
De Vlissingse 
vredesvlam blijft 
maar niet branden 
De Vredesvlam aan het Vlis-
singse Bellamypark brandt zon-
dag tijdens het Bevrijdingsfesti-
val nog niet_ 

René Hoonhorst 
Vlissingen 

Hoewel er al diverse scenario's zijn 
toegepast om de vlam 'eeuwig' te 
laten branden, dooft het vuur tel-
kens binnen de kortste keren. 

De stichting World Peace Flame 
Vlissingen heeft de leverancier van 
de energietoevoer de wacht aange-
zegd en hoopt dat een nieuwe aan-
bieder alsnog een geschikte ener-
giebron vindt. 

Het bestuur is in voor duurzame 
energie, maar zag vorig najaar bij de 
installatie van de behuizing van de 
vredesvlam nog geen mogelijkhe-
den voor een regelmatige toevoer 
van gas of een andere brandstof. 

Geen zegen 
Tot nu toe rust er dus nog geen ze-
gen op de Vlissingse Vredesvlam. 

De initiatiefnemers wilden aan-
vankelijk het eeuwige vredesvuur 
al tijdens het Bevrijdingsfestival 
van vorig jaar laten branden. 

Door een aantal aanloopproble-
men duurde het uiteindelijk tot 
september vorig jaar voor het vre-
desmonument een plek had gevon-
den. 

Glazen ruitjes 
De zuil van cortensstaal - het roes-
tige staal dat haven- en werkstad 
Vlissingen zo goed past - met gla-
zen ruitjes die de vlam goed uit la-
ten komen, staat zowel centraal in 
de stad als op een rustgevende plek 
aan de rand van het Bellamypark. 

De toevoer van gas via een grote 
fles, waarop de vlam drie maanden 
zou branden, is na een halfjaar nog 
niet goed te regelen. De vredesvlam 
heeft nog geen week achter elkaar 
kunnen branden. Een woordvoer-
ster van de stichting durft nog niet 
te voorspellen wanneer de vlam 
blijvend brandt. „Maar het Bevrij-
dingsfestival komt te vroeg." 
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Rammelbakkenreis
naar Zuid-Frankrijk
middelburg Hun Ford Ga-
laxy kostte 750 euro. Veel duur-
der was het om de rammelbak
te pimpen tot een rijdende re-
clame voor Zeeland. Zondag
vertrekken Jeanet Luitwieler en
Ed van der Stelt in hun
Zeeuwse Vuulte met de Ram-
melbakkenreis naar Zuid-
Frankrijk.
De Rammelbak-
kenreis is een
tocht voor au-
to's van voor
het jaar 2000
die maximaal
750 euro
kosten. Ze rij-
den in twee
weken vanuit
Breda naar Nice
en terug. Dit 3000 ki-
lometer lange retourtje-Ri-
vièra is 'puur voor de lol', zegt
Jeanet Luitwieler uit Middel-
burg. ,,Vorig jaar hebben we
ook meegereden en toen gin-
gen we naar Praag. Dat vonden
we zo leuk dat we nu weer
meegaan.''
‘We’ zijn Luitwieler en haar
vriend Ed van der Stelt uit Drie-
wegen. Hun auto was vorig jaar
al gepimpt tot een Zeeuws mo-
biel en dit jaar hebben ze dat
nog verfijnd. ‘Zeeuwse Vuulte’

hebben ze hun rammelbak ge-
noemd.
Vuulte betekent onkruid, en on-
kruid 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 opdrach-
ten waarmee je pun-
ten kunt verdienen
en aan het eind
is er een prijs.''
Meestal is dat
gratis deel-
name voor de
Rammelbak-
kenreis van
het volgende
jaar, maar Luit-

wieler en Van der
Stelt gaan in 2019 hoe

dan ook mee. ,,We hebben
ons al ingeschreven voor vol-
gend jaar. Dan rijden we naar
Boedapest.''
De Zeeuwse Vuulte trekt on-
derweg veel bekijks. ,,We krij-
gen vaak enthousiaste blikken
van mensen en leuk commen-
taar. 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 ge-
keurd en verzekerd.''

