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Burgemeester blijft vertrouwen houden

‘Mariniers komen
naar Vlissingen’
Vlissings burgemeester bas van
den Tillaar gaat er onverminderd
vanuit dat het Korps mariniers
zich vestigt in een nieuw te bouwen kazerne in Vlissingen.

ming. Er wordt hard aan mensen
getrokken door het bedrijfsleven.
Vaak kunnen ze er ook beter verdienen.”

guido van der Heijden
ritthem

Van den Tillaar zei dit zaterdag in
Ritthem, waar hij zaterdag het
nieuwe onderkomen opende van de
Alfa Compagnie van de Nationale
Reserve (Natres) aan de Zandweg in
Ritthem. De voormalige locatie van
aannemer Poelman is een tijdelijke
oplossing, benadrukte de burgemeester. ,,Het plan was, en is nog
steeds dat de Nationale Reserve
straks een plek vindt op de nieuwe
Marinierskazerne. Daar gaan we
nog steeds vanuit.”

Oorzaak
,,Je ziet dat de uittocht ook bij andere defensie-onderdelen speelt”,
relativeert Van den Tillaar. ,,Mensen
vertrekken ook bij de Luchtmobiele
Brigade en bij de Commando's; onderdelen waar de factor ‘verhuizen
naar Vlissingen’ helemaal niet
speelt.” De burgemeester zoekt de
oorzaak eerder in de aantrekkende
economie. ,,De economie is boo-

Reizen

Wij kunnen een plek
bieden die ze bij
Defensie ‘fit for
purpose’ noemen
– Bas van den Tillaar

Aan de argumenten die voor Vlissingen pleiten is volgens hem niets
veranderd. ,,Natuurlijk is Michiel de
Ruyter een mooi symbool maar niet
echt een argument. Veel belangrijker is dat wij ruimte te bieden hebben en dat we op de grens van land
en water liggen. Zeventig hectare,
waar vind je dat nog? Wij kunnen
een plek bieden die ze bij Defensie
zo mooi ‘fit for purpose’ noemen.”

Rammelbakkenreis
naar Zuid-Frankrijk
middelburg Hun Ford Galaxy kostte 750 euro. Veel duurder was het om de rammelbak
te pimpen tot een rijdende reclame voor Zeeland. Zondag
vertrekken Jeanet Luitwieler en
Ed van der Stelt in hun
Zeeuwse Vuulte met de Rammelbakkenreis naar ZuidFrankrijk.
De Rammelbakkenreis is een
tocht voor auto's van voor
het jaar 2000
die maximaal
750 euro
kosten. Ze rijden in twee
weken vanuit
Breda naar Nice
en terug. Dit 3000 kilometer lange retourtje-Rivièra is 'puur voor de lol', zegt
Jeanet Luitwieler uit Middelburg. ,,Vorig jaar hebben we
ook meegereden en toen gingen we naar Praag. Dat vonden
we zo leuk dat we nu weer
meegaan.''
‘We’ zijn Luitwieler en haar
vriend Ed van der Stelt uit Driewegen. Hun auto was vorig jaar
al gepimpt tot een Zeeuws mobiel en dit jaar hebben ze dat
nog verfijnd. ‘Zeeuwse Vuulte’

Het nieuwe onderkomen van de
Natres is nu het enige defensie-onderdeel in de provincie. Van den Tillaar zei blij te zijn dat de Natres voor
Vlissingen behouden is. ,,Normaal
gooi je geen oude schoenen weg,
voor je nieuwe hebt, maar de marinekazerne moest sluiten. Het heeft
heel wat voeten in aarde gehad maar
ik ben blij dat het gelukt is.”

hebben ze hun rammelbak genoemd.
Vuulte betekent onkruid, en onkruid vergaat niet. ,,We hebben
vorig jaar inderdaad geen enkel
probleem gehad onderweg'',
zegt Luitwieler. Ze hoopt ook
nu weer op een vlekkeloze reis.
,,Elke dag krijg je opdrachten waarmee je punten kunt verdienen
en aan het eind
is er een prijs.''
Meestal is dat
gratis deelname voor de
Rammelbakkenreis van
het volgende
jaar, maar Luitwieler en Van der
Stelt gaan in 2019 hoe
dan ook mee. ,,We hebben
ons al ingeschreven voor volgend jaar. Dan rijden we naar
Boedapest.''
De Zeeuwse Vuulte trekt onderweg veel bekijks. ,,We krijgen vaak enthousiaste blikken
van mensen en leuk commentaar. We zijn vorig jaar ook een
paar keer aangehouden door
de politie, maar niet omdat ze
twijfelden aan de auto hoor.
Dat hoeft ook niet: hij is gekeurd en verzekerd.''

De locatie aan de Zandweg zal met
name gebruikt worden voor coördinatiewerkzaamheden door de staf
en het volgen van cursussen door de
manschappen uit de regio. De Alfa
compagnie heeft meerdere locaties
in het zuiden. Volgens bataljonscommandant luitenant-kolonel
Arno van Essen is het goed dat er
ook een vestiging in Zeeland is. ,,We
vragen nogal wat van mensen in de
Nationale Reserve. Ons hoofddoel is
bewaken en beveiligen en we voeren daarin dezelfde taken uit als het
beroepsleger. Training en opleiding
is daarin van groot belang. Ga er
maar vanuit dat je op jaarbasis zo’n
vijfhonderd uur moet steken in het
werk. We combineren het met een
reguliere baan. Als je dan mensen
nog zou vragen ver te reizen, zou
het wel heel moeilijk worden.”

