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16 WALCHEREN

door Nadia Berkelder

VLISSINGEN – Oké: er zijn ook ka-
mers die op de Vlissingse binnen-
stad uitkijken, maar zelfs dat uit-
zicht is fraai. De helft van de pa-
tiënten die in het nieuwe zorgho-
tel in de oude Zeevaartschool aan
de boulevard liggen, zien straks
de schepen voorbij varen.

„Als je op een bed gaat liggen,
kun je nét boven de kozijnen uit-
kijken en de schepen zien”, zegt
Rutger Batenburg van Zeeland Ca-
re, één van de uitbaters van het
zorgcentrum. Op de bovenste ver-
dieping komt een zorghotel, waar
Zorgstroom vakantiegangers ont-
vangt die zorg nodig hebben,
mensen die na een opname of
operatie nog niet naar hun eigen
huis terug kunnen, of mensen die
normaal gesproken zorg krijgen
van een familielid dat er even tus-
sen uit wil.
Het is een combinatie van zorg en
comfort, maar wel zorg die be-
taald wordt door de verzekering.
De initiatiefnemers van de zorg-
boulevard willen absoluut niet de
indruk wekken dat er een dure
privékliniek in de zeevaartschool
zit. Partners van vakantiegangers
mogen mee, maar die moeten
hun verblijf wel zelf betalen.
„Dinsdag komen er vijf proefpa-
tiënten”, vertelt Ruben Leijnse

van Zorgstroom. „Die komen 24
uur hier om te kijken of alles
goed loopt: of de hulpmiddelen er
allemaal zijn, of de maaltijden
goed zijn en of de verpleging alles
kan vinden.”
Een verdieping naar beneden -
via de prachtige jaren-vijftig-trap
- komen het dialysecentrum,

waar nierpatiënten kunnen ko-
men spoelen, en poliklinische
operatiekamers voor kaakchirur-
gie en plastische chirurgie. De dia-
lyseafdeling is er voor mensen
van Walcheren, maar ook voor
toeristen, zodat ze het dialyseren
kunnen combineren met een va-
kantie. De zes stoelen komen in
één van de mooiste kamers van
het gebouw: die met het balkon.
Met mooi weer kunnen de deu-
ren open.
Op de begane grond komen prak-
tijken voor fysiotherapie, manue-
le therapie, revalidatiegeneeskun-
de. „En er is nog ruimte voor an-
dere specialismen”, zegt Ivo van
Loo van de fysiotherapiepraktijk.
„Alles kan, als het maar echt me-
disch is; we zijn niet op zoek naar
schoonheidsspecialisten.” In de
kelder is een fitnessruimte, be-
doeld voor medische fitness en re-
validatie. De combinatie van reva-
lidatie met hotelbedden werkt,
zegt Charles Versluijs van Zee-
land Care. „We zien dat al in de
Victoriakliniek in Zierikzee. Om-
dat de begeleiding zo intensief is,
hebben mensen geen thuiszorg
meer nodig als ze naar huis gaan.”

VLISSINGEN – De politie heeft zater-
dagmiddag een 22-jarige man aan-
gehouden die ervan wordt ver-
dacht een andere man (35) in zijn
been te hebben gestoken.
De steekpartij vond plaats in een
woning aan de Verkuijl Quakke-
laarstraat in Vlissingen. De ge-
wonde man liep hevig bloedend
over straat: een bloedspoor leidde
politieagenten naar de woning
waar het incident plaats vond. De
bewoner van het huis is gearres-
teerd. Hij zit vast in Torentijd.
Het slachtoffer raakte zwaar ge-
wond bij de steekpartij. Hij is per
ambulance naar het ziekenhuis in
Goes gebracht. De man heeft vol-
gens de politie geen vaste
woon-of verblijfplaats.

Het zorghotel
heeft alle
ingrediënten in
zich om succesvol
te worden
Ruben Leijnse, Zorgstroom

� De Zeevaartschool zoals hij er nu
staat, is begin jaren vijftig ge-
bouwd naar een ontwerp van
Arend Rothuizen.

� De kozijnen van het pand zijn nu
zacht geel, de gevel is wit. In het
oorspronkelijke ontwerp was de
gevel van baksteen, met lichtge-
kleurde randen rond de ramen.
Pas later is de gevel geschilderd

en werden de kozijnen blauw.
� Het interieur van de school is voor

zover mogelijk in oude stijl terug-
gebracht met oude plavuizen vloe-
ren in het trappenhuis, groene te-
gels op de pilaren en houten trap-
leuningen als van een reling van
een schip. De herdenkinssplaquet-
te voor omgekomen oud-leerlin-
gen hangt weer bij de trap.

Bed is nét hoog
genoeg om de
schepen te zien
Het zorghotel en het
dialysecentrum aan de Vlissingse
boulevard gaan deze week open.

