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Colofon.
VOORWOORD

“Gruttenpraet” - dorpskrant voor
Nieuwerkerk - is een initiatief van
Roelie Deurloo en Janet van As.
“Gruttenpraet” verschijnt 2 x per
jaar (mei en november) huis-aanhuis in Nieuwerkerk.
Redaktie:
Roelie Deurloo, Janet van As,
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.
NL86RBRB 08279 45477
t.n.v. Gruttenpraet
K.v.K. 57 505 667

Beste lezers,
Tijdens het beantwoorden van de mail voel ik de betrokkenheid van het dorp. We krijgen veel respons van alle verenigingen en organisaties op het dorp.
Dit werk doe ik met plezier! Dit is het 10e krantje al weer! En toch haal ook plezier
uit mijn dagelijkse werk en dat is wat veel samen. Daarom moet ik toch wat uit handen geven. Is er iemand die mij wilt helpen met het overnemen van het beantwoorden
van de mail? Of het op de hoogte houden van en over de verenigingen? Het samenstellen van de agenda? Een Keuveltje schrijven misschien? Ik help je inwerken en wil
de komende jaren altijd stand-by zijn. Vele handen maken licht werk. Ik geef je ‘mijn
enthousiaste collega’s’ en een hoop sociale contacten uit ons dorp. Bel me gerust even
op als je iets wilt doen. En nee, geen drempels, gewoon je telefoon pakken.
Achter iedere deur zit een interessant verhaal. Vijf jaar lang heb ik genoten om ‘De
Grutjes van Jacq’ te mogen schrijven.
Het is geweldig om iemands passie of levensverhaal mee te maken en ik wil iedere
geïnterviewde bedanken dat ze mij dat
vertrouwen hebben gegeven om het te
delen met het dorp. Ja, dit zijn afscheidswoorden. Mijn progressieve ziekte en toenemende mantelzorgperikelen op
Walcheren maken dat ik geen energie
meer in de Gruttenpraet kan steken en
dat ik van “import-Grut” een “exportGrut” zal gaan worden. In deze krant
staan mijn laatste bijdrages. Ik hoop van
ganser harte dat er een opvolger komt,
met oprechte interesse in de Gruttenpikkers van ons dorp. Dus schroom niet en
meld je aan! Te druk? Het is maar twee
keer per jaar.
Dusss:
Er zijn vacatures voor hulp in secretaris-werk, en het schrijven van het keuveltje
(over vrijwilligerswerk) hobbygrut of import-exportgrut.
Heb je zelf een goed ander idee voor een column?

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, indien mogelijk
met foto(’s). Tekst, foto’s en ideeën kunt u sturen naar: gruttenpraet@gmail.com

We verwelkomen je graag in ons team!

Weet u het antwoord
op het raadsel van de generaal?
Wij zien uw reactie graag op onze
e-mail: gruttenpraet@gmail.com
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Als kleine jongen wilde Cees al dat hij
kon vliegen. In 1996 heeft hij zijn vliegbrevet gehaald en droomde hij over een
eigen vliegtuig. Toen een Cessna 152 op
zijn pad kwam, werd dat werkelijkheid.
En zo maakt hij vele vlieguren……..bij
hem op zolder.
Cees (62) heeft samen met zijn zoon en
schoonzonen een flightsimulator gemaakt. In een echt vliegtuig, zonder vleugels en staart, kijk je op een 180° scherm
rondom de cockpit. Heel Nederland en
België kun je overvliegen dankzij twee beamers die alles precies weergeven. Alle instrumenten moet je bedienen zoals in een
echt vliegtuig en met de brandstof kun je
ongeveer drie uur vliegen, daarna moet je
gaan tanken bij een vliegveld. Het vliegtuig staat stil, maar het scherm beweegt.
Je lichaam denkt dat het beweegt. Zo
hobbelen we over het gras bij Vliegveld
Midden-Zeeland en stijgen we op. “Je
mist alleen de G-krachten op je lichaam,
de rest is precies hetzelfde als wanneer je
echt vliegt,” vertelt Cees.
“Met het maken hiervan zijn we ongeveer
anderhalf jaar bezig geweest, naast ons
werk, in de avonduren en weekenden.
Ons enige voorbeeld was een Cessna-simulator in Finland, die hebben we via
Google gevonden. Maar die zat toch weer
anders in elkaar dan de onze, dus we hebben heel veel zelf uit moeten vogelen en
proberen. De apparatuur hebben we over
laten komen uit Australië.” Inmiddels is
de Cessna flightsimulator al drie jaar
werkzaam. “Je kunt er rondvluchten mee
maken, tot 300 voet is het geblurd (vanwege de privacy), maar daarboven zie je
alles zoals je ook met echt vliegen ziet.
Zeker als je wat rondjes draait boven een
gebied of stad, wordt het beeld steeds
scherper en kun je bijvoorbeeld je eigen
huis van boven zien. De kaart is van zes
jaar terug, want het is erg duur om een
actuele kaart te kopen. Ook mensen met
vliegangst krijg ik. Ze durven wel hierin
te stappen omdat het niet echt vliegt en
krijgen zo toch ervaring met vliegen. Ik
vertel dan hoe een vliegtuig werkt zodat
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ze vertrouwen krijgen dat een
vliegtuig niet zomaar uit de
lucht kan vallen. De overstap
naar echt vliegen is dan een stuk
minder eng.”
Maar je kunt ook een echte
vliegopleiding doen en die is
een stuk goedkoper dan in een
echt vliegtuig. Cees heeft op dit
moment zeven leerlingen, die
praktijkvlieguren opbouwen
voor het brevet. “Je kunt alles
instellen: zijwind, storm, onweer, real-time vliegen, en je
kunt er ook mee stuntvliegen.
Zelfs neerstorten is mogelijk als
je het fout doet. Met als voordeel dat je niet echt tussen de
brokstukken zit natuurlijk.”
debeurs. Een beetje spannend, want er
Deze Cessna is een trainingsvliegtuig: de
staat een tractor in de weg! Boven de
instructeur zit rechts, de leerlingpiloot
loods een ferme duik naar beneden en
links. Het vliegtuig heeft met identificamet een bons komen we op het grasveld
tiecode OO-CNP 16.000 echte vlieguren
terecht. Een bochtje taxiën en tot stilachter de rug. “Vliegen is eigenlijk domstand gekomen bij de tankinstallatie,
weg procedures leren. Voor elke situatie
zodat we kunnen tanken voor een volis een andere procedure toepasbaar. Het
gende vlucht. Wat een ervaring! Met
is een samenspel van voetpedalen voor de
knikkende knieën stap ik uit het vliegstaartflappen, het stuur gaat naar links en
tuig. Hoe je ogen je lichaam kunnen berechts en naar je toe of van je af, je moet
driegen! “Sommige mensen worden zelfs
voldoende toeren maken en de neus doe
een beetje luchtziek, zo echt komt het
je omhoog of omlaag (trimmen). Ook
over,” weet Cees.
leer je gebruik te maken van de thermiek
Een Cessna 172, de grotere broer van de
in de lucht. Alle meters en instrumenten
152, staat beneden in de loods te wachmoet je onder de knie krijgen - als je bijten, zodat nog een simulator gebouwd
voorbeeld iets fout doet met opstarten,
kan worden. “Er is genoeg animo voor,
kun je niet opstijgen - maar ook hoe je de
dus een tweede is zeker welkom!”
horizon visueel recht moet houden, waarDe Cessna flightsimulator is de enige in
bij je niet op je meters mag kijken, maar
heel Nederland. Toch wel heel bijzonder
door de cockpitramen moet kijken.
dat deze nu net bij ons in de Schoolstraat
Na het opstijgen bij Midden-Zeeland verstaat! Wil je meer weten? Kijk dan op
geet ik dat we in een krappe cockpit zitwww.flightsimulatorzeeland.nl of op Faten, want ik kan eindeloos ver kijken
cebook. Tevens te bereiken op telefoonover Walcheren. Als Cees onverwachts
nummer 644262. ’s Zondags gesloten.
een scherpe bocht maakt, grijp ik me geOok leuk om iemand een uur vliegen caschrokken vast en lach daarna om mezelf.
deau te geven!
Via de Veersedam en Oosterscheldekering
komen we boven ons eiland vliegen. Plan
De Grutjes van Jacq.
Tureluur ziet er totaal anders uit dan
vanaf de grond en alle
bekende
dorpjes
komen voorbij. Een
extra rondje boven
Zierikzee
(zonder
O’Moda want die was
toen nog niet gebouwd) en hopla, we
zitten boven Nieuwerkerk, op zoek naar
ons huis. En jawel
hoor, gevonden! We
gaan landen op het
helikoptervliegveld
van Prince in Schud-
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Stichting Nieuwerkerk Bruist!
Elly van Lieshout
Dolfijnstraat 33
4306 CX Nieuwerkerk
info@nieuwerkerkbruist.nl
Ijsvereniging Nieuwerkerk
Sam Flikweert
Deltastraat 16
4306 BJ Nieuwerkerk
ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl
N.O.V.
Nieuwerkerkse Ondernemers Vereniging
Addy Boot
Poststraat 18
4306 CA Nieuwerkerk
Muziekvereniging O&U
Ans Plug
Esdoornstraat 30
4306 AH Nieuwerkerk
aplug@zeelandnet.nl
Zwembad Dolfijn
Dhr. C. Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk
info@zwembaddolfijn.nl

Voetbal SKNWK
Gerry van de Sande
Postbus 146
4300 AC Zierikzee
Bezoekadres:
Stolpweg 4b
4306 BG Nieuwerkerk
www.sknwk.nl
Secretariaat@sknwk.nl
Vc ”samee”
Eva Bax
Loensweg 6
4306 NB Nieuwerkerk
0111-642462
evabapi@kpnmail.nl
gym 40+
Fcdieleman@zonnet.nl
Kinder en meisjeskoor Jedaja
Cindy de Ronde
Oudeweg 25
4301 TC Zierikzee
koor.jedaja@gmail.com
www.meisjeskoorjedaja.webklik.nl
Dartclub de Juupzuupers
Wil van Stippent
Stekelstraat 8
4306 CB Nieuwerkerk
eljeestip@hotmail.com
Stichting Ontmoeting
Jolanda van der Helm
Stationsstraat 10
Nieuwerkerk
www.ontmoeting.org.

