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Politie onderzoekt
overval op woning

Op de bank
et is in de vroege avond en
ik zit op de bank bij de psychiater. Een lauw kopje thee
staat naast me op een tafeltje. De
computer op het bureau zoemt
zachtjes, ernaast ligt een vers notitieblok en een dikke zwarte pen.
De pen ligt ongetwijfeld prettig in
de hand als tegenwicht voor al het
leed dat ermee opgetekend wordt.
De psychiater wordt aangekondigd
door een jongeman die me indringend aankijkt. En even later verschijnt de psychiater. Zijn haren
nonchalant en van zo’n lengte dat
het duidelijk maakt dat hij een autonome denker is, maar net niet zó
lang dat iemand zou denken dat
hij geen geld voor de kapper heeft.
Dirk de Wachter, de bekende
Vlaamse psychiater, steekt van
wal. Achter hem een wand vol
boeken die zijn wijsheid of in elk
geval zijn belezenheid moeten onderstrepen.

H

Ik ben aanwezig bij een lezing

via Zoom getiteld ‘De kunst van
het ongelukkig zijn’. Dirk is thuis
en ik ben thuis en ook de man en
de vrouw die alles in goede banen
leiden, zijn thuis. Naast een hoop
onzin komen er namelijk soms
ook leuke dingen voorbij op Facebook: evenementen waar ik mogelijk in geïnteresseerd ben. Meestal
is dat de avondmarkt in Sint Jansteen of hoogstamfruitbomen
snoeien ergens net over de grens.
En nu deze lezing.
Facebook weet alles, dus ook

mijn ongeluk gaat niet aan de
techreus voorbij. De lezing ging
over leed (groot én klein), verbinding, de doelgerichtheid van de
huidige mens. Over contact maken, over Heidegger en Levinas.
,,Het gaat erom”, zo sprak hij,
,,content te zijn met inbegrip van
de kleine lastigheden van het leven”. Hij sprak over de handdruk,
over fysiek samenzijn en hoe dat
wezenlijk is voor de verbinding
tussen ons mensen. Ja, dacht ik,
dat klopt, maar ook fijn dat ik deze
lezing thuis op de bank mag volgen, via het internet. En prompt
klapte datzelfde internet er vervolgens een dag lang uit vanwege een
cyberaanval. Gelukkig had ik toen
de kunst van het ongelukkig zijn
inmiddels onder de knie.
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De politie onderzoekt
een melding van een
overval zaterdagochtend
op een woning in Sint
Jansteen. Voor zover bekend is niemand gewond
geraakt.
De overvalmelding werd
rond 05.50 uur gedaan
vanuit een vrijstaande
woning aan de Vinkebroekestraat, buiten de
bebouwde kom. Na de
melding gingen diverse
politie-eenheden ter
plekke, waaronder ook
een hondengeleider De
straat werd daarvoor afgezet. Volgens een politiewoordvoerster wordt
uitgezocht wat er precies
is gebeurd.

KAMPERLAND

Actie na melding
sporter in nood
Politie, ambulance, brandweer en de KNRM zijn zaterdagavond rond 19.45
uur uitgerukt voor een
melding van een watersporter die in de problemen zou zijn gekomen op
de Noordzee, tussen
Vrouwenpolder en Kamperland De KNRM-reddingboot Koopmansdank
van het station Neeltje
Jans zocht op zee. De
brandweer Burgh-Haamstede en de Domburgse
reddingsbrigade zochten
vanaf het strand. De ambulance stond paraat bovenop het duin. De actie
werd rond 20.20 uur beëindigd, nadat een surfer
was aangesproken Of hij
de vermeende watersporter in nood was, is niet bekend.

VLISSINGEN

Fietsster door
auto geschept
Een fietsster is zaterdagmiddag gewond geraakt
toen ze in Vlissingen
door een personenauto
werd aangereden. De
vrouw raakte lichtgewond maar hoefde niet
naar het ziekenhuis.
Het ongeluk gebeurde
bij de rotonde op de kruising tussen de Bachlaan
en de Burgemeester van
Woelderenlaan. De bestuurder van de auto verleende geen voorrang
aan de fietsster. Hoewel
er een ambulanceteam
werd opgeroepen, is de
vrouw uiteindelijk door
aanwezige politieagenten naar huis gebracht.

