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Initiatiefnemers Knarrenhof
zoeken gelijkgestemden
Locatie de Meie in Zierikzee in beeld

De drie initiatiefnemers Paula Bremmers, Jetty de Vlieger en Paula Priester

nemers ondersteund door de landelijke organisatie van het Knarrenhof.
Nu komt het erop aan om voldoende
mensen te vinden die belangstelling
hebben. Dat verwachten de drie wel.
Er hebben zich zelfs als mensen van
buiten Schouwen-Duiveland gemeld.
En nu is het zaak om de gemeente in
beweging te krijgen. Die is huiverig met nieuwe bouwplannen, omdat
onderzoek (de woonvisie) heeft uitgewezen dat er niet teveel gebouwd zou
moeten worden. De gemeente is bang

Achttien uur vermist

Achttien uur is de 87-jarige
vrouw uit Zierikzee vermist geweest
deze week. Totdat ze gevonden werd
aan de rand bij het water aan de
Nieuwe Koolweg.

ZIERIKZEE

Burgernet gaf dinsdag een melding over de vermiste dementerende

vrouw. Toen er te lang niets van haar
werd vernomen, werd er door mensen een spontane zoekactie opgezet. Eerder in de nacht hing er al een
helikopter boven Zierikzee en werden
er honden ingezet. De vrouw werd
ter observatie naar het ziekenhuis
gebracht. •

door
Jan Deurloo

voor leegstand.
Maar wat de drie betreft mag er voor
een Knarrenhof wel en uitzondering
gemaakt worden. Het is een eigentijdse vorm ,,en een burgerinitiatief,’’ vult Jetty de Vlieger aan. Wat
haar betreft dus voldoende reden
om het project op te pakken door de
gemeente. Wie interesse heeft is welkom op de bijeenkomst in het gemeentehuis. Die begint om 19.30 uur. Men
kan zich ook inschrijven via de website van www.knarrenhof.nl •

WEER
WERK

door
Joost Loomans

Weersituatie
In het weekend hebben we eerst nog
te maken met een ZO-stroming die op
zondag verandert naar noord en na
‘t weekend naar NW. De aangevoerde
lucht wordt eerst ietsje warmer maar
na ‘t weekend daalt hij weer een
graadje. Met deze aanvoer kan er ook
af en toe wat neerslag tot ontwikkeling komen.
Vrijdag is het bewolkt en blijft het
op de meeste plaatsen droog. In de
middag kan de zon soms even tevoorschijn komen. Het wordt 16°C bij een
aan zee vrij krachtige O-wind
Zaterdag in de ochtend ontstaan

Niveautje door Simone Dokter

Volgende week:
Wim Dorst

Ik blijf mij erover verbazen. Wat is
er mis met een advies vmbo-basis,
vmbo-basis-kader of vmbo-tl in
groep 8? Waar komt die fetisj voor
een havo/vwo score vandaan? Ja, het
advies van de school is leidend. Maar
als een kind het onwijs goed doet in
een brugklas vmbo-basis gaat hij of
zij heus een niveau omhoog. Als een
kind minder goed presteert gaat hij
of zij heus een niveautje omlaag.
En als dit allebei niet gebeurt, dan
zit het kind blijkbaar op zijn plaats.
En daar kunnen ouders van alles van
vinden, maar dan zitten zij ernaast.

Het kan de drie initiatiefneemsters niet snel genoeg
gaan. Wat Jetty de Vlieger, Paula
Bremmers en Paula Priester betreft
komt Zeeland’s eerste Knarrenhof in
Zierikzee. Aan de Grachtweg, waar
nu nog de Meie (speciaal onderwijs)
is gevestigd. ,,Lekker dichtbij de
stad. Je loopt er zo naartoe,” illustreert Paula Bremmers het. Dinsdag
28 mei is er in het gemeentehuis een
informatieavond voor iedereen, die
wel oren heeft naar deze eigentijdse
woonvorm voor 55-plussers.
ZIERIKZEE

