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OM wil ‘Zeeuwse
Heer Olivier’
een jaar de cel in
Oﬃcier van justitie Wilfred
Suijkerbuijk eist een celstraf
tegen een bejaarde man die
jaren geleden bekend stond als
de ‘Zeeuwse Heer Olivier’.
Emile Calon
Middelburg

Officier van justitie Suijkerbuijk is
ervan overtuigd dat de 77-jarige
Goesenaar J. de K. zijn leven niet
zal beteren. Hij zal volgens de officier ondernemers blijven oplichten. Hij vindt dan ook dat de
oude man een celstraf moet krijgen van achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk, zei hij gisteren tegen de leden van de Middelburgse rechtbank.
De man heeft in 2013 en 2014
Tulip Inn en de Blauwe Vogel in
Bergen op Zoom opgelicht en een
garagebedrijf uit Roosendaal. Hij
verbleef maanden in de beide hotels zonder de rekening volledig te
betalen. Beide bedrijven hebben
nog ruim twintig mille van hem
te goed.
En een garagebedrijf ook eenzelfde bedrag. Hij bestelde bij het
Roosendaalse bedrijf een Mercedes van ruim één ton en huurde,
in de tussentijd, een andere auto.
Die nieuwe auto is nooit geleverd
omdat de man niet betaalde. Maar
hij heeft wel lange tijd in die
huurauto gereden.

Oezbekistan
De man verscheen voor deze zaken twee jaar geleden voor het
eerst voor de Middelburgse rechtbank. Hij verraste destijds de
rechters door te stellen dat hij nog
miljoenen tegoed had uit Oezbekistan. Als bewijs liet hij documenten zien. Daarop besloot de
rechtbank de zaak aan te houden

om het Openbaar Ministerie de
gelegenheid te geven ze te onderzoeken. De conclusie luidt dat ze
vals zijn.
In de tussentijd heeft de man
geprobeerd een woning aan het
Goese Meer van 570.000 euro te
kopen en verbleef hij ook een tijd
‘gratis’ in een B&B in Kloetinge.
Gisteren vertelde de man dat hij
nog steeds miljoenen te goed
heeft. Nu uit Ghana waar hij geld
moet krijgen vanuit een goudproject. De voorzitter van de rechtbank hield hem voor dat dat een
vast patroon lijkt. ,,U schermt altijd met geld dat eraan zit te komen.” Volgens haar is nu wel duidelijk dat er ‘geen geld was, geen
geld is en er geen geld komt’.

U schermt altijd
met geld dat
eraan zit te komen

GIRLSDAY TECHNIEK

Niet alleen aan de
jongens overlaten
Cornelleke Blok en
Sophie Stockman
Neeltje Jans

e vingers gaan hoog
de lucht in. ‘Wie wil
er meedoen aan een
kakkerlakkenrace op
zonne-energie?’,
heeft ‘professor’ Lotte Hoogenboom van Mad Science net gevraagd. Vier meisjes rennen giechelend naar voren. Zij mogen de
‘beestjes’ met hulp van een felle
bouwlamp vooruit helpen.
In het Topshuis op Neeltje Jans
maakten honderd meisjes tussen
de 10 en 15 jaar gisteren kennis met
zonne-energie, windenergie en
getijde-energie. De landelijke aftrap van Girlsday, een evenement
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dingen is vrouw. Daarom zetten 32
bedrijven gisteren hun deuren
open voor meisjes. Janssen: ,,Zij
zijn de toekomst. Ik hoop dat we
ze de passie kunnen meegeven
voor een duurzame samenleving.”
In het Topshuis voerden de
meisjes opdrachten en proeven uit
met duurzame energie. Zo maakten ze zonnebloemen op zonneenergie en probeerden ze pingpongballen te laten zweven met
een haarföhn. Amy Leijten (10) is
al verkocht. De leerlinge van basisschool De Kirreweie in BurghHaamstede wil uitvinder worden.
,,Ik vind het leuk om op de computer te werken. Toen ik vorig jaar
met loombandjes (kleurige elastiekjes, red.) speelde, dacht ik:
zoiets wil ik later ook uitvinden.”