‘Mariniers komen
naar Vlissingen’

Burgemeester blijft vertrouwen houden

Vlissings burgemeester bas van
den Tillaar gaat er onverminderd
vanuit dat het Korps mariniers
zich vestigt in een nieuw te bou-
wen kazerne in Vlissingen.

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 burge-
meester. ,,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 an-
dere defensie-onderdelen speelt”,
relativeert Van den Tillaar. ,,Mensen
vertrekken ook bij de Luchtmobiele
Brigade en bij de Commando's; on-
derdelen waar de factor ‘verhuizen
naar Vlissingen’ helemaal niet
speelt.” De burgemeester zoekt de
oorzaak eerder in de aantrekkende
economie. ,,De economie is boo-

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

Aan de argumenten die voor Vlis-
singen pleiten is volgens hem niets
veranderd. ,,Natuurlijk is Michiel de
Ruyter een mooi symbool maar niet
echt een argument. Veel belangrij-
ker is dat wij ruimte te bieden heb-
ben 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.”

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

Reizen
De locatie aan de Zandweg zal met
name gebruikt worden voor coördi-
natiewerkzaamheden door de staf
en het volgen van cursussen door de
manschappen uit de regio. De Alfa
compagnie heeft meerdere locaties
in het zuiden. Volgens bataljons-
commandant 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 voe-
ren 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 Parkin-
son bracht hen samen in het Om-
nium 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 even-
wicht. 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 Par-
kinson niet worden gestopt. Maar
door oefeningen   en medicijnen
kunnen patiënten bepaalde dage-
lijkse vaardigheden, zoals fietsen
langer volhouden.

Okkali had net een speciale work-
shop voor Parkinson-patiënten ge-
volgd toen Verstelle hem bena-
derde.  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, krij-
gen de bokslessen voor Parkinson-
patiënten een vervolg.

domburg  Weststraat, Markt
en Ooststraat, 10.00-21.00
uur: Seizoensmarkt  
 KoudeKerKe  Sporthal De
Couburg, 09.15-10.15 uur: Acti-
viteiten van gymnastiekvereni-
ging voor 55plus; De Couburg,
13.00-16.30 uur: Biljarten voor
senioren; De Klimop, 13.30-
16.00 uur: Koersbal  
melisKerKe  Gymzaal ‘Ons
huis’, Burgemeester Adelaars-
traat 26, 13.30-14.30 uur: Be-
wegingsgymnastiek op muziek
voor ouderen; 13.30-17.00 uur:
Seniorensoos met o.a. sjoelen
en gezelschapspellen 
 middelburg  Kloostergan-
gen, Abdij 6, 08.00-18.00 uur:
Tentoonstelling ‘Achter de
schermen van migratiema-
nagement’; Markt, 11.00-17.00
uur: Boeken- en verzamel-
markt; Vergulde Baars, 13.30-
15.00 uur: Volksdansen; De
Manteling, 13.30 uur: Middag-
cursus ‘Omgaan met mensen
met dementie’; Cinema Mid-
delburg, 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 Naere-
boutstraat, 09.30-10.30 uur:
Activiteit GALM, gymnastiek
voor 50+ 
 Vlissingen  Gymzaal de
Combinatie, Pablo Picassop-
lein 120-126, 09.00 uur: Gym-
nastiek voor peuters die al zelf
kunnen lopen, samen met een
(groot)ouder; Wijkcentrum De
Burgerij, 09.30-11.00 uur: Taal-
huis 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, 14.30-
16.30 uur: Optreden 50+ koor
De Zilvermeeuwen.

n Vlissingen op het bellamypark in Vlissingen brandt
sinds zaterdag een eeuwige vlam voor de wereldvrede. 
burgemeester marga Vermue van de gemeente sluis, over-
handigde in de sint Jacobskerk het vuur vanuit haar ge-
meente 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

middelburg

Concert
Grootkoor
Zeeland
Het Grootkoor Zee-
land geeft vrijdag
een concert in de
Nieuwe Kerk in Mid-
delburg. Solistische
medewerking wordt
verleend door de
jonge musici Ma-
rijke Loopers als
sopraan, Erica
Vogel als fluitiste en
pianist Mark Brand-
wijk. Het concert
begint om 20.00
uur. Toegangskaar-
ten zijn verkrijgbaar
via zing@groot-
koor.nl en bij Tourist
Shop Middelburg.
Meer informatie:
grootkoor.nl.

goes

De imker
vertelt
MEC de Bevelan-
den houdt woens-
dag de activiteit ‘De
imker vertelt’ om
14.45 uur bij de Hol-
landsche Hoeve.
Kinderen van 7 tot
12 jaar kunnen mee-
doen. Imker Jan
Honing komt vertel-
len 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 ge-
proefd en gaan ze
lippenbalsem
maken van echte
bijenwas.

