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Van de voorzitter 

De Stadsheraut 
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OPENBARE  

LEDENVERGADERING 
Datum: maandag  9 september 2019 

Tijd: 19:30 uur; inloop vanaf 19:15 uur 
Plaats: de Korenmaat, Veere.  

U bent van harte welkom. 

CONTACT 
Secretariaat Stadsraad Veere 
Bastion 26, 4351 BG Veere 
Telefoon : 06 - 48139183 

E-mail: info@stadsraadveere.nl 
Website: www.stadsraadveere.nl 
Stadsheraut: Nico van Rijswijk 

VAN DE VOORZITTER 
 
Een seizoen met een variatie. Als ik dit schrijf zijn we de 
proef met Veere Autoluw ingegaan. We gaan jullie vragen 
na de proef wat jullie ervaringen zijn. Zelf heb ik het idee 
dat het veel rustiger is en dat, tot mijn starre verbazing, het 
remvee dat op de Kaai loopt eerder opzij gaat dan als ieder-
een de stad in mag. Kortom, wordt vervolgd. 
Dan de kwestie met de bakker…daar wordt op het moment 
dat ik dit schrijf over gedacht bij de gemeente. We hebben 
ons best gedaan, de MSV, de toeristen en wij als bewoners.  
Ook hebben we een vraag aan zowel de gemeente als aan de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gesteld om de muren, 
vloedpalen, liggers en ladders van de haven tot Rijksmonu-
ment te verklaren. Ze zijn dermate beeld bepalend dat we dit 
van groot belang achten. 
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           AGENDA OPENBARE LEDENVERGADERING 
09/09/2019 

1.    Opening 
2.   Vaststellen agenda  
3. Notulen van de vorige ledenvergadering  
4.   Mededelingen 

A. Werf in Veere 
B. Aansluiting windpark IJmuiden Ver op netwerk via Veerse meer  
C. Kiss & ride basisschool 

5.   Bakker in Veere 
6.   Proef Autoluw Veere evaluatie 
7. Kademuren  als rijksmonument 
8. Samenstelling bestuur;  de periode van vier jaar van Elly Boeckhout is verstreken; het bestuur stelt 

voor om haar voor een nieuwe periode te benoemen. Volgens de statuten kunnen 10 leden iemand 
anders voordragen. Deze voordracht moet voor aanvang van de ledenvergadering zijn ingediend bij 
de voorzitter. 

9.   Rondvraag 
10. Sluiting 

Stadsraad Veere 

VERSLAG OPENBARE LEDENVERGADERING 
17 juni 2019, Korenmaat, Veere 

 

 
 

1. Opening:  19.30 door de voorzitter. 
 
2. Vaststellen van de agenda; geen aanvullingen. 
 
3. Notulen van de vergadering van december 2018 

Inhoudelijk; punt 7, volledige naam is Willem Laros  
 Naar aanleiding van de renovatie kademuren; hekken bleven staan op de kade waar die geen functie  

 meer hadden. Dat in combinatie met de renovatie van de Baljuwstraat, waar betrokken inwoners  
 parkeergelegenheid kregen op de kade, zorgde voor aanzienlijke parkeerkrapte  

 
4. Mededelingen 

 Er loopt een petitie over de bouw van een uitgebreid recreatiepark bij de Piet. https://
www.petitiestarter.nl/petitions/125-hectaren-natuuromgeving-aan-het-veerse-meer-voorgoed- opgeofferd-
voor-massarecreatie  

 Het bestuur van de stadsraad stelt voor tegen deze plannen te stemmen. Op “stadsplein Veere” komt  
 een link waarmee tegen gestemd kan worden. 
 

Verkeersdeskundige van de gemeente (Fernando Hameling) vertrekt naar Vlissingen. Vervanging  
voorlopig niet in beeld. Wordt opgevangen door zittende collega's.  

  
Er is een voorbereiding om het Placemaking plan, deel tweerichtingsverkeer Oudestraat (van  
Kapellestraat tot begin Veerseweg) op te pakken. Het plan is in te zien op “Stadsplein Veere” en is al 
goedgekeurd.  

 
Tjeerd Kuiper roept nogmaals op om actuele informatie te ontvangen zodat zoveel mogelijk  

Veerenaren daar op de website Stadsplein Veere kennis van kunnen nemen. 
 

Bestuur Stadsraad 
Jan Paul Loeff (voorzitter) 
Tjeerd Kuiper (secretaris) 
Lieneke Kamphuis (penningmeester) 
Elly Boeckhout (lid) 
Nico van Rijswijk (lid) 
Roel Paalman (lid, notulist) 
  
Aantal aanwezigen: 35 

Dorpsraad Gapinge 
J. Braam, voorzitter 
K. Versluis, secretaris 
  

      

https://www.petitiestarter.nl/petitions/125-hectaren-natuuromgeving-aan-het-veerse-meer-voorgoed-opgeofferd-voor-massarecreatie
https://www.petitiestarter.nl/petitions/125-hectaren-natuuromgeving-aan-het-veerse-meer-voorgoed-opgeofferd-voor-massarecreatie
https://www.petitiestarter.nl/petitions/125-hectaren-natuuromgeving-aan-het-veerse-meer-voorgoed-opgeofferd-voor-massarecreatie
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5. Proef Autoluw Veere deze zomer 
          De proef zal twee keer 4 weken in beslag nemen. Gemeente is akkoord met een proef tweede helft van  

het  seizoen. Er wordt slechts verkeer toegelaten voor bewoners en bezoekers van hotels hetgeen ook als 
zodanig wordt aangegeven.  Het voorstel van het bestuur van de Stadsraad is om hekken te plaatsen met 
banners. De delegatie van de dorpsraad Gapinge sluit graag aan op het autoluw maken van Veere. Vraag 
is in welke mate handhaving verwacht kan worden i.v.m. het vrijpostige gedrag van het merendeel van de 
toeristen. Het wachten is echter op de gemeente m.b.t. de gedane voorstellen. Zowel de ervaringen van 
bewoners als van de middenstand worden in de evaluatie meegenomen.  
Daarnaast zal op het Bastion het parkeergedeelte aan de haven omgezet worden als fietsen parkeerplaats. 
Zal dit jaar niet meer plaatsvinden.  

  
6.  Voetgangersgebied rond Korenmaat 

 Een lang gekoesterde wens van velen. Toeristen beschouwen de omgeving als wandelgebied waardoor 
dikwijls gevaarlijke situaties ontstaan. Gemeente is van plan er werk van te maken. Bewoners moeten 
altijd toegang hebben tot hun eigen parkeerplaats. Die garantie is nog niet afgegeven. Ook dient de  
mogelijkheid er te zijn voor bezorginstellingen en gasten voor “bed en brood”. Gemeente heeft een brief 
rondgestuurd. 
 

