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Bedrijf in Hoek ten onrechte failliet verklaard

‘We hebben
geen minuut
stilgelegen’
door Harmen van der Werf
HOEK – Ten onrechte failliet ver-

klaard worden. Het zal je maar gebeuren, zeker in deze barre economische tijden. Het overkwam installatiebedrijf Dierx in Hoek.
Dimitri Dierx doet het verhaal uit
de doeken, omdat twee weken geleden in deze krant werd gemeld
dat een installatiebedrijf uit Hoek
failliet was verklaard, maar ‘er
weer bovenop was gekrabbeld’.
„Jammer dat er stond dat het om
een installatiebedrijf uit Hoek
ging. Er is één installatiebedrijf in
Hoek. En dat is het onze.”
De formulering ‘erbovenop gekrabbeld’ is volgens Dimitri ook niet
juist. „We zijn er niet bovenop gekrabbeld. Het faillissement is twee
weken na de uitspraak alweer vernietigd, omdat de aanvraag gewoon niet klopte.”
Een niet-handelsrelatie vroeg het
faillissement aan. Dierx zou een afdracht niet betaald hebben. „We
hadden die wel betaald. Toen we
via een contactpersoon – dat ging
wel over acht schijven – een soort
aanmaning kregen, hebben we
ook niet gereageerd. Er stond iets
als: ‘U kunt deze brief als niet geschreven beschouwen, als u betaald heeft’. Nou, dat hadden we
gedaan.”
De aanvraag voor het faillissement
kwam toch bij de rechtbank in Bre-

Meeste torens al afgebroken
Van de 138 luchtwachttorens die in de jaren vijftig in Nederland zijn gebouwd,
staan er niet veel meer overeind. Ze waren niet van al te goede kwaliteit.
Dat was ook niet de bedoeling: het idee was meteen al dat de torens er
maar tijdelijk zouden staan. Ze werden zo gebouwd, dat het beton daarna
bruikbaar was voor de constructie van andere gebouwen en bruggen.

da terecht. Dimitri was niet bij de
behandeling. „We hadden toch betaald!” De rechtbank kende de aanvraag toe en opeens stond er een
curator bij het installatiebedrijf
voor de deur. Dimitri en zijn
ouders – die mede-eigenaren zijn schrokken zich een hoedje en ondernamen direct actie. Ze gingen
in verzet en het faillissement werd
vernietigd. „We hebben geen minuut stilgelegen.”
Het ten onrechte uitgesproken faillissement heeft het installatiebedrijf aardig wat geld gekost. „Het
kromme is bijvoorbeeld dat wij
tweederde van de curatorkosten
moesten betalen en de aanvrager
van het faillissement maar éénderde.” Dierx heeft onnodige kosten
moeten maken. „En het heeft veel
tijd gekost. Zoiets zingt snel rond.
Ik heb wel vijftig keer het hele verhaal moeten uitleggen. En na dat
bericht in de krant weer.”
De bouw staat als geen andere sector onder druk door de economische tegenwind, onderkent Dimitri. Hij verwijt dat met name de
banken. „Zij hebben het vuurtje
opgestookt toen het goed ging en
nu kan er bijna niks meer.” Zelf
zegt hij niet al te veel van de crisis
te merken. „We zitten niet in
nieuwbouw, maar vooral in de particuliere markt. En die loopt nog
altijd redelijk goed. We hebben
ons werk.”

‘Bedrijventerrein in
Oostburg moet veiliger’
door Martijn de Koning
OOSTBURG – De toegankelijkheid

van bedrijventerrein Stampershoek bij Oostburg is gevaarlijk en
onvoldoende. Dat vindt Marc Rijk,
fractievolger van Nieuw Gemeentebelang.
Rijk wijst erop dat er maar één volwaardige in- en uitrit is. „Er is nog
wel een ingang en een uitgang,
maar die zijn zo smal, dat je daar
met een vrachtauto nauwelijks gebruik van kan maken.” Daarnaast
is de enige toegangsweg sinds het
verleggen van de doorgaande weg

almanak

langs het bedrijventerrein ook nog
eens onoverzichtelijk, meent Rijk.
Verkeer richting het terrein slaat
immers eerst af en moet vervolgens de oude weg oversteken.
Daar rijden wel nog fietsers. „Het
is allemaal erg onduidelijk”, vindt
Rijk. „Er gebeuren regelmatig ongelukken.” De ondernemers trokken
eerder al aan de bel bij het college.
Die liet een onderzoek uitvoeren,
maar weigert daar volgens Rijk
een vervolg aan te geven. Hij
vraagt B en W om concrete stappen. Het college geeft binnenkort
antwoord.

