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Vredesvlam is voor iedereen
Nog voor hij brandt
brengt de
Vredesvlam van
Vlissingen al
saamhorigheid.
Zaterdag wordt de
vlam aangestoken.
Claudia Sondervan
Vlissingen

en viswinkel en een
Turks restaurant brengen hapjes en een supermarkt schenkt de
wijn bij de ontsteking,
zaterdag. Lokale bedrijven zorgden voor de fundering en een
technisch adviesbureau uit OostSouburg bedacht hoe de vlam altijd branden kan zonder aansluiting op het gasnet. Het bureau
zorgt zelfs voor de wisseling van
de 125 litergasfles, elke drie maanden ongeveer, vertelt werkgroeplid Hans Koeman uit Vlissingen.
Dat de vlam op flessengas brandt,
hoopt de stichting World Peace
Flame Vlissingen de komende jaren nog te veranderen met een
meer duurzame oplossing. Maar
die is moeilijk te vinden, weet
Koeman. ,,Op een gegeven moment dachten ze zelfs aan een ledlamp. Maar dan heb je een lichtje,
geen vlam.” Een uitdaging voor
het technisch onderwijs in Vlissingen, vindt hij.
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Gegraveerd glas
Inmiddels is de zuil compleet gemaakt met het gegraveerde glas
waardoor de vlam straks van vier
zijden te zien is. De Vredesvlam
die zaterdag op het Bellamypark
gaat branden bij het begin van de
Vredesweek is opgericht met donaties. Kunstenaar Hans Bommeljé maakte het ontwerp van
cortenstaal, het roestige staal dat
Vlissingen op veel plaatsen markeert. Machiel de Jonge uit Koude-

Bijthondenmotie
naar Rotterdams
voorbeeld
VLISSINGEN SGP en ChristenUnie in Vlissingen dienen morgen een motie in voor een verplichte gedragscursus voor eigenaren van ‘gevaarlijke' honden’. Er moet een centraal meldpunt komen voor agressieve
honden. Mensen die gebeten zijn
doen bijna nooit aangifte, terwijl
dierenartsen verklaarden maandelijks een bijtslachtoffer te zien.
Het meldpunt moet ook geschikt
zijn om riskant hondengedrag te
melden. Het huidige beleid uit
2000 willen ze nog dit jaar aanpassen naar Rotterdams model.
Daar worden meldingen opgevolgd door gemeentelijke handhavers en kunnen hondeneigenaren allerlei straffen krijgen.

▲ Henk Schaap (l) en Hans Koeman van de stichting World Peace Flame Vlissingen: ,,Op het Bellamypark staat de vlam straks in het hart van het Bevrijdingsfestival.’’ FOTO DIRK-JAN GJELTEMA

kerke vervaardigde de zuil. Voor
het onderhoud van de vredesvlam
wordt een ‘Club van 50’ opgericht;
mensen die jaarlijks vijftig euro
aan de stichting doneren. Per jaar
is er 1500 euro nodig.
De stichting is blij met de plaatsing op het Bellamypark. Koeman:
,,Daar staat de vlam straks in het
hart van het Bevrijdingsfestival.
Ieder is ook vrij bij de vlam te gedenken.” Het initiatief om de Wereldvredesvlam ook in Vlissingen
te laten branden, komt van de diverse kerken in de gemeente, de
Ambassades van de Vrede en vredesorganisatie PAX.
Burgemeester Marga Vermue

Ia
Het staat iedereen
vrij om bij de
vredesvlam iets of
iemand te gedenken
–Hans Koeman, bestuurslid

van de gemeente Sluis, waar de
eerste Zeeuwse vredesvlam al
brandt in Cadzand, brengt zaterdag per loodsboot uit Breskens
wat van dat vuur mee naar de
Koopmanshaven. Rond 14.30 uur
brengen de kinderen van groep

Zwembad Serooskerke
wacht nog op opknapbeurt
DOMBURG Zwembad De
Goudvijver in Serooskerke
moet behouden blijven. Dat
vindt de complete gemeenteraad van de gemeente Veere.
Toch blijft een plan om het
bad op te knappen voorlopig
op de bureaus in het gemeentehuis. Wethouder Marcel Steketee trok het voorstel dinsdagavond in. Dat had te maken
met het verzoek van meerdere
fracties aan Steketee om de zaken in Serooskerke breder aan
te pakken. Dorpshuis De
Zandput is immers ook toe aan
een opknapbeurt. Combineer
die zaken, was het advies. Nico

te Sligte (SGP/CU): ,,We willen best investeren in een
zwembad, maar dan in een
plan waarmee alles gecombineerd wordt. We gaan nu niet
zeven en een halve ton uittrekken voor alleen het zwembad.”
Het voorstel ter plekke aanpassen en zo De Zandput meenemen in het initiatief, was volgens wethouder Steketee niet
te doen. Hem restte daardoor
niets anders dan het voorstel
intrekken en er opnieuw mee
aan de slag te gaan.
De wethouder komt later met
een aangepaste versie bij de
gemeenteraad terug.

