
Ontmoetingsavond
Vlissingen - Ambon

Vrijdag 29 mei 
in het Atrium van het gemeentehuis Vlissingen 

Mede in het kader van Vlissingen 700

Artsen die in Ambon hebben gewerkt geven korte presentaties

Het geheel in Molukse sferen ... dans, zang, een fototentoonstelling,  
live-muziek met medewerking van de legendarische gitarist 

RUDY de QUELJOE 
en de Vlissingse Vertellers Jos Broeke & Theo de Badts.

Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur

Toegang Gratis 
Een vrijwillige bijdrage voor de medische projecten 

is zeer welkom!

Voor het volledige programma zie:
www.vlissingen-ambon.nl



Zevenhonderd jaar geleden kreeg Vlissingen 
haar Stadsrechten. Om dat heugelijke feit te 
herdenken en te vieren worden door de bevol-
kingsgroepen historische en andere activiteiten 
georganiseerd.

De band tussen Vlissingen en Ambon heeft ook 
een historische achtergrond. 
Dit heeft in 1951 o.a. geleid tot de komst van 
de Ambonezen naar Vlissingen, waar zij in 
barakkenkampen werden ondergebracht aan de 
Koudekerkseweg, het Havendorp en het 
Vliegveld in West Souburg.
Het verblijf van de Ambonezen, tegenwoordig 
Molukkers genoemd, was in de beginperiode 
niet geruisloos gegaan. De politieke oplossing 
voor het tijdelijk verblijf in Nederland liet op 
zich wachten, het verblijf in barakkenkampen 
ging te lang duren en het beleid van de overheid 
nam een andere wending.

Vanaf 1960 zijn er wijken voor Molukkers ont-
staan. Keurige eengezinswoningen, die bij elkaar 
staan met een eigen kerk erbij. In de gemeente 
Vlissingen vindt men de wijk in Oost-Souburg 
(Stemerdinglaan/Kromwegesingel/Pr. Hendrik-
straat). 

Het verblijf van de Molukkers in de gemeente 
heeft geleid tot een formele stedenband tussen 
Vlissingen en Ambon. 

De voormalige burgemeester Jaap van der Doef 
heeft in 1996 in Ambon de formele samen-
werking met Ambon ondertekend.
Om de activiteiten/projecten vlot te laten 
verlopen, is in 2001 de Stichting Samenwer-
king Vlissingen-Ambon (SSVA) opgericht.

In het kader van Vlissingen 700 organiseert 
SSVA de Ontmoetingsavond Vlissingen-Ambon, 
met het doel dat: inwoners van Vlissingen en 
omgeving elkaar ontmoeten en elkaar beter leren 
kennen in al zijn diversiteit. Vlissingen heeft een 
multiculturele samenleving. Een kleurrijk geheel, 
dat tesamen de gemeenschap vormt. 

Deze avond zal geopend worden door burge-
meester Mw. Letty Demmers-van der Geest.
Er worden korte presentaties gehouden over 
de geschiedenis van de relatie Vlissingen-Ambon, 
de activiteiten van de Stichting Samen-
werking Vlissingen- Ambon, de medische 
projecten Urologie, Plastische chirurgie en Oog-
heelkunde. Tevens is er een fototentoonstelling 
‘Molukkers en  Vlissingen’ te bezichtigen en de 
Vlissingse vertellers Jos Broeke & Theo de Badts 
kijken terug en vooruit op Vlissingen. Natuurlijk 
is er live-muziek, dans en zang uit de Molukken en 
een modeshow van Molukse traditionele kleding. 
Ook de legendarische gitarist Rudy de Queljoe, 
die in Vlissingen is opgegroeid, geeft acte de 
présence.

Vanzelfsprekend kunt u genieten van Molukse 
hapjes en andere lekkernijen.

Oogheelkunde

Urologie

Plastische chirurgie