Een impressie van hoe de ‘bijentoren’ eruit kan zien. Bovenin is plaats voor de imker: hij kan daar spullen opslaan,
bloemen kweken voor de bijen en er kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Halverwege de toren bevinden zich ‘trechters’, die de bijen beschermen en waarachter de bijenkasten kunnen worden opgesteld.

WEBWINKEL

Een unieke
blik achter de
schermen!

Tip? redactie@pzc.nl

Meevaller
Het geklaag onder automobilisten is
niet van de lucht in Middelburg. Een
digitale flitspaal controleert bij de
poort van de stad 24 uur per dag, zeven dagen per week de snelheid. Wie
harder dan de toegestane 50 kilometer per uur rijdt, gaat op de bon. Er
schijnen Middelburgers te zijn die na
de zoveelste bekeuring de post niet
meer van de mat durven te rapen uit

angst voor weer een brief uit
Leeuwarden. De gemeente wordt ervan verdacht de kas op deze slinkse
wijze te spekken. Maar dat is niet
waar. De boetes vloeien regelrecht in
de staatskas. Minister De Jager kon
daardoor een onverwachte meevaller
melden. Het tekort op zijn begroting
was een paar tienden van een procent afgenomen.

China Inside
Op 4 dvd’s maakt u kennis met het land, de
mensen en de tegenstelling gezien van binnenuit. De succesvolle Emmy Award winnende
documentairemaker Jonathan Lewis kreeg van
de Chinese overheid ongebruikelijk veel vrijheid
om overal in het land, met inbegrip van Tibet,
mensen te interviewen uit alle lagen van de
bevolking. China Inside opent de deur naar de
Chinezen en laat zien hoe het leven werkelijk is
in dit fascinerende land – bijzonder en onverwacht.
Adviesprijs € 29,95

Lezersprijs € 14,95*

pzc.nl/webwinkel
categorie / dvd`s
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Biënnale Venetië

Dankzij een tweede plaats op de Open Architecture Challenge mogen de
architecten hun ontwerp nu laten zien op de prestigieuze kunstmanifestatie
Biënnale Venetië. Die is vorige week begonnen en duurt tot eind november.

Als een nest in een boom
De bijenkasten in de torens worden beschermd door
honingkleurige, doorzichtige ‘trechters’. Die vormen
tevens de ingang van de kasten. Samen zien ze eruit
als een bijennest die in een boom hangt.

in
Luchtwachttorens als Toren
Eede open
thuisbasis voor bijen H
Waar eens de luchtwacht de hemel afspeurde naar vliegtuigen
die nooit kwamen, moeten in
de toekomst andere ‘vliegeniers’
hun thuisbasis krijgen. De architecten Gerrit Schilder en Hill
Scholte bedachten een plan
voor bijenonderkomens in luchtwachttorens.
door Martijn de Koning

E

igenlijk stonden ze er
voor niets, de luchtwachttorens die in de jaren vijftig van de vorige
eeuw kriskras door Nederland zijn gebouwd. Want de gevreesde aanvallen van de Russen
kwamen nooit. Nu, zestig jaar later, hebben architecten Gerrit
Schilder en Hill Scholte een plan
gemaakt dat de torens alsnog een
functie geeft: als ‘huis’ voor bijenvolken.
Het Rotterdamse architectenduo
deed onlangs mee aan de Open Architecture Challenge; een internationale prijsvraag met honderden
deelnemers. De opdracht: het ‘teruggeven’ van oude militaire objecten aan de samenleving. „Je komt
dan al gauw uit bij overblijfselen
uit de Tweede Wereldoorlog, zoals
bunkers”, vertelt Hill Scholte. „Wij
wilden iets anders.”
Bij een zoektocht op internet stuitten ze op de luchtwachttorens.
Die zijn aan het begin van de jaren vijftig, tijdens de Koude Oorlog, gebouwd. De luchtwacht
hield vanaf de torens in de gaten
of de Russen in aantocht waren.
Hun vliegtuigen zouden wel eens
te laag kunnen vliegen voor de radar. Verspreid over Nederland verrezen 138 luchtwachttorens. Minder dan 20 exemplaren staan nog
overeind. Daarbij is Zeeuwswww.bndestem.nl

