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FEESTELIJKE

OPENING

Zaterdag 13 mei 2017
15:30 - 18:00 uur

Wij nodigen u van harte uit voor de opening van ons
Paramedisch Centrum Fysiotherapie Haven.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt,
wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Om ± 15:45 uur vindt de officiële opening van ons nieuwe pand
plaats op Haven 1, 2952 GC Alblasserdam. Aansluitend heffen wij
graag het glas met u op deze feestelijke gebeurtenis.

Briefpapier, envelop & afspraakkaartje

T. Labee

W. van Horssen

B. van der Rhee

G.J. Willemse

D. Ratgers

HUISSTIJLEN

Ontwerp & realisatie nieuwe huisstijl

Manueeltherapeut
G.J. Willemse

PROJECT

PMC Haven

Oedeemtherapeut
D. Ratgers
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Slank en sterk in 8 weken? Wie wil dat nou niet? Wij geloven niet in
snelle oplossingen en helpen je liever met een lifestyle verandering die
een leven lang mee gaat.
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IN SAMENWERKING MET:
KAPSALON LINDA, JE DISCO SOUND, HET BUIKDANSTHEATER,
P&P FOTOGRAFIE, CHRISTINE MODE ATELIER & POPKOOR GIVEN.
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Architect Arjen van Vulpen
van Roeleveld-Sikkes Architects:

Verhuur borchure Westerparc

PROJECT

‘Veel kwaliteit
gerealiseerd’

6

7

“Het doel van Woningstichting Samenwerking
was om deze plek in de wijk te verbeteren. Dat is
gerealiseerd door de omgeving zorgvuldig in
te richten en niet te veel dezelfde woningen te
bouwen, maar appartementen in verschillende
groottes en eengezinswoningen. Een gevarieerd
woningaanbod dus. De combinatie van appartementen en eengezinswoningen is bijzonder. Het
mooie is dat iedere bewoner van Westerparc ook

3

gewoon zijn privacy heeft.
Westerparc bestaat uit drie delen. Die passen binnen de structuur en het stratenplan van de wijk.
Het geheel is een gevarieerde compositie.
De woningen hebben stuk voor stuk een volwaardig
woonprogramma. De buitenruimte – iedere woning

Projectleider Gerwin Slappendel
van Roeleveld-Sikkes Architects:

heeft een eigen buitenruimte – is georiënteerd op
de zon. Gekozen is voor een open uitstraling. Dus

‘zeer comfortabele
woningen’

2

geen gesloten kopgevels, zoals je veel ziet in de
Westwijk. Wij hebben juist geprobeerd om aan alle
kanten een woonuitstraling te realiseren.
De nieuwste parkeernormen zijn toegepast. De

“Westerparc is een zeer hoogwaardig en duurzaam bouwproject. Je

auto’s staan in de parkeergarage, dus uit het zicht.

kunt goed zien dat een woningcorporatie de opdrachtgever was.

Dat is een belangrijk kwaliteitsaspect. Daarnaast

Een woningcorporatie zoals Woningstichting Samenwerking streeft

zijn er voldoende mogelijkheden om in de omge-

er namelijk naar om de kosten in de gebruiksfase zo klein mogelijk

ving te parkeren. Verder is de invulling erg groen.”

te houden. Daarom is het metselwerk en voegwerk zeer duurzaam.
Het kan zonder problemen tientallen jaren mee. Het schilderonderhoud is ook gereduceerd door duurzame systemen te gebruiken
en door niet te schilderen waar dat niet nodig is.
Ook binnen voldoen de woningen aan alle eisen van deze tijd. Dat is
niet gering. Zo is een woning uit 2012 veel en veel energiezuiniger
dan een woning van zeven jaar geleden. De isolatiewaarden zijn
verhoogd, de cv-ketels zijn weer verbeterd en ga zo maar door.
Dat maakt de woningen in Westerparc tot zeer comfortabele
woningen. De kamers zijn ruim en licht. Er is geen schuine kap,
dus ook de bovenste verdieping is zeer royaal. Een sterk punt
vind ik ook dat deze woningen zeer gunstig geprijsd zijn.”
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plattegrond
eengezinswoning
• 4 kamers
• tuin
• dakterras
• oppervlakte: 146,2 m2
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Vrij Op Naam:

Johnny Rep

Woonmagazine BeterWonen
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Het Europees Kampioenschap voetbal wordt dit jaar gespeeld zonder Nederlands
Elftal. Iedere voetballiefhebber is daar teleurgesteld over. Zeker ook onze gast
in deze vaste rubriek Vrij Op Naam: oud-international Johnny Rep. Hij speelde
in de periode 1973-1981 maar liefst 42 wedstrijden voor Oranje en scoorde
daarin 12 keer. Omdat hij vaak scoorde op beslissende momenten, kreeg hij de

➧ Uw plezierigste jeugdherinnering?

1975 met grote namen als Cruyff, Keizer, Neeskens,
Haan en Mühren. In 1975 vertrok hij voor een buitenlands avontuur naar de Spaanse voetbalclub Valencia
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terugkeer in Nederland speelde hij voor PEC Zwolle,
Feyenoord en HFC Haarlem. Als voetballer heeft Rep alle
grote prijzen gewonnen, die er te winnen zijn: lands-
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daar niet zo blij mee, want ik had elke maand nieuwe

baller Garrincha mijn voorbeeld. Hij was rechtsbuiten

schoenen nodig.

in het Braziliaanse team en voetbalde samen met Pelé.

Italië. Dat is eveneens een superland, ook op culinair

Daarnaast was ik groot fan van de Engelse international

gebied. Als kind gingen wij vroeger met het hele gezin

na zijn voetbalcarrière in de adelstand werd verheven,

me niet zo. Op de lagere school zat ik al de hele dag

waardoor hij zich Sir Stanley Matthews mocht noemen.

naar de klok te kijken, wanneer ik er weer uit mocht.

Later was Piet Keizer mijn voorbeeld. Fantastisch natuur-
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➧ Hoe ziet uw droomhuis eruit?

Independiente in 1972, die met 3-0 gewonnen werd.

Mijn droomhuis stond in Saint-Étienne. Toen ik in

periode mocht hij de prijs ‘Beste buitenlandse speler’

gauw gezien op school en mijn eerste baan in het bedrijf

Ik scoorde 2 keer! Daarna komt het winnen van de

Frankrijk voetbalde had ik daar een prachtig huis hoog

in ontvangst nemen. Na zijn actieve loopbaan als voet-

was het uitpakken en sorteren van bananen. Met regel-

Europacup tegen Juventus, een wedstrijd waarin ik ook

op een heuvel, met een geweldig uitzicht. Van een

maat zat er een ‘zwarte weduwe’, zo’n grote vogelspin,

1 keer scoorde.

baller werkte Rep als trainer en scout voor diverse ama-

mooie locatie geniet ik meer, dan van bijvoorbeeld een
zwembad bij m’n huis.

in één van die dozen. Dan liet ik alles uit mijn handen

teurclubs. Als rapporteur

vallen en maakte dat ik weg kwam.

➧ Uw ergste blunder?

voor De Telegraaf bezoekt

Dat ik in de interlands tegen Duitsland en Argentinië

➧ Welke sporten volgt U?

➧ Gezelligste plek thuis?
De bank. Lekker onderuit, kijkend naar een goeie film.

geen doelpunt heb gemaakt. Ik zat er in beide wedstrij-

Voetbal uiteraard en daarnaast kijk ik ook graag naar

den een paar centimeter naast; een kopbal net langs de

wielrennen. Ik volg de Giro d’Italia en de Tour de France

verkeerde kant van de paal.

te beoordelen voor het

en nu Max Verstappen zo goed presteert, vind ik het

‘Voetballer van het jaar’

ook leuk om Formule 1 te kijken. Ik heb nog steeds

Maar eigenlijk ben ik niet zo’n thuiszitter. Ik ben veel
onderweg en op pad.

➧ Meest waardevolle bezit?

➧ Voetballer of trainer?

een seizoenkaart bij Ajax en ga af en toe ook naar SC

Absoluut voetballer. Trainer zijn is ook leuk, maar mijn

Dat zijn mijn kinderen. Verder heb eigenlijk geen waar-

Heerenveen. Daar heb ik Frits Wilbrink ontmoet.

hart ligt bij het voetballen.

devolle bezittingen; ik heb bijna alles weggegeven.
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Lay-out luxe woningaanbod
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LISSE VELDHUYZEN VAN ZANTENPARK 33

LISSE 3E POELLAAN 97

In het fraaie complex “Arcadia” op toplocatie en aan de ‘Lisserbeek’ gelegen vinden we een bijzonder fraai, royale en tot in de details, luxe afgewerkt penthouse (2 etages) met dakterras, serre,
ruime garage (2 auto’s) in onderbouw, aanlegsteiger en vrij en weids uitzicht! Bouwjaar 1998,
woonopp. ca. 270m², inhoud ca. 750m³.
Indeling: entree complex: via de luxe entreepartij kunt u dit complex betreden, entreehal met
bellentableau, brievenbussen, intercom met videofoon, trap en lift.
Entree penthouse: ruime hal met cv en alarminstallatie, intercom, luxe badkamer, toiletruimte,
2 slaapkamers en toegang tot de royale living met open keuken, bijkeuken, dakterras en sfeervolle
serre. De 1e ruime slaapkamer (nu: werkkamer) biedt alle rust en ruimte om in goede sferen te
kunnen werken. Licht betegelde moderne badkamer met ligbad en douchecabine Toiletruimte met
wandcloset + fonteintje en 2e ruime slaapkamer (achterzijde). Zeer royale living (ca. 70m²) met 2
openslaande deuren met aan de achterzijde een serre met fraai uitzicht. Ruim dakterras (zuiden)
met schuifpui. Luxe open woonkeuken met div. inbouwapp. De naast gelegen bijkeuken heeft een
inbouwkast en aansluitingen voor wassen/drogen.
1e Etage: open trap, overloop met vestibule, deur naar royale slaapkamer en gang. Ruime slaapkamer (60m²) met 2 dakkapellen. 2e Badkamer met douchecabine met daarnaast gelegen toiletruimte en een ruime bergruimte met aansluitingen voor wassen/drogen.