7.  Plannen werf voor traditionele schepen (van o.a. Stichting Behoud Hoogaars) 
Eerste bijeenkomst Klankbordgroep (Dinsdag 11 juni) geweest. De plannen zijn conform wat we tot nu 
toe gezien hebben. Er worden mogelijk slechts enkele parkeerplaatsen opgeofferd, hetgeen geen  
probleem is. We (Stichting Veere, MSV, Stadsraad) hebben aangegeven dat geen probleem te vinden. 
We hebben daarin ook voorgesteld de twee stukken van het placemakingplan Oranjeplein los van elkaar 
te laten behandelen dor de gemeente.   
In verband met het mogelijk toch renoveren van stalen schepen met daarbij verwachte geluidsoverlast, 
zal het bestuur zich laten informeren in Arnemuiden waar wel aan stalen schepen worden gewerkt.  

 
8. Evaluatie renovatie kademuren 
 Evaluatie heeft plaatsgevonden op 22 mei met gemeente en MSV bij Bram Pieter. De volgende renova-

tiefase wordt in drie fasen uitgevoerd om overlast zo veel mogelijk te beperken. We hebben aangedron-
gen om de configuratie met trappen en vloedpalen koste wat kost te handhaven. Dat is toegezegd maar 
toch twijfelachtig als je het rapport leest (noch de gemeente noch de jachtclub vinden het belangrijk). We 
proberen in samenwerking met Stichting Veere een aanvraag in te dienen om de kademuren en  

 vloedpalen tot rijksmonument te laten verklaren.  
 
9. Renovatie zeemuren 
 Dit project loopt wat achter en zou half juni gereed zijn. Er is echter weinig overlast, behalve geluid van 

het uitbikken van de voegen. De lichte kleur van de voegen trekt wel bij. Is te zien aan het eerder gedane 
deel bij de Stenen Beer.  

 
10. Kiss & ride basisschool 

Met de gemeente is overeengekomen dat de school 20 parkeerkaarten krijgt die de school aan kortpar-
keerders, lees ouders, kan overhandigen om hun auto op een daarvoor aangewezen plek te kunnen  
parkeren. Maximale parkeertijd is 15 minuten. De directeur van de school is verantwoordelijk voor  
handhaving. 
 

11. Veere 1809, De Engelsen zijn terug 
 Toelichting door Peter Maljers op het programma van 24 en 25 augustus waarin de invasie van de  
 Engelsen in 1809 wordt herdacht en in kleiner verband wordt herhaald. Er zijn folders uitgereikt met 

verdere informatie. Ref. VEERE-1809.NL  
 

12. Aansluiting windpark IJmuiden op het netwerk via Veerse Meer 
 Bij IJmuiden komt een groot windmolenpark. Daarvoor komt een kabel onder het Veerse meer lopen 

door de Veerse dam door naar Zuid Beveland. Het park moet worden aangesloten op de energiesnelweg, 
vandaar de route door het Veerse meer. De kabel zal nergens zichtbaar zijn en beschermd zijn door ver-
sterking ter bescherming.  

 
13. Voorstellen besteding gemeentelijke subsidie € 2000,- 
 De subsidie uit 2017 is besteed aan het schoolplein.  
 Die van 2018 aan de geluidsinstallatie en beamer in de Korenmaat. 
 Die van 2019 is toegekend aan de muziekvereniging in het kader van een muziekfestival naar aanleiding 

van de bevrijding van Walcheren in 1944. 
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14. Rondvraag 
Er doen geruchten de ronde dat de haringvreter als militair oefenterrein zou worden bestempeld. De stads-
raad heeft hier niets over vernomen.  
Voorstel wordt gedaan om een bord te plaatsen teneinde fietsparkeren op de kaai te . Idem voor wat be-
treft de ophaalbrug.  
 
Lantaarnpaal al maanden onthoofd. Via de app “Mijn Gemeente” melding van maken. De ervaring leert 
dat de gemeente daar goed op reageert.  
 
Hekje Markt; blijft stalen kleur houden. Voorkeur van architecten.  
 
Beelden stadhuis; er komen replica’s van de beelden die zoveel als mogelijk de originelen benaderen. Er 
zijn echter geen afbeeldingen van de originele beelden. 
 

15. Sluiting 

HIER IS ‘T LOGIS, OM D’ARMEN TE ONTFANGHEN 
Het Arm-, gast-, en weeshuis in de Warwijcksestraat, deel 2 

Jan Midavaine 

Op 18 maart 1762 werd de schoolmeester Bernardus Valkenberg ontslagen omdat hij de moeder en naaister had 
uitgescholden en de kinderen in plaats van ze les te geven op straat en langs de wallen had laten lopen. Tot er een 
nieuwe werd benoemd nam een oudere weesjongen zijn taak over. Maar ook over de nieuwe schoolmeester  
kwamen er al vrij snel klachten. De kinderen beschuldigden hem er in juli van dat hij door de tralies in het be-
schot naar de meisjes had gegluurd toen ze zich aan het uitkleden waren. Hij ontkende het, maar de regenten von-
den de klacht niet ongegrond. 
 
Om de wezen buitenshuis van burgerkinderen te kunnen onderscheiden droegen ze weeshuiskleding, de jongens 
in het blauw en de meisjes in een rood rokje met een blauwe keurs, met op de schouders het wapen van de stad. 
Het valt te begrijpen dat het dragen van deze kleding wel eens weerstand opriep. Zo kocht een aantal meisjes in 
1762 op een verkoping in de stad halsdoeken. Lang hebben ze er geen plezier van gehad, want het bestuur besliste 
dat ze die bij de dienstdoende regentessen moesten inleveren omdat ze door het dragen ervan ‘veele borger 
kinderen verre in haer dragt te boven gaen en daerdoor veel aenstoot aan de gemeente comen te geven’. Soms ook 
kregen de kinderen van kennissen of vrienden kleren, maar ook die werden door de vader afgepakt en aan de  
armbezorgers in bewaring gegeven tot ze het gesticht mochten  
verlaten, of de meisjes tot ze als kamermeisje beneden in het huis 
gingen werken. 
 
Wat moet dat een fraai gezicht zijn geweest als de kinderen twee 
keer 's zondags twee aan twee in hun bonte kledij onder leiding van 
de schoolmeester in een lange rij door de stad liepen om naar de 
Grote Kerk te gaan. Daar hadden ze een eigen plekje dat ‘Het Paleys’ 
werd genoemd.  
In 1693 werden op een tombe achter de preekstoel nieuwe banken 
voor hen gemaakt, waarna men over ‘Het Kasteeltje’ sprak. In 1783 
maakten de kinderen het daar wel erg bont, want de vader kreeg 
klachten dat ze over de leuning kwijlden en spuugden. Hele plassen 
lagen er op de blauwe stenen en veel vrouwen sleepten er bij het 
verlaten van de kerk met hun rokken of japonnen doorheen. De vader 
dreigde de kinderen een flink pak slaag te geven als ze dit nog eens 
zouden doen. 
 
