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De Stadsheraut
Van de voorzitter
VAN HET BESTUUR
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OPENBARE
LEDENVERGADERING
Datum: maandag 10 september 2018
Tijd: 19:30 uur; inloop vanaf 19:15 uur
Plaats: de Korenmaat, Veere.
U bent van harte welkom.

CONTACT

Secretariaat Stadsraad Veere
Ravelijn 3, 4351 TB Veere
Telefoon : 06 - 52639560
E-mail: info@stadsraadveere.nl
Website: www.stadsraadveere.nl
Stadsheraut: Nico van Rijswijk
Website: www.stadsraadveere.nl

In de vorige ledenvergadering heeft Jan Paul gezegd
dat hij wegens bijzondere omstandigheden voorlopig
niet beschikbaar is als voorzitter. Daarom nemen de
overige bestuursleden zijn taken tijdelijk over. Ook
het schrijven van dit voorwoord.
“Het seizoen is weer bijna voorbij” schreef Jan Paul
vorige jaren in de 3e Stadsheraut van het jaar. De
realiteit is anders. De drukte neemt jaar voor jaar toe
en duurt steeds langer. Wij gaan daarom met de
gemeente en de politieke partijen in gesprek over
verscherping van de verkeersmaatregelen om de
overlast te beperken. Wij horen ook graag uw reacties.
De kanonnen die onze stad moeten verdedigen tegen
ongewenste indringers zijn opnieuw in stelling
gebracht. U vindt daarover een uitgebreid verslag in
deze Stadsheraut.
Jan Midavaine heeft een interessant verhaal
geschreven over de omstandigheden in Veere tijdens
de 1e wereldoorlog. Dit verhaal sluit naadloos aan bij
de tentoonstelling “Tussen hoop en vrees” die thans te
bezichtigen is.
Het definitieve ontwerp van de herinrichting van de
Markt is gereed. Wij willen dit in de ledenvergadering
aan u presenteren en uw commentaar hierop
verzamelen. Het plan kunt u al inzien op onze website
stadspleinveere.nl
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze
Stadsheraut en zien u graag op de ledenvergadering.
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AGENDA OPENBARE LEDENVERGADERING
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen van de vorige ledenvergadering
Nieuw bestuurslid: het bestuur stel Roel Paalman voor
Mededelingen
a.
Onze privacyverklaring
b. Pieterstraat, Simon Oomstraat en Stadhuisstraat: herbestrating afgerond.
c.
Cruiseschepen - overlast bij omwonenden
d.
Overlast van motoren Polredijk en in Veere stad
e. Veere autoluw
f.
Fietsparkeren in Veere
g. Hangplek voor jongeren
6. Markt-herontwikkeling: uitleg door Bosch-Slabber
7. Zonnestroom voor Veere (postcoderoos project)
8. Veere helpt elkaar
9. “Kiss en ride”(wegbrengen en halen van kinderen bij de basisschool)
10. Onze website “Stadsplein Veere”: wat vindt u van de informatie over voorzieningen?
11. Gemeentelijke subsidie € 2000,12. Rondvraag
13. Sluiting

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN?
Mijn naam is Roel Paalman. Ik ben gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de Stadsraad Veere. Na enig nadenken heb ik daarop ja gezegd. Daarom stel ik mij graag aan u, leden van de Stadsraad, voor.
Ik woon samen met mijn vriendin sinds maart 2016 in het mooie stadje Veere aan het Bastion. Ik heb twee zoons en 7
kleinkinderen.
Een groot deel van mijn leven woonde ik in de regio Arnhem/Nijmegen. Daar ben ik ook mijn werkzame leven gestart
bij het internationale bedrijf Hyster, producente van heftrucks en mobiele kranen. Dit vanwege mijn technische achtergrond.
Na 10 jaar daar werkzaam te zijn geweest heb ik de overstap gemaakt naar de gezondheidszorg en ben ruim 16 jaar
werkzaam geweest in het Radboud academisch ziekenhuis Nijmegen, waarvan de laatste jaren als manager bedrijfsvoering.
Deze of gelijkwaardige functies heb ik in diverse ziekenhuizen vervuld. Daardoor woonde ik eind jaren negentig in de
regio Rotterdam/Rijswijk/Den Haag totdat ik in Zeeland kwam wonen.
De laatste vijf jaar van mijn werkzame leven werkte ik als zelfstandige. In die periode heb ik interim-opdrachten in
diverse zorgorganisaties uitgevoerd, voor een grote verzekeraar budgetafspraken met ziekenhuizen voorbereid en gemaakt en onderzoek gedaan en adviezen gegeven op het gebied van zorglogistiek.
Daarnaast ben ik sinds 1 januari 2018 lid van de WMO raad gemeente Veere.
Mijn voornaamste hobby is zingen in het Bachkoor Middelburg, dat regelmatig uitvoeringen geeft tijdens cantatediensten in de kleine kerk in Veere.
Mijn motivatie om lid te zijn van het bestuur is dat ik graag een bijdrage wil leveren aan het leefklimaat in de stad
Veere. Ik ga daarvoor mijn best doen en hoop op een plezierige en zinvolle samenwerking met de overige bestuursleden en met u leden van de Stadsraad.

FIJN WONEN IN VEERE - UPDATE
Tjeerd Kuiper

In september 2016 zijn we begonnen met een brainstorm bijeenkomst aan de hand van de vraagstelling “Hoe kunnen WIJ er voor zorgen dat………….” Het gaat om leefbaar Veere en is dus
primair gericht op de inwoners van Veere. Niet op voorzieningen voor toeristen dus. In 2017 zijn
de belangrijkste vragen uitgewerkt en opgepakt als projecten. Dat heeft veel energie gevraagd.
En daarvoor verdienen alle deelnemers aan de projecten een groot compliment.
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Een aantal projecten is gerealiseerd.
• Begin van dit jaar hebben we een toekomstvisie gepubliceerd, aangeboden aan alle inwoners en aan de
burgemeester, de wethouders en de gemeenteraad.
• De herbestrating van drie straten is op ons uitdrukkelijk verzoek dit jaar uitgevoerd.
• Een informatiewebsite voor Veerenaren is gemaakt (www.stadspleinveere.nl).
Een aantal projecten loopt nog en daar zal ook weer in de komende ledenvergadering aandacht aan worden besteed.
Het project “Fijn wonen in Veere" is financieel ondersteund door de
gemeente met een zogenaamde leefbaarheidsbijdrage. Op 4 september
vroeg in de avond organiseert de gemeente een bijeenkomst waarin alle
Veerse projecten, die ondersteund zijn uit het leefbaarheidsfonds,
gepresenteerd zullen worden. Wij zijn daar ook vertegenwoordigd.
Misschien ook leuk voor u om aanwezig te zijn en te zien wat er zo al
op het gebied van leefbaarheid gebeurd in de gemeente Veere? Nadere
informatie volgt op www.stadspleinveere.nl.
Het project “Fijn wonen in Veere” is hiermee afgesloten. Individuele projecten worden nog afgerond en nieuwe
projecten kunnen worden opgestart. Onze toekomstvisie vormt daarbij een rijke bron van ideeën.

