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Als filmregisseur en fotograaf legde Bert Haanstra 
onder andere de afsluiting van het Veerse Gat vast 
in de documentaire Delta Phase 1. Als eerbetoon 
is langs het Veerse Meer het Bert Haanstrapad 
aangelegd. In het project ‘Beleef het leven en werk 
van Bert Haanstra in negen wandelingen’ zijn 
verschillende wandelroutes opgenomen langs zijn 
projecten, waaronder een in Veere. De eerste twee 
exemplaren zijn door Jeroen Krabbé aan zonen 
Rimko en Jurre overhandigd. Het boekje is in 
vrijwel iedere boekwinkel in Nederland te koop 
voor € 14,95. In Veere zelf is het ook verkrijgbaar  
in het museum De Schotse Huizen. Meer 
informatie is te vinden op

www.berthaanstrapad.nl  

buiten 
door Etienne Keijts 

waarom niet spelen in de  

duinen
De zomer staat voor de deur en 
een bezoekje aan het strand 
kan dan niet uitblijven. Voor 
kinderen is het natuurlijk 
hartstikke leuk om ook in de 
duinen te spelen. Begrijpelijk, 
maar wel verboden. De duinen 
beschermen ons tegen de zee. 
Door te lopen of te spelen in 
het duingebied wordt het leven 
van het helmgras in gevaar 
gebracht. En juist deze planten 
zorgen ervoor dat de duinen 
sterk blijven. Voor de ouders: 
let op je kinderen en geef zelf 
het goede voorbeeld!

Zeeuwse  
trekpaarden
Benieuwd hoe trekpaarden hun 
werk doen? Stichting ‘Het werkend 
trekpaard’ organiseert verschillende 
activiteiten. Op donderdag 28 
juli is er een boerenlandrit op 
Walcheren en dinsdag 9 augustus 
een oogstdemonstratie. Voor meer 
informatie, zoals locatie en tijden: 

www.trekpaarden.nl 

Op maandag 4 juli barst de 
strijd om het beste zandkasteel 
los. Kinderen van groep 6 van 
verschillende basisscholen uit de 
gemeente Vlissingen strijden tegen 
elkaar in een zandkastelenwedstrijd. 
Het doel: kinderen bewust maken 
van de kracht van het water. Ze 
krijgen één uur de tijd om het 

kasteel te bouwen en wachten 
vervolgens een half uur op de vloed. 
Dan zal de jury bepalen wie het 
langst blijft staan en uiteindelijk de 
bokaal wint. Vanaf 12.45 uur zijn 
de kinderen aan het bouwen op het 
Nollestrand in Vlissingen.  
Kom kijken!

Battle of the Beach!

Bert Haanstrapad 

Zeehonden glossy
Afgelopen maand is een eenmalige 
zeehonden glossy uitgekomen. 
Jacques Cats, uitgever en 
samensteller van het blad, 
publiceerde het magazine met 
veel foto’s en informatie over deze 
zeezoogdieren. De glossy is te 
koop bij het VVV, verschillende 
boekhandels en bij Jacques zelf. 
Prijs: € 8,95. 

Zaterdag 9 juli is er, naast de braderie in de Dorpstraat en 
Stationsweg, weer een boerenmarkt bij de molen De Vijf Gebroeders in 
Heinkenszand. Op de markt worden streekproducten verkocht, zoals 
zuivel- en fruitproducten en biologisch vlees uit de regio. De molen zelf 
is voor € 1,- ook te bezoeken. 

Boerenmarkt in Heinkenszand 

Het Kanaal door Zuid-Beveland 
bestaat 150 jaar. Om dat te 
vieren zijn er het hele jaar door 
verschillende activiteiten. 
De eerstvolgende:
•  15 juli | 19.30 uur 

Zomeravondconcert OKK 
& Zeeuws Mannenkoor bij 
Jachthaven te Wemeldinge

•  20 en 21 augustus |  
Kunst- en Natuurroute 
Wemeldinge 

www.kanaal1866.nl

Agendatip

Ervaar 
de Schelde stromen

Ontdek de 
Oosterschelde tijdens  
de Oosterscheldeweek 
van het Nationaal Park!  
Op 7 september biedt 
het waterschap een 
gratis natuurvaartocht 
aan langs de Zuidkust 
van Schouwen-Duiveland. 
Tijdens de tocht vertellen een  
natuurgids en een 
waterschapper over de omgeving en 
het waterschapswerk. De kans om 
zeehonden te spotten is bijna 100%! 
De boot vertrekt om 14.00 uur  
vanuit Burghsluis. Inschrijven is 
verplicht via  

www.ontdekdeoosterschelde.nl 

Open Monumentendag: 10 september
Onze gemalen De Piet (Wolphaartsdijk) en Boreel (Middelburg) werken 
niet alleen dagelijks aan het afvoeren van overtollig water, het zijn stuk 
voor stuk prachtige bouwwerken. Kom op 10 september kijken tussen 
10.00 en 17.00 uur. 