Tijdens de ziekte van de schoolmeester in november 1787 misdroe-
gen de weesjongens zich in de kerk door te fluiten en lawaai te ma-
ken en na afloop van de dienst als wilde paarden naar buiten te hol-
len. De matres kreeg van de regenten opdracht voortaan bij ziekte 
van haar man hen naar de kerk te begeleiden en erop te letten dat ze 
zich netjes gedroegen. 
 
 
 

 

Tekening Jacques van Bijlevelt 



 

 
        Jaargang 2019 nr. 1   September 2019      Pagina 5 

 

 

 

Lijfstraffen waren vroeger heel gewoon. Men beschouwde ze als essentieel onderdeel van de opvoeding. In de school 
beschikte de meester over een roe, een plak en een pechvogel. Dit laatste was een van stof gemaakte en met zaagsel 
gevulde duif. De meester gooide hem naar een leerling die ongehoorzaam was of niet goed oplette, die hem terug 
moest brengen om vervolgens met de plak een aantal slagen op zijn vlakke hand te krijgen. Kinderen die een dom 

antwoord hadden gegeven moesten met een bord voor de klas staan waarop een ezel stond afgebeeld. In 1779 strafte 

de meester een meisje door op haar rug een roe te binden en op haar borst een bordje te hangen met daarop het 
woord ‘BETPISSER’.  
Nadat in juni 1768 de meester een meisje had geslagen, pakte ze, toen hij even niet oplette, de stok en de plak van 
zijn bureau en gooide die vanaf het houten bruggetje in de haven. Hoewel haar gezondheid erg zwak was, besloten 
de regenten haar toch voor acht dagen aan het blok te zetten. Dit blok was een zwaar stuk hout aan een ketting, dat 
met een beugel aan het been van het kind werd vastgemaakt, zodat het kon kiezen uit óf zich met veel gerinkel door 
het huis te bewegen, óf het onder zijn arm mee te dragen.  
 
Jongens die konden lezen en schrijven werden bij een ambachtsman in de leer gedaan. Ze waren dan rond de twaalf 
jaar oud. De meest gekozen beroepen waren scheepstimmerman, huistimmerman, metselaar, zeilmaker en kuiper. De 
baas moest het armbestuur voor een leerjongen voor drie jaar ongeveer zestig gulden betalen en aan de jongen zelf 's 
zondags tenminste twee stuivers voor de hele week. 
In april 1785 werd Gilliaam Korijn twee maanden voor afloop van zijn leerperiode door zijn baas ontslagen. Toen hij 
daarover door de regenten werd ondervraagd, vertelde hij dat hij een week eerder op zijn werk een traumatische er-
varing had gehad. Toen zijn baas was weggegaan had diens zoon hem samen met een andere weesjongen  
vastgegrepen en op een zeil gegooid. Zijn handen en voeten hadden ze stevig vastgehouden en zijn broek  
uitgetrokken. Nadat ze ook zijn hemd hadden opgetild hadden ze een aantal meiden uit de buurt geroepen ‘om den 
sport daar mede te drijven en groote gekheden met die weesjongen te maken’. Dit kon niet ongestraft blijven en de 
jongens werden in de regentenkamer ter verantwoording geroepen. Inmiddels was ook bekend dat de knaap die voor 
de mishandeling verantwoordelijk was 's avonds in de jongenskamer vaak rotzooi trapte. De beschuldigingen kon hij 
niet ontkennen en onder toezicht van de regenten kreeg hij eerst van de schoolmeester en daarna van de vader een 
flink pak slaag.  
 
Voor Gilliaam moest een nieuwe baan worden gezocht. De regenten besloten hem aan te monsteren op een schip van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Op 9 mei ging hij met de vader naar het VOC-kantoor in Middelburg, waar 
hij voor zeven gulden in de maand werd aangenomen. Twee maanden kreeg hij vooruit betaald, geld dat bij de boek-
houder in bewaring werd gegeven. Omdat er slechts een week de tijd was voor hij met het schip ‘Alblasserdam’  
onder commando van kapitein Valkenburg naar Indië zou vertrekken, moest zijn uitrusting snel in orde worden  
gemaakt. De vrouwen in het huis naaiden toen in allerijl nieuwe kleding voor hem en een kleermaker maakte nog 
diezelfde week een blauwe overjas. 
Een paar dagen later werd zijn zeekist afgeleverd. Omdat een regent hem te klein vond, en hij ook kleiner was dan de 
andere weesjongen hadden meegekregen, werd hij met een bodewagen terug naar Middelburg gestuurd. Twee dagen 
later ging een regent met Gilliaam naar het VOC-kantoor om een andere op te halen.  
Net als alle andere jongens die naar zee gingen kreeg Gilliaam van zijn ontvangen gage vier gulden zakgeld mee om 
tijdens de reis enige versnaperingen te kunnen kopen. Tot slot kreeg hij van de vader voor zijn vertrek van de zolder 
van het huis nog een kussen en een kussensloop en uit de weesschool een half boek wit papier, zes pennen en een 
klein potje inkt. 
 
Het aanmonsteren van weesjongens op een VOC-schip gebeurde regelmatig. Tot het begin van de 18e eeuw stuurde 
men er gewoonlijk twee per jaar naar zee. In 1704 kwam daar verandering in toen in het reglement werd vastgelegd 
dat slechts acht jongens bij ambachtslieden mochten werken en de rest moest gaan varen. De jongens die daarvoor in 
aanmerking kwamen werden door de regenten gekozen, ongeacht of ze daar zin in hadden of niet. Het was ook een 
gemakkelijke manier om van lastige knapen af te komen. Op 6 april 1728 lezen we in de notulen dat Dirk Jansen, die 
op de nominatie stond om naar Oost-Indië te worden uitgezonden, zich had laten ontvallen dat hij dan weg zou  
lopen. Om dat te voorkomen werd hij tot de tijd dat men hem naar het schip bracht aan het blok gezet.  
 

