Wij zijn er trots op.
Als u na het zien en lezen van deze
Gruttenpraet wilt reageren, positief
of kritisch, dan zien wij uw reactie
gaarne tegemoet op onze mail:

gruttenpraet@gmail.com
Wilt u ook adverteren in onze
schitterende dorpskrant, dat kan altijd.
Reageer zo snel mogelijk
(zie informatie op pagina 3).

MEI 2013

Saskia Eggink
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Zo, dit is hem dan,
de eerste uitgave van
“Gruttenpraet”.
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Colofon.
“Gruttenpraet” - dorpskrant voor

Nieuwerkerk - is een initiatief van
Roelie Deurloo en Janet Brouwer.
“Gruttenpraet” verschijnt 2 x per
jaar (mei en november) huis-aanhuis in Nieuwerkerk.
Redaktie:
Roelie Deurloo
Janet Brouwer
Jacqueline Willemsen
Nathalie de Bilde
Jan de Jonge
Vormgeving:
Cees de Graaf
Uw redaktionele bijdrage kunt u
sturen per email aan:
gruttenpraet@gmail.com
Advertentietarieven
1/1 pag. 100,00
1/2 pag
70,00
1/4 pag.
40,00
1/8 pag.
20,00
naamsvermelding 8,00.
Advertenties (liefst in PDF of EPSformaat) kunt u mailen naar
ceesdegraaf@zeelandnet.nl
of opsturen naar
C. de Graaf
d’Heule 33
4306EA nieuwerkerk
Druk: Krelloprint Bruinisse

Bankrelatie: RegioBank, rekeningnr.
8279 45 477 t.n.v. Gruttenpraet
K.v.K. 57 505 667

Voorwoord
door Roelie Deurloo
Tijdens een vergadering van de dorpsraad
kwam het idee van Janet om een dorpskrantje
te maken. Dit om het dorp beter te informeren over de gang van zaken bij de dorpsraad
e.d. Roelie vond dat meteen een goed idee en
was gelijk enthousiast. Het idee groeide en er
meldden zich steeds meer vrijwillige enthousiaste mensen bij, wat ondertussen uitgegroeid is tot een redactie van 6 man, en
achter de schermen hulp van fotograaf Ben
Willemsen en archief-hulp van de gebroeders
Kesteloo.
We hadden een prijsvraag wie er een leuke
naam wist voor het krantje. We kregen 18 reacties en de dorpsraad heeft de winnende
naam gekozen: Gruttenpraet. Jorine van
Klinken heeft de taart gewonnen, gesponsord
door bakkerij Ten Hove.
Saskia Eggink heeft een boeket gekregen voor
het ontwerpen van ons logo. Dit boeket is
gesponsord door Bloem Marie. Zie verder in
“Gruttenpraet”.
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We proberen van alle verenigingen, het
Dorpshuis, kerken, scholen en bedrijven informatie te krijgen om u op de hoogte te stellen van de komende fairs, markten, open
dagen, acties e.d. Dit in combinatie met intervieuws, verhalen uit het verleden en wistje-datjes. Heeft u zin om eens iemand in het
zonnetje te zetten, zelf een stukje in te zenden of een leuke foto of hobby die u met ons
wilt delen? Wij proberen deze zeker te plaatsen. Ideeën kunnen ingezonden worden naar
gruttenpraet@gmail.com . of bel 0636 433
272.
Zet lekker een bakje koffie of thee voor jezelf
en ga er maar eens lekker voor zitten met deze
eerste Gruttenpraet!
Op de foto het bestuur van Gruttenpraet
van links naar rechts zittend:
Roelie Deurloo: secretaris,
Jan de Jonge: schrijver (o.a. sport)
Nathalie de Bilde: redaktie algemeen,
Jacqueline Willemsen: schrijfster
(interviews, de grutjes van Jacq),
staand:
Cees de Graaf: voorzitter, vormgever,
Janet Brouwer: penningmeester,

Trots dat we zijn
op het resultaat!
We hopen dat iedereen het met
net zoveel plezier
leest als dat het
gemaakt is.
Gruttenpraet is
een stichting, gesubsidieerd door
de dorpsraad.
Zo bent u lekker
op de hoogte, 2
keer per jaar; mei
en november.

Vanuit de dorpsraad Nieuwerkerk is het bewustwordingsproject Aanpak Per Kern
(APK) de lokale uitvoering van de Zeeuwse campagne LAAT ZE NIET VERZUIPEN
opgepakt. In samenwerking met CJG Schouwen Duiveland en het Welzijnshuis.
VRIJWARING AANPSPRAKELIJKHEID
De redactie van “Gruttenpraet” bestaat uit
vrijwilligers die alle teksten, data, prijzen e.d. zo
zorgvuldig mogelijk plaatsen. De redactie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor geplaatste stukken, zet en/of drukfouten. Evenals
de vrije mening in teksten van ingezonden stukken. Verder heeft de redactie het recht de inhoud
van ingezonden stukken - in overleg - aan te passen of te weigeren.
Stukjes inzenden kan altijd, graag met foto (‘s).
Tekst, foto’s en ideeën kunt u sturen naar:
gruttenpraet@gmail.com

Dit houd in dat er een actieperiode plaats vindt vanaf 29 april t/m 22 juni 2013 in
Nieuwerkerk. Op verschillende manieren worden de gevaren van alcoholgebruik op
te jonge leeftijd bij u, en bij de jongeren onder de aandacht gebracht. Net als in de
rest van Nederland drinken de Zeeuwse jongeren teveel, te vaak en al op veel te jonge
leeftijd. Alcohol is bijzonder schadelijk voor de gezondheid en remt de ontwikkeling
van de hersenen vooral als je in de groei bent. Daarom is het drinken van alcohol
onder de 16 jaar zeer onverstandig. Maar ook boven de 16 jaar moeten we voorzichtig
zijn met alcohol omdat de hersenen zich tot het 23e levensjaar blijft ontwikkelen. Hoe
eerder jongeren beginnen met drinken, hoe groter de kans dat ze later verslaafd raken.
Dit project wordt per dorpskern uitgevoerd d.m.v. fairs, feestjes en andere
leuke acties!
Voor feiten en tips kunt u ook informatie vinden op www.LZNVZ.nl.
Kijk voor het lokale programma in de agenda van deze Gruttenpraet. Of
informeer bij het welzijnshuis; j.vanas@hetwelzijnshuis.nl/0111-453444
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Een brief.
Op een julidag waarop het
net niet regende, maar dat
scheelde
niet
veel,
besluiten we om het
Watersnoodmuseum in
Ouwerkerk te bezoeken.
Met de bus gaan we van
Bruinisse naar Zierikzee. Aan de
buschauffeur vragen we of er een bus
naar dat museum rijdt. Hij legt ons
uit dat we dan het beste op de eerste
halte in Zierikzee kunnen uitstappen
en dan daar de 190 te nemen. De 190
blijkt de buurtbus te zijn. De
chauffeur van deze bus zegt dat hij
niet langs het museum rijdt, maar hij
is wel bereid hen vlak bij af te zetten.
We worden op een tweesprong buiten
Ouwerkerk afgezet en hebben
afgesproken daar rond vijf/tien over
vier weer te zullen staan om terug te
reizen.
In het Watersnoodmuseum worden we
op sleeptouw genomen door een erg
enthousiaste meneer uit Oosterdorp.
Hij vertelt zo indringend en boeiend
over de dramatische gebeurtenissen
dat we de tijd totaal vergeten. Als het
al te laat is realiseren we ons dat we
een afspraak hadden met de
buurtbuschauffeur. Die buurtbus
hebben we gemist. Wat nu?
Onze sympathieke gids zegt dat hij ons
graag terugbrengt naar de jachthaven
van Bruinisse.
Als we op onze boot terug zijn, zit het
ons toch niet lekker dat we onze
afspraak niet nagekomen zijn.
Eenmaal thuis in Nijkerk na een
mooie zeilvakantie in de Zeeuwse
delta besluiten we om een brief te

schrijven naar het V.V.V.
kantoor in Zierikzee. In
deze brief leggen we de
situatie uit en vragen het
V.V.V. de brief door te
willen sturen, zodat hij
uiteindelijk door de
betreffende
chauffeur
gelezen zal worden.
Eind juli versturen we de
brief en wachten dan maar af.
Wekenlang niks bij de post.
Na bijna twee maanden krijgen we
dan een brief uit Nieuwerkerk
(Zeeland).
Hij
is
van
de
buurtbuschauffeur, die ons naar
Ouwerkerk bracht. Hij schrijft, dat
hij de brief op het prikbord in de
schuur waar de bussen gestald worden,
aantrof. Die brief is via via daar
terechtgekomen. De coördinator van
de buurtbus had er een briefje bij
geplakt, waarin hij vroeg wie deze
mensen kende. Ook schrijft hij dat hij
het erg waardeert, dat we zoveel
moeite doen om alsnog onze
verontschuldigen aan te bieden. Hij
aanvaardt sportief onze excuses.
Dit verhaal is waar gebeurd en het
geeft aan welke aardige, boeiende en
gewetensvolle mensen je kan
ontmoeten als je vrijwilligerswerk
doet.
Met Oosterdorp bedoelt dit Gelderse
echtpaar Oosterland. De schuur,
waarin het prikbord hangt in dit
verhaal staat onder Nieuwerkerk aan
de Capelleweg.
En de chauffeur was ik.
Jan de Jonge, maart 2013