Tennisvereniging Duiveland
Joyce Wijgerse
Stoofheule 57
Stolpweg 2 4306 BG
Postbus 29 4306 ZG
Nieuwerkerk
secretaristvd@zeelandnet.nl
Dorpsraad Nieuwerkerk
Lena Brouwer
Burg.Van Eetenstraat 100
4306 CW Nieuwerkerk
Fovu35ua@kpnmail.nl
Ons Dorpshuis
Poststraat 20
4306 CA Nieuwerkerk
info@ons-dorpshuis.nl

Knutselclub KNOTS:
Leny Nuyens
Deltastraat 13
nieuwerkerk
06-30506661
nuyens@zeelandnet.nl
Schietvereniging Schouwen-Duiveland
Stolpweg 4a
Postbus 13
4306 ZG Nieuwerkerk
Leo Dorreman
Oesterstraat 40
4301ZJ Zierikzee
0610511410
schietsport@zeelandnet.nl
www.schietverenigingschouwenduiveland.nl
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Evangelische Gemeente
Ton Hamoen
Heuvelsweg
Kerkwerve
Alhamoen1415@gmail.com
Protestantse Gemeente Nieuwerkerk
Postbus 33
4306 ZG Nieuwerkerk
scriba@pknnieuwerkerk.nl
Gereformeerde Gemeente
Molenstraat 16
4306 CG Nieuwerkerk
Post p/a A. Boone
Dolfijnstraat 19
a.boone@solcon.nl
actiecomité
mw. Stouten-Schrier
aggnieuwerkerk@gmail.com
HHG Sirjansland te Nieuwerkerk
Dhr. L.M. Bolle
Erlingsteenstr. 11
4306 AL Nieuwerkerk
lmbolle@kliksafe.nl
Gereformeerde Gemeente in Nederland
Stationsstraat 9
4306 BC
Nieuwerkerk
School met de Bijbel
Schoolstraat 34
4306 CH Nieuwerkerk
administratie@schoolmetdebijbelnieuwerkerk.nl
OBS Duiveland
Weststraat 26
4306 CN Nieuwerkerk
Jacco Folmer
j.folmer@obase.nl
www.Nieuwerkerk.nu
Corné Flikweert
Stichting Kebene
Arianne Dorst
www.kebene.com
‘Mama Holland’
Moestuin vereniging
Teus Huisman
0625301964
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Met de camper
naar Dubrovnik.

Gruttenpraet
Beste Nieuwerkerkers
en belangstellenden.
Heeft u nog leuke foto’s, ideeën of zin
om iemand in het zonnetje te zetten?
Een mooi (reis)verhaal?
Een advertentie te plaatsen?
Dan kunt u contact opnemen via

gruttenpraet@gmail.com

Wij proberen een en ander in het volgende nummer te plaatsen. Zorg dat
uw bijdrage voor de volgende Gruttenpraet (uitgave MEI 2018) vóór 12 april
2018 is ingeleverd. Is uw club niet aangeschreven voor een stukje of agenda,
dan horen wij dat graag.
Heeft u geen e-mail, dan kunt u uw
bericht 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.

De stad Dubrovnik

Wij waren al enkele malen met de camper in
Kroatië, en dat beviel goed, maar in Dubrovnik
waren we nog niet, dus dat moest er in juni
2015 van komen. Via München rijden we bij
Salzburg het altijd mooie Oostenrijk in, en via
diverse tunnels bij Villach er weer uit.We komen
in Slovenië en overnachten bij het meer van
Bled, en fietsen rond het meer.
We besluiten om ook de stad Ljubljana te gaan
bekijken, en nemen daar een camping. De stad
valt ons een beetje tegen. Daarna bezoeken we
in het zuiden van Slovenië één van de vele grotten stelsels. Degene die wij bekijken is erg diep
onder de grond en er gaat een waterstroom
doorheen. Zeer indrukwekkend.
De gids vertelt over een wonderlijk verschijnsel,
namelijk als het water in de grotten stijgt, is er
aan de oppervlakte op diverse plaatsen wind te
voelen, vanwege de luchtdruk welke is gestegen.
Via de Karawanken tunnel verlaten wij Slovenië,
en komen aan in Kroatië. En inderdaad zodra je
de tunnel uit bent wordt het warm en zonnig.
Omdat we helemaal naar het zuiden willen, laten
we het schiereiland Istrië niet links maar rechts
liggen, en rijden het hele stuk langs de kust, een
prachtige route, en ja het water is inderdaad zo
blauw. We bezoeken een camping in Sibenik

Wij bedanken iedereen die ons heeft
geholpen bij deze uitgave.

de stadsmuur

waar we al eerder waren. Omdat het Nederlands elftal moet spelen, hangen we een papier
op, dat er bij ons onder de luifel voetbal gekeken
kan worden op T.V. en zowaar zitten we ‘s
avonds met ca. 8 bondcoaches te kijken.Via Split
verder naar het zuiden, we maken nog een uitstapje naar de plaats Mostar in Bosnië, en bekijken daar de bekende brug. Voor de rest zijn er
veel winkeltjes met souvenirs en dergelijke.
Het typische is dat als je verder langs de kust
van Kroatië naar het zuiden rijdt, je dan door
een klein stukje Bosnië heen moet,met douane
controles. We overnachten op een kleine camping, waarbij achteraf blijkt dat de eigenaar ook
aan de grens werkzaam is bij de douane.We naderen Dubrovnik, een prachtig gezicht vanaf een
nieuwe hoge brug, de parel aan de Adriatische
zee. We zoeken een camping uit ca. 10 kilometer ten zuiden van de stad. Hier verblijven allerlei nationaliteiten en natuurlijk ook
Nederlanders. Hieronder ook een man die
enige indruk op ons maakt. Als hij langs ons
plekje loopt om naar het toiletgebouw te gaan
noemen wij hem (tegen elkaar) gelijk “de generaal” door zijn manier van praten en doen. Als
we in gesprek raken blijkt dit niet te kloppen, hij
is geen generaal b.d. maar heeft een hoge functie bekleed bij de politie. Hij had
trouwens ook geen snor. Maar dat
generaal houden wij erin. Dit echtpaar blijkt hier vaker met hun caravan te komen, en ze zijn dus goed
bekend, is makkelijk voor ons. Ze
nemen ons zelfs een keer mee naar
een folkloristische markt
Om naar de stad te gaan zijn er diverse mogelijkheden, met de bus
welke bijna voor de camping stopt,
of met een taxi boot, ook leuk. Fietsen is hier onmogelijk, veel te steil en
geen fietspaden.
Vervolg op pagina 9
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Met de camper
naar Dubrovnik
vervolg van pagina 8
Om met de boot te gaan moet je eerst wel 227
traptreden af naar de waterkant. Dat gaat nog
wel, maar dan later terug….
Dubrovnik is een historische vestingstad, niet
groot maar prachtig. Je kunt over de muur rond
de oude stad lopen, wat we natuurlijk doen. Er
is ook een mooie jachthaven. Stradun is de
brede hoofdstraat. De generaal had ons verteld
dat de mensen ‘s morgens aan de ene kant van
de straat lopen, en ‘s middags aan de andere, aan
de lezers om te bedenken waarom.
Omdat we inmiddels zo’n 2.500 km. van huis zijn
en we ook nog naar Venetië willen, gaan we na
een aantal dagen op de terugreis. We nemen de
veerboot van Split naar Ancona in Italië, en rijden lang de kust naar boven. Deze route valt erg
tegen, allemaal privé stranden van hotels met

wapens te koop in San Marino

massa’s ligstoelen enz. We doen een tussenstop
in San Marino, een ministaatje met 30.000 inwoners in Italië. We kunnen met een busje van de
camping naar de stad, welke heel leuk is om te
bezoeken.
Dan naar de stadscamping bij Venetië, en met de
lijnbus naar de stad. Het is inmiddels erg warm,
en ondanks de vele kanalen en gondels lopen
we heel wat af. Omdat bij de basiliek van San
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Recept

Marco een rij wachtenden staat van anderhalf
uur in de volle zon, laten we dit maar zitten, en
bezoeken een nabij gelegen museum. Venetië is
één en al bezienswaardigheid. Maar mamma mia
wat is het heet.
Via het meer van Lugano beklimmen we (met
de camper) de St. Gotthard pas. Deze hadden
we eerder al van de andere kant gereden, op ad-

Verse spaghetti
met 4-kazen saus
INGREDIENTEN 6 PERSONEN

O Sole Mio,

vies van een Zwitser, deze zei neem niet de tunnel maar de pas, ein erlebnis. Het was wel in de
zomer natuurlijk. De bergpas is inderdaad prachtig. We gaan snel door Zwitserland naar de “Rheinfall” bij
Schaffhausen. Een zeer grote mooie en
wilde waterval in de rivier de Rijn. We
doen daar een spectaculaire rondvaart.
Hierna zoeken we een camping aan de
Bodensee. Dit is een groot meer op de
grens van Zwitserland, Oostenrijk en
Duitsland. Het is er vlak en je kunt heel
het meer rond fietsen. Wij doen dit niet.
Het is inmiddels begin juli en overal in
Europa erg warm. Bij ons ca. 35 graden.
En we ontdekken dat natuurlijke schaduw onder de bomen veel beter is dan
onder de luifel. Het water van de Bodensee is bijna te warm om in te zwemmen.
Daarna gaan we nog enkele dagen naar
de mooie rivier de moezel in Duitsland, waar
we altijd graag verblijven. Het is een prachtige
omgeving en je kunt er goed fietsen met mooie
vlakke fietspaden langs de waterkant en talloze
camper plaatsen om te overnachten en te verblijven. Na onze jaarlijkse wijninkoop gaan we
weer huiswaarts. Een mooie vakantie, veel gereden, veel gezien en veel genoten.
Albert en WilmaTalen.