Boksen voor
mensen met
Parkinson
goes Jeannette van der Sman en
Jan Dingemanse uit Goes stonden
zaterdag met bokshandschoenen
tegenover elkaar. De ziekte Parkinson bracht hen samen in het Omnium voor een speciale training
van Fysiotherapie Ter Weel en
Boxing Goes.
Trainer Selim Okkali geeft pittige
instructies. Dingemanse heeft door
de ziekte moeite met zijn evenwicht. Net als hij vindt Van der
Sman de bokstraining pittig, maar
ondanks dat bevalt het wel. ,,Je gaat
toch op zoek naar iets om te doen en
dan is dit wel leuk’’, vindt ze. Dat is
precies wat Ankie Verstelle van Ter
Weel hoopte. ,,Oefeningen waarbij
je je arm naar boven moet doen,
vervelen na drie keer. Dit is leuker
en kunnen patiënten daarom langer
volhouden.’’ Met boksen kan Parkinson niet worden gestopt. Maar
door oefeningen en medicijnen
kunnen patiënten bepaalde dagelijkse vaardigheden, zoals fietsen
langer volhouden.
Okkali had net een speciale workshop voor Parkinson-patiënten gevolgd toen Verstelle hem benaderde. Hij wil best vaker met deze
doelgroep werken. ,,Voor sommigen
is het wel iets te zwaar, maar daar
kun je op inspelen.’’ Afhankelijk van
interesse van andere patiënten, krijgen de bokslessen voor Parkinsonpatiënten een vervolg.
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De imker
vertelt

Filmavond in
De Herberg

MEC de Bevelanden houdt woensdag de activiteit ‘De
imker vertelt’ om
14.45 uur bij de Hollandsche Hoeve.
Kinderen van 7 tot
12 jaar kunnen meedoen. Imker Jan
Honing komt vertellen over zijn eigen
bijenvolk. Daarnaast
krijgen de kinderen
een echt imkerpak
aan en mogen zij
een kijkje nemen in
de bijenkast. Ook
wordt er honing geproefd en gaan ze
lippenbalsem
maken van echte
bijenwas.

De Herberg houdt
vanavond een filmavond. Iedereen is
welkom om te kijken naar de documentairefilm ‘Young
at Heart’. Het waargebeurde verhaal
gaat over de laatste
repetitieweken van
een koor waarvan
de gemiddelde
leeftijd 81 jaar is.
De filmavond begint
om 19.30 uur.
Na afloop is er
ruimte voor gesprek.
De Herberg is gevestigd aan het
Bellamypark 151.
Toegang is gratis.

Het Grootkoor Zeeland geeft vrijdag
een concert in de
Nieuwe Kerk in Middelburg. Solistische
medewerking wordt
verleend door de
jonge musici Marijke Loopers als
sopraan, Erica
Vogel als fluitiste en
pianist Mark Brandwijk. Het concert
begint om 20.00
uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar
via zing@grootkoor.nl en bij Tourist
Shop Middelburg.
Meer informatie:
grootkoor.nl.

VredesVlam

n Vlissingen op het bellamypark in Vlissingen brandt

sinds zaterdag een eeuwige vlam voor de wereldvrede.
burgemeester marga Vermue van de gemeente sluis, overhandigde in de sint Jacobskerk het vuur vanuit haar gemeente aan haar collega bas van den Tillaar. samen met
anna Coppens, voorzitter van World Peace Flame, ontstak
die de Vredesvlam in het centrum van zijn stad. doel van het
initiatief is mensen te inspireren dat ieder mens een rol kan
spelen in het bereiken van vrede. FOTO RUBEN OREEL

MIJN DORP, MIJN STAD
domburg Weststraat, Markt
en Ooststraat, 10.00-21.00
uur: Seizoensmarkt
KoudeKerKe Sporthal De
Couburg, 09.15-10.15 uur: Activiteiten van gymnastiekvereniging voor 55plus; De Couburg,
13.00-16.30 uur: Biljarten voor
senioren; De Klimop, 13.3016.00 uur: Koersbal
melisKerKe Gymzaal ‘Ons
huis’, Burgemeester Adelaarstraat 26, 13.30-14.30 uur: Bewegingsgymnastiek op muziek
voor ouderen; 13.30-17.00 uur:
Seniorensoos met o.a. sjoelen
en gezelschapspellen
middelburg Kloostergangen, Abdij 6, 08.00-18.00 uur:
Tentoonstelling ‘Achter de
schermen van migratiemanagement’; Markt, 11.00-17.00
uur: Boeken- en verzamelmarkt; Vergulde Baars, 13.3015.00 uur: Volksdansen; De
Manteling, 13.30 uur: Middagcursus ‘Omgaan met mensen
met dementie’; Cinema Middelburg, 14.00 uur: Vertoning

‘Ceres’; Pakhuis 22, 19.30 uur:
Training ‘Ruimte innemen en
grenzen stellen’
oosT-souburg Braamstraat
3a, 17.00-17.45 uur:
Peuterdans
Veere Gymzaal Frans Naereboutstraat, 09.30-10.30 uur:
Activiteit GALM, gymnastiek
voor 50+
Vlissingen Gymzaal de
Combinatie, Pablo Picassoplein 120-126, 09.00 uur: Gymnastiek voor peuters die al zelf
kunnen lopen, samen met een
(groot)ouder; Wijkcentrum De
Burgerij, 09.30-11.00 uur: Taalhuis Walcheren organiseert
workshop ‘Geldzaken, begrijp
jij het?’; Gymzaal de Branding,
Verkuijl Quakkelaarstraat 106,
16.00 uur: Kleutergym;
De Herberg, Bellamypark 151,
19.30 uur: Filmavond ‘Young at
Heart’
WesTKaPelle WoZoCo
De Kreek, Krekepad 37, 14.3016.30 uur: Optreden 50+ koor
De Zilvermeeuwen.