Vlaanderen met drie torens
(Nieuw Namen, Koewacht en Eede) opvallend goed vertegenwoordigd. „We waren daar erg verbaasd
over”, vertelt Scholte. „De torens
zijn authentiek, maar er is weinig
over bekend. Ze dienen ook bijna
nergens meer voor. Het leek ons
een uitdaging er een functie voor
te zoeken.” Toen het duo de bouwwerken van dichtbij bekeek, viel
hun oog meteen op de betonstructuur. „Die deed ons denken aan
honingraten.” Als liefhebbers van
duurzame en ecologische ontwerpen konden Scholte en Schilder
daar wel wat mee. „En dan bleek
het ook nog eens het Jaar van de
Bij te zijn”, geeft Scholte aan.

D

ie combinatie leidde tot
het ontwerp B-tower: de
torens als onderkomen
voor bijenvolken. In de toren worden 21 bijenkasten gehangen.
Doorzichtige trechters aan de buitenzijde zorgen ervoor dat de bijen naar binnen kunnen en be-

schermd zijn tegen weer en wind.
Op het dak kan een imker een berging maken en is ruimte voor een
(bloemen)tuin. Scholte: „We denken dat we de torens er niet teveel
mee aantasten, terwijl er toch allerlei functies samenkomen”. De
bouwwerken worden er immers
mee behouden en het is goed voor
de bijenstand. Bij de torens zou
cultuurhistorische informatie en
educatie over bijen gegeven kunnen worden. En het plan heeft
een wetenschappelijk doel. De bijen kunnen een chip krijgen voor
onderzoek naar hun gedrag.
Schilder en Scholte hebben nog
geen concrete afspraken gemaakt
met de (particuliere) eigenaren
van de torens. Daarmee willen ze
snel in gesprek. Wel hebben ictbedrijf Nspyre en de Fontys Hogeschool in Eindhoven interesse in
het onderzoek naar bijengedrag.
Het duo hoopt sponsors en overheden zo ver te krijgen een steentje
bij te dragen aan de realisatie van
hun plannen.

Hill Scholte en Gerrit Schilder bedachten het plan voor de torens.

et is toeval, maar voor de
publiciteit is het niet verkeerd: het plan van architecten Scholte en Schilder voor
‘bijenstations’ in luchtwachttorens
valt bijna samen met de heropening van de toren bij Eede. Die
vindt vrijdag plaats.
De plaatselijke dorpsraad ‘adopteerde’ de toren vorig jaar van de
eigenaar de Stichting Militair Erfgoed. Doel was het opknappen
van het steeds verder in verval rakende bouwwerk uit 1953.
De dorpsraad is daar inmiddels
een heel eind mee. Leerlingen van
scholengemeenschap De Rede uit
Terneuzen maakten nieuwe houten trappen. Die hangen inmiddels op hun plek. „Verder is de toegangsdeur opgeknapt en zijn de betonpanelen tegen het onderste
deel van de toren hersteld”, vertelt
dorpsraadvoorzitter Johan Rootsaert. Daarmee is de toren veilig,
maar nog niet al het werk is gedaan. „Hier en daar is sprake van
enige betonrot”, zegt Rootsaert.
„Fase twee van het plan is om die
weg te werken. Daarnaast willen
we de directe omgeving van de toren opknappen.”
De eerste stappen in de vernieuwde toren worden vrijdag gezet. Na
een gedeelte voor genodigden,
waarin onder meer Eugène Wijffels en Hans Sakkers een woordje
spreken, is vanaf 15.30 uur iedereen welkom om bij het dorpshuis
Hof van Eede. Vanaf daar gaat het
in een stoet naar de toren. Die
wordt door burgemeester Jacques
Suurmond officieel geopend. Verder krijgt de dorpsraad een cheque van het stimuleringsfonds van
de Rabobank voor verdere restauratie van het gebouw, en kan iedereen de toren bekijken.
Het bouwwerk is ook komende zaterdag en zondag open in het kader van monumentendag. Leden
van de dorpsraad geven uitleg.
Daarna is de toren, die daarmee
een educatieve functie krijgt, op afspraak open voor onder meer
clubs en scholen.

