Altijd actueel: onseilandschouwen.nl

OPRUIMING
carrosserie bv
SORTIMO bedrijfswageninrichting staat garant voor:
* Veiligheid * Kwaliteit *
* Duurzaamheid * Tijdsbesparing

Dameskleding

20%

korting*

Tevens kunt u bij ons terecht voor o.a.:
* Betimmering * Luchtveertechniek * Zonwerende folie
Van der Waalsweg 1 • 3241 ME Middelharnis
Telefoon 0187-661026 • Mail info@ashcarrosserie.nl
www.ashcarrosserie.nl

KRINGLOOPWINKEL
”DE SOEPKOKERIJ”
VOOR AL UW (HER)BRUIKBARE GOEDEREN
GROOT EN KLEIN
Lange Nobelstraat 25, Zierikzee, Tel: 411441
Openingstijden:
woensdag, vrijdag van 13.00 tot 16.30
donderdag
van 10.00 tot 16.30
zaterdag
van 11.00 tot 16.00
OOK VOOR INBOEDELS

Herenoverhemden
Jupiter 20% korting*
*uitgezonderd basisartikelen
en kerstcollectie

Graag
Molenstraat 10
tot ziens!
Bruinisse
Tel. (0111) 48 15 95
Dinsdagmiddag gesloten

dierenwinkel en trimsalon
St. Joostdijk 54
4307 AV Oosterland
Telefoon: 0111 647224

kalender GRATIS!

* Voor al uw aanleg, onderhoud en reparaties van gas, water, verwarming en riolering.
* Onderhoud van cv-ketels, geisers en storingservice.
* Onderhoudsabonnement voor cv-ketel, geiser, boiler.
* Montage van waterontharders ter voorkoming van kalkaanslag aan sanitair,
kranen, wasmachines, en bovendien is het ook nog eens lekker zacht voor uw huid.

korte ring 13
bruinisse
www.breeninstallaties.nl

e-mail: info@breeninstallaties.nl
tel.: 0111-482521
mobiel: 06-83675777

Begin de dag met
een glimlach
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Heeft u nieuws of een activiteit
voor in Ons Eiland? Laat het ons
weten via redeilandschouwen@
whm.wegener.nl. Zelf nieuws
plaatsen kan op onze site. Zie:

@onseiland
Ons Eiland Schouwen-Duiveland

Nieuwtjes, politieberichten, columns, recepten, webwinkel. Je
vindt het allemaal op onze website www.onseilandschouwen.nl. Je
kunt ons ook volgen op Twitter.

www.onseilandschouwen.nl

de beestenboel
Bij aankoop van Royal Canin
gezondheidsvoeding voor
hond of kat, schitterende

Uw eigen nieuws mailen
of plaatsen op onze site
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‘De oplossing voor
leefomgeving blijkt
“Een cadeautje”, noemde
conrector Giel Timmermans van Pontes Pieter
Zeeman de demonstratie
‘Water als brandstof’, die
afgelopen vrijdag plaatsvond bij de Stads- & Commerciewerf van de Museumhaven in Zierikzee.

u Anneke Flikweert
U Zierikzee
De manifestatie is het resultaat van het educatief
onderzoeksproject ‘Levend
Water’, van educatief museummedewerker en filosoof
Wido Blokland. Leerlingen
van VWO3 kregen diverse
demonstraties van de allernieuwste innovaties met
water als energiebron, met
daar tegenover de klassieke
scheepsdieselmotoren van
de Museumhaven in waardig
contrast. ’s Middags, tijdens
de uitreiking van de Pieter
Zeemanprijs en de Gouden
Pieter, vertelde Wido Blokland over zijn educatief onderzoeksproject voor de acht
musea van Schouwen-Duiveland, in het kader van het
Jaar van het Water. “We zijn
gewend om water te drinken,
om er brandjes mee te blussen, maar water als brandstof
vinden we minder vanzelfsprekend”, stelde Blokland
vast. Vervolgens werd de
zaal meegenomen op een
interdisciplinaire reis, met
veel interessante kennis samengebracht onder een holistische paraplu. Allereerst
waren er de fascinerende
waterklankbeelden van onderzoeker Robert Boerman,
als uitgangspunt voor een geheel andere invalshoek op het
thema water. Aan de hand
van prachtige foto’s van water dat in trilling is gebracht,
werden de modernste principes uit de kwantumfysica

