ruitschade?
Autotaalglas Goes
0113-251700

‹ www.de-bevelander.nl
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DE FRANSE SLAG
IN HET ECHT

OPEN
MONUMENTEN

Jan Louwerse uit Yerseke
maakte zelf mee waar de film
over vertelt

In heel Zeeland zijn dit weekend tientallen monumenten
opengesteld voor het publiek

»7

KLIK & WIN ACTIE

Naar Film by
the Sea met
overnachting

» 21

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Schuilt er een gemeenteraadslid in je?

Mee-regeren
kun je leren

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Ben je steeds boos over de gemeentepolitiek? Of zou
je eigenlijk politiek actief willen worden, maar kwam
het er niet eerder van? ProDemos verzorgt dit najaar
in Kapelle een cursus die burgers wegwijs maakt in
de gemeentepolitiek. “Misschien schuilt er wel een
raadslid in je”, zegt burgemeester Anton Stapelkamp.
Door Peter Urbanus
KAPELLE - Gemeentepolitiek

gaat over parkeerbeleid, woningbouw, onderhoud aan
openbare
voorzieningen,
vernieuwing van het riool,
het dorpshuis, subsidies,
jeugdzorg, afvalinzameling
en vele andere zaken. Iedereen heeft er wel een mening
over. Tegelijkertijd is het
moeilijk om mensen zover
te krijgen dat ze politiek actief worden. Veel gemeenteraadsfracties en afdelingen
van politieke partijen hebben behoefte aan vers bloed.
Daarom verzorgt ProDemos
in Kapelle een cursus die
burgers wegwijs maakt in

staatsinrichting, het functioneren van een gemeente,
lobbyen, standpunten uitdragen en tenslotte in de
kunst van het debatteren.
Kapelle is de enige Zeeuwse
gemeente waar deze cursus wordt aangeboden. “In
2013 hielden wij al de cursus ‘Schuilt er een gemeenteraadslid in mij?’”, vertelt
burgemeester Stapelkamp.
“Dat leverde ons twee raadsleden op.” De nieuwe cursus moet de koudwatervrees
verder wegnemen. De cursus begint 30 september. Kapellenaren gaan voor, maar
ook mensen uit naburige
gemeenten zijn welkom. Er
zijn dertig plaatsen.

Historisch vliegtuigongeluk
krijgt bijzonder Zeeuws vervolg
Foto: Johan van der Heijden
Tekst: Rachel van Westen
WILHELMINADORP - “We mogen nooit vergeten wat hier

gebeurd is.” Het zijn de woorden van Menno Polderman uit
Heinkenszand. Hij doelt op een vliegtuig dat op 22 juni 1943
is neergestort in de Wilhelminapolder. Zes bemanningsleden
werden gevangen gezet en vier bemanningsleden vonden de
dood in deze prachtige, uitgestrekte polder. Een dag na deze
tragedie vond de opa van Menno, Willem Gerardus Sonke, een
jas van een bemanningslid. “Mijn opa moest de jas inleveren,

Bewust botsen en bewegen Wat is de leukste club
GOES - Zeeland beleefde dit

voorjaar het ontstaan van
een nieuwe cursus, waarin
het leven van de deelnemers
centraal staat. Het gaat om
de cursus Botsen, Bewegen
en Bewustzijn. De eerste
deelnemers uit Goes en Middelburg zijn enthousiast. De
cursus is ontwikkeld met
de bedoeling mensen meer
mogelijkheden te geven om
ontspannen te leven, met
minder moeite en meer grip
op het leven. Daarbij kun je
denken aan beter om leren
gaan met conflicten, spanningen, stress en onzeker-

heid. Hans de Win heeft de
cursus ontwikkeld. Hij heeft
dat gedaan door kennis vanuit meerdere disciplines te
verwerken tot één geheel.
Daarnaast heeft De Win
zich o.a. laten inspireren
door de Geweldloze Communicatie en de systeemtheorie. De Win is leraar Aikido bij Saam en adviseur
en trainer bij Pleegzorg Advies Nederland. De cursus
wordt dit najaar opnieuw
gegeven in Goes en Middelburg. Inschrijven kan op
www.saam-aikido.nl/botsen-bewegen-bewustzijn/