Prachtig landelijk gelegen vrijstaande semi-bungalow (1968) met dubbele inpandige garage,
schuur met parkeergelegenheid voor 4 auto’s en paardenbox en fraai aangelegde tuin met vijverpartij, grenzend aan het water van de Ringsloot. Bouwjaar 1968. Perceelopp. 3.845m². Inhoud
1.104m³, woonopp. 265m².

e 735.000,-- k.k.

Indeling: hal met garderobe en toilet. Royale U-vormige woon-/ eetkamer met open haard en
tegelvloer v.v. vloerverwarming. Ruime woonkeuken met div. inbouwapparatuur. Bijkeuken met
aansluitingen wasapparatuur en toegang terras.
Zijvleugel met 2 (slaap)kamers en hoofdslaapkamer met toegang badkamer met vloerverwarming, ligbad, massagedouche, dubbele wastafel, design radiator, toilet en bidet.
1e Etage: overloop met badkamer 2 met douche en wastafel. Ruime 4e en 5e (slaap)kamers.
Een zeer fraaie woning, gelegen op een unieke locatie, met volop privacy en vrij uitzicht over de
aangrenzende landerijen.
Landelijk wonen op een riant perceel middenin de natuur, maar op slechts enkele autominuten
van het centrum van zowel Sassenheim als Lisse. Het aangrenzende water staat in directe verbinding met de Kagerplassen.

VRAAGPRIJS

e 1.395.000,-- k.k.

LISSE HEEREWEG 304

NOORDWIJK HERENWEG 223

Zeer fraai gerenoveerd en bijzonder karakteristiek vrijstaand herenhuis (Gemeentelijk monument)
met inpandige garage en royale tuin. Bouwjaar 1898. Perceeloppervlakte is 610m², inhoud
1.200m³ en het woonoppervlakte is 335m². Het herenhuis is in het centrum gelegen op loopafstand van het sfeervolle Vierkant met restaurants en terrassen. Het geheel was vroeger in gebruik
als het statige politiebureau van Lisse met een cellencomplex, waarvan een aantal cellen nog in
originele staat verkeert. Het herenhuis, thans in gebruik als bedrijfspand, kan uitstekend en eenvoudig tot woonhuis worden aangepast.

Landelijk gelegen vrijstaande villa (1969) met riante tuin, gelegen op een perceel grond van ca.
845m². Inhoud 949m³, woonopp. 268m². De woning, met uitzicht over de bollenvelden, ligt
beschut achter restaurant De Cleyburch.

Indeling: fraaie hal met garderobekast, toilet en achteruitgang. Woonkamer met open haard (gas),
eetkamer met aansluitende ruimte voor een nog te plaatsen royale keuken, toegang naar kelder met
stahoogte. In het aangrenzende cellencomplex zijn 2 ruimtes gemoderniseerd en ingericht als pantry
en archief. De overige 4 cellen zijn in nagenoeg originele staat en geschikt voor diverse doeleinden.
1e Etage: ruime hal met toegang balkon, kleine pantry, 2e toilet en 4 zeer royale kamers.
2e Etage: overloop en riante zolderkamer. Een bijzonder gerenoveerd fraai object met tal van
karakteristieke eigenschappen, doch inmiddels aangepast aan de moderne wensen van deze tijd.
Doordat de inpandige garage een eigen entree aan de Vuursteeglaan heeft, kan het pand ook
gesplitst worden. Kantoor of praktijkruimte aan huis zijn prima opties.

e 869.000,-- k.k.

Indeling: hal met garderobekast en toiletruimte. Ruime eetkamer en woonkamer met open haard,
schuifpui en entresol. In de hal, woon- en eetkamer ligt een parketvloer in visgraatmotief. Royale
woonkeuken met div. inbouwapparatuur, vaste kast, aansluitingen wasapparatuur en tuindeur.
Ruime hobbykamer en royale slaapkamer met schuifpui en eigen badkamer met ligbad, douche,
wastafel, design radiator en 2e toilet. 2e Hal met eigen entree en trap naar de 1e etage.
1e Etage: overloop met laminaat vloer. 2 Royale slaapkamers met vaste kasten en bergruimte
onder de schuine kap. Eén van de kamers heeft toegang tot een dakterras. Badkamer 2 met ligbad,
wastafel, design radiator en 3e toilet.
Een plezierige woning met parkeergelegenheid op eigen terrein en optimale privacy. Alle voordelen van het gezellige Noordwijk, strand en zee zijn in directe nabijheid, net zoals een goede
bereikbaarheid van Schiphol (25 min.), Leiden (20 min.), Amsterdam en Den Haag (30 min).

VRAAGPRIJS

e 679.000,-- k.k.

LISSE GRACHTWEG 1

NOORDWIJK BEETHOVENWEG 5D

Fraai karakteristiek herenhuis (Gemeentelijk monument) met parkeergelegenheid op eigen terrein en binnentuin, gelegen middenin het oude centrum. De woning (1903) is meerdere keren
verbouwd tot een sfeervolle woning met alle hedendaagse comfort. Perceelopp. 407m². Inhoud
950m³, woonopp. 280m².

Prachtig 3-kamerappartement (2013) met royaal balkon, gelegen op de1e etage van het kleinschalige Résidence Belvedere. Bij dit ruime appartement worden 2 parkeerplaatsen in de garage
en een berging aangeboden. Inhoud 444m³, woonopp. 148m².

Indeling: vestibule en gang met garderobekasten, toilet en achteruitgang. Royale woonkamer met
parketvloer en gas open haard. Ruime woonkeuken met marmeren vloer v.v. vloerverwarming en
div. inbouwapparatuur. Schuifdeur naar serre annex eet-/ televisiekamer met toegang binnentuin.
Werkkamer met tuindeur.
1e Etage: royale hoofdslaapkamer met klein balkon, ruime 2e slaapkamer met groot balkon, 3e
en 4e slaapkamers. Badkamer 1 met vloerverwarming, hoekligbad, massagedouche, wastafel en
handdoekradiator. Badkamer 2 met vloerverwarming, inloopdouche, wastafel, handdoekradiator,
toilet en aansluitingen wasapparatuur.
2e Etage: overloop met inloopkast. Ruime 5e slaapkamer met wastafel en middelgrote 6e slaapkamer.
Deze karaktervolle woning, met 6 slaapkamers en 2 badkamers, heeft tal van originele details.
Het herenhuis is beeldbepalend voor Lisse en licht in de oude dorpskern, met restaurants en het
gezellige winkelhart op loopafstand.
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Engelse detectives. Lekker spannend en geen reclames

➧ Uw grootste succes?

mijn opa en van vader op zoon gegaan. Ik had het al

de Supercup en de Wereldbeker. Tijdens zijn Franse

VRAAGPRIJS
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Rimini. Het blijft geweldig daar.

De eerste Wereldbeker met Ajax tegen het Argentijnse
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altijd naar het Gardameer of naar de omgeving van

➧ Welke televisieprogramma’s slaat u nooit over?

en fruit, M. Rep en Zonen. Het bedrijf is opgericht door

Redactioneel artikel
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➧ Het liefst op vakantie naar…?

Stanley Matthews. Hij was de eerste Britse voetballer, die

Ik kon aardig leren, maar eigenlijk interesseerde school

Ik kom uit een familie met een groothandel in groenten

klassement.
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moest gewoon weer wennen, toen ik terugkwam.

Heel vroeger, als kleine jongen, was de Braziliaanse voet-

➧ Wat was uw allereerste baan?

siewedstrijden om spelers
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rants gezellig vol en er wordt volop genoten van het

Voetballen. Ik voetbalde dag en nacht. Mijn moeder was
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beide fantastisch. Tussen de middag zitten alle restau-

luttig fluiten en trekken vaak een gele kaart om niks!

lijk dat ik met hem mocht voetballen.

kampioenschappen, de KNVB-beker, de Europacup I,

hij nog regelmatig eredivi-
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Nederland in ieder geval niet. Spanje en Frankrijk zijn

Nederlandse voetbalscheidsrechters. Ze kunnen zo piet-

➧ Wie is uw voorbeeld?