Bressiaanse vuurtoren beklimmen
Op de fiets langs de kust?  
De zwart-witte vuurtoren is 
op vrijdagen, zaterdagen en 
zondagen te beklimmen van 13.00 
tot 17.00 uur. In de toren is op 
elke verdieping iets bijzonders 
te leren over dit waardevolle 
rijksmonument en vanaf de top  
is er een prachtig uitzicht over  
de Westerschelde. Toegang: € 2,- 
per persoon.
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Magazine     

Magazine     

MET GROTE REGELMAAT 
VERSCHIJNEN ER BERICHTEN 

OVER ONS, ZEEHONDEN. DAT 

IS LEUK. ERG FIJN ZELFS. 
PUBLICITEIT IS GOED. DAT 

KAN BIJDRAGEN TOT EEN 

BETER BEGRIP VOOR WAT 
WIJ ZIJN EN DOEN. IN EEN 

VERDER VERLEDEN IS DAT 

WEL EENS ANDERS GEWEEST. 

TOEN WERD ER JACHT 
GEMAAKT OP ONS SOORT 
ZOOGDIEREN. DE OVERHEID 

GAF ZELFS GELD AAN WIE 

EEN ZEEHOND KON EN WILDE 

OMLEGGEN. 
‘Weer een haringvreter minder’, reageerde de 

beroepsvisserij op onze, als oneerlijk ervaren, 

concurrentie. Want, eerlijk gezegd: wij lusten 

wel een visje. Wij kijken niet op een paar kilo 

meer of minder per dag. Naast de premie die de 

zeehondenjagers konden opstrijken viel er ook 

geld te verdienen met onze pels en de traan die 

wij leverden. 

We laten een traan als we terugkijken op die 

naargeestige omstandigheden. Gelukkig zijn 

de tijden veranderd. We worden weer liefdevol 

behandeld. We zijn zelfs knuffelbeesten geworden. 

Mensen doen moeite om ons te komen bekijken 

als wij op een zandbank liggen uit te buiken. Wij 

vinden dat prima. Kunnen wij zeehonden, weer 

lekker mensen spotten. 

In deze glossy lees je alles over ons doen en laten. 

En hoe vrijwilligers zich uitsloven om zich om 

ons te bekommeren. Door ons op te vangen als we 

zwak, ziek of misselijk zijn. En door het verkeer te 

waarschuwen als we een ommetje over land willen 

maken.

Wij vertonen ook minder leuke trekjes. Niets 

zeehonds is ons vreemd. Denk alleen maar aan 

al die arme bruinvissen die door onze grijze 

soortgenoten worden belaagd. Wij schamen ons 

daar diep voor. Maar iedereen mag de waarheid 

weten. Dus ook die karaktertrek komt in dit 

magazine aan de orde.

Lees en geniet!

Ziggo de Zeehond 

VAN DE 
HOOFDREDACTIE

ROBOTZEEHOND 
VROLIJKT PATIËNTJES 
EN OUDEREN OP

IN DIT NUMMER o.a.
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Lang voordat ‘zeehondenmoeder’ Lenie 

’t Hart met haar opvang begon was in 

Vlissingen al een vrouw als zodanig actief. 

Zij ontfermde zich over een zeehondje dat 

de moeder was kwijtgeraakt.

Het vrijlaten van opgeknapte 

zeehonden is telkens een emotioneel 

moment. Het strand van Renesse is 

een van de plekken waar de dieren 

weer aan de zee worden toevertrouwd. 

Bij een zandbank kunnen ze hun 

gevinde vrienden terugvinden.

Even  kennismaken met Paro, een 

therapeutische robot in de vorm van 

een babyzeehond. 
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Vrijlaten van 
zeehonden is
een emotioneel 
moment
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Vaar  
gratis  
mee!