Dorpskennis
Weet u het juiste adres van deze voorgevel ?
Stuur dan een mailtje naar Gruttenpraet@gmail.com
of schrijf een briefje (vergeet niet uw naam en adres in te vullen)
en geef het af bij Kapsalon Adriaan,
Poststraat 22, Nieuwerkerk.
Inleveren mogelijk tot 31 augustus.
Uit de goede inzendingen wordt een
winnaar getrokken die een kadobon krijgt.
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Gruttenpraet
Beste Nieuwerkerkers
en belangstellenden.
Heeft u nog leuke foto’s, ideeën of zin
om iemand in het zonnetje te zetten?
Een mooi reisverhaal?
Een advertentie te plaatsen?
Dan kunt u contact opnemen via

gruttenpraet@gmail.com
Wij proberen deze in het volgende
nummer te plaatsen. 1 September
2013 is onze laatste inzendingsdatum
voor de volgende Gruttenpraet. Is uw
club niet aangeschreven voor een
stukje of agenda, dan horen wij dat
graag.
Heeft u geen email, dan kunt u uw
schrijven afgeven bij kapsalon Adriaan,
Poststraat 22, Nieuwerkerk, of kunt u
bellen naar Roelie: 0636 433 272.
Het zou kunnen dat je niet in het dorp
woont en toch heel graag 2 keer per
jaar een “Gruttenpraet” op de mat wilt
hebben. Dat is geen probleem; je kan je
adres doormailen en voor 5,- euro per
uitgave zorgen wij ervoor.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door vele vrijwilligers en sponsors.
Wij bedanken iedereen die ons heeft
geholpen.
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Het dorpskrantje
van Nieuwerkerk
heeft een naam!
Na een oproep van de dorpsraad om
een ludieke naam te verzinnen voor
de nieuwe dorpskrant, werd door de
dorpsraad van Nieuwerkerk een
naam gekozen.
De prijswinnares van de naam van
het dorpskrantje van Nieuwerkerk is
Jorine van Klinken.
Zij kreeg 14 maart de taart
overhandigd van de voorzitter van de
dorpsraad; Richard Dekker. Samen
met 3 redactrices en onze fotograaf
Ben Willemsen, en Jorine haar
ouders, was de huiskamer van huize
van Klinken snel vol. ‘Op een
verjaardagsfeestje zaten we hier met
ons allen een leuke naam te
verzinnen’ aldus Jorine, ‘en deze
vonden we zelf ook leuk!’. Uit 18
inzendingen is er gekozen voor
GRUTTENPRAET. Zowel de
dorpsraad en de redactie vonden dit
een leuke, passende naam.
Nieuwerkerkers zijn immers
gruttenpikkers! De feestelijke taart
die Jorine ontving, is gesponsord
door bakkerij Ten Hove uit
Nieuwerkerk. Dit is het eerste
nummer bij u op de mat valt!

Op een koude zaterdagmorgen in februari
word ik verwelkomd door Sandra van de
Velde en één van haar prachtige katten in een
klein huisje in Colijnsplaat. Sandra is achtentwintig jaar geleden geboren op Kerkring 21
en is in Nieuwerkerk opgegroeid. Haar vader
is aannemer en ze heeft vijf zussen en twee
broers, de jongste is elf en de oudste is eenendertig jaar.

maar één jaar en nu al even groot als mijn
hondje. Als hij volwassen is krijgt hij een
grote leeuwenkraag om z’n nek en weegt dan
wel veertien kilo! Om het weekend haalt ze
haar honden Cheetah en Sasja op en gaat
daarmee wandelen langs de kust. Sandra
vindt het heerlijk bij de Colijnse haven,
vooral als het hard waait en de wind in de
masten fluit.

Sandra woont alleen, maar heeft gezelschap
van haar drie Mainecoon-katten; Lady, Bailey
en Turbo, de grote man in het huis. Hij is nog

Het leven in Nieuwerkerk beviel haar wel, al
vond ze de snelle tamtam wel eens lastig; er
hoefde maar íets te gebeuren en heel het dorp
wist het al. Maar het ons-kent-ons-gevoel is
prettig en voelt aan als één grote familie. Wat
ze wel jammer vindt is dat er zo weinig dorpsactiviteiten zijn, die zijn er wel volop in Colijnsplaat.
Sandra is zo’n anderhalf jaar geleden vertrokken uit Nieuwerkerk vanwege een scheiding.
Hun houten huis in de Esdoornstraat staat
nog steeds te koop, vandaar dat ze in Colijnsplaat terecht is gekomen. Haar kleine huis
was goedkoop en een eind weg van de Nieuwerkerkse sores. Toch komt Sandra nog vaak
in ons dorp. Op bezoek bij moeder of zus en
- ondanks dat ze bakker is bij de Jumbo in
Goes - om boodschappen te doen bij de
C1000. Ze heeft sinds een halfjaar een
nieuwe vriend, internationaal vrachtwagenchauffeur René, en die woont ook in Nieuwerkerk. Ze is vast van plan om ooit terug te
komen.

Foto: Jorine van Klinken krijgt de
taart overhandigd door de voorzitter
van de dorpsraad, Richard Dekker.

Dorpskennis
Weet u het juiste adres waar deze buitenverlichting hangt ?
Stuur dan een mailtje naar Gruttenpraet@gmail.com
of schrijf een briefje (vergeet niet uw naam en adres in te vullen)
en geef het af bij Kapsalon Adriaan,
Poststraat 22, Nieuwerkerk.
Inleveren mogelijk tot 31 augustus.
Uit de goede inzendingen wordt een
winnaar getrokken die een kadobon krijgt.
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De toren en zijn luidklok.
Tot 1233 is er steeds sprake geweest van “Duijvelandt” in de oude kerkstukken. Rond
of na 1200, begint men met de bouw van een nieuwe kerk en in 1233 wordt er voor het
eerst gesproken over de oude en de nieuwe kerk, Ouwerkerk en Nieuwerkerk.
Over de plaats van een eerder kerkje, voor 1233 dus, wordt verschillend gedacht. Westerhof
schrijft het vage vermoeden te hebben dat de kerk uit de 12e of 13e eeuw iets noordelijker gestaan heeft. Dit vermoeden is gebaseerd op het feit dat half in de 20e eeuw enkele honderden
meters ten noorden van de kerk restanten van een begraafplaatsje gevonden zijn. Dhr. Lepoeter
heeft een andere mening, hij denkt dat de huidige plaats van de kerk ook de oorspronkelijke
is, vooral omdat het schip lager en dus ouder is dan het koor. De destijds bij de technische
dienst werkende Dirk Haak weet te vertellen dat bij het graven van de fundatie voor de huizen
die nu de Wethouder van Klinkenstraat 1, 3, en 5 vormen, resten gevonden zijn van een, mogelijk gegraven, soort gebogen lopende gracht of put. Er werden enige menselijke schedels en
beenderen van paarden aangetroffen. De menselijke botten zijn door de grafdelver Jan Folmer
verzameld en her begraven. Er is verder niets onderzocht. De menselijke resten zouden misschien ook kunnen komen van mensen die niet
in gewijde grond begraven mochten worden?
Kortom, onduidelijkheid alom, mogelijk wordt
er later nog eens wat meer gegraven en komt er
licht in de duisternis.

De toren.
In de aantekeningen van de Vos staat iets
merkwaardigs over de oude toren:Boven de
ingang des torens aan de westzijde, staat in
zandsteen: 1343.Het is niet duidelijk waar dit
op slaat: Is de bouw van de toren toen pas
klaar gekomen?Meer dan honderd jaar eerder
is er sprake van de nieuwe kerk, en pas rond
1500 wordt die kerk vergroot. In het jaar
1576 word de kerk getroffen door een brand.
Ruim 10 jaar na de brand ,in 1590 is het nu
tijd om ook de zwaar beschadigde toren
onder handen te nemen. Er vinden grote reparaties plaats aan het metselwerk en er komt
een nieuwe kap op, er worden 34.000 oude
stenen, komend van het gesloopte klooster
Sion in Noordgouwe, gekocht en verwerkt.
In 1889 restaureert metselaar Jan Linthout de
toren voor 410 gulden, en 20 jaar later wordt
er 300 gulden uitgetrokken voor het vernieuwen van de leien van de torenspits.
In 1944 word de bronzen luidklok door de
Duitse bezetters gevorderd . Van de klok wilden de Duitsers kogels maken. Alle gevorderde klokken werden door de Duitsers
opgeslagen in een loods ,en op 31 Okt, 1944
werden ze op een schip geladen wat de klokken naar de smelterijen in Hamburg zou
brengen. De kraan waarmee de klokken werden geladen brak in tweeën (opzet?) , en een
gedeelte ervan verdween met een klok in de
Linge. Daarna werden nog verschillende
klokken met de hand in de boot gesmeten.
De twee grootste moest men in de loods laten
staan omdat ze te zwaar waren. Het schip
voer, meestal ’s nachts vanwege de beschietingen, naar Amsterdam, en daar verzamelde
zich een konvooi van 11 schepen dat door
een Duitse sleepboot, de B.S.14, naar Emden
gesleept zou worden.