➧ Hoe was u als leerling?

en de Franse clubs SC Bastia en AS Saint-Étienne. Na
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Ik erger me ontzettend aan schwalbes, maar ook aan

goede leven. Ik ben 8 jaar weggeweest uit Nederland en
Johnny Rep (64) heeft een succesvolle voetbalcarrière
achter de rug. Hij speelde bij Ajax in de periode 1971-

MER

➧ Spanje, Frankrijk of Nederland?

➧ Grootste ergernis(sen)?

bijnaam “Goudhaantje”.

VRAAGPRIJS

e 1.095.000,-- k.k.

Centrale entree: hal naar lift en trappenhuis.
Indeling appartement: gang met garderobekasten, meterkast, stookruimte, toiletruimte en wasruimte. Royale woon-/eetkamer met open haard en 2 x deuren naar het overdekte balkon. Open
keuken met luxe inbouwapparatuur. In het gehele appartement ligt een Bruynzeel vloer v.v. vloerverwarming. Hoofdslaapkamer met vaste kastenwand en eigen badkamer met vloerverwarming,
inloopdouche met thermostaatkraan, dubbele wastafel, design radiator en 2e toilet. Ruime 2e
slaapkamer met vaste kasten en eigen badkamer met vloerverwarming, inloopdouche met thermostaatkraan, wastafel en design radiator.
Een bijzonder fraai en royaal appartement, uitgevoerd met luxe details als airconditioning, halogeen inbouwspots, inbouwspeakers en hoge paneeldeuren.
Het appartement kijkt prachtig uit op het beschermde natuurgebied Coepelduynen, de omliggende villa’s en gedeeltelijk op zee. Dé kans om in de geliefde Zuidduinen van Noordwijk te wonen.

VRAAGPRIJS
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e 1.295.000,-- k.k.
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Leen Hendrikse werkt graag in zijn tuin.

10

E

watertemperatuur onder de douche. “De
corporatie laat ons letterlijk en figuurlijk niet
in de kou staan. Minpunten zijn er niet meer.
Dit is een huis uit duizenden.” Het energieverbruik is flink gedaald ten opzichte van de
vorige woning. Dat heeft alles te maken met
de goede isolatie, de afwezigheid van gas en
de opwekking van energie op het dak. “Op
een mooie, zonnige dag wekken we 15 tot 20
kilowatt op”, zegt Sjoerd. Hij verwacht een
gehalveerde energierekening.
“Echt goed dat R&B Wonen dit project doet”,
vindt Anja. “Het is belangrijk om zuinig met
de aarde om te gaan en de kinderen een
goede toekomst te geven.”
■

Huurverhoging: 4 tot 6,5 procent
P

er 1 juli 2013 kunnen de huren meer
omhoog dan in de afgelopen jaren.
Tot nu toe stegen de huren met het inflatiepercentage van het jaar ervoor. Nu krijgen corporaties de ruimte om de huren te verhogen met
meer dan 2,5 procent (het inflatiepercentage
van 2012): 4 procent. Voor hogere inkomens en
middeninkomens gelden hogere percentages:
4,5 en 6,5 procent.
Huurders met een huishoudinkomen tot 33.614
euro per jaar gaan, afhankelijk van wat de corporatie besluit, per 1 juli 4 procent meer huur

betalen. Wie meer verdient, maar minder dan
43.000 euro per jaar, krijgt een huurstijging
van 4,5 procent. Terwijl huurders die meer
verdienen dan 43.000 euro per jaar, 6,5 procent
meer huur gaan betalen.
Het kabinet wil met deze verschillende percentages het scheefwonen tegengaan. Scheefwonen is met een hoog inkomen in een relatief
goedkope huurwoning wonen.
De nieuwe huurprijzen zijn geldig van 1 juli
2013 tot en met 30 juni 2014. De corporaties
stellen hun huurders vóór 1 mei op de hoogte
van de huurverhoging per 1 juli.

De hoogte van de huur is afhankelijk van de
kwaliteit van de woning. De waardering gebeurt
via een puntensysteem: het woningwaarderingsstelsel. Hoe groter de kamers, hoe meer
punten. Daarnaast leveren bijvoorbeeld een
tuin of een balkon, het sanitair en de verwarming punten op, net als de woonomgeving,
het type woning en het energielabel. In de
toekomst gaat ook de WOZ-waarde van de
woning meetellen in dit puntensysteem. WOZ
staat voor waardering onroerende zaken. Onder
andere de gemeente gebruikt de WOZ-waarde
bij het heffen van belastingen.
■
35e jaargang | nummer 1 | april 2013
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een woning voor 140.000 tot 150.000 euro. zeventien inwoners van Bruinisse - allemaal starter op
de woningmarkt, vooral jongeren - hebben er belangstelling voor. dat bleek uit een bijeenkomst
die de dorpsraad eerder dit jaar hield over bouwen in eigen beheer. als het project van de grond
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Starters een perspectief bieden, de kern leefbaar
houden. Ook in Burgh-Haamstede gelden deze
argumenten. Theo Grefkens is hier de initiatiefnemer voor bouwen in eigen beheer en Zeeuwland gaat de woningen realiseren. “Je ziet
toenemende vergrijzing. Jongeren die wegtrekken zie je nooit meer terug. Als je de samenleving leefbaar wil houden, moet je ervoor zorgen
dat jonge mensen hier blijven. Dan kun je de
basisschool in stand houden, de kinderopvang,
de winkels en noem maar op. Maar dan moeten
er wel betaalbare woningen zijn. Nu komen starters niet aan bod. Woningen die te koop staan
gaan in veel gevallen naar mensen met een zak
centen uit de Randstad.”
Grefkens activeerde tientallen dorpsgenoten.
Samen startten ze een burgerinitiatief: een plan
vanuit de bevolking dat op de vergadertafel van

8

12
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de gemeenteraad komt. De raad keurde het
plan goed. “We hadden niet alleen een idee,
maar ook een locatie: het Domineesbosje, een
braakliggende plek, midden in Burgh-Haamstede.
Voor de uitwerking van het plan hebben we
contact gezocht met Zeeuwland. Daar was men
meteen zeer geïnteresseerd.”
In het Domineesbosje komen zestien woningen
in het groen. Theo Grefkens: “Toekomstige
bewoners zijn betrokken bij de ontwikkeling van
het plan en kunnen hun casco woning indelen
zoals ze zelf willen; alleen de buitenmuren
staan min of meer vast. Het bouwen in eigen
beheer gaat bij dit project om de binnenkant
van de woningen. Door zelf aan de slag
te gaan of elkaar te helpen, is er te
besparen op de kosten. De bouw
gaat waarschijnlijk volgend jaar van
start, liefst met een bouwbedrijf uit
de buurt, om de werkgelegenheid te
stimuleren.”
Volgens Grefkens is het bouwproject
een absolute noodzaak voor BurghHaamstede. “Sterker nog, dit is
een eerste aanzet. Er moet meer
gebeuren om het tij te keren.
Maar alle beetjes helpen en
bovendien kunnen we leren van
dit project. Het belangrijkste is
dat we perspectief bieden aan starters
in deze prachtige omgeving.”
■

Theo Grefkens op de toekomstige bouwlocatie in Burgh-Haamstede.

L

komt, is dat goed voor de leefbaarheid in Bruinisse.
e dorpsraad van Bruinisse kreeg
duidelijke signalen: er is behoefte
aan woningen tot zo’n 200.000 euro. Omdat
die woningen er niet zijn, trekken starters
weg, terwijl ze liever in het dorp hadden willen
blijven wonen. De dorpsraad pikte de signalen
op en kwam met het plan om te gaan bouwen
in eigen beheer, samen met Collectief Particulier
Ondernemerschap Zeeland (COPZ).
“Het grote voordeel van bouwen in eigen
beheer is dat je de projectontwikkelaar ertussenuit haalt”, zegt Nico de Danschutter van de
dorpsraad in Bruinisse. “Dat scheelt 25 procent
in de bouwkosten en je voorkomt leegstand.
Voor starters is dit dé kans om een betaalbare
woning te kopen. Als groep potentiële bewoners
krijg je begeleiding bij het selecteren van een
architect en aannemer. Je richt samen een
rechtspersoon op, meestal een vereniging, om
het project van de grond te tillen.”
De dorpsraad wil op deze manier bijdragen aan
een leefbaar Bruinisse. “Het dorp bewoonbaar
houden, mensen hier houden. Dan houd je de
voorzieningen op peil. Het moet mogelijk zijn
om ten minste vier woningen in eigen beheer
te laten bouwen. Door een aannemer uit de
omgeving, dat is goed voor de conjunctuur van
het eiland”, aldus De Danschutter.

k

Vrijwilligers markeren een nieuwe wandelroute.

een korte wandeling,
op een zonnige zondagmiddag
in noordgouwe op schouwen-duiveland begon het. vijf jaar geleden kwam daar het eerste zeeuwse
ommetje tot stand. daarna zijn de ommetjes als paddestoelen uit de grond gekomen. inmiddels telt
de provincie er drieëntwintig.