Met de weesjongen Job Gerritsen liep het in april 1670 volledig uit de hand nadat 
men in zijn broek een zilveren ducaton had gevonden en hij uit de zak van de knecht 
van zijn leermeester diens schoolgeld had gestolen. Ook had hij nog ‘een orangie 
schoffe stuck in deselfs sack’ gestoken. Wat we ons daarbij moeten voorstellen is 
me niet duidelijk en ook met de hulp van de medewerkers van het Zeeuws Archief 
was het niet te achterhalen. Ook had Job nog andere kwajongensstreken uitgehaald. 
Zo had hij 's nachts zijn behoefde in de goot gedaan die van het weeshuis naar de 
regenbak liep waaruit men dagelijks water haalde om te koken. Toen hij daarbij was 
betrapt had men hem met een ketting vastgebonden tot hij de volgende dag onder-
vraagd zou worden. Maar hij had het slot kapot gebroken en was er vandoor gegaan. 
Toen hij weer thuis was gekomen had de meester hem in een dolhuisje opgesloten. 
Maar door de krammen stuk te trappen was hij door een nauw gat naar buiten gekro-
pen en opnieuw weggelopen. Weer thuis gekomen sloeg men hem in vaste boeien. 
Zo moest hij van de regenten vijf á zes dagen blijven zitten en daarna mocht de 
meester hem ook nog straffen. 
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Vlooien, luizen en ander aanverwant ongedierte konden een ware plaag veroorzaken. Daarom werd erop gelet dat de 
bewoners zich goed verzorgden. In de notulen van 15 mei 1703 lezen we dat de vrienden van de weesjongen Hen-
drik Woestijne zich bij de regenten hadden beklaagd omdat de meester hem zo'n pak slaag had gegeven dat zijn rug 
op verschillende plaatsen open lag. De meester was kwaad op hem geworden omdat hij zich na een aanmaning nog 
steeds niet van alle ongedierte had gezuiverd.  
Ondanks alle preventie liep het ook wel eens uit de hand: in 1679 kreeg de schoolmatres een reprimande omdat er bij 
de kinderen hoofdluis was geconstateerd, in 1753 wemelde het van de weegluizen in het huisje van de overleden 
naaister Griete Vermeij, in 1760 zaten de jongens- en meisjeskamer er vol mee, in 1764 moesten de bedsteden in de 
vrouwenkamer vanwege de weegluizen worden afgebroken en tot slot moesten in 1765 de bedstede en spinde van de 
matres om die reden uit het huis worden verwijderd.  
In 1775 vroegen de regenten zich af wat ze met de spullen van de overleden Cornelia Vermeulen moesten doen nadat 
haar zoon in het weeshuis was gebracht. Bij het tellen van de luizen in zijn hemd was de schoolmeester maar gestopt 
toen hij er al dertienhonderd had geteld. Ze zaten tot in zijn schoenen en de plooien van zijn schort. Er zat niets an-
ders op dan hem helemaal uit te kleden, zijn haar af te snijden en zijn hoofd en huid met jenever te wassen, om hem 
vervolgens schone kleren aan te trekken. Als het zo met zijn kleding was gesteld, zou het met de spullen van zijn 
moeder niet beter zijn en daarom besloot men die te vernietigen in plaats van ze naar het weeshuis te brengen. 
 
Als de kinderen vijfentwintig jaar waren geworden mochten ze het weeshuis verlaten. Bij hun afscheid kregen ze een 
uitzet mee en waar nodig wat geld om de eerste tijd van rond te komen. De uitzet bestond uit onder- en bovenkleren, 
kousen, schoenen en soms ook een hoed. Toen Martijntje Couvents op 15 augustus 1668 het weeshuis verliet, kreeg 
ze: ‘een nieuw blaeuw keurs, een nieuw root lijfken, een nieuw paer gebreyde koussen, een nieuw blaeuw voor-
schoot, een paer spaens lere schoenen, ende 4 nieuwe hembden’. Danieel Hersé die 2 juli 1670 het tehuis verliet, 
kreeg ‘een opperbrouck met een onderbrouck, een hemtrock, een paer kousen, twee hemden, een paer schoen met 
noch een lange rock met een hoet’ en Nohé de Rijcke, die op dezelfde dag vertrok, kreeg: ‘een pack kleeren, een 
onderbrouck, twee hemden een paer kousen met een paer spaenslere schoenen en een hoet’. 
 
Hoewel men de jongens en meisjes goed van elkaar gescheiden hield en de omgang tussen hen verbood, werden er 
soms toch verliefd op elkaar. In het ergste geval eindigde dit in een zwangerschap. Omdat ze daarmee de wet hadden 
overtreden moest het stadsbestuur beslissen wat er men hen moest gaan gebeuren. 
Toen in 1735 bekend was geworden dat Jacomijntje Boone van Gideon Meyland in verwachting was, werd Gideon 
aan het blok gezet. Alle kinderen werden in de regentenkamer geroepen en gedreigd dat ze op een een schavot zou-
den worden gestraft als hen dit ook zou overkomen. Voor Jacomijntje en Gideon liep het goed af, want het stadsbe-
stuur besliste dat er geen sancties zouden volgen als ze met elkaar zouden trouwen en ook de gebruikelijke uitzet 
zouden ze meekrijgen. 
Maar niet altijd was het stadsbestuur zo mild. In 1749 vroeg Dingman van der Bals toestemming met Sara van der 
Heyde te mogen trouwen. Sara werkte als naaister in het gesticht en Dingman was timmermansknecht. Ze kregen 
geen toestemming omdat ze nog te jong waren. Enkele maanden later hoorde de boekhouder dat Sara in verwachting 
was. Dingman werd aan blok gezet en Sara mocht niet meer aan de provenierstafel eten. Het stadsbestuur besliste dat 
ze met elkaar moesten trouwen en zonder uitzet het huis moesten verlaten. Vervolgens zou Dingman direct na zijn 
huwelijk naar Indië worden uitgezonden. Veertien dagen later werd de huwelijksafkondiging in de keuken van het 
weeshuis opgehangen en Dingman van het blok ontslagen. 
Soms ook kregen de wezen een relatie met iemand van buiten het gesticht. In oktober 1701 kreeg Aagtie Abrahams 
verlof om naar haar moeder in Zierikzee te gaan, maar in plaats daarvan ging ze met een soldaat op stap. Weer thuis 
werd ze voor een maand op water en brood aan het blok gezet. Toen de maand voorbij was vroeg de soldaat of hij 
met haar mocht trouwen. Hij kreeg nul op het rekest en Aagtie werd het huis uitgezet. 
 
