
Nieuwerkerk Bruist!  

Nieuwerkerk ….. 777 jaar jong! 

In oude papieren komt de naam van het dorp Nieuwerkerk voor het eerst in het 

jaar 1233 voor. Dat is nu dus 777 jaar geleden. Vanuit de dorpsraad is eind 2008 

het initiatief genomen om dit te vieren. Er is een werkgroep ingesteld waarbij ook 

de vele verenigingen, stichtingen, kerken en de beide basisscholen van het dorp 

zijn betrokken. In de loop van vorig jaar is het idee ontstaan om een vierdaags 

dorpsfeest te gaan organiseren, dat helemaal in het teken staat van het 777-jarig 

bestaan. Het feest start – heel toepasselijk! - op woensdag 7 juli 2010, de 7e dag 

van de 7e maand. Op zaterdag 10 juli is de grote slotdag van het dorpsfeest. 

Het enthousiasme onder de initiatiefnemers is zo groot, dat het idee voor een 

dorpsfeest in 2010 intussen is uitgebouwd tot een streven om vanaf nu ieder jaar 

een dorpsfeest te organiseren. Daarom is de stichting “Nieuwerkerk Bruist!“ 

opgericht. Alle informatie over deze nieuwe stichting kunt u vinden op onze 

website www.nieuwerkerkbruist.nl  

Dorpsvlag 

Een dorp, dat de respectabele leeftijd van 777 jaar heeft bereikt, kan natuurlijk 

niet zonder dorpsvlag. Uit onderzoek bleek dat die vlag er nog niet is. In overleg 

met de archivaris van Schouwen-Duiveland, de heer 

H. Uil en vlaggenexpert de heer H. van Heiningen 

is er een ontwerp gemaakt voor een dorpsvlag. 

Hiernaast ziet u een afbeelding daarvan. Voor  

€ 12,50 heeft ook u een echte Nieuwerkerkse vlag 

om aan de gevel te hangen of trots in uw tuin te 

laten wapperen! De vlag is binnenkort verkrijgbaar 

bij Tankstation Prins en bij Café-cafetaria Charlie. Tegen betaling kunt u de vlag 

dan direct meenemen. 

 

 

 

Behalve de dorpsvlag is er ook een T-shirt met daarop de dorpsvlag en de trotse 

tekst “Nieuwerkerk 777 jaar”. Dit shirt kost € 9,50 en is nu al te koop bij 

Tankstation Prins en Café-cafetaria Charlie.  

De vlag en het T-shirt zijn ook uiteraard verkrijgbaar 

via de website www.nieuwerkerkbruist.nl. Er staat 

ook hoe u kunt betalen. Onnodig te zeggen dat de 

opbrengst van de vlaggen en van de T-shirts geheel 

ten goede komt aan het dorpsfeest! 

Nieuwerkerk anno toen … 

Een feest, dat in het teken staat van het 777-jarig bestaan kan natuurlijk niet 

zonder terugkijken. Dat doen we door een reünie te organiseren en aan de hand 

van oude foto’s en filmbeelden. De heren Jan van Driel, Huib Kesteloo en Jan 

Stolk hebben in de afgelopen jaren een indrukwekkend archief aangelegd en ze 

zijn bereid om een deel van hun collectie te presenteren. Vanaf woensdagavond 7 

juli kunt u kijken wat en wie u nog herkent van het oude Nieuwerkerk. 

En … we zijn nog steeds op zoek 

naar meer! Heeft u foto’s, waarvan 

u denkt dat die de moeite waard 

zijn om aan anderen te laten zien, 

neem dan contact op met Jan van 

Driel ( tel. 642233). 

Ook zouden we het leuk vinden om 

films te laten zien van speciale 

gelegenheden, zoals de bouw van de 

toren, een eerdere reünie of andere bijzondere situaties. Beschikt u over dit soort 

filmbeelden of weet u iemand die deze heeft? Neem dan contact op met het 

bestuur. Die gegevens vindt u op de laatste pagina. 

 

 

 

 



 

Programma 

Het programma staat in grote lijnen vast. We kunnen nog niet alles vertellen maar 

uiteraard willen we wel een indruk geven van wat u te wachten staat. 