H

et ommetje Kloetinge leidt de
wandelaar door en rond het
prachtige dorp. De route gaat over dreven, weiden, velden en historische paden,
zoals het Hooge pad, een verbinding uit de
twaalfde eeuw tussen ‘s-Heer Arendskerke
en Kapelle. Het ommetje is gerealiseerd op
initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen
Kloetinge, met ondersteuning van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de
gemeente Goes.

voor bewoners
“Het initiatief voor een ommetje komt altijd
uit het dorp zelf”, zegt Ewoud Voogd van
SLZ. “Denk aan een dorpsraad of een groep
bewoners. In opdracht van de provincie adviseren en ondersteunen wij bij de
realisatie van een ommetje. We denken mee
over de route en coördineren het project.
Zo overleggen we met landeigenaren om het
mogelijk te maken dat de route over hun
terrein loopt. Ook zorgen we voor geld en
voor de bewegwijzering. Een ommetje is in
de eerste plaats bedoeld voor de bewoners.
Heerlijk voor een zonnige zondagmiddag:
een korte wandeling, tot een kilometer of
zes, in je eigen omgeving.”
Wie niet genoeg heeft aan zo’n rondje door

de historie en natuur van zijn dorp, of
eens wat anders wil zien, kan zijn vleugels
gemakkelijk uitslaan. Overal in Zeeland zijn
namelijk wandelnetwerken en er komen
nog altijd nieuwe bij. Zoals dit jaar het
wandelnetwerk Goes-Kapelle, waarvan het
Kloetingse ommetje een onderdeel zal zijn.
Ewoud Voogd: “Er is een duidelijke behoefte
aan langere wandelingen. Het mooie van de
wandelnetwerken is dat je van knooppunt
naar knooppunt loopt en dus zelf je route
kan bepalen. Het past bij de ambitie van
Zeeland om wandelprovincie te worden.”

Charmes ontdekken
Ommetjes zijn niet typisch Zeeuws. De korte
wandelroutes komen in heel Nederland voor.
Wel heeft het fenomeen sinds de introductie
in Noordgouwe een hoge vlucht genomen in
Zeeland. Elk jaar stijgt het aantal ommetjes.
Bovendien zijn ze populair bij dorpsbewoners
en, steeds meer, bij toeristen die de verborgen charmes van Zeeland willen ontdekken:
de watergangen, de bomenlanen, de kerkenpaden, de velden en natuurlijk de dorpen.
“Het mooiste ommetje? Elk dorp vindt z’n
eigen ommetje het mooist. De ommetjes
zijn stuk voor stuk tot stand gekomen met
veel inzet vanuit het dorp”, zegt Ewoud

Voogd. “Maar als ik dan toch de mooiste
moet noemen... dan zeg ik: het Parlevinkerpad rond het sluizencomplex van Hansweert.
Of het Jacoba van Beierenpad bij ‘s-Heer
Hendrikskinderen, door het interessante
landschap.”
■
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Starters perspectief bieden
is goed voor kleine kernen
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• Snoei de rozen.
• Zet lavendel bij de rozen om luizen op
afstand te houden.
• Bemest zo nodig de aarde.
• Verwijder elke week het onkruid.
• Plant eenjarigen en houdt daarbij rekening
met kleur en ‘diepte’.
■

Sjoerd en Anja Kanters met hun kinderen Stijn en Sophie.

Sjoerd en Anja Kanters hebben geen moment
spijt gehad van de verhuizing van Krabbendijke naar Heinkenszand. “Het is hier
heerlijk. Fantastisch”, zegt Anja. Ze prijst de
locatie: het bos voor de deur, de voorzieningen, het dorp als geheel en de woning. “Elke
dag zeggen we tegen elkaar: wat een heerlijk
huis om in te wonen.”
“Zeker nu de schuur, die tegen het huis staat,
ook geïsoleerd is”, reageert Sjoerd. “De
schuur is enkelsteens en liet veel kou binnen.
Het was moeilijk warm te krijgen in huis. In
de zomer is dat niet erg, maar als het vriest
en je moet het van de vloerverwarming hebben, dan is het minder prettig als je op zo’n
18 graden blijft steken. R&B Wonen heeft er
snel werk van gemaakt en de schuur geïsoleerd. We merkten direct een verbetering. Het
is nu behaaglijk in huis.”
Andere ‘kinderziektes’ loste R&B Wonen ook
snel op. Kanters noemt de extra boiler in
de keuken en de thermostaatkraan in de
badkamer. De eerste zorgt snel voor heet
afwaswater, de tweede voor een constante
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e woning in Heinkenszand is
energiezuinig gemaakt door R&B
Wonen. Het dak, de gevels en de vloer
zijn geïsoleerd. Er is verbeterd dubbel
glas geplaatst. De plaats van de cv-ketel
is ingenomen door een warmtepomp. Er is
vloerverwarming. Zonnecollectoren op het
dak wekken energie op en een zonneboiler
zorgt voor warm water. De gasaansluiting is
verwijderd. Voor R&B Wonen gaat het om een
proef. “Wij zijn benieuwd naar het effect van
deze maatregelen in een woning van dertig
jaar oud”, zegt Laudie Bal van R&B Wonen.
“Hoe is het comfort in huis en hoe ziet de
energierekening eruit?” Aan de hand van de
ervaringen en het energieverbruik in de Eendvogelstraat besluit de corporatie op welke
manier andere woningen duurzamer worden
gemaakt. De ambitie van R&B Wonen is om
tot 2022 32 procent energie te besparen
en in dat jaar voor het gehele woningbezit
minimaal een energielabel B te bezitten.
(De energielabels lopen van A tot G. A is het
meest zuinig, G het meest onzuinig.)
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een auto of een paar schoenen. Je moet er wat
tijd in steken, daar komt het op neer.” Dat Leen
tuinieren in de vingers heeft, is meer mensen
opgevallen. Inmiddels houdt hij twaalf tuinen
bij. Soms verzorgt hij ook de aanleg. “Je maakt
iets mooi, waar men tevreden over is. Daar doe
je het voor.” De tuinen aan de Calandweg staan
er over het algemeen netjes bij, vindt hij. “Maar
je ziet natuurlijk ook wel mindere tuinen. Soms
staat het onkruid zo hoog”, zegt hij met zijn
hand een goede meter boven de vloer. “Ja, dan
springen de tranen wel in je ogen, bij wijze van
spreken dan.” Het is niet zo dat zijn handen dan
gaan jeuken. Mensen zijn nu eenmaal verschillend. “Toch vind ik het wel van belang dat de
buurt er goed uitziet. Als het netjes is, zijn
mensen minder snel genegen rommel op straat
te laten vallen of hun tuin te verwaarlozen.”
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en verzorgde tuin, Leen Hendrikse
heeft het van jongs af aan meegekregen. “Mijn vader was een echte tuinier. Hij
kweekte allerlei groenten en had ook een mooie
siertuin. Ik hielp hem graag.” In de tuin aan
de Calandweg, zowel voor als achter, trekken
de kunstig geknipte buxussen de aandacht.
“Ach, met een beetje creativiteit kom je een
heel end”, zegt Leen, die getuige de doeken
aan de muur in de huiskamer ook met penselen
en verftubes heel aardig uit de voeten kan.
“Ik werk niet voor de vuist weg, maar met een
plan. Kleur is belangrijk. Op de grond, tussen de buxussen, komen blauwe bloemen en
wat witte. Daarnaast is er de witte stamroos,
waar de postbode in de zomer altijd even aan
ruikt, en de roze stamroos. Tot slot: wat rode
accenten. Dat geeft een mooi effect, ook qua
diepte. Van april tot november heb ik kleur in
de tuin.” Leen vertelt dat ‘diepte’ een beter
resultaat geeft dan alle beplanting op een
rijtje. Naast kleur en diepte is onderhoud het
geheim van een mooie tuin. “Als je elke week
het onkruid weghaalt en de boel goed bijhoudt,
heb je weinig werk. Zeker als je niet zo’n grote
tuin hebt, zoals ik. Iets moois moet je mooi
houden, vind ik. Niet alleen een tuin, maar ook
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sommige mensen die langs de Calandweg in zierikzee wandelen,
stoppen om de tuin van Leen hendrikse te bewonderen. er zijn er
zelfs die een foto maken. Leen besteedt veel aandacht aan zijn
tuin, dat is duidelijk. “Je moet van de zomer eens komen kijken”,
zegt hij op een grijze ochtend in februari.
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Het geheim van een mooie tuin
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Het bewonersblad verschijnt niet vier keer,
maar drie keer: in april, september en december. In de plaats van het vierde nummer komt
de redactie met initiatieven om de banden
met vooral de jongere doelgroep te versterken. Denk aan het gebruik van internet en
social media. Nieuwe, digitale media die
jongeren aanspreken en, in vergelijking met
een papieren blad, meer interactie mogelijk
maken. De veranderingen vloeien voort uit
het vorig jaar gehouden lezersonderzoek. ■
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Wat verandert er in 2013?

vorig jaar maart verhuisden
sjoerd en anja Kanters, samen
met hun kinderen stijn en
sophie, naar een energiezuinige
woning aan de eendvogelstraat
in heinkenszand. nu, een jaar
later, is de tijd rijp om te
vragen naar de ervaringen. hoe
bevalt het in deze duurzame
woning? zijn er nog minpunten
of kinderziektes? is het een
succes?

