5

Voor leefbare Oosterschelde
en haar natuur en mens
Gebiedscoalitie Zierikzee-Bruinisse gestart

Een groep ondernemers, bewoners en grondeigenaren uit de zone van de Peilschaal in Zierikzee tot en met de Vluchthaven van Bruinisse waren
onlangs in het Watersnoodmuseum.
OUWERKERK
Op initiatief van de
KennisCommunity Oosterschelde
heeft in het Watersnoodmuseum in
Ouwerkerk de eerste bijeenkomst
plaatsgevonden van de Gebiedscoalitie
Zierikzee-Bruinisse. Een groep ondernemers, bewoners en grondeigenaren uit de zone van de Peilschaal in
Zierikzee tot en met de Vluchthaven
van Bruinisse zijn voor het eerst om de
tafel gaan zitten. Ze hebben een mix
aan achtergronden en gebiedskennis.

Aanleiding is de vraag: wat betekenen
klimaatverandering en de verwachte
zeespiegelstijging nu concreet voor dit
gebied? Er wordt daar toch allemaal vaak
net iets anders over gedacht en bezien
slechts een deel. Zijn er al effecten waar
te nemen? Zoals zoute kwel op landbouw en droogte van de natuur? Waar is
meer behoeften aan? Voorbeelden zijn
opvang regenwater, gezamenlijk opwekken van energie en zichtbaarder maken
van de unieke onderwaterwereld van de
Oosterschelde. De opzet van de avond
was om kennis te maken, ervaringen te
delen en naar elkaar te luisteren. Vanuit
de organisatie werden ook een aantal
onderliggende gebiedskaarten getoond.
Door uit te zoomen, ontstond er ruimte
om samenhang te ontdekken. Naast deze
gebiedscoalitie is onlangs een tweede
gebiedscoalitie opgezet: De Banjaard.

Samen vormen ze een onderdeel van een
tweejarig project: ‘Klimaat Adaptieve
Waterkerende Landschappen’ van de
Kennis Community Oosterschelde. Doel
van het project is om samen met lokale
belanghebbenden nieuwe kennis, concepten en bouwstenen voor brede waterkerende landschappen te ontwerpen
met meerwaarde voor natuur, recreatie,

voedselproductie en veiligheid.
Het project wordt mogelijk gemaakt
dankzij bijdragen van de gemeente
Schouwen-Duiveland, Waterschap
Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee
& Delta, Wereld Natuur Fonds en de
Provincie Zeeland en vooral mensen
met passie voor de Zuidwestelijke Delta.
www.onzeoosterschelde.nl •

door
Henk Blom

Nawerking

Volgende week:
Steef van
der Wekken
We stonden op 4 mei weer bij het
oorlogsmonument. Het was een
goede herdenking met een uitstekende redevoering van onze burgemeester, die natuurlijk de oorlog
in Oekraïne er bij haalde. En na het
taptoesignaal werd het stil, heel stil.
In die stilte hoorden we allemaal
de vogels fluiten, als teken dat het
leven doorgaat. Wat ben ik blij dat de
gemeente het oude Corneliagebouw
heeft klaargemaakt voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Daarmee is in
elk geval een klein deel van een veel
groter probleem opgelost.We kennen
vast wel allemaal de televisiespot: je
haalt een kind uit de oorlog, maar hoe
haal je de oorlog uit een kind? Zelf
heb ik de nawerking van zo’n gebeuren op kleine schaal meegemaakt. Ik
woonde in de Tweede Wereldoorlog in
Nijmegen. Die stad werd gebombardeerd door de Amerikanen, net toen
velen op weg waren naar school of
naar hun werk. Een vergissingsbombardement, daar kunnen meerdere
steden over meepraten. Natuurlijk
waren we veel blijer, toen we op 17
september als onderdeel van de
operatie Market Garden bij Arnhem
bevrijd werden. Daarna begon, door
de mislukking van dat plan van
Montgomery, een tijd tot 5 mei als
frontstad. Over en weer werd met
granaten naar elkaar geschoten. Juist
toen hebben we lang in de kelder
geslapen, want een luchtalarm kwam
er niet bij die granaatbeschietingen. Dat akelige geluid van luchtalarm hoorde je als er vliegtuigen aan
kwamen. Toen ik in Renesse kwam