ZONNESTROOM VOOR VEERE
Kees Deggeler

De werkgroep zonnestroom voor Veere heeft veel bereikt in de laatste maanden. We zijn op het punt gekomen om
aan de groep belangstellenden twee aanbiedingen voor te leggen. Bij aanvaarding van een van deze voorstellen
kunnen we met de uitvoering van ons plan beginnen.
Eén van de aanbiedingen is van het installatiebedrijf SAMAN uit Zierikzee, in samenwerking met de coöperatie
Postcodestroom in Amersfoort. In dit plan worden wij lid van deze coöperatie.
Postcodestroom wordt bestuurd door de B.V. Servicehouse, als individuele leden hebben wij geen inspraak in het
bestuur. We hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering van Postcodestroom. De aanbieding biedt
een volledig verzorgd project aan.
De tweede aanbieding houdt in dat wij zelf een coöperatie oprichten, onder begeleiding van A.Neufeglise uit
Groede.
Hij heeft verschillende postcoderoosprojecten gerealiseerd.
Wij zijn nog in gesprek over enkele details van het plan, dat houdt in onder meer een begroting voor het opstarten
en exploiteren van onze coöperatie.
Op 10 september zullen wij voorafgaand aan de Stadsraadvergadering om 18.45 uur een bijeenkomst beleggen in
de Korenmaat. Daarbij zal de vraag worden voorgelegd met welke partij we de plannen gaan realiseren. Beide
aanbiedingen geven een werkbaar resultaat, de keuze gaat om de principiële kant van de zaak.
De mensen, die zich hebben gemeld als belangstellende voor ons project, zullen we voor de vergaderdatum een
agenda van de vergadering toesturen met meer bijzonderheden van de twee aanbiedingen.

TAL VAN MANNEN LOOPEN UIT VERVELING HIER DE
EENE STRAAT UIT DE ANDERE WEER IN TE DRENTELEN
Veere tijdens de Eerste Wereldoorlog
Jan Midavaine

