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MIDDELBURG – Interieurwinkel
Frijters & Wessels aan de Reiger-
straat 1 in Middelburg heeft haar
kelderruimte verbouwd. Uiterlijk
begin mei wordt deze geopend
voor de klanten.
De hele winkelinventaris wordt
binnenkort verplaatst van de be-
gane grond naar de zeventiende
eeuwse gewelfkelder, die dan
vanaf de straat toegankelijk is ge-
maakt.
Toeristen en klanten hebben dan
de gelegenheid om de laagste ver-
dieping van dit historische pand
in het hart van de stad te bezoe-
ken.

VROUWENPOLDER – Streekproduc-
tenproducent Landgoed ’t Vieren-
deel aan de Vrouwenpolderse-
weg 44 in Vrouwenpolder opent
zaterdag 4 april het seizoen met
een bierbrouwen en proeven van
het gerstenat.
De activiteiten worden mede mo-
gelijk gemaakt door het Wal-
chers Wijn-, Bier- en Likeurma-
kers Gilde. De leden van die orga-
nisatie laten zien hoe zij bier
brouwen. Tijdens het evenement
is er muziek van de band Fergal.
Toegang gratis: open van
10.00-17.00 uur. Voor meer infor-
matie: www.vierendeel.nl

WESTKAPELLE – Minderhoud Wo-
nen in Westkapelle introduceert
de meubellijnen At home meube-
len’ (voor jonge klant) en World
of Living (stijlvol).
Vloerenspecialist Jaap Spaans en
raamdecorateur Joost Rijntjes ge-
ven vrijdag de hele dag acte de
présence.
In de zaak wordt zaterdag de
nieuwe kunstexpositie geopend
van de schildersgroep van Jo Du-
mon Tak. De opening wordt om
14.00 uur verricht door Ria Lie-
vense. Kunstenaars zijn vrijdag
en zaterdag aan het werk in de
winkel.

VLISSINGEN – Winkelcentrum de
Fonteyne houdt speciale paasacti-
viteiten die zijn gericht op kinde-
ren in de leeftijd 4-12 jaar. Vanaf
woensdag kunnen er in de win-
kels spelkaarten afgehaald wor-
den voor de puzzelactie. Met een
volledig ingevulde kaart maken
de kinderen kans op spectaculai-
re prijzen. Als hoofdprijs wordt
een uitje met de hele schoolklas
naar Maritiem Attractiecentrum
Het Arsenaal weggegeven. De
winnaar van de eerste prijs mag
met zes personen naar de film bij
CineCity. Daarnaast zijn er vele
kleinere prijzen te winnen.

door Wendy Wagenmakers

ZEELAND
Van nature ben ik bosman. Gebo-
ren in Amsterdam, opgegroeid in
de kop van Overijssel. We woon-
den in Amersfoort, maar mijn
vrouw, een Rotterdamse, wilde te-
rug naar het water. Dan kom je al
gauw uit in Zeeland en als je wat
voorzieningen wilt, beland je in
Vlissingen. Dat is een stad, of laat
ik het zo zeggen: wás een stad.

VLISSINGEN
De stad is verpauperd. Hoe kun je
studentendozen neerzetten op de
duurste grond? Alles is gesloopt.
Dat Vlissingen is platgegooid in
de oorlog. Onzin. Vrijwel alles
was intact en hadden ze kunnen
restaureren, beter nog dan Middel-
burg. Dat hebben ze niet gedaan.
In de jaren zestig is pas écht alles
platgegooid. En natuurlijk door
de Schelde, die het hele stadshart
uit Vlissingen heeft weggehaald.

MUURTJE
Dit muurtje is heel exemplarisch.
Waarom staat dat hier? Waar is
het van? De Oostkerk? De gasfa-
briek? De gieterij? Geen idee, er
staat niets bij. Het is een ver-
weesd muurtje, in een verweesde
stad. Maar ik sta hier graag. Je
kijkt hier uit over de toch wel bij-
zondere geschiedenis van Vlissin-
gen. Dan doe ik mijn ogen dicht
en dan zie ik kleine straatjes, acti-
viteiten, het dokje, de Schelde, de

schepen. En dan doe ik mijn ogen
open en dan denk ik: waar ben ik?