A

Thui
s

één titel: Zeeland Woonkrant. Nu hanteren
drie corporaties deze naam nog. Woonburg
noemt het blad Thuis, Clavis WijKgevoel en
Zeeuwland de Zeeuwland Woonkrant.

I

H

et eerste nummer verscheen in
1978. Het blad was een uitgave
van vier woningcorporaties: Woningbouwvereniging Terneuzen (nu Clavis), Woningbouwvereniging Beter Wonen in Zierikzee
(nu Zeeuwland), Woningbouwvereniging
Reimerswaal in Kruiningen (opgegaan in
R&B Wonen) en Stichting Samenwerking in

Goes (nu RWS). Men sloeg de handen ineen
om, zoals het ten geleide van het eerste
nummer stelt, “de voorlichting aan de
eigen bewoners te verbeteren en/of uit te
breiden” en koos voor een gezamenlijk blad
omdat “vele onderwerpen over volkshuisvestingszaken een eensluidende voorlichting vragen, omdat ze voor elke corporatie
gelden. Een gezamenlijke uitgave maakt een
professionele aanpak mogelijk en is aanzienlijk goedkoper.”
In de loop der jaren kwamen er corporaties
bij en haakten corporaties af. Nu ontvangen
de huurders van zes Zeeuwse corporaties het
bewonersblad. Behalve de vier oprichters
gaat het om SMB/SBOM in Goes en Woonburg in Koudekerke. Het blad had jarenlang

T

dit blad bestaat 35 jaar. het
verscheen tot nu toe altijd
vier keer per jaar. dat gaat in
dit jubileumjaar veranderen.
de lezer kan ook digitale
initiatieven tegemoet zien.

‘Een huis uit duizenden’

natuur- en landschapsbeheer
stichting Landschapsbeheer zeeland
(sLz) houdt zich bezig met natuur- en
landschapsbeheer in de provincie.
de organisatie geeft advies over het
realiseren of herstellen van streekeigen
landschapselementen - zoals hagen,
knotbomen, bosjes, welputten en damhekken - en het onderhoud daarvan. sLz
werkt met vrijwilligersploegen. vrijwilligers zorgen ook voor de bewegwijzering
van ommetjes. ewoud voogd: “dat is
veel werk. voor een kort ommetje ben je
zo drie dagen bezig. vrijwilligers controleren ook of de paden goed beloopbaar
blijven en of de pijlen en overstapjes
nog in orde zijn. sLz coördineert dat allemaal.” zie voor meer informatie over
sLz: www.landschapsbeheer.nl/zeeland.
35e jaargang | nummer 1 | april 2013
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dieren. Dat kan niet anders, want vrijwel vanaf
zijn geboorte ging het
nergens anders over.
“Die dierenliefde heeft
hij van mij,” zegt zijn
moeder niet zonder
trots, “en ik heb het
weer van mijn vader.
Die kon nog geen kip
slachten.” Sil ook
niet. “Ik deed hem
eens in bad toen er
een vlieg op de rand
kwam zitten die ik
in een reflex doodsloeg. Toen begon
hij toch te huilen…

Zelfs een vlieg mocht je geen kwaad doen.”
Moeder Janssen: “Hij was van nature begaan met
dieren en wist ook hoe ermee om te gaan. Toen hij
nog geen tweeënhalf was had hij een hagedis gevangen en in een bokaal gezet. Dat was wat… Maar als
je zag hoe voorzichtig hij ermee was, met die kleine
handjes. Hij zorgde er toen al goed voor.” Die dierenliefde sprak zich rond in de buurt en zo duurde het
niet lang eer een buurvrouw de jonge dierenvriend
een nest muisjes aanbood. Mevrouw Janssen: “Muizen zijn de enige dieren waar ik bang van ben, dus ik
zei: “Doe ermee wat je wilt, maar ze komen niet binnen. Hij kwam me er toch mee achterna lopen, tot ik
me in de wc opsloot. ’s Avonds zag ik een spoor van
melkdruppels in de keuken. Dat verwonderde mij,
want Sil was niet zo’n melkdrinker.” “Heb jij melk
gedronken”, vroeg ik, maar hij zei van niet. “Heb je
dan melk gehaald”, vroeg ik en weer schudde hij
van nee, maar dat bleek niet waar. Hij had in de
schuur een nestje gemaakt voor zijn muisjes en melk
gehaald om ze te voeren. Na een paar dagen gingen
ze lopen en toen waren ze natuurlijk verdwenen. Een
tijdje later kwam de bakker aan met een musje dat
hij had gevonden. Ja, dat mocht binnenblijven en
Sil bracht het groot tot het uiteindelijk hier door de
kamer rondvloog. Op zeker moment had iemand de
deur opengelaten en toen was dat musje ook weg.
Zo ging het steeds. Dan weer had hij dit beestje binnen zitten, dan weer een ander. Als hij uit school
kwam had hij geen tijd om te vertellen hoe het gegaan was, hij moest meteen naar zijn dieren. Hij was
er altijd mee bezig. Als hij iets wilde hebben waren
het dieren of boeken over dieren. Hij spaarde altijd

voor boeken, maar ze kostten altijd meer dan hij had.
Allé, dan legde mama maar weer bij. Ik was zelf ook
gek van dieren en ik dacht: als ie dit doet, doet ie
niets anders.”
“Als hij op school een opstel moest schrijven had hij
altijd de hoogste punten. Hij schreef altijd over dieren, en daar wist hij alles vanaf. Ze vroegen of hij later misschien dierenarts wilde worden, maar dat wist
hij niet. Toen hij hoorde dat je er minstens zes jaar
voor moest studeren, was het hem duidelijk. Veel te
lang, dat ging hij niet doen.”
Sil, die tijdens het gesprek binnen is gekomen voor
een kop koffie, haakt meteen in: “De dingen die mij
interesseerden, daar kon je in die tijd niet van leven.
En dierenarts leek me niets. Dan moest je leven van
de boeren en van trutmadammen met van die kleine
hondjes. Nee, zo zag ik de toekomst niet voor me.”
De jonge Sil had ook een onmiskenbaar tekentalent,
en ook dat werd helemaal ten dienste gesteld van
de liefde voor dieren. Hij was al vlug zo bedreven
dat hem op school altijd gevraagd werd om voor de
ouderavond een verrassing op het bord te tekenen.
Geen verrassing dat dat altijd weer een dier was,
meestal een vogel. Na de lagere school ging hij naar
het Technisch Instituut in Genk, maar hij wist niet
wat hij precies wilde. Dus werd het iets met hout
en een beetje techniek. Hij ging ieder jaar vlot over.
Na vier jaar ging hij in Hasselt naar de Provinciale
School en studeerde daar uiteindelijk af als binnenhuisarchitect, maar dat beroep heeft hij nooit uitgeoefend. “Toen hij 21 was moest hij acht maanden in
het leger. Daar wist hij al vlug een bureaufunctie te
krijgen in een kazerne in de buurt. Na de opleiding

Een paar jaar later hadden
we twee jaar een gratis
kracht. Johan was gewetensbezwaarde die bij ons
zijn vervangende dienstplicht vervulde. Gedurende die periode was
het centrum fors blijven
groeien en hij had zich
onmisbaar gemaakt, en
zo is hij als onze eerste betaalde kracht in
dienst gekomen. We
hebben de stap gewaagd en gaandeweg mede daardoor het centrum ook verder geprofessionaliseerd.”

Steeds meer inkomstenbronnen werden aangeboord.
“Het aantal rondleidingen nam toe en we wisten met
allerhande acties steeds meer leden te werven. De
Boomplantactie nam steeds grotere vormen aan en
zo kregen we de financiële middelen om meer personeelsleden te betalen en de groei van het centrum
qua personeelsbezetting bij te houden. Ik heb altijd
voor ogen gehouden dat ieder personeelslid dat we
in dienst nemen ook iets moet opbrengen, op welke
manier dan ook. Als iemand de lay-out van het magazine doet, hoeven we dat niet aan de drukker te
betalen. Als we een vogel uit een schoorsteen halen,
vragen we altijd aan die mensen of we er een roostertje op mogen leggen. Dat kost maar twintig euro,
maar de benzine van die rit is wel betaald. Als we
een paard uit het prikkeldraad halen is de eigenaar
altijd wel bereid daarvoor een financiële bijdrage te
leveren. Zo kunnen we onze medewerkers een fatsoenlijk loon bieden, maar daarvoor eisen we ook
heel wat. Als hier midden in de nacht een beer aankomt, moeten er ook mensen staan om te helpen
uitladen. En dat doen ze ook graag. Als ik sommige
mensen niet zou vragen, zouden ze zich gepasseerd
voelen. De mensen die hier werken krijgen een gewoon loon, maar ik verwacht ook wel een portie vrijwillige inzet; niet elk overuur kan worden betaald of
gecompenseerd.”
Vanaf het begin heeft het centrum zich kunnen ontwikkelen dankzij de inzet van vrijwilligers. Sil: “Het
is een breed gamma aan leuke, verschrikkelijk leuke,
speciale, vreemde en bizarre mensen; een afspiegeling van de hele maatschappij eigenlijk. Wat in de