Op 28 juli 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. De Middelburgsche Courant van 4 augustus schreef erover: ‘De
tijden zijn ernstig. Ontzettende gebeurtenissen gaan zich over een groot deel van ons werelddeel afspelen. De
schrikwekkende oorlog tusschen zes groote mogendheden is een feit’.
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Het rommelde al langere tijd in Oost-Europa. Engeland, Frankrijk en Rusland gingen vanwege de agressievere
Duitse houding steeds meer steun bij elkaar zoeken. Tegelijkertijd ging Duitsland een bondgenootschap aan met
Oostenrijk-Hongarije en Italië. Oostenrijk-Hongarije was een groot land waarin veel verschillende volken leefden.
Het bestond behalve uit Oostenrijk en Hongarije ook uit (delen van) het huidige Polen, Kroatië, Tsjechië, Slovenië
en Roemenië. De aanleiding tot het uitbreken van de oorlog was de moord op aartshertog Frans Ferdinand van
Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, op 28 juni 1914 door een Bosnisch-Servische nationalist.
Toen de oorlog uitbrak bleven België en Nederland neutraal. Duitse troepen bezetten echter vrij snel Luxemburg.
Omdat men zich in België zorgen maakte over een mogelijke Duitse aanval besloot de regering het leger te
mobiliseren. Op 4 augustus 1914 viel het Duitse keizerlijke leger de Belgische provincie Luik binnen. De slag om
Luik was het openingsgevecht van de Duitse invasie van België en de eerste veldslag in de Eerste Wereldoorlog. De
aanval op de stad begon op 5 augustus 1914 en duurde tot in de ochtend van 16 augustus. De belangrijke weg van
Luik naar Brussel lag daarna open voor het Duitse leger.
Na de val van Antwerpen op 10 oktober vluchtten naar schatting meer dan één miljoen Belgen de grens over naar
Nederland.
Op 15 oktober kwam de eerste groep van 361 Belgische vluchtelingen in Veere aan, waaronder 200 die met een
provinciale boot uit Vlissingen naar hier waren getransporteerd. Bij particulieren werden ze ondergebracht. Onder
hen het gezin van de Antwerpse architect Richard Vaes, dat door Albert Ochs gastvrij in zijn huis ‘In den Struys’ aan
de Kaai werd opgenomen. De in Parijs wonende Engelse diamantair en kunstverzamelaar Ochs had zich na het
uitbreken van de oorlog in Frankrijk niet meer veilig gevoeld en was met zijn dochter Alma naar zijn zomerwoning
in Veere vertrokken om daar het verdere verloop van de oorlog af te wachten. Walter, de 32-jarige zoon van Richard,
was kunstschilder en begon meteen in de omgeving te schilderen en etsen te maken. Een jaar later werd zijn werk
door de vereniging ‘Voor de Kunst’ van 24 tot 31 oktober in Middelburg geëxposeerd. Gedurende deze week werden
veel werken verkocht, waaronder verschillende die hij in Veere had gemaakt.
Omdat de Belgische kunstschilders veel kennis van antiek hadden liet Ochs zich door hen adviseren bij het in juiste
stijl inrichten van zijn huis.
De komst van de vluchtelingen was het eerste dat de Veerenaren van de Eerste Wereldoorlog merkten. Omdat ons
land neutraal was en zowel Engeland als Duitsland daar baat bij hadden, lagen de Veerenaren niet wakker van de
oorlog. Bovendien werkten de meesten zes dagen lang van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Werkdagen van 12
uur of meer waren geen uitzondering. Alleen de vissers moesten op hun hoede blijven vanwege in het water
ronddrijvende zeemijnen. Ze hadden tentakels en bij aanraking met een schip werd het ontstekingsmechanisme in
werking gesteld, waardoor ze ontploften.
Met drie harde knallen die op bijna heel Walcheren waren te horen werden de Veerenaren op 24 november 1914
weer aan de oorlog herinnerd. De knallen werden veroorzaakt door zeemijnen die op zandplaten bij Veere waren
aangespoeld en door militairen tot ontploffing werden gebracht. Persoonlijke ongelukken of materiële schade deed
zich gelukkig niet voor. Dit in tegenstelling tot tien dagen daarvoor toen bij Westkapelle bij het onschadelijk maken
een mijn ontplofte en negen mensen om het leven kwamen.
In februari 1915 kwam een tweede groep van 129 Belgische vluchtelingen in Veere aan, tussen 15 en 25 april gevolgd door een groep van 171. Een deel ervan vertrok op 4
mei weer naar Brouwershaven.
Intussen werden ook in Nederland militairen gemobiliseerd
en naar het zuiden van ons land gestuurd. De Grote Kerk
was al in 1907 bestemd tot legerplaats bij een eventuele
mobilisatie en daarvan is tijdens de Eerste Wereldoorlog
ook daadwerkelijk gebruik gemaakt. Behalve dat er militairen in werden ondergebracht, vestigde men ook de hoofdwacht erin en later ook het hospitaal. Dit laatste moet in de
stad indruk hebben gemaakt, want mijn grootmoeder die er
vlakbij woonde, sprak tot haar dood toe over ‘tospitaal’ als
ze de kerk bedoelde. Ook in Het Lammetje op de Kaai, dat
een rijksgebouw was, werden militairen gehuisvest.
Toen de Duitsers gebrek aan eiwitten en vitaminen kregen, speelde de familie Van Beveren daar handig op in.
Behalve met de betonning en bebakening in de wateren rond Veere, hielden ze zich ook met de mosselvisserij bezig.
Het jonge mosselzaad dat onder de tonnen zat die ze uit het water haalden om schoongemaakt te worden, zetten ze
uit op hun mosselpercelen in het Veersegat. De leegstaande smederij van de vroegere scheepswerf van Leendert van
der Staal aan het Bastion bouwden ze om tot mosselkokerij. De gepelde en gezouten mosselen werden in een zo
klein mogelijke verpakking met een zo groot mogelijke hoeveelheid eiwit verpakt. De volle vaten werden opgeslagen in het pakhuis De Harpe op de Kaai, om daarna geëxporteerd te worden. Omdat door de oorlog de Duitse mark
nagenoeg waardeloos was geworden, lieten de Van Beverens zich in zilvergeld uitbetalen. Het verhaal doet de
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ronde dat Hendrik aan deze handel zoveel heeft verdiend dat hij er een schip aan overgehouden heeft .
Het leven was voor de soldaten in Veere erg saai. Landweerman C. Bustraan die met zijn detachement van de Sloedam naar hier was overgeplaatst, miste de kranten en lectuur die uitgevers naar zijn detachement aan de Sloedam
hadden gestuurd. In een ingezonden brief in dagblad De Zeeuw van 6 november 1915 deed hij een oproep aan de
uitgevers om dit ook naar Veere te doen. En hij vervolgde: ‘Nu zouden we nog even willen aankloppen
bij onze vrienden om toch ook eens wat beter te
denken over onze militairen te Veere. Tal van mannen loopen uit verveling hier de eene straat uit de
andere weer in te drentelen, gaan ten laatste hun
verblijf in de kroeg zoeken, omdat in hun kwartier
toch ook geen tijdpasseering te vinden is, om dan
nog maar niet te spreken over onze
wachtlokalen, waarin onze mannen nacht en dag
vertoeven’.
In navolging tot de jaarlijkse schilderijententoonstellingen in Domburg opende Albert Ochs in juni
1916 een expositie in zijn huis aan de Kaai. Er
waren werken te zien van Jan Heyse, Willem Vaarzon Morel, Willem Bastiaan Tholen en Lucie van
Dam van Isselt.
In de nacht van 23 op 24 juli 1916 leek het er in Veere even op dat ook Nederland in oorlog was geraakt. Door
geweervuur werden de inwoners uit hun slaap gewekt. Het dagblad De Zeeuw van 24 juli schreef erover: ‘Een groot
deel van ons rustig plaatsje is hedennacht uit den slaap opgeschrikt door hevige, snel achter opvolgende
geweerschoten. Toen dit ongeveer een kwartier geduurd had, waagden sommigen het eens de straat op te gaan, doch
het bleek, dat dit niet gewaagd was, wijl de geweerkogels door de lucht suisden. Een militair, die den vorigen avond
zich sterk bedronken had en die bekend staat als zenuwachtig en onverschillig, was naar de bovenste verdieping van
het ‘Lammetje’ geloopen met een flinken voorraad patronen en met geweer, na eerst de daar liggende soldaten
bedreigd te hebben, en was bezig van daaruit rechts en links van zich af te vuren. Onder luid geschreeuw werd er
ongeveer een half uur bij tusschenpoozen gevuurd en niemand waagde het de militair te grijpen. Van uit een
verdekte plaats is er toen op bevel eenige malen op den soldaat gevuurd, teneinde hem onschadelijk te maken. Later