Vlissingen

Filmavond in
De Herberg
De Herberg houdt
vanavond een film-
avond. Iedereen is
welkom om te kij-
ken naar de docu-
mentairefilm ‘Young
at Heart’. Het waar-
gebeurde 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 ge-
sprek. 
De Herberg is ge-
vestigd aan het
Bellamypark 151.
Toegang is gratis. 

VredesVlam

IN DE REGIO

MIJN DORP, MIJN STAD

Wij kunnen een plek
bieden die ze bij
Defensie ‘fit for
purpose’ noemen
– Bas van den Tillaar
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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 weekeindbood-
schappen doen, zelf sporten of naar
het voetbal of een andere sport
gaan. Antiquairs en andere koop-
jesjagers struinen op zaterdag vaak
meerdere markten af. Door de route
tot ‘s avonds door te laten lopen, ge-
ven we die mensen ook allemaal de
mogelijkheid te komen.”

In haar streven er een echt dorps-

feest van te maken, loopt Barri te-
gen nogal wat regels aan. ,,Het be-
langrijkste blijft dat het een dorps-
feestje 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 Rom-
melroute Oost-Souburg. 

Claudia Sondervan
Vlissingen

E
en viswinkel en een
Turks restaurant bren-
gen hapjes en een su-
permarkt schenkt de
wijn bij de ontsteking,

zaterdag. Lokale bedrijven zorg-
den voor de fundering en een
technisch adviesbureau uit Oost-
Souburg bedacht hoe de vlam al-
tijd branden kan zonder aanslui-
ting op het gasnet. Het bureau
zorgt zelfs voor de wisseling van
de 125 litergasfles, elke drie maan-
den ongeveer, vertelt werkgroep-
lid Hans Koeman uit Vlissingen.
Dat de vlam op flessengas brandt,
hoopt de stichting World Peace
Flame Vlissingen de komende ja-
ren nog te veranderen met een
meer duurzame oplossing. Maar
die is moeilijk te vinden, weet
Koeman. ,,Op een gegeven mo-
ment dachten ze zelfs aan een led-
lamp. Maar dan heb je een lichtje,
geen vlam.” Een uitdaging voor
het technisch onderwijs in Vlis-
singen, vindt hij.

Gegraveerd glas
Inmiddels is de zuil compleet ge-
maakt 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 do-
naties. Kunstenaar Hans Bom-
meljé maakte het ontwerp van
cortenstaal, het roestige staal dat
Vlissingen op veel plaatsen mar-
keert. Machiel de Jonge uit Koude-

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 plaat-
sing op het Bellamypark. Koeman:
,,Daar staat de vlam straks in het
hart van het Bevrijdingsfestival.
Ieder is ook vrij bij de vlam te ge-
denken.” Het initiatief om de We-
reldvredesvlam ook in Vlissingen
te laten branden, komt van de di-
verse kerken in de gemeente, de
Ambassades van de Vrede en vre-
desorganisatie PAX.

Burgemeester Marga Vermue

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

vijf van basisschool De Burcht-
Rietheim uit Oost-Souburg het
vuur in een mijnwerkerslamp van
de steiger naar de Sint Jacobskerk.
Cas Schaap, kleinzoon van de
voorzitter van de Vlissingse werk-
groep 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 Ja-
cobskerk. Het volledige pro-
gramma met toespraken en mu-
ziek, vanaf 13.25 uur in de Sint Ja-
cobskerk tot en met de nadronk, is
voor iedereen toegankelijk.

