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toekomst Oosterschelde
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Opvattingen over werkelijkheid
Zijn persoonlijk als kerkelijkheid
Wat de een ziet als echt en waar
Acht ‘n ander bedenkelijk en raar
@jangreijn

Wat betekent de klimaatverandering voor de Oosterschelde en
voor de Stormvloedkering, die sinds
1985 de zee bij hoogwater op afstand’
houdt? Vier ‘vrijdenkers’, waaronder
professor Aad Smaal uit Zierikzee
organiseren er op 29 oktober een
congres over op Neeltje Jans. De
gemeente is enthousiast en betaalt
mee; € 12.500.
NEELTJE JANS

Smaal organiseert het congres samen
met Idco Duynhouwer, Siebe Kramer en
Philip Drontmann. De vier willen een
open discussie over de klimaatverandering en de consequenties voor de
Oosterschelde. De gemeente is bereid
om het congres op haar naam te laten
organiseren, zodat het gemakkelijker is
om het benodigde geld binnen te krijgen. Partijen als Rijkswaterstaat, de
provincie, het productschap Mossel,

Natuurmonumenten en nog veel meer
organisaties laten zien dat er een groot
draagvlak is voor het congres.

“Hoe eerder we een
beeld van de mogelijke
toekomst hebben, des
te meer tijd is er om
scenario’s te ontwerpen.”
Het duurt nog een hele tijd voordat
de zeespiegel zodanig is gestegen
dat er directe problemen zijn te verwachten met de Oosterscheldekering.
,,Maar we weten bijna zeker dat ze er
wel aan gaan komen. Het starten van

deze discussie is daarom niet overbodig,” zo motiveert de gemeente haar
deelname. ,,Hoe eerder we een beeld
van de mogelijke toekomst hebben, des
te meer tijd is er om scenario’s te ontwerpen die een oplossing kunnen bieden aan de verwachte problematiek. En
zoals nu het inzicht is, gaat het uitvoeren van mogelijke oplossingen veel
tijd kosten en is het verstandig om daar
tijdig mee te beginnen. Het is in ieder
geval geen overbodige exercitie.”
De gemeente is bereid om de initiatiefnemers actief te ondersteunen. ,,Voor
onze gemeente is de Oosterschelde
belangrijk. Niet alleen omdat het
grootste gedeelte van de Oosterschelde
in onze gemeente ligt, maar ook omdat
we economisch verbonden zijn aan de
Oosterschelde door de visserij en de
(water)recreatie die voor inkomsten
voor onze gemeente zorgt’’. •

Bijzondere flessenpost-relatie

Een verdrietig en onverwacht
bericht op Facebook heeft deze week
een abrupt einde gemaakt aan een
bijzondere vriendschap. Een vriendschap, die 52 jaar geleden begon
toen de 16-jarige Mineke Strayer een
fles vond op het Verklikkerstrand in
Renesse.
RENESSE

Ze kan zich het moment zelf niet
meer herinneren. Als zestienjarig
meisje vond ze een fles met daarin
een briefje van de oudere Amerikaan
Albert Lauritz Rasmussen. Een briefje
gewikkeld om een sigaret. Hij was
onderweg naar Duitsland om er les
te gaan geven en was benieuwd of

iemand zijn fles – die hij in het Kanaal
over boord had gegooid – zou vinden.
Dat werd dus Mineke. Mineke, geboren
onder de vuurtoren van Haamstede,
kwam graag op het strand en hoefde
er niet lang over na te denken om te
reageren. Ze kon toen niet bevroeden dat er een decennialange vriendschap uit zou ontstaan. ,,We hebben
elkaar in al die jaren zeker wel en keer
of acht gezien. Een bijzondere man.
Zijn motto was om overal in de wereld
vrienden te maken, zodat je nooit een
toerist zou zijn.”
Mineke en Lauritz hielden altijd contact. Eerst nog via brieven, later door
elkaar te bezoeken en met het tegenwoordige Facebook éénvoudig via
internet. Ze hebben elkaars levens
gevolgd en altijd contact gehouden.
En dan deze week ineens het bericht
‘Albert-Lauritz passed away peacefully this morning 9th July 2018’.
,,Ja, toen kwam er wel even traantjes.
Het was een bijzondere man,” vertelt
Mineke. •

Computerreparatie aan huis
>>>>> Geen voorrijkosten <<<<<

Tel.: 0111-642830

www.marelcompleet.nl - marelcompleet@zeelandnet.nl

Nog meer te beleven
op 39e Brouwse dag
Zaterdag 14 juli wordt
voor de 39e keer de Brouwse dag
gevierd. Deze dag staat zoals elke
editie in het teken van muziek.
Naast de muziek Play In, optredens
van de Majorettevereniging, braderie en vele andere activiteiten is er
dit jaar voor de eerste keer ook een
samenwerking met Schoon Zeeland
en Deltasport.
BROUWERSHAVEN

Deltasport zal tussen de middag een
voorstelling geven op het gebied van
Tumbling. Een lange baan waarop
verschillende sprongen worden uitgevoerd. Na de voorstelling is er de
mogelijkheid voor de kinderen om

ook een aantal sprongen te wagen.
Schoon Zeeland is een campagne voor
een schone provincie. Op de Brouwse
dag zal Schoon Zeeland met een jutterkar aanwezig zijn om aandacht te
vragen voor zwerfafval. De bezoekers
zullen worden geattendeerd op het
verantwoord opruimen van afval en
de gevolgen van het zwerfafval. Een
mooi initiatief waar iedereen zijn of
haar steentje aan kan bijdragen.
De voorbereidingen zijn inmiddels
in volle gang en samen met de grote
groep vrijwilligers is er gestart aan
de opbouw van de Brouwse dag. www.
brouwsedag.nl •

WEEKENDWEER
zaterdag 14 juli
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Nieuweweg 1, 4315 PR Dreischor

0111 401 361

Is uw woning nog niet verkocht en ziet
uw makelaar geen mogelijkheden meer?
Bel ons voor een second opinion.
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20% EXTRA KORTING
OP BUITENLAKKEN

Geopend op dinsdag,
donderdag en zaterdag
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Deco Home Zierikzee
Grevelingenstraat 11
4301 XZ Zierikzee
0111-451120

N 2-3 bft
Neerslagkans: 10%

Lees het actuele weer op pagina 5 met weerman Joost Loomans
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Marel Compleet - Zierikzee
Reparatie – Verkoop – Onderhoud - Deskundig advies
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(edel)stenen en mineralen
sieraden atelier
steenslijperij
workshops steenslijpen

Watermolen 2B
4301 HP Zierikzee
06-51238170
0111-676090
www.ireber.nl