is hij echter uit eigen beweging naar beneden gekomen, wierp zijn geweer weg en liet zich door eenige sergeants
grijpen. Dat dit voor al voor de in de haven liggende visschers, welke veelal in hun vaartuig slapen, zeer gevaarlijk
was, blijkt hierin dat eenige kogels geheel door eenige vaartuigen waren gegaan en door eenige op de kade liggende
bakentonnen. Een en ander bracht nog al opschudding’.
Om in de stad voor enig vertier te zorgen werd op zaterdag 19 augustus 1916 een sportfeest voor burgers en
militairen gehouden. Op het programma stonden springen, trekken, duwen, hardlopen, paalklimmen, 60 en 1000
meter zwemmen en een optocht met versierde fietsen. Het feest zou van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds duren,
maar omdat het die zaterdagmorgen regende kon men pas om 11 uur beginnen.
Daarom werd een deel van de spelen naar de
zaterdag daarop verplaatst. Op beide dagen
werd het feest opgeluisterd door een
muziekgezelschap uit Serooskerke. In de
week tussen de sportdagen werden aan de
kust schietoefeningen gehouden. Door middel
van een advertentie in de Middelburgsche
Courant werden de burgers gewaarschuwd
zich niet in de onveilige zone te bevinden.
Deze was afgebakend door rode vlaggen die
op de Campveerse Toren, fort Den Haak en
de Marinekustwacht post 85 waren geplaatst.
Bovendien lag een sleepboot met een rode
vlag in top in het Veersegat. De bevolking
werd gewaarschuwd de levensgevaarlijke
projectielen niet aan te raken. Een dergelijke
oefening vond ook op 5 oktober 1917 plaats.
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Op zondagmiddag 3 september 1916 werd een 17-jarig meisje door een soldaat aan de zeedijk aangerand. Dezelfde
dag spoelde op het strand van Vrouwenpolder een lijk van een Duitse soldaat aan. Een dag later bracht Klaas
Minneboo van de hoogaars VE 1 ook een lijk aan wal. Het bleek van een Duitse soldaat te zijn en op het stoffelijk
overschot trof men een papier aan waaruit men kon opmaken dat hij uit Berlijn afkomstig was en bij de lichting 1913
behoorde. Beide lijken werden naar het lijkenhuisje op Zanddijk gebracht. De politieagenten Glerum uit
Vrouwenpolder en Perrels uit Veere tekenden de beide overlijdensakten. Anoniem werden de soldaten met militaire
eer op 6 september in aanwezigheid van de Duitse consul en de Veerse burgemeester op de begraafplaats op
Zanddijk begraven.
Het bleef die maand onrustig in Veere. In de krant van 6 september lezen we dat de militair die het 17-jarig meisje
had aangerand was opgepakt en de volgende dag werd een rijwielhandelaar gearresteerd op verdenking van diefstal
van meerdere fietsen.
Om Walcheren beter tegen eventuele luchtaanvallen te kunnen beschermen werd diezelfde week in Den Haag de
bouw van een vliegloods met helling aan de buitenhaven van het Kanaal door Walcheren aanbesteed. De hangar
moest plaats bieden aan drie watervliegtuigen. Terwijl de werkzaamheden al in volle gang waren, werd op 20
oktober de vergunning voor de bouw van de loods door Gedeputeerde Staten afgegeven. In het bestek voor de aanleg
van de helling moesten nog enkele wijzigingen worden aangebracht, waardoor de vergunning daarvan pas op 29
december kon worden afgegeven.
Een week later lezen we in de krant van 12 september
dat er weer een schietincident was geweest: ‘Hij had al
eenigen tijd in Hoorn doorgebracht "Boerenjantje" en
was nu in Veere gekomen, om daar heel spoedig kennis
te maken met de militaire opsluiting. Toch wist hij
Maandag nog een uitstapje naar Middelburg te maken,
en er aan Bacchus te gaan offeren. Nog onder diens
invloed laat terugkeerend, maakt hij aan de Zandijksche
poort zich meester van een geweer van de wacht en een
flinke hoeveelheid patronen, en even 1 uur in den nacht,
begint hij op de omgeving te vuren. Ongeveer een uur
lang verspreidt hij schrik om zich heen. Dan wordt hij
overmand, en opgesloten, en langzaam keert de rust in
het verschrikte stadje terug. Gelukkig zijn er geen
dooden of gewonden’.
Op 19 november viel een luitenant die om half zes 's ochtends de wacht wilde inspecteren in de haven. Hij kwam op
een paal terecht en moest zwaar gewond met gebroken schouder en ribben met een auto naar het ziekenhuis in
Middelburg worden overgebracht.
Het jaar 1917 bleef rustig. Wel kregen de Veerenaren in februari voor het eerst van hun leven een duikboot te zien.
De Duitse onderzeeboot UB 30 was in de nacht van 22 op 23 februari tijdens mist bij Domburg gestrand. Hij was
naar Vlissingen overgebracht, waar het merendeel van de bemanning was geïnterneerd en het schip ontwapend.
Vandaar zou men hem naar Hellevoetsluis slepen, maar vanwege ijsgang kwam men niet verder dan de sluis bij
Veere. Aan boord bevonden zich een officier, een sergeant, een obermatroos en drie man, aangewezen voor het
onderhoud aan het vaartuig. In Veere mochten ze vrij in het stadje rondlopen. De Zierikzeesche Nieuwsbode van 2
maart schreef: ‘'t Maakt een zonderlingen indruk deze zeelui met "Unterseebootflotille" op hun ronde muts in de
oude doodsche straten te zien wandelen’.
In het najaar werd hard gewerkt aan de bouw van de vliegloods. Eind dat jaar kon hij in gebruik worden genomen.
Dat najaar vonden er ook enkele diefstallen plaats. In september werd onder verdachte omstandigheden koper en
lood van de Grote Kerk gestolen, begin oktober werden door de gemeente- en rijkspolitie drie militairen en een
burger op heterdaad betrapt bij het stelen van 5 vaten benzine van 200 liter uit de Stenen Beer en op het eind van die
maand werd een militair gearresteerd die bij een winkelier een kistje sigaren, een kaas en enige stukken chocolade
had ontvreemd.
In het voorjaar van 1918 besloot het ministerie het aantal in Veere gemobiliseerde militairen flink op te voeren. In
mei kwamen er zoveel aan dat 208 ervan bij particulieren moesten worden ingekwartierd en 76 paarden bij
stalhouders en boeren in de omgeving worden gestald.
In de nacht van 17 op 18 mei 1918 kwam een Duitse gummi observatieballon op een huis bij de wacht op de Kaai
neer. Door de militairen werd hij geborgen. Ook op andere plaatsen kwamen dergelijk ballonnen neer, zoals
diezelfde week op een hofstede aan de Kloetingsweg in Goes. Op deze ballon stond in het Duits dat voor
terugzending van de onderdelen verschillende bedragen werden uitgeloofd.
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.
Dit en andere signalen deden de militaire inlichtingendiensten in de loop van dat jaar vermoeden dat Duitsland een
luchtaanval op Nederland aan het voorbereiden was. Volgens hun berekeningen zou die in het begin van het volgend
jaar plaatsvinden. In juni 1918 besloot de minister van Marine dan ook ter beveiliging van Walcheren naast de
vliegloods een vliegkamp te laten bouwen. Op 2 september 1918 werd het door schout bij nacht J. Albarda officieel
geopend.
Het was 70,88 meter lang en 24,35 meter breed. Aan de zijde van het kanaal bevonden zich een ziekenboeg,
schaftlokaal, wachtlokaal, kleedlokaal, een lege ruimte, toiletten voor de manschappen, toilet voor de onderofficieren,
een portaal, toilet voor het kantoorpersoneel, badkamer, donkere kamer, atelier, tekenkamer , vier kantoren en de
officiersmess. Aan de oostzijde waren ruimtes voor de artillerie, draadloze telefonie en een bergplaats. Het
hoofdgebouw bevatte een magazijn, een opslagplaats voor motoren annex smederij, een ruimte voor de
metaalbewerking en een zeilmakerij.
Intussen was men druk bezig met de bouw van een vespermijnenmagazijn aan de overzijde van het kanaal, met
ernaast een werkplaats voor het uitvoeren van herstellingen aan watervliegtuigen en een woning voor de beheerder.
Op 19 juni had het gemeentebestuur het bestek en de tekeningen al ontvangen, maar omdat ze niet had gereageerd
schreef de minister op 4 september een brief aan Gedeputeerde Staten met het verzoek de vergunning zo spoedig
mogelijk af te geven. Er was zoveel haast mee geboden dat men inmiddels al met de bouw was begonnen.
Gelukkig is het niet tot een luchtaanval op Nederland gekomen, want op 11 november 1918 werd in Versailles de
vrede getekend.