24

Apen in Opglabbeek
Midden jaren ’80 werden er voor het eerst apen
opgevangen in Opglabbeek – en zo snel mogelijk
naar Stichting AAP in Almere (NL) gebracht. Deze
stichting is gespecialiseerd in de opvang van apen
en (kleine) uitheemse zoogdieren, zoals wasberen, stinkdieren en prairiehondjes. Vaak zijn de
dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij
AAP krijgen zij de professionele verzorging die
ze nodig hebben om weer op verhaal te komen.
Het uiteindelijke doel is – net als bij het Natuurhulpcentrum – om de dieren geestelijk en lichamelijk weer gezond te herplaatsen in een meer
natuurlijke omgeving, zoals een dierenpark of
dierentuin. Voor het Natuurhulpcentrum is de
stichting een uitstekende partner. Tegenwoordig
worden in Opglabbeek zo’n dertig apen per jaar opgevangen. Vaak berberaapjes,
maar ook wel kapucijnaapjes en zelfs chimpansees. Van oude brompotten tot lieve
jonge schatjes. “In het begin wisten we niets van apen en de verzorging die ze nodig
hebben. Naarmate we ze vaker en vaker moesten opvangen,
zijn we ons er steeds meer in gaan specialiseren.
Er zijn ook mensen van ons op cursus geweest bij
Stichting AAP. We bouwden zelf een quarantaine
en zorgden bijvoorbeeld ook dat iedereen de juiste vaccinaties heeft gekregen. Inmiddels gaat de
samenwerking met Stichting AAP nog veel verder.
Vaak vangen wij apen op waarvoor zij geen plaats
hebben. Zo werken we al jaren heel nauw samen
en dat is ook de enige manier om zoveel mogelijk
dieren een goed thuis te kunnen geven.”
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1 Bestelwagen om grote dieren (leeuwen,
tijgers, beren, wolven, struisvogels, damherten…) mee te vervoeren.

School en dieren

“Toen hij een jaar of veertien
was, had hij een nieuw idee:
mama, zei hij, ik wil een
clubhuisje.” Achteraf gezien
werd op dat moment het fundament
gelegd voor wat zou uitgroeien tot het Natuurhulpcentrum zoals we het nu kennen.
“Je krijgt gewoon je zakgeld, zei ik, maar als
je spaart en geld genoeg hebt, dan mag je een
clubhuisje zetten. Twee jaar later was het zover.”
Een kooi met parkieten, een gebouwtje waar Sil en
zijn vrienden bijeenkwamen om over dieren te praten. Gebouwd door zijn vader en zijn oom. Toch nog
duurder dan verwacht (‘Het dak zou 5000 frank kosten, maar dat werden er 20.000’) en al meteen met
een aantal kooitjes erin (“Aha, dus dát is de bedoeling”).
“Op zeker moment kwam iemand hier aan met een
duif waarvan de hele krop open lag. Sil zei: mama,
die ga ik zelf naaien en kwam met een naald en garen aandragen. Ik zei hem dat het zo niet zou gaan
en dat hij garen bij de apotheker moest halen. Maar
hij maakte die krop schoon en naaide hem. Niet veel
later was die duif genezen en ging niet meer weg.
We gingen naar Luxemburg op vakantie en namen
de duif mee om hem daar los te laten. Sil ging toen

2 Stevig en groot schepnet om reeën, apen,
wasberen, wallabies, emoes, nandoes…
mee te vangen.
3 Kleine bestelwagen met laadruimte om
boodschappen mee te doen of als extra
interventiewagen.
4 4x4 om off-road interventies mee uit te
voeren. Zwaailichten om ’s nachts veilig
dieren te vangen langs een drukke weg,
spoorweg of dorpskern.

Honkvaste duif

5 Kajaks om dieren uit het water te redden. Ze
worden ook gebruikt bij reddingen op het ijs.

De eerste duif waarvan Sil de vleugel
spalkte. Ze genas voorspoedig maar
maakte ook na enig aandringen geen
aanstalten om weer de natuur in te
vliegen. In die tijd had het centrum vier
binnenkooitjes en in een daarvan verbleef de duif. Het deurtje ervan stond
altijd open, maar de duif bleef lekker
binnen.

6 Dierenambulance: uitgerust met schepnetten, EHBO-koffer voor dieren, zaklampen,
zwaailichten…
7 Reekist en vangnet voor reeën, damherten,
emoes, nandoes, geiten, schapen…
8 Fluo-jas om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.
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Jong en Wild: ook de jeugd steekt een handje toe

bel eens
dus mijn moeder zei:
Ik wilde dat dier helpen,
e, maar ik mocht wel
, die had de krop stuk.
en honden behandeld
“Ik had een duif gevonden
vooral koeien, paarden
naar de veearts
zei dat hij eigenlijk
hij. Maar met een duif
naar de veearts. Die
moeten betalen, zei
vond ik niet
Maar je zult het wel
geld voor vroeg, dat
afkomen met de duif.
wist en daar ook nog
te bellen, want
hij er niet veel van
dat
urman
zei
achterbu
tevoren
die al van
eens naar Julien, de
mijn moeder voor om
had uitgelegd wat eraan
opschieten. Toen stelde
wel raad. Toen ik hem
ik ook. Met
lker en die wist misschien
wat hij kan, dat kan
dat was een duivenme
naald en draad. Ik dacht
naaien wij zelf met
genaaid en dat genas
mankeerde zei hij: dat
moeder heb ik die krop
naald en draad van
vindt veel vertering
logisch. In de krop
Baardaap:
Sil in zijn
wonderbaarlijk. Achteraf
ontsteken is heel
jonge jaren
mensen
de kans dat dat gaat
. In tegen
soms denk
stelling
en, had
plaats met zuren enzo;
die ik
een hippi
operatie
tot wat
te
de baard
makkelijks
elevensstij
niets te
het dus de
l. De drage
maken met
tijdlang
erg klein. Eigenlijk was
r mocht
niet scher
zich allee
en vanw
.
n een
ege water
had kunnen uitvoeren
pokke

de activiteiten van de Jong en Wild-leden bestaat uit het verzorgen
van de dieren: eten geven, kooien schoonmaken, dat soort dingen.
En interventies. Die zijn het spannendst. Dan gaat het bijvoorbeeld
om het vangen van reeën, bijvoorbeeld op de luchtmachtbasis van
Kleine-Brogel. Daar mag normaal nooit iemand komen, dus dat is
wel apart. Om een ree te kunnen vangen, moet het al in een soort
omsloten gebied zitten, op een te groot veld is er geen beginnen aan.
Een andere veelvoorkomende interventie is als er een vogel moet
worden gered. Omdat er een is vast komen te zitten in een schoorsteen. Of in een kerk of fabriekshal waar hij de weg naar buiten niet
meer weet te vinden. “Als er een vogel in een schouw zit, kijk je eerst
of je er van onderaf aan kunt. Als dat niet lukt hebben we een soort
ijzeren veer met kleefsel waarmee we hem er van boven uit kunnen
trekken. Als het een volwassen vogel is, wordt hij daarna meteen
vrijgelaten, jonge dieren gaan mee naar het opvangcentrum tot ze
sterk genoeg zijn om te worden teruggezet. Regelmatig halen we
dieren op die door hun eigenaar zijn buitengezet, bijvoorbeeld slangen. We kwamen een keer uit bij een python van ruim twee meter
nadat een man had gebeld dat er een slang op zijn plat dak lag.

“Je maakt dingen mee die
anderen niet meemaken”
“Het spannendste is als we een ree moeten vangen. We spannen een net, een paar man gaan drijven
en als het ree dan in het net springt, spring jij erbovenop om snel achter- en voorpoten vast te grijpen.
Je moet goed oppassen dat je geen trap krijgt van het dier. We hebben wel dikke jassen aan van het
natuurhulpcentrum, maar dan nog…”
De jeugdige leden van ‘Jong en Wild’ zijn meteen enthousiast als je ze vraagt naar hun ervaringen. Niet alleen over de spannende dingen trouwens. Ook het schoonmaken van hokken hoort
er gewoon bij, vinden ze. Normaal moet je 16 jaar zijn om vrijwilliger te worden maar om
ook jongeren de kans te geven werd in 2008 een jeugdgroepje opgericht: ‘Jong en Wild’.
Je maakt dingen mee die anderen niet meemaken en je ziet dieren die niemand heeft
gezien. Wat we gemeenschappelijk hebben is onze interesse in dieren en dat we daar
iets mee willen doen.
Hier heb je daar volop
de kans voor. En het is
een heel leuke groep,
dat zorgt er ook voor
dat je wilt blijven komen. “Houd je alleen van honden, katten en konijnen, dan moet je hier niet zijn;
je moet van alle dieren houden.”
Op de vraag welke dieren het leukst zijn om mee te werken zijn de antwoorden
heel verschillend. Terwijl de een vanaf het begin iets heeft met slangen en zich
daar min of meer in gespecialiseerd heeft, is een ander weer veel pragmatischer:
“De leukste dieren vind ik degene die je het minst onderschijten.” De hoofdmoot van

n.
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Zorgouders, zo’n 30 vrijwilligers die op
afwisselende dagen speciale zorg verlenen aan (heel) jonge diertjes die zonder
die extra zorg niet zouden overleven.
“We ontfermen ons over de zeg maar
‘weesjes’ die hier binnenkomen.” Het is
een groep die altijd wel enig verloop kent,
ook al omdat het werk een flinke claim
legt. “Het gaat meestal om één avond
per week en je wordt verondersteld om
dat gedurende de hele zomerperiode vol
te houden. Je kunt uiteraard op vakantie gaan, maar voor de rest ben je toegewijd, dus je moet wel weten waar je
aan begint. Als je verhinderd bent, regel
je zelf de vervanging. In drukke tijden
zit je met vijf, zes vrijwilligers urenlang
egeltjes, vogeltjes of andere jonge dieren te voederen. Je begint zo’n avond
om zeven uur en de laatste voederbeurt
begint om negen uur. Dat kan gerust
tot middernacht duren, of nog later.”