vijf van basisschool De BurchtRietheim uit Oost-Souburg het
vuur in een mijnwerkerslamp van
de steiger naar de Sint Jacobskerk.
Cas Schaap, kleinzoon van de
voorzitter van de Vlissingse werkgroep Hans Schaap, draagt de
lamp. In de kerk geeft Vermue het
vuur aan burgemeester Bas van
den Tillaar.
Om 15.40 gaat het vuur aan op
het Bellamypark. Daar wordt vanaf
16.00 uur op getoost in de Sint Jacobskerk. Het volledige programma met toespraken en muziek, vanaf 13.25 uur in de Sint Jacobskerk tot en met de nadronk, is
voor iedereen toegankelijk.

Vredesweek
richt zich op
jongeren
MIDDELBURG De Vredesweek op Walcheren richt
zich dit jaar vooral op jongeren. ,,Het thema is ‘generaties voor vrede’. Daarom willen we juist de jeugd erbij
betrekken”, vertelt Henk
Goudzwaard van de werkgroep, die dit jaar een aanzienlijk groter programma
heeft samengesteld.
Zaterdag wordt in Vlissingen de vredesvlam aangestoken. ‘s Avonds vanaf
20.00 uur gaan jongeren
met elkaar in gesprek over
vrede, in poppodium De
Spot in Middelburg. Er zijn
optredens van onder anderen Tricycle, Dazzle en De
Hobbyisten.
Vrijdag 21 september gaan
in ‘t Bolwerk in de Middelburgse Verwerijstraat mensen van jong en oud kijken
naar de ﬁlm Ik ben mijn herinnering, over kinderen en
gezinnen na de Tweede Wereldoorlog. Daarna kunnen
de bezoekers met elkaar in
gesprek. ,,Vredesweek klinkt
misschien wat oubollig,
maar het enthousiasme om
met elkaar over vrede te
praten en eraan te werken,
is groot”, zegt Alex Soplantila, lid van de werkgroep.
,,Bovendien lopen de activiteiten parallel met de actualiteit: het uitzetten van kinderen, de opvang van vluchtelingen, de polarisatie.”
Het programma is ontstaan
uit de samenwerking tussen
diverse organisaties in Middelburg en Vlissingen.
Goudzwaard: ,,We zien dat
er een grote middengroep is
die onverschillig blijft tegenover de ontwikkelingen in
de wereld en de strijd voor
vrede. Die mensen willen we
bereiken. Vandaar al die verschillende activiteiten.”
Voor informatie: http://www.
vredesweekwalcheren.nl.

Rommelroute gaat tot
in de late uurtjes door
OOST-SOUBURG Verkopers en

klanten van de rommelroute in
Oost-Souburg kunnen zaterdag
uitslapen. De markt gaat pas om
14.00 uur open, maar gaat wel tot
22.00 uur door.
Organisator Mary-Jane Barri
wilde het de vierde keer weer eens
anders doen. ,,Er zijn veel bezoekers
die ‘s morgens de weekeindboodschappen doen, zelf sporten of naar
het voetbal of een andere sport
gaan. Antiquairs en andere koopjesjagers struinen op zaterdag vaak
meerdere markten af. Door de route
tot ‘s avonds door te laten lopen, geven we die mensen ook allemaal de
mogelijkheid te komen.”
In haar streven er een echt dorps-

feest van te maken, loopt Barri tegen nogal wat regels aan. ,,Het belangrijkste blijft dat het een dorpsfeestje voor de Souburgers is, waar
iedereen van meer of minder ver
daarbuiten aan mee mag doen. Het
draait om gezelligheid: in de straat,
de wijk en het dorp.”
Met 239 deelnemers op stoepen,
opritten, in tuinen en in garages is
er voor elk wat wils. Op meer dan
vijftig plaatsen kunnen mensen
wat eten of drinken en op vijftien
plekken wordt muziek gemaakt of
kunnen spelletjes worden gedaan.
Alle deelnemende adressen staan
op een plattegrond, die te vinden is
op de Facebookpagina van Rommelroute Oost-Souburg.