Audio-apparatuur weg
uit huis Marijkestraat
Inbrekers hebben afgelopen weekeinde, tussen zaterdagmiddag één
uur en zondagmiddag drie uur, ingebroken in een woning aan de Marijkestraat in Axel. Ze hebben het
hele huis doorzocht en een televisie, een dvd-speler en een laptop
meegenomen. De dieven kwamen
binnen door een ruit in te gooien.

C A DZ A N D

Poëziewandeling door
inspirerende polders
Stichting Cadzand Cultureel houdt
vandaag een poëziewandeling en
rond Cadzand. Deelnemers wandelen door het polderlandschap. Het
is de bedoeling dat ze onderweg elkaars favoriete gedichten vertellen.
Vertrek is om 9.30 uur bij de dorpskerk. De tocht duurt ruim twee
uur en wordt afgesloten met een
lunch. Deelname kost 11 euro.

OOSTBURG

Gespreksmiddag
voor mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg in Oostburg
houdt vandaag in het Porthosgebouw aan de Nieuwstraat 2 een gespreksmiddag voor mantelzorgers.
Mensen die zorgen voor een zieke
partner of bekende, kunnen er terecht om met elkaar van gedachten
te wisselen. Thema is ‘helpende gedachten’. Noor Janssen is gespreksleider. Aanvang 14.00 uur.

T E R N E UZE N

Dansmiddag voor
vijftigplussers bij Kiel
Dansschool Kiel aan de Mr F. J.
Haarmanweg in Terneuzen houdt
morgen, woensdag, een dansmiddag voor vijftigplussers. Er staat zowel stijldansen als solodansen op
het programma. De dansmiddag begint om 13.45 uur. De toegangsprijs
is twee euro.

T E R N E UZE N

Balletjes rollen weer
voor ouderen
Ouderen kunnen woensdag weer
een potje bingo spelen in dienstencentrum De Veste aan het Oostelijk
Bolwerk in Terneuzen. De balletjes
rollen vanaf 14.00 uur. Voor koffie
en thee wordt gezorgd. Meedoen
kost 1,50 euro.

Scholen Hulst binden strijd aan met overgewicht
door Gertie De Boey
HULST – Steeds meer kinderen be-

Herdenking gevallenen
De Zeeuws-Vlaamse militairen die tussen 1945 en 1962 sneuvelden in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea werden vorige week in Terneuzen herdacht.
Identificatiezuil op politiebureaus
Dankzij een identificatiezuil kan de
politie nu binnen een kwartier achterhalen of een opgepakte verdachte echt is wie hij zegt te zijn en of
hij meer op de kerfstok heeft.
Zie voor meer op
www.bndestem.nl/zeeland

AXEL

Leerlingen van basisschool Inghelosenberghe uit Sint Jansteen wurmen zich
foto Peter Nicolai
al hardlopend behendig langs de pilonen.

wegen te weinig en hebben daardoor meer kans op overgewicht.
Hulst in Beweging wil hier iets
aan doen en is daarom samen met
scholengroep Leertij begonnen
met een aantal sportstimuleringsprojecten. „Het is immers belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd beginnen met sporten”, vindt
Hulst in Beweging. Op alle Leertijscholen wordt er vanaf dit schooljaar kleutergym gegeven. De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen
naast de normale gymlessen ook
weerbaarheidtrainingen. Tijdens
deze trainingen leren de scholieren elkaars grenzen kennen en
hoe ze moeten samenwerken. Op

iedere school van Leertij helpt
Hulst in Beweging drie weken
lang bij die trainingen. Ook kinderen in het speciaal onderwijs krijgen extra hulp. Alle nieuwe leerlingen van Basisschool Speciaal Onderwijs De Brug worden getest op
hun motorische vaardigheden. Als
een kind op een of meerdere onderdelen niet gelijk aan het leeftijdsniveau scoort, krijgt het een
extra gymuur, begeleiding van een
kinderfysiotherapeut, ambulante
begeleiding of kan het lid worden
van een gymvereniging.
Met de kleutergym is gisteren begonnen op verschillende basisscholen in de gemeente Hulst. Basisschool de Schakel in Vogelwaarde
is de eerste school waar weerbaarheidstrainingen worden gegeven.