Behalve dat de jaarlijkse kermis enig vertier voor de bewoners bood, leverde ze ook inkomsten voor de armen op. 
Iedere kermisexploitant moest een door het bestuur bepaald bedrag betalen als hij met zijn attractie op de kermis 
wilde staan. Zo ontving de boekhouder op 13 juli 1773 twee pond tien schelling van vier ‘spullen’ die op de kermis 
hadden gestaan. 
De aanwezigheid van de kermis bezorgde de regenten ook ieder jaar weer grote zorgen. Regelmatig kwamen de ou-
dere kinderen te laat thuis of men zag ze een hele nacht niet, zoals Catherina Boudewijns, die als meid beneden in 
het huis dienst deed, en tijdens de kermis in 1752 een hele nacht was weggebleven. De regenten besloten haar voor 
straf ‘aan den blocq te doen sluyten en te laaten setten boven op de agtersolder om aldaar met water en brood ge-
spijsigt te werden’.  
Twee jaar later gingen drie oudere meiden naar de kermis in Middelburg waar ze bij deze en gene thee zouden gaan 
drinken. Maar verder dan de herberg ‘Halfwege’ tussen Veere en Middelburg kwamen ze niet. Daar ontmoetten ze 
de provenier Thomas Mester die ze zoveel sterke drank liet drinken dat ze 's avonds hand in hand ‘onder 't plegen 
van verscheyde onordentelijkheden’ naar huis terugkeerden.  
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Op feestdagen werd er gevlagd en het gebouw 's avonds feestelijk verlicht. Ter gelegenheid van de 
inhulding van Willem IV als markies van Veere werd er een nieuwe prinsenvlag gekocht om ‘van 
den thooren van 't gasthuys te laaten afwaayen’. Ook werd besloten ‘op den dag der installatie van 
sijn hoogheyd als stadhouder capitain en admiraal generaal deser provintie het huys te laaten  
illumineren’. Tijdens het afvuren van het laatste saluut die dag raakte een matroos van het  
oorlogsschap ‘De jonge Prins’ aan zijn hand gewond en moest in het gasthuis worden opgenomen.  
Enkele dagen later ontving de boekhouder uit handen van de landssecretaris een pakje met honderd 
gouden ducaten die de prins als ‘een douceur en liefdegave aan den armen deser stad’ had  
geschonken.  
 
In 1781 had het armbestuur nog de verantwoording voor 59 personen: de vader en moeder, de 
schoolmeester en zijn vrouw, 8 proveniers, 2 halve proveniers, een naaister, 9 arme vrouwen, 2 
arme mannen, 16 weesjongens, 16 weesmeisjes en één kind dat buitenshuis woonde. 
In de loop van de 18e eeuw daalde het inwoneraantal van de stad, waardoor er ook minder personen 
in het gesticht werden opgenomen. De inkomsten daalden fors en na het overlijden van de school-
meester in 1800 was het financieel niet meer haalbaar om een nieuwe te benoemen en bezochten de 
kinderen de stadsschool. 
 
In 1818 klaagde de vader bij het bestuur dat het gebouw onbewoonbaar was geworden. Er was geen 
vertrek meer te vinden waar het niet inregende en bijna alle ruiten waren stuk, zodat het er altijd 
tochtte. Uit het bestuur werd een commissie gevormd die na onderzoek het gebouw wilde herstellen. 

Op advies van de gemeenteopzichter 
keurde Gedeputeerde Staten het plan af en 
gaf in overweging het leegstaande pand in 
de Kerkstraat te kopen dat wij nu kennen 
onder de naam ‘Het Godshuis’. Dit ges-
chiedde voor fl. 1400. De restauratie en 
inrichting ervan kostte fl. 2663,15. Na 
verkoop van het oude gebouw, dat fl. 5210 
opbracht, bleef er nog fl. 1146,80 over, 
waar het armbestuur aandelen Nationale 
Werkelijke Schuld van kocht. 
 
De westzijde van de Warwijcksestraat 
werd na de sloop van het arm-, gast- en 
weeshuis een groot braakliggend terrein, 
waar pas in de loop van de twintigste eeuw 
weer  
bebouwing kwam. 
 
 
 
 
 
 

 
In navolging van Vondels vers voor het Weeshuis in Amsterdam schreef de predikant Andreas An-
driessen in de 18e eeuw het volgende gedicht: 
 

Op het Arm-, Gast- en Weeshuis der stad Vere 
 

De Liefde woont in dit gesticht, 
Opdat haar zorg den last verlicht 

Des Ouderdoms, de Kranken troost 
En voede het Ouderlooze kroost. 
Ei, volg, al wie hier immer door 

Dees poorte treedt, dat Liefdespoor, 
Zoo komt gy God, den Zijnen Vader 
En Arts en Steun, door Liefde nader. 
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STADSHAVEN VAN VEERE  
Over Vloedpalen, Liggers en Ladders 

 
Ir JP Loeff, Voorzitter Stadsraad Veere 

 

Veere is onlosmakelijk verbonden met zijn haven. Zonder haven was er geen veer naar Noord- Beveland geweest en 
was Veere er dus ook niet. Die haven is beeldbepalend voor de stad en zou in zijn geheel gekoesterd moeten wor-
den. 
Op dit moment is gebleken dat historische aspecten van de haven echter op geen enkele manier beschermd zijn. We 
hebben het in dit geval over de kademuren, de vloedpalen, de liggers en de ladders die overgebleven zijn uit de tijd 
dat er nog getij was en dat vanuit de Veerse haven vissers uitvoeren en dat er andere commerciële activiteiten 
plaatsvonden.  
 
(Jan Paul Loeff heeft een brief geschreven naar de Bond Heemschut met daarin een pleidooi om de haven en de 
kademuren te beschouwen als rijksmonument. De beschrijving  en de illustraties van de details zoals de liggers, 
vloedpalen en de ladders is zo leerzaam dat ik u die graag laat lezen. –red-) 
 

Hoogwater 

 
De vloedpalen waren noodzakelijk om met heel hoog water te zorgen dat de schepen in de haven ook daadwerkelijk 
in die haven bleven. De liggers zorgden ervoor dat de palen stevig op hun plaats bleven. We willen dit graag laten 
zien aan de hand van oude foto's. Allereerst een foto van het voorste deel van de haven bij een stormvloed in 1954. 
Deze komt uit het privé album van de familie Minneboo.  
 

Duidelijk is te zien hoe hoog het water kon komen. Dat dit uitzonderlijk was mag duidelijk zijn. Een wat normaler 
beeld schetst de volgende foto.  

 

Dit is een foto van na 1954 wat aan de kofferdam op de Kaai te zien is die als resultaat van de hoge vloed in de  
vorige foto werd aangelegd. Op deze stand van het tij kan je zo aan wal stappen wat door de liggers vergemakkelijkt 
werd.  
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De bemanning van de reddingboot voor een van de ladders. Hier is de noodzaak van de ladders ook goed te zien.  
Deze foto is vermoedelijk aan de Bastion kant van de haven genomen.  

Ladders 
 
De ladders maakte het mogelijk om bij laagwater de schepen toch te bereiken. De afstand van de ladders onderling 
geeft een indicatie van de grootte van de schepen. Dat de ladders nodig waren om aan land te geraken mag uit de vol-
gende foto duidelijk zijn. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
U ziet hier dat de hoogaarzen 
aan de grond liggen en dat de 
ladders toen op een afstand 
van elkaar zaten zodat je maar 
net op de Kaai kon klimmen. 
Dit is later verbeterd.  