KANONNEN OP HET NOORDERHOOFD
Jan Paul Loeff
Voorzitter Vereniging Vesting Veere

Het zal onze leden opgevallen zijn…er staan een drietal grote kanonnen op het
veldje van het Noorderhoofd. Ze staan gericht op de Schotse Huizen op een paar
rijplaten te wachten op wat gaat komen. Verder staan de twee kleine kanonnen weer
op hun plek.
Laat ik uitleggen wat er speelt. De drie grote kanonnen komen van het lunet onder
de molen. Ze hebben daar een aantal jaren gestaan met het idee dat we als
Vereniging Vesting Veere daarvandaan konden schieten. Dat bleek echter in de
praktijk erg ingewikkeld. Het lunet is moeilijk met een auto bereikbaar en als je er
Foto 1: de walaffuit in de lucht
komt ligt de batterij onder de schapenpoep en is omgeven door brandnetels. Verder
bestaat het voorterrein uit de oude zeedijk langs het meer. Dat is een gebied dat we
tijdens het afvuren van saluutschoten vrij moeten houden. Als kleine vereniging blijkt dit voor ons erg moeilijk. We
hebben met wethouder Molenaar over deze problemen overleg gevoerd en gevraagd of we die drie kanonnen niet op
het Noorderhoofd kunnen zetten. Hij vond het jammer om het mooie aangezicht op het lunet af te breken maar had
wel begrip voor onze problemen. Uiteindelijk gaf hij toestemming want het leek hem ook erg mooi om de kanonnen
op het Noorderhoofd te zien staan. Verder stonden daar in de oude tijd ook vuurmonden. We hebben de verhuizing na
die toestemming langzaam in gang gezet.
Eerst moest gekeken worden hoe we de kanonnen daar kwijt konden
zodat we over het meer konden schieten. Daar is een ophoging van
een klein deel het veldje voor nodig en daar moest een vergunning
voor aangevraagd worden. Dat is gebeurd en deze is verleend. Dit
najaar wordt er een plateau gemaakt waar de kanonnen op kunnen
staan in dezelfde formatie als op het lunet. Zo'n bult grond moet
indikken voor je er drie kanonnen van ongeveer 4 ton op kan zetten.
Ergens begin volgend jaar zullen we dus de kanonnen kunnen plaatsen
als de grond gezet is.

Foto 2: De reikwijdte van de kraan bleek met 17,5
meter net iets te kort om affuit en loop helemaal in
de bunker te zetten. Met de achterkant van de
affuit op de tweede tree ging het net.

Foto 3: Als je daar dan een zware loop op zet heb je tegengewicht nodig
achter op de affuit. Henk van der Vaart en uw voorzitter waren gewichtig
genoeg.
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Waarom dan nu al die drie joekels verplaatst…welnu het is nu zo droog dat we met
zwaar hijsgereedschap van de firma Melis op het Lunet konden werken. Als het dit
najaar of begin volgend jaar nat is kan dat niet. Dus nu maar de verhuizing in twee
etappes gedaan. De ondergrond van het Noorderhoofd staat werken met nat weer
beter toe dan de Hellingen op de vesting zelf.
Dit alles gaat natuurlijk niet voor niets en een aantal Veerse organisaties en Verenaren hebben aan deze verhuizing en het maken van een plek waar de kanonnen
kunnen staan meegewerkt.
De Herensociëteit Belvedère heeft € 1000
bijgedragen evenals de Stichting Vrienden van
Museum de Schotse Huizen. De Vrienden van
Veere droegen € 500 bij en last but not least,
Henri Fagel kwam met € 250 omdat hij het idee
zo leuk vond. We hebben nu het idee om als de
kanonnen eenmaal op het Noorderhoofd staan in
het Museum Veere lezingen te geven over de
vesting en over kanonnen. Onder de deelnemers
worden dan een aantal saluutschoten verloot die
we na de lezing laten afvuren. Misschien levert
Foto 5: Het rolpaard wordt op zijn
plaats gehesen.
dat voor zowel het museum als de vereniging wat
geld op en het is leuk om te doen. Het geeft ons in
ieder geval weer een reden om saluutschoten af te vuren.

Foto 4: een achttiende eeuwse loop
op een negentiende eeuwse affuit in
een twintigste eeuwse bunker. De
Veerse vesting geschiedenis in notendop.