Het vertrek was op 6 januari, met een matige
zuidwestenwind en goed zicht, maar men
moet wel bedenken dat er ’s nachts, vanwege
de algemene verduistering geen enkele vuurtoren of baken te zien was. Het vervolg laat
zich raden, midden in de nacht liep het hele
konvooi door slecht zicht en een navigatiefout op de zandbank “De Vormt”.
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Acht vaartuigen konden de volgende ochtend
naar Urk worden gesleept, drie bleven er vast
zitten: één geladen met touw, één geladen
met ijzer, en tenslotte onze inmiddels gezonken “Hoop op Zegen”, geladen met klokken.
In juli 1945 zijn de klokken uit het wrak gehaald, 226 stuks en 145 klepels, en bij de
haven van Urk opgeslagen. Op 9 aug. 1945
zijn ze met de “Eben Haëzer naar Amsterdam
gebracht om vandaar naar hun eigenaars te
worden vervoerd. Onze klok werd hier opgeslagen op het gemeenteterrein, want we hadden inmiddels geen toren meer.
Het hele gebeuren is eigenlijk een geluk bij
een ongeluk: Als de klok niet uit de toren gehaald zou zijn, was ze wellicht anderhalf jaar
later samen met de toren ten onder gegaan!
De zwartste dag in de geschiedenis van dit
merkwaardigste van alle Duivelandse gebouwen is ongetwijfeld 3 februari 1945 geweest.
Op deze dag, drie maanden voor de bevrijding van dit deel van Zeeland, is de toren volkomen doelloos en nutteloos door de Duitse
bezetters opgeblazen. Het Oranje-comité
richt in aug.1945 een fonds op om te komen
tot herbouw van de toren, maar ondanks de
gulle giften van de dorpelingen (er is zelfs een
gift van 1000 gulden van een oud-inwoner)
gebeurt er verder niet veel. In mei 1946, een
jaar na de bevrijding richtte men, om de klok
te kunnen ophangen, op de Ring een klokkestoel op. ‘Ik ben weer terug, wie helpt mij
aan een toren?’ luide het opschrift dat er bij
stond. Op die toren heeft men wel dertig jaar
moeten wachten! De bouwkosten van een
nieuwe toren worden op ruim één miljoen
geschat. In 1967 geeft het ministerie van Financiën aan dat ze bereid zijn om het indexcijfer toe te passen op nog beschikbare
oorlogsschadevergoeding voor herbouw van
een toren met uurwerk.
In juli 1973 geeft datzelfde ministerie aan dat
het geld beschikbaar blijft tot 1975, maar als
de toren in dat jaar nog niet klaar is dan komt
de aanspraak te vervallen. Van verschillende
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instanties worden subsidies ontvangen om
aan het totaal bedrag te komen. Op 2 juni
1975 begint de laagste inschrijver, de fa. de
Kok uit Bergen op Zoom, met de bouw van
de nieuwe toren. Die bouw verloopt, vooral
ook door het goede werk van uitvoerder dhr.
van Bergen van Henegouwen zeer voorspoedig: 260.000 stenen worden tussen 3 juni en
3 november “weggelegd”; op 15 november
werd de nieuwe spits op zijn plaats gehesen.
De klok kwam beschadigd terug, er zat een
scheur in de zijkant. Smid Jan Kesteloo heeft
de hele klok toen warm gestookt, de scheur
uitgeslepen en de klok gelast met klokkenbrons. Daarna werd de klok in de smederij
opgehangen en kwam Koos Heijboer, de directeur van de muziekvereniging, luisteren of
de klank nog zuiver was; na een forse klap
met een hamer zei hij: “Dur is niks mis mee”.
wk) Er wordt f.9700,- van het torenfonds gebruikt om een tweede klok aan te schaffen,
één van 400 kg. De diameter van deze op 29
oct.1975 gegoten klok is 86 cm., het randschrift luidt: “Door de bevolking van Nieuwerkerk 30 jaar geleden mogelijk gemaakt dat
ik thans mijn stem over Nieuwerkerk kan
laten horen”.

Zaterdagavond was stapavond. Met een
groep Nieuwerkerkse jongelui fietste Evert
naar Zierikzee. Ze gingen naar Brogum ,de
jeugdsoos .Toen ze ’s avonds laat in een baldadige bui thuiskwamen keek Evert naar de
klok en bedacht dat hij de volgende ochtend niet kon uitslapen omdat zondagmorgen om 09.30 de klok ging luiden. Samen
met Jan-Willem Kesteloo en Rob van de
Velde bedachten ze het plan om het geluid
te dempen. Hij klom in de klokkenstoel
omhoog wat levensgevaarlijk was, je kon er

DING-PLOF!

echt niet zomaar op, maar als je wat gedronken heb kan je klimmen als een aap!
Juist op het moment dat Evert bovenin zat,
zo’n 5 a 6 meter hoog, passeerde er een
politieauto. Ze waren waarschijnlijk getipt.
Ze konden Evert en zijn vrienden niet zien
in het donker en reden weer door. Hij omhelsde de klepel om niet te vallen, en hij
bond er met ijzerdraad schuimrubber om.

Evert van de Zande, nu wonende in Zierikzee, woonde vroeger op de ring in Nieuwerkerk. Zijn vader was huisarts en zijn
moeder hielp in de apotheek aan huis en
regelde vele andere zaken in het gezin van
de Zande. Evert zijn slaapkamer keek uit op
de ring, de kerk en zijn klok. Zoals veel
mensen weten kan je wennen aan het geluid van de torenklok maar Evert werd er
’s ochtends als hij wou uitslapen wel eens
door gewekt.
De klok had -toen Evert rond zijn 18 jaar
was- nog geen toren
van steen om zich
heen. Toendertijd
was het nog een
houten frame; een
alternatief voor de
in de oorlog kapotgeschoten
toren.
Deze klokkenstoel
had een puntdakje.
Het was wel een automatische klok. Als
de klok moest luiden voor een kerkdienst
of
een
begrafenis dan liep
de kosteres naar het
kastje, deed het
open met de sleutel
en drukte ze op de
knop. Het duurde altijd wel even voordat het ding op gang
was.

De zondagmorgen was Evert tóch nog
vroeg wakker; voor het luiden van de klok!
Hij keek door zijn slaapkamerraam naar
buiten en zag de kosteres weer naar het
kastje lopen, slot omdraaien, knop indrukken, en liep weer weg. 25 stappen verder
was het ding op
gang. DINGPLOF! DINGPLOF!
De
kosteres stond
stil, draaide zich
om en keek…
De gordijntjes
op de ring gingen open.
Die maandag
daarop
zag
Evert dat een
aannemer het
schuimrubber
had
weggehaald. Zijn ouders waren er
later achter gekomen wat hun
zoon had uitgespookt,
zij
zagen er de
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humor gelukkig wel van in. Later zijn ze de
stenen toren gaan bouwen uit het ‘oorlogsfonds’ weet Evert. Ook deze kan je beklimmen van buitenaf toen die nog in de
steigers stond. Levensgevaarlijk, maar met
een biertje op lukte dat best!
Hij weet ook te vertellen dat de klepel van
de klok een keer losgeschoten was, de bout
was ‘door’. De klepel was half in het gazon
terug gevonden. Dat was ook een heel gewicht, zo’n klepel!
De opa van Evert was
ook huisarts op Nieuwerkerk. De vader van
zijn moeder had het
pand op de ring in 1930
al betrokken. Hij had
het gekocht en later aan
zijn schoonzoon verkocht omstreeks 1958.
Dit was Dokter van de
Zande. Die had hier op
Nieuwerkerk en omstreken als huisarts vele
kindjes op de wereld
geholpen tussen 1958
en ongeveer 1975 en is
op Kerkring 1 blijven wonen tot zijn dood
in 2011. Mevr van de Zande ( annefre), die
haar hele leven op Kerkring 1 heeft gewoond, is overleden op 14 januari 2013 en
beiden hebben dus tot hun dood de klok
horen luiden. Het huis is na het overlijden
van beiden weer te koop.
En als Evert zijn broers en zusters weer
terug zijn in het huis dan voelen zij zich
weer Nieuwerkerker. Hier ligt een stuk van
hun leven. En als de klok slaat vinden zij dat
nog steeds een vertrouwd geluid!nog
steeds zo’n vertrouwd geluid.
De ingebruikneming van de toren werd verricht op 9 maart 1976 door de Commissaris
der Koningin in Zeeland, Dr. C. Boertien.
Er is een gedenkplaat onthuld, waarop een
aantal feiten die betrekking hebben op de
toren, staat vermeld. Het vreemde is evenwel
dat de plaat aan de binnenzijde van de toren
is aangebracht, zodat deze vrijwel altijd voor
iedereen verborgen blijft. Het ware te overwegen om deze plaat in de buitenmuur van
de toren in te metselen.
Samen met de oude klok uit 1645 hangt nu
in de toren ook een nieuwe, die gegoten is
door de firma Eijsbouts te Asten. Deze doet
alleen dienst als luidklok. Zij heeft een doorsnede van 86 centimeter en weegt 400 kilogram.
Op een rijtje gezet door Janet Brouwer.
Informatie van Wim Kesteloo. Voor meer geschiedenis
van Nieuwerkerk neem eens een kijkje op:
http://communities.zeelandnet.nl/kesteloo
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Hobby-Grut
In de aardappelboerderij net buiten het dorp
aan de Loensweg tref ik Corné Flikweert aan
de keukentafel. Een bijzonderheid, want
thuis is de plek waar hij het minst te vinden
is. De tweeëntwintigjarige Corné heeft het
druk. Druk met studie, hobby’s, werk, eigen
bedrijf, vrijwilligerswerk en o ja, hij heeft ook
nog een vriendin!
Corné heeft eerst MBO-ICT gestudeerd en
is nu bezig met een HBO verkort traject
‘Business IT & Management’ aan de Hogeschool Zeeland. Met deze opleiding kan hij
straks de bedrijfskundige kant van de ICT
versterken. Onderzoek doen bij een bedrijf,
kijken waar verbeterpunten zijn, plannen
maken waar en hoe een bedrijf het beste zijn
ICT in kan zetten. Een soort “troubleshooter” dus. Hij hoopt in 2014 te mogen afstuderen. Cornées vriendin Esther de Waal uit