500 gr. verse spaghetti
200 ml slagroom
60 gram Gruyere
60 gram Parmezaanse kaas
70 gram Gorgonzola
70 gram pittige oude kaas (geraspt)
Peper
1 ui (heel fijn gesnipperd)
1 teentje knoflook (heel fijn gesnipperd)
250 gram champignons
125 gram spekreepjes
snufje Italiaanse kruiden of oregano
HULPMIDDELEN
Hoge pa of wok
Natuurlijk de Pollepel
Weegschaal
Bereidingswijze
Doe een klein beetje boter in de wok om te
voorkomen dat de kaas gaat aanbranden. Smelt
hierin de vier kaassoorten langzaam op laag
vuur.Voeg daarna de room toe. Roer goed
door en voeg, als de saus te dik is, een beetje
melk toe tot de saus de goede dikte heeft. Laat
langzaam garen en pruttelen op laag vuur.
Zet intussen een pan water op het vuur , laat
dit koken en doe de verse spaghetti in de pan.
Kook deze beetgaar in ongeveer 7 minuten.
Bak de ui, knoflook, spekjes en champignons in
een koekenpan. Giet vocht en vet af en voeg bij
het kaasmengsel. Roer goed door. Breng de
saus op smaak met peper en een snufje kruiden. Ik gebruik geen zout omdat de spekjes al
zout van zichzelf zijn.
Je kunt er bijvoorbeeld brocoli bij koken, maar
een groene salade smaakt ook heerlijk.
Succes en eet smakelijk!!
Marja Spitholt

Ik geef bij deze de pollepel door aan
Jacqueline Quist.

de Rheinfall

“Sameé” vrouwenclub voor
Schouwen-Duiveland actiever
dan ooit!
Na jaren deel te hebben uitgemaakt van het
landelijk orgaan “Vrouwen van Nu”. zijn wij
met ingang van 1 januari 2016 onder de
naam: “Sameé” vrouwenclub voor Schouwen-Duiveland, gestart. Eerder is daarover al
een artikel verschenen in “Gruttenpraet”(mei
2016).
Wij zijn blij te hebben gekozen voor een onafhankelijke doorstart en gelukkig maar. De
maandelijkse ledenavonden worden druk bezocht en zijn altijd heel gezellig. De aangeboden programma’s worden zo gevarieerd
mogelijk samengesteld. Het bestuur werkt
met bijstand van een vijftal dames dat altijd
paraat is om een handje te helpen. Tot nu toe
blijkt dat uitstekend te werken.
Binnen de club zijn nog 3 subclubjes, n.l.: de
fietsclub die maandelijks met elkaar op stap
gaat; het koor, dat wekelijks repeteert en de
culturele groep die regelmatig een activiteit
onderneemt.

Maandelijks wordt onze leden een activiteit
aangeboden; dat kan een ledenavond zijn
waarop een gastspreker over een bepaald
thema komt praten, een avondvullend programma met spelelementen, middaguitstapjes
naar uiteenlopende bestemmingen en tegen
het einde van het jaar wordt ook aandacht besteed aan activiteiten gerelateerd aan de decembermaand waarbij het Kerstfeest een grote
plaats inneemt.
Tegen de vakantietijd wordt er meestal een
middag/avond georganiseerd waarbij in ieder
geval “het samen eten” deel uitmaakt in de
vorm van een koud en/of warm buffet of een
BBQ.
De maanden juni en juli zijn vakantietijd.
Kortom, we hebben er geen spijt van dat we
onze club, onder een nieuwe naam, hebben
laten voortbestaan .
Namens het bestuur van “v.c. Sameé”
Eva Bax (secr.)
contact: evabapi@kpnmail.n
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De redactie van het landelijk verschijnend tijdschrift Arts & Auto vond dit
waargebeurde verhaal geschikt om in hun
nummer van juni 2017 te plaatsen.

De therapeut heeft met broerlief Gilles
vele malen geoefend. Hij pruimde het
pruimen van die twee echter niet. Het
oefenen moest regelmatig onderbroken
worden als er weer een straal tabaksvocht
uitgespuugd moest worden. Als die uitgespogen straal tabaksvocht in het roestige vieze conservenblik kletterde naast de
haveloze makkelijke stoel van Gilles liepen de rillingen over zijn rug. Hij kon er
niet aan wennen.

Eindelijk…dan !
Roken deden die
twee niet, pruimen
des te meer. Hij
gruwde ervan als er
een straal tabaksvocht in een roestig
conservenblik kletterde.
Een tiental gruttenpikkers zagen dat een
zwager van het jubilerende paar hen iets
aanreikte na een humoristisch toespraakje.
Om te begrijpen wat en waarom moet u
verder lezen.
Hun nicht had gezegd er komt een fysiotherapeut om te oefenen. De oudste van
de twee samenwonende broers had een
akkefietje met zijn arm en hand.
De boel was wat aan kant gedaan door
hun nicht, zodat er wat ruimte was in het
woonkamertje om te oefenen. Zij hield
de boel schoon in het huisje van haar
ooms.
Een huisje met in ‘t woonkamertje prominent een schoorsteen. Daarop een
loper, een pendulestel en een stenen hond
op elke hoek. De zwarte dikbuikige kolenkachel ervoor met een gebutste kolenkit ernaast.
Roken deden die twee niet, pruimen des
te meer. Red Star, pruimtabak.
Als ze lachten keek je tegen een geelbruine ruïne aan, net zo geelbruin als hun
pruimtabaksap.
Haren, die kronkelig uit de pokdalige
neus staken. Uit zijn oren trouwens ook.
De jongste van de twee (Hein) streed met
zijn nicht over het lot van zijn jasje. De
nicht wilde dat vertrouwde jasje wegdoen, in de zak van het ‘Leger’ meegeven.
Hein vond dat nog helemaal niet nodig.
‘Wegdoen, ben je nou helemaal belazerd!’, zei Hein.
Van het jasje kon je makkelijk soep
koken, zo vet, volgens hun nicht. Hein
en zijn broer, Gilles, waren erg gehecht
aan hun spullen.

Dat het nog erger kon ervoer hij toen hij
een keer op zaterdagochtend kwam oefenen.
Hein was even naar de bakker. Tegen het
einde van de oefensessie - met weer de
uitspuug onderbrekingen- stapte die binnen met, natuurlijk, zijn doordeweekse
jasje aan.
Hij had bolussen gekocht, drie stuks, het
was ten slotte zaterdag. Of ik er ook één
lustte, vroeg hij terwijl hij een half gescheurde zak uit zijn sjofel uitziende jaszak trachtte te trekken. Hij had de zak
met bolussen maar in zijn jaszak gepropt
anders kon hij niet goed met zijn stok
over weg.

De papieren zak was half kapot gescheurd en aan de bolussen kleefden pluizen stof en andere onbestemde viezigheid
uit zijn vettige jaszak. Of ik er nu één
wilde, vroeg hij nog eens.
Zo één? Nee, dank u !
Jaren later, tijdens een feestelijke gebeurtenis, pakte de Nieuwerkerkse zwager uit
een schone jaszak een netjes verpakt iets
en gaf die aan zijn zwager (ondergetekende) met de woorden:
’Jan, hier heb je dan eindelijk…
je bolus!
Jan de Jonge.
Bron: Verhalenbundel Jan de Jonge, pag.
136, 137.
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Een onvergetelijk ontmoeting
Dit stukje heeft maar heel weinig met
Nieuwerkerk te maken: op 24 juni 1994
vertrok ik namelijk ’s morgens in alle
vroegte met de bus richting Rotterdam,
met als eindbestemming Amsterdam en
de reis ging laat in de middag in omgekeerde richting.
Zo op het oog niets bijzonders dus.
Maar in Amsterdam had ik een ontmoeting met een heel bekende, bijzondere
vrouw. Een ontmoeting die ik nooit zal
vergeten.
Leest u maar.

Haar boek met herinneringen aan Anne Frank

Een onvergetelijke ontmoeting
Ruim tweeëntwintig jaar geleden ben ik
op bezoek geweest bij Hermine Santrouschitz (1909-2010). Een naam die niets
in u wakker maakt, vermoed ik.
Hermine Santrouschitz werd in 1909 geboren in de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en kwam in 1920 als een
van de duizenden veelal ondervoede
Oostenrijkse kinderen naar Nederland
om hier aan te sterken met de bedoeling
dat ze na verloop van tijd weer terug zou
keren naar haar vaderland.
Oostenrijk was één van de verliezers van
de Eerste Wereldoorlog en had veel
grondgebied verloren aan buurlanden.
Mede hierdoor ontstond er een grote
voedselschaarste en die eiste zijn tol. Dodelijke ziektes waren aan de orde van de
dag. (bron: Wikipedia)

Hermine was toen 11 jaar en werd geadopteerd door een familie in Leiden die
later naar Amsterdam zou verhuizen.
Hermine – inmiddels Miep, ging evenwel niet meer terug naar Oostenrijk en
vond jaren later als 24-jarige, werk bij
“Opekta”, een bedrijf van Otto Frank, de
vader van Anne.
In 1941 trouwde ze met Jan Gies en
onder de naam Miep Gies, is ze als één
van de helpers bij de onderduik van de
Joodse familie Frank met hun huisgenoten, bekend geworden over de hele wereld.
Nu heb ik al vele jaren belangstelling
voor alles rondom Anne Frank (geb.:12
juni 1929 en overleden in 1945). De
juiste datum is niet bekend, vermoedelijk
is dat geweest in februari. Uiteraard heb
ik haar beroemd geworden dagboek gelezen en ook de twee biografieën die over
haar geschreven zijn met daarnaast nog
een aantal andere uitgaven.
Vanwege mijn grote bewondering voor
Miep Gies ben in de jaren tachtig met
haar in contact gekomen.
Een ontmoeting zat er in die tijd niet in:
ze had het daarvoor veel te druk. Ze werd
vaak gevraagd voor lezingen in binnenen buitenland. Dan moest ze naar Barcelona, dan weer naar Frankfurt, de geboorteplaats van Anne Frank. Zoals op
12 juni 1994, de dag waarop Anne 65
jaar zou zijn geworden. De eerste keer dat
ze mij belde, was ze daags ervoor uit New
York teruggekomen.
Voorlopig dus geen ontmoeting, maar
wel bleven we telefonisch contact houden.
Enkele jaren later - haar man was inmiddels overleden en het reizen was daardoor
ook wat minder geworden - zei ze me dat
ik maar eens naar Amsterdam moest
komen, want ze wilde me nu wel eens in
persoon ontmoeten.
Ik liet er, zoals dat heet, geen gras over
groeien en treinde op 24 juni 1994 naar
Amsterdam.
Ze bewoonde in die tijd een bovenwoning in de Woestduinstraat.
Het was een indrukwekkende ontmoeting, we praatten honderd uit alsof we el-