 

 
        Jaargang 2019 nr. 1  September 2019        Pagina 10 

 

 

Structuur van de haven 
 
De haven valt in twee delen te verdelen. De eigenlijke (voor)haven en de spuikom. Dat laatste deel wordt tegen-
woordig veelal de achterhaven genoemd. Het was echter tot 1917 een spuikom.  Op de plek van de spuisluis ligt nu 
de brug. We bekijken op dit moment alleen de stadskant van de haven. Over de overkant valt natuurlijk ook veel te 
vertellen. 
De voorhaven kan ook weer in delen verdeeld worden. Van de monding tot de damwand voor de club is de ingang. 
Gekenmerkt door aan de noordzijde een paalhoofd, het Noorderhoofd genaamd. Aan de zuidzijde een gemetseld 
hoofd met erachter de Campveersche Toren. Vandaaruit de haven in een glooiing van basalt met een steiger ervoor 
voor jachten. Deze was voor de afsluiting van het Veerse gat niet aanwezig. Voor wat nu de sociëteit van de Jacht-
club Veere is (vroeger de vismijn) is een damwand tot om de hoek naar de verbreding van de haven. Ook hier is een 
steiger voor jachten voor aangelegd. Om de hoek nog een stukje damwand en dan begint de gemetselde kademuur 
met vloedpalen ervoor. Die damwand is in 1934/35 aangelegd om de jaarlijkse baggerbeurt tot aan de kant te kun-
nen doen. Dan kon ook vis gelost worden bij laag water. In de rest van de haven werd niet tot aan de vloedpalen 
gebaggerd omdat men bang was dat de Kaai zou verzakken. De schepen vielen bij laag water dus droog. Ook ver-
derop in de haven is onder de Kaaimuur een damwand aangebracht. Wanneer dit is gebeurd is niet duidelijk. 
In de volgende hoek ontbreken de vloedpalen en liggers en is op de hoogte van de straat een hekje geplaatst, het 
hekje van Frans Rouw. Deze Veerenaar, ooit matroos op de Tonnenlegger, is daar met brommer en al, vermoedelijk 
onder invloed van een borrel of twee, een keer de haven ingereden. Daarna werd een hekje geplaatst.  
Het volgende stuk is weer voorzien van vloedpalen en twee ladders. Op onderstaande oude foto is te zien dat dit 
voorste deel van de kade vanaf die hoek tot aan de Schotse Huizen toen vrij minimaal voorzien is van vloedpalen.  

De haven voor de Eerste Wereldoorlog tijdens halftij.  

 
 
Dit is een foto van voor de 
Eerste Wereldoorlog uit het 
fotoalbum van de familie 
Popham. Hugh Popham heeft 
vele jaren vanuit Veere op 
waterwild gejaagd en was 
ook amateurfotograaf. Je ziet 
hier ook dat voor de Schotse 
Huizen de kademuur over-
ging op een plankier met 
eronder een glooiing van 
vermoedelijk basaltblokken. 

                           Nu ziet dit deel er als volgt uit:  
 
 

 
 
 

Het eerste deel van de kademuur van de hoek 
tot aan de Schotse Huizen zoals het nu is. 
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Het uiteinde van het plankier zoals dat er toen, voor 
de Eerste Wereldoorlog was met (vermoedelijk) 
Hugh Popham met geschoten waterwild. Nu is dat de 
betonnen constructie onder de Kaai. Te zien is dat het 
plankier niet aansluit op de kademuur verderop maar 
dat het haaks op houdt met een leuning waar de jager 
tegenaan staat. 
 
 
 
 
Het plankier is op een gegeven moment vervangen 
door de betonnen constructie die nu nog bestaat. Dit 
is waarschijnlijk na de oorlog gebeurd. De glooiing is 
aangehouden en er is een betonnen laag tegen aange-
bracht met een betonnen bedekking. De vloedpalen 
zijn ervoor geplaatst met een staande wand achter 
iedere paal. Op vrij korte afstand van elkaar zijn sta-
len trappen aangebracht. Deze zijn in goede staat. 

Een voorbeeld van een stalen trap zoals omschreven. 
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De bovenzijde van de betonnen constructie met een van de zes stalen trappen. 

Na het betonnen deel komt een vrij lang stuk dat voorzien is van een aantal knikken. Dit deel van de Kaaimuur 
staat op een damwand die waarschijnlijk op hetzelfde moment als de betonnen vervanging van het plankier is 
geslagen.  
Na de eerste knik komen we aan een deel van de Kaai waar wat bijzonders over te vertellen is. Het is de plek 
waar vroeger de Tonnenlegger van de familie van Beveren zijn ligplaats had. We willen daar wat meer over 
vertellen om duidelijk te maken dat veel details van de haven een historisch verhaal vertellen.  

De plek van de Tonnenlegger voor 1917. Het schip dat tegen de wal ligt is de schokker waarmee Van Beveren tonnen 
legde voor de Veergat (VE8) in 1917 gebouwd werd. Op de Kaai zijn tonnen te zien en tegen de Kaaimuur  
vloedpalen en liggers. De ladder is verscholen achter de mast van de schokker. 
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De voormalige plek van de Tonnenlegger nu. 

Als je bovenstaande foto bekijkt dan zie je van links naar rechts een laag paaltje, een ladder met als enige aan beide 
zijden een handvat/leuning en rechts weer zo'n laag paaltje. Helaas is voor deze historische plek een stuk steiger aan-
gelegd. De lage paaltjes waren niet bestemd als vloedpaal. Daarvoor waren ze te laag. Van Beveren had ze speciaal 
laag laten maken zodat hij als hij de draai met de Veergat (ook wel de Tonnenlegger of de VE8) gemaakt had hij en 
zijn matroos met een zwaai een landvast over die paaltjes kon werpen. Hij hoefde dan maar even zijn stuurhuis uit te 
wippen en hij lag achter vast. Die dubbele leuning had ook zo zijn geschiedenis. De laatste Tonnenlegger was Barend 
van Beveren en die had bij een motorongeluk een been verloren. Hij deed zijn werk dus met een houten poot en dan 
was een dubbele leuning om aan en van boord te komen natuurlijk handig.  

De dubbele leuning voor Barend van Beveren 



 

 
        Jaargang 2019 nr. 1  September 2019        Pagina 14 

 

 

Het volgende deel van de haven is voorzien van een steiger met daaraan ligplaatsen voor vaste liggers van de Jacht-
club Veere. Hier zijn een drietal ladders die in redelijke staat verkeren.  

De muur erachter is echter zeer zorgelijk en ook de palen en liggers zijn niet allemaal goed. Verder liggen in 
dit stuk een deel van de liggers boven het Kaai niveau wat waarschijnlijk niet historisch juist is.  
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De Spuikom na de restauratie 

 
Op dit moment is een restauratie van de vloedpalen en de havenmuur in gang gezet door de gemeente Veere. De 
Spuikom (voor niet Veerenaren de Achterhaven) is klaar en daar is, zoals al gezegd, gebleken dat er niet op histori-
sche aspecten is gelet. Van de drie ladders is er maar één overgebleven en daar is de leuning niet van teruggeplaatst. 
De andere waren in slechte staat en zijn, in overleg met de jachtclub Veere, weggelaten. We laten een drietal foto's 
zien van de Spuikom vroeger, voor de restauratie en erna. 