Bruinisse studeert verpleeg/verloskunde in Vlissingen en Antwerpen.
Zijn muzikale hobby is gestart
toen hij als achtjarige op drumles ging op de muziekschool in
Zierikzee. Algauw was hij één
van de slagwerkers van Fanfare
Oefening & Uitspanning en
later was hij ook bij de Slagwerkgroep Zierikzee te vinden.
Hier is hij inmiddels mee gestopt, maar hij
drumt er nog stevig op los in drie gospelkoren in Nieuwerkerk, Burgh-Haamstede en
Goes. En natuurlijk in zijn eigen band Jimmy
Dumbbell. Twee avonden in de week repeteren en zo’n vijfentwintig optredens per jaar
door heel het land, daar gaat best wat tijd in

Saskia Egginkdu Burck
Saskia was lang geleden technisch chemicus en werkte in
de research, maar heeft haar
leven eind jaren zeventig een
drastische wending gegeven
door de tekenopleiding op de
kunstacademie te volgen. Na
diverse vervolgopleidingen,
zoals grafisch illustratief en
posters is zij grafisch kunstenaar geworden. Hierbij heeft
zij zich voornamelijk bekwaamd in etsen en beeldhouwwerk. Taal en letters
zijn belangrijke onderdelen
geworden van uit te beelden
onderwerpen. Omdat je van
een atelier alleen niet kan
leven is zij tevens het creatieve onderwijsvak ingegaan,
waarvan zij inmiddels gepensioneerd is.
Saskia heeft haar atelier
annex expositieruimte in de
St. Jacobstraat in Zierikzee de oude fietsenwinkel van
Jan de Jonge - maar woont al
vele jaren in een prachtig
monumentaal pand aan de
Hoge Kerkstraat in ons dorp.
“Het is maar goed dat het
zo’n groot pand is,” vertelt ze
lachend, “want Jan-Bert en ik
zijn verzamelgek”. Inderdaad
hangen en staan er overal
kunstvoorwerpen en verzamelobjecten van Saskia en
haar man.

Grote schilderijen van haar
kinderen en kleinkinderen
kijken je lachend aan.
Saskia vindt het heel leuk dat
ze is gevraagd om de voorkant en het logo van de
nieuwe dorpskrant te ontwerpen. Ze houdt wel van
zo’n vrije opdracht. Hoewel
ze vanwege haar werk in Zierikzee weinig contacten heeft
in het dorp is ze er wel verknocht aan geraakt. Drie jaar
geleden heeft ze een zware levensreddende hartoperatie
gehad, waardoor ze nu elke
dag een rondje door het dorp
maakt om haar conditie op
peil te houden.
“Zo’n ontwerp begint met
een idee, maar het denkwerk
erna duurt veel langer. Eigenlijk ben je dan in je hoofd
dag en nacht bezig met iets
vorm te geven”, vertelt Saskia. Als eerste heeft ze de
tekst gemaakt op de computer thuis. Ze heeft verteld
over waarom er een dorpskrant moest komen en voor

wie. Daarna is ze tijdens het
wandelen gaan denken over
hoe verder en viel haar oog
op het meest kenmerkende
van het dorp: de toren. Deze
is ze in haar atelier met de
hand gaan tekenen en van
lieverlee kwam er een combinatie van toren met letters
uit. “Het oorspronkelijk ontwerp was voor A5-formaat.
Deze is later aangepast aan
het grotere A4-papier. Een
papierformaat zegt heel veel
over hoe het ontwerp moet
worden vanwege de restruimte”, legt ze uit.
Saskia heeft haar ontwerp belangeloos gemaakt. Vandaar
dat ze is verwend met een
mooi boeket, gesponsord
door Bloemmarie. Denkt u,
daar wil ik meer van zien?
Op vrijdagmiddag en zaterdag is zij altijd in haar atelier
St. Jacobstraat 19 in Zierikzee te vinden. Loop er gewoon eens even binnen en
neus eens rond. Net als in
haar eigen huis is er overal
wel wat interessants te zien.
Voor meer info: www.saskiaeggink.nl
Saskia, namens de Dorpsraad
en de Gruttenpraetredactie,
heel hartelijk bedankt voor
jouw mooie ontwerp!

zitten! De band is in oktober 2011 gestart en
een hoogtepunt was toen ze in het voorprogramma van Racoon stonden tijdens het
Winterfeest in Bru, dat was overigens pas
hun derde optreden (!). Vorig jaar hebben ze
in de schuur een studio gemaakt en hebben
ze een EP opgenomen die eind maart jongstleden is uitgebracht.
Zijn zaterdagbaantje is bij Jumpzz in Oosterland. Dit bedrijf verhuurt en verkoopt attractietoestellen
zoals
springkussens,
draaimolens, spelen, blikvangers en dat door
heel Nederland en België. Corné is ook nog
vrijwilliger geweest in ‘Nieuwerkerk Bruist’,
maar heeft vanwege zijn studie moeten stoppen.
In maart 2012 is Corné zijn eigen ICT-bedrijf gestart voor het maken van websites en
aanverwante social media. Zijn vriend Joeri
de Zeeuw verzorgt het grafisch uiterlijk en
Corné de techniek erachter. Als een soort visitekaartje heeft hij de website www.nieuwerkerk.nu gemaakt, in navolging van de zeer
succesvolle en al acht jaar bestaande site
bru.nu. Hierop staan allerlei nieuwtjes die in
het dorp gebeuren, vaak aangebracht door de
dorpsbewoners zelf.

Door de snelle communicatie naar de inwoners toe hoopt Corné dat het dorpsgevoel
hiermee verstevigd wordt en het een vanzelfsprekendheid wordt om even op de site te
gaan kijken én onderwerpen aan te leveren.
“Door de betrokkenheid gaat zo’n pagina
leven”, aldus Corné.
Toen ik buiten stond, hoorde ik hem alweer
de trap op rauzen, op weg naar …….
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Minigrutten

tekening van Willemijn Minderhoud

tekening van Tijmen Flikweert

tekening van Collin Bij de Vaate

tekening van Laurent Hart
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Verenigingen in Nieuwerkerk
Stichting Nieuwerkerk Bruist!
Dhr. Schietekatte
P/a Stoofheule 53
4306 EG Nieuwerkerk
Ons Dorpshuis
Ellen Niemans
Poststraat 20
4306 CA Nieuwerkerk
Muziekvereniging O&U
Ans Plug
Esdoornstraat 30
4306 AH Nieuwerkerk
Zwembad Dolfijn
Dhr. Backs (?)
Poststraat 20
4306 CA Nieuwerkerk
Tennisvereniging Duiveland
Mark Lodewijk
Stolpweg 2 4306 BG
Postbus 29 4306 ZG
Nieuwerkerk
Dartclub de Juupzuupers
Wil van Stippent
Stekelstraat 8
4306 CB Nieuwerkerk
Huisartsenpraktijk Nieuwerkerk
Dhr. Backx
Weth. van Klinkenstraat 10
4306 CT Nieuwerkerk
Voetbal SKNWK
Fernando Bom
Breedstraat 11
4301 AW Zierikzee
Vrouwen van Nu - Eva Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk
Together Gospelkoor KPN
Elzenstraat 22
4306 DA Nieuwerkerk
Dorpsraad Nieuwerkerk
Lena Brouwer
Burg. Van Eetenstraat 100
4306 CW Nieuwerkerk
Evangelische Gemeente
Ton Hamoen
U.N.A. straat 46
4306 AZ Nieuwerkerk
Protestantse Gemeente Nieuwerkerk
Postbus 33
4306 ZG Nieuwerkerk
Gereformeerde Gemeente
Molenstraat 16
4306 CG Nieuwerkerk (Z.)
Gereformeerde Gemeente
Stationsstraat 11
4306 Nieuwerkerk
School met de bijbel
Schoolstraat 34
4306 CH Nieuwerkerk
Openbare school
Dhr. Oele
Weststraat 26
4306 CN Nieuwerkerk
Uw vereniging er nog niet bij?
Mail het even naar de redactie.