Conciërge voor het Pieter Zeeman Lyceum, fulltime
Ben jij met recht een manus van alles, een handige aanpakker, met natuurlijk overwicht?
Dan is dit de baan voor jou! Met ingang van het nieuwe schooljaar, 2022-2023 zijn wij voor
het Pieter Zeeman Lyceum te Zierikzee op zoek naar een: Conciërge voor 1,0 fte, 40
klokuren. Het is een fulltime functie, dus je bent elke dag op school.

begin 1955 stonden er nog bunkers.
Eigenlijk ging ik daar nooit in, maar
bij een wandeling op een zaterdagochtend liep ik er zo maar eens doorheen. En net op dat moment ging het
“luchtalarm”. De schrik schoot door
me heen, ik voelde het in mijn buik.
Tot ik me enkele ogenblikken later
realiseerde dat het gewoon het geluid
was wat je elke zaterdag om 12 uur
hoorde. Zoals je dat nu hoort elke
eerste maandag van de maand. Heel
gewoon, het doet je niets. Maar de
plek toen haalde de herinnering uit
het onbewuste. Nog een voorbeeld.

,, Wat ben ik blij dat de
gemeente het oude
Corneliagebouw heeft
klaargemaakt voor de
vluchtelingen uit Oekraïne.”
Ik reed in mijn auto op de Lage Zoom
in dichte mist. Dus reed iedereen
heel langzaam. Desondanks knalde ik
op een kruising op een andere auto.
Daarna kreeg ik elke keer als ik die
kruising naderde dat rare gevoel in
mijn buik. Zo’n ervaring blijft kennelijk lang in je lichaam zitten. Bij mij is
het gelukkig een onschuldige nawee,
maar we weten natuurlijk allemaal
dat er veel mensen zijn die nog in een
nawerking zitten. Slapeloze nachten,
nare dromen, psychische klachten
enz. Hoe lang zal de huidige oorlog
nog duren? Hoeveel slachtoffers zullen er nog bijkomen, ook als ze de
ellende konden ontvluchten? Ik heb
grote bewondering voor de mensen
die woonruimte beschikbaar stellen
voor de vluchtelingen, want het is een
zware zorg die je op je neemt. Daarom
is het beter als ze samen ergens
kunnen wonen, bijv. in de vroegere
Cornelia! •

Gevraagd wordt:
• Een natuurlijk overwicht
• Goed kunnen samenwerken binnen een team
• Je neemt initiatief en ziet het werk
• Technisch inzicht, liefst enige kennis van elektra
• In het bezit van rijbewijs B-E en een BHV/EHBO diploma
• Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag
Solliciteren uitsluitend via www.meesterbaan.nl
Reageren kan tot 8 juli.

Eerbetoon aan Cees Bax

door
Joost Loomans

Op en neer
www.hetweeropschouwenduiveland.nl

NIEUWERKERK
Cees Bax uit Nieuwerkerk is na zijn overlijden alsnog geëerd voor zijn inzet voor het
zwembad Dol-Fijn. Jarenlang was hij de spil van het zwembad. Voorzitter Gerwi Temmink en
Bax’s echtgenote Eva onthulden de naar hem vernoemde tribune. Ook bij de entree werd zijn
naam onthuld. Het zwembad bestaat inmiddels meer dan vijftig jaar. •

Weersituatie
Na wederom een warme dag trekt
een omvangrijk hogedrukgebied
boven het continent langzaam weg
waardoor op vrijdag de echte warmte
verdreven wordt. In het weekend
passeert een storing met vooral op
zaterdag kans op neerslag.
Vrijdag is er af en toe zon en moet
in de middag vanuit het zuidwesten
rekening worden gehouden met
enkele buien met kans op onweer.
Het wordt 21°C aan zee en 23°C
landinwaarts. Er staat een matige
wind uit het zuidwesten.
Zaterdag in de loop van de dag veel
bewolking en kans op (onweers)
buien. Bij ons langs zee zal door
westelijke wind kracht 3-4 Bft, de

temperatuur gematigd blijven tot
22°C
Zondag zal de koelere lucht ons ook
parten spelen en wordt het 21°C,
daarbij afwisseling van bewolking
en blijft het meest droog. De wind
draait naar het noorden.
Na ‘t weekend komt de temperatuur
niet boven de 20°C uit. Met op
maandag kans op buien. Verder
bestaat het weerbeeld uit
wolkenvelden en wat zon. Later in de
week wordt het weer warmer en dan
droog met flink wat zon.