Bibliotheek Kruiningen
gaat stevig verbouwen
De Bibliotheek in Kruiningen vanaf
21 september 2015 omgebouwd tot een centrale vestiging. Geleidelijk zullen
de overige vier vestigingen
in Yerseke, Krabbendijke,
Rilland en Hansweert omgezet worden naar vier Bieb
in de buurt punten. De bestaande twee Boek je Boek
afhaalpunten, in Oostdijk
en Waarde, blijven in de
huidige vorm. Op maandag
4 januari 2016 heropent de
Bibliotheek Kruiningen op
KRUININGEN -

dezelfde locatie, in Bachten Vaete, haar deuren.
Het is de bedoeling dat alle
veranderingen in Reimerswaal in de loop van 2016
gerealiseerd zijn.
Leden kunnen tijdens de
tijdelijke sluiting voor het
lenen en terugbrengen van
materialen gebruik maken
van andere vestigingen
van de Bibliotheek Oosterschelde. De dichtstbijzijnde vestigingen zijn de
in Yerseke, Krabbendijke,
Wemeldinge of Kapelle.

Reimerswaal - De vierde

editie van de Verkiezing van
de Leukste Sportvereniging
is gestart in de gemeente
Reimerswaal. Ook bij deze
editie draait alles om de
mening van de leden. Tot en
met 11 oktober kan er in de
gemeente Reimerswaal kosteloos via de website www.
leu kstespor tvereniging.
nl gestemd worden. Welke
sportverenigingwordtstraks
uitgeroepen tot de Leukste Sportvereniging van de
gemeente
Reimerswaal?
Bij het uitbrengen van een
stem wordt een rapportcijfer

gevraagd voor vier criteria:
sfeer, sportiviteit en respect,
betrokkenheid vrijwilligers
en deskundigheid bestuur
(cijfers tussen 1-10). Het uitbrengen van een stem is geheel gratis.
Ook dit jaar is Spieren voor
Spieren het goede doel dat
aan de verkiezing is verbonden. Zij ontvangen een
mooie cheque tijdens de
Award Uitreiking. De verkiezing wordt georganiseerd
door Vote Company in samenwerking met Sport FM,
Wij Willen Sport en Spieren
voor Spieren.

TANK NERGENS
GOEDKOPER!

maar het is hem gelukt om de emblemen eraf te halen en die
zijn altijd in onze familie gebleven.” Onlangs stuitte Menno
weer op de emblemen en hij wilde toch meer weten over het
verhaal achter deze stukjes stof. Hij dook in de geschiedenis van
deze vreselijke tragedie en realiseerde zich al snel dat dit stukje
geschiedenis bekend moet worden onder het grote publiek.
Afgelopen zaterdag kwam hij iets heel bijzonders tegen…
>> Lees verder op pagina 13

Trekkermuseum
in herfst open
NISSE - In september en ok-

tober is het Trekkermuseum
in de weekenden open. In de
herfstvakantie is het Trekkermuseum ook van woensdag 21 tot en met zondag 25
oktober en van woensdag 28
tot en met zondag 1 november geopend van 13.30 tot
16.30 uur. www.trekkermuseum-otmmz.nl

Les poulets
d’anvers
Tel. (06) 302 72 158

Wij zien elkaar weer vanaf dinsdag 22 september
Waar staan wij:
Dinsdagmiddag - Rilland
Donderdag - Bergen op Zoom
Vrijdag - Winkelcentrum de Spinne (Goes)
Zaterdagmorgen - Krabbendijke
Zaterdagmiddag - Hansweert

Bij Dirk in Goes gegarandeerd de
laagste literprijs.
Ergens anders in Goes
goedkoper? Wij betalen
het verschil terug!
Beukenhof 1, Goes

Blijf je verbazen

Hét adres voor
de leukste juniorbrillen!