Op een maartse zaterdagavond ben ik te gast
in een klein gezellig huis aan de Hoge Kerkstraat. Tegenover mij zit Øystein Buraas, zijn
naam zegt al dat hij niet in Nieuwerkerk is
geboren, maar in Noorwegen. Hij woont
sinds september 2008 in ons dorp.
Zijn Haagse oma ontmoette een Noorse zeeman en is na de geboorte van zijn moeder in
Noorwegen gaan wonen. Daar werden nog
een oom en tante geboren. Zijn moeder ontmoette een echte Noorman en daar is Øystein
uit geboren. Zijn oma was al weer terug naar
Nederland gegaan. Toen de relatie van zijn
ouders stuk liep, is hij als éénjarige met z’n
moeder bij oma in Rozenburg in het Botlekgebied ingetrokken.
Øystein is vanaf zijn zesde jaar opgegroeid in
Rotterdam. Hij woonde daar in een appartement aan de Maas - twaalf hoog,
met uitzicht op de Van Brienenoordbrug - totdat hij via internet
Carla leerde kennen. Het machtige
gevoel nadat je door Hellegatsplein
bent gekomen door de weidse natuur en rust heeft hem doen besluiten in Nieuwerkerk te gaan wonen
en in oktober 2011 zijn ze getrouwd. Hij nam ook zijn drie
Noorse Boskatten (hoe kan het ook
anders) mee. Inmiddels is alleen
Emma er nog, een prachtige meid
van zestien jaar, die niks van visite
moet hebben. Algauw vertrekt ze
naar boven, ook gesteld op haar rust.
Eus, zoals Carla hem noemt, is zesenveertig
jaar en werkt in Barendrecht bij een kleine
technische groothandel die temperatuur- en
druksensoren levert aan industrie en scheepsbouw, Siscon Instruments. In zijn vrije tijd
geniet hij samen met Carla, die verzorgende
in de Cornelia is, van de rust thuis en in het
Zeeuwse landschap. Ze gaan vaak samen fietsen waarbij de fotocamera niet vergeten
wordt en boodschappen doen in het dorp.
Hij houdt van wielrennen en gaat regelmatig
met drie vrienden mountainbiken in BurghHaamstede. Ieder jaar wordt er een ander
project in en om het huis aangepakt, zo heeft
hij de badkamer, hal en toilet al gerenoveerd.

Mogelijk hebt u hem vorig jaar ontmoet, toen
hij in de Oude Noordstraat aan zijn nieuwe
schuur bezig was.
Doordat hun beider fulltime banen hen helemaal opslokken doen ze niet mee aan
dorpse activiteiten, behalve de straatbarbecue
die drie jaar geleden voor het eerst werd georganiseerd, die vonden ze wel gezellig. Øystein
mist
alleen
de
makkelijke
afhaal/bezorgrestaurants uit Rotterdam, verder vindt hij dat er veel voorzieningen in het
dorp zijn en heeft hij het hier prima naar z’n
zin. De dorpse sfeer is lekker relaxed en hij
ervaart saamhorigheidsgevoel, zonder strakke
kerkelijke scheiding. Als hij later met pensioen zal gaan, wil hij hier blijven wonen, of zal
hoogstens naar een nieuwbouwhuis in Zierikzee vertrekken. Farvel!

Hahaha
“Waarom laten jullie de hele
nacht licht in huis branden?”
“Dat is voor de inbrekers”.
“Dat snap ik niet, die hebben
toch al een zaklantaarn”.
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Stel u bent starter op de woningmarkt: dan komen
er heel veel zaken op u af indien u heeft besloten om
een huis te gaan kopen. Er breekt dan een drukke
maar ook heel leuke tijd aan. U kunt allemaal leuke
dingen gaan doen, zoals het uitzoeken van meubels
en kleurtjes voor de verschillende kamers. U kunt
zich gaan verheugen op hoe uw aan te kopen woning
eruit gaat zien. Wij zijn ervoor om u in deze tijd vol
leuke dingen, ook nog even op de minder leuke dingen in het leven te wijzen. En op de dingen die nu
eenmaal moeten. Dat willen wij, namens ons kantoor,
bij deze doen, zonder de illusie te hebben, hierover
nu volledig te zijn.
Een van de eerste vragen die u zich zelf moet gaan
stellen is: “hoe ga ik deze woning aankopen? Alleen
of tezamen met mijn partner?”
Indien u samen met uw partner aan gaat kopen, gaan
wij ervan uit dat u alles voor uw partner goed geregeld wilt hebben.Vergeet u dan vooral uw testament
niet. In het geval u komt te overlijden, terwijl u samenwoont met uw partner, dan wilt u, naar wij aannemen graag, dat uw partner van u erft. Daar is een
testament voor nodig, want de wet regelt dit helaas
niet voor samenwoners.
Veel samenwoners staan er niet bij stil dat als u niets
doet, de erfgenamen volgens de wet uw erfgenamen
zijn. Erfgenamen volgens de wet, dat zijn uw ouders,
broers en zusters. Dat is natuurlijk niet de bedoeling
als u samen met uw partner een woning gaat aankopen.
Bovendien heeft u in dat geval ook een samenlevingsovereenkomst nodig om ervoor te zorgen dat uw
partner ook in het lage tarief voor de erfbelasting
valt en de hoge vrijstelling kan genieten. Reden temeer om hier goed bij stil te staan.
Voorts is het onze taak om u erop te wijzen dat als
u een woning op twee namen gaat aankopen, deze
twee namen ook in de akte van levering en de hypotheekakte staan. Er is daarmee dan geregeld dat u allebei eigenaar bent van het huis en beiden
aansprakelijk bent voor de eventuele hypotheekschuld. Daarmee is echter nog niets geregeld over
de kosten van de huishouding, pensioenrechten en
de levensverzekeringen die wellicht kruislings zijn afgesloten. Om te voorkomen dat de levensverzekering onbelast tot uitkering komt moet de polis en de
premiebetaling juist geregeld zijn, maar moet er
eveneens een regeling getroffen worden in uw samenlevingsovereenkomst.
Denk ook aan het volgende: op het moment dat de
voorlopige koopovereenkomst is getekend en de
ontbindende voorwaarde is vervallen, is vaak een
boete verschuldigd indien de koopovereenkomst
niet wordt nagekomen door het overlijden van de
koper. Het is verstandig om een overlijdensrisicoverzekering in te laten gaan vanaf het moment dat de
verplichting tot afname ingaat.
Mocht u besluiten een woning alleen te gaan kopen
en daar toch samen te gaan wonen in die betreffende
woning, en u regelt niets, dan heeft uw partner geen
enkel recht. Op het moment dat u komt te overlijden, is uw partner dus geen eigenaar van de woning;
op het moment dat uw relatie eindigt heeft uw partner geen woonruimte en geen recht op eventuele
waardestijging van de woning, terwijl er wellicht wel
geld door uw partner in de woning is gestoken. Met
andere woorden, ook als u alleen koopt en toch
samen een woning gaat bewonen, is een samenlevingsovereenkomst alsmede een testament aan te
raden.
Mocht u vragen over een van deze bovenstaande onderwerpen hebben, dan kunt u altijd bij ons kantoor
terecht.
Wij zullen u met raad en daad terzijde staan!
AndriessenZonnevylle notarissen
Havenpark 21
4301 JG Zierikzee
tel: 0111-415051
Fax: 0111-413655
e-mail: notarissen@andriessenzonnevylle.nl
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Keuveltje
met Romy
door Roelie Deuroo
Romy Zuidema, 30 jaar, geboren in Rotterdam maar haar hele leven in Nieuwerkerk gewoond, op een klein uitstapje van 2 jaar naar Zierikzee na. Deze goedlachse blondine heeft
een 40-urige werkweek als office manager bij Syntess Software in Zierikzee waarbij ze zich
voornamelijk bezig houdt met HR/personeelszaken en het facilitair beheer. Romy’s karakter? Van het zakelijke/kort-door-de-bocht tot het kneuterige met haar dieren en haar groentjes in de moestuin.
Toen Romy ongeveer 6 jaar geleden weer in Nieuwerkerk kwam wonen werd ze gevraagd voor de
Dorpsraad. In de Dorpsraad is de leefbaarheid van
het dorp een belangrijk punt van aandacht. Zijn
de voorzieningen in het dorp goed? Is het hier fijn
wonen? En wat kunnen we er aan doen? In die
tijd werd in Ouwerkerk het 775 jarig bestaan van
het dorp gevierd. Dat was leuk; dat kan hier ook!
Na 3 jaar dorpsraad is Romy samen met Jan Peter
Niemantsverdriet, Arnold Schiettekatte, Bert
Scheele en een grote groep vrijwilligers in 2010 begonnen aan Nieuwerkerk Bruist! Eerst
onder auspiciën van de Dorpsraad, later als zelfstandige stichting. Het was flink aanpakken
in het begin; contacten leggen met scholen, verenigingen en de ondernemers van Nieuwerkerk. Ideeën verzinnen, waar moet je zijn en wie doet wat. Nieuwerkerk Bruist! is heel
blij met alle steun die ze mochten ontvangen van alle vrijwilligers, sponsoren en ook de
jaarlijkse subsidie van de Dorpsraad wordt erg gewaardeerd. Het doel om de leefbaarheid
van ons dorpje te bevorderen wordt door velen omarmd. Of je nu jong of oud bent, gelovig of niet, voor iedereen is er wel iets leuks om te doen. Het is tenslotte een dorpsfeest:
voor het hele dorp dus!
Nu gaat Nieuwerkerk Bruist het 4e jaar in. Het gaat allemaal een stuk makkelijker dan
het eerste jaar en het wordt voor een deel routine. Voor Romy wordt het tijd te stoppen als
penningmeester ze geeft het stokje graag door aan een andere enthousiasteling die de schouders eronder wilt zetten. Ook dat is haar idee van leefbaarheid; vele handen maken licht
werk en ieder zou zijn steentje bij moeten dragen op zijn of haar manier. Als mensen zeggen;
‘daar heb ik geen tijd voor’,dan denkt ze: dat heb ik ook niet veel. Niemand heeft tegenwoordig veel tijd over,
maar het is niet mijn
feestje; het is van het hele
dorp, met elkaar zijn we
verantwoordelijk voor de
leefbaarheid. Ze stopt dan
wel met penningmeesterschap, maar ze stopt niet
als vrijwilliger bij Nieuwerkerk Bruist!.
Trots kijkt ze terug op de
vlaggen die ze hebben
laten ontwerpen door archivaris Dhr. Uil. Deze
vlaggen zijn gebaseerd op
de historie van Nieuwerkerk. Ze waren en zijn
nog steeds een hit! Je kan ze nu nog steeds kopen bij Tankstation Prins. Voor € 25,- een
grote vlag en voor € 12,50 een kleinere vlag.
Wie interesse heeft om penningmeester (of vrijwilliger) te worden bij Nieuwerkerk Bruist!
of meer wil weten kan contact opnemen met Romy of via Romy@nieuwerkerkbruist.nl.
Ik ben door mijn vrijwilligerswerk in het bestuur van de Dorpsraad en Nieuwerkerk Bruist!
veranderd. Van verlegen en onzeker naar een persoon die op mensen af stapt. Ik bel makkelijker, ik regel ‘even’ iets… Alleen in het openbaar spreken, dat doe ik niet! Dat is niet
mijn ding! Zegt ze lachend.
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Sportpraet.