Het fenomeen Knarrenhof is snel
groeiend in den lande. Het is een
woonvorm, waar deelnemers zelfstandig wonen en samen bepalen wat er
gezamenlijk gedaan kan worden. Het
is nadrukkelijk geen bejaardenhuis
oude stijl, zo laten de initiatiefnemers
weten. ,,Nee, daar leunden de mensen
te veel naar de aangeboden zorg. Wij
denken juist dat er in een Knarrenhof
minder zorgvraag zal zijn. Belangrijk
voor de gemeente natuurlijk,” aldus
Bremmers.
Voor een Knarrenhof zijn zeker twintig
wooneenheden nodig. Paula Priester
legt uit dat gekozen wordt voor
een mix van wonen en koop. Ook de
koopwoningen moeten voor een grotere groep betaalbaar zijn. Hiermee
moet de toegankelijkheid van een
Knarrenhof gewaarborgd zijn voor
en grote groep. Zeeuwland zou kunnen instappen door een aantal huurwooneenheden voor haar rekening te
nemen. Het gaat niet om geld maar om
een visie op ‘de oude dag’.
En dat uit zich al in de manier, waarop
er gebouwd gaat worden. Bij voorkeur
in de vorm van een hofje en natuurlijk duurzaam, veilig en CO2-neutraal
als het even kan. Gekozen wordt voor
een gemeenschappelijke ruimte, waar
activiteiten georganiseerd kunnen
worden maar ook zorg aangeboden
kan worden. De bedoeling is dat de
deelnemers met elkaar een vereniging
gaan vormen en samen de spelregels
gaan vastleggen. ,,Omzien naar elkaar
vinden we erg belangrijk,” legt Paula
Priester uit.
De drie kennen elkaar al langere tijd
en waren actief binnen de Vrouwen
Advies Commissie; de VAC. Die adviseerde de woningbouwvereniging en
de gemeente over alles wat met bouwen te maken had. Met die expertise
in het achterhoofd is het enthousiasme voor een Knarrenhof ontstaan.
Overigens, als er groen licht komt voor
het project, dan worden de initiatief-

COLUMN

We hebben namelijk ook nog te
maken met de inzet en het enthousiasme van het kind. Hij of zij heeft
er misschien geen zin in. Of hij of zij
is jaren gepamperd. Tja, daar worden
de meesten ook niet wijzer van.
Gelukkig heb ik de gekte met betrekking tot Cito-toetsen inmiddels weer
een aantal jaartjes achter mij gelaten en floreert mijn dochter prima
op de mavo. Ze had een score net een
beetje ertussenin. Mavo zou prima
gaan. Havo zou een dingetje kunnen
worden. Wij houden niet van dingetjes, dus de keuze was makkelijk.
Deze werd nog eenvoudiger na een
gesprekje op het voortgezet onderwijs. Als ze havo zou willen volgen moest ze minder uren aan haar
hobby besteden. Theoretisch zou het
namelijk een flinke kluif worden. Op
dat moment zag ik een twaalfjarig
hoopje mens met grote ogen kijken.
Ik heb haar snel uit haar lijden verlost. “We denken er niet eens over.

Ze gaat naar de mavo.” En binnen
enkele minuten stonden we weer
buiten. Tevreden, dat wel. Waar een
wil is, is een weg, heb ik haar verteld
Persoonlijk begrijp ik helemaal niks
van de fascinatie voor het behalen
van hoge resultaten. Arme kinderen,
die zieltjes voelen een druk van hier
tot en met Nazareth. Ik ken gevallen, die starten op het vwo en volgen
nu de mavo en vice versa. Laat ze
groeien op hun eigen manier met
sturing van hun omgeving. Laat ze
groeien op hun eigen tempo met
behulp van hun omgeving. Soms
lijkt het zelfs wel alsof er een soort
schaamte heerst.
Hoogopgeleid staat synoniem aan
een goede job inclusief fiks salaris.
Althans, dat is het idee wat overheerst. Vandaar de hitsigheid op
hoge scores. Langzaam maar zeker
raak ik ervan overtuigd dat een
‘hoogopgeleide’ tegenwoordig niet
altijd een hoger salaris en betere
toekomstperspectieven heeft.
Simpelweg omdat er te veel hoogopgeleiden zijn, die helaas in sommige
gevallen nog steeds niets kunnen.
Levensgezel en ik zijn allebei niet
overdreven hoogopgeleid. Natuurlijk
wel reteslim, dat begrijpt u. Hebben
allebei een prima betrekking inclusief vast contract en niets te klagen.
Presteren, presteren, presteren…
zullen we het afleren?
Jan Deurloo besteedt zijn column
deze week eenmalig uit aan oudcoluniste Simone Dokter. •

Het is normaal Lenteweer
www.hetweeropschouwenduiveland.nl
gaandeweg stapelwolken met eind
van de middag kans op een enkele
bui. De temperatuur van 18°C voelt
met de zwakke tot matige ZO-wind
aangenaam aan.
Zondag wordt het door de matige tot
vrij krachtige N-wind slechts 17°C.
Afwisselend stapelwolken, zon en
meeste tijd droog, maar een enkel
bui kan wel voorkomen.
Volgende week blijft het licht wisselvallig met af en toe kans op buien,
maar zeker ook zonnige perioden. De
wind draait naar het NW. De maximum temperatuur blijft bij ons steken op max. 18°C.
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