kaar al jaren kenden. En eigenlijk was dat
ook (een klein beetje) zo.
Iedereen die de dagboeken van Anne
Frank heeft gelezen zal wel weten dat het
aan Miep Gies te danken is, dat het dagboek, schriftjes en vele losse, beschreven
velletjes bewaard zijn gebleven.
Ze vertelde me hoe zich dat had toegedragen en het was heel indrukwekkend
dat zo direct uit haar mond te horen zonder de aanwezigheid van anderen.
Ze bezat ook nog persoonlijke eigendommen van Anne Frank, die ze me liet zien:
o.a. het bekende kapmanteltje dat gebruikt werd als haar haar werd gedaan.
Nog in dezelfde staat, nooit uitgewassen.
Verder kreeg ik het geschreven briefje te
zien waarin stond dat zowel Anne als
haar zuster Margot waren omgekomen in
Bergen Belsen.
Kort voor onze ontmoeting had ze een
Amerikaanse Onderscheiding gekregen
die ze me in de handen drukte: ondertekend door Bill Clinton.
Het was slechts één van de vele onderscheidingen die ze gekregen heeft, waarvan de Israëlische onderscheiding Yad
Vashem (Rechtvaardige onder de Volkeren) voor hulp aan Joden in de 2 e Wereldoorlog wel de bekendste is.
Foto’s haalde ze tevoorschijn en ik mocht
ook de vele ordners doorkijken die uitpuilden met brieven van volwassenen;
kaarten en tekeningen van kinderen van
over de hele aardbol.
Ze was op bezoek geweest bij de Oostenrijkse president Kurt Waldheim en liet
me een stapel kleurenfoto’s zien van die
gebeurtenis.
„Als een prinses werd ik ontvangen”, zei
ze toen ik een foto bekeek waarop ze over
een rode loper voor het majestueuze
Hier schrijft ze
een opdracht in
mijn exemplaar
van het boek
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hotel naar binnenging ter ere van een haar
aangeboden diner.
„In 1920 ben ik van de honger Oostenrijk ontvlucht, maar tijdens dat diner heb
ik het ervan genomen hoor”, vertrouwde
ze me toe.
Tijdens mijn bezoek dat toch wel enkele
uren heeft geduurd, vertelde ik haar dat
ik ben geboren op 12 juni 1942. Dat was
dus op de dag dat Anne Frank het dagboek kreeg voor haar 13e verjaardag.
„Dat wil ik wel zien, zei ze toen wat ongelovig tegen me”, waarop ik haar mijn
identiteitsbewijs liet zien als ‘bewijsstuk’.
Stil heeft ze me toen, zonder een woord
te zeggen een tijd zitten aankijken, waarbij ik me, omdat het voor m’n gevoel
nogal lang ging duren, een tikje ongemakkelijk begon te voelen.
Haar gedachten zullen op dat moment
ongetwijfeld zijn teruggegaan naar die
droeve, gedenkwaardige periode.

Kinderkoor
Jedaja

Jong Dameskoor Jedaja
Ja…….jullie lezen het goed! De naam
van het meisjeskoor is veranderd in Jong
Dameskoor Jedaja.

Wie graag zingt is van harte welkom om
zijn of haar stem te laten horen bij kinderkoor Jedaja!
Iedere woensdagavond repeteert het kinderkoor van 18.45-19.45 uur in ‘Salem’
(Molenstraat).
Alle kinderen (ook jongens!) in de leeftijd
van groep 2 t/m groep 8 zijn welkom om
te komen zingen.

De leden van het Jong Dameskoor
komen iedere 2 weken samen om hun repertoire te oefenen.
Ieder lid draagt haar steentje bij aan het
twee- of driestemmig gezang, maar.. behalve de stemmen die we horen zingen,
klinkt er zo nu en dan ook een schaterende lach of onderdrukt gegiechel. Het
is er een gezellige boel!
Gelukkig weet de dirigent de dames goed
onder de duim te houden, zodat er hard
geoefend kan worden.
Ook zal het Jong Dameskoor op DV zaterdag 16 december meewerken aan het
kerstconcert in Nieuwerkerk.
Mogen we jullie dan onder het publiek
begroeten?

We beginnen met zangoefeningen als dore-mi-fa-so-la-ti-do en attakatamoeva om
de stemmen op te warmen en daarna is
het tijd voor het echte werk: de liederen
voor een 2-tal concerten;
DV zaterdag 31 oktober in de
Hervormde Kerk te Middelharnis
en
DV zaterdag 16 december ons
kerstconcert in de Ger. Gem.
te Nieuwerkerk.

In de loop van de middag werd het weer
tijd om richting Nieuwerkerk te gaan en
namen we afscheid.
Aan de overkant van de straat, lopend Een paar keer per jaar organiseren we iets
naar de halteplaats van de tram, keek ik extra’s zoals een leuk spel met elkaar doen
nog één keer achter me en zag haar staan en aansluitend frietjes of pannenkoeken
voor het raam.
eten. Ook hebben we altijd een leuke afZe had me de hele tijd nagekeken.
sluiting van het seizoen en gaan we een
juli 2016
dagje naar een speeltuin.
Adri M. Leijdekkers
Kom gerust eens kijken!

n.b.:
Over Anne Frank en haar familie zijn boekenkasten
vol geschreven en ook over de helpers van de familie
Frank is het nodige gepubliceerd en o.a. te vinden op
internet.
Vanzelfsprekend heb ik me in mijn stukje beperkt tot
hetgeen ik die dag heb meegemaakt, of waarvan ik
toen kennis heb mogen nemen.
In het begin van mijn bijdrage voor “Gruttenpraet”
schreef ik al dat Miep Gies ‘één van de helpers was’.
In 2013 is een plantsoen in de Amsterdamse Rivierenbuurt naar haar vernoemd. Daar woonde ze namelijk
toen ze de dagboeken, schriften en losse vellen aan
Otto Frank heeft gegeven nadat hij gehoord had dat
zijn kinderen in Bergen Belsen omgekomen waren.
Op die gedenkplaat zijn, heel terecht, ook de namen
van de andere helpers vermeld.
AML.
Foto’s (m.u.v. ‘Miep Giesplantsoen): Adri Leijdekkers
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De dames zouden het erg leuk vinden
om nieuwe leden te verwelkomen.
Dus, voor alle vrouwelijke dorpsgenoten
die jonger zijn dan 35 jaar hebben we
deze uitnodiging: kom eens gezellig sfeerproeven en meezingen!
We oefenen iedere oneven week op
woensdagavond van 20.00-21.15 uur.
Kijk voor een kleine impressie vast eens
op: www.jedaja.jouwweb.nl

Dein Vreeswijkvan der Linden
Dein (46) is geboren in Dordrecht en opgegroeid in Hoek van Holland. Via haar
broer ontmoette ze Eric (46), zo’n vier
jaar geleden, en zo kwam Dein in Nieuwerkerk terecht, waar ze sinds anderhalf
jaar in de Hoge Kerkstraat woont.
Samen met hond Poppy en bonusdochter Puck (bijna 14) die om het weekend
en in de vakanties bij hen woont. Dein’s
kinderen, zoon Terrence (25) en dochter
Desirée (21), wonen in Hoek van Holland en Naaldwijk.
Eric werkt in Zierikzee, bij Delta Electronics en woont zeventien jaar in Nieuwerkerk. Dein is huishoudelijke hulp via
Allévo bij ouderen. ‘Heerlijk vind ik het!
Het omgaan met mensen en de prachtige
levensverhalen die je hoort.’ Na de
MAVO heeft Dein een opleiding gevolgd
op de middelbare detailhandelschool als
schoonheidsspecialiste, maar daar heeft
ze eigenlijk niks mee gedaan. Ze rolde in
een schoonmaakbaan en daar is ze tot
volle tevredenheid altijd in gebleven.
Naast haar parttime werk heeft ze veel
hobby’s; klussen in en om het huis, creatief bezig zijn, wandelen met de hond en
lezen.
Haar moeder komt oorspronkelijk uit
Noorwegen. ‘Zij vond het bijster interessant dat hier Scandinavische geschonken
woningen staan van na de ramp. We zijn
ze samen gaan bekijken.’ Dein’s bijzondere voornaam is echter niet Noors, maar
komt van Poppedijn, het koosnaampje

Arco Pieper groenten en fruit
gratis thuisb e zorgen

0618397653
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van haar moeder. ‘Hoe de ij dan is veranderd in ei weet ik ook niet,’ lacht ze.
‘Helaas is mijn moeder een paar maanden geleden plotseling overleden, ik mis
haar heel erg.’
‘Soms heb ik wel eens heimwee, mijn
wortels liggen nu eenmaal in Hoek van
Holland. Nieuwerkerk is een leuk, maar
stil dorp, soms wat te stil. De wat grotere
winkelketens mis ik in het dorp, dan
moet ik er speciaal voor naar Zierikzee.
Die had ik in Hoek van Holland wel
dichtbij. En het aanbod van activiteiten
in de kroeg en het dorpshuis sluiten niet
echt aan op mijn behoefte en dat vind ik
wel eens jammer. Maar de prachtige natuur om ons heen spreekt me erg aan en
dan is het super om daar met de hond
doorheen te wandelen of te fietsen. De
Hoge Kerkstraat is een gezellige straat,
vol afwisselende gevels. Ik ben al vier jaar
lang bij de jaarlijkse straat-BBQ geweest,
heel gezellig! En ik doe dit jaar voor het
eerst, samen met andere vrouwen uit de
straat, mee aan de Kerst-Inn met kleding
en tassen die ik maak van oude dekens.’
Wat Dein achter het naaimachine fabriceert krijgt het merk Poppy’s.

De naam van de hond komt van het Engelse woord voor klaproos. ‘Poppy is een
Roemeense opvanghond en ze is als pup
samen met haar moeder gevonden in een
veld, dus dat vonden we wel een toepasselijke naam.’ Ondanks dat Eric en Dein
het heel erg naar hun zin hebben in hun
huis, kijken ze zo af en toe wel eens rond.
‘Het huis is eigenlijk nét te klein voor
ons, maar echt stappen zetten doen we
voorlopig niet. Ik heb geen rijbewijs, dus
ik moet alles op de fiets doen, misschien
dat we dan toch beter in Zierikzee kunnen gaan wonen?’
‘Het is zoals het is.’ Dat is Dein’s levensmotto. Iedereen maakt wel eens nare dingen mee en erover jammeren helpt niet.
Dein’s grootste ergernis is de bemoeizucht van mensen. ‘Zonder precies te
weten wat er speelt, vormen ze een mening en wordt er bemoeid met iemands
leven en geroddeld. Bah!’
In oktober 2016 zijn Dein en Erik getrouwd. ‘Het was een intieme bruiloft.
Heel klein en knus met de kinderen
samen. Ik heb van een couponnetje een
trouwjurk gemaakt, want ik wilde niet in
een witte jurk. Als stofprint een klassiek
schilderij. Een heel apart
model ook, met een
losse mouw die aan kralensnoertjes vastzit. We
zijn daarna op huwelijksreis naar Den Haag
gegaan, waar Eric vandaan komt. Dat was genieten!’
‘De watersnoodramp
was in Hoek van Holland een ver-van-m’nbed-verhaal. Ik kende
het wel, maar nu ik in
Nieuwerkerk woon gaat
het me steeds meer intrigeren.
Ons huis is - als één van
de weinige - droog gebleven. Nu ik er middenin woon, merk ik pas
goed de impact die de
ramp heeft gehad.
Kerst-Inn op 8
en 9 december;
www.facebook.com/
kerstnieuwerkerk
De Grutjes van Jacq.