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

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

Het staat iedereen
vrij om bij de
vredesvlam iets of
iemand te gedenken

–Hans Koeman, bestuurslid

Bijthondenmotie
naar Rotterdams
voorbeeld 
VLISSINGEN SGP en Christen-
Unie in Vlissingen dienen mor-
gen een motie in voor een ver-
plichte gedragscursus voor eige-
naren van ‘gevaarlijke' hon-
den’. Er moet een centraal meld-
punt komen voor agressieve
honden. Mensen die gebeten zijn
doen bijna nooit aangifte, terwijl
dierenartsen verklaarden maan-
delijks 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 aan-
passen naar Rotterdams model.
Daar worden meldingen opge-
volgd door gemeentelijke hand-
havers en kunnen hondeneige-
naren allerlei straffen krijgen. 

VREDESWEEK BELLAMYPARK

DOMBURG Zwembad De
Goudvijver in Serooskerke
moet behouden blijven. Dat
vindt de complete gemeente-
raad van de gemeente Veere.
Toch blijft een plan om het
bad op te knappen voorlopig
op de bureaus in het gemeen-
tehuis. Wethouder Marcel Ste-
ketee trok het voorstel dins-
dagavond in. Dat had te maken
met het verzoek van meerdere
fracties aan Steketee om de za-
ken 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 wil-
len best investeren in een
zwembad, maar dan in een
plan waarmee alles gecombi-
neerd wordt. We gaan nu niet
zeven en een halve ton uittrek-
ken voor alleen het zwembad.”
Het voorstel ter plekke aanpas-
sen en zo De Zandput meene-
men in het initiatief, was vol-
gens 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. 

Zwembad Serooskerke
wacht nog op opknapbeurt

Vredesweek
richt zich op
jongeren
MIDDELBURG De Vredes-
week op Walcheren richt
zich dit jaar vooral op jonge-
ren. ,,Het thema is ‘genera-
ties voor vrede’. Daarom wil-
len we juist de jeugd erbij
betrekken”, vertelt Henk
Goudzwaard van de werk-
groep, die dit jaar een aan-
zienlijk groter programma
heeft samengesteld. 
Zaterdag wordt in Vlissin-
gen de vredesvlam aange-
stoken. ‘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 ande-
ren Tricycle, Dazzle en De
Hobbyisten. 
Vrijdag 21 september gaan
in ‘t Bolwerk in de Middel-
burgse Verwerijstraat men-
sen van jong en oud kijken
naar de film Ik ben mijn her-
innering, over kinderen en
gezinnen na de Tweede We-
reldoorlog. 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 Soplan-
tila, lid van de werkgroep.
,,Bovendien lopen de activi-
teiten parallel met de actua-
liteit: het uitzetten van kin-
deren, de opvang van vluch-
telingen, de polarisatie.”
Het programma is ontstaan
uit de samenwerking tussen
diverse organisaties in Mid-
delburg en Vlissingen.
Goudzwaard: ,,We zien dat
er een grote middengroep is
die onverschillig blijft tegen-
over de ontwikkelingen in
de wereld en de strijd voor
vrede. Die mensen willen we
bereiken. Vandaar al die ver-
schillende activiteiten.”
Voor informatie: http://www.
vredesweekwalcheren.nl.
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◼ VLISSINGEN Het glas waarachter straks het vuur van de 

Vredesvlam Vlissingen wordt ontstoken, zit nog dichtgetim-

merd, maar de zuil staat sinds woensdag op het Bellamy-park. 

Volgende week zaterdag 15 september gaat de vredesvlam 

branden, bij het begin van de Vredesweek. De kinderen van 

groep 5 van basisschool De Burcht-Rietheim uit Oost-Souburg 

brengen het vuur van de vredesvlam in Breskens in een 

mijnwerkerslamp van de inleidende bijeenkomst in de Sint 

Jacobskerk naar het Bellamypark. Daar steken oud-bur-

gemeester van Vlissingen Letty Demmers en haar opvolger Bas 

van den Tillaar de vlam om 15.40 uur aan. FOTO LLX DE MEES VER 

 

VREDESVLAM KOMT ERAAN 
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   PZC dinsdag 1 mei 2018  

Vredesvlam Vlissingen 

wordt later ontstoken 

De Vredesvlam Vlissingen wordt 

niet tijdens Bevrijdingsdag ont-

stoken, zoals de bedoeling was, 

maar bij het begin van de Vre-
desweek, zaterdag 15 september. 
De vredesvlam wordt dan 
officieel onthuld op het Bellamy-
park. 

