
RENESSE Het is traditiegetrouw Renesse 
dat aftrapt met de eerste Strâo. Dat 
gebeurt zaterdag (de 15e februari, 
morgen dus). Het is een jaarlijks 
ritueel dat veel mensen op de been 
brengt. 

Om 11.00 uur vertrekken de Strâorijders 
voor de strandrit richting de overgang 
aan de Jan van Renesseweg. Daar 
vindt de voetwassing plaats onder 

leiding van ds Piter Goodijk. De hele 
dag is er van alles te doen in het dorp. 
Het Strâorijden werd vroeger gedaan 
als de paarden na een lange winter 
op stal weer aan het werk gingen. 
De werkpaarden, vooral die met veel 
haar aan hun benen, kregen last van 
hun benen en hoeven. Om de benen te 
verfrissen, stramheid en mok tegen 
te gaan en om kleine ontstekingen 
van de huid aan de benen te ont-

smetten, werden de paardenvoeten 
in de zee gespoeld. Volgens volksge-
loof was het ook goed tegen nacht-
merries. De  betovering  werd door 
het zeewater verbroken. Het komt 
alleen op Schouwen voor. Na Renesse 
zijn Burgh-Haamstede (22 februari), 
Noordwelle (29 februari), Ellemeet 
(7 maart), Scharendijke (14 maart) en 
Serooskerke (21 maart) aan de beurt. 
(foto Marieke Mandemaker)  •

WESTHOEK De gemeente gaat ver-
meende misstanden bij zorgaanbie-
der Vreiland Wonen in de Westhoek 
onderzoeken. In een vertrouwelijke 
mail aan de gemeenteraad haalt 
wethouder Cees van den Bos ver-
halen aan over duivelsuitdrijving 
en extreme vormen van straffen en 

belonen. Hij kondigt een versneld 
onderzoek aan.

Van den Bos heeft de vertrouwelijke 
mail naar de gemeenteraad gestuurd 
naar aanleiding van een publicatie in 
WereldRegio vorige week. De leiding 
van het opvanghuis voor vrouwen 
klaagde over het feit, dat de gemeente 
niet mee zou willen werken aan een 
bestemmingsplanwijziging. Van den 
Bos reageerde in de krant dat hij niets 
specifieks over Vreiland te melden 
had, maar dat het louter en kwestie 
van het bestemmingsplan was.
Daar komt hij in de mail aan de gemeen-
teraad dus op terug. Volgens hem is 
er zelfs gekeken of de illegale situatie 
gelegaliseerd kon worden. Maar dat 
zag de gemeente niet zitten; ook al 
omdat Vreiland Wonen geen informa-
tie zou hebben aangeleverd.  Van den 
Bos: ,, Omdat de bescheiden uitble-
ven is, zoals gebruikelijk te doen, een 
procedure gestart waarbij het college 
op basis van de beschikbare gegevens 

kijkt of legalisatie gewenst is. Hieruit 
is naar voren gekomen dat legalisatie 
van de activiteiten van Vreiland op 
de betreffende locatie niet passend 
is. Zodoende heeft het college, con-
form ambtelijk advies, besloten niet 
mee te werken aan een formeel ver-
zoek tot legalisatie.’’
Maar dan gaat Van den Bos meer in 
op de inhoud. ,, Daarnaast spelen er 
zorgen rondom de kwaliteit van deze 
aanbieder. Die speelden (in geringere 
mate) ook al ten tijde van de besluit-
vorming over het bestemmingsplan, 
maar staan daar los van. Diverse 
instellingen en ex-cliënten hebben 
zich tot de gemeente vervoegd met 
signalen. Naar aanleiding van die sig-
nalen heeft enige tijd geleden alweer 
een eerste onderzoek door de GGD 
plaats gevonden. Dit was vooral een 
onderzoek naar de (papieren) orga-
nisatie omdat er nog weinig cliënten 
waren. 
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Renesse trapt Strâo weer af

Versneld onderzoek naar 
‘wanpraktijken’ Vreiland
Vertrouwelijke mail spreekt over  duivelsuitdrijvingen

mol 11 zierikzee  |  tel 410061 |  info@krieke.nl

TELEFOON ABONNEMENT 
NIEUW & VERLENGEN / MET OF ZONDER TELEFOON

Marel Compleet - Zierikzee 
Computerreparatie aan huis

 >>>>> Geen voorrijkosten <<<<< 
Reparatie – Verkoop – Onderhoud - Deskundig advies 

www.marelcompleet.nl - marelcompleet@zeelandnet.nl 

Tel.: 0111-642830
mol 11 zierikzee  |  tel 410061 |  info@krieke.nl

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS

GECERTIFICEERD + GEDIPLOMEERD VOOR REPARATIE, ONDERHOUD & VERKOOP

PC’s
NOTEBOOKS
PRINTERS
SMARTPHONES
TABLETS

TE HUUR
Bedrijfsunits circa 60 

en 100 m² in Oosterland

Voor meer informatie: 
06 21 52 18 40

0111 413 264
www.pizzeria-akino.nl

ZIERIKZEE De gemeente heeft weer de 
nodige kosten moeten maken bij 
het preventief zoeken naar bom-
men uit de oorlog. Een meevaller is 
dat zeventig procent van de kosten 
gedeclareerd kan worden bij het rijk 
en dat gaat de gemeente dus doen.

Voordat de gemeente kon gaan bag-
geren in de Oude Haven van Zierikzee 
moest er eerst onderzoek gedaan 
worden. Dat is nodig om zeker te 
weten dat de baggerwerkzaamheden 

veilig uitgevoerd kunnen worden. 
Datzelfde moest gebeuren bij het her-
stel van kademuren in Brouwershaven 
en werkzaamheden  bij de Dreef in 
Bruinisse. Overigens zijn er nergens 
bommen gevonden.

Het zoeken naar bommen kostte de 
gemeente vorig jaar meer dan een ton. 
Maar daarvan komt dus ruim €85.000 
terug vanuit het r ijk (Zierikzee 
€53.000, Brouwershaven €24.000 en 
Bruinisse €7500).•

Bommen zoeken blijft 
dure aangelegenheid

Wat doen we zonder wiwind
Sprak ‘t licht stotterend kind
Maar ‘t is veel van ‘t goegoede
Als ‘n storm blijft woewoeden

@jangreijn
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Cees van den Bos