Meestal zit aan de opvang van een dier een heel verhaal vast. Zoals bij de drie apen die overkwamen vanuit een dierenasiel in Brussel. Ze waren agressief en hadden zelfs mensen een vinger
afgebeten, dus ze moesten daar dringend weg. Chimpansees zijn gevaarlijk als je niet weet hoe je
ermee moet omgaan. Deze drie kwamen van een oude mevrouw die niet meer voor ze kon zorgen.
ooit had ze er tien. niet uit hobby. Ze was een van de eerste dierenbeschermsters van het land.
maar in de consternatie beet een van de apen
drie vingers van een medewerker af. De verzekeraar vroeg zich natuurlijk af hoe een aap
iemands vingers kan afbijten in een hondenasiel.
Sil: “Wij waren toen net bezig met de CITESvergunning en hebben ons uit de naad gewerkt
om het klaar te krijgen zodat we ze konden
opvangen. Chimpansees, daar heb je stevige
kooien voor nodig. Ze zijn bijvoorbeeld veel gevaarlijker dan leeuwen. Als ze me bellen dat er
een leeuw losloopt, dan stap ik uit de auto. Als
ze bellen dat er een chimpansee losloopt, dan
blijf ik mooi in de auto en bekijk het vanachter
het raampje tot het dier in slaap is geschoten.
Het zijn geslepen dieren. Ze doen bijvoorbeeld
net of ze hun arm maar een stukje uit de tralies
kunnen steken. Als je je daardoor laat verleiden
om te dichtbij te komen, hebben ze je te pak-

Kinderen zijn zot op dieren, en natuurlijk ook op het Natuurhulpcentrum.
Ze kunnen hun hart ophalen tijdens
de jaarlijkse Kidsdag, die helemaal voor
hen alleen georganiseerd is. Ze kunnen
knutselen, kleien, dieren leren tekenen
of bijvoorbeeld meedoen aan Sils Dierenquiz. Af en toe schrikken ze zich
wild, bijvoorbeeld als een ontsnapte aap
de zaal instuift, die uiteindelijk – nadat ze met netten hebben geholpen
hem te vangen – gelukkig gewoon een
medewerker in apenkostuum blijkt te
zijn. Uiteraard is er een speciale kinderrondleiding en afgesloten wordt er met
pannenkoeken.

“Nee, eigenlijk niet. Een schaafwondje misschien een keer, maar
niets ergs. Als je iets gebeurt is het meestal je eigen fout. Dat je
bijvoorbeeld per ongeluk even de snavel van een reiger loslaat. Ja,
dan pikt hij je. Nee, op school heb je niet echt voordeel van de kennis en ervaring die je hier opdoet. Je hoeft ook niet gestudeerd te
hebben om dieren te kunnen helpen, je moet er gewoon graag mee
bezig willen zijn. Ik heb hier wel veel geleerd, voorheen wist ik van
veel dieren niet eens de naam. Nu weet ik zelfs wat hun dieetwensen zijn.”
Dit verhaal is een weergave van uitspraken van de verschillende Jong en Wild-leden.
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Zorgouders

Kidsdag

Raakt er wel eens iemand gewond?

“Je hoeft niet gestudeerd te hebben
om dieren te kunnen helpen.”

De chimpansees
van de oude mevrouw

In de jaren ’50 zamelde ze overal geld in om
dieren vrij te kopen van handelaren. Het vervelende was natuurlijk dat die handelaar meteen
een nieuwe aap of leeuw bestelde als hij er een
had verkocht. Als ze voor de vrijgekochte dieren nergens een goed onderkomen kon vinden,
nam de mevrouw ze zelf in huis. Om de dieren af en toe wat bewegingsruimte te gunnen,
laadde ze er soms zes of zeven in haar autootje
en reed naar de Ardennen waar ze de apen dan
in een boom liet klimmen. Dat hield ze vol tot
het echt niet meer kon. Toen ze ouder werd en
nog drie apen over had waarvoor ze niet meer
kon zorgen, wist ze de dieren onder te brengen
in een Brussels honden- en kattenasiel. Maar
het waren slimme dieren en ze wisten een medewerker de sleutels van de kooi te ontfutselen,
draaiden het slot open en gingen op wandel.
Met veel moeite kreeg men ze terug in de kooi,

37

Interventievoertuigen

van zes weken kwam hij elke avond gewoon thuis.
Ze belden wel eens als er ergens een gewonde vogel
opgehaald moest worden en ze Sil niet konden vinden. Na zijn diensttijd kwam hij via een project bij
het Natuurhulpcentrum in dienst als parttimekracht

13

werk te stellen. Wij waren maar een piepkleine
vereniging, maar slaagden er toch in een halftijdse
job gesubsidieerd te krijgen. Zo ben ik een jaar parttime in dienst gekomen en in die periode slaagde ik
erin een DAC-project (Derde Arbeids Circuit) goedgekeurd te krijgen, waardoor ik voltijds aan de slag kon
voor het centrum. Die regeling is inmiddels in allerlei
andere vormen gegoten, maar zo word ik nog steeds
gefinancierd. Op zeker moment heb ik meegedaan
aan examens voor politieagent en was als enige in
de gemeente geslaagd. Maar
ze hebben me toch niet aangenomen. Toen was ik daar
een beetje teleurgesteld
over, maar achteraf ben ik
er wel blij om.”

warm is.
het erg
pulp. Als
met fruit
ze bij
mochten
warm was,

kregen

2012

12

Klemmen waren verboden, maar veel
mensen hadden er nog thuis. Tijdens
de Boomplantdag in het voorjaar van
’82 hield het centrum een actie: wie
een klem inleverde kreeg vijf boompjes
gratis. Zo’n honderd klemmen werden
ingezameld.

een ijsbol

igen en
eens zond

4.

Sam Steegen, Rudi Strubbe, Kris Thijs, Inez Pelsmaekers, Johan Van Hove, Nanuska Beutels,

Correctors:

tijden

ing ook
uitzonder

naap had
che kroo
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Klemactie

Toen het

hij door
3. Deze Indisnlijk voelde hij zich daardoor zeer
en beet
wilden vang

Doneren kan via rekeningnummer.:
235-0407227-33

n de apen

2. Normaal krijges de Opendeurdagen eens ergeen echt ijsje.

2
1

Een huis voor dieren

plek in
ze op hun
iel, nu zijn
hondenas
wordt opge
een aap
rum waar

je zo’n
.”
Wales. Als
bezig bent
dat je goed
weet je
vangen,

Sil Janssen, Bart Sannen, Frederik Thoelen, Sabine Crahay, Bart Hilven, Dries Damiaens en

E-mail: info@natuurhulpcentrum.be
WWW.NATUURHULPCENTRUM.BE

Hoe graag we Nakima ook zagen, we wisten

wild e

Colofon

ze in een
en zaten

1. “Niet lang geledfoto’s terugkrijgt van het cent

allemaal dat ze niet in het Natuurhulpcentrum
kon blijven. Ze had bij ons immers geen soortgenoten en dat heb je als chimpansee absoluut
nodig. Daarom gingen we op zoek naar een definitieve thuis en die vonden we bij het ‘Ape and
Monkey Sanctuary’ in Wales. Daar zat de stevige
chimpanseeman Freddy alleen. Het was de bedoeling dat het tweetal eerst zes maanden zou
kennismaken met elkaar, elk in een aparte kooi
maar het ging zo goed dat de tortelduifjes al na
enkele weken bij elkaar in de kooi mochten.
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Jonge dieren, afblijven!
Jonge weesjes vormen elk jaar een groot deel van de opgevangen dieren. Honderden eekhoorntjes, duifjes,
vosjes, haasjes… worden jaarlijks grootgebracht in het natuurhulpcentrum.