Claudia Sondervan 

Vlissingen 

Het initiatief voor de altijd bran-
dende vredesvlam heeft vertraging 
opgelopen, zegt secretaris Hans 
Schaap van de stichting Wereldvre-
desvlam Vlissingen. Er is nog drie-
duizend euro sponsorgeld nodig 
voor het oprichtingsbudget van 
17.000 euro. Maar dat komt in orde, 
weet Schaap zeker. De opdracht om 
de installatie te bouwen is gegeven. 
Dat gaat gebeuren bij een bedrijf op 
Walcheren. 

Er was nog twijfel over de brand-  

stof die de vlam moet voeden, ver-
telt Schaap. “Gezien de discussie 
over aardgas was de vraag of we 
niet een duurzame techniek 
moesten vinden. Besloten is om 
gasflessen te gebruiken. We hopen 
dat over twee, drie jaar een 
alternatieve techniek haalbaar is.” 

 
“ 
We hopen dat over 
twee, drie jaar een 
alternatieve techniek 
haalbaar is 

- Hans Schaap, stichting 

De onthulling van de vredesvlam 
op het Bellamypark, vlak bij het 
standbeeld van de Dichter, wordt 
begeleid met een programma met 
sprekers en muziek in de Sint Ja-
cobskerk. 



Stichting wil vlam in 2018 in Vlissingen

VLISSINGEN

Op bevrijdingsdag 2018 moet de wereldvredesvlam branden op het 
Bellamypark in Vlissingen. Dat streven maakte de stichting World Peace 
Flame Vlissingen gisteravond bekend tijdens de eerste bestuursvergadering 
in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. 

RENÉ HOONHORST

De Werkgroep Vredesweek kwam ruim een jaar terug met het idee een monument met 
vredesvlam naar Vlissingen te halen. Dat idee werd omarmd door de Ambassade van Vrede in 
Vlissingen en landelijke vertegenwoordigers van World Peace Flame. Ook ambtenaren en 
bestuurders waren te porren voor het idee de tweede Zeeuwse vredesvlam - Cadzand heeft er 
al jaren één - in Vlissingen te ontsteken.

,,De vertegenwoordigers van de gemeente maakten wel direct duidelijk dat een bijdrage er 
gezien de Vlissingse financiële situatie niet in zat, maar ze wilden direct meedenken over een 
geschikte plek, de aan te vragen vergunningen en andere verplichtingen", meldt secretaris 
Hans Schaap van de vorig jaar september opgerichte stichting World Peace Flame Vlissingen.

Wat Schaap betreft, is die naam overigens nog niet officieel. ,,Het is logischer om 
Wereldvredesvlam Vlissingen te heten. De officiële naam is binnen een paar weken te vinden 
op een nieuwe website, die we dan in de lucht willen hebben." De initiatiefnemers hebben 
zowel in het stichtingsbestuur, met onder anderen oud-burgemeester Letty Demmers en enkele 
zittende gemeenteraadsleden, als in het Comité van Aanbeveling grote namen in huis gehaald 
om de benodigde dertig mille bij elkaar te krijgen. Zoals oud-burgemeester Jaap van der Doef, 
directeur Leo Hannewijk van Film by the Sea en commandant Veldhuizen van de 
Marinierskazerne.

Tijdens de eerste bestuursvergadering werden woensdagavond enkele presentaties gehouden. 
Die zijn de aftrap voor de installatie van een bij Vlissingen passend monument, waarmee ook 
monumentenzorgers blij zijn, benadrukt Schaap. De gedroomde plek voor de Vredesvlam is 
aan het Bellamypark, tegenover het voormalige Stedelijk Museum.
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Kijk op pzc.nl bij  /video 
Vredesweek van start 
met Walk of Peace 

♦ De Walk of Peace liep over de grens van Middelburg en Vlissingen en vertrok en eindigde bij de moskee aan de Stromenweg. FOTO RUBEN OREEL 
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VREDESWEEK OVER GRENZEN/ 

Wandelen voor vrede en respect 
Ook al is het geen 
oorlog in 
Nederland, de 
Vredeswandeling 
die zaterdag is 
gelopen in 
Middelburg is toch 
heel nuttig volgens 
Vera Buunk (28). 
„Spanning in de 
samenleving is ook 
een soort onvrede." 