De Spuikom op een oude ansichtkaart. In vergelijking met de voorhaven staan de ladders veel verder uit elkaar. 
Hier werden grotere schepen geladen en gelost. De bietencampagne was daar een voorbeeld van. 

De Spuikom met alle drie de ladders nog aanwezig. Najaar 2018. 
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De Spuikom nu. Maar één ladder is overgebleven en daar is de leuning/handgreep 
niet teruggeplaatst. 

Plannen voor de voorhaven 

Het voorgenomen werk aan de voorhaven wordt in een drietal delen gesplitst. Het bij de vorige restauratie (vrij kort-
geleden, ca. 2005) gebruikte hout was afkomstig van de fuik van de veerdienst Kruiningen Perkpolder en dat was niet 
allemaal in goede staat. Dat moet over de gehele voorhaven voor een groot deel vernieuwd worden. 
 
Als eerste wordt het deel tussen sociëteit en Schotse Huizen aangepakt. Hierbij wordt een damwand geslagen en 
wordt erachter de haven leeggepompt. Dit is noodzakelijk omdat de muur tot onder het winterniveau van de haven 
doorgaat. In dit stuk zijn twee houten ladders aanwezig. Een mist een sport maar de aanwezige sporten van beide  
ladders zijn in goede staat. De palen waarin ze zijn uitgekapt zijn echter niet allemaal goed.  
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Vermoedelijk als tweede deel wordt het gedeelte achter in de haven aangepakt. Dit om de vast ligplaatshouders zo 
vroeg mogelijk terug te kunnen laten keren. Ook daar zijn de palen en liggers veelal slecht. De drie ladders zijn rede-
lijk en de sporten zouden hergebruikt kunnen worden. Zie foto's in het gedeelte over de structuur van de haven voor 
details. 
 
De palen en liggers voor het betonnen deel zijn ronduit slecht. De stalen ladders zijn bij de vorige restauratie wel 
allemaal onder handen genomen en die zijn daardoor nog in goede staat. Ze zijn weliswaar nieuwer dan de houten 
ladders maar geven, net als de betonnen onderbouw een fase in de geschiedenis van de haven weer. Ze zijn daarom 
net zo goed van belang als andere aspecten van de haven. 
 
Niet genoemd maar wel historisch van belang zijn de op de Kaai zelf geplaatste (witte) meerpalen. Deze zijn deels in 
slechte staat. Een aantal was vroeger ook voorzien van metalen strippen om slijtage door de landvasten van de vissers 
te voorkomen. Er is geen een meerpaal meer over met van die strippen. Ook deze palen zouden beschermd moet wor-
den, zowel aan de Kaai kant als aan de Bastion kant van de haven. 
 
Bronnen: 
 
Wijlen mevrouw Rouw 
Boete Minneboo 
Eigen waarneming vanaf 1963 

EEN TENTOONSTELLING IN DE GROTE KERK EN EEN 
BOEKRECENSIE  

   Jan Paul Loeff 

De combinatie van een tentoonstelling en de presentatie van een boek met de herdenking van 75 jaar bevrijding van 
Zeeland is een gelukkige. In onze Grote Kerk is de tentoonstelling Uncle Abe's Spitfire/"Jongens ik moet gaan 
zwemmen" te zien. Thema ervan is de nagedachtenis aan de neef van de maker van de tentoonstelling en de schrijver 
van het boek, Pier Pennings. Het gaat om de oorlogsvlieger Bram Pennings. Het boek beschrijft zijn leven en de ten-
toonstelling eert zijn nagedachtenis.  
Bram Pennings is de zoon van een zendelingen echtpaar dat in Egypte werkt. Hij en zijn broer Pier (senior) worden 
naar een school voor kinderen van zendelingen gestuurd en brengen hun vakanties door in Kortgene bij een oom en 
tante. Het bestaan van een dergelijke school was voor mij nieuw en het schets een beeld van ouders die wel het goede 
willen doen voor hun godsdienst maar niet echt voor hun kinderen. Beide jongens hebben hier dan ook last van. 
Bram besluit al heel snel dat hij vliegenier wil worden en doet daar zijn uiterste best voor. Hij maakt zijn HBS niet af 
en trekt via Egypte naar Nederlands-Indië waar je bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) tot piloot 
opgeleid kan worden. Dat lukt met wat moeite en hij wordt in het begin van de oorlog naar Engeland gestuurd om 
daat een Spitfire voor de RAF te vleigen. Die Spitfire is bekostigd vanuit Indië via een fonds dat Prins Bernhard voor 
dat doel had opgericht. Een Fonds dat nu nog bestaat onder de naam Prins Bernhard Cultuurfonds. De vliegtuigen 
zouden gevlogen worden door piloten uit Indië en Pennings was samen met Buys en Bruinier de eerste van die groep. 
Ze waren echter ook de laatste omdat Indië bezet werd door de Jappen.  
Via Canada, waar ze prinses Juliana ontmoeten, reizen ze naar Engeland. Na een korte omscholing op Spitfires wor-
den ze operationeel. De eerste inzet wordt Bram echter fataal. Bij een aanval op het vliegveld Oost Souburg wordt 
zijn vliegtuig geraakt door de luchtafweer. Zijn laatste bericht is ook de titel van dit boekje: "Jongens, ik moet gaan 
zwemmen". Hij crasht in de monding van de Westerschelde en noch hij, noch zijn vliegtuig wordt weergevonden. 

Het boekje omschrijft het leven van Bram Pen-
nings aan de hand van het archief dat zijn broer 
Pier, vader van de schrijver, nagelaten heeft. Het is 
een indringende beschrijving van het leven van 
een bevlogen jongen die eigenlijk liever wilde 
vliegen dan militair worden.  
De tentoonstelling bestaat uit een levensgrote 
mock-up van een Spitfire, gemaakt van zwart ge-
schilderde panlatten. Het vliegtuig ligt op de vloer 
met erachter een spoor van restanten alsof de crash 
daar heeft plaatsgevonden. Dat schroot en die 
scherven zijn door Ankie Land ontworpen en van 
afvalkarton en stoffen met gouddraad gemaakt.  



 

 
        Jaargang 2019 nr. 1  September 2019        Pagina 18 

 

 

In de verschillende nissen zijn haar gouden schedels te zien, dat is als je tenminste op de goede plek voor de beeltenis-
sen gaat staan. Op de achterwand van de kerk hangt en grote banier met de tekst: "Ergens in deze geteisterde wereld". 
Het is de omschrijving op het overlijdensbericht dat Brams broer uitstuurde in 1941 toen nog niet bekend was waar 
Bram gesneuveld was. Het geeft de wanhoop en ellende van een wereld in oorlog schrijnend weer. 
Kan je een grote Kerk vullen met één vliegtuig wat scherven en wat schedels? Ja, dat is wonderwel gelukt en het is 
een indrukwekkend eerbetoon aan een van die vele jongemannen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid.  
Als je de kans hebt bezoek deze tentoonstelling maar lees eerst het boek. Dat verduidelijkt wat je te zien krijgt. Dat 
boek is in goede boekhandels zoals 't Spui in Vlissingen en de Drukkerij in Middelburg te koop. Pier omschrijft het als 
een 'boekje' wat qua maat misschien klopt maar het overstijgt die omschrijving door zijn inhoud en de connectie met 
deze tentoonstelling. Een aanrader. 