 

Op woensdag 7 juli 2010 worden de festiviteiten ’s avonds om 7 minuten over 7 

open geblazen door onze eigen muziekvereniging “O&U”. De officiële 

openingshandeling wordt verricht door burgemeester de heer G. Rabelink. Wat 

die handeling is, dat houden we nog even geheim! Ook zijn er enkele toespraken. 

Zo neemt de gemeentearchivaris, de heer H. Uil, ons mee in de historie van ons 

dorp. Ook verzorgt het Gospelkoor “Together” een swingend optreden. 

Donderdag 8 en vrijdag 9 juli staan in het teken van het hedendaagse 

Nieuwerkerk. Op donderdag organiseren de basisscholen gezamenlijk een sport- 

en spelmiddag voor de schoolkinderen op het sportveld. Diezelfde avond wordt er 

door voetbalvereniging SKNWK gekostumeerd voetbal georganiseerd op het 

eigen voetbalveld. 

Op vrijdag 9 juli is er in de middag een speurtocht voor de jeugd. Hoe goed 

kennen onze kinderen hun eigen dorp? De ondernemersvereniging organiseert    

’s avonds een grote braderie op de Kerkring. Vele tientallen kramen staan op de 

Kerkring en vormen via de Poststraat een verbinding met  Ons Dorpshuis, waar 

jeugdige dorpsgenoten laten zien (en horen!) wat zij kunnen met hun 

muziekbands. Ze warmen de zaal daarmee op voor een reünieoptreden van de 

band “Koel Bewaren!”, tot enkele jaren geleden wereldberoemd in Nieuwerkerk. 

Zoals u vast nog weet was een koelkast hun kenmerkende logo. We zijn benieuwd 

hoe goed zij bewaard zijn gebleven! 

 

 

De slotdag, zaterdag 10 juli, staat werkelijk bol van de activiteiten. De dag begint 

vroeg met verrassend vertier in ons eigen zwembad “Dolfijn”. De hele dag is er de 

mogelijkheid een wandeltocht te volgen langs kenmerkende panden en plekken 

van ons dorp. En zowel rond Ons Dorpshuis als op de Kerkring is er veel te 

beleven.  

Op de Kerkring staat een springkussen voor de kleintjes, er is een show met 

politiehonden van Rinus van der Wielen. De hulpdiensten presenteren zich, u 

kunt een kijkje nemen in een ambulance en een brandweerauto. De politie is 

aanwezig evenals mensen van het Nederlandse Rode Kruis en de huisartsenpost. 

Ook kunt u een rondje met een helikopter boven feestend Nieuwerkerk maken! 

Ons Dorpshuis staat ’s middags in het teken van de eerdergenoemde reünie. In 

dat kader is er ook een presentatie van klederdrachtvereniging “De Arke”. U kunt 

kijken naar – en voelen aan de kleding en stoffen van vroeger. In het begin van de 

middag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een motor- en bustoertocht 

door de polders rond Nieuwerkerk. De mooiste en meest bijzondere plekjes in de 

Vierbannen van Duiveland worden bezocht. In de bus zal het één en ander 

worden verteld over de bezienswaardigheden. De reüniemiddag wordt afgesloten 

met een broodmaaltijd in Ons Dorpshuis. Over opgave en deelname volgt nog 

bericht, onder andere via de website www.nieuwerkerkbruist.nl en via een nog te 

verspreiden huis-aan-huis flyer. 

Dus ….. 

We hopen u als (oud) inwoner van Nieuwerkerk hiermee een idee te hebben 

gegeven van wat er deze zomer op uw dorp staat te gebeuren. Nog niet alles is 

tot in detail geregeld. In het programma zijn zeker nog aanpassingen mogelijk. 

Dus heeft u een leuk idee, neem dan contact op met één van onderstaande 

personen. Ook voor vragen en of kritische opmerkingen staan we open. 

Arnold Schiettekatte (voorzitter tel 643400), Jan Peter Niemantsverdriet 

(secretaris, tel. 06-40733500), Romy Zuidema (penningmeester, tel. 06-

25115101), Bert Scheele (algemeen bestuurslid, tel. 06-54271042). 

 