‘Aandacht voor techniek
begint al bij de kleuters’

– Voorzitter rechtbank

Volgens de officier van justitie
is de man al dertig jaar actief als
oplichter. Hij kreeg jaren geleden
zelfs ‘de Zeeuwse Heer Olivier’ als
bijnaam omdat hij tal van ondernemers voor miljoenen oplichtte.
Volgens de officier leeft de man al
jaren lekker van het oplichten en
zal hij daarmee doorgaan.
Raadsman Huub Goedegebure
pleitte voor een werkstraf. Hij
wees er ook op dat de man geestelijk begint af te takelen omdat hij
vasculaire dementie heeft waardoor hij vergeet rekeningen te betalen.
De rechtbank doet op uitspraak
op 26 april.

dat bedoeld is om meisjes te interesseren voor techniek, was in
Zeeland. Het thema was ‘green
energy’. Met een grote knal, veroorzaakt door een fles met ‘droog
ijs’, werden honderden pingpongballen de zaal ingeschoten.
Manon Janssen, boegbeeld van
de topsector energie, mocht de
openingshandeling verrichten. Ze
maakte de meisjes duidelijk dat
techniek overal aanwezig is. ,,Alle
innovaties zijn mogelijk dankzij
techniek. Het is te belangrijk om
alleen aan jongens over te laten.”
Het Zeeuwse bedrijfsleven staat
te springen om jongeren die de
techniek in willen. Juist bij de
meisjes valt nog veel te winnen.
Zo’n vijfde van de scholieren en
studenten van technische oplei-
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Juf Dominique Cambier.

De Sint Bavoschool
uit Oostburg besteedt op school ook
aandacht aan techniek, vaak op speelse
wijze. Voor het uitstapje naar Leenhouts
hebben de leerlingen
al op de website van
het bedrijf gekeken en
geleerd wat ‘restaureren’ en ‘renoveren’ inhoudt. ,,Het is belangrijk dat de leerlingen
met allerlei verschillende vakken in aanra-

king komen, want ze
moeten al vrij snel een
richting kiezen op de
middelbare school”,
zegt juffrouw Dominique Cambier. ,,Zo
kunnen ze alvast kennismaken met allerlei
vakken en weten ze
wat er is.” Techniek
komt in veel lessen
terug. ,,We gebruiken
tablets op school en
die hadden nog geen
standaard. Die hebben
we daarom met de

klas van steigerhout
gemaakt, met hulp van
een vader.” Aandacht
voor techniek begint
eigenlijk al bij de kleuters: ,,Iets nabouwen
met lego of een autootje laten rijden met
een ballon is ook
techniek.” Bij knutselen en tekenen komt
ook vaak techniek bij
kijken. ,,Je kunt ze een
paashaas laten tekenen maar ook een bollenveld in perspectief.”

Omnium is al 25 jaar in beweging
Omnium sport en recreatie in
Goes bestaat deze maand 25
jaar. Dat wordt op 21 mei gevierd met een verjaardagsfeestje voor 250 kinderen en
volwassenen.
Luc Oggel
Goes

Het toenmalige Sportpunt Zeeland begon in 1992 met een eenvoudige sporthal en een binnenen buitenbad. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot één van de
grootste multifunctionele sporten recreatiebedrijven van Zuidwest Nederland. Bij de laatste
grootscheepse verbouwing, drie
jaar geleden, is de klimaatbeheersing vernieuwd, een topsporthal
bijgebouwd, het Tropisch bos verrezen en het zwembad uitgebreid
met een ‘Lazy River’.
Inmiddels heeft Omnium
750.000 bezoekers per jaar, onder
wie ook de studenten van sport-
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Leerlingen bij de klimwand in het Tropisch Bos. FOTO OMNIUM

opleiding Cios, MBO Dans en
HZ University of Applied Sciences. Er werken tachtig mensen,
van wie 36 voltijds. Vijf van hen
zijn er sinds het begin bij, zoals
ook directeur Dies van de Velde
(63). Hij geeft het stokje na de zo-

mer door aan huidig commercieel
manager Bart van den Heuvel. ,,De
basis was om het Cios te faciliteren
qua accommodatie, maar het is
mooi wat in 25 jaar hebben gerealiseerd. Er is steeds meer bijgekomen, ook weer vanuit de vraag van
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‘Wow’ en ‘cool’ roepen twaalf meiden uit groep 6 van de Sint Bavoschool in
Oostburg uit, als ze ontdekken wat aannemingsbedrijf Leenhouts uit
Oostburg allemaal doet. Ze werden gisteren in het kader van Girlsday
rondgeleid door het bedrijf én knutselden zelf een houten pennendoos in elkaar.
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Noa Quist (10) uit Oostburg.