Leerlingen kregen vrijdag demonstraties van de allernieuwste inno
aanschouwelijk gemaakt. “Alles
is trilling, alles is frequentie”,
maakte Blokland duidelijk.
“Water is een perfectie informatiedrager en blijkt de informatie
waaraan het wordt blootgesteld
op te slaan. Dat geldt voor al-

‘Water als
brandstof vinden
we minder
vanzelfsprekend’
lerlei onzichtbare ‘informatie’
zoals gedachten - zowel positief
als negatief- maar ook voor de
onzichtbare sporen die chemicaliën, resten van medicijnen en

andersoortige vervuiling in het
water achterlaten.”
Dat betekent nogal wat voor
mensen, die immers zelf voor
70 procent uit water bestaan.
Maar ook voor onze planeet, die
voor driekwart uit water bestaat.
“Er is water in overvloed. Water
is ook een energiebron. Verrassend genoeg blijkt de oplossing
voor een schone en veilige leefomgeving ontstellend simpel, zo
simpel dat zij lange tijd over het
hoofd gezien is: water als brandstof.” Water is brandbaar, zelfs
uiterst explosief, indien omgezet
van vloeibaar H2O naar het gasvormige HHO (oxyhydrogen).
Door ter plekke water te splitsen
met behulp van elektrolyse ont-
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Nu een AH-boodschappenbon
t.w.v. € 150,- bij een klikgebit
,IIJXYPEWXZERIIRPSW^MXXIRHOYRWXKIFMX#(ERMWIIR
OPMOKIFMXHINYMWXISTPSWWMRK-RKEEXY[IMKIRVMWMGS
RSKQEEPWJSVWSQLSSK1EEOZERHEEKRSKIIREJWTVEEO
ZSSVIIRKVEXMWMRXEOIKIWTVIOSQXIFITEPIRSJYZSSV
IIRZIVKSIHMRKMREERQIVOMRKOSQX
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Een klikgebit én een extraatje om voluit te kunnen genieten
 9 SRXZERKX HI^I RE TPEEXWMRK ZER LIX OPMOKIFMX (I^I EGXMI MW
EPPIIRKIPHMKZSSVEJWTVEOIRKIQEEOXZzzVHIGIQFIV
Bel gratis 0800 - 23 54 32 48, info@mondzorgtotaal.nl, www.mondzorgtotaal.nl

Bedrijven voorzien geen herstel van economie
Zeeland

De Nederlandse economie blijft in de greep van
de internationale crisis.
Voor 2013 voorzien veel
Zeeuwse bedrijven nog
geen herstel. Weliswaar
trekt de export iets aan,
maar dit is onvoldoende om de krimp op de
binnenlandse markt te
compenseren. Dat stelt
de Zeeuwse Kamer van
Koophandel.
Door de dalende vraag
en vaak stijgende kosten
staan de marges bij veel
bedrijven onder druk.
Het gevolg is een dalende
winst, uitstel van investeringen en afstoten van

personeel. Het economisch
beeld in Zeeland blijft qua resultaten over 2012 en verwachtingen voor 2013 iets achter bij
het al sombere landelijke beeld.
Zo blijkt uit de resultaten van
regionale conjunctuurenquête
(COEN), door de Kamer van
Koophandel gepubliceerd.
Afgelopen maanden verschenen
regelmatig berichten in de media over gedwongen ontslagen
en faillissementen in Zeeland.
Ook bij veel andere bedrijven
neemt echter de werkgelegenheid af. Voor 2013 verwacht 27
procent van de Zeeuwse bedrijven een daling van werkgelegenheid, 11 procent rekent op een
stijging. Deze negatieve spiraal
heeft ook zijn doorwerking in

het vertrouwen en de bestedingen. Als zowel bedrijven
als huishoudens de hand op
de knip houden, merken alle
sectoren dit vroeg of laat.
De enige sector die in 2013
op een redelijk herstel van
de omzet rekent is de detailhandel. Andere sectoren
verwachten in 2013 een stabilisering. Het beeld voor de
bouwnijverheid blijft negatief. Er zijn nog geen aanwijzingen dat de huizenmarkt
en de markt voor commercieel vastgoed snel kunnen
herstellen. Dit betekent dat
ook bedrijven, die afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de bouw, het moeilijk
zullen blijven hebben.

