Vlissingen kunt u lezen in “Kijk op Vlissingen”. 
  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