Nieuws vanuit

Nieuwerkerk.
Hallo dorpsbewoners, hierbij weer de bijdrage vanuit openbare basisschool OBS
Duiveland. Hieronder geven we u eerst algemene informatie en vervolgens nog informatie uit onze groep 3 /4.
OBS Duiveland is het nieuwe schooljaar
gestart met 5 combinatiegroepen.
Groep 1/2, 3/4,5/6, 6/7 en 7/8.
De meesters en juffen die dit jaar op
school werken zijn; Juf Elly , Juf Astrid, Juf
Marleen, Juf Irene, Juf Ellen, Juf Sandra,
Meester Tim, Meester Maurice en Meester
Jacco.
Ook hebben we 3 stagiaires op school,
deze werken in verschillende groepen, dat
zijn Juf Manouk, Juf Janine en Juf Anne. Hen
wensen we veel plezier bij hun stage.
Inmiddels zijn we al weer een aantal weken
aan de slag en zijn er al diverse zaken aan
de orde geweest. Zo zijn er excursies geweest naar Ouwerkerk in het kader van
de Week van Oosterschelde en heeft het
Braamfeest plaatsgevonden.
Binnen het lesprogramma werken we momenteel met diverse online programma’s
zoals Snappet en de Rekentuin. Erg leer-
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zaam en leuk voor de
leerlingen. Wat ook een
vermelding waard is, is het werken met de
Kanjeraanpak. Leerkrachten worden geschoold via trainingen om op de “Kanjermanier” nog beter om te gaan met de
pedagogische en sociale kant van het naar
school gaan.

Minigrutten

Beste lezers.
In deze dorpskrant een berichtje uit groep
3 en 4 van OBS Duiveland. Dit schooljaar
zitten wij met 22 leerlingen in de klas bij juf
Irene en juf Marleen. Er zitten 11 kinderen
in groep 3 en ook 11 kinderen in groep 4.
We hebben al best veel geleerd dit schooljaar. Zo heeft groep 3 al heel wat letters
geleerd bij het leren lezen. Deze worden
zichtbaar gemaakt in de letterboom die
‘groeit’ in onze klas. Wij merken dat u nu
denkt….een boom die groeit in de klas?
Dat kan toch niet? Het is ook geen echte
boom maar een plaat van een boom met
letters erin. Na iedere kern groeit er een
nieuw stuk aan de boom totdat we alle letters kennen. U kunt op de foto hiernaast
zien hoe het eruit ziet. De letters die geleerd worden bij het lezen leren we ook
meteen schrijven.
Groep 4 is na de zomervakantie begonnen
met het leren wat een keer som is en hoe
je die uit kunt rekenen. Het leren van een
keer som gaat anders als vroeger.We leren
het aan de hand van een plaatje van een
tafel met kinderen eraan. Ook hebben we
geleerd hoe een keer som eruit ziet in een
echte som. In de loop van het schooljaar

moeten we alle tafels uit ons hoofd
leren. Het is een kwestie van oefenen en
“stampen”.
Naast heel veel leren doen we ook nog genoeg andere dingen. Zo was het vorige
week (het welbekende) Braamfeest. We
hebben genoten van het leren dansen en
het geven van een voorstelling om te
laten zien wat we geleerd hadden. Ook
gaan we 1 keer per week naar Zwembad
‘Dolfijn’ om te zwemmen.
Ook knutselen en tekenen we regelmatig.
Binnenkort is het weer Kinderboekenweek. Dan gaan wij luisteren naar de kinderen van de bovenbouw die meedoen aan
de voorleeswedstrijd van onze school.
Daar kijken we nu al naar uit!
Op donderdag 12 oktober was het op
onze school ‘Open dag’. Vele vaders, moeders, opa’s en oma’s hebben weer meegekeken tijdens de lessen.
We hopen dan u met veel plezier dit stukje
gelezen hebt en nu iets meer weet van wat
wij allemaal op school doen.
Groetjes van de alle kinderen en juffen
van groep 3 en 4 en de overige teamleden van OBS Duiveland.
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Nieuwerkerkers in Brazilië.
In de 19e eeuw emigreerde een groot aantal
Zeeuwen naar Noord-Amerika. Ook veel
Nieuwerkerkers kozen het ruime sop, vaak
gedwongen door bittere armoede. De eerste
emigranten uit Nieuwerkerk waren in 1846
Cornelis Braam en zijn echtgenote Willemina de Jonge. Zoals veel Nieuwerkerkers na
hen, vestigden zij zich in Cincinnati (Ohio).
Vele anderen emigreerden naar de omgeving
van Grand Rapids in de staat Michigan.

landverhuizing naar Brazilië “op zeer voordelige condities plaatsvindt”. Gratis is de overtocht inderdaad bepaald niet. De Centrale
Vereeniging van Brazilië verstrekt de nodige
voorschotten voor de overtocht, terug te betalen binnen vijf jaar, in vier termijnen, te beginnen op het einde van het tweede jaar na
aankomst. De landverhuizers kunnen de kosten van de overtocht dus afbetalen door in
Brazilië aan het werk te gaan.

Lang is onderbelicht gebleven dat in de periode 1858-1862 naar schatting 760 Zeeuwen
emigreerden naar Brazilië. Ter gelegenheid
van 150 jaar Hollandse emigranten in Brazilië verscheen in 2008 het indrukwekkende
boekwerk “Op een dag zullen ze ons vinden,
een Zeeuwse geschiedenis in Brazilië”, geschreven door de Nederlandse zendelingen Ton
Roos en Margje Eshuis. Zij ontdekten als eersten dat in Brazilië nog nazaten woonden van
Zeeuwse emigranten. Naar aanleiding van dit
boek ging begin 2015 de documentaire “Braziliaanse koorts” in première. Die film vertelt
de fascinerende geschiedenis van de Zeeuwen
die naar Brazilië emigreerden en wier nakomelingen nog altijd wonen in de heuvels van
het gebied Espirito Santo, iets ten noorden
van Rio de Janeiro. Enkelen van hen spreken
nog het Zeeuws, zoals dat in de 19e eeuw in
Zeeland werd gesproken. Verreweg de meeste
Zeeuwen die naar Brazilië emigreerden, zo’n
500, waren afkomstig uit West ZeeuwsVlaanderen, een gebied dat wel heel in het
bijzonder getroffen was door armoede. Er
waren echter ook meer dan 200 inwoners van
Schouwen-Duiveland die hun geluk zochten
in Brazilië. Zij waren het die in 1858 als eersten de grote oversteek waagden.

De Zierikzeesche Nieuwsbode meldt op
woensdag 24 maart 1858: “Gisteren morgen
vertrokken weder van hier naar Antwerpen
ongeveer 80 personen. Aan alles bleek het
dan ook duidelijk, dat de nood hen dwong
hun vaderland te verlaten, want half naakte
kinderen bewezen ten duidelijksten, dat zij
allen een bangen winter hebben doorgebragt,
zoodat de Belgen bij hunne
aankomst te Antwerpen wel
verwonderd zullen zijn, dat er
zo veel ellende heerscht in het
eertijds zoo welvarende Nederland.” De redacteur van de Zierikzeesche Courant noemt op
woensdag 14 april 1858 de
keuze van de emigranten een
“onberaden stap”, maar moet
erkennen dat hij geen bevestiging kan leveren “tot staving
der verschrikkelijke geruchten
als wachtte hun daar niet veel
beter dan slavenarbeid en slavendienst, als zouden nu de Europeanen de plaatsvervangers
moeten zijn van negers en Chinesche koelies,
die in Brazilië niet meer kunnen of mogen
ingevoerd worden.”

In het voorjaar van 1858 staan de Zeeuwse
kranten bol van de emigratiekoorts. In de eerste advertenties wordt gemeld dat landverhuizers naar Brazilië voor de overtocht niets
hoeven te betalen. In latere advertenties
wordt wat genuanceerder gemeld dat de

Vanuit Nieuwerkerk, op dat moment een
plaats met ongeveer 1.200 inwoners (inclusief Capelle), emigreren eind maart 1858 vier
gezinnen naar Brazilië. De 50-jarige arbeider
Lambregt Kooijman emigreert met zijn
tweede vrouw en haar twee kinderen vanuit
het armenhuis aan de Ring (zijn vier eigen
kinderen blijven in Nederland achter). De
43-jarige arbeider Jan Turelure emigreert met
zijn echtgenote Johanna Sijrier en vier kinderen. Zij wonen sinds 1848 aan de Molenstraat, direct ten noorden van de smederij.
De 31-jarige arbeider Adrianus van Poortvliet

Hèt adres bij voedselallergie:

www.dogfood-service.nl
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emigreert met zijn tweede vrouw en in totaal
zeven kinderen. Hij woont op de hoek van
de Kerkstraat en de Stekelstraat (thans Stekelstraat 1). Vanaf de Kerkstraat (nu nr 8)
emigreert de 45-jarige arbeider Job de Valk
met zijn vrouw en twee dochters.
Eén van de Nieuwerkerkse emigranten, Jan
Turelure, heeft in een hele lange brief aan zijn
enige broer Jacob, gedateerd op 28 juli 1858,
een soort dagboek opgesteld van zijn eerste
belevenissen in Brazilië. De Zierikzeesche
Nieuwsbode heeft deze brief in drie delen afgedrukt, op 16, 23 en 30 oktober 1858. Het
is een bijzonder document, waard om ruim
150 jaar later doorgegeven te worden.
Hij meldt dat zij allen gezond te Rio de Janeiro zijn aangekomen na een zeereis van 45
dagen met veel tegenwind en dat zij onderweg niets hebben ontmoet dan “eenige groote
visschen, Dolphijnen genoemd, en de vliegende visch.” Zijn vrouw is de hele reis zeeziek geweest. Turelure beschrijft uitgebreid de