PIJNPUNTEN 
Nico van Rijswijk 

Het is weer najaar en tijd voor evaluaties en overleg met de gemeente. Het bestuur van de Stadsraad Veere verzoekt u 
daarom uw pijnpunten kenbaar te maken. Voorbeelden van reeds gemelde punten zijn: 
Verrommeling Keuterpaadje (wandelpad langs begraafplaats Zanddijk) 

Parkeren fietsen op de Markt 

Veiligheid (nauwe doorgangen) op historische- en kerstmarkt 

Bestrating en (het ontbreken van) parkeervakken in de Kapelstraat 
U wordt verzocht uw pijnpunten per mail te melden bij info@stadsraadveere.nl liefst voorzien van foto’s. 

mailto:info@stadsraadveere.nl
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ACTIVITEITENKALENDER NIEUW-SANDENBURGH 
 
Beste inwoner van Veere, 
Graag willen we van Nieuw-Sandenburgh een ontmoetingsplek maken binnen de stad Veere. Om dit te realiseren 
bieden we u de mogelijkheid om aan te sluiten bij diverse activiteiten die wij 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. Wist u dat iedere woensdagmiddag de biblio-
theek geopend is waarbij we grootletterboeken uitlenen. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact op. 
 
Het is mogelijk om met een activiteitenkaart te betalen, deze is te verkrijgen bij de hier onderstaande personen. Kosten 
€ 10,24 voor 10 strippen 
Koffie/thee zijn inbegrepen. Activiteiten worden gehouden in ’t Tref-center locatie Nieuw Sandenburgh. 

 
Met vriendelijke groet,  
Tamara de Ridder ma t/m do E: tdridder@zorgstroom.nl  

Carolien de Koeijer  vrijdag E: dagbesteding-ns@zorgstroom.nl 
Tel: 0118 – 5770 29 

September 
Iedere maandag   Vrijdag 13 september           
“Gymnastiek”   “Gelegenheidskoor”  
We bewegen vanuit een (rol)stoel  Aanvang: 10:30 uur  
Aanvang: 14:15 uur   Kosten: 2 strippen 
Kosten:  2 strippen    
m.u.v. feestdagen                                             
 
Dinsdag 3 september  Dinsdag 17 september 
“Creatieve middag”                                                          “Sjoeltoernooi!!!”  
Aanvang: 14:30 uur                                                                Aanvang: 14:30 uur 
Kosten: 2 strippen                                                                   Kosten: 4 strippen 
 
Donderdag 5 september                                                         Donderdag 19 september  
“Even Dienke”                                                                      “Spelletjes” 
Aanvang: 14:30 uur                                                               Aanvang: 14:30 uur 
Kosten: 2 strippen                                                                 Kosten: 2 strippen 
 
Vrijdag 6 september  Vrijdag 20 september 
“Filmmiddag”  “Gelegenheidskoor”  
Aanvang 14:30 uur  Aanvang: 10:30 uur 
Kosten: 2 strippen  Kosten: 2 strippen 
 
Dinsdag 10 september  Dinsdag 24 september  
“Spelletjes”  “Bingo!”  
Aanvang 14.30 uur  Aanvang: 14:30 uur 
Kosten: 2 strippen  Kosten: 4 strippen 
   
Donderdag 12 september   Donderdag 26 september  
“Bezige bijtjes”  “Bezige bijtes” 
Aanvang: 14:30 uur  Aanvang: 14:30 uur 
Kosten: 2 strippen  Kosten: 2 strippen 
 
  Vrijdag 27 september 
  “Koersbal met de soos van Veere”
  Aanvang: 14:30 uur 
  Kosten: 2 strippen 
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Oktober                                                                                   
Dinsdag 1 oktober                                Dinsdag 29 oktober 
“Zingen”                                                                                                    “Spelletjes” 
Aanvang: 14:30 uur           Aanvang: 14:30 uur                                           
Kosten: 2 strippen                   Kosten: 2 strippen                                         
   
 
Donderdag 2 oktober                                                                                  Donderdag 31 oktober                     
“Spelletjes”                        “Bingo”                                                                             
Aanvang: 14:30 uur                                                                    Aanvang: 14:30 uur 
Kosten: 2 strippen                   Kosten: 4 strippen               
   
   NOVEMBER 
Vrijdag 4 oktober                             Vrijdag 1 november                                       
“Filmmiddag”                                                                              “Filmmiddag”           
Aanvang 14:30 uur Aanvang: 14:30 uur   
Kosten: 2 strippen                                                          Kosten: 2 strippen             
   
       
Dinsdag 8 oktober           Dinsdag 12 november                                                      
“Bingo”                                                                                                       “Spelletjes”                       
Aanvang: 14:30 uur                   Aanvang: 14:30 uur                                     
Kosten: 4 strippen                   Kosten: 2 strippen                                          
   
Donderdag 10 oktober                                                                Vrijdag 15 november   
“Bezige Bijtjes”                                                                                          “Gelegenheidskoor!!” 
Aanvang: 14:30 uur                            Aanvang: 10:30 uur                            
Kosten: 2 strippen                    Kosten; 2 stempels  
  
Vrijdag 11 oktober                                                                                      Vrijdag 15 november                                                   
“Verrassingsactiviteit”                                                                              ”Verrassingsactiviteit” 
Aanvang: 14:30 uur                                                     Aanvang: 14:30 uur 
Kosten: 2 strippen                    Kosten: 2 strippen               
  
 Dinsdag 15 oktober                                                                 Donderdag 21 november  
“MaCo modeshow”                                                                                   “Bezige bijtjes” 
Aanvang: 14:30 uur                                                      Aanvang: 14:30 uur 
Verkoop v.a. : 13.00 tot 16.00 uur.                 Kosten : 2 strippen 
 
Donderdag 17 oktober                                                                Vrijdag 22 november   
“Spelletjes”                                                                                       “Koersbal met de soos van Veere” 
Aanvang: 14:30 uur                                                       Aanvang: 14:30 uur 
Kosten: 2 strippen               Kosten: 2 strippen 
 
Donderdag 24 oktober Vrijdag 29 november 
“Bezige bijtjes” “Bingo” 
Aanvang: 14.30 uur Aanvang 14:30 uur 
Kosten: 2 strippen               Kosten : 4 strippen 
   

 
 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.   

   

 

 