GESCHIEDENIS
Oorlog heeft alles in zich. Het is
reuze interessant ergens te staan
waar Napoleon stond. Om door
de Paul Krugerstraat te rijden en
te weten dat Rommel daar in een
parade doorheen is getrokken. Op
Walcheren is een vrij beslissende
slag uitgevochten, maar je vindt
er weinig van terug.

ZEEUWEN
Zeeuwen zien het hele plaatje
niet en daarop gaat het mis. Als
men hier zou samenwerken, zou
Zeeland een WOII-route hebben
die zijn weerga niet kent. Maar ie-

dereen bedenkt dingen voor zich-
zelf, met als resultaat: niks.

POLITIEK
Ik ga niet naar raadsvergaderin-
gen, maar lees en volg alles. Men
heeft in Vlissingen allemaal vi-
sies, maar voert er geen een uit.
Politici hier zijn stronteigenwijs
en vormen hun eigen elite, ver
weg van de burger. En bijna nie-
mand is ter zake kundig. Hoe kun
je als raadslid nou jaarstukken
goedkeuren als je de onderliggen-
de stukken niet kent? Als je de fi-
nanciële stromen niet kent, als je
niet weet wat ‘activeren betekent?

BUTENDIEKER
Ze zouden hier experts moeten in-

huren. Zet iemand neer die be-
stuurt met respect voor de stad
en zijn geschiedenis. Ik zou zo
willen, maar dat mag niet, want
ik ben een butendieker. Ik ben in
1960 niet bij de opening van café
De Lamme Plank van de neef van
Gerrit Jobse of weet-ik-veel-wat
geweest. Want zo werkt het hier.
Nee, ik ga niet in de politiek. Dat
is ook beter voor hen, want ik
word des duivels.

ARTIKEL 12
Een ramp. Men realiseert zich dat
niet en de politiek vindt dat wel
prima zo, maar het is echt excep-
tioneel wat hier gebeurt. Meestal
kun je traceren waarom een ge-
meente artikel 12-status krijgt,

maar hier niet. In het zwartste sce-
nario verkoopt Vlissingen al haar
tafelzilver, gaan belastingen sky
high, worden kwijtscheldingen af-
geschaft en gaat alle franje eraf.
Wat ze moeten doen? Een plan
maken en dat uitvoeren. Breek
huizen af en zet ze op het Schelde-
terrein, idem voor winkels aan de
Gildeweg. Laat de stad inkrim-
pen, maak de keuze om studen-
tenstad te zijn of toeristenstad, en
doe dat dan ook. Iedereen zegt dat
Vlissingen beter verdient, maar ie-
dereen is met zichzelf bezig. Dat
is zo jammer. Want toch: het is
hier leuk wonen. In Vlissingen
kom je thuis. Hier kan alles. Al-
leen is dat laatste een beetje uit
het lood geslagen.

‘Vlissingen is, nee, wás een stad’

Ondernemersplein

Frijters &
Wessels gaat
de kelder in

Het Walcheren van...

Bier bouwen en
proeven bij
’t Vierendeel

In deze wekelijkse rubriek schetst
een inwoner van Walcheren zijn of
haar beeld van de regio.

Vandaag: Pierre Pieterse uit Vlis-
singen, hoofdredacteur Manage-
mentboek en militair historicus.

Minderhoud
Wonen houdt
activiteiten

� Het favoriete plekje van Pierre Pieterse: het restant van, waarschijnlijk, de Oostkerk aan de Koningsweg in Vlissingen. foto Ruben Oreel

Paaspuzzelactie
winkelcentrum
De Fonteyne

In de rubriek Ondernemersplein
is plek voor berichten over be-
drijven.
Opent u een nieuwe zaak, ver-
huist uw bedrijf, introduceert u
een nieuw concept in de regio,
heeft u een jubileum te vieren?
Stuur uw persbericht naar:
walcheren@pzc.nl