aankomst op de rede van Rio de Janeiro.
“Den 18 mei lieten wij aldaar het anker vallen, het schoonste gezigt ter wereld is daar te
zien. Wij hebben de lichten aan de linkerhand geteld, en in onderscheiden rigtingen
zigtbaar ten getale van 150 tot 180; het was
eene ware illuminatie. Het is links en regts
alles bergen wat men ziet.” De kolonisten
worden eerst drie weken opgevangen in een
klooster. Het menu is iedere dag een soep van
vers vlees, bonen en rijst. Alleen op vrijdag
wordt er gezouten vis gegeten met aardappelen, volgens Turelure “zoo wit en zacht als
stijfsel, dus niet eetbaar”. Hij vervolgt: “Ik
heb er vele zwarte slaven en slavinnen gezien,
alle barrevoets en op hun hoofd dragende. De
appel-china’s (sinaasappels; AF) zijn in Rio
goedkoop.” Lees verder op pagina 20
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Nieuwerkerkers in Brazilië.
vervolg van [pagina 19
Op 10 juni reist Turelure met zijn reisgenoten door naar de stad Vitoria, noordelijk van
Rio de Janeiro. Daarbij moeten ze vijf dagen
en nachten in de open lucht op het dek verblijven. Enkele dagen later gaat het gezelschap met een ijzeren rivierboot met platte
bodem landinwaarts de kronkelige rivier Mucuri op tot aan de eerste grote waterval bij de
plaats Sint Clara (het huidige Nanuque).
“Daar eindigt de rivier en alles wordt rots. Nu
moesten wij den weg te voet vervolgen met
161 personen. Zes dagen hebben wij toen afgelegd met vrouwen en kinderen, vergezeld
van bagaadje, wagens voor de kisten en het
beddegoed, de vrouwen en kleine kinderen.
Iedere wagen werd getrokken door zes muilezels, want paarden zien wij er weinig.” Na
acht dagen gereisd te hebben komen de emigranten op 25 juni aan op hun bestemming,
de militaire kolonie Uruca, zo’n drie dagen
verwijderd van Filadelfi (het huidige Teófilo
Otoni). Zij worden gehuisvest in militaire gebouwen. Daarin mogen zij blijven totdat zij
een eigen woning hebben gebouwd. Ieder gezinshoofd krijgt 50 cent per dag en vrouw en
kinderen ieder 25 cent per dag. Maar: “dit
jaar omzijnde, moeten wij van de bebouwing
des lands leven; wanneer dit echter eenen
aanvang zal nemen, weet ik niet.” Ieder gezin
krijgt een perceel van 400 vadem lengte en
200 vadem breedte om te bebouwen, omgerekend naar nu bijna 27 ha grond. Turelure
vertelt: “De meeste producten zijn boonen,
bruine en zwarte, alsmede Spaansche tarwe,
suikerriet, een weinig rijst, koffijboonen,
doch alles weinig.”
Turelure schrijft dat de producten in Brazilië
duur zijn, in het bijzonder brood en vlees.
Daarom eten de emigranten vooral zwarte
bonen, farine (gestampte Spaanse tarwe, natgemaakt en vervolgens gedroogd) en manjoïk, “een bijzonder grote wortel welke groeit
als de aardappel, droog en bitter, die wordt
geraspt en gedroogd en veel overeenkomst
heeft met grove grutte”, aldus Turelure. “De
inboorlingen mengen het droog onder de
boonen, doch wij maken het nat en maken
er eene soort koeken van; deze smaken nogal,
maar niet zoo goed als brood”. Boomvruchten groeien er niet, behalve een soort zoete
peren. Ook groeien er wat kolen en rapen,
maar verder weinig bijzonders. Schoenen zijn

duur, maar de mensen gaan meestal barrevoets. De kinderen lopen in een hemd, zonder broek. Bosbewoners zijn soms geheel
naakt of hebben een kleed om het lichaam
geslagen. zeer duur. Wild is er in deze streken
niet, behalve vogels met rode en gele veren,
papegaaijen genoemd, enkele wilde varkens
en tijgerkatten die zich nog niet hebben laten
zien. Wel heeft Turelure enkele slangen gezien.
Turelure meldt dat sinds het vertrek uit Rio
de Janeiro enkele personen zijn overleden.
Hij vraagt zijn broer de groeten over te brengen aan de familie en – hij gaat nu reclame
maken – hen vooral te melden dat zij goed te
eten hebben en geen honger meer behoeven
te lijden. Winter is er niet en als die wel zou
invallen, dan is er hout in overvloed. Huishuur behoeft men hier niet te betalen, want
ieder bouwt zijn eigen huis, zo groot en zo
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goed als hij wil. De kost in Nederland is beter dan hier, maar in
Brazilië zijn er velen die het beter
hebben, aldus Turelure. Daarom
raadt hij ieder, die het zo arm
heeft, aan naar Brazilië te
komen. De hitte is matig. De
zon gaat om 7 uur onder en
komt om 5 uur op. Op de dag
wordt er van 11 tot 2 uur niet
gewerkt. Men eet twee maal per
dag: om 8 à 9 uur in de ochtend en tussen 4
en 5 uur in de avond. Men heeft overheerlijk
en goed bronwater, dat fris en gezond is.
Het boek “Op een dag zullen ze ons vinden”
en de film “Braziliaanse koorts” laten indringend zien dat de meeste Zeeuwse emigranten
in Brazilië uiteindelijk een armoedig bestaan
hebben geleid. Het bleek voor de meesten
niet het paradijs dat hen was voorgespiegeld.
Velen stierven al snel na aankomst in Brazilië.
Wat er van Jan Turelure en zijn gezin is geworden, is niet bekend, maar gevreesd moet
worden dat zij al in de eerste maanden van
1859 zijn omgekomen als gevolg van een tyfusepidemie die toen de kolonie Urucu teisterde. Ze zullen zich nog vaak hebben
afgevraagd waarom zij toch hun oude woonplaats Nieuwerkerk hadden verlaten.
André Flikweert

Verschijning boek over 400 jaar boerderijen
in Nieuwerkerk en Ouwerkerk
Op vrijdag 3 november a.s. verschijnt het boek Van Spaanse Zee en Keulse Putten, een boek
waarin de oude boerderijen van Nieuwerkerk en Ouwerkerk en hun bewoners centraal staan.
Het betreft de boerderijen zoals die hebben gelegen in de polder Vierbannen van Duiveland
maar ook die in de polders Gouweveer, Bettewaarde en Saspolder, die tot 1961 bij Nieuwerkerk
en Ouwerkerk hoorden. Het boek telt ruim 400 pagina’s en is voorzien van ongeveer 400, vaak
unieke foto’s. Het betreft zowel foto’s van de oude hofsteden zelf als foto’s van de vroegere bewoners.Verschillende van de foto’s dateren nog van vóór 1900. In het boek is ook ruime aandacht
voor het ontstaan van de Duivelandse polders en voor de verschillende organisaties die door
de Duivelandse boeren zijn opgericht. De verkoopprijs van het boek is, dankzij enkele sponsors,
zo laag mogelijk gehouden: op € 34,95.
De presentatie van het boek Van Spaanse Zee en Keulse Putten zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 3 november vanaf 15.30 uur (ontvangst vanaf 15.00 uur) in het Watersnoodmuseum te
Ouwerkerk. Voor deze locatie is gekozen vanwege het feit dat het overgrote deel van de oude
hofsteden bij de watersnoodramp van 1953 verloren is gegaan. Na afloop van de presentatie is
er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje.
Als u het boek bestelt via voorintekening, dan bedraagt de prijs slechts € 29,95. U wordt dan
verzocht vóór 15 oktober 2017 onderstaande bon ingevuld toe te zenden dan wel per e-mail
uw bestelling door te geven. U kunt uw boek dan op 3 november ophalen en betalen. U kunt
het boek ook toegezonden krijgen. In dat geval wordt circa € 5,- gerekend voor verpakkingsen verzendkosten. Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid van voorintekening (vóór 15
oktober), dan is het boek vanaf zaterdag 4 november voor € 34,95 verkrijgbaar bij boekhandel
De Kanselier, Burgemeester Van Veenstraat 7 te Nieuwerkerk, tel. 0111-641121.
Met vriendelijke groet,
André Flikweert
Touwbaan 5 - 4301 JV Zierikzee
asflikweert@zeelandnet.nl

Molens op
Nieuwerkerk.

In 2014 schreef Dirk Haak een heel goed
artikel in de Gruttenpraet over het 170
jarig bestaan van de molen, met veel informatie.
Hij heeft mij gevraagd of ik mogelijk nog
wat aanvullingen ben tegengekomen.
Eerst iets over de vroegere molen.
Die stond op sectie M-38, groot 440 m2.
Misschien een idee voor de dorpsraad om
op die plaats een tekening van een molen
met gekleurde stenen in het wegpatroon
op te nemen of er b.v. een molensteen
neer te leggen, midden in de weg?
Al in 1511, dus ruim 600 jaar geleden,
maakt Anne van Borsele, ja, die uit het
verhaaltje van de boottocht naar Nieuwerkerk, condities op voor verpachting
van het maalrecht op Duiveland. De
voornaamste punten uit deze voorwaarden zijn, dat het iedere inwoner verboden is om buiten Duiveland te laten
malen en meel of brood te kopen.
In 1566 koopt de stad Zierikzee o.a. de
Hoogheerlijkheid van Nieuwerkerk voor
f.15.500,-. Bij de verkoop hoort een
schone nieuwe windmolen, met het recht
van dwang van malerij voor de onderdanen van Nieuwerkerk en Botland.
In 1702 heeft Zierikzee geld nodig, dus
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besluiten de heren burgemeester, raden
en schepenen om de twee molens te verkopen die zij bezitten in de Driebannen,
tegen hun zin want de molens hebben
voor goede inkomsten gezorgd! Onze
molen gaat voor 550 pond (f.3300,-)
naar de heer Cornelis Stavenisse, die
ook de molen van Ouwerkerk koopt.
Mei 1703 wordt de molen verpacht aan
Abr. Lievenszoon Crimberg.
Van 1730 tot 1789 wordt de molen bemalen door de familie van der Daff,
eerst Izaak, later de zoon Jacobus.
In 1786 moet van der Daff pacht betalen
aan zijn buurman Jacobus Jacobse de
Bruijne want die heeft de molen pas gekocht. De Bruijne op zijn beurt betaalt £
16.13.4 cijns per jaar aan de rentmeester
van de Vrouwe van de Hoogheerlijkheid,
Johanna Suzanna van der Mandere, de
douairière van Paulus Eduwaldus van der
Perre.
In 1789 pacht Jan Steur de molen voor
£ 66.13.4, plus voor vier personen meel
en 200 eieren per jaar. Wat er mis gaat is
niet duidelijk, maar vier weken later verkoopt de Bruijne de molen voor 1072
ponden aan de 24 jarige molenaar Hanson van de Velde.
In 1793 verkoopt Hanson de molen, met
een behoorlijke winst, voor £.1350.-.aan de 55 jarige molenaar Johannis
Janse Sneevliet (1741-1797).
Op 1 jan.1798 verpacht Cornelia Baroen (1754-1817) de weduwe van Sneevliet, de molen aan Adriaan Bil, maar er
ontstaan al snel problemen over het
pachtcontract.
In december hertrouwt Cornelia met de
man die hier al eerder maalde, Jacobus
van der Daff (1741-1808), die dan sinds
zeven maanden weduwnaar is.
De oudste dochter van Cornelia, Johanna Adriana Sneevliet (1787-1868)
wordt als leenopvolgster en erfgename de