We hebben in één moeite door ook de twee oude kleine kanonnen die al jaar en dag
op het Noorderhoofd de toegang tot Veere bewaakten teruggezet. In de winter van
2016/2017 hebben een aantal leden van de vereniging twee affuiten voor deze 12
ponders gebouwd. De ene is een rolpaard geworden gelijkend op zijn voorganger.
Dat kanon staat nu tijdelijk tegenover de Jachtclub op zijn oude plaats. Tijdelijk…
want als er drie grote 36 ponders als batterij achter staan valt dit kleine kanon
natuurlijk in het niet. Als het zover is willen we deze trouwe bewaker een mooi
Foto 6: Kanon en rolpaard vereeplekje geven boven de Stenen Beer, Veere beschermend tegen aanvallen van over de nigd op hun tijdelijke plek. De
affuit en het rolpaard zijn beide
dijk.
aan de ondergrond vastgemaakt
met keilbouten om verrollen te
voorkomen.

Foto 7: een grote vrachtauto met kraan
vol met 36 ponders. Drie lopen en twee
rolpaarden van het Lunet.

De andere affuit is de bovenzijde van een
zogenaamde walaffuit. Dat was een negentiende eeuwse vorm van affuit speciaal
voor op de wallen van een vesting zoals Veere. Dit bovendeel stond op een houten
helling die draaibaar was om te kunnen richten. Bij het afvuren liepen kanon en
bovendeel tegen die helling op en zo werd de terugstoot opgevangen. Deze affuit
staat in het Duitse bunkertje op het rondeel. Helaas was daar voor het onderste deel
geen ruimte dus hebben we met pijn in het hart dat weggelaten. Hier een rolpaard
gebruiken was niet mogelijk door de diepte van het bunkertje. Er het
oorspronkelijke Duitse 5 cm kanon terugzetten stuitte op praktische bezwaren. Die
kanonnen zijn schaars en dus duur. Verder bestaan ze uit een groot aantal los te
maken onderdelen die maar gestolen of vernield kunnen worden.

Foto 8: Een rolpaard is ook zwaar. Ze
zijn van azobé en ongeveer 500 kg.

Jaargang 2018 nr. 3

Foto 9: De lopen zijn echter nog zwaarder met circa 3500 kg per stuk.

September 2018

Pagina 9

Ook is voor een dergelijk kanon een ontheffing van de minister van Justitie
nodig. Allemaal veel te moeilijk naast de associatie met een te recent
verleden die voor sommige ouderen misschien pijnlijk zou kunnen zijn.
We hebben op de manier die we nu gekozen hebben wel een mooi beeld van
de geschiedenis van de vesting Veere neergezet al is het dan een
anachronisme. Een achttiende eeuwse kanonsloop op een negentiende
eeuwse affuit in een bunker uit de tweede Wereldoorlog. We zullen een
bordje plaatsen waarop we uitleggen wat de toeschouwer hier nu precies
ziet. We lopen anders het risico dat de kenner denk dat we ons niet realiseren
dat we er historisch een potje van maken.

Op datzelfde bordje komt ook wie allemaal meegewerkt hebben aan dit deel van
het project. Allereerst onze hoofdsponsor, de Stichting Veere, die het hout voor de
twee affuiten betaald hebben. Dan heeft de firma den Breejen uit Vlissingen de
lopen gestraald en gecoat. Daar hoefde we niets voor te betalen. Bij het stralen
bleken beide lopen echter zo aangetast te zijn door hun jaren onder water dat we
er geen saluutschoten mee kunnen afvuren. De stalen onderdelen komen deels van
het oude rolpaard en deels van de firma Damen en de firma Scheldebouw waar
we de zetbank mochten gebruiken om de strips op de walaffuit te buigen. Alles is
echter door een aantal leden van de Vereniging Vesting Veere geregeld en
gemaakt. Uiteindelijk heeft de firma Melis een en ander voor een vriendenprijsje
op zijn plek gezet.

Foto 10: De man die je overal ziet bij de
kanonnen…Peter Maljers.

Foto 11: Daar staan ze dan…gericht op de Schotse Huizen maar met de beste bedoelingen.
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Stadsraad Veere
VERSLAG OPENBARE LEDENVERGADERING
11 juni 2018, Korenmaat, Veere
Bestuur Stadsraad
Jan Paul Loeff (voorzitter)
Tjeerd Kuiper (secretaris, notulist)
Lieneke Kamphuis (penningmeester)
Elly Boeckhout (lid, verontschuldigd)
Nico van Rijswijk (lid)

Gemeente Veere
Bert van Halderen (VVD)
Kim Goesije (St. Welzijn Veere)

Aantal aanwezigen: 28

1 . Opening: 19.30 uur
2 . Vaststellen agenda
Akkoord. De positie van secretaris van de vereniging komt vacant. De voorzitter roept belangstellenden op zich
voor deze functie te melden.
3.

Notulen van de vorige ledenvergadering. Akkoord.

4.

Mededelingen
a. Herbestrating. De Pieterstaat wordt geheel herbestraat. In de Simon Oomstraat en Stadhuisstraat worden
alleen de slechte plekken enputten aangepakt. Er komt geen centraal klinker deel zoals bij de Pieterstraat.
b. Oranjeplein. Het bestemmingsplan laat op zich wachten door toevoeging van een nieuwe werf voor de
Stichting Behoud Hoogaars. Het Veers voorzittersoverleg ondersteunt de aanleg van de nieuwe werf.
c. Grote Kerk. De eerste voorstelling met Amsterdam Symfonietta was een succes. De kerk krijgt toch vloerverwarming. Dat is voor de winteractiviteiten goed nieuws. Wat jammer is dat het beklimmen van de toren
gedurende de komende werkzaamheden niet meer kan. We kijken samen met de MSV of hier een mouw
aan te passen is.
Discussie
Voor in de kerk was de akoestiek uitstekend maar achterin de kerk liet die te wensen over.
d. Cruiseschepen. De afgelopen maanden is er weer veel overlast geweest. Er wordt echter hard aan gewerkt
om dat te beperken. Volgend jaar is de hele zaak in handen van de gemeente en we hopen dat één en ander
dan beter loopt dan dit jaar.
e. Privacywetgeving. Het bestuur heeft een concept privacy verklaring opgesteld. Die zal in de volgende
Stadsheraut gepubliceerd worden.
f.
Kiss en Ride. Het gaat om het verkeersinfarct dat elke schooldag in de nabijheid van de school veroorzaakt
wordt door ouders die hun kinderen met de auto halen en brengen. Paul Barendregt en Kim Goeseije kijken
hoe ze dit kunnen aanpakken.
g. Hangplek Jongeren. Er is een voorziening geplaatst bij de tennisbanen. We weten alleen niet of die aan de
wensen van de jongeren voldoet.
h. Renovatie Markt. Als Stadsraad hebben we ons eenduidig uitgesproken dat beide ovalen op de markt groen
moeten blijven in overeenstemming met de besluitvorming van het Placemaking proces en dat we het
inrichten van een fietsparkeerplaats op een van de ovalen sterk afwijzen.
Ben Slingenberg merkt op dat toeleveranciers voor de horeca in de (vroege) ochtend veel lawaai- en
stankoverlast geven.
Hierop volgt een uitgebreide discussie. Kan de markt zodanig gerenoveerd worden dat de klachten
verdwijnen?