Maurits Sep 

Middelburg 

zeis de jongste van de 
pakweg 25 wandelaars 
die een uur lang langs 
de grens van Middel-
burg en Vlissingen lo-

pen en onderweg gesprekken aan-
knopen over vrede, respect, vrij-
heid en vooral de grenzen daarvan 
verkennen. Want dat is het thema 
van de Vredesweek die met de 
wandeling is afgetrapt: Vrede ver-
bindt over grenzen. 

„Mijn inspiratie is mijn vader 
die de Vredesweek vorige jaren 
mee heeft georganiseerd. Hij is in 
juni overleden. Maar ik wil ook 
mijn steentje bijdragen aan het 
idee van samenwerken aan een 
vreedzame samenleving", vertelt 
Vera. „Ik vind het belangrijk dat 
mensen elkaar respectvol behan-
delen. Dat is voor mij de essentie 
van vrede." 

Haar vader was Gerrit Buunk, 
dominee van de Nieuwe Kerk en 
laatstelijk van de hervormde kerk 
in Sint Laurens. Vera woont in 
Brussel en is naar haar moeder in 
Middelburg gekomen om mee te 
lopen met de Vredeswandeling. 

Die vertrok en eindigde bij de 
Turkse moskee aan de Stromen-
weg. „We lopen hier langs de  

grens van Middelburg en Vlissin-
gen, maar passeren ook grenzen 
tussen religies en gaan daarover 
met elkaar in gesprek", verduide-
lijkt Henk Goudswaard namens de 
organisatie van de Vredesweek 
Walcheren. „Thema's als polarisa-
tie en vluchtelingen spelen in 
onze samenleving een rol en daar 
willen we met elkaar over in ge-
sprek." 

Na de wandeling openen de 
wethouders Els Verhage van Vlis-
singen en Carla Doorn van Mid-
delburg in de moskee samen offi-
cieel de Vredesweek. „Vrede lijkt 
zo vanzelfsprekend voor ons, maar 
onze ouders en grootouders heb-
ben de oorlog nog meegemaakt. 

We passeren ook 
grenzen tussen 
religies en gaan 
daarover in gesprek 
— Henk Goudswaard, organisatie 

En ook nu is er ver weg en dichter-
bij nog oorlog. Daar wandelen 
mensen niet in vrede, maar schui-
len ze voor bommen en zijn ze 
niet vrij om hun mening te ver-
kondigen", zegt Verhage. 

En die mensen kennen we hier 
in de buurt ook, voegt Doorn daar-

  

aan toe. „Denk aan de mensen in 
het asielzoekerscentrum. In Vlis-
singen brandt nu de wereldvre-
desvlam. Ik stel voor dat als we 
thuis een kaars aansteken, we ook 
denken aan de mensen die niet in 
vrede leven." 

Vera Buunk maakt zich ook zor-
gen over de onrechtmatigheden 
en oneerlijkheden in de wereld. Ze 
probeert respectvol en milieube-
wust te leven en heeft zichzelf een 
jaar de tijd gegeven om te beden-
ken wat ze verder wil in haar leven 
en werk. „Ik ben zoekende: hoe 
kan ik me nuttig maken? Ik wil 
met mijn werk niet alleen mijn 
brood verdienen, maar ook ergens 
aan bijdragen." 

De Vredeswandeling helpt daar-
bij, zegt ze. „De toevallige ont-
moetingen en gesprekken vandaag 
helpen om dingen in perspectief te 
zien. Ik moet het niet te groot wil-
len maken, maar tevreden zijn met 
mijn beperkte bijdrage. Als je een 
steen in het water gooit, zakt de 
steen meteen naar de bodem, 
maar de kringen in het water blij-
ven verder rollen." 

Tijdens de Vredesweek Walche-
ren vinden nog tal van 
activiteiten plaats in Middelburg 
en Vlissingen. Van kerkdiensten 
en films rond het thema Vrede 
verbindt over grenzen, tot ge-
sprekken in het Vredescafé en een 
avond rond de Bijbel en de Koran. 