nieuwe eigenaresse van de korenmolen;
ze trouwt in 1808 met Jan Berman
(1787-1848), de stiefzoon van de molenaar van Ouwerkerk.
In 1830 wordt de achtkantige houten
molen, ongeveer zoals op de foto, voor
vier jaar, á f.630,- per jaar verpacht aan
Jozias van der Meulen.
Op 2 jan.1844, ’s avonds om kwart over
zes, slaat de bliksem in de korenmolen en
die brandt in ruim drie kwartier tot de
grond toe af ondanks de hulp bij het
blussen en het werk aan de brandspuit.
Nu heeft Berman een probleem, er mag
geen nieuwe molen komen op de oude
plaats.
Er is wel een geschikte plek op grond van
burgemeester van der Maas, en die wil
wel meewerken want dan blijft er een
molen op het dorp en is er werk voor de
familie van zijn schoonzoon Nicolaas Labrijn, wiens broer Pieter waarschijnlijk de
molenbouw verzorgt.
Er moet nog wel een goede metselaar
komen, dat wordt de uit Tholen komende Anthonie Boogaart (1822-1900),
die bij Berman in de kost gaat.
Als de molen klaar is werkt Boogaart nog
op de meekrapstoof en bij metselaar
Mulder en trouwt in 1847 met zijn
meisje uit Tholen; ze wonen in, bij Jacob
Heijboer. In 1850 gaan ze naar Oosterland. Ze komen in 1951 nog even terug
bij Mulder, maar gaan dan voorgoed naar
Oosterland, waar ze als familie Boogert
betrokken zullen blijven bij het bouwen
van panden.
De kleinzoon Marinus Cornelis komt
naar Nieuwerkerk als metselaar, later is
hij ook medeoprichter en directeur van
de Coöperatieve Raiffeisenbank op Nieuwerkerk.
Er staat dus een nieuwe molen, en daarover heeft Dirk Haak al genoeg verteld.

Meer details op
http://
communities.
zeelandnet.nl/
kesteloo
Wim Kesteloo,
Nieuwerkerk,
2017.
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Volop
kerkproeverij
in de PKN
De Protestantse gemeente Nieuwerkerk
is een bijzonder actieve kerkgemeenschap, gelegen in het hart van ons dorp.
Door de centrale ligging heeft de Johanneskerk, voor zowel kerkelijke als ook diverse niet-kerkelijke bijeenkomsten, al
eeuwenlang een centrumfunctie in de
regio. Ook het afgelopen half jaar is weer
heel veel gebeurd in en rondom onze
kerk, zoals een zeer geslaagde startdienst
na de zomervakantie.
Halverwege september hadden we als gemeente een feestelijke en eveneens zeer
goed bezochte start van een kerkseizoen
met een compleet weekendprogramma.
Het thema van het weekend was ‘Kerkproeverij’ en dat kwam op diverse momenten tot uiting. De aftrap was op
zaterdagmiddag 16 september vanaf het
veehouderijbedrijf van de familie Van der
Wel met een autopuzzeltocht door het
platteland rondom Nieuwerkerk. Daarbij
waren door de deelnemers veel vragen te
beantwoorden over geschiedwaardige
zaken als benamingen van gebouwen,
dijken en polders. Tussendoor was er nog
een stop bij de bloemkwekerij van de familie Nikerk, waar koffie, thee en limonade klaar stond en uiteraard wat lekkers.
’s Avonds was er voor gemeenteleden,
dorpsgenoten en introducees een barbecue georganiseerd, waar beslist veel te
proeven viel. Niet alleen eten en drinken,
maar ook een zeer gezellige sfeer. Voor
kinderen van alle leeftijden volgde halverwege de avond nog een spannende
dropping. Op de zondagmorgen stond
de kerkdienst eveneens volop in het teken
van het weekendthema. Predikante Marjan Riedijk vertelde daarbij over bijbelverhalen waarin sprake is van de
smaakmaker zout. Het Christelijk geloof
is voor de volgelingen van Jezus net zo’n
smaakmaker als zout in ons eten, was
daarbij de uitleg. Na de dienst konden de
aanwezige kerkgangers nog proeven van
kerkkoekjes met zout als smaakmaker in
drie verschillende gradaties.
Na deze zeer geslaagde start van het
nieuwe kerkelijk seizoen is ook het verenigingswerk aan de Kerkring weer op

Bijschrift foto’s
Halverwege september hadden we als
gemeente een feestelijke en eveneens
zeer goed bezochte
start van een kerkseizoen met een
compleet weekendprogramma.

volle toeren gekomen. Zo is de kinderclub Knots weer gestart met de gebruikelijke tweewekelijkse bijeenkomsten in
Punt-3. Jonge kinderen van binnen en
buiten de gemeente kunnen hier op de
betreffende woensdagmiddagen terecht
van 13.30 tot 15.00 uur voor knutselwerk rondom een Bijbelverhaal. Verder
zijn ook de jeugdclubs Rock Solid, Solid
Friends en de 15+ Groep weer begonnen.
Nieuw dit jaar is de verdiepingskring
‘Kerkproeverij’ die een keer per maand
plaats zal vinden op zondagavonden. Het
gaat om gespreksbijeenkomsten over het
geloof. Daarin komt onder meer het onderwerp belijden aan de orde. Tevens is
tijd ingeruimd voor het luisteren naar
muziek en lezen de deelnemers Bijbelgedeelten.
En dan is er natuurlijk iedere week ‘Hart
van Nieuwerkerk’. Het is een initiatief
dat ruim 10 jaar geleden door de diaconie van de Protestantse Gemeente in
Nieuwerkerk is genomen. Het doel was
om de drempel van de kerkdeuren te verlagen voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden en om een doordeweekse
ontmoetingsplaats te bieden. Veel mensen, met name ouderen en alleenstaanden, hebben de behoefte om de week een
beetje te breken door een praatje te
maken of mee te doen met de activiteiten
die georganiseerd worden in het ‘Hart
van Nieuwerkerk’. Door de maatschappelijk ontwikkelingen is zo’n doordeweekse ontmoetingsplaats actueler dan
ooit. Wekelijks bezoeken zo’n 60 personen ‘het Hart’. In een gezellige en ontspannen sfeer ontmoeten ze elkaar. Weet
u welkom op de woensdagen van 9.30
tot 11.30 uur.

Rondom Kerst zullen eveneens weer allerlei activiteiten op stapel staan. Zo zal
er weer een kerstmarkt plaatsvinden op
vrijdag 15 december in en rondom ontmoetingscentrum Punt-3 aan de Kerkring.
Ook
staat
weer
een
kinderkerstfeest op stapel en voor alle
dorpsgenoten een Dorpskerstzangdienst
op zaterdag 23 december met medewerking van muziekvereniging O&U. Voor
meer informatie hierover raadpleeg onze
website www.pknnieuwerkerk.nl.

Wist u dat:
• de Entree van Nieuwerkerk
nu echt in 2018 gerealiseerd
wordt
• de bouw in januari begint en
met de bouwvakvakantie klaar
zal zijn
• de weg waaraan de beide supermarkten liggen de Polderweg heet en niet de Stolpweg
• de Stolpweg heette vroeger
namelijk het Polderweegje
• er in het oostelijke gebied
(waar de supermarkt vertrekt) kleine bedrijfspanden
met woning gebouwd kunnen
worden
• we als Nieuwerkerkers trots
mogen zijn op deze verrijking
van ons dorp
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Stichting Dol-fijn
Zwembad Nieuwerkerk
Beste lezers,
De scholen zijn weer begonnen en de
herfst is al in aantocht. De instructrices
in het zwembad zijn enthousiast bezig
om alle kinderen zo goed mogelijk te
leren zwemmen en de kinderen het officiële ABC-zwemdiploma te laten behalen.
Zwembad Dol-fijn heeft dit voorjaar het
officiële zwem-ABC licentie gekregen.
Deze licentie geeft ouders en kinderen
duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder
die in het bezit is van de licentie ZwemABC handelt volgens de nieuwste kwaliteitsstandaard van de zwembranche.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij ons al
kleuterlessen volgen. De lessen duren een
half uur en zijn op de dinsdag van 15.30
-16.00 uur. Maar ook volwassen zijn welkom om de slagen onder de knie te krijgen.
Dit najaar en winter zullen we weer extra
activiteiten organiseren. Noteer de volgende data alvast:
Vrijdag 24 november:
Herfstzwemfeest
19.30 – 21.00 uur, zonder muziek, maar
met een sterrenhemel en lekker hapjes en
drankjes.
Vrijdag 15 december:
Mid-winterzwemfeest
19.30 – 21.00 uur, zonder muziek, maar
met een sterrenhemel, een leuke winterse
snack en lekkere drankjes.
Vrijdag 26 januari 2018:
Discozwemmen
19.30 – 21.00 uur, met DJ Arjan.
Vrijdag 2 maart:
Voorjaarszwemfeest
19.30 – 21.00 uur, zonder muziek, maar
met een sterrenhemel en lekker hapjes en
drankjes.

U kunt ook met uw (klein)kind meedoen
aan het baby/peuterzwemmen op de
vrijdagmorgen van 8.45 -9.30 uur of van
9.30 – 10.15 uur. Het zwemwater is dan
extra warm, zodat de kleintjes het niet te
snel te koud krijgen en zich lekker kunnen ontspannen.
Wilt u weer wat fitter worden of uw conditie juist op peil houden? Op de volgende tijden is het zwembad gereserveerd
voor de mensen die lekker banen willen
zwemmen:
Dinsdag
11.50 – 12.50 uur.
Donderdag
19.30 – 20.30 uur
Vrijdag
13.00 – 14.30 uur.
Kom gerust eens kennismaken.
MBVO zwemmen is op vrijdag van
14.30 – 15.30 uur. Aangepast zwemmen
in extra warm water.
Meer Bewegen Voor Ouderen zwemmen
is een bewegingsles voor 50+-ers.
Hierbij worden op aangepaste wijze bewegingen uitgevoerd in het water. Tijdens de les wordt getracht zoveel
mogelijk spiergroepen en bewegingsvormen aan bod te laten komen. Bij deze
oefeningen worden ook diverse materialen gebruikt. Belangrijk bij de oefeningen
is ook dat er altijd rekening wordt gehouden met uw eigen bewegingsmogelijkheden, want de grens daarvan ligt bij elke
persoon op een ander niveau.
Prettig is ook dat het zwemwater wordt
opgewarmd tot 32°C. De lesduur is 35
minuten.
Enige tijd geleden zijn wij ook begonnen
met zwemlessen voor volwassenen.
Heeft u nooit goed leren zwemmen,
maar wilt u dat wel graag, meldt u dan
aan! De lessen zijn op donderdagavond
van 18.30 - 19.15 uur en kosten €42,50
voor 5 lessen.
Daarnaast zijn er ook diverse lessen die
je kunt volgen als je een C-diploma hebt
behaald:
Bij zwemvaardigheid leer je na het Cdiploma nog betere zwemtechnieken
aan.
Bij de survival lessen leer je verschillende technieken om te kunnen “overle-