5.

Fijn wonen in Veere
De voortgang is gemeld in de laatste Stadsheraut van juni 2018.
Nico Van Rijswijk: we verwachten binnenkort met afgevaardigden van de politieke partijen om de tafel tee
zitten om onze voorstellen "Veere autoluw" en "Fietsparkeren" toe te lichten.
Kees Deggeler: het postcoderoos project komt geleidelijk bij het punt dat geïnteresseerden kunnen intekenen.
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Het monumenten paspoort blijkt een enkele keer te zijn uitgereikt. Er is wel veel meer belangstelling maar
weinig actie van de kant van het aanjaagteam van de gemeente.
Tjeerd Kuiper: geeft een korte presentatie van de nieuwe website (www.stadspleinveere.nl) met nadruk op
"openbaar vervoer" en "overheid". Reacties zijn welkom.
6. Gemeentelijke subsidie van €2000.-De volgende suggesties worden gedaan:
Andrea Houmes: jeu de boules baan op het Bastion. Met een paar leuke bankjes.
Bestuur: kerk subsidiëren voor aanschaf van een vaste beamer en rondloop microfoon in de Korenmaat.
ArndJan van Wijk: nieuwe grote boom bij Campveerse toren. Jan de Wilde: Stichting Veere ondersteunt dit
idee maar dat moet dan wel na de renovatie van het Oranjeplein en dat kan nog even duren
ArndJan Van Wijk (na de vergadering): bundelen van de verhalen van Jan Midavaine in een boekje.
Het bestuur komt de volgende vergadering met een uitgebreidere lijst. Uw ideeën blijven welkom.
7. Rondvraag
ArndJan vraagt naar de voortgang van de werf voor de Hoogaarsen. Jan Paul: er is nog geen bericht
hierover.
PietJan Houmes. Vergunning historische markt. Is het aantal bezoekers gemaximeerd? Jan Paul: dat is
onbekend.
Ted van Dam. Stelt voor om op de markt calamiteitenoefeningen te laten doen door brandweer en ambulance
tijdens de markt.
Jan de Wilde. Concert grote kerk. De akoestiek achterin de kerk was ellendig. Jammer dat er geen podium
was.
Ina-Margriet Tromp: bedankt het bestuur voor de inzet.
8. Slotmededeling
Door persoonlijke omstandigheden zal Jan Paul Loeff tijdelijk geen bestuursactiviteiten uitvoeren.
9. Sluiting 21.15 uur.
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ACTIVITEITEN NIEUW SANDENBURGH
Lieneke Kamphuis

Graag willen we van Nieuw-Sandenburgh een ontmoetingscentrum maken binnen de stad Veere. Om dit te realiseren
bieden we u de mogelijkheid om aan te sluiten bij diverse activiteiten die wij al organiseren.
Komt u niet zo vaak de deur meer uit en bent u opzoek naar gezelligheid, dan bent u van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met één van de onderstaande activiteiten die u aantreft in de activiteitenkalender.
De activiteiten vinden plaats in ’t Tref-center tenzij anders vermeld.
Weet u dat wij op de woensdag en vrijdag een dagbesteding hebben?
Met dagbesteding bieden we ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers in het behouden van
hun zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl.
Voor info kunt u terecht bij Carolien de Koeijer. tel dagbesteding 0611925748
Met vriendelijke groet, Tamara de Ridder ma t/m do 0118 – 577029
Carolien de Koeijer vrijdag

Oktober
Iedere maandag
“Gymnastiek”
We bewegen vanuit een (rol)stoel
Aanvang: 14:15 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie
m.u.v. feestdagen

Donderdag 18 oktober
“Zingen”
Aanvang:14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie

Dinsdag 2 oktober
“MaCo modeshow”
Aanvang: 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie
Voorverkoop om 13:00 uur
In hal Kruidhof

Dinsdag 23 oktober
“Spelletjes”
Aanvang: 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie

Donderdag 4 oktober
“Spelletjes”
Rummikub-sjoelen- kaarten-dammen
Aanvang 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie

Donderdag 25 oktober
“Bezige bijtjes” (Knutselen)
Aanvang: 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie

Donderdag 4 oktober
“Spelletjes”
Rummikub-sjoelen- kaarten-dammen
Aanvang 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie

Vrijdag 26 oktober
“Koersbal met de Soos”
Aanvang 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie

Vrijdag 5 oktober
“Filmmiddag”
Aanvang 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie
Donderdag 11 oktober
Ouderen middag”
Aanvang: 14:00 uur
In de zaal
Dinsdag 16 oktober
“Bingo”
Op een middag spelen we 3 kaarten
In iedere kaart 3 kansen tot bingo.
Aanvang: 14:30 uur
Kosten: € 4,00 incl. 2x koffie
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November
Iedere maandag
“Gymnastiek”
We bewegen vanuit een (rol)stoel
Aanvang: 14:15 uur
m.u.v. feestdagen
Vrijdag 2 november
“Gelegenheidskoor”
Laagdrempelig
We zijn opzoek naar deelnemers
Aanvang: 10:30 uur
Hal Kruidhof.
Vrijdag 2 november
“Filmmiddag”
Aanvang: 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie
Dinsdag 6 november
Aanvang: 14:30 uur
Op een middag spelen we 3 kaarten
In iedere kaart 3 kansen tot bingo.
Aanvang: 14.30 uur
Kosten: € 4,00 incl. 2 x koffie
Vrijdag 9 november
“Gelegenheidskoor”
Laagdrempelig
We zijn opzoek naar deelnemers
Aanvang: 10:30 uur
Hal Kruidhof.