onze zie ik geen verandering in gedrag. Wel
houden we dat in de gaten.

De eerste vereniging waar we in deze rubriek nader kennis mee maken is de
voetbal-vereniging SKNWK.
SKNWK staat voor SportKombinatie NieuWerKerk.

Hoe ziet u de toekomst van dorpsclubs als
SKNWK?

Als ik op een avond voor het interview met voorzitter Dirk van der Sleen
over het pad langs het Steenzwaenshof fiets, wordt de straat verlicht door de
brandende schijnwerpers op het terrein van de voetbal en daarna die
van de tennisvereniging. Men is deze dinsdagavond volop aan het
trainen. Zijn de tennissers voor het eerste wintertoernooi
Wintergrutt aan te trainen?
Mijn eerste vraag aan de SKNWK voorzitter
Dirk van der Sleen is:
Hoe is het voetballen op Nieuwerkerk
begonnen in het verleden?
Voor de Tweede Wereldoorlog speelde men
voornamelijk korfbal in Nieuwerkerk. Het
eilandelijke voetbal was toen zondagvoetbal.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog is
SINOTO
opgericht en speelde men
vriendschappelijke wedstrijden.( SINOTO =
Samenspelen is nodig om te overwinnen). Na
de watersnoodramp werd, op 6 mei 1954,
SINOTO heropgericht. En in 1960 nam
korfbalvereniging D.S.S. het initiatief tot een
fusie van de verenigingen: D.S.S., SINOTO
en volleybalvereniging Nieuwerkerk. De
definitief gekozen naam werd toen: SKNWK
en men speelde toen daar waar nu het
Steenzwaenshof staat.

Welke sporten vallen nu onder SKNWK?
Dat is alleen nog voetbal. De volleybal- en
korfbaltak zijn opgeheven door gebrek aan
leden.
Heeft SKNWK ook last van de krimp op
het platteland?
Van de krimp niet zozeer, eerder van de
maatschappelijke veranderingen. Onze
maatschappij is veel individualistischer
geworden. Ook kan de jeugd kiezen uit een

breder segment van vrijetijd
activiteiten. Voetbal is niet
meer de enige sport, die men
kan kiezen. De jeugd deelt z’n
vrije tijd ook anders in. Dat merken
we ook in de vereniging. De opbouw van het
ledenaantal in de diverse leeftijdsklassen is
als een piramide. Aan de basis, de pupillen,
breed en naarmate we in de oudere klassen
komen neemt die breedte steeds meer af. Dat
betekent dat we in de hoogste jeugdcategorie
samen moeten werken met anderen om een
elftal op de been te houden. Onze A- en Bjunioren spelen bij buurtvereniging s.v.
Duiveland. En ook de meisjes -eerst hadden
we een eigen meisjesteam- spelen nu bij DZC
(Dreischor/Zonnemaire Combinatie).
Wat organiseert de club zoal?
We hebben een jeugd-commissie en een
evenementencommissie,
die zaken
binnen en
buiten het
voetbal
organiseren.
Zo bezoeken
we met de
middengroep
jeugd een
competitie
wedstrijd in
het betaalde
voetbal.
Daarnaast is
er het jeugdkamp en jeugdtoernooien. Voor
de allerkleinsten komt Sinterklaas en de
paashaas. De oudere jeugdteams krijgen een
bedrag waarvan ze zelf een door hen
gekozen activiteit mogen organiseren.
Het voetbal is de laatste tijd vaak negatief
in het nieuws? Heeft dat zijn weerslag op
uw vereniging?
Daar merken we weinig van. Natuurlijk
wordt de jeugd beïnvloed via de sociale
media, maar in een kleinschalige club als de

Ik hoop dat we nog lang als SKNWK kunnen
voetballen, maar of dat ons gegeven is de
vraag. In een interview gaf Peter Goedegebure
(voormalig voorzitter regiocommissie voetbal)
z’n visie op de toekomst.
Hij voorspelt dat er in de toekomst in de
westhoek, in Haamstede een
voetbalclub zal zijn, één in
Zierikzee en één in Bruinisse.
Voor dorpsclubs wordt het
moeilijk het vol te houden. Zeker
nu voetballers gemakkelijk
wisselen van club. Men staat nu
anders dan vroeger tegenover
voetbal. Het is één van de
vrijetijdactiviteiten die men kan kiezen.
Denkt u dat de samenwerking tussen clubs
intensiever zal worden?
Er zijn nu al vormen van samenwerking. Vaak
omdat je elkaar nodig hebt om de jeugd te
kunnen laten voetballen. We zullen veel meer
ons eigen belang ondergeschikt moeten
maken aan het gezamelijk belang.
Continueren van samenwerkingsverbanden is
nodig.
Kunt u tot slot een leuk voorval vertellen?
Het eerste team van SKNWK moest eens een
uitwedstrijd tegen v.v. Vrederust in Bergen op
Zoom spelen. De toenmalige elftalbegeleider
had via routeplanner, Tom Tom bestond nog
niet, de route daarheen uitgeprint. Na een
hoop heen en weer gerij belanden we
middenin een woonwijk van Bergen op
Zoom.
Geen voetbalveld te bekennen. Onze
elftalbegeleider had de route naar het
woonadres van de secretaris uitgeprint.
De velden van v.v. Vrederust liggen in de
bossen buiten Bergen op Zoom.
Met dank aan Dirk van der Sleen, voorzitter
van SKNWK.
Opgetekend door Jan de Jonge.
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Recept
Graag wil ik mij
even aan u
voorstellen:
Rabobank
Ambassadeur
Hanneke Punt,
uw lokale
aanspreekpunt.
De Rabobank is van oudsher sterk
betrokken bij de lokale gemeenschap.
Dat was ruim honderd jaar geleden
zo, en dat is nog steeds zo. Onze
dienstverlening gaat natuurlijk wel
met haar tijd mee en dat betekent
onder andere minder persoonlijk
contact op onze kantoren en in onze
kernen. Vanuit onze merkwaarden
betrokken, dichtbij en toonaangevend
willen wij onze coöperatieve identiteit duidelijk in de markt neerzetten.
Door de introductie van de Rabobank
ambassadeur zetten we een
belangrijke stap in deze richting.
Ambassadeurs zoals ik, zijn
persoonlijke aanspreekpunten in de
lokale gemeenschap. We verstevigen
de band tussen de inwoners en de
bank. Wij zijn de ogen en oren van
de bank.
Als ambassadeur vertegenwoordig ik
onze bank in diverse netwerken, ben
ik aanwezig bij (sponsor)activiteiten,
evenementen, verenigingen,
vergaderingen en bijeenkomsten in
Dreischor, Ouwerkerk en
Nieuwerkerk.