24

ven” in bepaalde situaties in het water.
Hierbij kun je denken aan leren een drijfmiddel te maken van de materialen die
je bij je hebt, weten hoe je het gat terug
moet vinden als je onder het ijs terecht
bent gekomen etc..
En bij de snorkel lessen leer je natuurlijk
alles omtrent het snorkelen. Daarnaast
krijg je bij alle bovengenoemde lessen allerlei verschillende extra opdrachten om
op speelse wijze nog meer technieken
eigen te maken.
Ook zijn er wereld zwemslagen. Bij dit
zwemvaardigheidsdiploma leer je nieuwe
spectaculaire zwemslagen uit alle delen
van de wereld, zoals bv. de helikopterslag,
de Japanse moroteslag, Spaanse slag en de
Hongaarse crawl. Bij wereldzwemslagen
gaat het om; ontspanning, plezierig liggen, efficiënt bewegen en gemakkelijk
kunnen ademhalen in het water.
Interesse? Kijk voor meer informatie op
onze website: www.zwembaddolfijn.nl.
Indien u vragen hebt, kunt u deze natuurlijk ook altijd aan onze medewerkers
vragen. Aanmelden voor de diverse
zwemlessen kan zowel telefonisch (0111641383) als in het zwembad.
Omdat zwembad Dol-fijn elk jaar minder subsidie van de gemeente krijgt, maar
we wel zwembad Dol-fijn zo lang mogelijk open willen houden, zijn wij op zoek
naar extra sponsoren. U kunt ons zwembad financieel helpen en als tegenprestatie plaatsen wij een reclamebord voor uw
bedrijf of een bedankbord in het zwembad. Indien u wilt sponseren, kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie,
via maflikweert@zeelandnet.nl.
Vrijwilligers:
De activiteitencommissie is op zoek naar
vrijwilligers! Zou u ons willen helpen met
de organiseren van diverse activiteiten
zoals zwemvierdaagse, disco avonden,
lichtjesfeest of andere activiteiten? Wij
vergaderen ongeveer 3 keer per jaar (+/2 uur per keer). U bent niet verplicht om
ook bij alle activiteiten aanwezig te zijn.
We kunnen hierbij rouleren. Meldt u
zich ook s.v.p. aan als u alleen wilt toezichthouden. Wij kunnen uw hulp heel
goed gebruiken! Aanmelden kan via:
info@zwembaddolfijn.nl.
Bestuur en medewerkers zwembad Dolfijn.
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staand: 3e van links Rene van de Zande

Deze sportpraet heeft verkort in het voetbaltijdschrift Hard Gras gestaan ( feb.’17).

Overzeese
sponsor.
Nieuwerkerk, Nijmegen, Brussel.
Als jongetje ging hij op voetbal. Al zijn
vriendjes en klasgenoten zaten daar op.
Voetbal en korfbal had je, veel meer was
er niet op ‘t dorp.
Beginnend in de F’jes tot de A’s. Toen
heette dat nog zo. Dan naar de hoofdmacht van je club.
Je eerste competitiedoelpunt scoren bij
het eerste. Dat vergat je nooit meer. Hij
scoorde tegen een club uit Zeeuws Vlaanderen ( v.v. Sluis, seizoen 1980-’81) z’n
eerste.
Toch speelde hij niet lang in de dorpsclub, want hij vertrok naar Nijmegen
om te studeren. In het tweede elftal van
Achilles ’29 uit Groesbeek ging hij voetballen.
Na zijn studie aan de Radboud Universiteit studeerde hij nog verder in Bologna, Italië.
Zijn eerste werkplek was in Brussel. Maar
na enkele jaren emigreerde hij naar de
V.S. en bouwde daar zijn maatschappelijke carrière verder uit.
Het voetbal is dan even bijzaak.
Hij richtte een adviesbureau op voor de
certificering van medische hulpmiddelen.
Niet zo vreemd, dat hij zich op dit gebied
ontwikkelde, want zowel zijn opa/oma
als zijn vader waren (huis)arts in ons
dorp.
Na wat omzwervingen door de V.S. vestigde hij het hoofdkantoor van zijn bedrijf, de Emergo Group, in Austin, Texas.

Deze stad bood gunstige vestigingsvoorwaarden en andere aantrekkelijke faciliteiten.

Overzee.
Eerst werd het bedrijf van René van de
Zande hoofdsponsor van het Austin’s
soccer team, Austin Aztex. Een jaar later
werd het grootaandeelhouder van die
club. De Aztex’s wonnen in 2013 het
kampioenschap van hun league onder
leiding van coach Paul Dalgish, een zoon
van Kenny Dalgish, een bekende oud
voetballer en trainer.
In 2015 speelde Austin Aztex in de USL,
United Soccer League, waar ze hun wedstrijden spelen in de Western Conference
( zeg maar: het district West).
Echter in de loop van dat seizoen liep het
stadion, House Park, van Austin Aztex
onder water.
Een tornado trok in mei 2015 met hevige regenval en stormwind over en een
deel

van Texas. Austin liep deels onder water.
De USL ( United Soccer League) heeft
de Aztex’s dispensatie gegeven om een
nieuw stadion te bouwen met als doel
om in het seizoen 2017-2018 terug te
keren in de competitie.

Hemelvaartsdag.
Op Hemelvaartsdag zal weer het Dokter
van de Zande voetbaltoernooi gespeeld
worden op de velden van SKNWK. Dit
toernooi is vernoemd naar de vader van
René, die ook enige jaren voorzitter was
van SKNWK, Sportcombinatie Nieuwerkerk.
René van de Zande, trapt zelf geen balletje meer. Een rugblessure verhindert
dat, maar hij houdt zich nu dus bestuurlijk en financieel met zijn geliefde sport
bezig.
Bij de club, waar hij zo’n vijfenveertig
jaar geleden met voetballen begon
S.K.N.W.K. uit Nieuwerkerk, is hij
samen met zijn broer hoofdsponsor van
het eerste team.
Hij is de club in zijn geboortedorp niet
vergeten!
Met dank aan René van de Zande voor
zijn welwillende medewerking, zijn correcties en aanvullingen via sociale media
vanuit Austin, USA.

2e van links:
Rene van de Zande

Opgetekend door Jan de Jonge.
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Komisch.
Het was al dagen erg warm en broeierig
toen twee Nieuwerkerkers een fietstocht maakten van Basel naar Duisburg
langs de Rijn. Met geleende kaarten van
een Nieuwerkerks echtpaar bij de hand
waren ze tot Bonn gekomen toen een
hevig onweer losbarstte. Ze konden gelukkig schuilen in nissen van de Rijnboulevard.

Zoals u ziet hebben wij deze jeugdwerker uitgenodigd om het één en
ander op onze openbare vergadering
uit te leggen. Als u dit leest weten wij
inmiddels meer.
ALDI/JUMBO

De mooie maar ook natte zomer en
de vakantieperiode is weer ten einde,
op enkele bewoner(s) na, die in het na
seizoen nog op vakantie gaan.

Het vergaderseizoen 2017/2018 is
begonnen. De dorpsraad heeft alweer enkele vergaderingen er op
zitten. Nog veertien dagen en dan
hebben wij de openbare vergadeDoor de slagregens kwamen kantoor- ring.
mensen haastig langs hen gelopen, die De agenda voor die vergadering
de trap naar een hoger niveau opliepen heeft best een paar punten die u
en in een verlicht gebouw verdwenen. nieuwsgierigheid heeft opgewekt.
Toen zij het wat koud en ook trek kregen, stapten die Nieuwerkerkers dat gebouw ook in. Het bleek een
buffetrestaurant te zijn.
Gekleed in sporthemdjes en met korte
fietsbroeken aan contrasteerden de
etende Nieuwerkerkers wel erg met de
nette mantelpakjes en maatpakken van
de andere eters.
Op enig moment spraken ze zo’n kantoorman aan en vroegen waar ze nu
toch waren.
“U bent in de lunchruimte van Duitse
overheidskantoren,” antwoordde de
man.
“ Maar hoe komt u hier?”
Ze vertelden het en de man zei luid lachend: “ Dat moet ik m’n collega’s vertellen.
Da’s komisch!”
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JEUGDHONK
In een vorige Gruttenpraet heeft u
kunnen lezen dat de dorpsraad daarin
schreef dat de jeugd het af liet
weten,aangaande het jeugdhonk.
Het bestuur heeft unaniem besloten
om van de bouw voor een jeugdhonk
af te zien. Dit is doormiddel van een
brief aan onze gemeente bekend gemaakt.
Enige tijd geleden heeft de gemeente
ons benaderd en ons uitgenodigd
voor een gesprek. In dit gesprek
kwam naar voren waarom heeft de
dorpsraad dit besluit genomen. In dit
gesprek was ook aanwezig een jeugdwerker van het SMWO. Deze probeerde ons duidelijk te maken dat er
toch een jeugdhonk zou moeten
komen, want er is nu weer jeugd. De
afgevaardigden van de dorpsraad hebben te kennen gegeven dat hij bij de
desbetreffende bewoners langs zou
moeten gaan om te vernemen welke
bezwaren er tegen een jeugdhonk
zouden zijn.

In het gat van Nieuwerkerk is nog
steeds niets gebeurt. Op onze openbare vergadering zal daar zo hopen wij
uitvoerig over worden gesproken. Wij
hebben de directeur van Jumbo en
aannemer uitgenodigd. Als u dit leest
dan weten u en wij hopelijk heel wat
meer.
TAFELEN IN DE BUURT
Zo als u wel zult weten is er in Steenzwaenshof elke maand een etentje
onder de naam tafelen in de buurt.
De kinderen van de Pontes die dit altijd verzorgden doen helaas niet meer
mee. De vrijwilligers die altijd de kinderen begeleiden hebben dit nu op
zich genomen. Dus mensen opgelet,
elke maand is in Steenzwaenshof tafelen in de buurt.
BESTUURSLID
Wij zijn nog opzoek naar nieuwe bestuursleden. Weet u iemand die volgens u daar voor in aanmerking zou
kunnen komen geef het dan door aan
het secretariaat.
AFSCHEIDT
Na een aantal jaren dat ik in de dorpsraad heb gezeten, wil ik u bij deze
meedelen dat ik het tijd vind om het
stokje over te dragen. Ik ben begonnen als secretaris en ten slotte heb ik
een aantal jaren als voorzitter gefungeerd. Ik zal op openbare vergadering
in januari officieel afscheidt nemen
van de dorpsraad maar ook van u als
bewoners van Nieuwerkerk.
Richard Dekker,
voorzitter.