Vrijdag 16 november
“Gelegenheidskoor”
Laagdrempelig
We zijn opzoek naar deelnemers
Aanvang: 10:30 uur
Hal: Kruidhof
Dinsdag 20 november
“Bingo"
Op een middag spelen we 3 kaarten
In iedere kaart 3 kansen tot bingo
Aanvang: 14:30 uur
Kosten: € 4,00 incl. 2x koffie
Donderdag 22 november
“Bezige bijtjes” (knutselen)
Aanvang:14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie
Vrijdag 23 november
“Spelletjes”
Aanvang: 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie

December
In de maand december organiseren
voor de bewoners activiteiten die in het
teken staan van de feestmaand.

Vrijdag 9 november
“Sport en spel”
Aanvang 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie
Donderdag 15 november
“Zingen”
Aanvang 14:30 uur
Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie

Deelname aan activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid.
Nieuw Sandenburgh is niet verantwoordelijk voor:
- Zorgtaken voor bezoekers, zoals toiletbezoek –transfers –medicatie e.d.
- Verlies/diefstal van/mankementen aan meegebrachte spullen.
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PRIVACYVERKLARING STADSRAAD VEERE
juli 2018

Dit is de privacyverklaring van de vereniging Stadsraad Veere hierna te noemen `de Stadsraad`.
De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht het bestuur om aan alle leden duidelijk te maken welke persoonsgegevens bewaard worden en hoe daarmee wordt omgegaan. Dat noemen we onze
privacyverklaring en die vindt u hieronder .
Ledenadministratie
Doel
Ondersteuning van de ledenadministratie en contact met de leden.
Welke persoonsgegevens
• Aanhef
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Iban rekeningnummer
Bewaartermijn
Tijdens uw lidmaatschap en gedurende 7 jaar na opzegging.
Gebruikers
Het bestuur van de vereniging met als doel
communicatie met de leden (onder andere de Stadsheraut) en
ledenadministratie inclusief de inning van de contributie indien zij daartoe gemachtigd is.
De Stadsheraut
In de Stadsheraut worden de notulen van de ledenvergaderingen gepubliceerd. De Stadsheraut is openbaar
toegankelijk via de website van de Stadraad en wordt ook aan derden verstrekt. Indien u in de notulen niet met uw
volledige naam genoemd wenst te worden moet u deze wens uitdrukkelijk kenbaar maken aan de secretaris tijdens
de ledenvergadering. Hij zal dan in overleg met u de notulen voor publicatie anonimiseren of alleen uw initialen
vermelden.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Het bestuur zal in principe geen persoonsgegevens verstrekken aan derden tenzij dit wettelijk noodzakelijk is. In
dat geval zal vooraf uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht het bestuur te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten
aanvullen of te verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
Beveiliging persoonsgegevens
Het bestuur zal zijn best doen uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen zodat derden daar geen toegang toe
hebben.
Wijziging van het privacy beleid
Het bestuur zal deze privacyverklaring indien wenselijk aanpassen. Deze wijzigingen zullen worden
gecommuniceerd in de Stadsheraut en in de ledenvergadering. Op de website www.stadsraadveere.nl zal de meest
recente versie van onze privacyverklaring staan.
Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de secretaris e-mail: info@stadsraadveere.nl.
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VEERE HELPT ELKAAR
Ellen Vooijs

Op maandag 17 september start de actie VEERE HELPT ELKAAR. In de 2 weken daarna wordt door vrijwilligers bij alle inwoners van de kern Veere een kaart gebracht en vertelt over de actie.
In een inventarisatie die de Stadsraad Veere een jaar geleden deed rondom het thema Zorg stond vrijwillige
zorg die mensen voor elkaar hebben als prioriteit nummer 1. De Stichting Welzijn Veere ondersteunt de lokale commissie Welzijn Veere. Zij werden snel betrokken bij gesprekken over het verlenen en ontvangen van
vrijwillige zorg in de kern Veere. In deze gesprekken kwamen we tot de conclusie dat er eigenlijk al heel
veel hulp wordt verleend in de Veerse gemeenschap. Binnen de commissie doen we mee met Burenhulp van
de Stichting Welzijn Veere en merkten dat we weinig aanvragen kregen voor de hulp die een kleine groep
gemotiveerde vrijwilligers wilde bieden.
Hoe laten we zien dat er al heel veel gebeurt? Hoe verlagen we de drempel om hulp aan elkaar te vragen?
Hoe maken we Burenhulp bekend en laten we zien dat dit een aanvulling kan zijn op het eigen netwerk? Hoe
werven we vrijwilligers voor Burenhulp?
Een kaart, persoonlijk overhandigd, die voor het raam van de woning geplaatst aangeeft dat mensen bereid
zijn een ander te helpen en als het nodig is zelf hulp te ontvangen.
Het grote informele netwerk in Veere wordt op deze manier zichtbaar en daarnaast wordt de drempel om
hulp te vragen aan je buren kleiner. Tevens wordt op de kaart uitgelegd welke stappen je kunt zetten wanneer
je wellicht meer georganiseerde hulp nodig hebt, zoals Burenhulp, of 1 e lijns hulp via de huisarts.
Er zijn 13 enthousiaste vrijwilligers die in de 2 laatste weken van september de kaarten huis aan huis zullen
gaan bezorgen. Bij het uitdelen van de kaarten zullen ze ook Burenhulp (een onderdeel van Stichting Welzijn
Veere) onder de aandacht brengen en waar mogelijk nieuwe vrijwilligers werven.
Op 17 september zal om 10.30uur de start van het project plaatsvinden vanaf het bordes van het stadhuis op
de Markt in Veere.

KASTEEL SANDENBURG VERHUIST. NU MET ZICHT OP ZEE

Nieuws van het front van de heren en Dames van Veere. Ze hebben zichzelf een tweede kasteel aan zee
aangeschaft. Misschien uit wanhoop omdat ze niet langer op de voorgevel van het Stadhuis prijken hebben ze
verkoeling aan zee gezocht. Helaas hebben vijandige roofridders het kasteel binnen een dag met het strand gelijk
gemaakt. Een stukje vandalisme dat zijn weerga niet kent.
Alhoewel…er is al eens een kasteel in de buurt van Veere vernietigd.
Nu maar hopen dat het met die beelden beter gaat.