Een vrije bewerking op de bekende
Indonesische Rendang,
zeg maar een (Bendang)
Ingrediënten
500 gr sucade (óf riblappen)
3 sjalotten
2 knoflooktenen
2 el Ketjap Manis
1 el Ketjap Asin
2 tl Ketoembar
1 tl Djahé
2 x 1 el Sambal Badjak (als je
niet van pittig houd, kun je
minder gebruiken)
100 gr Rendang pasta
(verse boemboe of uit
een pakje)
rode tafelwijn
ontbijtkoek of ander bindmiddel
gebakken uitjes
Alle ingrediënten zijn in de supermarkt of bij
lokale winkeliers te verkrijgen. Snij de sucade
in mooie reepjes (snij tegen de draad in), en
kruid de reepjes licht met zout en peper.
Maak een marinade van 1 fijngesnipperd sjalotje, 1 geperste knoflookteen, de ketjaps, 1
el sambal en de ketoembar en djahé. Leg het
vlees in de marinade en zorg dat de marinade
om al het vlees zit. Laat minimaal 8 uur intrekken. Het is dus het makkelijkst om dit de
dag van te voren al te doen.
Braad de reepjes om en om bruin in een bakpan of wok, niet te veel anders gaat het koken
en let op dat de marinade niet verbrandt. Leg
de gebakken reepjes in een andere braadpan.
Snij van de overige sjalot halve ringen, niet te

Ik ontmoet u graag!
Heeft u vragen of opmerkingen dan
kunt u contact met me opnemen via
email:
communicatie@oosterschelde.rabobank.nl

of kijk eens op onze website:
www.rabobank.nl/oosterschelde

Met vriendelijke groet,
HannekePunt
Ambassadeur Rabobank
Oosterschelde

FOTO: ERWIN KLEEMANS
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fijn, snij de knoflook in plakjes. Fruit de knoflook en ui aan in de pan waar je de reepjes in
hebt gebakken. Let op dat het niet verbrandt,
roer de sambal erdoor en blus met de rode
wijn. Doe dit mengsel bij het vlees. Giet wat
water in de pan en roer alle aanbaksels los.
Giet dit ook bij het vlees. Doe de rendang
pasta erbij, en vul verder aan met water zodat
het vlees onder staat. Laat dit sudderen totdat
het vlees lekker mals is, maar nog wel stevig
(het mag niet uitelkaar vallen). Controleer wel
of het vlees niet droog komt te staan, er mag
redelijk wat saus overblijven. Proef of alles op
smaak is en bind de saus met wat ontbijtkoek
(kleine brokjes voorzichtig doorroeren). De
ontbijtkoek geeft een mooie smaak aan de
saus, binden met een ander bindmiddel kan
ook. De saus moet mooi om het vlees zitten,
maar let op dat het niet een deegpap wordt.
Serveer in een schaal en bestrooi ruim met gebakken uitjes.
Serveer bv. met (hete) spercieboontjes en rijst
of bami, maar ook gekookte aardappel smaakt
hier prima bij.
Variatie: Gebruik in plaats van water, kippenof runderbouillon (ongezouten), voor een vollere smaak. Ook het gebruik van kokosmelk
is een lekkere variatie.
Ben Willemsen is jarenlang chefkok geweest
in o.a. Mondragon en De Schouwse Pot. Inmiddels is hij omgeschoold tot ICT-er en
werkt bij het Waterschap in Breda. Koken is
voor hem nog steeds een grote passie, maar
nu als hobby. Dit recept is zijn favoriet omdat
hij het Nederlandse stoofvlees combineert
met buitenlandse smaken, waardoor “de gewone pot” een verrassende wending krijgt.

Ik geef de pollepel door aan:
buurman Bert.
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Van de dorpsraad
Hoera, het is zover, ook Nieuwerkerk heeft
een eigen dorpskrant, met de naam “Gruttenpraet”. Wij wisten dat andere dorpen al
langer een dorpskrant hadden en ook ons
bestuur vond dat het onderzocht moest
worden of dit bij ons ook mogelijk zou
zijn.
Er is toen een commissie benoemd van uit
het bestuur maar ook enkele bewoners uit
ons dorp hebben zitting in deze commissie.
De commissieleden zijn voortvarend te
werk gegaan en u heeft nu het resultaat van
hun werk in handen. Het is geen uitgave
van de dorpsraad, “Gruttenpraet”staat op
eigen benen. Wel is afgesproken dat de
dorpsraad een eigen pagina heeft, zo kan
de dorpsraad u op de hoogte houden van
het wel en wee.
Bij deze wil ik onze dank overbrengen,
voor al degene die het mogelijk hebben gemaakt om “Gruttenpraet” tot stand te
brengen.
Op onze laatste openbare vergadering in januari j.l. heb ik gezegd dar het bestuur na een
moeilijke inwerkperiode er klaar voor is. Nu
zijn wij inmiddels vier maanden verder en kan
ik zeggen dat wij inmiddels het één en ander
hebben gerealiseerd. Denk allereerst b.v. aan
de watersnoodramp herdenking op 1 februari.
Eerst het officiële gedeelte, de kranslegging

met onze schoolkinderen. Jammer dat het zo
koud en nat was, maar fijn was het dat er toch
heel veel bezoekers waren.
‘s-Avonds de herdenkingsdienst in de kerk,
ook een heel goede opkomst.
Op zaterdagavond het concert uitgevoerd
door muziekvereniging O&U in Ons Dorpshuis. Ook de fototentoonstelling werd goed
bezocht.
Al het bovenstaande stond onder verantwoording van de dorpsraad.
Inmiddels heeft u ook vernomen dat de gemeenteraad akkoord is gegaan om het gat van
Nieuwerkerk te bebouwen. In de commissie
vergadering heb ik ingesproken en er op aangedrongen om een positief besluit te nemen,
zo dat het gat van Nieuwerkerk over niet al te
lange tijd tot het verleden zal behoren.
Op de raadsvergadering welke gehouden is
maart j.l. stemde de gemeente raad in met de
mogelijkheid om de twee supermarkten uit
Nieuwerkerk t.w. de Aldi en C 1000 te verplaatsen naar eerder genoemde locatie.
Ook mogen kleinere winkels mee verhuizen.
We wachten af hoe lang hetzal gaan duren .

Tijdens Nieuwerkerk kijkt
vooruit is het gedenkbomen
bos ontsproten.
Met het gedenkbomen bos hopen wij Nieuwerkerk aantrekkelijker en leefbaarder te
maken. Helaas door omstandigheden heeft
dit project een paar jaar stil gelegen. Bij deze
willen wij u attenderen, dat u voor uw pasgeboren kind/kleinkind een gedenkboom kunt
laten planten die door u geschonken is. Wij
hopen dat er veel kinderen later kunnen zeggen dat is mijn boom. Die is geplant door
mijn ouders/grootouders.
Ook kunt u een gedenkboom schenken of zelf
laten planten als aandenken aan een jubileum
b.v. huwelijk. Ook voor een overledene kunt
u een boom planten. Dus er zijn diverse mogelijkheden. Voor alles geldt dat zij in Nieuwerkerk moeten wonen. De bomen worden
geplant aan de noordzijde van de vijver en
tussen de vijver en sportveld.
De dorpsraad van Nieuwerkerk is voornemens om 25% van de kosten voor haar rekening te nemen. De dorpsraad heeft inmiddels
het initiatief genomen en een herdenkingsboom geplant, dit ter herinnering aan de 288
slachtoffers van de watersnoodramp uit 1953.
Inmiddels zijn er twee bomen geplant.
De boom die door de dorpsraad is geplant is
een Amberboom (liquidambar Styraeflua) een
loofboom die zijn oorsprong heeft in het oosten van Noord Amerika. De dorpsraad hoopt
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zo een aanzet te hebben gegeven voor de aanplanting van meerdere bomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
dorpsraad.

Wij hebben weer een koning!
Van de scholen kregen wij de vraag of de
dorpsraad wat voor de kinderen zouden doen.
Wij hebben eerst bij de gemeente navraag gedaan of zij plannen hadden. Echter de gemeente liet ons weten dat zij niets doen. De
dorpsraad heeft toen besloten alle kinderen
een mok te geven. Toen wij de bestelling in
huis hadden, liet de gemeente ons weten dat
gemeente toch iets zou doen, jammer want
dubbel is ook niet nodig.