Intensive care

De eerste halte vormt de Intensivecare-afdeling, waar
de allerjongste diertjes in couveuses of verwarmde
kooien verblijven. Op sommige momenten zijn hier
zoveel dieren, dat zes mensen fulltime bezig zijn met
het voederen van alle hongerige maagjes. En als je
net het laatste beestje gedaan hebt, kan je al terug
aan het eerste beginnen… Eigenlijk bandwerk, maar
bandwerk waar absoluut niéts mag misgaan. Eén
keer overvoederen, of één keer de verkeerde melksamenstelling gebruiken, en alle moeite kan voor
niets zijn geweest. Daarom wordt er extra veel tijd
gestoken in het opleiden van onze ‘zorgouders’, vrijwilligers die gespecialiseerd zijn in het grootbrengen

van jonge dieren. Iedereen die zorgouder wil worden,
moet zelfs minstens een keer per week naar het Natuurhulpcentrum komen in plaats van een keer per
maand, zoals de andere vrijwilligers. Op die manier
blijven ze de ‘feeling’ behouden en worden de kansen op succes vergroot!
Veel weesjes, zoals bosuilen of eekhoorntjes, waaien
uit een boom tijdens een zware storm. Andere dieren, zoals konijnen, worden soms uitgegraven door
een hond. Deze hebben zeker hulp nodig. Toch zijn
er spijtig genoeg elk jaar heel wat dieren die eigenlijk
geen hulp nodig hebben, ook al lijkt dit op het eerste
zicht misschien wel zo.

Mens en dier
“De meeste mensen reageren heel positief als ze ons ergens bezig zien. Ze vinden het knap wat we allemaal kunnen wat jullie wel niet allemaal doen zeggen
ze dan, en zo’n heel eind rijden voor zo’n diertje… en gratis, hoe is het mogelijk? Van de andere kant hoor je soms ook dat het geld en de energie beter aan
arme mensen zou kunnen worden besteed, want die hebben ook nood. Oké, dat klopt, maar dit moet er ook zijn. Wie anders komt er op voor de dieren?”
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WEEK 35

• Luizencontrole
• Techniek 4 t/m 8
• Gym gr. 3/4 en 7/8
• Blokfluitles na schoolti
jd

• Verkeer Op Seef gr.
1/2
• Gym gr. 3 t/m 8

• OV-vergadering
• Huiswerk gr. 3 t/m 8
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• SMW* 8.00-12.00 uur
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• Zwemmen gr. 5/6
• Early Bird
• ICT gr. 4 t/m 8
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WEEK 18

• Muziek gr. 1 t/m 3
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• Techniek 4 t/m 7
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jd
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3/4
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• Huiswerk gr. 3 t/m 7
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• SMW* 8.00-12.00 uur
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1.2 Beschrijving schoolgebouw
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• Verkeer Op Seef gr. 1/2
• Gym gr. 3 t/m 8
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• Verkeer Op Seef gr. 3/4
• Gym gr. 3 t/m 7
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Vakgebied

Groep 2 Groep 3

3

3

3

3

Aanvankelijk lezen

4

• Toetsweek
• Muziek gr. 1 t/m 3

Directeur
Adm. medewerkster
Interne begeleider

Piet van Genderen
Ella van der Meer
Els Remijnse

Leerkracht groep 1-2a
Leerkracht groep 1-2b

Karla Roeplall
Marijn Carree
Esther Leeuwestein
Linda Kluit
Jan Jonkman
Janine Voogt
Bert Kooijman
Sandra van Kuijk
Chantal Kleijnendorst
Angela Timmer

Leerkracht groep 3
Leerkracht groep 4
Leerkracht groep 5
Leerkracht groep 6
Leerkracht groep 7
Leerkracht groep 8

12

08-08-16 10:14

Vakleerkracht gymnastiek
Vakleerkracht Engels
Conciërge

Voortgezet lezen

3
8,5

8,5

Schooltijden groep 1 tot en met 8
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle
leerlingen van groep 3 t/m 8 van 08.15-12.00 uur en 13.0015.15 uur naar school. Op woensdag van 08.15-12.45 uur.
Om 8.10 uur en 12.55 uur gaat de school open.
De kleutergroepen starten elke dag om 08.30 uur. Van
12.00 tot 13.15 uur is er pauze. Zowel ’s ochtends (08.15
uur) als ’s middags (13.00 uur) is er een inloopkwartier. Op
woensdag is de eindtijd 12.30 uur.
Alle leerlingen hebben verspreid over het jaar, naast de
vakanties, acht dagen vrij (zie kalender). De reden is dat
leerkrachten afhankelijk van hun werktijdfactor recht hebben op een aantal dagen compensatieverlof. Het team
neemt een aantal dagen collectief op. De meeste dagen
6

zijn gekoppeld aan een vakantie. Leerkrachten krijgen ook
individuele compensatie verlofdagen. De leerkracht wordt
dan vervangen door een andere leerkracht van de school.

Herfstvakantie
Kerstvakantie

19-10-2013 t/m 26-10-2013
21-12-2013 t/m 05-01-2014

Voorjaarsvakantie

15-02-2014 t/m 01-03-2014

Paasvakantie

18-04-2014 t/m 21-04-2014

Meivakantie

26-04-2014 t/m 11-05-2014

Hemelvaart

29-05-2014 t/m 30-05-2014

Pinksteren

07-06-2014 t/m 09-06-1014

Zomervakantie

19-07-2014 t/m 31-08-2014
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1,5

1,5

1

1

1

0,5

0,5
0,5

0,5

2

2

1,5

1,5

0,5

Wereldoriëntatie
Kunstzinnige vorming
Muziekonderwijs
Bewegingsonderwijs

5,5

1
0,5

Verkeer

Vakantieregeling
De vakantieregeling is conform de afspraak van FOKOR
(hierin zijn alle onderwijsbesturen van Rotterdam vertegenwoordigd).

Groep 8

0,5

1

Geschiedenis

Tijdens de studiedagen zijn de leerlingen vrij. De drie studie
dagen staan vermeld in de jaarkalender. De data zijn:
11 oktober 2013, 17 april 2014 en 4 juli 2014

Groep 7

0,5

6

Biologie

Ook het team moet leren. Leerkrachten volgen elk jaar allerlei
nascholingscursussen. Hierdoor kunnen we uw kind zo goed
mogelijk begeleiden als we geïnformeerd zijn over alle nieuwe
ontwikkelingen.

Groep 6

0,5

Engels

Natuur en techniek

Studiedagen

Groep 5

4,5

Aardrijkskunde

Ted Blom
Nicky v.d. Graaf
Wil van Eijk

1.4 Schooltijden en
vakantieregeling

Groep 4

5

Begrijpend lezen
Nederlandse taal

1.3 Namen medewerkers en
functie(s)/taken

3

Groep 1

Godsdienstonderwijs / HVO
Voorbereidend lezen
Voorbereidend rekenen

Rekenen / wiskunde

Hemelvaartvakantie

2

1.5 Onderwijstijd

De school heeft de beschikking over één locatie, gevestigd aan het Bramenpad 1. Wij bieden onderdak aan de
groepen 1 t/m 8. De school telt acht klaslokalen.
De twee groepen 1/2 maken voor de gymnastieklessen
gebruik van het speellokaal van de school. De gymnastieklessen van de groepen 3-8 vinden plaats in het
gymnastieklokaal van de gemeente Rozenburg, tevens
gevestigd aan het Bramenpad 1.
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• MR-vergadering
• Techniek 4 t/m 8
• Gym gr. 3/4 en 7/8
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• Early Bird
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• Zwemmen gr. 5/6
• Early Bird
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Een leerling moet in de periode op de basisschool (groep 1 t/m 8) minimaal 7520 uur onderwijstijd krijgen. Het gemiddeld
aantal uren per schooljaar is 940 uur. Ook dit schooljaar gaan de leerlingen meer dan 940 uur naar school. OBS De Phoenix
neemt deel aan het ROB-project (Rotterdams Onderwijs
Beleid). Er wordt meer tijd aan rekenen en taal besteed.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 maken zo 1060 uur
per jaar.

1.6 Bijzondere activiteiten
De meeste tijd wordt besteed aan het onderwijs. Maar
er is ook tijd voor feesten of andere activiteiten. Deze
feesten en activiteiten zijn (voor zover mogelijk)
gepland in de kalender van deze schoolgids.
Bijzondere activiteiten en feesten waar onze
school aandacht aan besteedt: sinterklaasfeest,
kerstfeest, paasfeest, buitenschoolse activiteiten
(werkweek, schoolreis, excursies), sportactiviteiten (sportweek, zaalvoetbaltoernooi voor scholieren), afscheid groep 8, bezoek kinderboerderij,
bezoek aan de bibliotheek en de afsluiting van het
schooljaar.
7

K A L E N D E R S

AUGUSTUS

Combinatie schoolgids & kalender
CC001020_BW_

PROJECT

OBS De Phoenix Rozenburg
08-08-16 10:14

OPDRACHTGEVER

© 2017 Continu Creatief

PROJECT

BS De Buutplaats
Ontwerp & realisatie belettering schoolpand
Voorzijde pand

Achterzijde pand

BELETTERING

OPDRACHTGEVER

© 2017 Continu Creatief

© 2017 Continu Creatief