‘Techniek is leuk, maar ik
word juf of manegehoudster’

,,Ik wil later iets in de
techniek óf met
mode doen”, zegt
Noa Quist (10) uit
Oostburg resoluut. En
eigenlijk hebben die
twee dingen nog raakvlakken ook, al zou je
dat op het eerste gezicht niet zeggen. ,,In
het ontwerpen van
kleding zit ook een
beetje techniek”, weet
Noa. ,,Dus misschien
kan ik dat later wel
combineren. Mijn nicht

Yara van de Voorde
(10) uit Oostburg wil
later juf worden of
een eigen manege
runnen, maar ze is
óók enthousiast over
wat ze bij het Oostburgse aannemingsbedrijf ziet.
Vooral de foto’s van
onder pleisterwerk
verstopte schilderingen in het oude winkel- en woonpand van
de familie Antheunis in
Axel, maken op heel

de presentatie over de
werkzaamheden van
aannemingsbedrijf
Leenhouts die Noa en
haar klasgenootjes
hebben gezien, zoals
bouwen en timmeren
maar ook het restaureren en renoveren
van historische gebouwen, spreekt tot
de verbeelding van de
meiden. ,,Bij techniek
dacht ik eerst vooral
aan machines en elektronica.”

met sport en recreatie

䊱 Directeur Dies van de Velde en
manager Bart van den Heuvel.

de opleiding”, doelt hij op fitness-,
dans- en judozalen. Maar ook de
vrijetijdsbesteder is niet uit het oog
verloren, getuige de uitbreidingsen vernieuwingsoperatie van een
paar jaar geleden, toen het sportpunt tevens werd omgedoopt tot
Omnium sport en recreatie. ,,Dat
was een goede stap”, zegt Van de
Velde, ,,al hadden we mensen achteraf letterlijk meer bij het proces
moeten betrekken. Het aanloopverlies hadden we niet ingecalculeerd.
Maar op de winkel passen is makkelijk, we zijn altijd in beweging
geweest.”

Inmiddels zien Van de Velde en
Van den Heuvel de potentie van het
bedrijf steeds meer tot zijn recht
komen. ,,Het zijn tropenjaren geweest”, zegt Van den Heuvel zonder sarcasme. ,,Maar we zien steeds
meer groepen, mensen maken van
alle onderdelen gebruik. Bezoekers
van buiten de provincie gaan er onbevangen in en vertrekken tevreden. Vooral in Goes leeft nog dat
oude idee van: ‘daar zijn we ooit geweest, het was niks’. Maar de ontwikkelingen gaan door. Zo wordt
gewerkt aan een online kaartverkoopsysteem, zodat meer handen
vrijkomen om bezoekers te ontvangen. ,,Het menselijk contact wordt
belangrijker”, zegt Van den Heuvel.
Ook krijgt de Lazy River een meer
tropische uitstraling, zodat de link
met het bovenliggende bos veel
duidelijker wordt.
Vanaf vandaag kunnen bezoekers
meedoen aan een sloganwedstrijd.
Ruim zestig winnaars krijgen elk
vier toegangskaartjes voor 21 mei.

SINT-ANNALAND De
brandweer is gisterochtend
rond half tien uitgerukt
voor een gaslek in de Bierensstraat in Sint-Annaland.
Door onbekende oorzaak
was tijdens graafwerkzaamheden een gasleiding
in de buurt van een woning
geraakt. Medewerkers van
Delta waren snel te plaatse
en hebben het gas afgesloten. Daarna is het lek gedicht.
Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Yara van de Voorde (10) uit Oostburg.