Tenslotte nog enkele punten
welke onze aandacht hebben.
We zijn bezig met “Laat ze niet verzuipen”,
denk aan alcohol en drugs. Ook de overlast
van jongeren, de portefeuillehouders “Jeugd”
zijn samen met het Welzijns Huis bezig om
hier wat aan te doen.
Ook de crosbaan heeft onze aandacht, daar
wordt ook aangewerkt en enkele jeugdigen
hebben contact met onze portefeuillehouders
“Jeugd”.
Tegenover Ons Dorpshuis staan een paar
Plataanbomen. Op het braakliggend terrein
zullen woningen gebouwd worden en dan
staan deze bomen in de weg. De gemeente,
Christelijke school en de dorpsraad hebben
gekeken naar een nieuwe locatie. De bomen
worden t.z.t. verplaatst t.o. de Christelijke
school bij de vijver. Inmiddels is er ook de
aannemer akkoord. We wachten af wanneer
het allemaal zal gebeuren.
Richard Dekker
Bestuur dorpsraad Nieuwerkerk e.o.
Richard Dekker
voorzitter / senioren
Lena Brouwer
secretaris / buitengebied
Janet Brouwer
penningmeester
middenstand
Corine van Klinken jeugd
Marja Viergever
jeugd
Jac Rens
openbaargroen / website
Joop Kort
verkeer / veiligheid
www.dorpsraadnieuwerkerk.nl
e.mail: dorpsraadnieuwerkerk@gmail.nl
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Eigen poep ruimen?
Onze eigen hondenpoep, dan wel te verstaan. Het is net als bij je eigen kind, lang
niet zo vies, als van een vreemde hond.
En 't gaat goed met een simpel, goedkoop
boterhammenzakje.... hier spreekt een ervaringsdeskundige.............
Daarom dit stukje. Als eigen hondenbezitster, mét boterhamzakje, liep ik laatst via
de Stationsstraat (OVERAL HONDENPOEP!), via de Stolpweg (en ja, OVERAL
HONDENPOEP!) langs de Steenzwaen,
terug via de eendenplas (echt erg veel
HONDENPOEP!!!), door de Schoolstraat
(DIKKE DROLLEN OP DE STOEP!),
terug naar huis. Zelfs in de Hoge Kerkstraat, bij iemand recht
voor de deur,
een
grote
hondendrol
(welke hondenbaas laat
dat nou gebeuren én liggen????).
Zoveel hondenpoep overal, dat ik mezelf
en onze hond af en toe zie lopen als een
halve crimineel, bekeken door de ogen van
een NIET hondenbezitter, die denkt, jasses, daar loopt weer zo'n drollenfabriek.
Kom op mensen!!
Laten we ieder een drol van eigen hond
opruimen! Consequent! Altijd! Geen 1
laten liggen.... Nooit!
Wat een heerlijk dorp krijgen we dan (in
Engeland staan er duizenden ponden boete
op een hondendrol en je ziet er in het hele
land dus geen één liggen!!!).
Ongeveer 10 dagen heeft een hondendrol
nodig om te verteren. Per dag draait een
hond 2 á 3 drollen. Tel uit je winst in het
dorp.
Kinderen willen voetballen. Bloempjes
plukken in het gras. Vissen bij de eendenplas. Spelen in de Stationsstraat.
Gun ze een schone ruimte! En schone stoepen!
Heus van je eigen hond is het niet vies.
En een boterhamzakje? Kost geen drol......
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PG Nieuwerkerk ACTIEF
De Protestantse gemeente Nieuwerkerk is een bijzonder actieve kerkgemeenschap,
gelegen in het hart van ons dorp. Door de centrale ligging heeft het voor zowel kerkelijke als niet kerkelijke bijeenkomsten al jarenlang een centrumfunctie. Met deze
eerste bijdrage in de dorpskrant willen we dit graag onderstrepen. Onder de rubriek
PG Nieuwerkerk ACTIEF zullen we dorpsgenoten informeren over kerkelijke vieringen
en andere momenten van samenkomst in en rondom de Johanneskerk en ontmoetingscentrum Punt-3.
Allereerst is het wellicht een tip om iedereen te attenderen op het bestaan van onze
eigen website www.pknnieuwerkerk.nl. Hierop is alle informatie te vinden over de wekelijkse zondagsdiensten, pastoraat, jeugdwerk, commissies en activiteiten in de gemeente.
We vormen een Protestantse geloofsgemeenschap vallen onder de Protestantse Kerk
Nederland (PKN). Het motto waaronder geloofsgenoten uit ons dorp en daarbuiten hier
samenkomen staat onder meer verwoord op de homepage van de website: ‘we willen een
gemeenschap zijn waarin Gods Woord als woord van hoop en kracht tot klinken wordt
gebracht en waarin mensen aangemoedigd door datzelfde Woord elkaar ter zijde mogen
staan, inspirerend, bemoedigend en troostend.’

Hart van Nieuwerkerk
Op dezelfde
homepage zijn
ook de wekelijks aankondiging van de
eerstvolgende
kerkdienst, de
agenda
en
nieuws met activiteitenitems
te lezen. Een
vaste
wekelijkse activiteit
van de Protestantse
gem e e n t e
Nieuwerkerk
Hart van Nieuwerkerk. Dit diaconaal initiatief vind elke woensdagmorgen van 9.30 uur
tot 11.30 uur in ons ontmoetingscentrum Punt-3 plaats, met uitzondering van de kersten zomervakantie. In Hart van Nieuwerkerk vinden allerlei creatieve activiteit plaats, zoals
bloemschikken, glas beschilderen, kaarten maken, en noem maar op. Zowel dorpsgenoten
als iedereen buiten Nieuwerkerk kunnen hieraan meedoen. Tevens is het mogelijk om
voor een klein bedrag en/of gebruik maken van de bibliotheek die dan open is van 10.00
uur tot 10.30 uur.Verder is een wereldwinkel aanwezig waar bezoekers van het Hart producten kunnen kopen als Max Havelaar-koffie, rijst, thee, chocolade en diverse cadeauartikelen.

Voor oud en jong
De koffietafel is vaak de drukst bezochte activiteit in het Hart van Nieuwerkerk. Hier
schenken gastvrouwen een eerlijk kopje gratis koffie of thee en kunnen mensen eventueel
ook in contact komen met de predikant en/of een lid van de kerkenraad. Zowel ouderen
als kinderen zijn hier van harte welkom. Voor de kleinsten is een speelhoek aanwezig en
natuurlijk limonade met een koekje. Voor meer PG Nieuwerkerk ACTIEF verwijzen we
nogmaals graag naar de website www.pknnieuwerkerk.nl en uiteraard de volgende uitgave
van deze dorpskrant waarin we onze activiteiten rondom Kerst 2013 en op weg naar
Pasen 2014 zullen presenteren.

Inge Lievense.

Dat zou makkelijk zijn!

GRUTTENPRAET NR. 1 - MEI 2013

Kwekerij Arjo den Drijver

A G E N D A

Nieuweweg 2 - Nieuwerkerk
openingstijden:
vr 13-17 uur, za 10-13 uur

datum
29 april ‘13
30 april ‘13
30 april ‘13

A.W. in ’t Veld Transport
Merellaan 1
4306BL Nieuwerkerk

tijd
7:30
11:30-12:30

4 mei ‘13
9 mei ‘13
14 mei ‘13
25 mei ‘13
5 juni ‘13
7 juni ‘13
15 juni ‘13

9:00-15:00

20 juni ‘13
21 juni ’13

3 dagen
18:00-22:30

21 juni ‘13

18:00-22:30

21 juni ’13

18:00-22:30

22juni ‘13
22 juni ‘13
17 augustus ‘13
27 augustus ‘13
21 september ‘13
24 september ‘13
19 november ‘13
18 december ‘13
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SKNWK,Voetbalvereniging
Burg. v Eetenstraat 28
4306CW Nieuwerkerk
www.sknwk.nl

wat
Lampionnen optocht
Koninginnedag viering
Ballonnen wedstrijd voor
het dorpshuis

wie
dorpshuis
dorpshuis
Laat ze niet
verzuipen en ons
dorpshuis
Joachim Glerum toernooi SKNWK
Onderling toernooi
SKNWK
Uitstapje
Vrouwen van nu
Jaarlijkse uitvoering O&U dorpshuis
BBQ
Vrouwen van nu
Mini bedrijven toernooi
SKNWK
Grote actiedag
Gereformeerde
gemeente bij gebouw
Salem. Molenstraat
18
www.Nieuwerkerkbruist.nl Nieuwerkerk Bruist!
Avondmarkt met meer
Nieuwerkerkse
dan 75 kramen,
Ondernemers
dweilband en bungee
Vereniging
trampoline
Indigo: voorlichting
Laat ze niet
alcoholpreventie jeugd.
verzuipen
flyers uitdelen met
Laat ze niet
alcoholvrijecocktails.
verzuipen en C1000
Ingredienten te koop bij
C1000
Laatste feestdag
Nieuwerkerk Bruist!
Nieuwerkerk Bruist!
rommelmarkt
PKN
Opendag voetbal met
SKNWK en Laat ze
leuke actie LZNV
niet verzuipen
Start nieuw seizoen
Vrouwen van nu
Gezellige markt
Gereformeerde Gem.
in Nederland.
Stationstr. 9
vertelavond
Vrouwen van nu
Doe-avond
Vrouwen van nu
kerstavond
Vrouwen van nu