ZEEVAARTSCHOOL
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Op zaterdag 12 april staan onze deuren open voor geïnteresseerden 
die deze sport willen uitproberen. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn alle 
leeftijdscategorieën welkom voor een gevarieerd programma.
• Fun Factory, voor kinderen tot en met 12 jaar:

Olifant putten, Bull’s Eye chippen of Negerzoen-katapult
• Full swing demonstraties
• Golfclinics
• Par-3 (familie)wedstrijd
• 16.00 uur afslaan vanaf het dakterras

(spectaculair!) met kans op gratis golfen
tot 1 januari 2015.

Iedereen is van harte welkom. Kijk op
www.goesegolf.nl voor meer informatie 
of bel met de receptie: 0113 - 229 557.

Kom met de hele 
familie gratis 
kennismaken 
met golf op de 
Open Dag!
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� Johan Geerse schreef een boek over Der Boede. Deze week wordt het land-
goed overgedragen aan een ontwikkelaar. foto Lex de Meester

VAN ZEEVAARTSCHOOL TOT ZORGBOULEVARD

Arrestatie na
steekpartij

Dagbladbezorger

De PZC is op zoek naar dagbladbezorgers 
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VLISSINGEN – De zeevaartschool is
eigendom van Henk van Koeverin-
ge, de gepensioneerde recreatieon-
dernemer die onlangs nog werd
uitgeroepen tot de machtigste
man van Zeeland. Hij is ook aan-
deelhouder van Zeeland Care, de
zorgverlener die actief is in het
pand. Het Admiraal de Ruyter Zie-
kenhuis is de andere aandeelhou-
der van Zeeland Care.

Zeeland Care wordt een grote spe-
ler op de Zeeuwse zorgmarkt. Het
bedrijf baat ook de Victoriakli-
niek in Zierikzee en het Medisch
Wellness Centrum Zeeland in
Goes uit. Bovendien is het de ex-
ploitant van het vakantiedialyse-
centrum op recreatiepark De
Roompot in Wissenkerke, het va-
kantiepark waar Van Koeveringe
zijn carrière begon.

„Ik vind het leuk als mensen
straks naar de scheepjes kunnen
kijken als ze aan de dialyse lig-
gen”, zei Van Koeveringe vorig
jaar in een interview met de PZC.
Hij vindt dat zorg een belangrijke
toegevoegde waarde voor het toe-
risme in Zeeland kan zijn. Hij in-
vesteert omdat hij het leuk vindt,
zei hij. „Ik heb nog nooit geld ver-
diend aan zorg.”

Een 25-jarige Vlissinger is
vrijdag aangehouden omdat
hij de manager van de Al-
bert Heijn in de Aagje De-
kenstraat had bedreigd met
een mes nadat hij was be-
trapt op winkeldiefstal.
De man had al eerder gesto-
len in de winkel. Deze keer
probeerde hij een blikje
energydrank te stelen. De
man had al een winkelver-
bod.

Op Walcheren zijn dit week-
end meerdere inbraken ge-
pleegd.
Zaterdagavond was het raak
aan de Torentrans in Middel-
burg en de Nieuwlandse-
weg in Arnemuiden. Een
nacht eerder betrof het een
woning aan de Binnendijk
in Nieuw- en Sint Joosland
en een huis aan de Bree in
Middelburg. Niet overal
werd iets gestolen.

door Nadia Berkelder

VLISSINGEN – Iedereen die 75 jaar
of ouder is en in het centrum of in
het Middengebied van Vlissingen
woont, krijgt binnenkort iemand
aan de deur die informeert of de
bewoner hulp nodig heeft.

De gemeente Vlissingen wil we-
ten of ouderen het zelf redden, of
ze hulp nodig hebben of dat ze
zelf iets voor een ander kunnen
doen. Het project heet ‘Aan de
Buurt’ en het is een direct gevolg
van de overgang van zorgtaken
van het Rijk naar de gemeente.
Gemeenten worden verantwoor-
delijk voor een aantal zorgtaken
die nu nog door de rijksoverheid
wordt geregeld of betaald. Ge-
meenten zoeken naar manieren
om de zorgkosten niet uit de
hand te laten lopen.
Om te voorkomen dat mensen la-

ter veel meer zorg nodig hebben,
wil men in Vlissingen proberen
in een vroeg stadium zaken te re-
gelen. Bij de proef worden 1300
mensen bezocht; alleen mensen
die nog zelfstandig wonen, krij-
gen iemand aan de deur.
Eén persoon krijgt een sleutelrol
bij het project: een medewerker
van Werkt Voor Ouderen moet
de spil in de wijk zijn. Iemand die
iedereen kent, en die bovendien
contact onderhoudt met zorgin-
stanties, huisartsen, scholen en
winkeliers.
Tijdens het bezoek wordt beke-
ken hoe het gaat, of de persoon
misschien ondersteuning of hulp
nodig heeft en hoe dat te regelen
is. Het is niet de bedoeling met-
een allerlei instanties in te schake-
len: het sociale netwerk van de
oudere wordt ook ingeschakeld
als dat kan. De proef duurt twee
jaar.

door Nadia Berkelder

KOUDEKERKE – Dát was een rampen-
kamertje, zegt een oud-medewerk-
ster met haar vinger op de platte-
grond van het oude Der Boede: ne-
gen bedden op een kamer, weinig
privacy en geen hulpmiddelen.