‘Echt cool om iets in
de techniek te doen’
is model en die had
bijvoorbeeld eens een
houten jurk aan.” Noa
is graag creatief bezig
en vindt het leuk om
dingen te maken. ,,En
het lijkt me ook echt
cool om iets in de
techniek te doen. Mijn
vader werkt ook in de
techniek, bij Hydrauvision in Schoondijke.
Als ik thuis met iets
technisch kan helpen,
dan vind ik dat ook
leuk om te doen.” Ook

Klein gaslek
snel gedicht

de klas indruk. De
schilderingen in het
pand uit 1909 werden
enkele jaren terug
ontdekt en vervolgens
gerestaureerd door
Leenhouts. ,,Ik had
niet gedacht dat
zoiets ook techniek
is”, zegt Yara.
,,Ik denk bij techniek
eerst aan gereedschap en elektronische apparaten en
niet aan het restaureren van schilderijen.

Mijn oma schildert en
ik doe dat zelf ook
graag. Ik ben best wel
creatief.”
Yara wil later dan misschien geen technische baan, maar ze
helpt wel graag mee
om iets te maken of
bouwen. ,,Het lijkt me
ook leuk om daar
thuis iets mee te kunnen doen. Ik heb op
een open dag ook wel
eens iets van hout gemaakt.”

Mexicaanse order
voor Damen Schelde
Jeffrey Kutterink
Vlissingen

Opnieuw luidt bij Damen Schelde
Naval Shipbuilding de bel, hét
sein voor een nieuwe order. Dit
keer mag de Vlissingse marinewerf een langeafstandspatrouillevaartuig bouwen voor de Mexicaanse marine.
Geheel volgens traditie luidde
donderdagmiddag één keer (want
één schip) de bel in de hal van het
Kremlin (de bijnaam van het
hoofdkantoor). Nog altijd wordt
op die manier elke nieuwe opdracht van de werf gevierd. Het
nieuwe schip wordt 105 meter
lang en 14 meter breed. ,,Het is qua
grootte vergelijkbaar met de fregatten die we voor Indonesië hebben gebouwd en nog bouwen’’,
zegt directeur Hein van Ameijden
van Damen Schelde Naval Shipbuilding. ,,Wel met andere wa-

pensystemen en een andere functie. Want dit schip zal worden gebruikt voor langeafstandspatrouilles.’’
Het wordt gebouwd op de
Mexicaanse marinebasis in Salina
Cruz. Dat gebeurt onder begeleiding van de Vlissingse werf. ,,Er
zit inmiddels een team van ons in
Mexico’’, zegt Van Ameijden.
Hoewel het voor Damen
Schelde de eerste keer is dat ze een
schip voor Mexico bouwt, is het
voor moederbedrijf Damen Shipyards het twaalfde project. ,,Damen bouwt sinds 2011 patrouilleschepen voor Mexico.’’
Het schip moet in 2020 klaar
zijn. Voor Damen Schelde is het
na opdrachten uit Angola en Australië, opnieuw een belangrijke
order. Want het duurt nog een
aantal jaar voordat de werf weer
orders van de Nederlandse marine
krijgt.

Busje ramt
lantaarnpaal
KOUDEKERKE Een bestuurder is woensdagavond twee keer met zijn
busje tegen een lantaarnpaal gereden in Koudekerke. Toen de politie na
meldingen van buurtbewoners arriveerde, was de
vogel gevlogen. Wel bleek
er een stuk bumper te zijn
achtergebleven. De agenten troffen de bus niet veel
later aan en het stuk bumper bleek precies te passen. De bestuurder bekende direct schuld. Hij
bleek driemaal zoveel te
hebben gedronken als was
toegestaan en was zonder
rijbewijs doorgereden na
een ongeval te hebben veroorzaakt. De politie heeft
hem daarop aangehouden.

Man gewond
bij ongeval
MIDDELBURG De bestuurder van een bestelauto is
gisterochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de N57 bij Middelburg. De auto raakte rond
07.50 uur van de weg en
belandde in een sloot.
Twee politiewagens, een
ambulance en een brandweerauto snelden toe. De
inzittende werd uit de auto
gehaald en het voertuig
werd weggesleept. De
chauffeur is met onbekend
letsel per ambulance naar
het ziekenhuis gebracht.
Door het ongeluk ontstond
een file vanuit de richting
van Burg-Haamstede.
Het verkeer werd door de
politie geregeld en moest
tijdelijk over één rijbaan rijden.