Debat over
Zanddijk gaat
gewoon door
Er is geen enkele reden om komende maand niet een eerste
besluit te nemen over de verbreding van de Zanddijk tussen de
A58 en Yerseke. Dat antwoordt
het dagelijks provinciebestuur
op vragen van Forum voor Democratie.
Ernst Jan Rozendaal
Middelburg

Die partij ziet de verbreding van de
huidige Zanddijk helemaal niet zitten. De ondernemers in Reimerswaal willen een poldertracé, waarbij er een nieuwe afslag komt van
de A58. Volgens Forum zijn ze ook
bereid daarin te investeren. Bovendien stelde de partij twee weken
geleden dat geen besluit kan worden genomen zolang een second
opinion naar zo’n poldertracé niet
openbaar is. Dat is een studie die
bureau Ecorys heeft gemaakt, nadat
het Rijk vorig jaar besloot geen geld
te steken in een dergelijke variant.
Eerder dan verwacht is die second opinion nu toch openbaar gemaakt. Ecorys stelt vast dat het poldertracé dat toen werd afgeschoten
- variant groen - wel degelijk het
rijksbelang dient. Zo’n nieuwe afslag maakt de A58 en de huidige

spoorwegovergang veiliger en zou
de economische ontwikkeling in de
regio stimuleren.

6,3 miljoen
Toch vindt minister Cora van Nieuwenhuizen de voordelen niet opwegen tegen de gevraagde bijdrage
van 17 miljoen euro. Ze is wel bereid
maximaal 6,3 miljoen euro te steken in de aanpassing van de rotonde Nishoek, die hoort bij het
verbredingstraject waarvoor de
provincie nu heeft gekozen.
Overigens willen de ondernemers in Reimerswaal een ander

Second opinion
over poldertracé
is inmiddels
openbaar gemaakt
poldertracé - variant rood - dat nog
duurder is. Volgens het provinciebestuur heeft het bedrijfsleven
nooit een concreet aanbod gedaan
om daaraan mee te betalen, dus
blijft verbreding van de Zanddijk
als enige optie over. Vrijdag debatteren de Staten over dat voorstel.

Felle brand in woning
Middelburg was
waarschijnlijk opzet
Een korte, maar felle brand
heeft zaterdagnacht grote
schade aangericht aan een rijtjeswoning in Middelburg-Zuid.
Niemand raakte gewond. De 40jarige bewoonster werd op tijd
gewekt en uit huis gehaald door
een passant. De woning is onbewoonbaar verklaard. De politie
gaat uit van brandstichting.
Timo van de Kasteele
Middelburg

Bij de brandweer werd rond 04.05
uur melding gemaakt van een
brandend voertuig bij een woning
aan de Keurhove. Het bleek te gaan
om een scootmobiel. Toen de
brandweer arriveerde, had het vuur

al flink om zich heen gegrepen. De
kunststof kozijnen van de voordeur
en van het raam aan de voorzijde
waren grotendeels gesmolten, ruiten waren geklapt en in de woning
stond behoorlijk wat rook.
De brandweervrijwilligers van
de post Torenweg handelden de
brand in hun eentje af. De politie
heeft de zwaar beschadigde woning ’s nachts bewaakt. De schade
werd in de ochtend goed zichtbaar:
de gevel is zwartgeblakerd, in de
woning is veel rook- en roetschade
en buiten zijn onder meer de dakgoot en een tuinhek beschadigd.
Zondag is de voorgevel van het huis
dichtgetimmerd.
De politie doet onderzoek naar
brandstichting.
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Voor de
zwartgeblakerde woning zijn de
restanten
van de
scootmobiel
nog zichtbaar. FOTO HV
ZEELAND