Iedereen kon vrijdag en zaterdag
nog één keer binnen op het oude
terrein van verpleeghuis Der Boe-
de in het monumentale oude
huis. Vandaag wordt het voormali-
ge landgoed overgedragen aan pro-
jectonwikkelaar Van Garderen.
Die wil er een villapark met 22
extra huizen van maken.
Johan Geerse heeft een boek over
de geschiedenis van het verpleeg-
huis geschreven. Hij leidt - ge-

kleed in doktersjas - de bezoekers
graag rond door wat ooit de eetka-
mer van de zusters was, de blau-
we kamer met prachtig schilder-
en stucwerk, over het monumen-
tale trappenhuis naar boven, waar
een kamer is ingericht als zieken-
zaal. Net als vroeger, maar toch
heel anders.
„Dit was één van de grootste zorg-
instellingen van Nederland”, zegt
hij. „Er verbleven 350 mensen.”
Het landgoed werd pas na de oor-
log ingericht als verpleeghuis. In
de oorlog was het door de Duit-
sers gevorderd, vlak erna diende
het als rijksnoodverpleeghuis, net
als huize Irma in Domburg en Ter
Hooge bij Middelburg. De stich-
ting Rusthuizen Walcheren kocht
Der Boede in 1950.

Het verpleeghuis breidde uit, met
grote vleugels net als op paleis
Soestdijk en met Ter Poorte en
De Vliedberg. En nog was het ei-
genlijk niet groot genoeg, vertelt
Geerse. „Uiteindelijk was het ver-
langen om nog verder uit te brei-
den, de aanzet tot het vertrek. Er
was geen ruimte meer.”
Langzaam maar zeker kwam ook
het besef dat de zorg beter kon
dan hoe die op Der Boede werd
geleverd. „Op Walcheren was de

naam Der Boede een schrik-
beeld”, zegt Geerse. „Als ik er als
kind over hoorde, had ik het idee
dat het hier het einde van de we-
reld was.”
In zijn boek beschrijft Geerse de
geschiedenis van het landgoed,
van de bouw tot nu. Hij sprak
met vrouwen die er gewerkt heb-
ben: het boek geeft zo ook een
goed beeld van de manier waarop
ouderenzorg in de loop der jaren
is veranderd. De SVRZ verleent te-
genwoordig zorg in kleinschalige
huizen, verspreid in dorpen en
wijken. Elke bewoner heeft een ei-
gen kamer.

Johan Geerse. ‘Die? Die is naar Der
Boede Toe!’ Uitgeverij Johan Verbeeld.
€ 14,95

GOES – Rogier Tax, Wout Gevaert
en Rob Reijtenbach van het Goe-
se Lyceum (vwo) zijn door naar
de tweede ronde van de Natuur-
kunde Olympiade. Ze horen bij
de beste 72 leerlingen in Neder-
land.

Een 33-jarige Vlissinger is za-
terdag rond 17.15 uur overval-
len op het Buitenhavenpad
bij het tunneltje onder de
Sloebrug bij Oost-Souburg.
De man, die op een scooter
reed, werd tegenghouden
door twee mannen met een
scooter.
Ze namen hem in een houd-
greep en gingen er met geld
uit zijn portemonnee van-
door.

Een 53-jarige motorrijder uit
Kapelle is gistermiddag ern-
stig gewond geraakt bij een
ongeluk tussen Wemeldin-
ge en Kapelle. De man
botste op een auto die uit
een uitrit kwam. Ook een in-
zittende van dat voertuig
raakte gewond. Alle betrok-
kenen zijn naar het zieken-
huis gebracht, de motorrij-
der per traumahelikopter.
De weg was uren afgesloten.

Man beroofd bij
fietstunneltje

Man dreigt met mes
in Albert Heijn

Motorrijder ernstig
gewond bij ongeluk

Inbraken op
Walcheren

Het landgoed Der Boede
wordt deze week overgedra-
gen aan de projectontwikke-
laar die er villa’s bouwt.

Zeeland Care wordt groot zorgbedrijf
� Het oude pand is gerestaureerd, het gedenkbord in het trappenhuis is terug. foto Lex de Meester

�

Nu echt een einde aan verpleeghuis Der Boede
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Spoorstraat 18c 
4431 NK ’s Gravenpolder 
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Natuurkunde

Ouderen in centrum en
Middengebied bezocht
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